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ALKIO SPAUDŽIAMU VALSTIEČIŲ 
SUKILIMAI SIBERIJOJ

T. SĄJUNGA BIJO SAVO LIKIMO
DEL BRIANDO SUMANYMO

250 AMERIKIEČIŲ ŠVEN- 
TOJO TĖVO AUDIEN

CIJOJE.

Nutraukta Lenkų Seimo Sesija

Kinijos Valdžia Skelbia, Kad Sukilėliai 
Nugalimi

SIBERIJOJ PLINTA SUKI
LIMAI

T. SĄJUNGA UŽ SAVO 
LIKIMĄ

ROMA, geg. 23. — Praei
tų šeštadienį Šventasis Tėvas 
Pijus XI audiencijon priėmė 
250 amerikiečių maldininkų 
iš Providence, Xew York ir 
kitų vyskupijų. Tarp maldi
ninkų buvo monsignoras Mc- 
Guiness, Katalikų Bažnyčios 
Praplėtimo Draugijos vice-pre 
zidentas.

Maldininkus šventų jam Tė
vui perstatė monsign. Bres- 
lin, Šiaurinės Amerikos Kole
gijos Romoje vice-rektorius.

SHANGHAI, geg. 24. —Iš GENEVA, geg. 25. — T.

Harbino, Mandžiurijoj, prane Sąjungos ofisuose pažimima, 
ša, kad Pajūrio (Primorska- kad Francijos ministerio Bri- 
ja) provincijoj, Siberijoj, ru- ando sumanymas sudaryti Eu

Šventasis Tėvas maldinin 
kus nuoširdžiai sveikino 
jiems laimino.

ir

DEVYNI MARYKNOLL
sų valstiečių sukilimai didėja, ropos Valstybių Federacijų MISIONIERIAI SIUNČIAMI 
Sukilimai palietė keletu so- yra gana sklandus. Bet tas I Į RYTUS
džių Vladivostoko apylinkėse, i sumanymas esųs pavojingas
Praneša, ties Razdolnoje sto- T, Sąjungai. Sako, iškilusi

ORLEANO MIESTE IŠKILMES

LIETUVOJE | CHICAGOJE
KATALIKAI DZŪKAI 

PRIEŠ BOLŠEVIKUS

CHICAGO GYVENTOJŲ 

SKAIČIUS

Federalis cenzas visai dar 
nepaskelbtas, bet jiaskelbta 
didžiumos atskiriu wardų gy
ventojų skaičius. Iš to daro
mos išvados, kad C’hicago tu-

Per atvelykį K. V. C. Laz
dijų skyrius sušaukė didžiulį 
tikinčiųjų susirinkimų švento
riuje prieš mišparus. Jame da 
lyvavo visos parapijos apie rjs 3,3(X),OOO gyventojų 
du tūkstančiai (2000) žmonių 
daugiausia ūkininkai ir dar
bininkai. Susirinkimų pradėjo 
kun. Kazys Krušnauskas. Po! 
jo kalbėjo stud. Ant. Benda- 
ravičius. Jis trumpai nupasa
kojo tikinčiųjų ir šiaip ūkini
nkų kančias pavergtoje bol
ševizmo diktatūros Rusijoje.
Dar kalbėjo p. Adol. Rauli-

1920 metais buvo suskaičiuo 
ta 2,701,705 gyventojai.

timi valstiečių minia sulaikė .Valstybių Federacija galėtų 
traukinį ir pagrobė iš vagonų prapuldyti Sąjungų, 
maistų, kas buvo siunčiama
sovietų kariuomenei Vladivos 
toke.

Anot žinių, sukilimai esą 
betiksliai, nes nesama vadų.

ITALAI PRIEŠ BRIANDO 
SUMANYMĄ

. NEW YORK. — Amerikos
Katalikų Užsienių Misijų Dr- 
ja, Maryknoll, X. Y., į misi
jų darbuotę tolimuose Ry

tuose siunčia 9 misionierius - 
8 kunigus ir 1 broli.

Čia gautas pranešimas, kad
Italų Maryknoll misijų Korėjoj irROMA, geg. 25. —

Kilę daugiausia iš alkio. Iš spauda griežtai priešinas Mandžiurijoj neliečia kiniečių 
Vladivostoko į Harbinų atvy- Francijos ministerio Briando naminės suirutės. Mandžiuri- 
kę žmonės praneša, kad kovo- sumanymui įkurti Europos joj misionieriams padaugėjo 
je- su valstiečiais žuvę daug Valstybių Federacijų. Kai-ku- darbo nes dešimtys tūkstan-I
sovietų (kareivių. rie laikraščiai pareiškia, kad čių kiniečių suplūdo iš kitų

Francijos tikslas yra Euro-
DAR VIENAS “SVARBUS” po.je įgyti viršenybę 

BOLŠEVIKŲ SUMANY
MAS

MASKVA, geg. 25.,— Bol
ševikai susekė, kad jų vyki- 
namųjai komunistinei progra
mai kažko trūksta. Jie pasi
genda komunistiškų juokda

rių, kurie juos galėtų juokin
ti įvairiose pramogose. Esą 
jiems reikalingi tikri juokda
riai, kurie pašieptų kapitalis
tus ir religijas.

NUTRAUKTA LENKŲ 
SEIMO SESIJA

UŽGINA KARIUOMENES 
PASIUNTIMĄ

pasiūlius
„ f vienbalsiai priėmė šių rezoliu-

Atvaizduojama bažnytinė procesija Orleano miesto cija. Mes> LaaJjj parapijos 
(Francijoj) gatvėmis Sv. Joanos iš Ark pagerbimui. Vaiz-į k;ta]ikai susirinkf 1930ro. 
do dugne matoma istorinė katedra, kur ta šventoji mer-iba]andao 2- d g e
gele meldesl- ; vnon (du tūkstančiu) mūsą

bažnyčios šventoriuje ir išk-PREZIDENTAS REIKA- 
JLAUJA PATVIRTINTI 

SUTARTI

AVASHINGTON, geg. 25.— 
Prezidentas Hoover iškėlė rei 
kalavimų, kad senatas šioje 
sesijoje būti

Visam mieste triukšmas
Visam, mieste keliamas ne

paprastas triukšmas dėl ne
teisingo mokesčių (taksų) nu 
statymo. Vieniems mokesčiai 
daug pakelti, gi kitiems be

naitis nupasakodamas bolševi-į ^°^os Pažasties sumažinti. 
k;ų kovų su tikėjimu. Vienam* Asesoriui savo ražu tvirti-
parapijiečiui pasiūlius visi!"8’ k8<1 P«taksavinia,s “mo- 

ksliškai” atliktas,, tad rugoti 
nesą reikalo.

STIMSON PRIEŠINAS ,
FILIPINŲ SALŲ LAISVEI į,lausę PraneJiimus aPie nezm°- 

_________ miškus tikinčiųjų persekioji
mus Bolševikijoj:Esą būtų pavojaus Ameri 

kos reikalams

J .L "ASHINGTON, geg. 24.— 
Virtintų Ra Senato •komitetui teritorijų 

ro laivynų sutartį. Kithip gi reikalais valstybės sekreto- 
jis sakosi išsprendęs sušaukti (nūs Stimson pranešė, kad ar

Kinijos dalių, kur siaučia rau senatų specialėn sesijon, jei į timoj ateity Filipinų saloms
donieji plėšikai, badas ir na-j tas riebus atlikta šioje 
minis karas. Tarp pabėgėlių joje. 
yra nemažas skaičių katalikų.

Kitaip yra Maryknoll mi-
„ sijoms pietinėj Kinijoj. Tenai.VAĄSAVA, geg. 24. — Kad jos ,,Jg nukentėjn8io8 nu0 

Sulaikyti opozicijos plauua. raodora)j, plėSikų. Bet> a{i,l

sesi-

PADIDINO NAŠLEI 
PENSIJĄ

WASHINGTON, geg. 24. 
— Pirm kelerių metų miru-

pripažinti nepriklausomybę 
būtų pavojinga. Jo nuomone, 
mažiausia trisdešimts metų 
turi praeiti, kol saloms laisvė 
galėtų būt suteikta.

Šiuom laiku gi pripažinti 
nepriklausomybę būtų pavo-

reikšti kabinetui nepasitikėji- ])ievuj, pa(v.įų misionierių gy-*sio įžymaus šios šalies ka-'jaus patiems filipinams; būtų1 
mo, Lenkijos prezidentas Mo- ''
scicki parėdė nutraukti sei
mo sesijų.

. ., , , ne nepirkti bolševikų prekių
vastys neliečiamos. Vargo gi.riuomenės generolo Funston pavojaus Amerikos reikalamskol --e negj]įaug persekioję

Žuvus jauna pora

Glencoe miestely iš po nak
ties rastas automobilius ir 
jame jauno vyro ir jaunos 
moteriškės lavonu.

Policija yra nuomonės, kad
1) Protestuojame prieš žvė-j^ ^ie^‘iausia busianti žmog- 

riškų tikinčiųjų kankinimų, jų• šudystė ir saužudystė. 
nekalto kraujo liejimų ir šve-
ntcnybu) nickiiuuų- Suimtas netikras gydytojas
, 2) Persekiojamiems brolia- Areštuotas Albert Brons-
ms krikščionims reiškiame Si- ,0"’ 3745 Pine 0roTC nv«- 
rdingiausię užuojautą ir maj? fodytojavim, be valstybinio 
.daujame Dieviį, kad sumažin- i leidimo.
tų jti kančias.

Suimta 4 įtariami
3) Boikotuojame visas bol- Sųiyšy su vienos moteriš-

ševifeų pagamintas ar jų par- Benvyne anų vakarų nu
duodamas prekes. Mes patys žudymu policija suėmė ketu- 
jų daugiau nepirksime ir kvie- rigĮ įtariamus jaunuolius, 
čiame visų Lietuvos visuome-

— vos galima pavilkti.

ŠIAURINES KINIJOS SUKI
LĖLIAI ĮVEIKTI

BRITANIJOS LIBERALŲ 
NEUTRALYBE

LONDONAS, geg. 25. —
SHANGHAI, geg. 25. —

Kinijos valdžia oficialiai pra-jr^j0 konferencijų su ministe- 
————— | nesą, kad jos kariuomenė nuo J rįu pirmininku MacDonaldu.

ROMA, geg. 25. - Anų šiaurinės Kinijos sukilėlių at-;ftis užtikrintas, kad liberalai
dienų pasirodė žinia, buk I-lėmusi Lanfango miestų ir tuo pariamente darbo partijos 
talija Albanijon pasiuntusi būdu perlaužusi sukilimo pa

tį nugarkaulį. Sukilėlių ar
mijos betvarkiai atsimeta Į 
Honan provincijų.

Savaitės laiku nelaisvėn pa 
imta apie 30,009 sukilėlių ka-, 
reivių.

2,000 kareivių karaliaus Zogu 
apsaugai. Šios žinios teisirt- 
gumas dabar užginamas.

SUIMTA DAR VIENA 
INDIETE

našlei Kongresas paskyrė 100 
dol. į mėnesį pensijų. Dabar 

i Kongresas tų jai pensijų pa
didino ligi 300 dolerių į mė- 
• nesį. I

Gen. Funston pasižymėjo

visuose tolimuose Rytuose.

Suimta du čikaglečlu
Panville, III., policija suėmė

Britanijos liberalų vadas tu- Filipinų salose.
• J • • 1 X* * • 1.

DELIU, Indija, geg. 25.-'ORLAIVIS SMOGE I V Ak

MAŽIAU PINIGŲ APY
VARTOJE

valdžiai jos žygiuose nešta- J WASHINGTON, geg. 25. 
tys jokių kliūčių. Sako, libe- Einant Iždo departamento pa- 
ralai valdžių arba paremsią j reiškimu, l>alandžio mėnesiu 

pinigų apyvarta (cirkuliaci
ja) šaly buvo sumažėjusi. 
Vienam asmeniui išpuolė 37 

doleriai. Tokio sumažėjimo 
nebūta nuo 1914 meti].

arba pasiliksiu neutraliais. 
Tokiu bildu MacDonaldo

valdžiai gyvavimas užtikrin

tas.

