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Rusijos Komunistų Tarpe 
Eina Rietenos

KINIJOJ PAGROBTAS AMERIKIETIS 
KUNIGAS MISIONIERIUS

KOMUNISTŲ PARTIJOJE 
RIETENOS

SUKILIMAI INDO-KINI-
JOJ

MASKVA, birž. 8. — Ru
sijos komunistų partijos kon
ferencija turėjo prasidėti šio 
birželio 15 d. Bet partijos ko
mitetas, kurio priešaky yra 
Stalinas, konferenciją atidėjo 
ligi birželio 25 d. Pažymėta, 
kad komunistai esą užimti lau 
kų darbais. Bet yra žinoma, 
kad partijoje gyvuoja dideli 
nesutikimai. Konferencijos a- 
tidėjimu norima išlyginti ne
sutikimus. Kova didėja prieš 
Staliną.

ŽUVO 32 KAREIVIU 
BRAZILIJOJ

RIO DE JANEIRO, Brazi
lija, birž. 8. — Parabyba pro
vincijoj kariuomenei blogai iš
ėjo susikirtus su partizanais 
sukilėliais. 32 kareiviu krito 
mūšy.

PARYŽIUS, birž. 8. —
Pradėjo kiltį revoliucijos ban 
ga Indo-Kinijoj. Atrodo, kad 
Indo-Kinijos gyventojai ima 
sekti indiečių pėdomis — no
ri pasiliuosuoti iš francūzų 
jungo.

Anot žinių iš Indo-Kinijos, 
Cholon provincijoj keliose vie 
tose įvyko didelės gyventojų 
riaušės. Riaušininkus malšinti 
pašaukta kariuomenė. Kelioli
ka žmonių nušauta ir daug ki
tų sužeista.

Francijos valdžia turi įro
dymų, kad J Indo-Kinijoj! suki
limai yra komunistų agitato
rių darbas. Sakoma, nemažas 
skaičius riaušininkų turėję

raudonas vėliavas.

KINIJOJ PAGROBTAS 
AMERIKOS MISIONIERIUS

PRINCAS KAROLIS — RU
MUNIJOS KARALIUM

VVASHINGTON, birž. 8.— 
Amerikos generalis konsulis 
iš Hankowo praneša, kad rau

BUKAREŠTAS birž. 7.— .donieji plėšikai birželio 1 d.
Rumunijos karaliunas Karo
lis, buvusis sosto įpėdinis šia
ndie bus paskelbtas karalium, 
einant karališkuoju atsiliepi
mu. Jis tad pakeis savo sū
nų Michailą, 8 metų, kurs iš
buvo karalium pradėjus 1927 
metais.

pagrobė kun. C. J. King, Die 

viškojo Žodžio Draugijos iš 
Techny, III., misionierių. Kon 
sulis sakosi darbuojasi pag
robtąjį paliuosuoti.

Z”
Valstybės departamentas 

paskelbė, kad Tsinan-fu dis- 
trikte, kur Chansi kariuomenė

Šis naujas britų narijnąs (stibmarinas) nesenai įleistas į vandenį. 1,475 tonų.

Lietuvių Bažnyčia
Keli Gaisrininkai Sužeista

PHILA,DELP1IIA, Pa. (per 
paštą). — Birželio 5 d. sude

gė lietuvių Šv. Kazimiero 
bažnyčia, kurioje klebonauja

srą pirmasis pamatė kun. Mi- 
ckaitis. Nubėgo išnešti Šven
čiausiąjį. Ir vos nežuvo. Jį 
išgelbėjo gaisrininkai, kurių

gerb. kun. J. Kaulakis. Gaiš-1 keletas taipat sužeista, 
ras prasidėjo zakristijoj. Gai-j Žvalgas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

VIS LABIAU NERIMSTA 
RUSAI VALSTIEČIAI

LONDONAS, birž. 7. — 
Vyskupas M. d’Herbigny, Jė
zuitas, Pontifikalio Rytų Ins
tituto prezidentas, pareiškia, 
jog Rusijos sovietų valdžia 
nebus sugriauta ir pa naikiu

PORTUGALIJOJ NUŽUDY-i 
. TAS VOKIETIJOS

AMBASADORIUS

LISBONA, birž. 8. - 
Vokietijos ištremtas kažkoks 
lenkas 'čia vakar nužudė Vo-

Iš

kietijos--aMpa^dorių Portu-
ta ginkluotu sukilimu,' bet e-! Dr- von'Baligand.

konominiu spaudimu. Centrą
line sovietų valdžia turi ne
įveikiamų sunkenybių patvar
kyti gyventojus atokiose pro
vincijose.

Šį pareiškimą vyskupas pa
tiekė Romoje Universe kores
pondentui.

Vyskupas sako, kad gink
luotas sukilimas negalimas 
dėlto, kad didžiuose Rusijos 
plotuose yra negalimas bend
ras sukilėlių veikimas. Vienų 
Rusijos dalių sukilėliai nega
lėtų susisiekti su kitų dalių 
sukilėliais. Sovietai turi savo 
rankose susisiekimų priemo
nes. Jie gali pasiųsti kariuo
menę ten, kur tik įvyktų su
kilimai.

ŽADA ATOSTOGŲ
AMERIKOJE

Karaliūnas Karolis visai nei nutraukiama, yra 305 ameri- ini ekonomine ^šalies padėtis.
tikėtai iš užsienių vakar vė
lai vakare gryžo orlaiviu ir 
tuojau susisiekė su ministeriu 
pirmininku Maniu. Šis pasta
rasis apie įvykį pranešė re- 
genturai. Tuojaus posėdin su 
kviesti ministeriu kabineto na 
riai. Pasiliuosuojančiam par
lamentui pasiliuosavimas ati
dėtas/ligi birželio 14 d. Pas
kelbta laikraščiams cenzūra.

Parvykęs karaliunas apsis
tojo vienuose karališkuose rū
muose. Ministerio pirmininko 
pareikalavo jam pavesti sos
tą.

Kad išvengti naminio karo 
ir, atsižvelgus į tai, kad Ru
munijos kariuomenė karaliu- 
nui ištikima, ministeriu kabi
netas išsprendė pildyti jo rei
kalavimus. Del to kreiptasi į 
regenturą pagaminti karališ

ką atsiliepimą.

kiečiai, kurių tarpe 129 mote
rys ir 89 vaikai. Amerikie
čiams patarta kuoveikiau ap
leisti tuos plotus.

ŠVEDIJOJ NAUJAS 
• KABINETAS

STOCKHOLMAS, birž. 8- 
Liaudies partijos vadas Carl, 
Gustaf Ekman sudarė naują 
Švedijai ministeriu kabinetą. 
Ekman yra ne vien ministe
riu pirmininku, bet ir apsau
gos ministeriu.

KETURI PASMERKTA 
MIRIOP

BOMBAJiUS, biri. a —Už 
britų policininko nužudymą 

riaušių laiku Skolapure ketu
ris indiečius teisinas pasmer
kė miriop.

KAUNO EUCHARISTININ- inausko chorą. Dabar rengia- 
K AI. VEIKIA masi vykti i Karaliaučių.

------------ ■ 23 d. kovo, 8 vai. vakaro p.
Kauno studentai eucharisti-iKačanausko choras Kaune, 

ninkai savo veikimą koncen-1 Ateitininkų didžiojoj salėj su- 
truoja daugiausia labdarybė- rengė koncertą. Choras pui- 
je. Įsteigti įvairūs labdarybės kiai atliko nemažą repertuarą 
rateliai, kurie savo darbą spa-'gražių liaudies dainų. Ne vie- 

1 rčiai varo. ! ną dainą skaitlinga publika
CHICAGOIE ' Sakys™, kalinių lankymo Palydėjo triukšmingu

J ir buvo padainuota po

D'namituota kepykla

ratelio nariai uoliai lanko ka
ilinius, ruošdami jiems ivai- 

! rias paskaitas, teikdami mora-

ir buvo padainuota po du sy
kius. Laimeftis.

Gary, Ind., tomis dienomis linės ir materialinės paramos, 
atidaryta nauja “City Bake- Kiekvieną sekmadienį ruošia- 
ry ” ir “IMue Ribbon Dairy ” mos - kaliniams paskaitos, tik 
ištaigos. Nepraėjus nei 24 .va ne kiekvieną kartą yra gau-
landoms po atidarymo būtas namas iš kalėjimo administra-'Senato karo laivyno reikalais 
sudinamituotas.

Priežastis nežinoma, 
unistai 'darbininkai.

NENORI ATSKLEISTI 

SLAPTYBIŲ

VVASHINGTON, birž. 8.-

cijos leidimas. 'komitetas, kurs svarsto Lon-
Dirbal Eucharistininkai įsteigė tam done Paa^ašytų karo laivy- 

tikrų darbo biurų, kuriame i1"* s'ltart|’ valstybės depar-

RYGA, birž. 8. — Anot 
Maskvos laikraščių, bolševikų 
valdžia žada atostogų Ameri
koje tiems komunistams vei
kėjams, kurie savo agitacijo
mis prisidės prie Rusijos su- 
pramoninimo. Sako, toki bus 
siunčiami į Ameriką tyrinėti į 
pramonės centrus ir agituoti

'Kauno biednuomenė dykai Įtamento reikalavo pristatyti 
g,ria gauna įvairiausių patarimų ir!vl8u8 ^mentus, liečiančius 

Miesto tarybos susisiekimų patarnavimų. Kasdien paskir- sutartį.
plano likimas nežinomas. Vie- tomis valandomis po vieną stu Prezidento lloover išspren- 
ni tą “ordinansą” peikia, ki-'dentų eucharistininkai dižu- dimu komitetui atsakyta, kad:
ti giria. Liepos 1 dieną tuo ruoja “Darbininko” Admini- administracija negali atsklei-
reikalu piliečiai bus pakviesti į straci jo j ir atėjusiems varg- dokumentų,
balsuoti. išams teikia įvairias informa-

——-------------- icijas. Tokiu būdu jau keletui
ŽUVO nuo elektros ,bedarbių išrūpinta darbo, o

Vieni peikia, kiti

Tas nusistatymas yra suriš
tas su visuomenės gerove.

ten už bolševikų valdžios pri- pa er slidu ke- 'kitiems suteikta šiaip naudin-
. " r ___ v:i:„ ’.gų patarimų. Vargšai yra la-paziminą.

PAGROBTA DU BRITŲ 
KARININKAI

29 NUBAUSTA KALĖJIMU

CHARKOVAS, birž. 8. — 
Ukrainoje kalėjimu nuo vie-

, nerių ligi dešimts metų nu-
Tikrasis sovietams pavojus, bausti 29 komanistaį, kurh}

Kadangi bolševikai piktai at
sineša į valstiečius, pastarie
ji vis mažiau augina javų ir 
naikina galvijus.

Sovietų ir paties Stalino 
skelbimai, kad jie darą vals
tiečiams nusileidimų ūkių ko- 
munistinimo ir tikėjimo at
žvilgiais yra viliugingi. Nes 
ir tolesni&i visur cerkvės už
daromos ir bedievybė plati
nama. ,

Šiandie sovietai daugiausia 
daro pastangų pagerinti savo

didžiuma yra žemės ūkio de
partamento valdininkėliai. Jie 
apkaltinti už ekonominę kon- 
tr-revoliuciją.

SUDEGĖ SLAPTA ALKO
HOLIO DIRBTUVĖ

NEW YORK, birž. 8. — 
Kilo gaisras šešių aukštų bu
te. Gesinant patirta, kad gai
sras iškilo iš alkoholio gamy-

ekonominę stovybą užsieniuo- hibicijos agentai užėmė apde- 
se, kad apturėjus kredito. To- gūsį būtą ir pradėjo tardy- 
del štai jie Paryžiuje mie- mus.
žius parduoda tik už pusę tik------------------
ros kainos. Antai į Berlyną 9 MIRĖ NUO ALKOHOLIO 

siunčia elektrines mašinas ir

parduoda tik už trečdalį.

Teka patirti, kaip tai visa 

atsilieps į pačią jų valdomą

Rusiją.

liu važiuodamas automobiliu ;*J patarimų. v argsa.
J. Faager, iš Hammondo, “ 1>ag<“lba 18
tams paslydus smogė į “‘"H' "“.užmirštama ir neturim- , Šiaurvakarinėj Indijoj, Afga- 
pų. Nuo stulpo atitruko dek-, Myo kolegų> ku. nistano kalnuotu pasieniu,

‘ • •« „„„„„„.„„f; i 'britų kariuomenei vra dideliųne neturi iš ko pragyventi ir, * • . .
sunkenybių kovoti sukilusią

trizuota viela ir uždegė au 
tomobilių. Žmogus žuvo.

