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Burmos Gyventojai Reikalauja Laisves
SHOLAPUR’E, INDIJOJ, PASKELBTA 

KARO PADĖTIS
Francūzai Iš Afrikos Nuskrido 

ĮB r a z i 1 i j ą

KINIJOS VALDŽIA PRIEŠ SUKILĖLIUS 
STATO 250,000 KAREIVIŲ

BURMA REIKALAUJA 

LAISVĖS

KARO PADĖTIS SHO
LAPUR’E

BEVERLY H1LLS TURĖS MIESTO CENTRĄ ŽINIOS IŠ LIETUVOS

RANGOON, Burma, geg. 
14. — Burma yra viena did
žiausių Indijos provincijų. 
Turi arti 14 milionų gyvento
jų, kurių didžiuma yna indie
čiai. \

Burmiečiai nieko bendra 
neturi su Mahatma Gandhi 
vedama kampanija už Indijos 
nepriklausomybę. Burmiečiai 
reikalauja savo provincijai 
kolonijos stovybos.

BOMBAJUS, geg. 14. —
Sholapure gyventojai išnaujo 

i sukilo. Pasiųsta daugiau ka- 
iriuomenės. Indiečiai ten, kaip 
(praneša, sudarę nepriklauso
mų, valdžių.

i Mieste paskelbta karo pa
rtietis ir įvesta žinioms cenzū
ra. ,

■ Abbas Tyabji, 80 metų, Ga
ndhi pavaduotojas, teismo nu-j ROMA, geg. 14. — Veneci 
baustas sunkiuoju kalėjimu 6'0°i yra pusmetinė dailės pa- 
mėnesiams už norėjimų pulti įr°da- Išstatyta piešti paveik- 
britų druskos, sautįelims Dha-, sJai- Jų tarpe yra daug nepa-

NESUPRANTAMAS KAI 

KURIŲ KLAIPĖDOS 

FIRMŲ ELGESYS

Kas rūpi: šovinistiškas na
cionalizmas ar biznis?

Klaipėdos krašto pramonė 
Didžiojoje Lietuvoje vis la
biau ir labiau užkariauja sau

JOS LAUKIA TAMSIAU-

P. SIDZIKAUSKO DEMAR- 

ŠAS VOKIETIJOS VY

RIAUSYBEI

Lietuvos pasiuntinys Berly
ne p. Sidzikauskas padarė de- 
imaršų pas Vokiečių vyriausy
bę nurodydamas, kad naujai 
įvesti Vokietijoj aukšti įveža
mieji muitai labai apsunkinadidesnę rinkų. Prieš Klaipė

dos pramonės dirbinių pliti-! Lietuvos žemės ūkio gaminių 
imu Lietuvoje nieko prieš ne- įvežimų į A okietijų ir kad tai 
j galima, turėti: Tai yra vienos 'gfllės labai neigiamai atsilie- 
i valstybės pramonė ir jos pli-iPti i abiejų salių santykius.

“R.”; timas čia savaime supranta-' 
mas.

i Kai kuriosBeyerly Hillš miestui, Cal., pasiūlyta įkurti miesto pilietinį centrą ir tam tikslui K . , . . ... ,
pagamintas modelis. Gyventojams tas' taip patiko, kad jie didžiuma balsy išbalsavo- un°8 . aipe 08 *r‘
išleisti bony vienam milionui dolerių ir fcurti sakomą daiiy centrą. Bet vargiai užteks'mos1.tu,n net vlsai .ger^ rin 
ir keleto milionų dolerių. ('J^ dirblniai žinomi visoje Di-

------------ ■■■■ ■ , --------- - ------------------ ------------ ------džiojoje Lietuvoje ir jie čia
MIRĖ ALTMEIER smarkiai plinta.ŠVENTASIS TĖVAS SMER

KIA NEPADORIUS 
PAVEIKSLUS

jfifiuna.

VIENAS MIRĖ, KITAS

GIMĖ

LONDONAS, geg. 14. —; 
Britanija jau šiandie pergy-i' 
vena sunkiuosius laikus. Bet! 
jos laukia dar sunkesnės die-

FRANCŪZAI LAIMINGAI 
PERSKRIDO ATLANTIKĄ

nos.
Tokios nuomonės yra šalies 

padėties žinovai.

RIO JANEIRO, Braziliją, 
geg. 14. — prancūzas lakūnas 
Jean Mermoz su dviem savo 
draugais atskrido į Brazilijų

Namie Britanija turi daug!45 Afriko“ I*r Atlantik,.

yej .
rdftiolas patriarkas pirmiau 
uždraudė katalikams lankyti 
tų parodą.

. Laikraštis “Osservatore Ro 
mano” praneša, kad ir Šven
tasis Tėvas smerkia tą dailės 
-parodą. Teršiančių žmogaus 
/sielą paveikslų neturėtų būti 
iiitalų žemėje, sakė Bažnyčios

CHIGAGOJE
RANKOS^ SARGAS PA
VOGĖ 53,500 DOLERIŲ j

Peoplęs Trust and Savings 
bankos, 32 No. Michigan avė., 
sargas Jobu J. Kearns, 48 __________

Z’StL
ipavogė 53,500 dolerių ir pini- Chicagos miesto kalėjimas ! 
gus per paštų pasiuntė vienai Bridewell yra reikalingas nuo i Tad įdomu žinoti, kas toms 
moteriškei. Policija nuvyko ir dugnaus pertaisymo, kad ka- firmoms rūpi, kurios, Didžio- 
ivisus pinigus rado taip, kaip linius apdrausti nuo nelaimių.' joje Lietuvoje turėdamos sa- 
buvo pasiųsta. Moteriškė pu-Į Tam tikslui reikalingas fo-vo dirbinių rinką, nepasirūpi- 
ndelio nebuvo nei atrišus, nes ndas. Miesto .tarybai pasiųly--na ant savo dirbinių užrašyti 
nežinojus apie tų paslaptį, j ta ateinantį rudenį pavesti pi- lietuviškai ir turėti žmogų, 
Pundelis buvo pasiųstas pa-'liečiams balsuoti 3,050,000 do-i kuris sąskaitas išrašinėtų val-

Bet kaip keista ir nesupra-

i Prieš kelioliką dienų Kaune 
/ pasirodęs dienraštis “Vaka
rinis laikraštis” jau pabaigė 
savo dienas. Jo išėjo tik 11Tai Cook apskrities proku- < »tama, kada dirbiniai taip 

jroro ofiso agentas tyrinėto- smarkiai Lietuvoje išplitę, o ‘numerių. Savo vietoj paliko 
jas. Jis pašautas pagyveni- ant dirbinių įpakavimo nėranau-ių papėdininkų “\aka- 

!-me, 3258 No. Clark gat., kurinė vieno lietuviško žodžio!? ’ “R-
su trimis policmonais pakėlė, Arba vėl sąskaitos krautuvėms
kovą užpuolikams. rašomos tik vien vokiečių kai- j

ba. O Didžiojoje Lietuvoje v- i
ra’fcrautuvių vokiečhMtntf»«r * J-ĄEGE^NDORh^ Čekosl rt

PRAREGĖJO PO 44 METŲ

i visai nesuprantančių. vakija, geg. 13. — Čia vie
nam muzikui, kurs per 44 
metus nieko nematė, atlikta 
akių operacija ir žmogus pa
galiau praregėjo.

MIRĖ NETURTĖLIU

neatkeliamo vargo su didžiuo
ju nedarbu.

Bet štai su Egiptu derybos 
be jokių sėkmių nutrūko. A- 
rabai greitai viešai reikalaus į 
laisvės.

Indijoje sukilimai, betvar
kė didėja. Yra baimės, kad 
Britanija gali netekti tų ir 
kitų užjūry posesijų.

Savo ražu Britanijos pre
kyba su pasauliu ima pulti.

i 1,700 angliškų mylių tolu-'Galva. Tas yra priešinga La-|»ties Kearns vardu.
»mą atliko į 21 valandą 12 mi-. terano sutarties raidei, ir dva- Sargas pinigus pavogė, ka-
nucių. šiai.

PATEL BUS SEKANČIU 
INDIEČIŲ VADU

KALKUTA, Indija, geg. 14. 
— Kada M. Gandhi suimtas, 
jis savo pavaduotoju paliko 
Abbas Tyabji. Šį suėmus, jo 
vietų užėmė indietė poetė Sai- 
ronji Naidu.

Dabar pranešta, kad jei pa
staroji bus suimta, jos vie
tų užims Patel, buvusis Indi
jos seimo pirmininkas.

NUKOVĖ 29 RIAUŠI
NINKUS

SHANGHAI, geg. 14. — 
IIuchowe, Chekiang provinci
joj, alkstu kiniečiai sukėlė 
riaušes ir puolėsi plėšti krau
tuves. Kareiviai 29 riaušinin
kus nukovė ir keliasdešimts 
sužeidė.

SIUNČIA 250,000 KA
REIVIŲ

ATRASTAS ŽUVUSIO 

KUNIGO LAVONAS

da pinigai stumiamu bankos 
-troku iš kasininko narvo bu- padidinti.

4

'vo paimami į vault’ą.
( Vagystė patirta pirmadienį

BUDAPEŠTAS, Ungarija, • 
lerių bonų laidą. istybine kalba... geg. 14. — Szegedin labdary-

Tokiu fondu kalėjimą nori- į Juk yra net kai kurios už- |,ės ligoninėj mirė grafas L. 
ma ne tik pertaisyti, bet ir sienio firmos, jų tarpe ir \ o- -Koenigsegg, pirm karo buvęs 

kietijos, kurios, Lietuvoje tu- vienas turtingiausių Austri- 
rėdamos gerą rinkų savo la- joj. Buvo įžymus medžiotojas '

Apiplėšta moteriškė Įbrikatus ir jų įpakavimų jva-, Afrikoj ir autorius. 
Ties Michael Reese ligoni- rdina lietuviškai. Tuo tarpu----------- atidarius banką. Buvo žino (

MONTREAL, Que., Kana-1 ma, kad trokas su pinigais nes stovintį ‘automobilių, ku- ikai kurios Klaipėdos krašto Į 
Kinijos tautininkų valdžia iš- da, geg. 13. — Praeito lapk-buvo prieinamas tik dviem-riam sėdėjo Mrs. R. Loeffler, firmos, matyti, siekia kurių, 
sprendė sutriuškinti sukilėlių'ričio 11 d. staiga prapuolė,bankos sargam ir kasininko!užpuolė plėšikai. Nuo jos at-^nors kitų tikslų... O koki tie, 
armijas šiaurinėj Kinijoj. Į-Šv. Baziliaus bažnyčios, To- padėjėjui. Kearns pirmutinis imta 2,590 dolerių vertės bra-(tikslai, tai kiekvienam gali i

NANKINGAS, geg. 14. DIDELI NUO GAISRO 
NUOSTOLIAI

Pj-ieš sukilėlius siunčiama ronto, Ont., knn. Francis For- įtartas, paimtas nagan ir ne ngenybių. Jos vyras tuo lai- (būti aišku.

skaitlinga kariuomenė — apie 
250,000 jaunų kareivių, kurie

ster.

Dabar jo lavonas atrastas
nesenai surekrutuoti. Tai dau Montrealiaus prieplaukoj. Spė
giausia jauni vaikinai.

MIRĖ ŽEMGALIŲ TYRI
NĖTOJAS

OSLO, Norvegija, geg. 14. 
— Mirė įžymus norvegas že
mės ašigalių tyrinėtojas Fri- 
dtjof Nansen, 68 metų.

Pastaraisiais laikais jis re
ngėsi dar kartų aplankyti 
šiaurinį žemgalį orlaiviu (di
rižabliu).

TAIKINS ITALIJĄ SU 
FRANCIJA

GENEVA, geg. 14. — ,T. 
Sųjungos tarybos suvažiavi
me pranešta, kad Britanija 
darbuosis taikinti Italijų su 
Francija karo laivynų klausi 
mu.

apsirikta. ku buvo įėjęs į ligoninę.

Du sužeista
Adams gatvėje į taip vadi-

Leido nušauti žmogų

.lama, Kaa jis eidamas daraus - Kokiu bū.ln pasislėpę pagy- „8aogumo sn]0.'kes boik„tuoti, 0 spau<la t0.
„ laivą pasitikti atvykusio kn-lvemme, 32a8 .No. Clark gat.,; antomobi,ins Du asmeniu'kiaa firmas jr j, ;rekes vie- 

jketun policmonai leido nusau-
jti žmogų, tai klausimas.

nigo įkritęs į vandenį.

Lavone nėra jokių ženklų, 
kad velionis būtų buvęs nužu Kada keturi piktadariai į-
, . .... . , , leisti į vidų, iš jų du tuojausdvtas. Kisemuose rasta dari

... .... . . nuėjo i kambarį, kur lovojir kiek smulkiųjų pinigų. ..

