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MANIU SUORGANIZAVO NAUJA 
RUMUNI10SKABINETA

Vokietija Su Rusija Yra
Drauginguose Santikiuose

FRANCUOS SU MASKVA NESUTIKIMAI 
EINA ARŠYN

MANIU RUMUNIJOS 

PRIEŠAKY

BERLYNO SU MASKVA 

DRAUGINGUMAS

BUKAREŠTAS, birž. 15.-| BERLYNAS, birž. 15. — 
Pirm keletos dienų atsistaty- Vokietija, su bolševistine Ru- 
dinęs ministeris pirmininkas sija pagamino savitarpių drau 
Julius Maniu, valstiečių par- gingų santikių sutartį, 
tijos vadas, išnaujo pakilo į Kaip paprastai, Maskva pa 
Rumunijos valdžios priešakį, sižada neskleisti Vokietijoj 
Suorganizavo naujų valstle- komunistinės propagandos.

VALENCIA APELSINŲ PARODA ANAHEIME, KALIFORNIJOJ

1
** *r*»*r^*«“ ****** **'

E72

- **»»**««

, .V« . »«<&**'*'*

■k » « *&»* « * <riMuir? * * * * * » » * •

I <
< ♦«<* •* *

wii>£ &t,KUi puota,—r y.: kvM !

/ u

U.

tSg35iJis ■>

't >

COUNTY
• ••• »*•» • •••

> J-
*»»«•<

* v- s* <» *■ * v
k.<v A...V.k

Tai tik viena tos parodos dalis čia atvaizduojama. Ši dalis priguli Los Angeles ap-
čių partijos kabinetų. Naujas Tarp abiejų valstybių kilę ne,skričiai. Kaip dailiai ir užimančiai sudėti apelsinai (orendžiai).

“DRAUGAS”

The most influential 
Lithuanian Daily in 
America.

36 A C 0 P Y
Tiltfonat: Roouvttt 7791

METAI-VOL. XV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KAUNO PRADŽIOS MO

KYKLŲ ŠVENTE

“VYTAUTO KAMBARYS” 

MUENCHENE

Muenehenas V-24 (Elta). 
Muencheno universitetas susi
taręs su studentais, neseniai 
Įsteigė bendrabutį, kuriam gy
vena apie 60 įvairių valsty
bių studentų. To bendrabučio

karalius pageidavo koalicijos susipratimai bus sprendžiami 
kabineto. Maniu nesutiko, ka- arbitražu.
dangų parlamente valstiečių ------------------ --
partijos atstovai sudaro 90 FINA RI OfIVN FRANCI- i 
nuošimčių visų atstovų.

Liberalai, socialistai ir ki
tos partijos labai nepatenkin
tos, kad Maniu yra valdžios 
priešaky. Jie Maniu pašiepia.

EINA BLOGYN FRANCI- 

JOS SU MASKVA 

SANTIKIAI

PARYŽIUS, birž. 15. — 
Francijoj valdomoj Indo-Kini- 

Vadina jį menku Transylva-! joj seka gyventojų sukilimai, 
nijos advokatėliu. Sako, vai- Franeija aiškiai patyrė, kad
džios priešaky turėtų būti 
koks įžymus politikas. Maniu 
puolamas pirmiausia dėlto, 
kad jis katalikas, kad mokinę
sis Jėzuitų Kolegijoj, kad nė
ra koks sukčius, bet teisin
gas.

tai Maskvos sovietų darbas. 
|Franeijos valdžios protes

tai bolševikams yra tuščias 
dalykas. Tad, rasi, bus nu
traukti diplomatiniai santi- 
kiai.

VESULA WISCONSINE

EAU CLAIRE, Wis., birž. 
14. — Menomenie, AVis., už 24 
mylių nuo čia palietė smarki 
vėsula (tornado). Mirė ketu
ri žmonės. Po to vėsula atsi-

PALAIMINTUJŲ SKAIČIUN 

ĮSKAITYTA PAULA 

FRASSINETTI

suko į šį miestų. Čia dvylika iškilmėmis

ROMA, birž. 1.3 (suvėlin
ta). — Praeitų sekmadienį S v. 
Petro Bazilikoj įspūdingomis

CHICAGOJE
COOK APSKRITIES GY

VENTOJŲ SKAIČIUS

- Kauno pradžios mokyklos 
■geg. 25 d. turėjo nepaprastų 
dienų — pažymėjo kuo galė
damos šiuos jubiliejinius Vy
tauto Didžiojo metus. Tiesa, 
panašias šventes visos Kauno

^pradžios mokyklos švenčia Į tikslas padėti valstybių kultū- 
kasmet, bet šiemet ta šventė rinių ir draugingų santykių 

įbuvo kur kas įspūdingesnė ir sustiprinimui. AI ūsų generali- 
gražesnė. Jos pirmoji dalis— uis konsulas Aluenehene p. 