BOMBAJUS, birž. 8.

dėl skurdo negali studijuoti.
'.Jiems sušelpti vra renkamos' žia’"TO kaln,'"'i P»d"n*- 
lankos iš gerbiamų profesorių, ,k™ nepr.emamuose

Miesto taryba išnaujo iškė- ’ ateitininkų sendraugių ir šiaip į Afganistano kalnuose, 
lė miesto gatvių viršininko. garbingų asmenų. Oerhiamie.! Tomis dienomis tų sukilėlių 
ofisų, koks buvo kelis mene-’,jį aukotojai matyt atjaučia i’’ur>'a pagrobė du britų ka-

Iškeltas gatvių ofisas

sius uždarytas pašalinus iš , sunkų studentų padėjimą ir su 
sąmatos išlaidas tam tikslui, moru aukoja “alkanam stude- 
Paskirta keli tūkstančiai do-^tui,” kiek kas gali. Gražūs

rininku ir jų vieno žmoną ir 
nusigabeno į kalnus. Pagrob
tųjų likimas nežinomas.

;lerių viršininko algai.

Turtuolis paliųosuotas
Turtuolis Tbomas Condon 

iš kalėjimo paliuosuotas išbu- 
klos, kuri sudegė. Vienam J vus tris paras. Jis buvo nu-J 
viršutinių aukštų rasta trys i baustas šešiems mėnesiams už Į 
susvilę žmonių lavonai. Pro- teismo panieką.

darbai eucharistininkų!
St. Šerkšnas.

PONO KACANAUSKO 
CHORAS

ZEPELINAS NAMIE

NEW YORK, birž. 8. — 

Nuo atmiešto nuodais alkoho

lio vartojimo į dvi dieni čia 

midė 9 asmenys.

Lietuvos garsus kompozito
rius, dainos mėgėjas, p. Kača-

-------------------- mauskas yra sudaręs, ir jį ve-
AV ASHTNGTON, birž. 7. — ida, gražų chorą. Choras ge- 

Sen. M. Sheppard, dem. iš rai išlavintas ir jau ne kartą 
Tex., 18-ojo priedo autorius, yra puikiai pasirodęs ne tik 
jau yra įdavęs sumanymą, kad Lietuvoj, bet ir užsieny. Ne- 
ir svaigalų pirkėjas turi būt senai gerb. dirigentas gastro- 
baudžiamas, kaip ir pardavė- iliavo su savo choru Latvijoj 
jas. Senatoriaus nuomone, pi- — Rygoj, kur jam puikiai pa
rke jas esąs didesnis krimina- siaekė. Latvių spauda teigia- 
listas už pardavėją. r .aį atsiliepė apie p. KaČa-

FRIDRICHSIIAFEN, Vo
kietija, birž. 7. — Po ilgos: 
kelionės vakar laimingai gry
žo garsus orlaivis “Graf Ze- 

ppelin.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų ..$10.00 

Britanijos 1 sv. sterL 4.88 

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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AMERIKOS PREKYBA SU RUSIJA.

Amerikos Jungtinės Valstybės neturi di
plomatinių santikių su bolševistine Rusija. 
Nežiūrint to, su Rusija prekyba vedama. Ši 
prekyba kas metai didėja, bet ne taip, kaip to 
pageidauja amerikiečiai pirkliai. Jiems norė
tųsi turėti didelę prekybų. To galima siekti. 
Bolševikų valdžia tam neprieštariauja. Bet 
ji reikalauja sau didesnio kredito, ty. dau
giau prekių bargan imti.

Ir štai tas bargo noras amerikiečius bai
do nuo tos prekybos. Kas gali žinoti bolše- 
vistinės valdžios likimų ir komunistų ūpų. 
Jie gali paimti bargan visko už dešimtis 
milionų dolerių. Po to jų valdžia gali griūti 
arba gali jie atsisakyti nuo mokėjimo. Kųgi 
jiems gali kas padaryti. Privatiniai pirkliai 
negalėtų atgauti savo skolų, gi valdžia ty
lėtų, kadangi be jos leidimo prekyba veda
ma. į | ' £

Bolševikai dvylikos mėfų'&yVavimo lai
kotarpiu yra atlikę įvairiausių prajovų. Išsi
žadėti kreditų jiems yra menkniekis. Į tai 
visa atsižvelgus, šios šalies pirkliai ir nežino 
kas pradėti. Ima juos baimė ir abejonė. Tuo- 
tarpu juos kankina* noras kuodaugiau pelny
ti.

Pirkliai tuo reikalu teiriaujas pas žino
vus. Šie pastarieji gi i bolševistine Rusijų 
nepalankiai atsineša. Jie pareiškia, kad bol- 
ševikaitis ekonominis pasisekimas priguli 
liuo jų vykinimo valstiečių ūkių sukomunis- 
tinimo programos. Tai programai vykinti jie 
pasiskyrę penkerius metus. Iš to vykinimo 
betgi matosi, kad jų tikslai nebus atsiekti. 
Bolševikai jokiu būdu negali priversti vals
tiečių išsižadėti savasčių ir liktis paprastais 
Maskvos autokratų baudžiauninkais, bernais.

Žinovai yra nuomonės, kad bolševikų 
Valdžia pradėtos programos nenutrauks. (Jai 
jie tų programų bus verčiami vykinti Me pen
kerius metus, bet dešimts ar keliolikų metų. 
Tečiau bevykindami jie snklnps, kad daugiau 
nebepakilti. Kada paskui save jie paliks Ru-

Ji-Rj*. * t ? ' £ • ' 1 ‘ <"■ ' * " ’■ •. • . .u

sijų' apgriautų ir skolose, reikia abejoti, kad 
kita valdžia užtrauktas skolas pripažintų. 
Kiekvienas protaujųs žmogus nei nenorės, kad 
nauja valdžia turėtų atsakyti už raudonųjų 
darbus.

Taigi, tas ir yra amerikiečiams pirkliams 
įspėjimas, kad jie pirmiau giliau pagalvotų 
apie teikimų bolševikams kreditų, kad pas
kiau nereikėtų gailėtis.

Atatinkamai šeimininkaujant bolševisti- 
nė Rusija nebūtų reikalinga jokių kreditų 
užsieniuose. Pačioj Rusijoj ir Siberijoj yra 
galybės įvairiausių gamtos turtų. Bolševikai 
nemoka to visa išnaudoti. Jie užimti daugiau 
šia ne valstybės pakėlimu bet savo sovietų 
valdžios likimu. Jie neturi laiko rūpintis ša
lies ekonomiška padėtimi, nes užimti kraš
tutinio socializmo tvarkos įvedimu. Tas su
ėda visas jų pastangas, visų milionų darbi
ninkų darbų ir su savo socializmu jie nepasi- 
stumia pirmyn nei žingsnio. Vykindami ko
kių savo teorijų jie supuola tuojaus prie ki
tos teorijos ir anfls pirmosios vykinimas griū
va. Tokiu būdu jie yra vykinę ir neįvykinę 
šimtus įvairiausių socializmo teorijų ir eko
nomijos atžvilgiu nepadarę jokios pažangos.

Tuotarpu dešimtims milionų žmonių rei
kia gyventi. Jiems reikalinga duona ir kitkas. 
Kad pasauliui pasirodyti, kad bolševikai ga-

(VAIRįJS STRAIPSNIAI

NEDARBAS AMERIKOJ 
IR KITUR.

Iš Wasbingtono jau neskel
biama apie gyvuojantį šaly 

gerbūvį. Taip pat sausieji 
gaivalai tyli, kad probibicija 
sukėlus šaly geruosius laikus, 
kad darbininkai daug uždirbu 
ir turi daug sutaupę.

Šiandie iš \Vasbingtono jau si iškeldami tokius 
kitaip guodžiama visuomenė, kius darbus, kad

darbų atnaujinimui panaudo
siu bidonus dolerių. Kaip 
matome, tie žadėjimai ir nu
sakymai paliko perdėm tušti. 
Negirdima apie tuos bilioni- 
nius darbus. Bet kasdien 
girdima apie darbininkų var
gus ir skurdų.

Kai-kurios valstybės ir jnū- 
i nicipalitetai šiandie kamuoja-

ar

AMŽINOJI LEMPUTĖ.
(Pabaiga)

Suprantama; jokis katekistas nebū
ty padaręs šventąjį Jėzaus vardą taip 
svarbiu ir atmintinu tam dar pagonui 
tėvui, kiek padarė jo mažutis sūnus,

Suomet mirdamas šaukėsi Jėzaus Var- 
o. Tėvas niekuomet nepamirš to var
do. Kai jis mirs, galimas daiktas, kad 

tas vardas bus jo lūpose.
Ką pasakyti apie patį Yuen Seną?

Aišku. Jis gavo troškimo krikštą. “Kas
dien Yuen Senas šaukėsi tavęs, tėve...

darbininkų pusės nei NAUJAS INDIECIŲ VADAS 
|' vienam atsitikime nereika

lauta aukštesnių užmokesnių.
Jei darbdaviai užmokesnius 
kiek didino, tų jie darė sa
vanoriai.

Sakomas biuras štai ką 
rekorduoja: Nuo lapkričio 13 
ligi gruodžio 15 darbinin
kams užmokesniai padidinti

, 35-se įstaigose. Tas padidini-i 
mas, itnant aplamai buvo 9.2'j 
nuoš. Tuo pačiu laikotarpiu j

J 23 kitose įstaigose užmokes-

A.
a f

niai sumažinti ligi 9 nuoš. 
Nuo gruodžio 15 ligi sausio

15 užmokesniai padidinti 15- 
oj atsitikimų 2.9 nuoš., gi su
mažinti 26-se atsitikimuose 
9.7 nuoš.

pagelbėti 
tikslams 

pasko-
Jungtines Valstybes. Nedar-, los. Bet didieji pramoninkai 
bas yra palietęs visų Europųsu savo bilionais nei žingsnio 
ir kitas pasaulio dalis. Nedar- j pirmyn. Kas jiems galvoje tas 
bas ypač. pažymėtinas Vokieti-; nedarbas.
joj ir Britanijoj. Tose šalyse, | Tas pat yra ir su kongre- 
esų, nedarbas gal toli didės- su. Nieko nekalba ir nieko ne- 
nis, negu Amerikoj. . veikia nedarbo klausimu. Kaip

Kaip didis nedarbas Ameri gi, jei kitos šalys nedarbo nuošimčių 
koj, kas čia gali žinoti. Neži- .spaudžiamos, tai kuom Ame- 
no nei valdžia, nei organizuo-, rika gali būt geresnė ?

D. C.

Pažymima, kad nedarbas šian bedarbiams. Tiems 
die varginus ne vienas Am. užtraukiamos aukštos

to darbo viršaičiai. ISDarbo departamento statis- i 
•Ii gvvuoti, sovietų valdžia iš valstiečių atima!.., , . , , , .’ * * tiku biuras veda nedarbo sta-
visus žemės produktus ir stumia į užsienius, ,. ... Tv1 4 ’ tistikas. ls
norėdami kapitalistiškoms valstybėms užim
ponuoti, kad štai ir bolševistine Rusija yra 
pramoninga. Tuo būdu valstiečiai paliekami 
be maisto. Kada tie išalkę pradeda nerimti, 
jie be pasigailėjimo žudomi.

Ačių bolševikų tokiam nelemtam šeimi- 
ninkavimui, Rusija daug visko reikalinga.
Ir štai tų viską galima gauti ne kitur, kaip 
tik užsieniuose. Menkiems dalykams jie turi 
pinigų. Dideliems — pinigų trūksta ir jie rei-

pramonės centrų 
biurui agentai praneša apie 
darbo padėtį. Tuomi biuras 

į ir vaduojasi. Skelbia visuo
menei tuos antrarankius pra
nešimus.

PALIAUBOS YRA MENK
NIEKIS.

Britų valdžiai įkalinus in- 
diečių, kovotojų už nepriklau
somybę, vadus, Mahatma Gan-

Nuo sausio 15 ligi vasario'abi ir poetę Naidu, šis vyras, 
15 d. 16-oj atsitikimų pddi- j y. J. Patel, stojo jų vieton 
dinta ligi 5.3 nuoš., gi 25-se kovai tęsti. Jis yra buvęs pir- 
atsitikimuose sumažinta ligi ’minlnku Indijos

Nilo vasario 15 ligi
susiri

' 15 d. č-se 
įmokesniai padidinti, gi 31- 
iam — sumažinti.
‘ Deiko

legislatyvio

atsitikimuose už „ . . v. *m., 27 U. rugpiucio). Jis — 
.Dambrauskas — Jakštas, kaip 
Inet nevienaip tikinteiji, yra 

. taip įvykę, deiko ne-įnedraugfei, nevieū?iir.?’?i i;
^ilaikonm paliaubų? _ i , ../.ienu; , ,.,.a
J Biuras aiškina, kad užmo- mokyčiausiu Lietuvos vyru! 