AMERIKIEČIAI ŠVENTOJO i' n.u?.ovė’ ** .!ada Poll^nonai 
TĖVO AUDIENCIJOJ .J**110 šaudytl » Pradai ius,

* * ' kurių du nušovė, gi du pabe-
ROMA, geg. 13. — Šventa-1^0 

sis Tėvas Pijus XI audien- j 
cijon priėmė 90 amerikiečių j 
maldininkų, kurie vyksta į;

Kovoti prohibiciją
“ VVomen’s

BAYONNE, N. J., geg. 13. 
— Gulf Refining Co. nuo gai-

į Tad jei ir toliau šitaip elg- ,sro savo įstaigose turi apie 
sis kai kurios Klaipėdos fir- penkis milionus dolerių nuo
mos, lietuvių plačioji visuo- stolių.
menė bus priversta šitas pre-

! šai paskelbti. R.

Pagrobė 700 dolerių
Du negru plėšiku iš valgyk

los, priešais apskrities butą, 
pagrobė 700 dolerių.

SUTARTIS JAU BEVEIK 
GATAVA

BRITANIJA DIRBDINS 
KITĄ ORLAIVI

Latvių - lietuvių nrekv-> susirūpinę, 
bos sutartis jau beveik gata-1 
va. Latvių vyriausybė jau į-' 
teikė sąrašą prekių, kurias
turėtų Lietuva įsileisti palen
gvintomis sąlygomis. Greitu1
daiku tokį prekių sąrašų su

FRANCI JOJ GIMIMAI
PUOLA j

PARYŽIUS, geg. 13. — Ei
nant už 1929 metus statisti
komis, Francijoj gimimai ma
žėja. Francūzai patriotai da-

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Nepastovus oras;4.
vėsiau.

LONDONAS, geg. 13. —
(Paskelbta, kad Britanija di- 

Organization » rbdins dar vieną milžinišką kontroprojektu įteiks latviams 
Lietuvos vyriausybė.

Numatyta sutartimi mano 
ypač sureguliuoti vadinamąją 
Baltijos klauzulę. Jos proje
ktų svarsto užsienio reikalų 
ministerijos ekonominio de
partamento direktorius. “R.”

Šventą Žemę (Palestiną). | for National Probibition Re- dirižablį (orlaivį) vardu R-102
—--------------------- !form” Illinois valstybės divi- (nuolatiniam susisiekimui su

PARYŽIUS, geg. 13. — zija Chicagoj atidarė savo o-''Amerika.
Siame mieste pradėjo plisti fisą. į Orlaivis R-101 ateinantį se-
žmonių užpuolimai ir plėši

mai. Apiplėšiama daug bankų 

pasiuntėjų ir šiaip žmonių.

Moterų tikslas yra kiekvie- kmadlenį bus išmėgintas išlai- 
noj valstybės apskrity įkurti komybėje ir po to leisis į Ka- 
organizacijos šakas. nadų. ' ' ' A

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų -..$10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.86, 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.37 
Vokietijos 100 markių 23.85
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gauti yra labai sunku. Be pasitikėjimo ne
bus šaly gerovės, gyv uos nedarbas. Gal ne
darbas paskiau nebus taip didelis, kai-kad 
šiandie. Bet gerovės vis tik nebus.

Štai šie klausimai busimoj politinėj kam
panijoj ir užims svarbiausią vietą. Demo
kratai turės galingą kampanijoj ginklą.

Vienas svarbiausių klausinių — tai pro- 
liibicija. Auie šį klausimą labai daug laik
raščiuose buvo rašoma. Šis klausimas liečia 
pačios tautos gerovę ir garbę. Svaiginamų
jų gėrynių vartojimas ur nevartojimas — 
yra asmeninis žmogaus dalykas. Ir kada to
kį dalyką norima tvarkyti įstatymais, tada 
turi kilti betvarkė. Proliibicija, kaip žino
me, šioj šaly ir iškėlė nepakenčiamą gyve
nimą.

Dėlto, ateinanti politinė kampanija 
tais klausimais būs karšta. Ta partija laimės, 
kuri stovės už teisybę ir už didžiumos nusis-

i negrų paliuosavimą. Kai-kur 
i jos įtaka davė gerų vaisių. 
Kitur ji neturėjo priemonių—-

MINI3TERIS AUSTRIJAI.

ABISINIJA PERGYVENO .KATALIKŲ BAŽNYČIA IR P0,HinhĮ Prienlonhb vergijos
išgriauti. Ir tenai tos ver-! 
gijos ilgiausius laikus gyva-1 
vo.

Paščiuose paduota žinių, kad das Burgliardt Dubois 19251 Katalikų Bažnyčiai negrai 
Abisinijoj eina smarki revo-, metais yra pareiškęs, kad'ia '-gU-s baltiesiems žino-

REVOLIUCIJĄ. NEGRAI.

Pirm keletas savaičių laik- Amerikos negrų dalies va

liucija. Pranešta, kad keliui negrų rasė kol busianti gyva n<‘ins' ’r kl^’ ka:*P^r v*’ ! 
padermių vadai su savo ka- j neužmiisiunti tų visų skriau-į■"*’ • 1 a ^*e'° H»t\eiti, Isgany-^ 
riuomenėmis nugalėję kara-idų ir baisenybių, ką jai atli- |I<,.iail> atpi’Lti. Bažnv ia Ja.-, 
liaus Taffari jėgas. Jo vakl-jkusi baltoji žmonių rasė. . buojnsi lygiai tuos ir kitus ves
žios puolimas buvo neišveng- Tolinus jis sakė, kad jei 
tinas. Revoliucijai vadovavo! baltieji žmonės dar ilgiau su

ti dorybių keliu, kad visi pa
niektų amžinąją laimę.

Gouksa, kurs karalių Taffari1 negrais apsieisią neteisingai. Tuo atžvilgiu negrą rasės'
vadino paprastu sosto ir val
džios uzurpatorium.

juos varginsią ir niekinsią, |naudai Bažnyčia daug — daui

>■

DIENOS KLAUSIMAI tatymą, bet ne taip, kaip fanatikai diktuoja. .
' TT , • , . , , • , . • , I t'US

negrai busią priversti pakilti | ką atlikusi. Šiandie pačioj Af- 
Dabar yra žinių kad kuo-i žiauriausion kovon. Tai bu-{riko j Bažnyčios tarnai misio

met karaliui Taffari. kilo aiš- "ianti viena kaitusią kovų/nieriai. negrų tarpe nenuils- y ;
Suprantamas dalykas, ne taniai darbuojasi. Tai daro ne AustriJai.

Gilehrist Acker Stocton iš 
Jaeksonville, Fla., paskirtas 

A. Valstybių ministeriu

pavojus, jam pagelbon

SVARBIAUSI VALSTYBĖS KLAU

SIMAI.

Pasaulio teismo klausimas busimoj kaKbr»l0|vvjj0 fraucuzaį jakunai ne8rai sutinka su Dubois Į vien jų sielą naudai. Nori, kad
iini K ii c + į’oni 1 i t? /lolirlzoc? i * —I.. T>..A .J I !! . .1 *1a._ ____2. 1... .1 2* -panijoj būs antraeilis dalykas.

GIRIA IR PEIKIA.

Artimoj ateity, gal ateinantį birželio 
mėnesį, pasiliuosuos kongresas vasarai. Po to 

tuojaus prasidės politinė kampanija. Tai 
būs pasiruošimas į rudens rinkimus. Bus 
renkama visa eilė naujų Kongresan atsto
vų. Rudens rinkimai palies kuone kiekvieną 
valstybę.

Kada einasi apie atstovų į Kongresą 
rinkimus, tada einasi apie visos šalies rei
kalus. Svarstomi ir diskusuojami tie klau
simai, kurie liečia visą šalį.

Iš AVasliingtono ateina žinių, kad ix>- 
litinės partijos savo kampanijoms jau turi 
(pagaminusios programas. Kampanija bus 

Vedama trimis svarbiausiais klausimais: 
muitų klausimas, nedarbas ir proliibicija. Šie 
klausimai yra aktuališkiansi ir reikalingi 
dėmesio.

Muitų klausimas, kuriuo senatas ištisus1, 
mėnesius kamuojasi, yra svarbus dalykas. 

-Muitai, kaip daugelis apėjite ęjjmdie jjra tam
priai surišta su nedarbu. Eepublikonų parti
ja Užsigeidė tarifą pakeisti, kad tuo būdu 
SaVo palankumo reikšti pramoninkams ir 
darbiiūūkarns. Tą darbą Kongresas pradė
jo praeitais metais pavasarį. Dirbo ligi ru
dens. Praeito gruodžio pradžioje susirinkęs 
jį a t nftujhio. Tai rašant tarifo svarstymas 
dar nebaigtas.

Republikonų partija daug apsivylė, jei 
ji norėjo pasitarnauti pramoninkams ir dar- 
binihkains muitų pakeitimu. Nes kaip tik 
imta gyvavusi tarifą keisti, pramonėje kilo 
dang nepasitikėjimo šia partija ir admi
nistracija. Šaly pradėjo mažėti darbai, New 
Yorko galingoje biržoje kilo pasiauba, pa
galiau didelis nedarbas.

Žinovai sako, kad republikonų partija var
giai dabar atgaus pasitikėjimo. Tad vargiai 
šalis susilauks ir gerovės. Kiekvienam su- 
prantaitia, kad pasitikėjimą žmonėmis pra
rasti yra pigus dalykas. Pasitikėjimą gi at-

■- -..........

“Chicago Council of Foreign Nations'’
(Cbicagos Svetimų Tautų Taryba) susirin
kime Palmer bute aną dieną įvyko debatai . ...

T j-. ,1 • t> • v * i i, . tik daugęlį revoliucionierių išIndijos klausimu. Prieš Angliją debatavo ® _ . . * -

OIDŽIAUSIS DALYKAS.
Rašo Kun. J. Jusevičius 

PIRMOJI DALIS.

(Tąsa)
Šventieji ypatingai mylėjo Dievą. Jie 

daz.nai apgailestavo, kad negali mylėti 
Jie daŽMti verkdavo, kad negali taip jam 
dėkoti už gautas malones, kaip reikėtų.

Būkime ir mes dėkingi Dievui už mu
ms suteiktas malones. Dėkokime Jam ne 
tik už save, bet taipgi už visus žmones, 
ypač tuos, kurie yra Jam nedėkingi. Viė- 
n*s "švėnlasis kai ėjo per miestą ir matė 
didelių ir puošnių namų, kai jis matė di
delės žmonių minias bėgant prie savo 

b. IAsdieniniųK-užsiėmitnų, jis dėkojo Dievui 
ptft ji^rits suteiktas maldnes ir prašė palai-
P iflos tolesniam dkrbtti.

Panašiai ir mes dftfykime, nes žinome k H nthtdme, kaip daug nedėkingų yra žmo-
'«1I« bemyli Dievo. Mylėkime Jį už

Tai toki, imant tik apgrai- 
kinie yra daug ir teisybės, i butą sveiki i:e tik dvasia, bet bomis, Katalikų Bažnyčios 
niekas neužginčys. i ir kunu. Nori jiems gerovės neerų rasei. Negrai

Negrų tėvynė yra Afrika, iir laimės. Misionieriai kovoja tai žino, jie u.~.:
Nei vienos žemės dalies gy- į negru išnaudotojus. Saugoja didžiai apvertina. 
ventojai gal neturi tokios di- juos nuo įvairią priešą. Taip į Kataliką Bažnyčia turi vii- 
dėlės tragingos praeities, kaip.buvo ilgais praėjusiais šimt- ties, kad kuomet visi negrai 
Afrikos negrai. Apskaičiuo-! mečiais taip yra ir šiandie. (visose pasaulio dalyse bn« ri
jama, kad tik į vieną Ameri-j Afrikoj Kataliku Bažnyčių versti katal k.da jie
ką apie 12 milionų negrų iš savo globon turi patrauku i pamirš senovėje jiems atlik- 
Afrikos buvo išvežta ir par-įapie 2 milionu negrų. Jų tar- tas skriaudas. Iš jų širdžių 
duota nelaisvėn kaipo papras-Įpe šiandie darbuojasi apie vi e bus išnykusi pagieža į baltąją 
ti galvijai. Kiti milionai paini Inas šimtas negrų kunigų. Šilti rasę.

mokosi- ’ Į w *
taip pat

Įsu bombiniais orlaiviais .ir Pažiūromis. Bet kad jo pareis-Į jie pakiltu kultūroje, kad jie 
kulkasvaidžiais. Karalius pa
siuntė juos kovoti revoliucio
nierius.
Prancūzai lakūnai pasekmin 

gai savo pareigas atliko. Ne

indietis Syud Hossain, buvusis Indijos Tau
tininkų Kongreso organo (laikraščio) redak
torius, gi prieš Indiją — George Young, 
Britų darbo partijos narys, kurs ilgus me
tus yra diplomatinėje Britanijos tarnyboje.

Susirinkusieji debatų laimėjimą pripaži
no indiečiui.