SUKTYBES BALSAVI
MUOSE

,tikinčiuosius ir visus ūkinin- Įdu č.ikagieč.iu už klastingų A- 
merican Raihvay Express če
kių keitimų čia ir kitur.

įkus.

PHILADELPHIA, Pa., ge. 
gūžės 25. — Įvykusiuose a- 
nadien Pennsylvania valsty
bės “primarv” balsavimuose 
iškeliamos atliktos suktybės.
Nežinia tad, ar laimėję kandi- sistiprinti. 
datūras bus tikrai laimėję.

IŠ RUSIJOS PAŠALINAMI 
AMERIKIEČIAI INŽI

NIERIAI

Policija areštavo indiečių mo
terų savanorių vadovę Saty- 
avati. Iš suimtų moterų ši y- 
ra ketvirtoji.

MINĖJO ĮSTOJIMO KARAN 
SUKAKTUVES

ROMA, geg. 25. — Vakar žeista, 
visoj Italijoj buvo minimos 15 
metų sukaktuvės, kaip Italija 
buvo įstojusi į pastarąjį di-( 
džiulį karų. Ministeris pirmi
ninkas Mussolini kalbėjo Mi
lane.

KŲ TARPĄ

VARŠAVA, geg. 25. — Ka- 
tavicuose, Silezijoj, įvyko or
laiviais pramogos, paruoštos 
mokyklų vaikams. Vienas or
laivis smogė vaikų tarpan. 2 
bernaičiu mirė ir keliolika su

LENKAI VIS TEBEŠAUDO 
SIELININKUS

IIONGHONG, geg. 25. — 
1,000 kiniečių kareivių Swa- 
towe sukėlė maištus. Nužudę 

savo viršininkų pasprūdo į 
kalnus.

Balandžio 25 d. popiet Va- 
irėnos rajone, plukdant Mer
kio upe sielius, apie pusantro 
(kilometro žemiau Varėnos, 
mūsų sielininkus apšaudė le
nkų kareiviai. Vienas sielini
nkas, UžumelnyČių kaimo gy
ventojas Peteška Domininkas, 
šautuvo šūviu sužeistas žemiau 
kelio į kojų. Sužeistasis nuga
bentas j Varėnos sanatorijų.

E.

4) Prašome vy riausybę ne
įleisti Lietuvon bolševikiški}
•laikraščių ir knygų, pašalin- ŽUVO policmotias
ti visas tas formas, būdus ir j Cook apskrities vieškelių 
priemones, kurių dėka gali poliemdnas Bryant žuvo, ka- 
bolševizmas Lietūvoje Mūsų J da jo motorinis dviratis su- 
Brangioj Tėvynėje, labiau j-Įsidaužė su automobiliu ant 

“R.”1 Mannheim vieškelio.

NAUJAS LIAUDIES DAINŲ 
RINKINYS

Greitai pasirodys Simano 
Miglino, iki šiol dar niekur 
'nespausdintų naujausių liau
dies erotinių dainų rinkinys

Subombuoti namai
Dinamitine bomba apgriau

ti J. Sheridan namai, 6147 S. 
Artesian avė. Sheridan yra 
“Chicago Teamsters and Hel- 
pers” unijos sekretorium.RYGA, geg. 23. — Anot ži

nių iš Maskvos, bolševikų va- ___ __ ___rf ___ x .........._
Viso Imlandžio mėnesiu a- jldžia sustabdė visus darbus/‘Meilės lyra,” 124 pusi. Kny- KVOTA JAPONIEČIAMS 

pvvartoje buvo 4,476,066,785, Lenos aukso kasyklose, Sibe- gėlę leidžia pats autorius, ku- \VASHIXGTON, geg. 25.— 
doleriai. rijoj, ir parėdė apleisti Rusi- ris be joje spausdinamų dai- Kongrese iškeliamas sumany

mų britams ir amerikiečiams nų turi surinkęs dar daug J- mas kvotų nuskirti ir japo- 
vairių liaudies dainų. “R.” niečiams ateiviams.inžinieriams.

Lenos aukso kasyklos ve- 
YVASHINGTON, geg. 24. dėjams davė pelno, kol neįsi- 

Žemesnieji Kongreso rū- maišė čekos agentai šnipai, 
mai vienbalsiai pripažino ad- Jie pradėjo trukdyti darbus

PRIPAŽINO VOKIEČIŲ 
SKOLAS

SUIMTA 10 KOMUNISTŲ PINIGŲ KURSAS

ministracijos patiektų planų, 
kaip ir kada Vokietija turi 
išmokėti šiai šaliai 420 milio- 
nų dolerių skolų. Vokietija 
mokės per tarptautinę bankų 
Šveicarijoj.

ir visų “koncesijų” privedė 
suirimam Matyt, pati bolše
vikų valdžia nori vesti tas ka
syklas.

PLATINKITE "DRAUGĄ*

Iki 12 vai. Kaune gegužės 

1 d. praėjo visai ramiai. Na

ktį iš balandžio 30 į gegužės 

1 d. suimta 10 komunistų. Su

ėmimai padaryti galimiems iš 

šių asmenų pusės išsišokima

ms išvengti. “R.”

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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“DRAUGAS”
Uelna kasdien, Uskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — 9«00. Pu
sei Metų — 99.60, Trims Mėnesiena — 91.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams |7.00, Pusei Me
tų — 94.00, Kopija .09c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nevrų- 
Mna, jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslundama tam 
tikslui palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

ĮVAIRUS straipsniai
IR MOTERIMS LYGI BAU

DŽIAVA.

tės, o jie nori to išvengti. Ne1, vyreli, mes jau 
sau žmonės. Norėsime, plačiai žengsime, norė
sime, susipančiosime. Kaip išmanysime, taip 
save ganysime, kaip nujėgsime, taip pažan
gos kelią, išsirinksime. Ana, žinia, nepataiky
sime iš karto stačiai, stačiai, kaip į Juodžiaus
kelmą. Vis dėlto ir suklydę ir nepritempę, ga- Rusijoj sukomunistintų u- 
lėsime taisytis, nes esame laisvi klysti, esame 'kių priešaky yra, taip vadina 
nekliudomi ir taisytis.

Už vienu tai, kud pačią mūsų žmonių 
sudarytoji taryba Seimas reiškia tikrąją lais
vę, nebe popierinį pažadą, Steigiamasis Sei-

dimai. Vulstiečiums aiškina-' 
mai, kad jei kaikurie jų neno

ri komunistiškai gyventi ir 
bendrai žemę apdirbti, gali at
siimti savo ukius ir gyventi 
pavieniui. Pasiliekantiems ko- 

ukiuose sutei-

!n.a “Centralinė Kolektivių

m i. Motinos gali matyti savo 
kūdikius, kada jos yra liuo- 
sos nuo baudžiavos darbų.
Bet negali jų savintis, nega-i munistiškuose 
Ii jų pasiimti pas save, prieĮkiama visokių privilegijų. Ra
širdies priglausti, kadangi

Ūkių Unija”. Šios priešaky[kūdikiai ne joms, bet valsty- 
atkakliausi komunistai, bei priguli. Tai valstybės

“DRAUGAS”
L1THUANIAN DAILY FRIEND

Publlsbed Daily, Except Sunday.
SUBSCR1PTIONS: One Tear — 96.00. Slx Montbs 

— 91.50, Tbree Montbs — 92.00, One Montb — 76c. 
Rprope — One Tear — 97.00, Siz Montbs — 94.00 
Copy — .01c.

Advertislng ln "DRAUGAS" bringa best results.
Advertlsing ratee on applicatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

yrai
Tomis dienomis šie viršinin-

mas iškyla aukščiau visų kitų tautos veiks-! kai parėdė, kad komunistiš- Į ga, tada jie pradedami mo-
savastis. Kada kūdikiai paau-

PRIEŠ 10 METŲ.

Prieš dešimts metų, susirenkant Lietuvos 
Steigiamąjam Seimui, gerb. kan. Tumas savo 
redaguojamame pažąngiečių laikrašty “Tau
toje”, tarp kito ko, taip rašė:

“Rusijos demokratija pirmyn bėgte bė- 
go, nebe žengte žengė. Ir įsibėgėjusi, peršoko 
užsibrėžtąjį bruožą. Carizmą panaikinus, visa 
tauta turėjo apsispręsti ir savo valią pasakyti 
per savo sudraskytąjį Steigiamąjį Susirinki
mą, per savo vykinamąjį idealą. O kaip rei
kia, teapsisprehdė viena dalis demokratijos 
— komunistai, brutališkai visas kitas jos ša
kas nukapoję; nuraškę ir demokratizmo žie
dą — “ učreditieinoje sobranije”.

Bolševikai daug nusidėjo žmonijai, min
džiodami visas demokratijos pasiektąsias lais
ves ir net piliečių gyvybę. Tačiau visa sun
kiausia jų nuodėmė — tai savo rankomis iš
vaiky tąs Steigiamasis Seimas. ^Nebegyvėliams 
milionains gyvųjų---- sunkinu ra
dosi gyventi — užmuštomis sielomis, atim
tais idealais: tais, kurie kaip kokia nauja re
ligija, vedė rusus į pažangą.

Mes, lietuviai, esame laimingesni. Iš mū
sų šis demokratijos idealas neišrautas: jau 
stovime angoje savojo, Dieve brangus, lietu
viškojo (!!!) Steigiamojo Susirinkimo. Ar ji 
ketina? Ar tai ne sapnas?

Kokiomis virpančiomis širdimis mes jo 
laukėme! Laukėme — netikėdami, kad gali
me tokios laimės susilaukti. Laukėme “pa
šnibždomis” — net nedrįsdami viešai to lau
kimo perbalsiai reikšti. Vis matės, lyg kas 
iš šalies pajus tą mūsų džiaugsmą' ir atims, 
lyg iš vaikų tinkamąją titę; lyg pirmieji nu
bėgs ir iškas tą lobi, kurį nies buvome že
mėse aptikę.

Juo virpėjo širdys baime, belaukiant, 
jūo dabar virpa džiaugsmu širdys susilau
kus. Ne, vyreli, mes jau nebe memorialus ra- 
širtėjame, kad apie mus patirtų; nebe šen, ne
be ten puldinėjame, kad mus užjaustų ir už
tartų; lyg baudžiauninkai, pasigailėk Viešpa
tie, kuriems nuolat grąso priespaudos rykš-

mų, kokių tik randame mūsų istorijoje.
Sveikiname Naujos Valstybės Steigiamą

jį Seimą ir visomis širdimis velijame jam, kad 
jis ir praėjęs paliktu tautos atminimuose toks 
pat skaistus, koks skaistus rodės ir laukia
mas!”

Deja, po dešimts metų pažangiečių — 
tautininkai jau kitų giesmę gieda. Jie pamynė 
po kojų Steigiamojo Seimo darbus k. t. Val- 
stybės Konstituciją, žemės reformą ir kitus 
Steig. Seimo priimtus įstatymus. Pamynė po 
kojų demokratinius dėsnius, įvedė diktatūra 
ir net Steigiamojo Seimo dešimtmečio sukak
tuvių neleido Lietuvos visuomenei tinkamai 
paminėti.

kuose (kolektiviuose) ūkiuose į kinti socialistiško “katekiz-
bendrai su vyrais įvairiausius 
darbus dirbtų ir moterys.

Pasirodo, kad ant moterų 
komunistai užkrauja dar sun
kesniąsias naštas. Dažnai daug 
vyrų pašaukiama iš laukų ki
tokius darbus atlikti, kaip tai 
ūkių mašinerijas ar trobesius 
taisyti ar statyti. Tokiam at
sitikime vyrų darbus laukuo
se turi atlikti moterys.

Komunizmo šalininkės en-

mo” ir visa to, kas yra prie
šinga Dievui ir kultūringiems 
susipratusiems žmonėms.