Praeitų rudenį prezidento, k^nių ankstumas priguli nuo „ * mei,5s tfcvynei
Jtooverio su pramoninkais kon įvedamų biznių. Jei b*™“' Lietuvai, tai jis, Basanavičius 

ir Kudirka sudaro vienų ter-ferencijoje padaryta, taip ta-!eina geraL darbininkai brau-
riant, paliaubos: prainonin-Į g,au apmokami. J ei blogai - - 

užmokesniai jiems mažinai, i. 
Pasirodo, kad tos padai y- 

nių, gi organizuotas darbas į tos paliaubos nėra visai jo
davę žodį, kad jis nereika-! kios paliaubos. Tai tik tuofli 
lauš darbininkams didesnių j laiku prezidentas buvo užtik 
užmokesnių. irintas, kad bus prisilaikoma

Šios paliaubos turėjo būt 3° norų atsižvelgus pirmiau
sia į biznį. Pramoninkai ne
gali užtikrinti," kad jie ne-

Šįmet cenzo laiku surašyta Į kai pasižadėjo savo darbi
ninkams nemažinti užmokes-

kad bedarbiai busiu suskai
čiuoti ir paskelbti viešai. Kai- 
kas abejoja apię tų skelbimų.

kalauja kredito. Kas metai jie žada Amenko- v , .v,, . ... ,,....................Jei sis dalykas bus įskeltas
je praleisti snntus milionų rublių įvairių u-i, . , , v.v. J .. ... . t kongrese, rasi, tuomet sis-tasi kio mašinų ir kitokių mašinerijų supirkimui.1
It kas' metai to žadėjimo ne j vykina. Kredi
tan labai mažai jiems duodama. Jie nori di
delių, milioninių kreditų.

Šiuo klausimu tad amerikiečiai biznieriai 
į ir susirūpinę. Skirti didelius bolševikams 
kreditus yra rizika. Neskirti gi, galima pra
žiopsoti didelio pelno progų.

paaiškės ąpię j
__•___ ?1 (__ V . 1__ • • 1pgi nereikia panašaus ir 
laukti.

Kas gali manyti, kad šalies 
administracija, kuri visas lai-

buviuį,

cetų.
Mano nuomonė, būtų kotin- 

kamiaū, kad- kur tik apvaikš 
čioja 500 metų Vytauto Didžio 
jo mirties sukaktuves, sujun 
gę, kartu apvaikščiotų ir 70 
metų Dambrausko gimimo su
kaktuves. O kad apvaikščioji- 
ine nušvietus jo darbus, patar
tina yra įsigyti nuo kun. Š.

Bet neužilgo po tų įvyku- ntazins užmokesnių. Jie nega- įstonio, įgaliotinio Šv. Kazi-
sių konferencijų pasirodė, 
kad tos padarytos paliaubos

kas gyventojus įtikino apie , yra menkniekis, ldid jos gali 
gyvuojantį gerbūvį, imtų ir,būt ir nepildytinos, nes už tai 
paskelbtų nedarbu, jei šis pa-’ nepaskirta jokių pabdūdų.

Ii to atlikti. Elgiantis priešin 
gai, tūrėtų nukentėti jų ve
dami reikalai.

Aguona.

Nors Italijos diktatorius Mussolini ir la
bai drųsiai kalba apie karų ir skubiai fašis
tus ginkluoja, tačiau mes abejojame ir jis 
drįs paskelbti karų savo nekenčiamųjani kai
mynui — Prancūzijai.

sirodys ištikrųjų didelis. Ne
reikia nei norėti, kad atimi-; 
nistracija pati apie save at
silieptų nepalankiai.

Organizuoti darbininkai sa
vo pažadus Ir ligšiol pildo. 
Kurie jų dirba, jie liėkelia rei
kalavimų gauti aukštesnius

VISUOMENĖS DĖMESIUI.

miero Spaudos draugijos (41 
Piovidence St., Worcester. 
Mass.) veikalą: “Užgesę Žibu 
riai”. Nes tame veikale yra 
ii- jo Dambrauškio biografi 
ja — gyvenimo it darbų apra
šymas. 0 jei kas norėtų ger- 
biainam jubiliatui — prelatui 
Dambrauskiui — nūsiūsti liti. 
kėjimų, arba atminčiai kokie 
nots dovanėlę tegul adresuoja 
Prel. Alek. Dambrauskas, 
Kaunas, Rotušės Aikštė 6, 
Lithnania.

K. V.

Brangūs viengenčiai išeivi
joj!

Jei mes čia, Amerikoj, kiek
mums aplinkybės leidžia, 

ci> nusistatymas nėra jokia, kuoją. Darbdaviai gi H»vo >taIlgia„,6s atĮduoti pagarbos
Lietuvos dvasios milžinui,

Visgi pastarasis administra užmokesnius, taip pat nestrei

pasitbisinimas arba argumenVilniuje yra susiorganizavęs lietuvių gū
dų bendras komitetas, kurio pirmininku yra 
J. Kairūkštis. Komiteto tikslas — bendrai ko iropa nuo ne(Jaibo daug ken-

tas, jei pažymima, kad ir Bu

voti už lietuvių ir gudų teises.

Sakoma, kad lenkai tebegriaūna Gedimi
no pilį Vilniuje, Neva tyrinėjimo tikslais ka
sinėjimai esu daromi labai netvargingai. Tuo 
lyg esu norima visiškai pilį sugriauti. Bran
gios lietuvių tautai Gedimino pilies likimas 
yra liūdnas.

l '

MUSO MOTINA.
ŪKIS mūsų nežino, ką reiškia 
turėti meilingą ir ištikimą mo
tiną? Motinai, kuriai me& galė
tume pavesti savo džiaugsmus, 
skausmus, mintis ir veikimus, 
kurie paliečia mūsų širdis. Mo

tina, iš kurios semtume patarimų, pagal
bos ir suraminimo. Gal ne vienas mūsų 
jau seniai esame palaidoj'ę mylimą moti
nėlę į amžiną guolį, ilsėtis, bet jos dory
bės su mumis visuomet pasiliks.

Kaip brangi - mūsų gyvenime motina,
is šaukėsi savo draugą, kurį vadino rodo sekantis atsitikimas. Viena daili Pa

Jėzum.”
Pereitą naktį, kuomet aš žiūrėjau 

J lempeles, keliaujančias j platųjį van
denyną, aš nei kiek nepamąsčiau, kad 
mano mažojo draugo siela jau plaukia 
J Amžinybės vandenis.

ryžiuje mergelė gulėjo mirties patale. Jos 
visas gyvenimas buvo praleistas tuščiuo
se, net nuodėmiiTgnose pasilinksminimdo- 
se. Kad ją nno mirties išgelbėjus, buvo 
pakviesti garsiausi to miesto igydytojai. 
Bet jie paskelbė, — ligonei nėra vilties

pusės jau daug nusižengę tuo
atžvilgiu. Vytautui Didžiųjam, 500 metų

čia. Europa buvusio karo nu 
kamuota, gi Amerika karo jo įdomių 
laiku yra susilaukusi didesnio spaudai, 
milionierių skaičiaus.

Darbo departamento statis-į j0 mittieš sukaktuvėse, tai 

tiku biuras apie tai surankio- nepamirškime ir musų dvasios 

žinių ir padavė ! milžino, kuris da gyvas tarpe 

• gyvijų- Nepamirškime tų,

Dū mėnesiu po konferencijų kad šįmet sukanka 70 sukak- 
Gerai atsimename, kaip pra sakomų paliaubų stipriai lai- tuvės prelato Aleksandro Dam 

eitų rudenį iš AVasliingtono .kytasi. Paskiau gi imta tiesis-! brauskio, mūsų rašlavoje pla
učiai žinomo po slapyvardžiu 

pažymėti, kad i5 Adomo Jakšto. (Jis gimė 18G0
garsiai skelbta, kad išaušus kaityti, 

^pavasariui šalies pramoninkas . Reikia

— Mūsų žemės visas pa
viršius (sausuma ir vanduo) 
užima 509,950,000 kvadrati
nių kilometrų, vienas vanduo 
užima 360,250,000 kvad. ki
lom.

kio ir karštai meldėsi. Sujaudinta duktė 
atliko atgailų,, susitaikė su Dievu ir ra
miai, motinos prieglobstyj, užmerkė akis.

Yra vaikučių, kurie niekuomet nepa
žino savo motinėlės. Ji mirė pirm laiko, 
neduodama jiems progos suprasti bran
gios motinos meilės. Norint tokius vaiku
čius palinksminti, reikia jiems dažnai kal
bėti apie motiną. Jiems yra džiaugsmas 
šį tų apie jų išgirsti. Kiekvienas vaikas 
]>ageidauja ką nors apie savo motinėlę 
sužinoti.

Mūsų žemiškos motinos su mumis ne
gali visados būti: jos turės mus apleisti 
žiaurios mirties parblokštos. Bet Dievas 
dar davė mums nepriprastąją Motinėlę, 
sus myli, net didžiausius nusidėjėlius. Ji 
Šitoji motinėlė niekuomet nemirs, ji vi- 
budi už mus, mus suramina skausme ir 
saugoja nuo blogo. Žinodama, kas mums 
yra gera, tų nuims ir duoda, nes Ji iš 
Dievo visko gali gauti. Kas gi yra šitoji 
Motina? Ji yra visų tautų išrinktoji, ku-* 
tią Dangaus pasiuntinys paskelbė: “Pa
laiminta tarp moterų!” Tai žmonijos Gė

Yuen šen, Yuen Scn, kaip tu pas-| išgyti. Vienas gydytojų Jos paklausė; 

tortinę naktį niaukei, ar matei v,ande-> “Gal jūs ko norėtumėte?” Ji atsakė, no- 

•fiyse tą raudoną atspindį, žibančios rinti pamatyti savo motiną. Tuojau buvo

flfitš aitoriy Amžinosios lempelės? Ar, pakviesta motina, paprasta kaimiečio' T * ..
i Vaikelio Jėzaus balsas šaukė tave ir žmona iš Bretanijos. Ilgai senelė klūpojo lė, be nuodėmės Ieva, Šventoji Marija, 

rodė kelią per tamsybes? prie savo mirštančiojo -padykusio kūdi- Dievo Motina.

Lai visos Krikščioniškos motinos ve
da savo vaikučius prie tos galingosios 
Dangiškosios Motinos. Jei žemiškos hlo- 
tinos išmokins savo vaikučius turėti Ma
rijų už tikrųjų Motinų, tada Mirties va
landoj galės savo akis ramiai užmerkti, 
nors ir turėtų palikti savo našlaičius 
vargšais, be jokių žemiškų turtų. Dau
gelyje vietų yra paprotys tuoj4 po krikš
to nešti kūdikį prie Švenčiausios Pane
lės Altoriaus ir paaukoti jį gerajai Moti
nai. Tai gražus, Maldingas ir sektinas 
paprotys!

Marija iš tikrųjų yra visos žmonijos 
gailestingiausioji Motina, kurių pats Die
vas mums už motinų paskyrė. Ji yra ne
kaltųjų prietelė, jaunuomenės globėja, 
ūnsidėjėlių užtarytoja bei suramintojo ir 
mirštančiųjų pagalba.

Maža žmonių turi laimės turėti žemiš
kos motinos pagalbų mirties valandoj. 
Bet Dievas visiems davė Dangiškųjų Mo
tinų, kad mums pagelbėtu paskutinėj va
landoj. Del Šitos priežasties, mes fcrisdiefl 
kalbame: “Sveika Marija, melski už Mus 
nusidėjėlius, dabar ir mflaų mirties va
landoj.”

Vienas kunigas pasakojo: — Aš žino

jau apysenę, pavargusių motinų. Kasdien 
po Šventų Mišių ji viena pasilikdavo ba
žnyčioje ir klūpodama meldėsi prieš So
pulingosios Motinos Altorių. Sužinojęs 
jos skausmą, vieną dieną jai tariau: — 
“Jūs turite didelį pasitikėjimą Dievo 
Motinoj.”

— “Tėveli, ten aš semiu suraminimų 
daugelį metų,” — ji atsakė rodydama į 
Sopulingosios Motinos Stovylų. “Jūs ži
note mano sopulius; jie tik pasibaigs su 
mano gyvybe. Aš esu patenkinta surami
nimais, kurių kasdien ieškau ir randu pas 
Sopulingąją Motiną. Maldauju sau nuo 
Marijos stiprybės prieš pagundas ir lai
mingos mirties.” — Vėliau aš ją mačiau 
mirštant su tokiu sielos ramumu ir stip
riu tikėjimu, kad visi iš nustebimo susi
graudino.

Paprasta moteriškė, kuri turėjo taip 
tvirtų pasitikėjimą Dievo Motina, yra ge
ras visiems pavyzdys. Ir mes savo vi
suose reikaluose, gyvenime ir. mirties va
landoje. turime šauktis savo gerosios 
Dangiškosios Motinėlės — Marijos.

Praartas Skruodenis, M. I. C.
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MANO GYVENIMO TU
RINYS.