Pradėjus žygį pirmyn, indiečiams nega
lima sustoti, sakė Hossain. Kas šiandie į- 
vvksta Iūdijoje yra vien pabaigos pradžia. 
Britų valdžia Indijoj turi pasitraukti. Kiek
viena imperija, kurios pamatai remias ant 
militarizmo ir karo laivyno stiprumo, ir ku- 
Tios principas yra kitas tautas pavergti, bu- 

' tinai turi griūti.
Britai -nuvyko j Indiją?- kaipo rvetfmieji 

užklydėliai vesti prekybos. Tenai jie kai
po tokie buvo ir priimti. Jie ten užsiliko ir 
nuo to laiko Anglija pradėjo viešpatauti. 
Indijos istorija išmarginta indiečių spaudi
mo, supuvimu ir papirkimais. Britai valdo 
Indiją Anglijos reikalams ir naudai, bet ne in
diečių arba Indijos gerovei.

oro nukovė, bet patį jų vadą 
Gouksa mirtinai sužeidė.

Kada revoliucionieriai iš
blaškyta, tada francuzų or
laiviai nusileido netolies su
žeista vado. Einant abisinie-t. • A •• „ . • • ., -vta i Aziją. Gi likę namie neg- tai negrų jaunikaičių
čių įpročiu, iš orlaivių išlipo ’ • T..,x , i, + nt r r i rai taip pat subranklmti ver- kataliku seminarijose.
keli abisiniečiai mechanikai,
sužeistą vadą sukapojo į da-j 
lis ir jo galva ir kitos lavo
no dalys pristatyta karaliui, 
kad tuo budu "įfodyti priešo 
nugalėjimą.

, i

Anot žinių, karalius savo 
priešo palaikus sudėjo į kara
lišką karstą fr karališkai pa
laidojo. Francužai lakūnai už 
tai ankštai apdovanoti ir jie
ms suteikta ypatingų privile
gijų Abisinijoj.

Vos spėjus sutriuškinti re
voliuciją, tuojaus mirė Abisi
nijos imperatorienė. Po to

i gijos pančiais.
rijose.

Bažnyčia negrų neapleidus
ĮSIGYKITE šią knygą

Tokiu budu negrų atsirado,nei Amerikoj. Amerikos J.šimtai lietuvių pasirengę 
įvairiose pasaulio dalyse.- Vie- 'Valstybėse šiandie gyvenu a- vykti Lietuvon, o tūkstančiai 
nur jie iš vergijos paliuosuo- pje 11. milionų negrų. Iš jų kitų lietuvių norėtų vykti ten 
ti, kitur dar ne. Vienur jie katalikų yra apie 250,000. vakacįjų praleisti, 
naudojasi pilna laisve, kitur Kad mažas skaičius jų atver-'. Taigi labai daugelio lietu- 
— posenovei pasilieka ver-Įsta* yra kaltos kai-kurios ap- ivių mintys dabar nukreiptos 
8ais> . . ,,.ų . , llinkybės. Sęnia nebuvo ata-

Kas-gi juos .taip .baisia^ ųiįsionįe-
žemirio ir prispaudė, jei ne iįų. Nebuvo kam jų tarpe

į keliavimą.
Tad dabar y ra pritinkamas 

laikas nusipirkti keleivių kn\-
J

baltieji beširdžiai žmonės? j delbti Dievo žodį. Keli jų mi- 
Tad ir nėra ko negrų kaltin- ljonai pakliuvo protestantams, 
ti, jei kai-kurie jų sakosi ne- . Taį dėlto, kad protestantai 
užmiršią tą baisių skriaudų, ją didžiumą turėjo pavergę.

Kaip į tai atsineša Katuli- Katalikams jie nevergavo, 
ką Bažnyčia? Apie tai negali į Antai Pietų Amerikoj di-

site Europon ir visi norintie
ji keliauti. Bet ji įdomi ir ne
norintiems keliauti. Tad pir-

pritaikomas žiaurybes. Bažny- skaičius. j k^e 3$ visi.
čia visais laikais smerkė ir Visose pasaulio dalyse ka-? Gauti galima pas gerb. au- 
smerkia visokią vergiją. Šven-’talikvbėn atversti negrai turi, torta> 2745 W. 44 st. “Drau- 
tį Bažnyčios tarnai ilgus šimt- nuosavas parapijas, bažnyčias Į 8° ” Knygyne, 2334 So. Oak- 

ergi- ir mokvklas. Jie pažangiuoju ave* ar^a krautuvė-
OJO už kultūroje. Į je, 901 K 33 st.___________

Indija kitados buvo vadinama pasaulio ^ara^u ,^a ' jbut dviejų nuomonių. Bažnv- džiunia negrų atversta katali-
Jielbe imperatorium ir jis tuo- vjsaįs }aj|<aįs visomis prie- kybėn.-Tenai seniau ir šiandiearUodu, turtinga visokiais javais. Šiandie Į 

yra neturtingiausia šalis visam pasauly. Už 
draską plėšiamos aukštos kainos, svaigalai i 
ir opiumas didelį pelną neša britams. Seniau'

jaus imta kaltinti už iinpeia- i!HonyInįH kovojo tas į negrus yra pakaktinus misionierių 
torienės nužudymą.

Bet esą jinai įnirusi nuo
Indijos gyventojai buvo pasižymėję blaivu- į karštligės. Tokios tai esą at- 
mu. j liktų tardymų išdavos. Klau-

Hossain
aukštuoju patriotu. Tą pripažino ir loung 
Bet pastarasis sakė, kad Indijos gyventojai 
nepriaugę patys vieni valdytis. Jis nurodė, Bet pirm visako, sakė Young, Anglija 
kad indiečių tauta pasiskirsčiusi į keletą1 Indijai daug gero padariusi. Ji palaiko 
dalių. Yra apie 339 milionai gyventojų. Į Indijos konstituciją ir indiečių kultūros 
Jei jie tarpusaviai nekovotų, butų galingi. į negriauna.

kovotoją Gandlii pavadino j simas> kas atliko tu°s tardy-{mečius darbavosi prieš v 
iotu. Tą pripažino ir Young. ;mUS- j?, Dievo žodžiu kovoj

IV Dievo Meilė ir Mūsų Laimė.

Nėra žmogaus pasaulyje, kuris būtų 
visai patenkintas. Kiekvienas žmogus no
ri pasiekti ko nors aukštesnio ir geresnio. 
Jis nori padaryti save laimingu. Vienas 
bedirbdamas dirbtuvėje stengiasi gauti 
dideshę algą. Jis nori mažiau valandą 
dil'bti.

Kitas, būdamus specialistas, stengiasi 
daugiau turėti interesantų ir daugiau žmo 
nių aprūpinti bei jiems patarnauti. Tokiu 
būdu norima lengviau pragyventi.

Trečias, turėdamas krautuvę arba ki
tą kokią pramonės įsteigą, geidžia, kad 
žmonės i»s jį lankytųsi ir daugiau pre
kių pirktų. Jei kąru nesiseka žengti pir
myn, jis dažnai nerimsta, rugoja ir ma
no, jog jau nieko gero nėra šiame pasau
lyje. Bet iš tikrųjų labai daug gero yra, 
jei tik mes žinotume kaip surasti.

Taigi, kas reikia žmogui daryti, kad 
jis pasiektų savo tikslą ir būtų amžinai

Jam taipgi reikia išsirinkti tik tą gerą, 
kuris padarys jį laimingu.

Kai kurie žmonės mano, kad sveika
ta daro žmogų laimingu. Jie suko, jei 
žmogus sveikas, tai jis yra laimingas. Tai 
tiesa, kad nesveikas žmogus labai trokš
ta pasveikti. Jis niekuomi nėra patenkin
tas ir jaučiasi labai nelaimingas. Senu
kas metų prislėgtas ir žemyn nusilenkęs, 
gal labai nori grąžinti savo jaunystės die
nas. Jis nori vėl būti jaunas ir vėl džiau-

I

gtis savo jaunomis spėkomis.
Bet iš kitos pusės, žmogus, kuris yra 

sveikas ir jaunas, ar jis atjaučia savo 
sveikatą, arba jaunystę? Ar jis kreipia do 
mę į savo jaunystės dienas? Jo jaunystės 
dienos dažnai praslenka, jam nežinant. 
Vieną dieną mes galime būti sveiki, link
smi, kitą dieną sirgti, o trečią jau būti 
mirę. Vienoje valandoj^, mūsų stiprumas 
gali labai suminkėti, kaip tai po operaci
jos arba kitokių nelaimingų atsitikimų.

gą. Visi įsigykite gerb. kuu. 
P. Vaitukaičio knygą “KE
LIONĖ PO EUROPĄ”. Kai
na tik $1.50. Su daug įdomių 
paveikslų.

įsigykite visi, kurie keliau-

Kiekvienas “Draugo” skai- \

Mokesčiai už druską yra menkas daly-j tytojas gali būti bendradar- 
kas. Tas įvesta, kad tuo būdu visiems gy-lbis. Reikia tik tuojau laišku 
ventojams tektų prisidėti prie mokesčių {ar telefonu pranešti, jei kis 

mokėjimo. ■: įdomaus atsitiko.

lu. Bet ar galima tvirtinti jog šis žmogaus 
protus gali patenkinti jo širdį. Kiek tam 
žmogui reikėjo vargti, kol jis įgijo moks
lo ir išlavino savo protą? Toliau jis nega
li savo proto taip jau išlavinti, kad galė
tų pasakyti, jog aš jau turiu mokslo, jau 
man daugiau nebereikia. Be to šis moks 
las, kurį žmogus yra įgijęs, dažnai palie
ka jį. Žmonės praleidžia visas dienas ant 
knygų ir dar sako, jog vieną dieną jie 
buvo labai išmintingi, galėjo gerai pro
tauti, kitą dieną jie visai ta negalėjo 
daryti, nes protas, kad ir yra dvasinė jė
ga, tačiau kartu su kūno nupuolimais 
keičiasi. Jis nuo kūno išoriniai priklau
so. Ir taip vieną dieną mokslininkus 
džiaugiasi savo išmintimi, bet kitą dieną, 
Dievui atimant savo dovanas, jis turi 
didelį širdies skausmą.

Kiti žmonės sako, jog išoriniai duly-

juo. Jis, mirdamas, turės juos palikti. O 
kai jis juos turi, ar galima sakyti, jog jis 
yra laimingas ir yra patenkintas? Visai 
ne. Turtingas žmogus dar nori būti tur
tingesnis. O kai jis gauna ir to turto, ku
lio jis pirmiau neturėjo, tai dar nerimsta 
ir nėra pilnai patenkintas.

Paprastas darbininkas kad ir sun
kiai uždirba duonos kąsnį, dažnai yra lai
mingesnis už didžiausią turtuolį. Turtuolį 
dažnai baimė ima, kad gal nustoti savo 
turto. Mes patys dažnai matome, jog tur
tas rinktas per metus, kartais nyksta a- 
kies mirksnyje.

Pagaliau manyti, jog žmogus gali 
patenkinti savo širdį linksmybėmis, lai y- 
ra didelis žmonių nesupratimas. Kai ku
rie žmonės atsiduoda linksmybėms, tačiau 
jie tuojaus jaučia, jog tai yra tuštybių 
tuštybė. Linksmybėms besiartinant, daž-

Nėra nieko prakilnesnio žmoguje, 
laimingas? Virnuausiai jam reikia vengti kaip jo protas, ypač jei tinkamai išlavin- laimės turtuose, veltui jis juos savinasi, 
įvairių klaidų, į karias žmones įpuola. | tas ir jo išlavinimas remiasi tikra moks-Į nes ateis klikas, kad šie dalykai nebus su

kai daro žmogų laimingu, kaip turtai, pu-( nai žmogus jau yra nuvargintas jųjų kai 
sisekimai, visokios linksmybės ir gyve- tybėmis. 
nimo patogumai, liet veltui žmogus ieško

(Bus daugiau)
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[ Prašau Į Mano Kampelį

Prof. Kampininkas

PROF. KAMP. RADIO.

Rokiškio apskrity neliks nei 
vieno žmogaus, kuris nepri
klausys nezaležninkams. Tai
gų tautiško vyskupo manymu, 
kam čia būti žebroku, kuomet 
Rokišky atsidaro toks “pros- 
perity”.

nuolijai palaimintų ir jų ap
saugotų nuo pavojų bei per
sekiojimų.

Vincas J. Sabas.

TAUTOSAKA ARBA TAU
TOS KŪRYBA.

NAUJAS DARBININKAS 
KRISTAUS VYNYNL

Kaunas. — Tautininkų vy
riausybė, atidavus Lietuvos 
degtukų garsiųjam Kreugerio 
trustui, paskelbė apdėsianti 
tam tikru mokesčiu visus ki
tus ugnies įžiebimo įnagius: 
titnagų, kempinę, skiltuvų ir 
t. p. Dėlto “Darbininko” Ra- 
dio Šypsnos ragina Lietuvos 
pypkorius dabar jau pradėti 
atsipratinti nuo rūkymo, nes, 
degtukų monopoliui pradėjus 
veikti, ugnies įžiebimas skil
tuvu neišsimokės.