'dainos su vaidinimais — bu- Pflueger įrengė studentų na- 
ivo atlikta anksčiau Valstybės muose “Vytauto • kambarį.” 
įteatre... Geg. 25 d. mokyklos Šitam kambary galės apsigy- 
susirinko iškilmingai procesi- venti studentas lietuvis.

■jai ir pasportuoti. j Generalinis konsulas p.
.Pfluegeris 500 metų Vytauto 

Did. sukaktuvių proga paau-
v • v kojo Vytauto muziejui 2,000 tis būreliai mažųjų piliečių su • J d

vėliavomis, vėliavukėmis, gė
lėmis. Atvykus mokytojams ir 

I sutvarkius eiles, ta didžiulė 
procesija taip ir išsitiesė ilgė- 

' liausią virtine Vilniaus gatve.
I Pirmiausia ėjo gusarų orkes- 
. tras, paskum važiavo gražus 
gyvasis paveikslas, vaizduoja-

Į Jau vos po 12 valandos 
Rotušės aikštę pradėjo rink-l

BAISI AUDRA KRETIN-' 

GOS APSKRITY

z

PAGEIDAUJA NUKELTI 

PASIUNTINYBĘ

PETPTNG, Kinija, birž. 15.

INDIJOJ SUTRAUKIAMA 

KARIUOMENĖ

BOMBA JUS. Indija,
15. — Iš Poona čia atvyko

birž. I ?ra

žmonių sužeista.

BUS IŠMĖGINTAS PROHI- 

BICIJOS PRIEDAS

NEAVARK, N. J., birž. 15. 
— Ateinantį antradienį New 
Jersey valstybėje bus išmė
gintas 18-asis priedas. Bus 
skiriami kandidatai į J. Vals
tybių senatorius. Vienas repu- 
blikonų partijos kandidatas 

už to priedo atšaukimų, 
gi kitų Stato sausieji.

— Am. J. Valstybių pasiun-j kareivių vienas batalijo- 
tinys Kinijai Johnson iškėlė naa. Į kitas vietas taipat siun 
pageidavimų pasiuntinybę iš čiami kareiviai. Tas aiškina- 
čia nukelti į Shanghajų. Anotjma, kad britų valdžia Indijoj 
jo, šis miestas šiandie skaito- pradės jėgomis malšinti in- 
si politiniu Kinijos centru, piečių sukilimus. Sakoma, lig 
Pasiuntinybei Sliangbajuje ne §joį su sukilėliais peršvelniai 
būtų reikalinga išlaikyti 500' apsieita.
marininkų.

Peipinge gyvenų amerikie
čiai laukia iš AVasliingtono iš
sprendimo.

PRIEŠ PIKIETAVIMUS IR 

BOIKOTĄ

ATNAUJINA REIKALAVI

MĄ PATVIRTINTI

SUTARTĮ

AVASHINGTON, birž. 14.— 
Prezidentas Hoover atnaujino 
reikalavimų, kad senatas pa
tvirtintų laivynų sutartį. Kuo 
met gi senatas taipat išnaujo 

i reikalavo sau patiekti slepia
mus dokumentus, jam tas at
sakyta.

LEDAI UŽMUŠĖ 32 

ŽMOGŲ

BOMBAJUS, birž. 15. — 
Indijos valdžia ėmėsi priemo
nių išgriauti čia ir kitur in.-

A TENA T, birž. 15. — Grai
kijos Makedonijoj didelių le
dų kruša užmušė 32 žmogų. 
Be to, 29 sužeista. Ledai bu
vę didumo kai tenniso svaidi- 
nvs.

AVASHINGTON, birž. 14,
Čia gesinant vienų gaisrų žu- romėnų 

diečįų pikietavimus ir visokį vo gaisrininkų viršininko pa- 
boikotų. Tam tikslui bus pa-idėjėjas Davis. Keletas gais- 
naudojama kariuomenė. I rininkų sužeista.

PASIDAVĖ PLĖŠIKAMS 

GELBĖDAMI VYSKUPĄ

SHANGHAT, birž. 14. — 
Airių Šv. Kolumbano Draugi
jos du misionierių kunigu La- 

LONDONAS, birž. 15. —,fan ir Lineban, kuriuodu pag
Gauta žinių, kad Balučistanoj robė plėšikai, dar nepaliuosuo 
gyventojų padermės pradėjo tu.
ginkluotis. Tas atkreipta prieš Čia gauta žinių, kaip misi- 
britus. onieriu pagrobta. Plėšikai ne-

-------------------- tikėtai užpuolė Sientaochen
SHANGIIAI, birž. 14. — misijų. Misijos namuose buvo

Kinijos valdžia užgina žinių, vyskupas Jlalvin ir tiedu ku- 
kad ji darbuotųsi už paliaubas į nigu. Vyskupas valgė pietus 
su šiauriečiais sukilėliais. antrųjam aukšte, kada pikta

BALUČISTANO PADER

MES NERIMSTA

dariai įė.jo į vidų.
Jie klausė vyskupo, tik vys

kupų norėjo pagrobti. Kun. 
Laffan atsakė, kad jis yra mi
sijos viršininku. Kada jį plė
šikai išsivedė, kun. Lineban 
nebėgo. Jis patarė vyskupui 
kuoveikiausiai bėgti užpakali
nėmis durimis, gi patsai išė
jo į gryžtančių atgal plėšikų 
priešakį ir su jais užvedė kai
lių, kad tuo būdu duoti pro
gos pabėgti vyskupui.