Dievas įkūrė pasaulį, su vi
sais gyvuliais ir žmonėmis. 
Jis ir mane sutvėrė. Tai pir
moji geradarybė, kurią man 
Dievas suteikė. Nuo mano pir
mosios dienos šiame pasauly

doresnių jaunikaičių, kurie 
gyvena mano miestelyje. Jė 
žus mane kasdien išlaiko gy
va. Jis mane kas ryta pas
tiprina savo šventu Kūnu. 
Kuomet mane suima skausmai 
kur man eiti! Einu pas Jėzų, 
švenčiausiame sakramente. Jis 
man padeda kentėt ir už visus 
vargus, kentėjimus žada man 

tai suramini- 
VieŠ-

iki šios dienos, jis yra n an 
nesuskaitytas malones šutei- dangų. Koksai 
kęs! Kokia tai geradarybe,!masl Ar aš kur einu,
kad atsiuntė savo vienatinį 
Sūnų, kad visą žmoniją ir ma
ne nusidėjėli atpirktų iš vel
nio žabangų! Ir kodėl? Nes 
mane numylėjo. Bet kaip aš 
Jam už tą viską atsidėkoju?

pats vis su manim. Jis mane

nius ir gerų kalnų klimatų. 18 
viešbučių ir įvairių internatų 
ten gauna pragyvenimų 102,- 
090 žmonių, įskaitant čia ir 
nesuaugusius ir nedirbančius

MOKSLINIS REFERATAS,
Apie Amerikos lietuvius Lie- didelė Amerikos lietuvių po- 

tuvos Universitete. Į litinė, materiale ir moralė pa-
Š. m. gegužės mėn. 7 d. ramu, kurią mūs broliai užjū-m.

Lietuvos Universiteto Didžio
joje salėje, Teisių fakulteto 11 
semestro studentams, prof. 
Moravskio prašoma, žin. vi- 
suoincn. darbuotoja p. Fr. Pik 
čilingienė, kaipo Teisių fa-

carija verčiasi daugiausia iš. 290 žmonių. Argi no puiku Ilgiau pirkti ir daugiau parduo- 
svečių—turistų, kuriems par- Argi neverta pasididžiavimo!Įti. 1/.sieninės prekybos balan- 
davinėja savo puikius regi-'Tiesa, Danija neturi taip sta-Įsas ir jos didumas yra vienas 

mbios pramonės kaip ftveica- tikrinusių ekonomines galybės 
rija ir danų eksporto gryno- rodiklių. Bot didelę prekybą 
sios pramonės gaminiai, ma- su pasauliu gali vesti tik to- 
šinos ir instrumentai sudaro kios tautos, kurios turi suin- 
visai nežymų procentą. Bet už.dustrintą žemės ūki ir stam-

šeimynų narius. Bet iš pra- tat danai sugeba patenkinti kią pramonę. Jų apyvartos 
monės čia gyvena net 1,647,- žymių dalį (ne daugumą) sa-.yra didelės: jos daug reika- 
000 žmonių, iš žemės ūkio jvo vidaus rinkos reikalavimų Į lauja iš pasaulio ir tam pa-
1,029,000 ir iš prekybos bei ir tuo būdu išlygina užsieni- šauliui taip pat daug duoda. .
transporto 223,000. Tad vis'nes prekybos balansą, kurs beĮDidžiųjų valstybių plačios te- kulteto studente, s aite a ai 

įdomų referatų (moksl. semi
naro darbų) tema:

“Lietuvių išeivių Š. Am.
ma daug žmonių, bet maža di-,inės gauna pragyvenimą net'reikšmė pasauliniuose intere- -Jungt. Valstybėse matenali- 
rbamos žemės, Šveicarija la- 942,000 žmonių, iš prekybos, suose kartais gali būti visai n*° *r ekonominio susikūrimo 
bai stinga savo duonos ir ki-Hr transporto 543,000, tai jau menka. Imkime porą milžinų:

delto pramonė Šveicarijoj y- 'pramonės galėtų būti labai į ritorijos ir gausingi gyvento- 
pragyvenimo versmė. Turėda- pasyvus. Jeigu šitoje mažutė-Į jai pasauli hipnotizuoja savo 
ra pati svarbiausia žmonių jc žemės ūkio šaly iš pranio- didingumu, tačiau jų tikroji;

saugoja nuo blogo. Ar aš sa- vaigOm/lJjų produktų. 1928 aišku kokios milžiniškos reik-‘SSSR ir Kinija ir palyginki-
istorija ir jų rolė Lietuvos iš
sivadavimui ir ekonominiam

vo kasdieninį darbą dirbu, Jis , m. grūdų ji importavo už 530 šmės ji turi danų tautai. Šita • me jų užsieninę prekybą su susitvarkymui
man padeda ir teikia nuopel- mįijjonij jįįų jr valgomų- danų pramonė vis dar auga mažučių suindustrintų šalių 
ną. Dievas aprūpina mane mai produktų už 500 milijonų: ir sutalpina didžiausią dalį' prekyba. Taip, 1927 m. impo-
stu ir palaiko mano kūno pa- Mažam ir gamtos tur-! gausaus jų gyventojų pieaug-Irtas ir eksportas siekė (mi

trai nepasakiau Jam nei tin- jėgas. Ir kuomet aš naktyje tflig neapdovanotam kraštui, Ho. Eksportui paruošti svies- lijonais litų):
karnai aciu? Kasdien vis vilsiuosi, Jis mane saugoja ii s|įnga visų mineralų.- geležies 
naują nuodėmę įpuolu. Kaip'mane miegantį atgaivina.Į importavo ‘ už 300,000,000 lt.,, 
man dabar nemalonu, kad at- Kaip gerai turėti Viešpatį ^vario už no,000,000, kitų mi-'ti laivus reikia daug įpratu-! 
simenu visas nuodėmes kurias Jėzų už prietelį! neralų už 320,000,000, o šilko,! šių rankų ir rūpestingų gal-

medvilnės, vilnų ir oduj žalia-

tą, sūrį, mėsą, žuvis, konser-j 
vus, kiaušinius, aliejų, staty- į

papildziau! Bet as gailėjaus,, T_ . . „ . ...
v _ A. r, • 1 Jėzau, kaip as tau atsity-’kad uzrustinau mano Geriau- . . v . . x vos už viena miliiardn ir duginsiu už visas man suteiktas Įvos uz vieną minjaraą ir au 

šimtu milijonų litų. Taigi

<vų.

siąjį Prieteli ir Jis man ntlei-, , , , r,. . ., , ,A geradarvbesi Stengsiuosi ne-do kaltes. I . • v ® +. ,ivien Tau žodžiu padėkoti, bet 
Jėzus mane pašaukė į vi e-’

nuolio gyvenimą, kad Jam ge
riau tarnaučiau, kad rečiau 
nusidėčiau, kad kasdien to- 
bulyn eičiau. Kokia tai nau
ja didelė geradarybė! Pašau
kė mane vieną iš daugybės

ir tobulesniu gyvenimu. No
riu Jėzau būti geru, kad ga
lėčiau Tave danguje matyti 
ir Tave tobulai garbinti.

Jonas Buja,
Lietuvių Kolegijos stud.

šveicarams tenka importuoti 
beveik visą pramonei reikali
ngą žaliavą ir kurą ir išlaiky
ti konkurenciją su geriau ga-

Pas mus gi iš pramonės tu- 
* ri, ir tai labai skurdų, pragy

venimą tik apie 6 proc. mūsų 
gyventojų, arba apie 139,000

mtos apdovanotais kraštais.
Šitą importą turi apmokėti

Lietuviai ir Pramonė
(Tąsą)

Jei Lietuva remsis tik že- 
'mės ūkiu, tai ji negalės iški
nkyti namie savo gyventojų 
prieauglio, jos augimas bus 
paraližuotas ir pasiliks ji ma
ža ir net neturtinga tauta. Vi
sai kas kita tuo atveju, jei pa
vyktų mums išnaudoti visas, 
kad ir ne didžiausias galimy
bes, kurias Lietuvos gamta ir 
padėtis suteikė pramonei ta
rpti. Tuomet vietoj 2A/> mili
jono Lietuvoj susilauktume a- 
rti 5 milijonų, o visoje Lietu
voje apie 8 milijonų gyvento
jų, kurių turtai, kaip kaimuo
se, taip ir miestuose būtų da
ug stambesni. Aštuoni milijo
nai turtingų ir kultūringų 
žmonių tai jau ne menka tau
ta. Atsiminkime, kad aštuoni 
mil. belgų sukūrė savo mažy
tėje žemelėje penktą pasauli
nę galybę, jeigu ją išreikštu- 
me turtais ir materialine kfl- 

* rvba. Tad savos pramonės u- 
gdymas negali mums būti an 
traeilis dalykas, jeigu nenori
me savo tautos žmoniją toli
miems kraštams dovanoti, iš
barstyti po visą pasaulį, kad 
ten jie ištautėtų ir tik sveti
mus organizmus sustiprintų 
be naudos savo gimtąjai ma
žai šalelei.

suteikti mums daugiausia į- 
kvėpimo ir pasitikėjimo mūsų 
gamtiniais resursais ir žmo
nių jėgomis. Abi tos šalys ne- Dažų 
turi pramonei reikšmingų mi
neralų, o jų teritorijų plotas

žmonių. Jei turėtume įgudu
sių žmonių, tai mums visai

.j lengva būtų importuoti med-

geri šveicarų pramonės išdir
biniai, kurių 1928 m. jie* eks
portavo :

Šilko audinių už 669,000,000 lt. 
Medvilnės audinių 530,000,000. 
Kitokių audinių 220,000,000 lt. 
Mašinų
Laikrodžių už 540,000,000 lt. 
Odos išdirbinių 170,000,000 lt.

169,000,000 lt. 
Chemikalų 64,000,000 lt.

Žemės ūkio produktai, dau
giausia sūris ir sviestas, Švei-

vilnę ir vilnas, jas ir savo li
nus suausti, ruošti daugiau 
statybinės nedegamos medžia
gos ir chemikalą ir daug kitų 
'dirbinių, kuriais visų pirma 
'turėtume stengtis patenkinti 
'vidaus rinkos reikalavimus.

460,090,000 lt. į Ryt pakalbėsime dar šiuo o- 
piu ir labai svarbiu klausimu. 
3. Pramonė kaip galybės ir

1) Belgija
2) Olandija (be ko
lonijų)

3) Kinija
4) Šveicarija
5) Danija
6) SSSR
7) Lenkija
8) Suomija
9) Bulgarija

10) Latvija
11) Estija
12) Lietuva

18,156

18,007
13,533
8,780
6,703
6,703
6,098
3,221

931
917
545

ryje, tikrai mylėdami savo 
gimtąjį kraštą ir jo laisvę, 
taip gausingai ir nuoširdžiai 
rėmė Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo laikotarpyje.

Šis rūpestingai paruoštas ir 
įvairiais iš Amerikos lietu
vių visuomeninio — kultūrinio 
gyveninio paveikslais (gražio
mis fotografijomis) iliustruo
tas p. Pikčilingienės refera
tas, skaitlingai studentų pri
pildytai auditorijai, padarė 
labai gilaus ir gražaus įspū
džio, sukėlusio studentų tarpe 
didelių simpatijų broliams už- 
juriečiams, tebegyvenantiems 
galingąja tikro lietuvio — tė
vynės mylėtojo dvasia.

Garbė Jums, broliai Aineri- 
Jums 
ranką

Šia tema seminaro darbą, 
kuris minėto profesoriaus pa
žymiu buvo labai aukštai į 
vertintas ir pripažintas skai
tytinu jaunesniam semestrų, 
p. prelegentė pasirinko dej, to, ‘kiečiai, mes tiesia 
kad 1927-1928 m. Liet. įnotųrų >sav0 studentiškąją 
kat. dr-jos ji buvo komandi- kviesdami jus ir toliau būti 
ruota į š. Am. Jungt. Y-bea pieningais, 
draugijos reikalais, kame, lai- Studentas,
kydania įvairiomis temomis
paskaitas apie Lietuvą, apva
žinėjo beveik visas stambes
nes Amerikos lietuvių koloni
jas ir tokiu būdu. turėjo ge
ros progos asmeniškai ir nuo-

ATYDŽIAI PERSKAITYKI- 
fE BIZNIERIŲ BARGENUS

-II dugnini susipažinti su ten gy- 
Iš šios trumpos valstybių j venan< ^a’s lietuviais ir iš- 

ieilės jau matyti, kad didžiau- (studijuoti jų materialę bei e- 
sios reikšmės pasaulio ekono-pv°nom^n^ būkle.
mikoje turi pramoningos vai- Gerbiamoj iprelegentė, tu
štybės; jos net mažutės būda- piningame savo seminaro dar- 

'mos toli praneša didžiausias be, labai logiškai, plačiai i>
žemės ūkio valstybes. Išimk 
iš pasaulinės apyvartos tokią 
mažutę Daniją ar Šveicariją 
ir pasidarys didesnė spraga,

SUDRIKO
Radios

KRAUTUVĖ
Didžiausias pasirinkimas 

radio ir fonografų.