Tautos kūryba yra tai dai
nos bei prozos darbai, paduo
ti nuo burnos burnai, lyg ko
ks padavimas arba tradicija. 
Jos rųšys yra kelieriopos: 

raudos, vestuvių dainos, naš- 
laičij raudos, kariškos dai
lios, apysakos, mįslės, patarlės 
ir priežodžiai.

Liaudies dainos yra turtin
gos gamtos žmoninimu, kad 
gamtai duodama žmogaus jau
smas ir atjautimas. Apysakos, 
arba pasakos, yra turtingos 
dorybių pamokinimais. Mįs

lės, patarlės ir priežodžiai yra

New York. — Komunistų 
partija čia apskundė Maskvai 
Chicagos tavorščius už ignora 
vinių .jos įsakymo — surinkti 

'$200 savaitraščiui Gastonijoj 
leisti. Kadangi Chicagos ta- 
vorščiai dabar aukas renka 
devyniems skirtingiems tiks
lams, tai komisarai jau nebe
žino nei būdų, kuriais galima 
būtų aukų naujai gazietai iš 
bedarbių iškaulyti. Todėl pra
šo patarimų.

Prof. Kampininkas duoda į,urtin«i juokais ir pašieiji' 
“okselent” patariau,: visi ta-lmais žmonil’ ^1- Bet visi tu- 
vorščiai tepavirsta ubagais ir ri koki» ”ors dorybę kaiP° 
Jeffersono miškuose (Chica- savo idealą.
gos komunistų “rojus”), su
sėdę palei takelius terodo vi
siems savo “koliekas” rankas 
arba kojas.

Chicago. — Nezaležninkų 
vyskupas čia ūsų kramto ir 
žada neužilgo išstatyti Imita
cijai tautiškų tikėjimų ir vi
sas nezaležninkų maldnyčias, 
gi pats su visais savo kuni
gais — barberiais ir juriskon- 
soltu važiuos Lietuvon — Ro
kiškio. Mat, tūlas Kriukelis 
vienam laisvamanių laikrašty 
parašė, kad neužilgo

NESIJUOK!

Knygyne.
Vyras. — Prašau parodyti 

man knygų: “Vyras yra na
mų šeimininkas”.

Pardavėja. — Prašau eiti, 
štai, į anų kambarį, kur ran
dasi skyriai: “Pasakos” ir

visam “Legendos”.

Daktaras Jonas Basanavi
čius surinko kelis tomus nau
jesnių pasakų, nes visos senes- 

j nios beveik jau išnykę. Broliai 
Juškevičiai surinko kelis to
mus įvairių dainų. Tačiau tau
tosaka dauguma dar neužra
šyta nyksta iš liaudies atmin
ties, nusinešdama su savim 
žinijos ir literatūros brangeny 
bę.

Albinas Matulevičius,
Lietuvių Koleg. Stud.

Gerb. diakonas Aleksandras 
J. Alauskas gimė balandžio 
22 d., 1902 m., Philadelpbia, 
Pu., iš tėvų Aleksandro Alaus- j 
ko ir Antoninos Saulevičiutės.

Aleksandrui būnant tik še
šių metų, jo tėvai persikėlė į 
mažų miestelį, Parkesburg, 
Pa., kame išgyveno septynio- 
likų metų. 1926 m. jo tėvai 
vėl sugrįžo į Philadelpbia ir 
priklausė prie lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos.

Pradinį mokslų ėjo viešojoj 
mokykloj (nes tame mažame 
miestelyje nebuvo katalikiš
kos mokyklos), kurių baigęs 
įstojo į Parkesburg Migli 
School, kame mokinosi du me
tu. Besimokindamas Parkes
burg High School, jautė sa
vyje pašaukimų į kunigų luo
mų ir dėlto apleido minėtų 
mokyklų ir perėjo į Šv. Ceci
lijos High School, Coatesville, 
Pa., tikslu prisirengti prie se
minarijos įstojimo egzaminų.

Birželio mėnesyje, 1920 m.,

vo finansinis sekretorius vie-i 
nos seminarijos studentų dr-, 
jos.

Kadangi savo jaunystės die
nose buvo visiškai atsiskyręs

1 • . . jnuo lietuvių, nes lietuvių 
nebuvo tenai kurio tėvai pir 
Imu gyveno išimant vienų šei
mynų, jisai sunkokai kalbėjo 
ir skaitė lietuviškai. Bet ma
tydamas, kad kunigystė arti
nasi ir kad lietuviška kai-

Ką Dr. Caldwell Sužinojo
Per 47 Metų Praktiką

Dr Caldwe£l tėmijo • sul-'.etėjimo 
pasekmės per 47 metus ir Įsitikino, 

1 kad kaip žmogus nesirupntų savo 
I sveikatą, maistu ir pusiinnnkštinimu 
užkietėjimas laika nuo laiko atsi
tiks nežiūrint visų pastangų. Sekan
tis dalykas stojasi prieš akis. kaip 
tada gydytis. Dr. Caldtvell visada 
linko prie to, kad kuoarčiausia imti 
prie gamtos. Todėl jo vaistas nuo 
užkietėjimo yra švelnu* augine.dnis
mišinys vadinamas Dr. Caldvvel’.'s 

ba būtinai reikalinga ir nau-|s>'ruP repsin. jis nepakenks nei 
opiausiems viduriams ir jis negim
do papročio. Syrup I’epsln yra gardi, nga, sąžiningai ir karštai 

pradėjo studijuoti lietuvių 
kalbų su pagelba gerb. kimi 
go prof. Paukščio, taip kad 
šiandien jisai aiškiai ir tai- 
sykliškai jų vartoja.

Paskutines »
Aleksandras

dus ir jaunieji j( mfgstn. Jis nesu
ka vidurių. Tukstunčiai motinų mit

elis rašo apie tai.

3

KADA KAS YRA IŠRASTA?

Jaunųjų Žiedai.
= JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ SKYRIUS. =

Muilas jau buvo žinomas 
senovės germanams ir galams, 
tuo tarpu, kai senovės romė
nai, graikai ir rytų žmonės 
kūnį valydavo aliejais. Ro-

JUOZO BURNEIKUČIO 
ATMINČIAI.

mirties patale gulėdamas, jis 
kalbėjo kaip daug savo drau
gų atsiusiąs į Vienuolijų.

Dievo meile degdamas, bi
jojo kad Švenčiausios Širdies

Dievo šventa valia, mirties 
dalgis pakirto pirmąjį ir tai 
vienų iš pačių jauniausių ir'nepažeidus nuodėme, todėl ša- 
pavyzdingiausių Marijonų vie linosi pasaulioi su jo pagundo- 
n uoli jos bandinių Juozų Bur- 
neikutį.

AT ASE 63

Dr. Caldvveil neužgiria aštrių 
vaistų. Jis netikėjo, kad jų verta 
imti j savo vidurius. Praktikavęs 
per 47 metus Jis nerado priežasties, 
kurios delei reiktu jų imti. kuomet 

j Syrup I’epsln išvalo vidurius grei-
VllkacijaS | čiau, švelniau ir švariau be skausmų 
... ' ir kenksmo kunui.

praleido pas I
,T , „. ... j Neužleisk sukietėjimo! Tas malt-1

gerb. kun. Valanciunų, Girard na jėgas, kletina gyslas'lr be laiko
ville, Pa., kursai pastarųjų : send,na' N°Pralelsk r.el vienos dienos 
. , .. ... ’ ‘ be nuslaukinėjimo. Nesėsk išmėgi
nu metų vakacijų laike bU" j nimui, bet eik j aptieki), ir gauk 

vo jo geras globėjas

t llS

ll‘ patii- j vieną iš malonių butelių Syrup Pep- 

Toj vietoj jisai pagei- Į — ----------------- - "rėja
būdavo kun. Valančiunui pri
rengti vaikučius prie pirmos 
Komunijos.

Šių metų gegužės 29 d., 8 
valandų ryte, Aleksandras 
priims kunigystės

Dievo ir tėvynės meilę žmo
nių širdyse gaivins ir palai
kys. Jisai yra tinkamai pasi
ruošęs Kristaus mokslų skelb
ti tarp žmonių ir darbuotis

šventimus!Bažnyčios ir Tėvynės gerovei.
Linkiu savo draugui kun.jisai sėkmingai išdavė Šv. Ka-inuo J. E. kardinolo Dougher- 

rolio seminarijos įstojimo eg

sino. Imk prideramų, saikų vakare ir 
atsikelsi nauju žmogum. Vartok pats 
ir šeimynos nariai atsiradus užkie
tėjimui, geltai, surugus ir suirus vi
duriams, blogiam kvapui, blogam 
apetitui, galvos skaudėjimui, karš
čiavimui ir slogoms.

zaminus ir Rugsėjo mėnesyje, 
1920 m., įstojo Šv. Karolio se- 
minarijon, Ovcrbrook, Pa. Šio
je seminarijoje Aleksandras 
be pertraukos užbaigė klasi
kos, filosofijos ir teologijos 
mokslus su geriausiu pasise
kimu.

Jo tėveliai, matydami iš pat 
jaunystės palinkimų, prisiriši
mų prie mokslo, prie knygų, 
stengėsi jam duoti kiek galė
dami nuoširdžių paramų ir ne
sigailėjo lėšų jo mokslui. Ir 
ne veltui, nes jie džiaugėsi

menų rašytojas Pilnius vadi- į sulaukę savo sunaus primici- 
na šiaurės išradimu. Romėnai j°s dėkoja Dievui, kad už-

tv, D. D., Šv. Petro ir Povilo Aleksandrui gražiausio pa 
katedroj. Pliila., Pa. 'sisekimo Jėzaus vynyne ii

Pirmas iškilmingąsias šv.!kad Dievas jo darbų laimiu- 
Mišias — primicijų kunigas multos annos!
Aleksandras laikys savo para 
pijoj — lietuvių šv. Kazimie
ro, Phila., Pa., birželio 1 d., 
10:45 A. M., naujuoju laiku.
Yra vilties, kad Aleksandras 

būdamas Kristaus vynyne,
vargingoms 
stiprybės ir

minioms
ramumo

datų 
teiks,

Kun. Aleksandras visus sa
vo gimines ir draugus nuošir
džiai kviečia į savo įšventini
mo ir pirmųjų Mišių iškil
mes.

Petras Laumakis,
Vienas iš jo seminarijos- 

draugų.

muilų gabendavosi iš germa
nų, Pompėjoj yra rastas gerai 
išlikęs muilo sandėlis.

Nosinės skepetaitės buvo 
pradėtos vartoti Italijoj, o 
XVI a. persimetė ir į kitas

laikė juos gyvus iki jų sunaus 
primicijos.

Aleksandras iš prigimties y- 
ra švelnaus, malonaus, ra
maus ir mandagaus būdo. Se
minarijoje, prie kunigystės pa '

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrų specialistų, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
cesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavlmo. Jus sutau
pysit laikų ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to. kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radlo — Scope — Raggl. 
>X-Ray Ūoentgeno Aparatas Ir vl- 
. siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų ak
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš Jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo. kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokių užsisenėjusių, Jsi- 
kerėjuslų, chroniškų ligų, kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlloklt neatėję pus 
tnane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 10H
S0 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 6 iki f

Nedėliomls nuo 10 ryto Iki 1 
po pietų

DIDŽIAUSIA ŠIŲ METŲ LIETUVIŲ

EKSKURSIJA
TIESIOG KLAIPĖDON

Išplauks iš New Yorko

GEGUŽIO-MAY 24, 1930
Skandinavian American 

Linijos Didžiu Laivu 
O S C A R II

HA8
MADE 6OOD wfth

mUttonsl
mis. Dievas pamylėjo t» mei- Eūropos valgtybes. Ta«au į šaukimo ruošėsi uoliai ir rū- 

pradžioj jfis buvo prabangos ipestingai, Eidamas seminari-lės kvepiančių gėlelę: jų na
Juozukas, pajutęs savo šir- ^iskynė pačiame nekaltybės 

dyje Viešpaties šaukimą, ap- žydėjime ir apsaugodamas
leido savo tėvelius, sesutes 
bei visų kas yra pasaulinio, 
ir, kad tobuliau sekti Viešpa
čiu Jėzumi, jisai praeitų va
sarų įstojo į Tėvų Marijonų 
vienuolijų.

Buvo jisai pavyzdingas vie 
nuolijOs bandinys. Net ir sun
kiai sirgdamas niekad nesis
kundė, gi savo skausmus kan
triai kentėjo, nes žinojo, 
kad šie žemiški kentėjimai ir 
ištyrinėjimai negali būt bai
sesni kaip užniokesnis blogo.