Rusijos moterys ilgus me
tus paliko neutralėnps, kada 
jų vyrai, broliai ir sūnus grū
mėsi su raudonuoju Maskvos 
slibinu. Baudžiava ir nepa-

da ūkiuose yra mažai darbo, 
leidžiama jiems eiti kitur sau 
uždarbiautų. Tam tikslui lei
džiama už mažą atlyginimą 
savo pašaiiniems uždarbiavi- 
mams panaudoti komunistiš
kų ūkių arklius, padargus ir 
vežimus. Ir šiaip pavergtiems, 
valstiečiams nemažai kitokios 
laisvės suteikiama.

Ką reiškia tie valstiečiams 
nusileidimai? Reiškia, kad 
bolševikų svajonės praktikon 
neįvykdomos, kad komunistiš
ki ūkiai vos sudaryti prade
da jau griūti, kad bolševikų

MILIONIERIUS.

JAPONAS APIE VILNIŲ.

Elta paskelbė, kad japonų tarptautinės 
teisės ir diplomatijos žurnale pasirodė žino
mo tarptautinės teisės instituto nario, japo
nų užs. reik. ministerijos patarėjo Tliomas Ba
ly straipsnis — atsakymas į prancūzų teisi
ninko Scelle konsulaciją lenkams Vilniaus 
klausiniu. Dr. Batv rašo: “Prof. Scelle pa
švenčia 50 pusi. lenkų lietuvių klausimui. Jis 
be jokių apribojimą palaiko lenkų nuomonę 
ir mažai tepriduoda reikšmės Suvalkų kon
vencijai Jis laiko kad šioj byloj vienintelis 
susidomėjimo vertas punktai yra nustatyti 
kas turėjo Vilniui faktišką kontrolę, griuvus 
rusų imperijai. Jis tvirtina, kad klausimas 
nuo pat pradžios buvo disputą objektas, čia, 
tiesa, buvo viena keisčiausių padėčių. Gali
mas dalykas, kad teisė būtų davusi progos 
nesusipratimams, bet ne pats faktas. Prof. 
Scelle ieško kompenteritingą autoritetą” Lie
tuvos sienoms nustatyti. Joks “autoritetas”, 
be pačios Lietuvos, nėra reikalingas. Re volių-_ .'•'‘r
cine valstybė Lietuva turėjo teisę į vieną jos 
faktiškai kontrolei priklausančią teritoriją ir 
neturėjo jokio reikalo prašyti iš ko nors Vil
niaus priskyrimo ar tam įgaliojimo. Mintis, 
kad santarvės valstybės buvo kvalifikuotos 
nutarti nežinia kokią paslaptinga procedūra 
dėl valstybių egzistencijos ir jų ribų yra prie
šinga bet kuriai tarptautinei teisei, suverenu
mo pagarbos pagrįstai. Prof. Scelle nebijo iš
kelti nepaprastą teoriją, kurią šios valstybės

tuziastės kitados džiaugės, 
kad socialistiškoj valstybėj jos 
turės ne tik vyrams lygias 
visas teises, bet turės daug ir 
gražaus laiko nieko neveikti, 
patinginiauti ir pasigrožinėti. 
Virto kitaip. Ne vieniems vy
rams įvesta nepakenčiama 
baudžiava. Tas pritaikinta ir 
moterims. Tik vienų aukštųjų 
komisarų žmonos ir sugulo
vės šiandie Rusijoj naudojasi 
gražiais laikais. Visos kitos 
moterys bendrai su vyrais tu
ri eiti baudžiavą, kad Rusiją 
ilgiau išlaikyti socialistiška 
valstybe ir tuo budu užtikrin
ti komunistams valdžią.

Komunistiškose virtuvėse, 
slaugyklose ir.-.pieninėse ..dirba 
mažas skaičius moterų. Visos 
kitos turi bendrai su vyrais į 
laukuose atlikti sunkiuosius 
darbus.

Pildosi visa tai, kas buvo 
nusakyta dar pirm bolševisti- 
nės revoliucijos Rusijos. 1916 
metais pačiam , dienrašty 
“Drauge” buvo nekartą pa
reikšta, kad kas yra palankus 
socializmui, tas palankus ir 
vergijai. Nes kraštutinis sočia

kenčiamas gyvenimas suirus 
šeimynoms privers ir moteris!U)
pakilti prieš tą baisų slibiną.; įkelta nauja baudžiava nega

li ilgai gyvuoti.
KOMISARAI NUSILEIDŽIA 

VALSTIEČIAMS.

Anot “Universal Press ko
respondento iš Maskvos, so
vietų valdžia, kurios prieša
ky yra diktatorius Stalinas, 
daugiau nusileidimų 
valstiečiams.

Seniau, kada valstiečiai su
kilimais pradėjo priešintis u- 
kių komunistinimui, Stalinas 
ir jo šalininkai per laikraščius 
nupeikė kai-kuriuos lokalius 
sovietus, kurie perkarštai ima 
si kurti komunistiškus (kolek- 
tivius) ukius.

Tai buvo pirmasis Maskvos 
valdžios valstiečiams nusilei-į . . - -j . ■ A. .
dimajft* Nei
laikytas ūkių komunistiniinas 
ir paliauta valstiečius varu 
versti komunistinti savo u- 
kius.

Pagaliau sukomunistintų u

Dešimtis ir šimtus įvairiau
sių savo sumanymų bolševi
kai be pavykimo vykdė. Jie 
svajojo apie didelį Rusijoje 
“rojų”. To tikslo siekdami 
milioąus žmonių išžudė, Viso
kią pramonę išgriovė. Paga-

atlieka liau apsižiūri, kad jų svajo
nės praktikoje yra tik muilo 
burbulu.

Žinoma, ateis laikas, kada 
jie palenks galvas prieš ka
pitalistišką pasaulio patvar
kymą. Bet tada jau kiti gai
valai Rusiją valdys ir tvar
kys. Bolševikai tuotarpu dar
vis apie socialistišką “rojų” 
svajonėmis užsiims.

TIKRAS UŽ DARBĄ ATLY
ginimas.

už darbąKas yra tikras 
atlyginimas?

Tai yra toks darbininkui už 
kių savininkai valstiečiai ap-Įjo darbą atlyginimas, kad dar
sižiurėjo, kad jie pakliuvo vai bininkas ir jo šeimyna neturė- 
džios baudžiavom Bendrai vi- tų vargo gyventi, kad ne alk- 
siems dirbti, jokios savasties tų, galėtų apsirėdyti, atatin- 
neturėti, nėra juokai kadir' kainą pastogę turėti, dvasios
nesusipratusiam žmogui. 

Dėlto, tarpe pavergtų vals-lizmas yra ne kas kitas, kaip 
tik žmonių vergija, i į tiečių kilo daug aiškių niur-

Kas apie tuos nusakymus mėjimų. Jie sako, kituoinet 
abejojo, tas šiandie jau įsiti- jų protėviai nusikratė didžių-

sudarė 1918 m., būtent, dėl supervyriausy-, kinęs, kad tie nusakymai bu-j jų žemvaldžių (dvarų iįąvinin-
bės visai Europai. Bet kaip jos galėjo būti 
faktiška vyriausybė Lietuvai kraštui, kur 
jos niekados neturėjo nustatytos valdžios. 
Prof. Scelle galėtų tiek pat tvirtinti, kad san
tarvės valstybės buvo faktiška vyriausybė vi
sam pasauliui. Niekad atsakingas juriskon-

vo teisingi, šiandie Rusija so
cialistų valdoma. Visoj šaly 
gyvuoja vergija. Tas liečia vy 
rus, moteris ir vaikus. Gimę 
kūdikiai tuojaus patenka rau
donųjų gaivalų vergijon. Pa

kų) baudžiavos. Dabar pati 
valdžia tą senovės baudžiavą 
grąžina. Pirmiau ponai vals
tiečius pavergę laikė, šiandie 
valdžia pavaduoja ponus.

reikalus aprūpinti, nepilname
čių vaikų Į darbus nestumti 
ir pagaliau dar kiek-nors ati
dėti nepaprastiems reikalams 
arba, kaip žmonės sako, juo
dajai valandai.

Tokio nusistatymo laikosi 
Katalikų Bažnyčia. Tikrojo 
už darbą atlyginimo klausi
mą plačiai aiškina Popežius 
Leonas XIII enciklikoje “Re-

Kaip tik apie tai Maskva rum Novarum”, taip pat Po-

J. W. Cook, daytonietis, 
neturtingas vertelga staiga pa
tapo milionierium, kuomet jo 
dėdė, laikraštininkas, paliko 
jam $7,000,000.

Darbdavio yra pareiga dar- 
b*:J::’.:;;i už darbą mokėti ti
krą ir teisingą už . Jei
kurie darbdavių tuo atžvilgiu 
neteisingai apsieina su darbi , 
įlinkais, tada valstybės parei
ga parūpinti atatinkamus įs- 
tntj n.ūs, .u..' prieš darb
davius už darbininkų skriau
dimą.

Kadangi darbininkas yra 
valstybės narys, tad dar kita 

valstybės pareiga yra pasi
rūpinti darbininką atatinka
mai apdrausti senatvėje. Tik 
ne kokiomis prieglaudomis, 
bet žmoniškomis pensijomis.

Bet ligšiol labai menka da
lis darbdavių seka tais teisin
gais nurody irtais. Tad neste
bėtina jei šiandie šioj šaly mi- 
lionai darbininkų šeimynų4U- *
skursta, deada neskaitlingos, 
darbdavių pramoninkų kuo
pos kaskart eina turtingyn ir 
kaikurie jų jau nebeišgali ap- 
rėbti savo turtų.

Didelius turtus jie surenka 
skriauzdami savo darbinin
kus, nemokėdami jiems už 
darbus tikro ir žmoniško at
lyginimo. Tuo budu jie nusi
kalsta jei jau ne Bažnyčiai, 
tai pačiai valstybei ir visuo
menei. Nes tuo budu jie dau
gina pavargėlių skaičių ir 
vis labiau apsunkina valstybę 
ir visuomenę.

Amerikos organizuotas dar
bas senai kovoja už tikrą 
darbininkams atlyginimą. 
Kai-kūrie darbininkai žmoniš
kai aprtiokanti. Bet didelė di
džiuma turi pasitenkinti taip 
vadinamais alkio atlygini-

sultas dar nėra pareiškęs nepaprastesnės ir imami nuo motinų ir lyginai 
. viščiukai šildytuvėse augina-pavojingesnės nuomonės.

painformuota, tuojaus paskelb 
ti nauji valstiečiams nusilei-

pežius Pijus X enciklikoj mais. 
“Singulari ųuadam”. Akstinas.

DIDŽIAUSIS DALYKAS.
Rašo kun. J. Jusevičius

ANTROJI DALIS.

(Tąsa)
Pagaliau pats Dievas uždraudė sku

bų teismą, nes jis yra pasakęs: “neteiski
te, kad nebūtumėte teisiami.” Taigi ne
teiskime ir mes savo artimo be jokios prie
žasties. Patys save teisk ime. Jei jau taip 
norime teisti, tai pirmiau pažvelkime Įt. ,
sato sąžinę, ar neturime panašios ydos.9

Toliau, mylėti artimą mintimi, reiš
kia nieko nertiekinti, nors būtų vargin
giausia ir pikčiausia žmogus. Pats protas 
Šito reikalauja. Mes jau pirmiau matėme, 
kas yra žmogus. Jis yra puikiausia Dievo 
padaras, Dievo panašumas. Taigi ar jis 
tiėta vertas pagarbos? Be abejonės, jis 
yra vertas ir mes privalome jam duoti šią 
pagarbą.

VI. Mylėkime Savo Artimą Širdimi.
Žmogaus širdis yra labai mažas kū

no narys, tačiau jis yra labai galingas ir 
veiklus. Jis padaro, kad žmogaus visas 
kūnas reikia, kad kojos vaikščioja, ran
kos dirba, akys mato, nosis uosto ir pro
tas mąsto. Šis mažas kūno narys gali ge
rai ir blogai veikti. Jis gali ne tik sau 
pakenkti, bet taipgi padaryti didžiausią 
skriaudą savo artimui. Vienus jis gali 
mylėti, kitus niekinti, o dar kitus skriah- 
sti. Kad mes galėtume tikrai mylėti ar
timas, mums ypač reikia lavinti savo šir
dį.