3417 S. HALSTED STREET 

Tel. Boulevard 4705

Chicago, III.

LIETUVIŲ RADIO 
PROGRAMAI:

Sekmadieniais nuo 1 iki
2 vai. po pietų stotis WCFL‘ 
970 Jciloc.

Ketvirtadieniais nuo 7
iki 8 vai. vakaro stotis 
WHFC 1420 kiloc.

vaizdingai apibudino mūs bro
lių — išeivių į Am. Jungt. 
V-bes emigracijos pradžią, e- 

migravimo priežastis, pirmuo
sius išeivių vargus, rūpesčius 
ir tolimesnį jų tame krašte su
sitvarkymą, daugėjimą ir

prestižo reiškėją
Ekonominio pastovumo ir negu eliminavus milžinišką 

galingumo atžvilgiu pirmonįSSSR su 150 milijonų gyven- 
vieton reikia statyti suindus-! tojų! Mikroskopiška Belgija
trintus žemės ūkio kraštus. į ar Olandija daugiau reiškia' spiėtimasi iki Didžiojo karo, 

Neturi jos ir vertingų kolo-Į pie 7 proc. t. y. už 290,000,000 Karo ar ekonominio boikoto negu tokia Kinij<a su 450 mili- ij§aUgURj į dideles tautiškai, 
nijų, o svarbiausieji minera-įlt. Taigi šveicarai bravo vy-(-bei izoliacijos metu didžiau 'jonų gyventojų! Mažųjų vai- jkultūriškai ir ekonomiškai

beveik ketvirtadaliu mažesnis 
už dabartinių ribų Lietuvą, Į carijos eksporte sudaro tik a-

lai reikia gabentis iš ne visaiĮ rai, kad sugeba tokių didingų šio atsparumo parodo tokie stybių tarpe daugiau sveria 
artimų sričių. Prisižiūrėkime į rezultatai pasiekti pramonės 'valstybiniai organizmai, kurie. Suomija negu Bulgarija, Lat- 

srity. ; "patys save aprūpina kiek ga-Jvija daugiau negu Lietuva.
Įima didesniu reikmenų įvai- Pramoningesnės valstybės tu-

Į tas šalis atskirai:

Šveicarija.
•Šveicarijos plotas 

kv. klm., o gyventojų - 
lijonai. Iš jų 1920 m,

41,000 
- 4 mi- 

mies

Dabar pažiūrėkime ką vei- . . , , . . .
ri •... v . Tumu ir kiekybe. Atkirstas ' n daug daugiau visokeriopų kia pramonėje klasiška žemes - . • . . i. , .

f gajjg __ I nuo pasaulio ar tik nuo arti- į interesų visuose pasaulio uz-
' mųjų rinkų ūkio kraštas, ne-1 kampiuose, jų konsulatus, pa-

Dafllja. į turįs savos pramonės, greit siuntinybes ir firmų atstovy-
Danija, kuri yra daug pa- kenčia dėl stokos l'abrikatų ir (bes sutiksi tolimiausiuose pa- 

Visos čia
tuose gyveno 61%, o kaimuo
se tik 39%. Prisiminkime, kad j našesnė į Lietuvą klimato, di- dėl ūkio produktų pertekliaus. J šaulio kraštuose.
Šveicarija ariamos žemės tu-jfvos ir padėties atžvilgiu. Jos Pramonės ir didmiesčių kraš-į minėtos įstaigos ir jų kultū- 
ri penkis kartus mažiau negu plotas 43,000 kv. klm., o gy-, tas tuo pat atveju greit pri- j rinis, ekonominis ir politinis 
Nepr. Lietuva, tad bus visai Įventojų 3Va mil., kurių mies- (stinga maisto ir žaliavos. Da- spinduliavimas ir mažutėms 
aišku, kad daugumas jos gy-. tuose gyvena net 55 proc. Kai ug stipresnė padėtis šalies, Į valstybėms, kaip Šveicarija, 
ventojų turi verstis pramone kam rodosi, kad Danijoj ūki- kuri turi pakankamai savojo1 Danija, Belgija ir Olandija, 
ir gyventi miestuose: Ciuriche ninkai sudaro ryškią daugu- maisto ir dar žymią dalį pra- sudaro nepaprastą įtaką ne 
250,000 gyv., Bazely 160,000, mą, o visgi taip nėra. Iš že- monės gaminių. įtik materialinėje srity. Žod-
Genevoje 130/100 ir Berne (so-'mės ūkio pragyvenimą gaunat Kalbant
stinėje) 120,000. O be šitų —, tik 32 proc. jos gyventojų, iš Istybės reikšmę
yra dar apie 30 miestų, tu-' pramonės 29 proc. ir iš pre-pauly, tenka labai suglaustai' mu atremta, ir didžiuosius ga- 
rinčių nuo 10,000 iki 80,000 kybos bei transporto 17 proc. \pa»akvti, kad pasaulinių inte- liūnus verčia jų vardą su pa- 
gyv. į Vien iš transporto (daugiau-1 resų sūkuryje ta valstybė dau’garba minėti ir su jų intere-

Daugelis mano, kad Švei. .šia jūrininkystės) minta 221,- giau sveria, kuri pajėgia dau- sais visur, kur daugiau skai-

įr
sustiprėjusias lietuvių kolo
nijas.

Labai gyvai buvo apibudin
tas mūs brolių Amerikiečių 
gilus tautinis susipratimas ir 
savo gimtojo krašto brangi
nimas; politinių srovių atsira
dimas tautiečių tarpe, jų po
litinis, kultūrinis ir ekono
minis veikimas bei tarpusa
vis santykiavimas.

Labai vaizdingai ir plačiai, 
su statistiniais daviniais, bu
vo nušviesta ta nepaprastai 
- '■■■,— 1 jj=—i- „ .

tytis. O Lietuvai, kurios tei-
iapie prestižą ir va-'žiu, jų prestižas, jų aureolė »sės iki šiol visur mindžioja- 

ikšmę plačiame pa-'ir garbė, industriniu veiklu-*'mos, argi nesvarbu tiksliomis
priemonėmis įgyti pastovios, f 
neišpūstos galybės ir presti-1 
žol!

(Bus daugiau)

Feen3frnint
The Laxadve

Mėgsta jj visi 

Skanus kramtimui 

mint, taip kaip guma.

TUBBY
2. Pramonės galimybės že

mės ūkio kraštuose .
Kai kam gali rodytis, kad 

Lietuva yra pačio Dievulio 
skirta likti beveik išimtinai 
žemės ūkio kraštu, nes neturi 
stambiajai ir sunkiajai pra
monei reikalingo anglio, ge
ležies, benzino, vario ir kitų 
mineralų. O vis dėlto ne taip. 
Jau ne viena 'šalis, neturėda
ma šitų mineralų, vis dėlto 
sukūrė jų apystovose stambią 
ir įvairią pramonę. Šveicari
ja ir Danija galėtjų šioj srity

A Hasty Retreat.
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LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL. GRANO RAPIDS, MICH.

Radio Stotis AJJ. Paminėjimas 500 metų L. K.

. . a . . D. Vytauto Mirties.X šv. Antano parapijos nie- J
tinis, milžiniškas, piknikas į- j Birželio 29 d., 1930 m., šio 
vyks sekmadieny, birželio 15 , paminėjimo sukaktuves rengia 
dieną, L. D. K. Vytauto 1930; ir vadovauja D. Vytauto vie 
m., Bergman’s darže, River
side, III.

Piknikas šįmet bus milži
iY1 .y . y y. anksto turime už garbe praniskas, is visų salių suvažiuos ... b , .inl5 i Adomaitėy. , . , , - , nesti brangiai visuomenei, kad P'ie *’• Auoiiidiiesvečių, kurių da nesyk| nebu-1 . . ’

, • mūsų kolonija jau turi s eidavom matę. i . . . d . .
rusi ir į knygų lapus įrasiu

tinė kareivių draugija ir visos 
Grand Rapids, Mieli., lietuvių 
kolonijos draugijos. Todėl iš

P. Kamsickas, R. Žemaitis.
Šv. Petro ir Povilo dr-ja — 

i atstovai: P. Medelinskas, J. 
Teiberis.

Šv. Petro ir Povilo choro 
dr-ja — atstovai: P-lė O. Ado- 
maitė, K. Rinkus.

Šv. Jurgio dr-ja — atsto
vai: A. Barščiauskas, K. Lo
rencą.

S. L. R. K. A. 54 kuopa — 
atstovai: M. Čižauskas, J. Šid
lauskas.

Šv. Petro ir Povilo Jaunimo 
dr-ja — atstovai: M. Bagdon,

Moterų šv. Rožančiaus dr-ja 
— atstovai: R. Čiuplienė, M. 
Paurienė.

Šv. Agotos dr-ja — atsto-
X Radio stotis dienų ir Kį jėgas to didelio ir kilnaus 

naktį nebegali užsidaryti. Vi-.nn-lsĮų tautos darbo, 
sokios telegramos ir žinios; prįe gįos jėgos padidinimo N ai: O. Lorencienė, A. Martin- 
eina, kad visi ruošiasi į šv. įr gražesnio darbo nuveikimo kevičienė
Antano parapijos piknikų. i turėtų prisidėti kiekvienas, L. R. K. A. Moterų S. 42 

kuopa — atstovai: M. Rinke- 
vičienė, S. Grigaliūnienė.

Panų dr-ja — atstovai; p-lė 
T. Krividaitė, p-lė O. Žalenili

ISTORINIS BOKŠTAS. ną tik $1.50. Su daug įdomių 
paveikslų.

Gauti galima pas gerb. au
torių, 2745 W. 44 st. “Drau
go” Knygyne, 2334 So. Oak- 
ley avė. arba Gudų krautuvė
je, 901 W. 33 st.

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
! 1NKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS 
i Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
[ Medai Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole dėl šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

— Jaunystėje žmogus turi 
ant galvos apie 125 tūkstan
čius plaukų.

SKELBIMAI DRAUGE’ 
PASISKELBUSIEMS DUO 

DA DAUG NAUDOS.

Lai “Jack
LAIMĖ J A KUMŠTYNES

IR UŽDEDA GARBES VAINIKĄ VISAI. 
LIETUVIŲ TAUTAI!

Ketvergę vakare, Birželio 12-tą dieną, kiekvienas 
pasaulio Lietuvis su didžiausiu nervų įtempimu lauks 
žinių apie Sbarkio laimėjimą. Šios kumštynės bus brod- 
kestinamos per orą ir visi Amerikos gy ventojai galės 
gridėti per radio kiekvieną smūgį po smūgio.

LIETUVIAMS būtų nuodėmė praleisti negirdėjus, 
nes kas da neturi radio ar jis neveikia gerai, eik šian
die į Didžiausias Lietuvių radio Krautuves Chicagoje, 
užsisakyk sau naują radio, arba duok Peoples Krau
tuvių radio Mekanikams pataisyti jūsų radio.

X Vakar Ciceros radio sto-;l)er kurio širdį ir gyslas dar 
tis AJJ gavo specialų tele-' ^eka A y tauto lietuviškas 
gramų iš Latvijos (Liepo- Liaujas!
jaus), kad kun. Antanas Kve-, p- Vytauto kareivių drau- 
daras greituoju “šipu” plau- §U°S kuopų bendro išrink- te
kia į Ameriką. Iš New Yorko to komiteto yra norai kuogia- L. A. 60 kuopa - atsto- 
orlaiviu atlėks į Cicero ir 15,žiausia paminėti 500 metui vai: K. Pasluosta, A. Kras-
d. birželio dalyvaus šv. An-, sukaktuvės mirties mūsų tau- naaskas;

tos didvvrio. R* istikro, jau laikas praue-tano parapijos piknike, Berg
man’s darže. Sakytas svečias 
pasakys prakalbų ir praneš a. tai imas j ra. — sukviesti visus 
pie mūsų brolius lietuvių gy- apielinkės lietuvius, 
venimą Latvijoj. j Tėmykime ir skaitykime

' laikraščiuose, ką ruošia Grand 
X Kita telegramas atėjo, Michdidžioji lietu-

kad iš Kauno greituoju trau-<vių kolonija 29 d> birželio> 
kiniu atvažuoja lietuviškas gioje dienoje atsidarys di. 
vengras. Ponas Paseckis jau d£įausįos durys lietuvių tau- 
automobilių turi paruoštų ir tog apVaikščiojimui/Ir ištik- 
gražiai nušainintų . Juo veš r0, kag ^k gyvas, ruoškimės, 
vengrų į piknikų, 15 birže- gpįegkįmgg įr pasįrodykįnie>
lio, 9 vai. ryto, į Bergman s kad meg esame lietuviai, my- 
daržų. Lietuvis vengras žada lintį savo taut^ ir jog geuijŲ. 
suteikti gerų patarimų vai-1 Tog dienog programas ren-
ainams ir ženotiems vyrams. gįamas jabai gražus. Aštuntų 
Taipgi turės visokių liekar- ! vajand^ ryto gy. Mišias laikys 
stų”. Patartina visiems ven-;mūgų didžiai gerb kiebonas, 
grų pamatyti. Beto, vengras kun j Lipkus, už visus lietu-

Todel bendro komiteto nu- t i visiems, ruoštis. Nes tai bus 
vienas didžiausių ir gražiausių 
mūsų tautoje paminėjimą, ku
ris neišdils iš lietuvio širdies 
amžinai.