Juozukas buvo įsitikrinęs,

nuo pasaulio šalnų, Jėzus 
Verbų Sekmadienyje jų perkė
lė į dangų.

dalykas, ir ilgai dar nosys bu 
vo tuo pat būdu valomos, 
kaip neretai ir dabar tenka 
pamatyti.

i Pirmieji cigaretai atsirado
Ilsėkis, tat, Juozuk, Dieviš- apie 1800 m., tuo tarpu kai

jos kursus, jisai pasižymėjo į- 
vairuose dalykuose, kaip an
tai, įgijo penkis medalius už 
pasižymėjimų moksle, du kar
tu buvo seminarijos vyriau
sybės išrinktas prefektu, bu

1

koje Išganytojaus Širdies ra
mybėje. Mes, likusieji tavo 
vienuolijos gyvenimo broliu-

Šame Price for Over 
38 Years

2S <mnc« lor 2$/
Pttra—Ecrniomicol 

EfRctent
MILLIONS OP POUND3 

USBD BY OUI GOVERNMBNT

Iš Chicago pasažieriai specijaliu traukiniu po 
vadovyste p. P. Baltučio bus palydėti iki pat laivo. 
Visi jūsų reikalai bus pilniausia prirengti ir kelionės 
patogumai užtikrint.

Tad kelionės į Lietuvą ar pinigų siuntimo rei
kalais tuoj kreipkitės į mus asmeniškai, laišku, te
lefonu ar telegrafu.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Telefonas Yards 4669

papirosai paplito tik 1834 m.
Paryžiuj. Šilkinės kojines pir- VIDURIŲ TONIKAS

PAŠALINO NEMIEGĄ
“Wlnnlpeg, Man., Canada, Kovo 21. 
— Rezultatai pirmo butelio Trinerlo 
Kartaus Vyno buvo stebėtini. Man 
sugrĮžo ramus- miegas, ėjimas lauk 
reguliariškas. A. Brezner.” Kam ken
tėti?

TRINERIO KARTUS VYNAS
yra vidurių tonikas daugelio dakta
rų rekomenduojamas. Imk Jo regu- 
lerial mažomis dozomis ir Jūsų vi
durių trubellal išnyks. Visose aptie- 
kose. Nemokami sempelial iš Jos. 
Triner Co., 1333 S. Ashland Avė., 
Chlcago. Iii.

mas užsimovė prancūzų kara-
kai, niekados tavęs, Juoznkaii, liūs Henrikas II XVI amžiuj.

Šilkinių kojinių gadynė buvo 
Rokoko laikais ir dabar, trum 
pųjų sijonėlių metu.

neužmiršime, koliai vienas 
paskui kitų' nebūsime pašauk
ti prie tavęs. Kaip ant žemės 
būdamas, taip ir dabar pra1- 
šyk Švenčiausios Panelės už
tarymo pas Dieviškąjį Sūnų, 
idant Jis tavo ir mūsų vie-

SKELBIMAI “DRAUGE”

PASISKELBUSIEMS DUO
DA DAUG NAUDOS.

FeemMnint
The Laxativc

Mėgsta jį visi 

Skanus kramtimui 

mint, taip kaip guma,

kad čia vienuolijoje jo gyve
nimas būtų buvęs užtikrinimu 
savo sielos išganymo ir di
džiausia proga atvertimui 
prie Jėzaus tų, kurie dabar jo 
nemyli, todelei, nuo pat vie
nuolinio gyveninio pradžios, 
jį pamylėjo, uoliai naudojosi 
dvasinėmis pratybomis, pa
vyzdingai laikėsi vienuolynių ! 
regulų ir ėjo tiesiog, nesi
dairydamas, nedvejodamas 
prie užbrėžto tikslo. Jisai 
žinojo išganymo pavojus pa
saulyje, todelei džiaugėsi jo 
pasiliuosavęs, ir jo širdelė 
troško ir savo jaunystės drau 
gus taiposgi parsikviesti j

f Tėvų Marijonų vienuolijų. Net j

TUBBY Tins is a Regular Telephone.



1 DRAUGAS Trečiadienis, Geg. 14, 1^35

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL._
C H I C A G O J E Hudson’s New Roadster

S9E9

Kviečiame visus dalyvauti.
Kadangi Sv. Kazimiero lie

tuvaičių Vienuolynas yra ka
talikų visuomenės globojamas 
ir kadangi gerb. Seserys Ka- 
zimierietės didžiausiu pasi
šventimu mums lietuviams dar

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ 11 

SEIMAS.

ko j o maistu.
J. Bašinskas vertės ..z

ir Y. Zinkevičiai .
Danila .........................  2.50 Į

.............. 2.221

;C
|J

$7.00. 
5.00

Radio Stotis AJJ.

Kvietimas. Labdarių Są-gos;,jt patįnskas 
3 kuopos žemiau pasirašiusi j Palaima

Gegužės 18 d. Įvyks šv.
2.32 ■ Kazimiero Akademijos Remė-

viešos rinkliavos (Tag Buy) \ Paulikonis .................. 1.40'jy Dr-jos metinis — vienuolik
komisija, nuosirdžiui kviečia Giniu.s 1.90 Mus iš eilės tos draugijos sei- buojasi, tad visų mūsų parei
visos Chicagos ir apielinkių ję Daugėla ...................... 1.00 Anas. Į ga yra parodyt pripažinimą, ir
kolonijų merginas ir moterys Aukos ninicais Seimo tvarka. Į pagarba toms tautos bran

gioms darbininkėms. Rėmėjų 
Seimai — tai it vienos šeimos 

Mišias šv. į jaukios sueigos. Ten padarom 
laikys A. R. D. kapelionas, j apžvalgą nudirbtų darbų, ten

Aukos pinigais.
Kun. A. Petraitis $5.00.
Adv. A. Milleris $4.00.
Po $2.00; adv. P. Bublis, r>to Punktualiai 

adv. (g. Burkus, Pr. Lengvi-
Ct., iš kur visos bus paskirs- J. Genderis, Tuleikienė. Serb- kun- dr- K- Matulaitis, 
tytos po visą Ciceros miestą' j ^virskas $1.50 Seserų koplyčioje. Po pamal-
aukoms rinkti Labdariu Są-' pQ gg. Kašėta, V. dl-1 seks “luncheon*’ (pietūs) į šv. Kazimiero Vienuolyną, 
jungai, kuri šelpia našles, naš- pįin-a j Juknevičius K Ba- ^v- Kazimiero Vienuolyne. i Kviečiame tat gerb. dvasiški- 
laičius ir senelius. činskiėnį J. Morkūnas,' M. Sesijos. «’ ™uomeDas veikėjus, drau

Visi jie tiesia raukas, kad Bernatukevičienė, P. Skičienė, Seimo sesijos prasidės 1:30 
labdariai juos sušelptų. Taigi Oesnienė, Z. Zavistauskie-kai. po pietų. Sesijos bus lai- 
ir jus, gerbiamosios, atšilau- ; A. Kvederis, K. Senkus,' komos šv. Panelės Gimimo 
luusios Į talką pnsidesit pne'o Krupkaitienė, L. Maginis,' par. svet. prie 69-tos ir Wash 
sušelpimo minėtų varguolių. Bacvinka, J. Leonaitė. jtenaw gatvių, šv. Kazimiero 

ls anksto tanam uz tai sir-į p0 75e . q Petrauskas, V. Akademijos Rėmėjų dr-ja nuo
§4 učių. ! Siniauskienė. i širdžiai dėkinga gerb. klėbo-

“Tag day” rengimo komi-! Kitl po 50c. i . Run A Baltučįuį už ma.
sija: kun. H. Vaičiūnas, A.;^ rink£jai ir surinko lolllJ leidiuią naudotig jo pai, gražia proga žavingame 
TTolov*Ainc« A .Taniicanclrnc« į ! tą nvnyiirolin IniLra / siv Kūli.

atvykti mums Į talką sek
madieny, gegužės (May) 18 d. 
š. m., iš ryto j šv. Antano pa
rapijos svetainę, 15 St. ir 49

Seimas prasidės iškilmin- 
i goniis Mišiomis šv. 10:30 vai.

Valančius, A. Janušauskas, K.
ŽUvitis, J. Motekaitis. Ed. Mi- |kle„s suriuko pinigais $,3 (i7 ! 
sius, K. Sriubienė, P. Berno.j^^ $35 00 y va,_!

M. Ulevičienė ir O. Žiurins-’ svetaine Seimo sesijoms.

gvildenant naujus sumany
mus bei reikalus liečiančius

gijų atstovus amžinus ir gar
bės narius A. R. D. ir visus 
užjaučiančius šv. Kazimiero 
akademijos reikalus ir Sese
rų Kongregaciją. Geg. 18 d. 
bus “didelė diena” mūsų vi
suomenei. Iš visų parapijų į 
ir kolonijų suvažiuos visi šia- j

ponavo savo muzikos ir ben- X Pereitos savaitės pabai-į X Jonais Vilkišius, AVestern 
drai — sutvarkė visą veikalą. Į goj Westera & Southern Ins. & Southern Life Ins. kompa-

tas, J. Mikoiainis, J. Tekorius, 
Gestautas, M. Česienė ir O.! 

Streleiunienė.
Taip pat minėta komisija j

giais — $15.00.

Vakarienė ir programa.
Užbaigus Seimą grįšime vi

pavasarėlio laike Į šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 11 
Seimą. • «

Delegatė.

Operetė yra tautiškai pat- j kompanijos ofise po nūn,. 6255
rijotižka ir linksma. Joje yra f*0' Ashl“d avc- buvo isilau‘ 

žę plėšikai. Susprogdino seifą 
ir pavogę keletą šimtų dole- 

irių pabėgo.

meilės ir “romanso”, ir prie 
to — lietuviai atgauna Vilnių.

n įjos superintendento asisten
tas, apie porą mėnesių sarga- 
liojo. Dabar jau pasveiko ir 
pradėjo dirbti.

Operetė bus pirmą kartą 
statoma scenoje gegužės 18 
d., Šv. Mykoio parapijos sve
tainėje. P. N. Kulys deda 
daug pastangų, kad kuogeriau
šiai prirengus parap. chorą,

Šįmet ekskursijų metas, tat', . ~ibei solistus-es. Tat sis įvykis

PER 200 METŲ‘į tėviškę”, bu- 
šv. Kazimiero 

’ienuolyną, kur Auditorijoje 
įvyks iškilminga vakarienė su

sos ir visi
• i P. Senkienė ir K. Stapčing- t(Jnt atga, . . 

,„...1.1 i. 1“^.I,inigais “ $20'67 dra-: Vienuolyną, ku
kuziais — $40.00 vertės, val-

OPERETE “EKSKURSIJA. i f

prašo, kad visos Ciceros mer-'
ginos ir moterys minėtą die-Į P Tramjrntnvl/.;on,5 ir () v.

• | svečių pagerbimui, v akanene ' progomis.
visos naši-, , , v. . ... Jr programa veltui — tai m u-Į Tur būt tą mintį turėda-

1 drabužiais — $lo.00, valgiais ■ •»- • ! J , ; ,- $9 96 mylimų Sesučių vaisęs ir imas, p. N. Kulys, sv. Myko-
dėkingumas savo rėmėjams ir ilo parap. varg., parašė opere-

i gmis $10.00.
F. Kandratavičienė

n, stotų į aukų rinkimo dar- pi„igais_$3.35,
bą. Gegužės 18 d 
aukokite labdarybei.

programa Seimo dalyvių ir s dauguma ir naudojasi tomis

K. Lekeekas pinigais $9.05.
J. Daučiunas pinigais $5.00.
Visiems aukotuojams ir au-, ,

i. • i -• v t - v. ;jaunametėms, nes šis vaka kų rinkėjams širdingai amų.!.
Labdarių komitetas.

ROSELAND, ILL.

prieteliams.

ras yra jų pirmutinis.
Pelnas yra skiriamas šv.

Kazimiero vineuolvno naudai.
Komisija E. P.

, WORCESTER, MASS.
- . * *

Pavargėlių šelpimas.
Vietinė labdarių draugija ! 

kiekvieną metą gausiai sušel
pia suvargusias šeimynas per 
Velykas ir Kalėdas.

Taigi ir šį metą per Vely- 
kas atsiliepė daug pavargėlių 
kuriems suteikta pagelba pa
gal išgalės: pinigais, maistu i su savo žmona ir sunum ge- 
ir drabužiais. Iš viso sušelp- j gūžės 19 d. išvažiuoja į Lie-j 
ta 20 šeimynų. 'tuvą, kur aplankys motiną,:
Draugijos kurios aukojo Ve-; ,)r°H seser§. Sykiu su jais 

lykų Fondan ; važiuos Kazimieras Garjonas
S. L. A. 57 kuopa .... $9.05 iir Juozapas Dobilas. Visi va- 
Šv. Onos mot. dr-ja .... 4.30jžiuos Nezelskio automobiliu i-į
Blaivininkų dr-ja .......... 3.00 Įki New Yorko, kur automobi-'
Moterų Sąjunga 5 kp. .. 2.50 Paliks. Grįžę iš Lietuvos vėl 
Laba. sus-me surinkta 17.O81 automobilių parvyks Roselan-

Drabužiais aukojo. !dan.
Dr. Zurvelis drabužiais ver-Į Nezelskio duktė, Phyllis, 

įgg *35 00' kuri priklauso prie Liet. Vy-
Purienė ........................ ’. 15.00 8 kP- S1 kart$ Pasilieka
J. Baltramaitis ........ 3.00 namie- Ji Lietuv* lankė su
Lietuviai buČeriai, kurie au- uiotina 1928 metais.