Mums reikia- saugotis ne tik neapy
kantos, keršto, bet taipgi ir viso, kas tik 
artimu pakenkia. Mylėkime savo artimą 
visą, kas yra gero jame, o užmirškime, 
kas yra blogo. Gal mes nežinome, kad 
mūsų artimas privalo mūsų ydas pakelti, 
mums atleisti ir prie mūsų klaidų taikin
tis.

baugiausiai artimo meilę ardo pavy
das. Kiek aš mačiau žmonių, kurie veikė 
tik dėl to, kad jųjų kaimynas pralenkė 
juos turtais, pasisekimu, arba garbė. Jie 
dažnai mano, kad jei jųjų kaimynas ką 
nors gera padarė, tai jau jie turės dide
lį nuostuolj. Koks nepamatotas apsiriki
mas ir koki tuščia nuomonė! Kai kurie 
žmonės pavydi ne tik turto, garbės, arba 
ko kito, bet taipgi dvasišką dorybių, ka-ip 
maldingumo, Dievo malonių, arba liet daž
nos šv. Komunijos. Jau šis pavydas tai 
visai be pamato.

Nėra nieko biauresnio už pavydą. 
Gana prisiminti Kainą, kad žinotume, 
koks biaurus yra pavydas. Šis niekšas 
eina ir žudo savo tikrą brolį tik dėl to, 
kad jo brolio auka geriau patiko Dievui. 
Šiandien mūsų laikraščiai pripildyti žu
dymais dažnai tik dėl to žalingo pavydo. 
Kas gali suskaityti visus žmonių kentėji
mus! Del ko žmonės dažnai kenčia ir

vargsta? Tai dėl to, kad kiti eina ir iš pa
vydo gadina jų ramybę, ardo jų darbą 
ir juos pačius šalina iš savo akių.

Norėdami apsisaugoti nuo pavydo, į- 
gykime tikro supratimo artimo meilės. 
Juk mes visi esame vieno Tėvo vaikai. 
Del to kaipo broliai ir seserys nepavydė- 
kime vienas kitam, bet džiaugkimės savo 
širdyje, jei Dievas kitus laimina.

Norėkime gero visiems. Jų laimė te
būna mūsų laimė, jų skausmai tebūna mū
sų skausmai. Tokiu būdu, kas yra sveti
mo, bus musų, o kas yra mūsų, bus ir mū
sų artimo. Šv. Augustinas sako: “Jei ma
tai, kad kas garbingesnis už tave, gar
bink Dievą, kuris jam teikia šią malonę. 
Jei matai, kad žmonės gerbia kitų nuo
monę, o niekiha tavo nuomonę, ir tada 
vietoje pavydėti artimui, duok Viešpačiui 
garbę už jo dovanas, džiaukis ir rilylėk
JI n

Be pavydo saugokimės taipgi ir šir-:

(lies nejautrumo, tai yra tos ydos, kuri ne
atsižvelgia į mūsų artimo vargus, kan
čias ir būdų. Žmogus, turėdamas -šitą 
ydą, vietoje jam padėti varge, jtiokiasi, 
arba tyčiojasi iš jo. Mes gi atjauskime 
kiekvieno žmogaus vargą, silpnybę ir net 
ydą pagal šv. Pauliaus žodžius: “Nešio
kite kils kito naštą ir taip įvykinsite 
Kristaus įstatymą”. Mylėkime visus. Y- 
pač mylėkime tuos, su kuriais gyvena
me. Kad mes ir būtume piktų žmonių tar
pe, nerūgokime, nes Dievos taip sutaisė, 
gal dėl mūsų gero. Tai yra lengvai sugy
venti su gerais. Bet mėginkime su visais 
gerūi sugyventi.

Ypač prisilaikykime prie įvairių 
žmonių būdo, gyvenimo. Jei žmogus, su 
kuriuo gy -ertame, greit pyksta, venkime 
viso, kas galėtų jį supykinti.

(Bus daugiau)
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U
IS ROMOS.

(Musų korespondento).

LIETUVOS PRISIKĖLIMAS 
IR MAIRONIS.

tvaikymas doj aplankyti. Ne Lietuvos pi 
liečiama, raštiškai pareišku- 
siems norų parodų aplankyti 
bus išdavinėjamos nemoka
mos vizos su sąlyga, kad pa
rodoje neatsilankęs, turės

kiniinas ir pasųIŠ LIETUVOS RESPUBLI
KOS GENERALINIO 

KONSULATO.
Dar dėl svečiaviniosi Lietuvo

je Vytauto Didžiojo 
Metais.

yra privalomi ir niekur neke
liaujant. Tiems lietuviams, 
apsigyvenusiems Amerikoje, 
kurie nežiūrint Į tai kad Lie
tuva įžengė jau į antrų de-

buvo išstatyta šalvgatviais, 
kur jie turėjo pravažiuoti.

Prie šv. Petro bazilikos ant 
pleciaus didžiausių žmonių 
minia susirinkusi laukė ir 
krykštavo. Prie bazilikos du
rų jaunavedžius pasitiko vy
riausias Šv. Petro bazilikos 
pralotas Pellizzo ir vyriausias 
bazilikos zakristijonas pralo
tas Bocchini.

Pirma jaunavedžiai ėjo Į 
Šv. Sakramento koplyčių. 
Pasimeldę prie Šv. Sakramen
to ėjo prie Šv. Petro gralio

vastj, kad Lietuva gyvuotų. 
Ir taip praskleisdamas gar
bingos praeities kapo uždan
galu, jis liejo ašaras delei liū-Lietuvini senovėje buvo la-

bni karingi. Tas matyt iŠ to, ' dabarties, niaty.laroaR 
kad jie sumušdavb galingų 
Vokiečių ordeną. .Jie gerai su
prato savo galybę. Įvairios 
tautos mėgino jiems atimti 
laisvę kurių jie taip brangino, 
bet nepajėgė. Galime sakyti, 
kad neatsirado lietuvio, kurs 
būtų dūmojęs, kad ateis lai
kas, kuomet jiems teks būti 
po svetima vėliava, kad jiems 
reikės tarnauti svetimiems ir 
būti pavergtais.

Deja, tas laikas atėjo: jie 
buvo bejėgiai priešintis sAvo 
priešams ir ant galo taip nu
stojo jėgų, kad pasidavė prie
šo Įtakai. Del ko lietuviai 
negalėjo ilgai pakilti iš savo 
tautiško miego? Del to, kad 
nebuvo sumanių vadų. Reikė
jo, kad atsirastų vadų, kurių 
krūtinėse liepsnotų tautos mei 
lė ir pasiryžimas.

Vienas iš didvyrių, kuris 
dėjo pastangų, kad prikėlus 
lietuvius ir sukūrus jų širdy
se meilės liepsnelę savo tėvy-1 
nei, yra mūsų pragarsėjęs 
dainius Maironis. Dievas jam 
davė įžymaus poeto dovanų, ir 
jis pasiryžo tuos gabumus su
naudoti tėvynės labui. Poetas 
savo eilėse primindavo lietu
vių tautos garbingų .praeitį, 
jų galingus, garsius didvy
rius, kurie paaukojo savo gy-;

Vestuvės.
Romos gyventojai dar neuž

miršo buvusių iškilmingų 
sosto įpėdinio Umberto ves
tuvių, sausio 8 d. š. m. Dabar, 
balandžio 24 d. susilaukė kitų

Lietuvos pavergimų. Per dai-, pann>£įų, įį kilmingų vestuvių, 
niaus eiles trvška tėvynės meil^į ministerių pirm. Mussoli- 
lė ir skausmas delei jos var- _jo dukters Eddos su G. Cia- 
gų. Jis žadino ir ragino lie-no, vįeno jg ministerių.
tuvius keltis iš tautinio mie-l &I. . • », • , •, Skubų davė su iškilmingo-t

mis mišiomis šv. Juozapo par. 
kleb. kun. G. Pascucci. Per 
iškilmingas mišias giedojo 
specialiai užprašyti rinktiniai

go. Kaip jis mylėjo Lietuvą 
su jos miškais ir laukais, sun
ku buvo rasti kitų tokį dai
nių. Jis įvairiais būdais dar
bavosi tėvynės labui ir žadi
no lietuvius į tautinį ir vals
tybinį susipratimų. Jis prime
na tautiečiams, kad garbinga 
tautos praeitis turėtų juos 
pažadinti ir didvyrių darbai 
turėtų jiems duoti jėgų.

Po daug vargo, ir ilgų metų 
darbo, Maironis pamato savo 
darbų vaisių. Džiaugsmas jį 
perima, kad tėvynės giedres
nių dienų aušra užteka ir tė
vynės sūnūs sukįla, nes vie
ningai tautiečiams dirbant, 
pati laisvė turi prašvisti. Pa
žadinti tautos vaikai stoja į 
eiles ir sėkmingai kovoja

muzikos profesoriai. Be Šv. Pagime|dę prie Sv Pc(r0; baž. 
Juozapo par. choro ir varg. ny£.,og kunigaik5fi0) g bagi.

likos išėjo.
Išėjus iš Šv. Petro bazilikos 

jaunavedžiams ir jų tėvams su 
kitais palydovais, minioje kį- 
lo didžiausias entuziazmas, 
triukšmas, krykštavimai ir

Antonelli, buvo sekantieji pro 
fesoriai: Bossi, Zucearini, 
Montelli, Perini, Rosati, Man- 
cini, Travaglia, Risoldi ir 
Boccherini. “Avė Maria’’ 
giedojo Boccherini. Maršus, į- 
einant ir išeinant jaunave- ,šauksmas: “Viva gli Sposi”. 
džiams, vargonais grojo prof.((Lai gyvuoja jaunavedžiai!).
Ę0SSi* j Taip pat daugelis fotografų

Didelė Šv. Juozapo bazny-; skubiai traukė fotografijas, 
čia, su visomis galerijomis, • kad tik jų daugiau ir įvairių 
buvo užpildyta, princais, ku- nutraukti. Taip miniai krykš-

priešą. Daug matė savo bro- džiūnais.

nigaikščiais, valdžios atsto 
vais, kitų šalių atstovais, di
plomatais ir kitais Romos di

taujant ir šūkaujant, visa ve- 
selija automobiliais nuvažiavo
1

šimtmetį nepriklausomo gyve;-|uz- vizų užsimokėti iš Lietu- 
niino, vis, dar nepasirūpino vos išvažiuodamas.

jsavo pilietybės sutvarkyti (už- 
Lietuvos Generalinis Konsu Įsjregistruoti), Lietuvos val

džia, išimties keliu, leido iš
davinėti už 11 dolerių leidi
mus atvykti Uetuvon, kada 

rikos lietuvių jubilėjinę eks-(tokie ieįdimai paprastai kai- 
kursijų 24 d. geg. laivu “Os-fnodavo 40 dol. pusei metų. 
ear”, sekančiai: “Lietuvos!

' Jau buvo pirmiau pranešta, 
kad tiems Lietuvos piliečiams, 
kurie nustatytu laiku užsire
gistravo iki 192.3 metų, — 
pasai pratęsiami nemokamai. 
Tiems gi, kurie praleido re-

las bal. mėn. 28 d. yra rašęs 
p. Adomui Varašiui iš Pitts- 
burgli, Pa., kuris lydės Ame-

lių krintant ant karės lauko, 
bet jų vietas užima kiti ir 
iškovoja nepriklausomybę. Po
etas Maironis buvo linksmas 
susilaukęs dienos pamatyti 
savo pasišventimo vaisių.

Vadas Savickas,
Lietuvių Koleg. Studentas.

Po visų šliubo ceremonijų 
ir po palaiminimo, jaunave
džiai su pabroliais, pamergė
mis, jų tėvais, giminėmis bei 
artimesniais draugais, polici
jos lydimi, važiavo į Vatika
nu Šv. Petro bazilikų, taip 
pat ir kariuomenės nemažai

torlonia vilių.
Ex-Amerikietis.