Visus širdingai užprašo tos 
dienos rengimo komisija.

K. R.

Tai gaisro signalinis bokš-l 
tas Moreton - in - tlie - Marsh i 
miestely Anglijoj. Jame sykį 
buvo pasislėpęs Anglijos ka
ralius Karolis laike pavojin-

os savo kelionės. Dabar nuo 
nuolatinės vibracijos (.drebė
jimo) pravažiuojančių auto
mobilių visas sutruko ir mies
telio taryba svarsto, ar ji tai
syti, ar visai nugriauti.

PADĖKOS PAREIŠKIMAS 
CHICAGIEČIAMS

Prašau priimti nuoširdų pa 
dėkos pareiškimų už sureng
tų mano asmeniui pagerbti 
vakarienę.

Ačiū gerb. kun. J. Paškaus- 
kui, Visų Šventųjų par. klebo
nui, sutikusiam leisti par. sa- 

patars, kaip katalikai turvvįug kareivius, žuvusius kovo-'k je vakarienei patalpą ir už 
remti savąją spaudą; patars !je deĮ tėvynės nepriklausomy-!mal°nių Jai vadovybę, 
visiems įsigyti dvi svarbi kny bgg per j\Įį§įas p. Vytauto' Dėkui brolienei Agotai ir 
gi: 1 Jėzus Kristus (para- kareivių draugija ir kuopų
šė kun. prof. Pr. Buč.ys, M. atstovai in corpore priims šv.
I. C.) ir Sielos lakai Tobu-i jęoniunjjg Įeinant ir išeinant 
lybėn (parašė kun. D-ras įg bažnyčios mūsų gerb. prof.
K. Matulaitis, M. I. C.)- Abi g y Raila gros maršus. į mandagi) patarnavimą ir ska

broliui J. Karaliui už pasi
darbavimų ir rūpesnį, vaka
rienę rengiant.

knygi ruošiamos spaudon.

X Birželio 4 d. vakare mū

už nuoširdžių kalbą, prime
nant tuos brangius laikus, 
kada teko drauge augti, žais
ti ir tą pačią mokyklą lanky
ti.

■■ v? —
Kun. Ant. Krušai, p. Nausė

dienei ir p. Bytautienei už 
nuoširdžius sveikinimus ir lin 
kėjimus.

Žodžiu visiems kalbėto
jams, draugams pajevonie- 
čiams, visiems mano priete- 
liams, dalyvavusiems vakarie
nėje iš įvačrių Chicagos ko
lonijų taria, nuoširdų ačiū.

Kun. P. Karalius,
Ateitininkų atstovas Amer.

PILNAS EGZAMINAS 

$5.00 TIKTAI $5.00

* SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas

tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lšegzamlnavimo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitą 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — 8cope — Raggl 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakterlologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
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 kokią užsisenėjuslą, iš
kerėjusią. chronišką ligą, kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlioklt neatėję par 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS ■> ■ 

Inėjlmas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
l po pietų. Vakarais nuo 5 Iki 1

Nedėllomia nuo 10 ryto Iki 1 
po pietų

Naujas Kimball Kombinaci
jos Radio Mados No. 7

ĮSIGYKITE šią knygą

Šimtai lietuvių pasirengę
Šv. Onos dr-jos narėms už ^’kti Lietuvon, o tūkstančiai 

kitų lietuvių norėtų vykti ten

Per iškilmingas- šv. Mišias 'n,J pagaminimų. 
w giedos didysis parapijos cho-1- Gerb. kun. H. Vaičiūnui ir

vakacijų praleisti.

Tad dabar yra pritinkamas 
laikas nusipirkti keleivių kny
gą. Visi įsigykite gerb. kun.

sų bažnyčioje prasidėjo Nove-ilas> kuris labai Serai iškivin-(“Draugo” Redaktoriui p. Ši
lta prie šv. Antano, kurių!tas prof., S V. Railos. Parodziu^ems niauja _ ~
veda prelotas Maciejauskas. i Todėl tolimesnieji sveteliai, ie< a1^ prie e iš ūmo ,p Vaitukaičio knygų “KE- 
Pinnų vakarų pamokslų sakė norėdami gyvauti taip gra- net du tų vakarų atlikus or- U()Nį pQ EUROpĄn Kai. 
apie visų šventųjų garbinimu,, Penėjime su bažny- gau^ciJų susirinkimus, vyk-
kitais vakarais žadėin snkvti tinėmis pamaldomis, malonė- tx 1 trecių.^

rite atsilankyti ankščiau. P« Lukosaitei
Vakaro programas.

5 vai. vakare bus iškilmin-
ir paminėjimas keturių metų vakarienė, Šv. Jurgio dr-{neliui'ir dukrelei už gražų or 
sukaktuvių nuo pašventinimo ’i°s s'dainėje. Toast nias- Restrų. Valio, muzikalė Šri 
bažnyčios. 1 bus Dagdon. Per va* myna!

T /, . o . ’karieHę seks pasveikinimai i p Rll<lk.nei ,Jevai ir pa.
X LaManų S»-gos centro nu0 mflsy miesto virš.mnkij arti8tėms už įdoImJ,

išvažiavime } labdarių ūki ei- įr kuopų delegatų. (vaidinimų
cerieėiy danginusia dalyvavo. | 8 vai. vakare pradžia pro-. G(jr|) kons>loi p 1
Batų da daugiau rUlyvavę, bet gramo. Vakaro vedėjom bus A[|t Kolvapiui ir jo žmonai 
nesuvokė nuvazmot, Dauge- P. Ka-zannuskas. Programa ^. prietelisku„,^ p. Konsu,ai 
lis sugrįžo atgal. Bet kurte dalyvaus gerb. “Draugo” re- j .
dalyvavo, visų ūpas buvo ge-' daktorius L. Šimutis. Todėl!

kitais vakarais žadėjo sakyti 
apie šv. Antano, mūsų bažny 
čios globėjo, kurio iškilmės į 
vyks 13 d. birželio. Sykiu bus

už malonias1t
solo daineles .

« • • * I l;
P. Vaicekauskienei, jos su

ras ir džiaugės gražia Iabda- į malonu bus mums visiems iŠ-1 
rių ūkini. igirsli jo gražią kalbą 500 me-

,tų mirties I). Vytauto paini-' 
X Birželio 2 d. vakare į- riėjį,ue

vyko susirinkimas parapijos į Toliau programų dalyvaus, 
komiteto ir visų pikniko gas-įtrys parapijos chorai, pui-' 
padinių, kurios vaisins atvy- Į kiaušiais išlavintais balsais,
kusius svečius. Susirinkime iš ,,nus^ mylimos sesutes Pran-(

_ ciškietės ir mokiniai, D. Vy-Igefcpadimų raportų pasirodė, „ . . , , .
... tauto Kareivių Dr-jos orke*, 

kad jos jau turi surinkusios . . , v. ,” '' įtra ir sekančios draugijos:
daug aukų pinigais ir produk-Į L D> K Vytauto Kareivių 
tais, kuriuos suaukojo Ciceros dr.ja atstovai: V. Nikšas, B. 
biznieriai parapijos piknikui. Bacevičius, P. Kazanauskas,

ttAS
MADE 6000 with

mittions!

Šame Price f or Over 
38 Years

2S OUCM tor 2$/
Ptm—Sconomieal

MILIIOMS OF FOUNDS 
»T OUR COVBMNMBNT

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UZSISENBJITSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Spcciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijinią kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus Išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto Iki 8 v. v. Nedėllomia Iki 12 d 
42(10 Wcst 28 SĮ. kampas Kccler Avc., . Tcl. Cr*wfor>l tfrli

m M

Užsisakyk Sau šiandieną Oro Galiūną
KIMBALL RADIO

Iš Peoples Furniture Kompanijos Krautuvių
Arba pasirink, R. C. A. Radiola, Brunswick, Atwater 

Kent, Majestic, Sparton, Fada, Zenith, arba Victor 
Radio!

Kurie yra nauji ir pilnai atsakomingi ir kaipo dėl 
priežasties sumažinimo didelio radio stako ir davimo 
Lietuviams progos girdėti Lietuvio galiūno Sharkio 
kumštynes, nekuriuos iš virš žymėtų radios dabar gali
te pirkti už daug mažiau, negu pusę kainos Peoples 
Krautuvėse.

Štai keletas pavizdžių:
$195.09 R. C. A. Radiolas už ......... . ......... $70.00
$895.00 R. C. A. Radiolas su viskuo............. 200.00
$350.00 Atvvater Kent Kombinacijos radio. .145.00
$274.50 Sparton radio už su viskuo .........  195-00
$150.00 Atvvater Kent radio ....... ’...............  60.00
$246.50 R. C. A. Radiolas už ..................... 113-50
$245.00 Fada radios su viskuo ..................... 98.00
$145.00 R. C. A. Radiolas už ...4................  48.00

Atsiminkite, kad virš minėtieji radios yra visi nauji. 
Vartoti Radios Gerame Stovyje po: - .

$10.00, $15.00, $18.00, $20.00, ir $25.00
Pasirinkimas Gerų Padarymų

Kiekvienas radio pirktas ne vėliau kaip iki Ketver
ge vidudienio bus pristatytas ir įrengtas girdėti kumš
tynes. . •> - M !

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

NEPAMIRŠKIT PASIKLAUSYTI 
šį Vakarą nuo 7 tirt £ va!. 

LIETUVIŲ PROGRAMO 
PER RADIO

Iš Stoties •W.H.F.C. 1420 Kilocy.
Kurie kas pirmadienio vakarą 

y ra duodami pastangomis ir lėšo
mis Peoples Furniture Kompanijos

LAFAYETTE 3171 
Chicago, 111.

HEMLOCK 8400 
Chicago, 111.

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.

^alStng t ne Family- Vodon t Hnovv vvhv M» wa»WKl Fa *< tiniat
f? Vi VUUfeT TO \’ VOv. Foa O’MKjto. n-t-n HOft-t - 'I BviTCHfca A ©uTSiOCTOFL MtS toOMK M/HfrT or KAT «CXJk.O I
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C H I C A G O J E
ŠVENTO KRYŽIAUS LIGO 

NINĖ. .

G9Ligoninė randasi prie 
gatvės ir California avė.

Skersai gatvės, i vakarus 
prasideda Marąuette parkas. 
Už parko jau tęsiasi tušti lau
kai ir ūkės.

te) vėjas pučia iš piet-vakarų 
į žiem — rytus. Taigi, pasi- 
dėkojant tiems vėjams, ir mū
sų ligoninė dažniau gauna ty
ro laukų oro.

Kitas dalykas, daug svar
bos priduoda saulės spindu
liai, kuriems niekas neužstoja 
pasiekti daugiau negu tris li-

Ir, kaip žinoma, didesnėj j goninės šonus, 
metų daly (bent šiame kraš-! Vieta ir apielinkė tokiai Įs-

GRABORIAI:

Simpatiškas — 

Mandagus
Geresnis ir Piges
nis už kitų patar- 
ūaVimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofle&s:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Y arde 1741 H 1748 
SKYRIUS

4447 So. Fairllold Avenue 
SKYRtUS

1414 So. 40 Čt. Cicero 
Tel. Cicero 1794

SKYRIUS
J’*1 Auburn Avenue 
Tel. Boulevard 3201

Telefonas Yards 11*8

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei-

I

Kalama. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Cliicago, III.

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

S. D. LACHAwICZ
LIETUTIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopiglau- 
■la. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu bosite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2 515 Arba 2518

2314 W. 23rd Place
Chicago, III. 
ąyfr RIUS ’

1439 S. 49 Court Cicero, III.
Tel. Cicero 5927, i i <•' <. i • ....

J. LuIeviČius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
8103 S. Halsted
St. Chicago, Iii.

Tel. Vletory 111B

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS lULET. GRABORIUS 

CUPtAGOJE
Laidotuvėse pa-

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

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

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.
Kampas 46th ir Paulina Sta. 

Tel. Boulevard 5203

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

taigai tinkama. Čionai nėra 
arti nei dirbtuvių, nei gelžke- 
lių. Tramvajai ir-gi už poros 
blokų, kurie baigiasi Califor
nia avė. Todėl gatvekarai ir
gi nedaro bildesio.