Vyksta Lietuvon.
P-nas Juozapas Nezeiskis,' Kuomet Vaikas 

žymus Roselando biznierius,1 Karščiuoja,

Piktas, Nesveikas

Laimingos kelionės!

tę “Ekskursija į Vilnių”. 
Nors p. Kulys pavartojo kai

kurias dainių kitų kompozito
rių, bet jis pats ir-gi sukom-

šimtmečiu/^ Fį' A Q Gold Medai Haarlem
ulRAj

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

Rap.

bus naujanybė netik nortbsi- 
diečiams, bet ir visiems cliica- 
giečiam's.

Ex.

Virš du
Oil buvo pripažintaVj-12/ 1\ t\ 0 gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medai Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 

roved Gold Medai Haarlem Oil Capsules. 
vz*® Tli a Q Pradėk tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 35c,

75c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu
tėse “Gold Medai“ vardo ir kitų neimk.

HAARLĘM OIL

88E

Į KLAIPĖDĄ
TIESIAI

Be persėdimo Didžiuoju 
laivu

500 Metų
SUKAKTUVĖS

1'

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tek Lincoln 3044

Rast. P. Eabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Avė.

AGITATORIAI.*
Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Avė.
V. Duoba 

2328 W. 23rd St.
J. Dimša

3230 So. Einerald Avė.,
M. Šlikas

Iš Šv. Kaz. Akademijos Rė
mėjų — jaunamečių 

skyriaus.

» Nors šis skvrius nesenai 
i • , .į susitvėrė', bet jau turi virš

penkiasdešimt narių. Sky
riaus triusu, bus rengiama 
“bnnco party”, geg. 15 d., 
7 vai. vakare, Visų Šventų 
parapijos svetainėj. Tikietai 
iš anksto nebus parduodami. 
Jų bus galima nusipirkt prie 
aurų. Įžanga pigi, o “praizų” 
bus įvairiausių ir gražiausių.

Padėka priklauso mūsų 
, gerb. klebonui, kun. J. Paš- 
kauskui, kuris suteikė mumsi

i tą vakarą.
i Prašome visus atsilankyti į

Dieglys, gesal. Iš
pūtimas, dažnas vė
mimas, karščiavimas 
vaikuose ir kūdikiuo
se paprastai rodo. 
kati maistas vidurė- 
liuose yra surūgęs.

Kai tie ženklai pa
sirodo, tai duok vai
kui šaukštą Phillips

Milk of Magnesia. Įdėk jo J pirmu
tini valko maisto buteliuką. ryte. 
Paaugusiems vaikanuj reikia duo
ti šaukštą vandens stikl'e. Tas nu
ramins vaiką — palengvins jo vl- 
durėlius. J penkias minutas jis bus 
linksmas ir laimingas. Paliuosuoe 
vidurius nuo visokio surūgusio ir 
nesuvirškinamo maisto. Jis atidaro 
vidurius valko turinti užkietėjimą, 
slogas ir tt. Vaikai ji geria dėlto, 
kad jis skanus.

Sužinok apie jo naudą motinoms 
ir vaikams. Išsirašyk indomią kny
gą "Useful Information”. Rašyk J 
The Phillips Co„ 117 Hudson St., 
New York. N. Y. Bus pasiųsta DY
KAI.

Pirkdamas žiūrėk, kad gautum 
TIKRĄ Phillips Milk of Magnesia. 
Daktarai ją prirašinėjo per 60 me
tų.

Miik of Magnesia buvo S. V. Re
gistruotas Vaizbos Ženklas The Chas. 
H. Phillips Chemical Kontpanlios ir 
jos plrmntuko Chas. H. Phillips nuo 
3876.

B
EFORE hoppitig on 

1 the gas, why not Eop 

to a Combination Auto 

PoUcy- one that will hop 

you ovet trouble! — 

anywhere!

Ov«r 20,000 Aetna agenta,)3ocated 
from Maine to Callfomia, auure 
Aetna aarvica to Aetna policyhokL 

en, wherever they mav bei

yE T N A- J 2 E

V. RUKSTALIS 
Insurance

8423 W. Marųuctte Rd. 
Telephone Hentlock 6319 

Lood Office 
One Da Šalie St 

Telephone State 8380 
Chlcago, IU.

b

IŠ NEW YORKO

Gegužės 24
11 vai. r.

Užsisakykit vietą dabar.
Del žemiausių kainų ir toli
mesnių žinių rašykite arba 
kreipkitės prie šių autori
zuotų Chicagos agentų.-

P. P. BALTUTIS 
3327 So. Halsted St.

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 So. Halsted St.

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio

VYTAUTO
mirties

Visi Lietuviai Visose Šalyse
iškilmingai švęs šias sukaktuves ir prisi
mins senovės lietuvių kovas už laisvę, jų 
didvyriškus žygius ir tose kovose didelius 
tų karžygių laimėjimus. Prisidėkit prie 
šių didelių 500 metų iškilmių aplankyda
mi savo tėvynę.

Scandinavian American Linija siunčia 
vieną iš savo didžiausių laivų tiesiai iš 
New Yorko 1 Klaipėdą.

PRISIDĖKIT PRIE MUS!

V. M. STULPINAS 
3255 So. Halsted St.

J. J. ZOLP 
’ 4559 So. Paulina St.

arba į

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
130 N. La Šalie St., Chicago

r^r i i .»4. ., ,^4..,, . —4. ..į. n—.

10555 So. State St.
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis j valdyba arba šį vakarą. Ateidami pareinsi-
agitatorius. te ir drąsos priduosite mūsų

fgaislng the Fa m tiy • grgy>fl ,^rry ciw<qi
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Trečiadienis, Geg. 14, 1930 DBSnass

GRABORLAI:
1 - tf

S. D. IACHAWICZ
Ut'I UTIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuoplgiau- 
Bla. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2 515 Arba 2518

2314 W. 23rd Place
Chicago, III.
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

C H I C A G O J E
RADTO 222. vaikštynių 

eis į laukus ■ 
X Sunkiai

* Brighton Park. — Gedimi- «**»» nu
nas Būdavojimo ir Skolinimo 
Bendrovės visuotinas metinis 

sportų: iš miesto narių susirinkimas bus Ben-
DR. R. G. CUPLER

miškus. droves raštinėj, 4425 South;
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir >4-tas Street 

Tel et. Ganai 1711-1241
serga Antanas Fairfield Avenue, Chicago,’ ,

V1 , Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllab
Meskauskas, 15 m. ain., 473< ketvirtadieny, gegužės 15 d., i ir Ketvergaia vakare

DAKTARAI:

Town of Lake. — Geg. 9 
d. įvyko Šv. Vardo draugi
jos susirinkimas. Prisirašė So. Honore St. Taipgi serga 1930 m., 8 vai. vakare. Visi ==■ -j--------------------

šeši nauji nariai. Perrinko Magd. Gudavičienė, 4537 So. nariai malonėkite susirinkti, ’otiso Tei. vagims ooss

Telefonas Boulevard IMI

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; I Iki 12, 1 Iki I 

dieną, Ir 4:14 iki 9:99 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 4«th Street Chicago, 111.

Simpatiškas — 
Mandagia —

Geresnis ir Piges 
uis už kitų patar
navimas.

valdybų. C. Yucius — pirm., Paulina St., dabar ji guli’ Kurie dėl kokios priežas- 
A. KataUskas — vice-pinn., County Hospital. ties negalite atvykti, malonė-
A. Metrikas — užrašų rašt., ! X Geg. 10 d. Šv. Kryžiaus kitę priduoti sa\o balsų per 
J. Metrikas — fin. rast., kun. bažn. priėmė Moterystės Sa- “Proxy”, pavesdami bile ku- 
A. Linkus — ižd., A. Dorša kramentų Franciškus Venc- riam Bendrovės narini arba 
— tvarkdarys. Kitas susirin- įkus su Ona Gečaite. direktoriui. “Proxy” priduo-j
kimas bus geg. 23 d.

Rezidencijos: Vw Buren 685b

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 

2 Iki 4 Ir 8 Iki 8 v. v.
Nedėliomis nuo 10 Iki 13 rytoĮ X Geg. 14 d. vak. klebo- kitę sekretoriui ne vėliau kaip Namy on^sus Frankiin Bivd.

X Geg. 11 d. Šv. Kryžiaus' nas kun. A. Skripkus išva- 7 vai. vakare, gegužės 15 d 
bažn. 8 vai. kun. A. Linkui tžiuoja į Rymų ir Lietuvę.! John Sandaras, pres.,

Vai.: nuo 8:30 Iki 3:30 vak.

DR. J. J. KŪWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1128 
Resldenclja 2159 So. Leavltt St 

Tel. Canal MM
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. V. į 

NedclioJ pagal susitarimų

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. F. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas Ir Rezidencija
' 6504 S. AKTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-8 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republlo 8488

ta

J. F. EDDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDfiJAI 

Didysis Oflass:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 lt 1749 
SKYRIUS

4447 So. FSirflold Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 2794 

SKYRIUS
8291 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

laikant šv. Mišias, 91 vaikas 
priėmė Pirmų Šv. Komunijų.

Grįž apie vasaros pabaigų.
X Geg. 11 d. mokyklos vai-

Jos. J. Palekas, rašt.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CH 1CAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dlrbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174

F SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tci. 
Victory 4088.

rtum* Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes netart
ose Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3807 Auburn Avenue

X Geg. 11 d. su suma, ku-jkai surengė motinoms pagerb
iu} laikė kun. A. Dexnis, pra- j ti programų. Grojo vaikų be- 

40 vai. atlaidai Šv. į nas, choras dainavo, piano

PRANEŠIMAS

OR. M. T. STRIKOL i

Ofiso Tel. Canal 2ii«
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YDŠKA
GYDYTOJAS IR

Kryžiaus bažn. Pamokslų sa- solos skambino. Publika džiau . člu — viršuj Belskio- 

kė gerb. klebonas kun. ' A. gėsi programa 
Skripkus; per sumų giedojo
solo poni Oželienė. Ji turi sti
prų ir išlavintų balsų. Taip
gi solo giedojo S. Jurgaitė; 
per procesijų tarpais grojo 
mokyklos vaikų benas. Vaka
re pamokslų sakė kun. A.
Martinkus.

X Geg. 11 d. N. P. P. Š. 
mergaičių sodalicija skaitlin
gai “in corpore” 9 vai. Mi
šiose priėmė Š. Komunijų.
Buvo pasipuošiusios gėlėmis, 
žyinėdamos motinų pagerbimo 
dienų. Po pietų turėjo susirin
kimų. Devynios naujos narės 
prisirašė prie sodalicijos. Ki
tų sekm., geg. 18 d., turės

žINfŲ-žINELĖS

CHIRURGAS i 
su Dr. Laurai- 1900 
Rakščlo aptle- 

■ kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd.
I Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
'Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj:

X Teko sužinoti, kad p 
Tarnas Šeiniis išrinktas Sns-1 
mo iždo globėju. Visa kita vai 
dyba pasitiko ta pati.

X Jau susitvėrė “Draugo” 
pikniko rengimo komisija, 
kuri rūpinsis, kad piknikas 
kuogeriausia pavyktų.

PRANEŠIMAI.
VYČIŲ KUOPŲ VALDY

BOMS.

OFISAS

S. HALSTED STREET
NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR, A. A. ROTH

Y “v 7“ /Y -cvvj. valandos: prieš pietus pagal sutarti4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo I *
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 .Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.
Rea. 1641 S. Albany Avė. Tel. Pros- •______________________________________
pect 1980. Nedėtomis tik pagal su- j
tart>-_____________________ Tel. Wentworth 3000
Tel. Hetmleck 8700

Rez. Tel. Prospect 0610 I

DR, B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 So. VVhipple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

ADVOKATAI
f

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street 

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

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Sloan’s
Liniment

L. Vyčių Chicagos Apskr.; 
susirinkimas įvyks seredoje, 
gegužės 14 d., 8 vai. vak., šv. 
Petro ir Povilo parap. svet. 
prie 123 St. ir Emerald avė., 
West Pullman.

Visos Vyčių kuopos būtinai 
turite dalyvauti šiame susi
rinkime. Valdyba.

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

A. PETKUS
GRABORIUS 

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Victory 4088-89
Res. 4424 S. R0CKWELL ST.

Tel. Vlrglnla 1290

Town of Lake. — šv. Ceci- 
ijos giedorių draugija laikys 

susirinkimų ketvirtadieny, ge
gužio 15 d., Šv. Kryžiaus par. 
salėje, 8 vai. vak. Nariai-(ės) 
malonėsite skaitlingai susi
rinkti. Valdyba.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7582

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

o f l fe a s

4603 S. Marsbfield Avenue
Tel. Boulevard 9277 

■ ■ -1 n i i . »i tTrrr «> m , ,

Humboldt Park Lietuvių 
Pol. klubo mėnesinis susirin
kimas įvyks ketvirtadieny, 15 
d. gegužės, Alnrira Simmons 
vetainėj, 1638 N. Hancock 

str., Vį bloko nuo North Avė. 
35 šimtai West, 7:39 vai. vak. 
Meldžiu narius dalyvauti.