DEM. ŠILTINES AUKA

■ Tauragės apskrities Šilalės 
irajono gydytojas Kazys Ko- 
cielas, bekovodamas su dėmė
tąja šiltine, pats ja užsikrėtė 
ir mirė. Jis paliko šeimų. ‘R.’

—955

Generalinis Konsulatas daro 
viską kas yra galima, kad 
dėl formalumų nei vienas as
muo, kuris nori apsilankyti 
Lietuvoje, nebūtų sulaikytas”.

Kiek vėliau gautame iš 
Kauno Vytauto D. Komiteto lglstracij°8 laikq 

atsišaukime skaitome: 
tuvos vyriausybė, norėdama 
Jums, broliai ir sesers, kuola-
biausiai palengvinti atvykti j Nemaloniausias turizmo prie 
šiais metais i Lietuvą, yra į- i šas yra VIZOS. Didžiuma val- 
sakiusi Lietuvos konsulatams j stvbių dar tebesilaiko vizų 
Amerikoje, kad vizas išduoti I sistemos, tik vienur jos kai- 
visokiais būdais būtų Jumsjnoja 10 dol., kitur, mažiau, 
palengvinta, kad dėl pasų ir kitur yra nemokamos. Tiems taikom 
vizų formalumų niekam ne-}
tektų atsilikti nuo važiuojan- Į 
čiųjų burių”.

Netrukus buvo gautas ir 
Lietuvos spaudoje paskelbtas 
tas vyriausybės parėdymas 
dėl teikimo įvairių lengvatų 
pasų ir vizų reikale.

Nors kelionei ir yra reika- J 

lingas pasas, betgi paso ga- I 
vimas priguli ne prie turiz- ’ 
mo, o prie pilietybės sutvar- } 
kyrno reikalo. Pilietybės aiš- ;

Kadangi pasiekti Lietuvą iš 
Amerikos ima vidutiniškai 10 
dienų, tai yra suprantama, 
kad turistams iš Amerikos 
išvykstantiems po 20 birželio, 
— ši lengvata nebegali būti 
Lietuvos svečiams, kurie lan
kytų Lietuvos Žemės Ūkio ir 
Pramonės Parodų, Lietuvos 
valdžia leido išdavinėti nemo
kamas vizas. Kadangi kalba
moji paroda matomai užsitęs 
iki 1 liepos, nors buvo pir
miau pranešta, kad paroda 
,tęsis tik 5 dienas (18-22- uzsiregis-|

“Lie- travę vėliau, už pasus ir pasų'-™ 2"tai LirtuZoš Genčra' 
pratęsimų turi užsimokėti,
bendra tvarka. jlinis Konsulatas Lietuvos pi

liečiams išdavinės tam tikrus 
liūdvmus nemokamai iš Lietu
vos išvažiavimo vizai gauti 
(įvažiavimui vizos nereikia) 
bet tik tiems kurie pareikš 
noro ir turės galimybės paro- 

Gen. Konsulatas.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

O WISSIG.
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

GYDO VISAS PIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP VZSISENĖJESIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimų, kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d. 
421)0 West 26 St. kampas Keeler Avė., Tel. Crawfortl 5573

PRANEŠIMAS VISUOMENEI
Hardware & Paints Krautuvė Naujose Rankose

Tgį^Ull

CLEANER

Brighton Parko lietuviams, aplinkinių kolonijų lietuviams ir vi
siems savo pa'žįstamiems ir draugams pranešu, kad nupirkau Jono 
Deringio HARDAVARE & PAINTS KRAUTUVŲ po numeriu 4414 
S. R0CKWELL STREET.

Per ilgų laikų šį krautuvė buvo prideramai p-no Deringio veda
ma. Buvo gausus pasirinkimas visokių visokiausių žmonėms reik
menų — Patarnavimas buvo geras, kainos teisingos. Vieta Chicagoje 
buvo plačiai žinoma, nes senasis savininkas p. Deringis savo biznį 
skelbė “DRAUGE”.

Dabar visiems Chicagos “Draugo” skaitytojams pareiškiame, 
kad mes, nauji savininkai ir vedėjai senai išdirbto biznio, esame pa
siryžę rūpestingai patarnauti savo tautiečiams.

Mes turime daiktų reikalingų namų savininkams, prie didelių 
namų ir mažų, ir šiaip įvairių metalinių visiems reikalingi} daiktų.

Mes turime didelį pasirinkimų MALIAVŲ, VARNIŠIŲ, DAR
ŽAMS LAISTYTI ROBERINIŲ PAIPŲ, VINIŲ, įvairiausių SPYNŲ 
— ZOMKŲ ir kitokių dalykų. Musų krautuvėje pasirinkimas didelis.

Kaipo naujai atsidariusiems biznį, norėdami susipažinti arčiau 
su savo kostumeriais, duosime prieinamiausių kainų. Musų patarna
vimas mandagus ir greitas.

Stambesnius orderius pristatome į visas miesto dalis.

Visus kviečiame atsilankyti į musų papildytų krautuvę ir pa
matyti kur sau reikalingi} daiktų galite gauti ir už labai prieinamų 
kainų. ' ; . /Iik h t ik.

Laukiame Jūsų malonaus atsilankymo ir progos Jums teisingai ir 

mandagiai patarnauti.

Hardware& Paints
A. M. BUTCHAS, Naujas Savininkas 

4414 S. Rockwell St.
Tel. Lafayette, -

MINTA



A. L. R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS 1 KUOPA.

Pirmoj eilėj, iš kairės į dešinę, sėdi: p. Juozapa Valterienė, viena pirmųjų Sų-gos narių; p. B. Bitautienė, 
1-mos kp.s iždininkė; p. A. Nausėdienė, organizatorė; p. Elena Nedvarienė, 1-mos kps. pirm.; p-lė M. Gurinskai- 
tė, pirmoji Centro raštininkė ir garbės narė; p. Kučins kienė, kps. vice-pirm. Sųjungietės priešais sėdinčios iš 
kairės dešinėn, tai 1-mos kps. raštininkės, p. Ambrazienė ir p. F. Burba. (Šiame paveikslą matome tik apie pusę 
1-mos kps. narių. Ne visos suspėjo atvykti nusifotografuoti.).

MOTERĮI SĄJUNGOS 1-MOS KUOPOS DARBUOTĖ.LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICERO, Iii. ~
Radio totis A J J.

Gegužės 18 d. Labdarių 
Sų-gos 3 kuopos įvyko vieša 
rinkliava (Tag Day), Ciceros 
mieste.

Diena pasitaikė šalta su lie
tumi, tat komisija ir visa kuo
pa buvo nusiminus, manyda- 
mo, kad niekas jau iš tos 
“Tag Day” neišeis.

buvo, bet jos rinko ištisų 
dienų. Bus joms dėkingi naš
laičiai, našlės bei seneliai, ku
rie gaus tas aukas iš labda
rių.

Taip pat dėkoja visiems, 
kurie išvežiojo rinkikes ir va
žinėjo per ištisų .dienų savo 
automobiliais.

Matomai, kaip buvo šalta, 
tai kaikurios reikėjo dažnai 
mainyti. Tokiais pasišventė
liais buvo A. Lutkus, su savo 
automobilium, užlaikęs di- 

store”,
Aukų surinkta $576.68, reiš

kia pusę tiek, kiek praeitais, džiausiu “liardware
metais

Labdarių 3 kuopos rinklia
vos komisija dėkoja visoms 
aukų rinkikėms. Nors šalta

1421 So. 49tb Ct.
Reikia pažymėti, kad p.

Lutkus kasmet su savo auto
mobiliu darbuojasi labdariams 
per “Tag day”. Be jo, su sa
vo mašinomis da patarnavo: 
p. Vaišnoras, p. Palubinskas, 
p. Brazauskas, p. Stroginis, 
p. Paužas ir p. Pauga. Ir

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELSSTI
Tos “New and Improved Gold 
Medai Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 'jiems bus dėkingi našlaičiai,

Kuopa gyvuoja, jos niekuo
met nereikia laiks nuo laiko 
“atgaivinėti”; narėmis kp. 
taip sparčiai neauga, kaip 
visos norėtume. Priežastis 
kuopos neaugimo matome ta
me, kad tik metai prieš įsistei
gsiant Moterų Sųjungai mū
sų parapijoje susitvėrė net 
trys pašelpinės draugijos — 
jose daugiausia mūsų moterų 
priklauso.

Bet, nežiūrint kuopos nedi- 
dumo, jos darbai tautos ir 
bažnyčios, kultūros bei ap- 
švietos naudai yra nesulygina
mai dideli.

Delegačių į seimus lėšoms 
išmokėta $210.00. Pirma kuo
pa nuolat stengėsi siųsti at
stoves Seiman arba prisidėti 
pinigais prie apskričių dele
gačių kelionės.

Tautos reikalai statyta pir- 
mon vieton. Štai parama 
Lietuvai bekovojant jai už 
laisvę: Tautos Fondui — $270.- 
20; Kareivių šautuvams — 
$40.00; Lietuvos Laisvės sa
vaitei — $5.00; Spaudos sa
vaitei — $5.00; Labdarybei— 
$29.00; Šv. Kazimiero Akade
mijai — $405.(M); Seserims
Nazarietėms — $5.00; Sese
rims Pranciškietėms — $5.00;

kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite "Gold Medai’’ 
.vardo kiekvienoje dėžutėje.

~ Maarlim oil
C APStJi.Eft

našlės ir seneliai už pasidar
bavimų labdariams.

Taip pat dėkoja West Side 
labdariams, kurie atsiuntė 6 
mergaites mums į talkų. Die
vo Apveizdos par. Labdarių 4 
kuopos pirm. P. Vaitiekui ir 
rast. M. česnavičiui, kurie 

i atvežė 4 rinkikes, taip-gi p.
, Gedvilui, visuomenės veikėjui, 
kuris iš West Pullman atvežė 
4 rinkikes.

Taip-gi dėkoja visoms šei
mininkėms, kurios per dienų 
taisė užkandžius ir priruošė; 
rinkikėms pietus.

Taip pat dėkoja visiems, 
kurie aukojo pietums: Dr. As- 
her, 4901 W. 14 .St., $1.00;
Laier Coal 111. Co., 4830 W. 
16 St. $4.(X); Dr. Dowiat, 4901

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

8PECIA£ilSTAfl
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėlĮ. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno Ifiegzamlnavlmo. Jus sutau
pysit laiką Ir plnlgua Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, surėdymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Scope — Raggt.
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir Tl-■ VV, 14 St. $1.00; Dr. Gussen, 
jslėkas bakterlologlėkas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ra** negeroves, Ir jeigu aS paimsiu 
JuS gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryl 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 tuTit kokią užslsenėjuslą, Įsi
kerojusią, chronišką ligą, kuri ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, n.iatidėlioklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 101<
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo S Iki 7 

Nsdėlio.-uls nuo 10 ryto Iki 1 
po pietų

49 Avė. ir 14 St. $5.00; A. 
Bernadišius, kuris užlaiko 
Coal yard, 16 ir 49 Ct., $1.00; 
Cicero Avė. Garage 15 ir Ci
cero Avė. $1.00; Ancbers Wet 
VVasli Laundry Co., 1217-19 S. 
Ciceros miesto valdžiai, kuri 
49 ir 15 St., $1.00.

Taipgi komisija dėkoja ir 
Ciceros miesto valdžaii, kuri 
kas niet duoda leidimų au- 

į koms rinkti ir yra prielaaiki 
lietuviams.

“Tag day” rengimo komi-

DRAUGAS

Kuopos valdyba yra sekau- ir, reikia pripažinti, kad ga
biai savo pareigas ėjo.

1 kps. sųjungietės aukštai 
susipratusios lietuvaitės, savo 
veikimu, sumanumu ir supra
timu reikalų organizacijos pri

ti: pirm. — Elena Nedvaricnė, 
pirm . pagelb. — Stanislava 

Į Ručinskienė, nut. rast. — B.
■ Ambrozienė, fin. rast. — Fran-
!ces Burba, ižd. — Bronė Bi-| . ’
, tuutienė.

Kuopa turi dvi garbės nari, 
būtent: gerb. Antaninę Nau
sėdienę ir p-lę Monikų L. Gu- 
rinskaitę.