Šiaip įvairių automobilių ir 
vežimų iš ligoninės visai ne
sigirdi, nes ligoninė pastaty
ta ant vidurio didelio žemės 
ploto. Todėl pačioje ligoninė
je visados viešpatauja amži
nas ramumas.

Viduje ligoninės įvairūs 
įrenginiai, operacijos apara
tai, X-Ray maširiferijos, lovos 
ir kiti rakandai, kaip sakant 
“up to date”.

Šį raštelį rašau būdamas 
da ligoniu, todėl nemanyk, 
skaitytojau, kad visa kų ra
šau apie šių ligoninę yra ma
no, kaipo ligonio, svajonė. Vi
sai ne. Visų, kų pasakiau, 
vadovaus žmonių kalbomis, 
kurie lankė mane šv. Kryžiaus 
ligoninėj gulint.

Tarpe lankytojų, daug buvo 
pažįstamų, draugų, giminių 
ir svetimtaučių. Visų nuomo
nės buvo tos pačios. Ypatingai 
svetimtaučiai gyrė tų vietų.

Visi lankytojai didžiai ste
bėjosi, kad man pasisekė išsi
sukti nuo mirties ir vienų 
kartų apgauti “sniertį”.

Dabar, didele priederme, 
turiu tarti širdingų ačiū šv. 
Kryžiaus ligoninei ir jos ve
dėjoms, seserims šv. Kazi
miero, slaugėms ir Dr. S. Bie- 
žiui. Visi dirbo su pasišven
timu, panaudodami visa ge
riausia, kad palikus mane nors 
trumpam laikui da ant pavir- 
šio šios žemelės.

Taipgi širdingai dėkoju vi
siems lankytojams už nuošir
dus linkėjimus ir gėlės.

J. S. Vitkus.

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found
in Kraft Cheese.
7

CHEESE
KRAFT-PHENIX 

CHEESE COMPANY

SKAITYK IR PLATINK 
TIKTAI KATALIKIŠ
KUS LAIKRAŠČIUS.

ADVOKATAI

D A K T A R A

Rez. Tel. Midway 6512

DR, R, G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Canal fUS-0241

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

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė 80. Weetem Avenee 

Tel. Prospect 1818 
Reeldenclje 8868 So. Leavitt Bt 

Tel. Canal SIS*

Ofiso Tel. Victory 8687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

BUTKUS ĮDOMUS TRUPINIAI.

Ofiso Tel. Vlrglnia 8088
Rezidencijos: Vaa Buren 8888

DR. T. DUNDULIS
GtDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Vai.: 11, ryto lkl 1 po pietų 

2 Iki 4 Ir 6 Iki 8 v. v. 
Nedėllomls nuo 10 iki 12 ryto 

Namų Cfisas 8413 Franklin Blvd. 
Vai.: nuo 8:80 Iki 0:30 vak.

Valandos: 1-4 po pietų Ir T-t v. V. Ofiso VaJ. Nuo 9-12 rytais: nuo 1-9 
Nedeltoj pagal sueita-Imą (vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-8 po

------------------------------ ------------------------------ į piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
'šventadieniais pagal sutarimą.

Otiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
•Tel. Canal 6764 Republlc 8466

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic.

Koplyčia Dykai
710 AVEST 18th STREET

Canal 3161

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street 

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

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect

DR. B. ARON
0610

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzle

Rez. 6622 So. Whlpple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAB 
Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas

vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS
I. , I - > -į r
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėllomls Ir seredomls tik 

lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

.1 & -J

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

Photo Botirtftrd 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes nutari
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue 
—-----------------------------------------

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET 

Tel. Victory 4089-89
Res. 4424 S. R0CKWELL ST.

Tel. Vlrglnia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRA6ORIU8

Ofisas
4603 S. Marslifield Avenue

Tel. Boulevard 9277

— Pietų Slavijoj prie Al
banijos sienos, neseniai pasi
rodė ligi šiol nematytos dvi
galvės gyvatės. Jų ilgis 30 
centimetrų. Abi galvos vieno
do didumo.

— Žmogus atsikvepia per 
parų įtraukia 23 tūkstančius 
literių oro.

— Yra dar gana turtingų 
karalių, pavyzdžiui Indijos 
Haidarababas Nibamas, ku
rio visas turtas skaitomas į 
4 milijardus 225 milijonus li
tų; tik vieno aukso yra apie 
vienų milijardų litų.

Telephone Central 6926

F. W. CHERNADCKAS
ADVOKATAS

134' Nortli La Šalie Street
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900'S. UNION AVĖ. 

Tel Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

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

Tel. Randolph 6130-8131. Vai. 10-8 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

(Su Adv. John Kuchlnsku) 
Vai.: 5-8; ser. ir pėt 5-6.

Tel. Canal 2552

k Ai OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1791 
Tel. Randolfch 0331-0822 Vai. 8-6 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0662
7-9 vai. vak. apart Panedėllo ir 

Pėtnyčios

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

PRANEŠIMAS

DR, M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 782* 
Rez. 6841 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 198*. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 
9:30 vakare

4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Ir' Ris. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki S po 
pietų Ir i Iki 8 vai. vakar*

Res. 3201 S. VVALLACE STREET

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

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

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

T

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6228 

Vai.: 8 Iki 10 ryto 
8-8 vai. vakare

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

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

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washlngton 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzle 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT

Tel. Canal 0267 Rea Prospect <688

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artealan Ava, 
Valandos 11 ryto iki S po pietų 

• iki 3:30 vakar*

DR. CHARLES SEGA!
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 Pl. 
Tel. Cicero 2888

Nedėllomls

Naujausio iš
radimo su ge
riausiais pa
tobulinimais 
ambulansas 
(Hgon veži
nus) jūsų pa
tarnavimui 
dienų ir nak
tį-
Skaudžiai su
žeistus ar su
nkiai sergan
čius švelniau
siu būdu nugabename į ligoninę. Taigi nelaimėje ar ligoje kreipkitės į;

. F. EUDEIKIS KOMP.

46OS-O7 So. Hentiitage AVfcrtUe
Tel. Yards 1741 arba 1742

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS

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

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt >090 

Name; 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Canal 2552

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

DR. VAITUŠH, 0. P. D.

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

Tel. Kenvvood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Susitarus VU,: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:3* vakare 
Nedėllomls 1* iki 12 j

Telef. Midway 2880

DENTISTAI

Tai. Boulevard 14*1

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
k. ... • t s tValandos: Nuo 8 • 4 p. p.

T—8 vakare

J
J. P. WAITCHUS

LIETUVIS ADVOKATAS
• * ■ • ' .

127 No. Dearborn Street
Room 923 

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatas

LIETUVIS AKIŲ I 

SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų kuris 
esti prlcžastimgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpų re&ystę ir tolimų 
regystę..

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėllomls nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Office Boulevard 7*48

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTA8

4646 80. Ashland A vena*
Ant Zaleskio Aptlekos

Tai. Canal 6288

DR, G, I. BLOŽIS
DBNTIBTA8

2801 WEST 22nd STREET 
(Kampu Leavitt 8t)

Valandos* Nuo t Iki 18 ryto 
nuo 1 iki t vakare

Beredoj pagal sutarti

DR. HERZMAN ,
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 20 
, metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo stalgias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- 

l jauslus metodus X-Ray Ir kitokius 
' elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

’3oulevard 7589
Rez. Hemlock 7031 Tel- oflao Canal 3110 Rez. So. Shore 

2238, arba Randolph 6800.

BE

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan Ava 

Tel. Pullman 6960
Nuo 8 iki 9 vak. ir Subatomls

“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI

ČIUS NUOLAT AUGA. 

APSIMOKA SKELB

TIS “DRAUGE”

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Val.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER .
DENTISTAS

4901 W. 14 St Cicero. III
X-Ray Ir Oas

Valandos: 10-18 ryt. 1:80—4 Ir 8-8 
vai. vak. Serodotale ir Ned. eusltarue

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas Ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AV£. 

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 8 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nedšl. nuo 10 Iki 18 dienų
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C H I C A G O J E
PAGERBĖ PRALOTĄ JU

LIŲ MACIEJAUSKĄ.

Town of Lake. — Birželio 
1 d., Krenčiaus svetainėj švėkš 
niečiai pagerbė savo mylimą 
ir gerbiamą Švėkšnos klebo
ną, pralotą Julių Maciejaus- 
ką

Reikia pasakyt, jog švėkš- 
niečiai visuomet buvo ir yra 
prisirišę prie pral. Maciejaus- 
ko ir įvertina jo nuopelnus, 
padarytus Bažnyčiai ir tau
tai. Jis netik kad vedė savo 
žmones doros, išganymo keliu, 
bet buvo didelis ir įžymus tau 
tinės sąmonės žadintojas. Dėl
to ir bažnytinė valdžia jo žy
gius įvertino ir aptitulavo.

Apie 10 valandą, Vincas 
Stancikas, vakaro vedėjas, 
trumpai apibudino vakarėlio 
svarbumą ir apie praloto nuo 
pelnus.

Po to, pirmiausia perstaty
ta da jaunutė p-lė iš Marąue- 
tte Park — B. Paliliunaitė, 
kuri išpildė solo skambinda
ma pianu. Pas ją netrūksta 
muzikalinių gabumų ir solo 
gerai pavyko.

Kitas numeris—estradoj pa
sirodo visiems gerai žinomas 
dainininkas p. K. Sabonis, ku 
riam, už gražias dainas, publi
ka atsimokėjo gausiu aplodis
mentų.

Po to, vedėjas perstatė pa
kalbėti kun. Dr. A. Krušą, iš 
Roselando. Jo kalba anekdo
tais paįvairinta, visiems pa
tiko.

Po kalbos pasirodo ęstra- 
doj. su duetu popularės so
listės iš Marąuette Park p-lės 
E. Jovaišaitė ir J. Sugentai- 
tė. Dainavo gerai.

P-lė Jovaišaitė viena solo 
padainavo. Ir-gi gerai išėjo.

Po to kalbėjo kun. Paškaus 
kas, iš Roselando, kun. Juce
vičius, šv. Kryžiaus ligoninės 
kapelionas, ir Justas Ciliaus- 
kas. Visi reiškė svečiui ge
riausių linkėjimų, keldami jo 
nuopelnus ir svarbą atsilan
kymo Amerikon.

Toliau ir vėl mėgiamas pu
blikos dainininkas, Sabonis, J 
su dukryte Sylvija pasirodo t 
estradoj. Ir vėl jam teikta
gausių katučių už solo. |

i
Po to, vakaro vedėjas Stan-! 

eikas perstatė kalbėti kun. A. 
Baltutį, prie to pažymėdamas 
jog kun. Baltutis daug pas
tangų dėjo, kad pralotas Ma- 
ciejauskas atvyktų Amerikon 
misijų laikyti.

Kun. Baltutis plačiai nu
švietė, kaip jis dėjęs pastan
gų,kad tik pralotas atvyktų 
čion ir laikytų Misijas. Žymė
jo praloto nuopelnus Lietu
voje.

Po visų kalbų, dainų ir mu
zikos vakaras tenka apvaini
kuoti popularei solistei p. A. 
Oželienei. Balsas jos galingas, 
dramatinis, žavėjantis, jis a- 
pipina publiką, kurį, pamiršus 
savo rūpesčius bei vargus,
skrieja ėvynės — Lietuvos # 1
link, nes solistės daina taip 
buvo pritaikinta. Garbė p. 0- 
želienei, kad savo brangiu ta
lentu gali taip žaisti žmonių

Po jos dainelių, paskutinį 
žodį ima garbės svečias

draugijos narėmis. Tegyvuoja 
tarpe merginų susitarimas ir 
vienybė!

X Šiandien Aušros Vartų 
parapijos komitetų paskutinis

Pirmiausia dėkoja visiems prieš metinį 29 birželio pikni
švėkšniočiams, ir kaimyninių 
parapijų žmonėms, už prielan
kumą, bet ypatingai ačiuoja 
klebonui kun. Baltučiui, nes 
jis pralotui laišku kvietimą 
pasiuntęs ir kone visą laiką 
pas save laikęs ir prirengęs 
misijų dirvą. Be to pranešė 
pralotas, jog kunigas Baltutis 
ji lydėsiąs iki Švėkšnos, pake
liui aplankydami istorines vie 
tas: Romą ir kitas.

Daug ką pralotas pasakė 
apie savo kelionės tikslą, kas 
čia viską suminės, ir, paga
liau, išreiškęs visiems širdin
gus linkėjimus už prielanku
mą ir gausias dovanas, pasa
kė paskutinį Sudie!

švėkšnietis.

ką susirinkimas mokyklos 
kambaryje 8 vai. vakare.