A. Walskis, rašt.

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Suite 721 First National Bank Bidg.
38 S. DEARBORN ST.

Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

(Su Adv. John Kuchinsku)
Vai.: 6-8; ser. Ir pėt 5-6.

A. A. ULIS
ADVOKATAS

11 So. La Salią St.. Room 1701
Tel. Randolph <0331-0332 Vai. 9-1 

Vakarais
S241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo ir 

Pėtnyčlos
■ .................. • - "" ■. --

! JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PECIALISTA8

J. Lulevičiufl
GRABORIUS IR 
BALSAM GOTOJA8
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
>102 S. Halsted 
St. Chicago, III.

Tel. Victory 111B

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

l|850 West 46tb St.
Kampan 46th Ir Paulina Sts. 

Tel. Boulevard 5203

Nulludlrho valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu sdmpallš- 
knl. mandagiai. gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERT AKINO CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal .8161

A. i '< A.
JUOZAPAS

ANTANAITIS
mirė gegužio 13. 1930 m. 4
vai. ryto 54 metų amžiaus. Ki
lo Iš Panevėžio Apskričio. Kre
kenavos Parap., Petrrišklų 
Kaimo. Amerikoje išgyveno 35 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterj Vincentą, 1 sūnų Stanis
lovą Ir giminės, o Lietuvoj 2 
seserį Barborą ir Petronėlę Lr 
gimines.

Kūnas pašarvotas 2324 So 
Leavltt. Laidotuvės įvyks Ket
verge, Gegužio 16. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas J Aušros Var
tų par. bažnyčią, kurioj jvyks 
gedulingos pėmaldoa už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę:
Moteris, Hunus ir Giminės, 

laidotuvėms patarnauja grab. 
Lachavičlus, Roosevelt 2516.

A.

ZIGMANTAS
KUINIUS

Mirė kovo 24, 1930, sulau
kęs 18 metų amžiaus. Ikšiol ve- 
llonles kūnas buvo padėtas šv. 
Kazimiero kapinių koplyčioj.

Laidotuvės jvyks ketverge 
gegužio 15 d. Tą dieną 8:30 
vai. ryte šv. Kryžiaus par, 
bažnyčioj jvyks už a. a. Zig
manto sielą šv. Mišios. Į tas 
pamaldas ir širdingai kviečia
me pagal Išgale dalyvauti vi
sus pažįstamus, gimines, kai
mynus ir draugus. Po pamal
dų bažnyčioj vyksime į kapi
nes velionį palaidoti lr suteikti 
japi paskutinį patarnavimą.

Ladlotuvės© patarnauja grab. 
Eudeikls, Yards 1741.

Nuliūdę:Motina, Tėvas, 4 Broliai,2 Seserys.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

I
2221 Weat 22nd Street 

Arti Leavitt Street 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredaoais ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearbom Street
Room 928 

Te). Franklln 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan Avė.

Tel. Pullman 5950
Nuo 8 Iki 9 vak. lr Subatomls

Telephone Central 6986

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS

IR OBSTETR1KAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomls tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5798

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėliojo pagal sutarti.

, i

DR, J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

4650 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878 

Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.

Ofiso lr Res. Boulevard 5913

DR. A. J, BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET

Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po 
pietų lr 6 Iki 8 vai. vakare

Res. 3201 S. VVALLACE STREET

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Vai.: 10-12. 1-3, 6-3; Ned. 10-12 
Rez. 2506 tVest 69 Street 

Vai. 4-5:30 vai. vak.

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6328 

Vai.: 8 iki 10 ryto 
6-8 vai. vakare

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 4322 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republlo 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. ▼. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington ‘
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd. į
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvina aklų įtempimą kuris 
•atl priežastim galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštj. Atital 
sau kreivas akis, nulmu cataractus 
Atitaisau trumpą regystę Ir tolimu 
regystę.

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

Bpeclalė atyda atkreipiama moky 
klos vaikučiams

Valandos nuo 19 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 19 ryto Iki 
19 po platų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Td. Boulevard 7589

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedčllomls
Susitarus

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio lr ketvirtadienio

25 METO PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
0PT0METRISTA3

DENTISTAI

Office Boulevard 7949

DR. C. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS

4648 So. Ashland A venas 
Ant Zaleskio Aptlekos

114 North LaSal le Street 
CHICAGO, ILLINOIg

Nuo 9:>l Iki > vai. vak. 
Office: 1»®6 So. Union Ava

TeL Rooaavalt ST19
▼Pi PM • U* 1 mfc

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bidg., kasnp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto *kl 8:80 va-

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 69M

DR. P. Z. ZALAT8RIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava.
Valandos 11 ryto iki I po pietų 

6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

i Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
▼ai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

pietų: 7—8:89 vakare 
Nedėliomis 19 Iki 12 

Telef. Midway 2880

i Tel. Boulevard 1491

j DR. V. A. ŠIMKUS
į Gydytojas, Chirurgas lr Akušeris
3343 SO. HALSTED STREET

▼alandos: Nuo S — 4 a a 
7—9 vakare

Tel. Canal 6221

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

▼alandos* Nuo 9 Iki 19 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7689
Rea Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLADSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
▼ai.: Nuo 9 ryto Iki a vakare

OR. HERZMAN
Ii RUSIJOS

Gerai lietuviams Bnomas par M 
metus kaipo patyręs gydytojas, aki* 
rurgas lr akušeris.

Gydo atsigins lr chroniškas U- 
gasvyrų. moterų lr vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokias 
elektros prietaisas.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Btreet

1025 WEST 18 STREET
▼ALANUOS: Nuo 19 — II platų N 
nuo 6 Iki 7:86 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 2119 Res. Bo. fefeOM 
2238. arba Randolph 6899.

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
karo. Seredomls nuo 9:80 Iki 12 V. 4901 W. 14 St

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room I 
Phona Canal MM

DENTIST A8
Cicero, III.

X-Ray ir Gas 
Valandos: 10-12 ryt., 1:30—5 Ir 6-9 
vai. vak. Seredorais lr Ned. susitarus

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Piaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki S po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nedšl. nuo 10 Iki 12 dieną



u
D R A U O A S Trečiadienis, Geg, 14, 1930

C H I C A G O J E
RENKA ATSTOVUS ŠV. 

KAZIMIERO AKADE 
MIJOS RĖMĖJŲ 

11 SEIMAN.

Bridgeport. — Sekančios 
draugijos išrinko atstovus su 
dovanomis j A. R. I). 11 Sei
mą.

Šv. Kazimiero Akad. Rem. 2 
sk., Foresterių grupė, Šv. O- 
nos dr-ja, Nekalto Pras. mer
gaičių dr-ja, Labdarių 5 kuo
pai. Kitos d-a rinks. Bet kur 
mūsų jaunimas — Vyčiai, 
“Holy Name” ir kitos gru
pės! Ar apšvietos reikalai 
jiems nerūpi, ar lietuvių ka
talikų judėjime jie neims da- 
lyvumo! Jaunystė-tai naudin
gų darbų ir gyvumo laikas— 
nejaugi šv. Jurgio par. nėr 
jaunimo, o jei yra, tai tik

darių 7 kuopa iš West Side 
buvo nuvažiavus ir dirbo, kiek 
galėjo, visų dienų. Daug dar
bo padaryta.

Ačiū p. J. Krotkui, kuris, 
davė veltui automobilių, taip
gi ir Zalatoriui už nuvežimų. 
Ukėje dirbo: A. Vaičiulis, J. 
Kryževičius, B. Urbonavičius 
ir J*. Fabijonaitis. Visiems a-

IŠLEISTUVĖS.

Marąuette Park. — Geg. 11 
d. įvyko išleistuvių vakarienė 
Alexandro .Januso, kuris šio
mis dienomis vyksta į Lietuvą 
per Romų aplankyti gimines 
ir pasisvečiuoti. Vakarienę su 
rengė ponai Kilinskai, 6823 S. 
Tai man avė. Dalyvavo gimi
nės ir artimi draugai, viso a- 
pie 50 žmonių.

Linkėjimų kalbeles pasakė: 
stud. V. Petrauskas, stud. P.

rBALSAIDEL “DRAUGO” IR THE PEOPLES FURNITURE 
CD, DUODAMŲ PROGRAMŲ.

Programai duodami kiekvieno pirmadienio va* 
karę nuo 7 iki 8 vai. iš radio stoties WHFC.

čiu.
Gerbiamieji, mažiau kalbė-Atkočiūnas, stud. A. Stulga,, 

kim, o daugiau dirbkim. Jei- jp. L šimutis “Draugo” red.' 
gu mes kokį darbų pasižadam įr kiti. Toastmasteriu buvo 
dirbti, niekeno nevaromi, tai a. Budris
turim ir dirbti.

u senas”!

Moterų Sų-gos 1 kuopa.
Moterų Sų-gos 1 kuopa šv.' ži 

Jurgio parap. stropiai rengia- prieglauda.

Kiekvienas turim gerai at
siminti, jeigu mes patys saivo 
reikalais nesirūpinsim, niekas 
kitas nesirūpins. Da nėra gir
dėta, kad Petras, ar Jonas bū
tų atėjęs ir sutvarkęs mūsų 
kasdieninius reikalus.

Labdarių Sųjunga turi nu
pirkusi gražioje vietoj ūkį — 
141 akrų, kur bus statoma gra 

seneliams ir našlaičiams

A. Janušas yra daug dar
bavęsis tarp jaunimo, ypatin
gai Bridgeporte. Buvo pirm. 
L. Vyčių 16 kp., ižd. L. D. 
Sų-gos 29 kp., rašt. Mar. Kol. 
Rem. 22 sk. uolus narys “Dai
nos” choro. Daug yra pasi
darbavęs ir kitose draugijose.

Vincukas.

ATYDŽ1AI PERSKAITYKI
TE BIZNIERIŲ BARGENUS

Gerb.:

Su įdomumu ir pasitenkini
mu klausiau radio koncerto, 
duodamo “Draugo” ir People 
Furniture Co. Pereitas kon
certas. Šv. Jurgio parapijos 
choro išpildytas ypatingai pa
tiko. Priseina pakomplemeji- 
tuoti choristus, solistes ir ve
dėjų gerb. kompozitorių P. Po
cių. Suprantama, kad vie
niems vienai patiko, kitiems 
kita, o man geriau patiko dai
navimas p-lės Frances Garue-

kaitės ir p-lės M. Gurinskai- 
tės. Teko jas girdėt dainuo
jant salėse ir todėl buvo įdo
mu išgirsti peh radio. Jodvi 
klausytojų neapvylė. Tikrai 
buvo malonu klausyti ir no
rėčiau, kad jos da daugiau 
dainuotų.

Joseph Gikis.

si prie “jubiliejaus”, t. y. 15 
metų sukaktuvių nuo kuopos 
įsisteigimo. Kuopa rengia 
bankietų su gražia muzikale 
programa, gegužės 24 d., Lie
tuvių klube (ant viršaus Uni 
versal State banko).

Dvi iš komisijos, būtent pp. 
H. Nedvarienė ir B. Bitautie- 
nė labai darbuojasi, kad su
kaktuvės išeitų 100% “per- 
fect”.

Kadangi Lietuvių klube ne
galima daugiau svečių sutal- 
pint kaip 100, norintieji ban- 
kiete dalyvaut, prašomi iš 
anksto užsisakyti vietas tele
fonu Boulevard 1749 pas 1 
kps. pirm. p. H. Nedvar.

Ūkis yra labai gražioj vie
toj. Yra gražaus miško, kur 
gali suvažiuoti keletas tūks
tančių žmonių ir tyru oro pa
kvėpuoti.

Nedėlioj, birželio 1 d., lab
dariai rengia dideles iškilmes. 
Bus tai vienas didžiausių pik
nikų, koki kada turėjo. .

Tat, visi stokim į darbų— 
petys į petį ir dirbkim bend
rai. Mūsų darbas tada pražy
dės, kaip gėlė pavasary.

Rašt.

Tel. Virginia 2481

A. S. PRECIN :
fPREČINAUSKAS)

Fotografas

Vestuvės - musų specijalybė
4309 Archer Avė. Prie 43 St.

Man reik žmonių—vyrų ar 
moterų virš 30 metų amžiaus. 
Darbas ant visados. Geras už
mokestis. Gali dirbti pilnų lai 
kų ar pusę. Taipgi ir į kitus 
miestus. Atsišaukti:

3133 So. Halsted Street 
Chicago, UI.

, REIKALINGA TARNAITĖ
I "Tuojau reikalinga tarnaitė, 
gerai galinti susikalbėti per 
telefonų lietuvių ir ahglų kal
bomis. Kreipkitės 6640 So. 
Moplewood avė. arba telefo- 
nuokite Republic 7868.

NAUJOJ VIETOJ.
Domicėlė Rubinckienė, gy

venusi po num. 2236 W. 23 PI. 
persikėlė gyventi po num. 
2240 West 23 Place.