Pirmos kps. Mot. Sų-gos na
rės visuomet užėmė, vietas 

!Mot. Sų-gos Centro valdyboje

(Tųsa iš penktadienio) tyti, kad nebuvo nei praeity-! 
je, nei dabar svarbaus reika
lo, ar tai visuomenės, ar tau
tos, kurio pirma kuopa nebū
tų nuoširdžiai parėmusi. Pav. 
“Lietuvių Dienoje” 1 kuopos 
narės “in corpore” ėjo aukų 
rinkti ir surinko, berods, su
virs $400.00. Kuopa laiks nuo 
laiko taipgi rengia debatus, 
paskaitas, abelnai interesuo
jasi gyvenimu bei moterų rei
kalais. Kuopos narės dažnai 
sudedar aukas iš savęs, nes 
pelnų nuo vakarų nei nebūtų 
užtekę įvairiems reikalams. 
Kuopoj narių dabar randasi 
apie 50. Ižde randasi vos ke 
Ii dolieriai, bet narių širdyse 
randasi daug gerų norų, pasi
šventimo geriems darbams bei 
Dievo ir tėvynės meilei. Nors 
neskaitlingas būrelis moterų, 
bet per pastaruosius 15 metų 
pasižymėjo gerais darbais.

' Vienybėje-galybė. Tų obal- 
sį parodė Moterų Sųjungos 1 
kuopa.

RADIOS
ir Lietuvių Radio programai 
duodami pastangomis Budri- 
ko krautuvės iš stoties WCFL 
970 K. kas nedėldienį nuo 1 

j iki 2 vai. po pietų. Kas ket-
,r.v. , v . , . . aoo -vergas WHFC 1420 K. nuo 7Mišių Sv. užpirkimui — $33.- • T1 ... , iki 8 vai. vakare.00; Parapijai nuo surengtų 
vakarų — $188.16; Gėlėms ir 
šiaip dovanoms — $107.00; pri 
sidėta su dovanu prie šv. O- 
nos dr-jos vėliavos — $8.00;
Karmėlavos Mergaičių moky
klai sukelta — $760.00; Ligo
ninei prie įrengimo kamba
rio parduota tikietų už $40.- 
50; “Moterų Dirvai” aukota 
trečdalis (1-3) pirmojo seimo 
pelno.

Šios kuopos narės pasižymi 
dideliu idealingumu. Iš pa
duotos statistikos galima mu

sija: Kun, H. Vaičiūnas, A. 
Valančius, A. Janušauskas, 
K. Žilvitis, J. Motekaitis, K. 
Sriubienė, Ed. Misius, T. Ber
notas ir J. Tekorius.

Vėliau bus paskelbti rinki
kių vardai. Tėmvkit “Drau
ge”.

Kainos sumažintos.

Atvvater Kent A. C. su vis
kuo .......................... $39.00

R. C. A. Radiola 33 su vis
kuo .......................... $35.00 :

Pliilco screen grid vertės $125
už .............................. $65.00

Radio ir vietrola krūvo
je .............................. $98.00
Parduodamos visos geriau-;

sios staru lard išdirbysčių 
radios

bieilf

JOS. F. BUDRIK
INC.

3417-21 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705

Pirmadienis, Geg. 26 d., 1930*
~------------ ją. , j...

zatorės — moterų vadovės — 
' ir moterų idėjos reiįkėjos.

duoda aukštesnį “tonų” visai 
Moterų Sųjungai.

Gyvuokit sųjnngietės ir dar- 
buokitės naudai tautos ir 
Bažnyčios ir pastatvkit Mo
terų Sųjungų ant tos aukštu
mos, apie kurių svajojo ir prie 
kurios ėjo pirmosios organi-

Bal. 26 d. išvykusi ekskur
sija Kartaginon į Šv. Augus
tino jub. iškilmes geg. 1 d. 
buvo jau Romoje ir gąvo Po
piežiaus audiencijų. Audienci
ja tęsėsi valandų. Popiežiui į- 
.teikta adresas. Vėliau eksku
rsantai buvo pavaišinti Liet. 
įgalioto ministerio Romoj p. 
Čarneckio. “R.”

RADIO

KONCERTAS
WHFC Stoties (1420 Kitate

I š

ĮVYKS v

PIRMADIENIO VAKARE, TARP 7 ir 8 »AL.

PROGRAMĄ IŠPILDYS

Aušros Vartų par Choras, Muz. 

J. Brazaičiui Vadovaujant

ŠIUOS RADIO KONCERTUS RUOŠIA

DIENRAŠTIS “DRAUGAS”

PEOPLES FURNITURE CO.

Savo pastabas dėl šių koncertų rašykite “DRAU
GUI,” 2334 So. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ILL. 
arba PEOPLES FURNITURE CO., 2536 W. £3rd 
STREET, CHICAGO, ILL.

I R



Mrma<lwnis, Cėg. 2G 1, lOoG DBIUGSB r. ■ - —

VAJAUS AUKOS ŠV. KAZI
MIERO SESERŲ VIE
NUOLYNUI 1930 M.

Ohicago, III.
Šv. Jurgio parapijoje suau

kota $1,101.00.
M. Mockienė $50.00.

Švento Kryžiaus parapijoje 
suaukota $385.70.

Aušros Vartų parapijoje su
aukota $286.00.

Marijos Gimimo parapijoje 
suaukota $411.00.

Visų Šventų parapijoje su
aukota $605.00.

Šventų Petro ir Povilo pa- Lai Viešpats Jums visiems, 
rupijoje suaukota $201.00. musų brangus Geradariai,

Marcijona Viešniauskienė daugybėmis kartu už šias au-! i
$100.00.

Švento Antano parapijoje,' 
Cicero, 111. suaukota:* I

Gerb. klebonas kun. J. Vai
čiūnas $25.00.

Dievo Apveizdos parapijoje' Bažnyčioje suaukota $202.00 
suaukota $245.90. j Per mokyklos vaikelius su-

Antunas Šalčius (amžinas aukota $155.88.

kas atlygina.
’ Dėkingos,

Šv. Kasimiero Seserys.

D A K T A R A

Nekalto Prasidėjimo Pane- narys) $100.00. 
lės Švenčiausios parapijoje Švento Mykolo parapijoje laimėjimais $328.25.
suaukota $408.00. I suaukota $177.00.

—-

GRABORIAI:

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Oflass:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 n 1741 
SKYRIUS

4447 80. Fairtlcld Avenue
SKYRtUS

1414 So. 48 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 7794

SKYRIUS •• 
šiai Aubuna Avenue

Tel. Boulevari* 3201

Telefonas Yards 1118

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
. Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7582

Sa D. LACKAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopiglau- 
ela. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2618

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

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

J. F. RADZHIS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGO JE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 15- 
dirbystės.

OFISAS
668 Wešt 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

Phont Bontorard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patam ertmes 
visuomet eųžlnlngaa Ir 
nebrangus, nes netart
ose išlaidų užlaikymai 
«k yrių.

Nauja, grali ko
plyčia dykai.

3307 Anburn A venas

ŽINiy-ŽINELĖS
i . "Wll‘ ' ■

X Gauta iš Lietuvos švie-
Mokyklos vaikučių surinkta ži« Eutos salil“'l!l) iš pat 
nuėjimais $328.25. š,auhl! "llcsto- Yra įvairiausių
A. Rėmėjų vakarais pada- ~ s°koll>dinių, vaisinių

1 ryta $928 87 *r kitokių. Tinka baliams, pik-
' Viso $940.00. inikams ir šeimyniškiems po-

Krasauskų šeima $10.00. ikiliams' KreiI>tis i “Draugų”, 
B Viso $950.00. ' 12334 S“' (,akk>' Avė.
Šv. Juozapo parapijoje, Sc-

ranton, Pa.:
Šventos Onos dr-ja $160.00. ■ J
N. P. Panelės Švenčiausios PARYŽIUS, geg. -5. -

inerg dr-ja $100.00. į Sudegusiam garlaivy ltaudo-
Drainos Sųjunga $50.00. Į >*>*>1 ■i“10' žav0 aPie m 
Liurdės įrengimui suaukota' 1,rasulll“on«- B « 50 m,sižu

ŽUVĘ 200 MUSULMONŲ

Rez. Tel. Mldway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 1 

Tclef. Canal 1713-0241

Valandos: 2 iki 4 p. p. Pantdėliaia 
Ir Ketvergals vakare

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS; 
J Ofisas 2403 W. 63 Street 1

Kertė So. VVeetern Arena*
Tel. Prospect 1811 

Rezidencija >159 So. Leavitt St. 
Tel. Canal 1*88

Zalandos: 8-4 po pietų Ir 7-8 ▼. v 
NedclloJ pagal sualtarimų

Ofiso Tel. Vlrglnla 8038
Rezidencijos: Va« Buren 5888

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJĄS 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 12 ryto 

Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd. 
Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. D.rexel 9191

DR. A. A. ROTH

Ofiso Tel. Victory 3687 

| Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republlc 8466

DR. A. RAMUS

per p. Žvirblienę $151.50. • 
Viso $461.50.
Švento Kazimiero parapija, 

Pliiladelphia, Pa.:
Per A. Rėmėjų 15 skyrių 

prisiųsta $150.00.

i dę, kada pamatę neišvengtinę, 
mirtį garlaivio liepsnose.

Senelių prieglauda Šiauliuo 
se išsilaiko iš draugijos narių 
mokesčių, aukų ir labdaringų

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayetto 0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
I

NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prieš pietus pagal sutartį. 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų Ilgų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street 

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

Tel. Homlock 8700 
Rez. Tel.

DR. B. ARON
Prospect 0610

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzle

Rez. CG22 So. \Vhlpple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS
Gydo staigias Ir chrpnlškas Ilgas

vyrų, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdlenų nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis Ir seredomls tik 

lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

J. LuIevIČius
GRABORIUS nt 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia velful.
8103 S. Halsted 
S t. Chicago, III.

Tel. Victory tilt

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
\ VEDĖJAS

1650 AVest 46th St.
Kampas 46th Ir Paulina Sta.

Tel. Boulevard 5203 i "h . T . i i *
Nubudimo valandoje kreipkitės 

prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKINO CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

A. PETKUS
GfcABOtltUS 

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

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

Tel. Vlrglnla 1290

A.
LUCIJA DUDOR

Mirė Geg. 23. 1930 m.. 4:50 vai. vak. 33 metų amžiaus.
Kilo Iš Vilniaus Hed., Švenčionių Apskr., Alučlškčs Parap. Ir

miestelio. Amerikoje išgyveno 7 metus.
Paliko dideliame nubudime vyrų Boleslovų, broli Kazimierų, 

pusbroli Romanų Burokų ir gimines Amerikoje, o Lietuvoje pa
motę ir gimines.

Kūnas pašarvotas Eudeiklo Koplyčioje, 4605 So. Hermitage
Avė.

Laidotuvės Jvyks Antradienyje, Oegužčs 27, 1930 iš Koply
čios 8 vai. bus atlydėta 1 šv. Kryžiaus par. bažnyčių, kurtoje |- 
vyjto gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazlmierd kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges Ir pažysta
mus dųly'auti šiose laidotuvėse.

VuHudę Vyras, Brolis, Pusbrolis Ir (llmlnčs. 
laidotuvėms patarnauja grab. Eudeikls. Yards 1741.
Del Informacijų prašome kreiptis 4449 So. Halsted St. Tol.

Yards 5263.

_, , .vakarų bei kitų pramogų. Is.Tel. Wentworth 3000Liurdes įrengimui suaiuko- i . x • n , - ,no miesto savivaldybes metams
* pašalpos gauna 6,000 litų. Da-

Viso $201.00. bar prieglaudoj yra 27 betur-
Šv. Pranciškaus parapijoje,. sencliai a jy trys vvrai

Indiana Ilarbor suaukota k 2i 
$227.50.

Švento Kazimiero parapijo
je, Gary, Indiana, suaukota 
$133.00.

Švento Pranciškaus parapi
joje, Minersville, Pa. suauko
ja $272.96.

Švento Alfonso parapijoje, j 
Baltimore, Md. suaukota 
$150.00.