PRANEŠIMAI.
Town of Lake. — Labda- 

r ingos Sąjungos 1-mos kuopos 
susirinkimas įvyks birželio 9 
d., 7:30 vai. vakare, Šv. Kry
žiaus parapijos mokyklos kaip 
bary. Nuoširdžiai kviečiamos 
visos labdarės ir labdariai at-Į 
silankyti į šį susirinkimą.

Valdyba.

šia Marąuette Parko koloniją 
vis naujais gražiais namais.

Šiuo tarpu p. Zizas stato1 
šitokius namus:

4 fintų prie 71 st. ir Clair- 
mont avė.

3 flatų namą prie 71 st 
So. Francisco.

4 flatų namą prie 71 st 
So. Mozart.

2 flatų namą prie 68 st 
So. Talman.

2 flatų namą prie 71 st,
So. Rockwell.

8 flatų 70 st. ir So. Arte- 
sian.

Visi šie namai yra jau par
duoti. Tie, kuriems šie namai 
patinka, neprivalo nusiminti, 
kad negalės,jų nupirkti. P-nas 
Zizas gali jums pastatyti na
mą bile kur pagal jūsų norą.

Rap.

ir

ir

ir

ir

WEST SIDE ŽINIOS.

X Maldo? Apaštalystės Bro 
lija pirmam šio mėnesio penk
tadieny savo konferencijoje 
susitarė “in corpore” daly
vauti Aušros Vartų mokyklos 
metų mokslo užbaigos iškilmė
je, kuri bus Meldažio svetai
nėje, 15 birželio vakare 7:30 
vai.

X Šiandieną Nekalto Prasi
dėjimo merginų draugija Auš 
ros Vartų svetainėje kelia su
tiktuvių puotą mergaitėms 
dabar baigusioms parapijos 
mokyklą, kad tokiu būdu jas 
pakvietus ir priėmus savo

Bridgeport. — Chicagos Lie
tuvių Auditorijos Bendrovės 
direktorių ir draugijų atsto
vų susirinkimas įvyks birže
lio 9 d., 8 vai. vakare. Visi 
direktoriai ir atstovai malo
nėkit laiku susirink. Yra svar
bių reikalų svarstymui.

Valdyba.

BEKOPJNEJANT BITES 
UŽSIDEGĖ ;

NUŠOVĖ IŠNAUDOTOJĄ įvežė dėžę dinamito. Važiuo-

NFAV YORK, birž. 7. — 
LaWence Collins, darbinin
kas, nušovė Mrs. Saballa ir 
sužeidė jos vyrą.

Pirm penkerių metų Col
lins vienoj nelaimėj pažeidė 
kojas. Mrs. Saballa apsiėmė 
kojas pagydyti. Penkerius me 
tus jinai jam kojas “gydė” 
kažkokiais užkalbėjimais ir 
masažais. Išviliojo virš 500 
dolerių ir nepagydė.

Dabar Collins pareikalavo 
jam grąžinti sumokėtus pini
gus. Kada atsakyta, jis pa
naudojo ginklą.

SUDRASKYTAS J SKUTUS

DENVER, Colo., birž. 7. — 
Mainieris D. J. Phillips, Jr., 
iš namų į kalvas automobiliu

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

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

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina-

Tel.

TEBESTATO DIDELIUS 
NAMUS.

Iš Rokiškio praneša, kad Jū
žintų miestely gaisras sunai
kino Žukelytės gvv. namą, da
ržinę ir tvartą. Nuostolių pa-j
daryta už 6,000 litų. ‘miausią kainą. Mnsų patarna-

Gaisras kilo dėl neatsargu- (vimas yra greitas, geras ir 
mo. Mat, viens senuks užsi- nebrangus.
manė pakopinėti bites. Tam 

Marąuette Park. — Nuo se- tikslui ir gerą dūlį pasirūpi-,
nai pagarsėjęs namų statyto
jas p. Matas Zizas, 7217 So. 
California po senovei varo 
platų statybos darbą ir pilo

no. Bet tą užsimiršęs paliko 
daržinėj. Nuo jo užsidegė kitus miestus, 
šiaudai ir beregint visas na
mas supleškėjo. “R.”

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099 

Mes pervežaine daiktus ir į

AUTOMOBILIAI
 . ■

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI{ * **

GRANAM PAIGE

jant, matyt, nuo sutrenkimo 
dinamitas sprogo. Žmogus ir 
mašina į skutus sudraskyta. 
Plačias apylinkes trenksmas 
supurtė kaip žemės drebėji
mas.

ATLAS PHOTO STUDI0 
J. W. Staneika

Naujas Savininkas

Gerai, pigiai ir greitai atlie
kam visokį fotografijos darbą.

4090 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 0965

BANIS STUDIO
Specialistas grupių-vestuvių, 
pavienių ir kitokių fotografi
jų. Esu patyręs tame darbe 
per daug metų.

3200 SO. HALSTED ST.

DIDELI BARGENAI
% 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.

SI. BUKAUSKAS
Fifteenth St. Hardware

4938 WEST 15 STREET
Tel. Cicero 689 
CICERO, ILL.

ĮVAIRUS KONTR AKTORIAI:

Humbold 5230
Re*. Armltage 3857

MAJESTIC FLORIST
1711 ELLF.N STREET 

Gėlės, vainikai vestuvėfns, pagra-
bams Ir kitokiems reikalams.

JI STINAK R. ANTANAVIČIUS
Savininkas

M0RGI6IAI-PASK0L0S
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

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

Public Mortgage Ezchange

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

SKOLINAM
PINIGUS

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

J. NAMON & CO.
6755 So. Westem Avė.
Telefonas Grovehill 1038

HRENDAVIMUI

Groc. dėl. restriktuota vieta, nėr 
konk. 5 šviea kamb. Pigi renda. 
$1,650. Išmok. 4642 Kennicott avė. 
Tel. Avenue 5669.

I&RENDUOJAMAS KAM 
BARYS.

Gražioj Marąuette parko kolonijoj, 
netoli parko, išremduojamas gražus 
kambarys su visais patogumais. 
Kreipkitės } "Draugų”, arba telefo- 
nuokite: Hemlock 1006.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Meister piano, 1 komb. geso ir 
garbidžio degintojas, 2 šildytuvai, 1 
garb. degintojas, 1 skalb. pečius. 
Geram stovy. 6644 So. May St. 1 st.

3818 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Šiandie Birželio 9 
‘YOUNG EAGLES”

Dalyvauja garsus lakūnas 
Charles (Buddy) Rogers.

Vitaphone Vodevilio aktai 
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, tauzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

Kaina *845.00 F. O. B.
Jei manai pirkti karų, pirmiausiai

ateik pas mus ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemų kainų.

Taipgi turime Įvairių Įvairiausių 
vartotų karų už labai mažų kainų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: J. Bagdonas, Vainoras 
J. Leskys

Telefonas Lafayette «•«« 
3962 Archer Avenue

4644 so. 
Tel.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.
PAULINA STREET 
Boulevard 1389

MABODETTE JEWELRY 
&RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

auksinių ir slda- 
orinlų daiktų, vė
liausios mados ra
sto, planų rolių, 
rekordų Ir t t 
Taisau laikrodžius 
Ir musikos Instru
mentus.

2660 West 63rd St. Chicago. 
Telefoną* HEMLOCK MM

Pasiuvu Dreses
Moterys nueipirkit materijolų, o 
ai padarysiu gražių dresiukų pa

gal naujausios mados. '

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette MII 

Valandos nuo 10 ryto Iki ( vai. 
vakar*, utarninks, ketverge Ir gu

botoms Iki 9 vai. vakaro.

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams Ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automoblius 
sul vėliausios mados automatiškais 
Įtaisymais. Sport Royal tekiniais ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas

BALZEKAS MOTOR 8AUy
4030 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 2082

PUIKIAUSI KARAI

DE Soti, REO IR
pltMoutr

Pigus Važinėjimas.
Labai teinos Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų 
Karų ui Labai Pigių Kainų.

RŪKEE MOTOR SALES
907 W. 35 St. Yards 4500
Galite pirkti Cash ar išmokėjimu 

Tel. Lafayette 7139

NAUJI STDDEBAKER
Kaina $895.00

114 W. S.
Atstovauja

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVĖ.

A. KASIULIS. Savininkas

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinam* 
kaina.

7217 8. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock B5M

J. MEZLAIŠKIS
Oęneralis Kontraktorius

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

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

MES
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 ne- 
reik, pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

Ypatingai geri dainininkai Chop- 
peria. Tel. Kedzie 0950. 615 No. Kė
dei e.

4 šmotų Wicker setas ir ispan, 
šalka. 2035 E. 72 PI. Tel. Fairfax 
2174.

Gražus setas, stalas, 6 kėdės, $20. 
Dreseris su veidr., $40. 438 E. 72 st. 
Te). RadclUfe 0327.

REAL ESTATE

NEGIRDĖTAS BARGENAS
2 flatų mūro namas, po 6 

kamb. Priimsiu lotą į mainus. 
Priežastis — einu į biznį.
1608 So. 49 Avė. Cicero, III.
2-ros lubos.

VIENATINĖ LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAC IR OAKLAND

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav.

808—8 West SI Street 
Tel. Vlctory 1888

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažų kalnų,

| Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės ) mus

WHITE SOZ MOTOR SALES

LEAVITT STREET 
OARAOE

Viktoras Yuknis, Savininkas
Visokis automobilių dar- 

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

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

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS 
Sutalsom medžio, geležies, sėdy- 
sea, naujus virius ir kas tiktai 
reikalingų prie mašinos vlakų 

padarom.

Drillings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Phone Yards 1806 
Chlcago, III.

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS

B U I C K
Per 38 Metas Užima Pirmenybė. 

Pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUICK ir MARQUETTE

ARCHER BUICK OO.
4400 Archer Avenue

Virginla 2400 
1 Blokas Nuo Kedsle Avė. 
JONAS BLEOAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

O. Navadomskis, Savininkas 
Elektros kontraktorius 

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poperioju, moliavo J u ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

V. 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.

Phone Virginla 2064 
JO8EPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockurell Street

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lletuvtsunų patar
nausiu kuogerlausia.

4426 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 8227

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojimo Kontraktorius 

Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAOO

J. YUSHKEWITZ
REAL ESTATE

Darome Jvairlus legalius dokumen
tus, apdraudžiame namus, automo
bilius Ir kitokias nuosavybės.

2433 West 69 Street
Telef. Prospect 3140

PARSIDUODA naujas 2 flatų mu
ro namas, 5x5, dideli kambariai. 
Beismentas gražus — moderniškas. 
Nažnas randasi prieš Lietuviškų baž
nyčių, Brighton Park. Parsiduoda 
labai pigiai, nes savininkė išvažiuo
ja Lietuvon. Atsišaukito j

"DRAUGO” OFISĄ

50 p. front., miškai, ežeras lotos 
DYKAI, {mokėt $10. Dytas. Vertė 
$100. Sav. išeina iš biznio. 127 No. 
Dearborn St Room 514.

Did. 5 kamb. mod. plytų bung. 
uždarytas porėtus, didelis atikas, k. 
v. apšild. 2 karų gar. Imsim į pai
nus gerų lotų. Pigiai. $9,500. 6144 
Fletcher St Tel. Berkshire 6493, 
Sav. ,

WM, BENECKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados popiera. 
Pigiai. Greit. Darbų garantuoju 

Reikale telefonuoklt 
Lafayette 7654

Gražus namai visokio dydžio ir 
kalnų, biznio ptopertės, biznio lotai, 
firmos. 40 ak. Ir daugau. Bermons 
Realty Co. Kamb. 210, Calumet Bl<lg. 
E. Chicago. Ind. Tel. E. Chlcago 
2981. '
** F A R M^cTs

MUSŲ BARGENAI
DIDELIS NUPIOINIMAS KAINŲ ANT DAIKTŲ 

JUMS REIKALINGŲ
Kviečiame pasinauduoti musų nupigintomis kai

nomis.
Ypatingai dabar nupiginome kainas ant White 

Lead, įvairių maliavų ir aliejaus.
HARDWARE & PAINTS 

A. M. BUTCHAS, Savininkas 
4414 South Rockwell Street 

Telefonas Lafayette 4689610 West 35 Street
Tsl. Yards 0699

Pardavimui 80 ak. fartma, geri 
namai. 7 mllž. karvės. 2 arki, Įran
kiai. Kietas kelias. H. Welkie. Wa- 
natah, Ind. /

PARDAVIMUI
615 akerių farma ežerų apy

linkėj, $265 už akerį, 80 ake
rių farma, geri namai po 
$200 ak., 350 ak. farina na
mai nelaabi geri $80 ak. Tuš
čia ir pagerinta žemė prie e- 
žero ir’ ežero teisėmis, pigios 
kainos. Fermos ir vasarnamiai 
išrendavimui.OIO. E. RIOHARDSON 

Round Loke, UI.
Tel. 3