D. Rubinckienė yra talen
tinga skulptūros darbe. Ji iš
dirba gražius kryžius ir nulip
do dailių stovylų. Ji priima 
užsakymus ir jos kainos pri
einamos.

Reikale kreipkitės nauju 
antrašu.

MOHtl-PASU

(5 durys vak. nuo Albany)

WEST SIDE ŽINIOS.

X Balandžio 13 d., 4 vai. 
ryto mirė a. a. Juozas Anta
naitis (2324 S. Leavitt Str.) 
virš 60 metų amžiaus, ilgokai 
ir sunkiai sirgęs.

X Aušros Vartų parapijos 
darbuotojai per Petrines, 29 
d. birželio rengia išvažiavi
mų į Bergmans daržų. Už iš
važiavimo tikietus parapijos 
ofise jau apsimokėjo: M. Biri- 
jotienė, B. Urbanavičius, P. 
Šliogerienė, J. Rauhiškis, M. 
Stumbrienė, Jį Feravičia, K. 
Kirkilienė, J. Mikulėnas, Šar
kai, Rokienė, Motiejaitis, Do
rinai, Masiliūnai, Kamaraus
kai, Kazlauskai, Sliekas, Pa
plauskai, Kruševieiai, Cibuls- 
kiai, Žimantas ir Buračai.

X Pereitų sekmadienį Auš
ros Vartų bažnyčioje girdėjo
me musų choro solistės Anta
ninos Feravičaitės su Pranciš
kum Skamarausku užsakus. 
Matomai, greitai bus jų ves
tuvės; abudu “Dainos” choro 
nariai.

X Aušros Vartų mokykla 
jau ruošiasi prie mokslo už
baigos akto, kuris numatytas 
ateinančio birželio mėnesio 15 
di ,

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

Mes permufuojame-perveža- 
me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

»Wm. J. Kareiva 
Savininkas

I Del geriausios rųžles 
ir patarnavimo, Saukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsella Šviežių kianti 
alų. sviesto Ir sūrių.

4644 So. Paulina St
Tsl. Boulevard IBS*

MARUUETTE JEVVELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrelhtnaa
Užlaikau visokių 

lukalnlų Ir slda- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra- 
fllo, planų rolių, 
rekordų Ir t t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus

2650 West 63rd St Chicago. 
Telefonas HKMLOCK BBS*

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Kauras Ir gražus didelis, riešuto *• 
medžio naujausios elektros radio. $40.
3937 No. Long.

National cash register, naujas, O. 
C. Lindh, 2946 Lincoln, Buckinghum 
1959.

UŽ. $475 GAUSI RAKANDŲ 
VERTĖS $3,000.

Už $475 gausi rakandų vertės $3,- 
000. De4 4 kamb. Vartoti 60 dienų. 
3 žinotų seklyčios setas, 8 šmotų 
gražus bedruimio setas. 5 šmotų 
valg. setas, du 9x12 Wllton kaurai, 
maži kaurai, lempos, veidrodis. In
dai. Viskas už $475. Pristatysime. 
Galima skyrium. 8228 Maryland 
avė., 1-mas apt., 1 blokas j rytus 
nuo Cottage Grove avė. Tel. Ste\vart 
1875.

REAL ESTATE

Labd. kuopos Cbicagoje su
tarė važiuoti 10 d. geg. 1 labda 
rių ūkį medžių ir krūmokšlių 
genėti. Bet nežinau delko taip 
pasidarė, kad veik visos kuo
pos sustreikavo ir minėtų die
nų neatvažiavo, tik viena Lab-

Pasiuvu Dreses
Moterys nusiplrklt materijolų. o 
aš padarysiu gražių dreslukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2288 

Valandos nuo 10 ryto Iki 6 vai. 
vakare, ntarnlnke, ketverge ir su

imtoms Iki 9 vėl. vakaro.

ATLAS PHOTO STUDIO

J. W. Staneika
Naujas Savininkas

Gerai, pigiai ir greitai atlie
kam visokį fotografijos darbų.

4090 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 0265

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

umu ir mūriniu namu. Komišas 
tik 2%. Kreipkitės į

Public Mortgage Exchange

S. L. FABIAN, Mgr.
809 West 35th St.

BARGENAS mūrinis 2 flatal, po 
penkis kambarius, pirmas flatas su 
hot water heat, antras nuo kampo 
su 2 karu murintu garadžiu, randa
si Marąuette Park, blokas nuo gat- 
vekarių po num. 7004 S. Campbell 

Avė. Del tolimesnės žinios, atsi
šaukite pas

B. W. PALUTSIS 

2115 West Coulter Street

Roosevelt 8410
500. 2247 No. Kilpatrick Avė.

Ramova
3818 80. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Utar. ir Ser. Geg. 13, 14 
“LOOBE ANKLES”.

Dalyvauja Douglas Fair- 
banks, Jr., Loretta Young, 

jLouise Fazenda. i
Gražus veikalas, pritaikin- . . —i ■ i. ut ■ . - ■" ■ -........... .....-e

tas Motinos Dienai. .ĮVAIRŪS K O N T R A K T O RIAI:
Vitaphone Vodevilio aktai i±  ... , _____  , . —
Kalbantieji paveikslai, dai-| 7171a

nos, mnsika, pasaulio žinios. Mi Z I Z A u 
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

AUTOMOBIL I AI

Namų Statymo Kontraktorius 
Statau Įvairiausius namus prieinama 

kaina.
7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 

Telefonas Hemlock 6528

Tel. Lafayette 7139

NAUJI STUDEBAKER
Kaina $895.00

114 W. S. 
Atstovauja

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVĖ.

A. KASIULIS. Savininkas

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina *845.00 P. O. B.

Jei manai pirkti karų. pirmiausiai
ateik pas raus ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemų kainų.

Taipgi turime i vairi u J vairi austų 
vartotų karų už labai mažų kainų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: J. Bagdonas, Vainoras 
J. Lcskys

Telefonas Lafayette 8888
3962 Archer Avenue

VIENATINĖ LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAC IR OAKLAND

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav. 

808—8 West 31 Street 
Tel. Victory 1888

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažų kainų.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės J jnus

WHITE SOZ MOTOR SALE8 

610 We»t 35 Street
Tel. Tarda 0699

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS

B U I C K
Per B8 Metas Užima Pirmenybė. 

Pirm negu pirksi -automobilių, pamė
gink BUICK »r MARQUETTE
ARCHER BUICK CO.

4400 Archer Avenue
Virginia 2400 

1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
JONAS SLEGAITIS
lietuvis pardavėjas

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams Ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti Ir pama
tyti naujus 1130 Nash automobiius 
sul vėliausios mados automatiškais 
Įtaisymais. Sport Royal tekiniais ir 
kitais Ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SAUĮgJ

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

Phone Virginia 2064 
JOSEPH VILIMAS 

Nainį) Statymo 
Kontraktoriui 

4656 So. Rockwėil Street

LIETUVIS KAKPENTERIS 
Atlieku visokį darbų, kaip tai:

taisau namus, porčius, dirbu šėpas 
ir kitokį darbų. Taipgi atlieku cl- 
mento darbų. Prie namų darbo tu
riu patyrimo per 30 metų.

CHARLES VUSHAS 
2223 W. 23rd Place 
Telef. Roosevelt 2721

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo. 

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7674

GRAŽUS MODERNIŠKAS NAMAS 
Arti Rock Island gelžk. Halsted 

st. karų linija, 6 kamb. graži bung., 
karštu vand. šild., tailių maudinė, 
didelė ugniavietė, knygų šėpa, iš
grįstas atikas, plieno konstr. Plaste- 
riuotas beizmentas, vaisioms skiepas, 
anglių vieta, lotas 30x125. Aptverta. 
$9,800, geros išlygos. Matyk 8923 
ir 8927 Aberdeen St. - Vak. nuo 3-5 
v. arba šauk Beverly 4709. Savinin
kas.

Naujas 5 kamb. namas prie Fox
Lake, III. Norint ant išmokėjimo 
geromis išlygomis. Chas. Harbaugh 
Lumber Co. Hlghland Park, Iii.

HEAD OPERATORĖ 
Geriausia tiktų jauna moteris. Pri-

siuvinėti .rankovės, sujungti kautu ir 
apsiuvinėti. Nuolatinis darbas. Mo
kestis nuo šmotų ar dienų. Turi būt 
patyrusi. Atsišauk laišku, pranešant 
klek norėsi algos, apie patyrimų ir 
tt.

BRAZIS BROS.
8905-07 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio

M. YUSZKA 
Plnmbing & Heating

Kaipo . lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO, REO IR 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.
Labai žemos Kainos

Didžiausia* posltlnklmas Vartotų 
Karų už Labai Plfrių Kainų.

ROXEE MOTOR SALES
907 W. 35 St. Yards 4500
Galite pirkti Cash ar Išmokėjimu

LEAVITT STREET 
GARAGE

Viktoras Ynlcnis, Savininkas
Visokis automobilių dar

bas. Kainos prieinamos, dar
bas garantuotas. Red Crown 
gazolinas.

2226-30 So. Leavitt St. 
Tel. Ganai 6954

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas 
Elektros kontraktorius 

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poperloju, moliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

Y. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE * 
2701 West 47 Street

Tel. Lafayette 1237
Jei jūsų kas neužganėdina, tai 
atsilankykite į musų krautuvę. 
Musų patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.

Pristatom į visas miesto da
lis.

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS 
Sutalsom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai 
reikalingų prie mašinos viskų 

padarom.

Drillings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Phone Tards 180$ 
Chicago, III.

SVEIKATOS KOMISIJONIE 
RIUS PATARIA UŽLAIKY

TI GYVENAMUS 
KAMBARIUS 

SVEIKUS
Mes pasirengę iSgraiytl jūsų kam

barius 10% pigiau už visų darbų. 
Maliavojam, ir popieruojam ir aps
kritai padirbam pagal jūsų norų. 
Teisingas ir greitaas patarnavimas 
už prieinamų kainų. Nesvarbu, kaip 
Tamtstos toli gyvenat, pašaukit, o 
mes prlbusim ir apkainuosim visai 
dykai. Taipgi padarom ant lengvų 
išmokėjimų.

A. K. VALIUKAS 
Palntlng & Dccorating Contractor 

3839 Wcst 85 Place 
Tel. Republic 4139

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

Budavoju naujus namus ant 
orderių. Senus priimu į mai
nus.

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorius 

Maliavų ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas stakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

WM, BENEGKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados popiera. 
Pigiai. Greit. Darbų garantuoju 

Reikale telefonuokit 
Lafayette 7554

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 
namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per 
paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 
liudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam Ba
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: 
2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Res. Grovehill 1680

MACHINE OPERATORĖ 
Geriausia tiktų jauna moteris. Turi

turėti patyrimo prie rankovių Siuvi
mo ir pamušų. Taipgi “padding” ir 
“felling” ant Specljalių mašinų — 
Kreiptis laišku, pranešant kiek no
rėsi algos, apie patyrimų ir tt.

BRAZIS BROS.
6905-07 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio

Plytų bung. 6 kamb., visi pageri
nimai. Geros išlygos. Gera transp. 
Mainų nebus. 8848 Bishop.

5 kamb. Kellastone bung. furna- 
se apš. $7,500. Mokyklos, gera tran
sp. 4911 Melrose St.

6 kamb. bung., tailių maudinė, 
elektr. šald., 2 karų g&radžius. Sav. 
8328 Merrill avė.

PRIVERSTAS PARDUOT. 
Puikus namas Beverly Hills, visai

pigiai, 2 metų atgal mokėjau $18,- 
500, parduosiu už $15,500. 6 kamb., 
2 karų plyt,ų garadžius. šalinis įva
žiavimas, 2^4 metų senas, lotas 40x 
196, visi pagerinimai, nalmas 26x70, 
karštu vand. šild., tailių maudinėe, 
lytaus maudinė, įbudavotas ceiberis, 
ugniavietė, gert fikščierial, langai 
drūtai aptaisyti, dideli klozetai, ati
kas, plieno konstrukcijos vaisių skie
pas, skalbykla, medžiai, krūmai, di
delė pieva. Ateik 10114 So. Oakley 
Beverly Hills, Sav.

DUBARGENAI. 
Naujas muro namas, 6 fla-

tų, vėliausios mados, štymu 
šildomi, elektriniai ice-boxiai, 
visi flatai išrenduoti, randa
si 6757 — 59 So. Artesian 
avė.

4 flatų baigiamas statyti 
muro namas. Bus viskas įtai
syta pagal naujausios mados. 
Randasi 6640 So. Campbell 
avė.

Abu namu yra greitam par
davimui. Abiejų kaina pigi.

FRANK DARGELA
Namui Statymo Kontraktorius

2502 W. Marąuette Road 
Hemlock 1017

BIZNIO PROGOS

Valgių ir smulkmenų Storas, gy
venimui kamb., puiki vieta porai 
narna su 100 apt. geras stakas. Del 
Ilgos parduosim už Jūsų pasiūlymų. 
Tai maisto ša pa, 2358 Indiana Avė.