Šv. Kryžiaus parapijoje,
Mt. Carmel, Pa. suaukota 
$100.00.

šeima Cleceland,

Chicago

Čižauskų 
Oftib $5.00.

Valonių šeima 
$5.00.

Agota Krušienė, Chicago 
Ona Auškalnis $10.00.

mm MM
DVIEJŲ METŲ SUKAKTUVES

LIETUVIS GRABORIUS
Ofisas

4603 S. Marslifield Avenue 
Tel. Boulevard 9277

/ v

DOMINIKAS
JUTKEVICIUS

Mirė birželio 11. 1928, sulau
kęs 9 metų amžiaus, gimęs 
Chicago, III. Paliko dideliame 
nubudime tėvų Dominikų, mo
tinų Kotrlnų, clocę Marijonų Ir 
dėdę Antanų Gudaičius ir ki
tas gimines.

Negalėdami užmiršti Ikšiol 
brangaus (musų sunaus Doini- 
niko, mirties 2 metų sukaktu
vių paminėjimui, užprašėme šv. 
Mišias, kurios Jvyks utarnln- 
ke gegužio 27, 7:30 vai. ryto,, 
šv. Juigio bažnyčioj. Visus gi- : 
minės, draugus, kaimynus šir
dingai prašome atsilankyti J , 
tas pamaldas.

Nubudę:
Tėvai Ir Giminės.

3442 So. Lowc Avenue,
Chicago, III.

‘R.’

ADVOKATAI

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. U. RARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

PAUL M. ADOMAITIS
>ADVOKATAS

Sulte 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.: 5-8; ser. Ir pėt. 5-6.

Tel. Canal 2552

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., P.oom 1701 
Tel. Randolph 0331-0333 Vai. 9-4 

Vakarais
1241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0662
7-9 vai. vak. apart Panedėlio 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 lkl 9 ryte Tel. Repub. 9600

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9 
Res.. 2506 West 69th St., 

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. P, D.

LIETUVIS AKIŲ 

SPIOIALISTAfl

PRANEŠIMAS

DR, M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio apdė
tos) po nr. 2423 West Marųuette Rd.

Tel. Lafayette 6798

DR. A. J, JAVOIŠ
Vai: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak. 

Pmsject&: 1930° 2 lkl 4 po plet‘ Tel- Office: 4459 S. California Avė.
Senas ofisas toj pačioj vietoj: ; 

4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1989. Nedėtomis tik pagal su
tarti

Nedėlioję pagal sutarti.

'ofiso ir Res. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 lkl S po 
pietų Ir s iki 8 vai. vakare

Res. 3201 S. WALLACE STREET

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 

Rezidencija: 6640 So. Maplewood 
Avenue Tel. Republlc 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v. 

Nedėlloj: 10 — 12 ryto

Palengvins aklų įtempimų kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karšti- Atitai
sau kreivas akis, nulmu cat&ractus. 
Atitaisau trumpų regyste Ir tolimų 
regystę.

DR. ŽMUIDZINA3
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6323 

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

I.

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2460-2461

DR. S. A. DOWIAT
' GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 8689

DR. P. Z. ŽALAM
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

Resldencija 6600 So. Arteelan Avs, 
Valandos 11 ryto lkl 8 po pietų 

6 lkl 8:10 vakare

DR. CHARLES SE6AL

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis

A. L. DAVIDONIS, M. D.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 MTešt 22nd Street

Arti Leavitt Street 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Sere'dttnis ir Pėtuyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

 J. P, WCHDS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearbom Street
Room 928 

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 iki I Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan Avs.

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

Telsphone Central 6929

F. W, GHERNAUGKAS
ADVOKATAS

114 North Legali. Btrest 
CHICAGO, ILLINOIS

Kuo 9:29 Iki 6 vai. vak.
•eal Offlos; 1999 So. Union Avs.

T.l. Roosovalt 8719 
Vai nuo 9 lkl I vaL vak.

4910 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenvvood 5107 

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte:

. . , , . , . , . i Nuo 6 Iki 8 valandai vakarePrirengiu teisingai akinius visuos. apart šventadienlo lr ^..^,^,0 
-..•■■i--------- egzaminavimas daro-

Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Susitarus VoL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliotais 19 lkl 12 J

Telef. Midway 2880

atsitikimuose, 
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Bpeclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto lkl 8 va
kar.. Nedėliomis nuo 19 ryto Iki 
12 po pistų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

25 METpATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0, D,
OPTOMETRISTAS

Akių Ekspertas ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kanip. 18 St. 2 aukštas 

I’astcbėkit mano Iškabas 
Vai. 9:30 ryt lkl 8:30 vak. Scredo- 
mis 9:30 Iki 12 v. Nedėliomis nėr 

skirtų valandų. Room 3 
Phone Canal 0523

DENTISTAI

Office Boulevard 7948

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4145 8o. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlokos

Tel. Canal <121

DR. G. 1.6L0ŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

Valandos* Nuo B lkl II ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

SeredoJ pagal sutarti

“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI- 

6IUS NUOLAT AUGA. 

APSIMOKA SKELB

TIS “DRAUGE’*

Boulevard 7588
Res. Hemlock 7881

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo t ryta tirt 8 vakar*

Tel. Boulevard 1491

OR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeri*

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 Pu P.

7—8 vak&Te

OR. HERZMAN
IB RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per >1 
metus kAlpo patyręs gydytojLt akla 
rurgas Ir akutsrla.

Gydo stalgias lr chroniškas tt- 
gasryrų, moterų Ir raikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokias 
elektros prietaisas.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 18 Motų N 
nuo 8 Iki 7:8* vai. vakaru 
Tol. ofiso Canal 8118 RSa So. Skara 
8288, arba Randolph <116.

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS

4901 W. 14 St. Cicero. Bl
X-Ray ir Gas

Valandos: 10-12 ryt., 1:30—8 ir 6-9 
vai. vak. Seredomls lr Ned. susitarus

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards (#94

Rezidencijos Tel. Plaza 1200

VALANDOS:
Nuo 10 lkl 12 dienų 
Nuo 2 lkl 3 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nedll. nuo 10 iki dienų



6 DRAUGAS Pirmadienis, Geg. 26 d., 193Q

BALSAI DEL “DRAUGO” IR THE PEOPLES FURNITURE 
CO. DUODAMI! PROGRAMŲ.

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

Thanking vou for permit- 
ting iiip tliis opportunity, I 
am,

Sincerely yours,

Florence Kossak,
2254 Fullertan Avė.

X West Sidės biznierius ma Šhearer. MARQUETTE PARK

Gegužės 19 d., pavasario va
karėlyje, išgirdome tikrai 
“pavasario balsus”, tai jau
nučių Šv. Kazimiero Akade
mijos mokinių malonius ir 
jautrius balselius.

Sakyt, kad programa buvo 
graži ir įvairi — nebūtų ga
na. Ji buvo tikrai žavinga 
ir parengta su dideliu sko
niu ir muzikaliu supratimu.

Gerbiamieji: —
Labai esame dėkingi jums,

kad jūsų pastangomis girdime 
per radio gražių lietuviškų 
dainelių. Programai buvo visi 
gražūs. Širdingai dėkojame 
visiems, katrie tik programuo- 
se dalyvavo. Mes klausome su 
didžiausiu pamėgimu. Links
minkit ir toliau.

Bet ypatingai ačiū Šv. Ka-

WEST SIDE ŽINIOS.

X Šiandien, ryt ir po ryt 
kryžiaunos dienos. Aušros 
Vartų bažnyčioje prieš antrą- 
sias šv. Mišias bus kasdien 
procesija ir Visų Šventų lita
nija.

X Ateinančiame ketvirta
dienyje Kristaus Dangun žen
gimo šventė, kurioje visiems

Daina “Girioj” — Weberio[zimiero Akademijai Jos pro- yra pareigos išklausyti šv. 
sudainuota tobulai. Ir svetim-! gramus tai buvo tikras papuo-

.Tonas Atraškevičius šv. Kazi
miero kapinėse ant savo dė
dės a. a. Stanislovo Atraške- 
viZdaus kapo pastatydino gra
žų paminklą, kurį buvo užsa
kęs pas lietuvį, paminklų iš- 
dirbėją A. Bitiną. Paminklas 
bus pašventintas Decoration 
Dienoj, gegužio 30 d.

X Su šie savaitė Aušros 
Vartų mokyklos aštuntasis 
skyrius užbaigia pamokas ir 
pradeda užbaigos kvotimus, 
kurie užims apie porą savai
čių laiko.

X Metų mokslo užbaigos 
iškilmingas aktas rengiamas 
15 birželio, šv. Treybės dieno
je.

taučiai muzikai girdėdami 
grožėjos ir stebėjos. “Blue
Damube” (Pav. Daina) liu-iris”.

Salas, ypatingai gražiai pa
dainavo “Girioj” ir “Pavasa-

liavo, švelniai kuteno ir gla
monėjo savo svajinga melio- 
dija, o jaunučiai jautručiai 
balseliai pasakingai gražiai 
skambėjo... Kur čia kiekvie 
na ir aprašysi!

Pasidžiaugus vienu kūrinė
liu, štai vėl kitas. Su dideliu 
dvasios pakilimu ir šventumu 
kvartetas F. Nausėdaitė, I. 
Širvaitė, S- Sabonytė ir J. Pra 
ninskaitė sudainavo įstabiai 
“Jėzau, saldus minėjime”. 
Nejusčiomis akis ašaros suvil
gė besiklausant tos giesmės...

Lygiai kaip ir besiklausant 
jautrių deklamacijų, taip su 
supratimu deklamuojant, o 
ypač negalėjom atsidžiaugti 
gražia tarme ir lietuviškos 
kalbos grynumu jaunųjų aka- 
demikių.

Akademijos pianistėmis, p- 
lėmik; A. Briedytė, S. Poškąį- 
tė ir A . Paliliunaitė profe
sionalai muzikai gėrėjos.

Akademijos auklėtinės — 
tai mūsų tautos pažibos. Šv. 
Kazimiero Vienuolynas — tai 
mūsų kultūros židinys. Čia

Garbė jums, Šv. Kazimiero 
Seserys! Jus parodėte tikrąjį 
meno skonį. Be to p-lė Nausė
daitė gražiai pasakė eiles 
“Grįšim į Tėvynę”. Jos bal
sas dramatiškas, pilnas jaus
mo, rodos, pati viską pergy
vena. Net ir man ašaros ne
jučiomis pradėjo byrėti, prieš 
akis stojo mainerio vaizdas, o 
sieloj kas tai šnabždėjo, kad 
gal ir tave laukia toks liki
mas.

Be jokių pagyrų pasaky
siu: Felicija, Dievas tau davė 
gabumus, nesurišk jų į mazge
lį, bet, kiek jėgos leis, naudok 
ne tuščiai garbei, bet tėvynės 
labui. Ona Valatkienė.

Dear Širs:
Your music tliis lašt Mon- 

day evening was beautiful. 
That is tbe only word I’ll ūse 
in describing it, būt I say it 
whole — heartedlv.

My dearest girl-friend is 
Litbuanian, therefore, I take 
a keen interest in tbe Lithua-
nians and especially tlieir mu- 

ne ‘ pagyras ’ ’, tik konstanta- gįCj gjnce į am a music student.
vimas gryno fakto.

Mergaičių įgimtus gabumus, 
talentus Seserys mokytojos 
taip moka surasti, atidengti, 
tobulinti, kad žmogus ste
bies, džiaugies ir jauti vien 
dėkingumu pripildytą širdį 
toms mūsų tautos vaidely- 
tėms Kazimierietėms ir jų am 
klėtinėms — akademikėms.

Tokiais programais, kokias 
mums patiekė šv. Kazimiero 
Akademijos mergaitės, gali
me drąsiai ir su pasididžia
vimu rodytis netik savie
siems, bet ir svetimtaučiams.

Tai pavyzdis visiems “ra
dio artistams”, kaip reik 
.tobulintis muzikoje, o ypač 
kaip vartot musų gražią kal
bą.

Dėkingi esam “Draugui” 
ir Peoples Furn. Co. ir už taip 
turtingą dideliu malonumu 
radio valandą, gegužės 19 d.

Širdingai valio Seserims 
Kazimierietėms ir Akademi
kėms! Duokit mums dažniau 
jus išgirst ir leiskit mums į 
pasidžiaugti jūsų dainelė
mis, deklamacijoms ir muzi
ka.

Antanina Nausėdienė, 
ir svečiai

Mišių, užtat Aušros Vartų 
bažnyčioje einantiems į dirbtu 
ves bus laikomos pirmos šv. 
Mišios ryto 5 vai. kitos šv. Mi
šios paprastomis valandomis, 
o suma 9 vai.

X Ateinančiame penktadie
nyje, gegužės 30 d., vainiku 
diena, kurioje Jo Eminencija 
Kardinolas suteikė visiems 

' katalikams nuo pasninko dis- 
pensą. Šv. Kazimiero kapuo
se tą dieną bus iškilmingos už 
mirusius egzekvijos, šv. Mi
šios, procesija ir pamokslas, 
kuris per radio bus girdimas 
visose kapinėse.

X Su šia savaite baigėsi 
gegužinės pamaldos; ateinan
čiame šeštadienyje Aušros 
Vartų bažnyčioje vakare bus 
gegužinių pamaldų užbaigos 
procesija.

I have listened to a few of 
your Monday evening pro
gramas and none, to my esti- į 
mation, can compare to sueit 
pure singing of tbe girls of 
St. Casimir Academy.

Wm. J. Kareiva
Savininkas 

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, laukit 

GREEN VALLEY
PRODUCTS 

Oleeite šviežių ktanil- 
alų, sviesto ir sūrių.

4644 So. Paulina SL
Tsl. Boulevard 1819

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreikoms
Užlaikau visokių 

Auksinių ir slda- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų Ir t t 
Falsau laikrodžius 
Ir musikos instru
mentus.

9650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 1136

TEATRUOSE

Chicago teatre — pradeda
nt gegužės 23, rodoma pa
veikslas “Divoreee,” kuria

me svarbiausią rolę vaidina-

McVicker teatre — šino lai 
ku rodoma kalbantis paveiks
las “Ali Quiet on tbe Wes- 
tern Front;” paveikslas pa
darytas pagnl siužetą garsio
sios apysakos tuo pačiu var
du, kurią parašė Erieh Maria 
Remarąue; vieną svarbiausių 
rolių vaidina pasižymėjęs ak
torius Louis AVollieim.

United Artists teatre — 
šiuo laiku rodoma kalbantis 
paveikslas “One Romantic 

Night”; svarbiausią rolę ja
me vaidina Lillian Gish.

Roosevelt teatre — šiuo 
laiku rodoma kalbantis pavei
kslas “Mammy”; svarbiąją 
rolę jame pildo paskilbęs ak
torius it' dainininkas Al. Jo- 
lson.

Oriental teatre — prade
dant gegužės 2.3, vėl pasiro
dys Paul Ash ir jo orkestrą; 
paveikslas bus rodoma “Yo- 
ung Man of Manhattan.”

Bridge ir Bunco Party

Šį vakarą 8:30 valandą 
įvyksta Bridge ir Bunco par
ty, Ilighvay Gardens, 6317 
So. AVestern avė., po vadovy
ste Šv. Teresės draugijos. 
Rengimo komisija padėjo 
daug pastangų, kad padarius 
pramogą linksmą ir įdomią. 
Apart dovanų prie kiekvieno 
stalo bus dar išlaimėjimas 2 
dovanų bilietų traukimu. Tai
pgi bus gardžių užkandžių, 
įžanga tiktai 75c.

Taigi užkviečiame visus, ku 
rie norėtų linksmai ir smagiai 
praleisti vakarą. Užtikrinam, 
kad nesigailėsite atsilankę.

Rengimo -Kimisija

ATLAS PHOTO STUDIO

J. W. Staneika
Naujas Savininkas

Gerai, pigiai ir greitai atlie
kam visokį fotografijos darbą.

4090 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 0265

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

3133 So. Halsted Street 
Chicago, BĮ.

MORGIČIAI-PASKOLOS

Ramova
3618 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Pan. ir Ut. Geg. 26, 27 
THE VAGABOND 

KING”
') Labai įdomus veikalas. Da
lyvauja geri artistai.I

Vitaphone Vodevilio aktai 
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios.
“ v

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

AUTOMOBILIAI
"=

NAUJTGĖfflAUŠl 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina $845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karą., pirmiausiai 
ateik pas mus ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšlea au
tomobilius už žemą kainą.

Taipgi turime Įvairių Įvairiausių 
vartotų karų už labai mažą kalną.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: J. Bagdonas, Vainoras 
J. Leskys

Telefonas Lafayette MM
3962 Archer Avenue

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO, REO IR 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.
Labai žemos Kainos* ltDidžiausias pasirinkimas Vartotų 

Karų už Labai Pigią Kainą.

ROXEE MOTOR SALES
907 W. 35 St. Yards 4500
Galite pirkti Coab ar išmokėjimu

! PRANEŠIMAS.
I Automobilių pirkėjams Ir savlnln- 
| karna pirm pirkimo naujo karo šlr- 
I dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobilua 
aul vėliausios mados automatiškai* 
{taisymais. Sport Royal tekiniais Ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gaji papuošti- Už tokias prl- į 
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALĖJ 

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

WILLYS, WILLYS KNI6HT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažą kalną.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės i mus

VIENATINĖ LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAC IR OAKLAND

MILDA AUTO SALES
D. KUKAITIS. Sav.

806—8 West 31 Street 
Tel. Vlctory 1896

WHITE SOZ MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Yards 0699

LEAVITT STREET 
GARAGE

Viktoras Yuknis, Savininkas
Visokis automobilių dar

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

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

DIDELI RARGENAI
% raudono roberio 

daržams laistyti pai- 
pos Buvo 14c. pėda, 
dabar 11c. pėda.

Enamel indai buvo 
$1.50, dabar 98c.

Išlaukinė garantuota maliava 
tamsios spalvos, buvo galionas po 
>2.80, dabar po $2.00.

Turim ir kitokių bargenų. At
eikit.

ST. BUKAUSKAS
Fifteenth St. Hardware

4938 AVEST 15 STREET
Tel. Cicero 689 
CICERO. ILL.

— Kaukaze auga tokie di-i 
deli medžiai, vadinami čira-; 
nais. Jų išpuvusiame kelme Į 
(kamiene) gali apsigyventi ( 
žmogus su visa savo šeimyna.

Pasiuvu Dreses
Moterys nuslplrklt materijolą, o 
aš padarysiu gražią dreslukę pa

gal naujausios mados.
Mrs. E. Drillings

(Burba)
4174 Archer Avė.

Phone Lafayette 2236 
Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utarnlnke. ketverge ir su- 

batoma Iki 9 vai. vakaro.
< . .... J

Tel. Lafayette 7139

NAUJI STUDEBAKER
Kaina >895.00

114 W. 8. 
Atstovauja

MIDLAND MOTOR SALES
4482 ARCHER AVĖ.

A. KASIULIS, Savininkas

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS 
Sutaisom medžio, geležies, sėdy- 
aea, naujus viršus ir kas tiktai 
reikalingą prie mašinos viską 

padarom.

Drillings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Phone Tardė 1806 
Chicago, III.

•i

Tel. Virginia 2481

A. S. PRECIN •
fPREČINAUSKAS)

Fotografas1
Į Vestuvės - musų specijalybė
i 4309 Archer Avė. Prie 43 St.
(5 durys į vak. nuo Albany)

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

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

Public Mortgage Exchange

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

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EXPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $30,000 
ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON 8C CO.
6755 So. Westem Avė.

Arti AYestem Avė. 
Telefonas Grovehill 1038

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Puikus ąžuolinis pianas, 88 gaidų. 

Pigiai, šauk Irving 4883.

Reik tuoj parduot, pilni mah. ra
kandai. Wies 11309 Eggleston.

BIZNIO PROGOS

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock 5526

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorins

4556 So. Rockvvell Street

LIETUVIS KAKPENTERIS 
Atlieku viaok) darbą, kaip tai:

taisau na-mus, porčius, dirbu šėpas 
Ir kitokj darbą. Taipgi atlieku ci- 
mento darbą. Prie namų darbo tu
riu patyrimo per 30 metų.

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

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas 
Elektros kontraktorins 

2515 W. 22 St. Tel. Ganai 2591

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poperioju, mollavoju Ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbaa garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

V. PAUKŠTIS
j 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.

sis

ES
Budavojam naujas namus, 

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7674
SVEIKATOS KOMISIJONIE 
RIUS PATARIA UŽLAIKY

TI GYVENAMUS 
KAMBARIUS 

SVEIKUS
Mes pasirengę iftgražytl jūsų kam

barius 10% pigiau už visą darbą. 
Maliavojam, ir popieruojam ir aps
kritai padlrbam pagal Jūsų norą. 
Teisingas Lr greltaas patarnavimas 
už prieinamą kainą. Nesvarbu, kaip 
Tamistos toli gyvenat, pašaukit, o 
mes prtbuslm Ir apkainuoslm visai 
dykai. Taipgi padarom ant lengvų 
išmokėjimų.

A. K. VALIUKAS 
Palnting A Dccorating Contractor 

3939 West 85 Place 
Tel. Republic 418$

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorins

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

2453 WEST 71 STREET 

Tel. Republic 4537

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Msllavojimo Koatraktortas 

Maliavų lr sieninės popleros krau
tuvė. Naujas įtakas.

2834 So. LEAVITT ST. CHICAGO

- WM7 beneckis
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujaustoe mados poplera. 
Pigiai. Greit. Darbą garantuoju 

Reikale telefonuoklt 
Lafayette 7654

Spaustuvė, Į2xl8 su Kluge, 10x15 
atdara, viskas' yra, kas tik reik. ge
ras biznis. Geros išlygos 753 No. 
Rockvvell St.

Beauty šapa, 3 budos, jst. 10 me
tų. Geras biznis. 639 Diversey Pkwy. 
Kamb. 220.

FARMOS.
'Mainymui 40 ak. už 100 ak. skyn. 

80 ak, pigiai. Box 54, Jewett, Wis.

I6RENDAVIMUI
Rendon 6 did., šviesus kamb., vi

si {taisymai. 322, 600 W. 25 PI.

REAL ESTATE

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

Avė. Del tolimesnės žinios, atsi
šaukite pas

B. W. PALUTSIS 

2115 West Conlter Street

Roosevelt 8410
NAMAS, plytų, 9 kamb. gar. lo

tas 48x160. >16,000. 7019 Prairle,
8tewart 2250.

3820 No. Nevvland avė., nauja 
plytų rez. 6 dideli kambariai, saulės 
parlorius. Sav. Tel. Kildare 0639.

2 fl. plytų, 5-5 kamb., Laramie 
arti Fullerton avė., pigiai, savininkas 
549 W. Washington bul., kamb. 
510.

Reik tuoj parduot 5 kamb. ply
tų bung. 2 karų gar. lr 35x125 p. 
lotas. 2924 No. Rutherford avė.

Parsiduoda 7 kamb. namas. 2 ka
rų gar., pigiai >6,300. 6426 So. Mo- 
«art St.

VASARNAMIS 
11 .akcrlų

Prie puikaus ežero, restriktuota, 
2 mali. t Antioch, III. lįį vai. i 
Chicago, traukiniai busai, kiti ke
liai, maudinės, dideli medžiai, 11 
forn. kamb., bėgantis vanduo, elek
tra, gar., golfo lauka, bažnyčios, 
marketal, >26,000. šalę lotas 180x448. 
$110 pėda. Rašyk ar telefonuok. Sav. 
J.. P. Bowles, Stock Yards, Chica
go. 10. Tel. Yards 0142. Rez. Drexel 
5056. .

J. YUSHKEWITZ
REAL ESTATE

Darome įvairius legalius dokumen
tus, apdraudilame namus, automo
bilius ir kitokias nuosavybės.

2433 West 69 Street
Telef. Prospect 3140