Plėšikai apgriozdę namus 
nieko nerado. Taria suėmė ir 
kun. Lineban.

Gegužės 25 d. apie 15 vai. 
per Kretingos apskritį iš žie- 
mių-rytų užėjo didelė 4-rių 
kilometrų ruože audra. Jos 
centras slinko per Veviržėnų

ntis Vytauto laikų Lietuvą. O
HainjSee P»'^ W fc-v.hiojTO.. Virti ~^f0.8 ISkrite 'l’ed^' 2 "cZ

W?in„ iškaityta lwis valstvb<-, įAmus C(,„k m efles, mokytoj, tornado-,. > ..........

Cook apskritis turi 3,989,-

mintųjų škaiČinn įskaityta 
Paula Frassirietti, Šv. Dorote- 
jos Seserų kongregacijos įkū
rėja.

Įskaitymo (beatifikavimo) 
dokumentas (brovė) buvo skai 
tomas akivaizdoj ATatikano 
kapitulos, kurios priešaky bu
vo arkikunigas kardinolas Pa- 
celli ir Apeigų Kongregaci
jos narių, kurių priešaky bu
vo kardinolas prefektas Lau- 
renti.

Dokumentų perskaičius ati
dengtas palaimintosios Pau- 
los paveikslas ir išstatytos 
ant altoriaus relikvijos. Tuorn 
laiku sugriaudė varpai ir var
peliai. Po to atgiedota Tave, 
Dieve, garbiname. Toliau sekė 
Pontifikalės Aukštosios Mi
šios. Atnašavo kanauninkas 
arkivyskupas Cherubini.

Popiety į Bazilikų nulydė
tas Šventasis Tėvas Pijus XI 
pagerbti naujų palaimintųjų. 
Buvo 18 kardinolų, daug dip
lomatų ir aukštosios kilmės

skritį, turi 7,640,000. Tas rei
škia, kad Cook apskrities gy
ventojų skaičius visos valsty
bės gyventojų skaičių viršija 
■keliais šimtais tūkstančiu.

UŽ POLICIJOS VIRŠININ

KO PAŠALINIMĄ

jamos. Prie Prezidento rūmų 
sustoja. Čia p. Prezidentų pa
sveikina ir vėl visi rikiuotai 
su Kauno burmistru ir inspe

ktoriais prieky išsitiesia į 
Laisvės Alėjų. Iš čia pasuka 

■į karo muzėjų, kur, pagerbę}'

/diametre visai išnaikino ru
zgius, numušė sodų žiedus, da
ug išmušė langų stiklus, su
gadino keletu trobesių. Nuos
toliai dar neapskaičiuoti. Be 
to, tuo pačiu metu pil. Gir
tauto Miko, gyv. Rusinu k.

>. . v , • , i „v . įVeviržėnų valsčiuj, nuo per-zuvusius uz laisvę karžygius, 1 f

nutraukia prie švietimo mini
sterijos. Čia demonstracijų 
priima švietimo ministeris inž. 
K. Šakenis su pradžios moks

Chicagos policija pastaromis
dienomis sugaudė daug įtaria
mų galvažudžių. Nežiūrint to, 7 7 , / j. 7. .‘ B \ lo departamento direktorium
piktadarių veikimas nepaliau
ja ir vietos spauda reikalau
ja

p. Vokietaičiu.

kūnijos sudegė tvartas ir da
ržinė su joje buvusiu inven
toriumi.

Nuostolių padaryta už 4600 
litų. Trobesiai buvo neap
drausti. “R.”

į policijos priešakį pašau- 1 Mergaitės veik visos pasi- 
, puošusios gėlėmis, prie krūti-kti atatinkamesnius vyrus. 

Angliški laikraščiai
be-

,. , ..... raiukai, vėliavėlėmis nešini,
Ina, kad policijos viršininkas , . ... ..... . saliutuodami pakelia dešinę
ir jo padėjėjas žadėjo įsnai- . . ........

. . , . t. . ranka ir praeina lvg įskilmin-kinti aglvazudzius. Bet nesi- I . , .. , , . . .. 'gu maršu. Taip praslenka a-
mato jų darbe pažangos ir jie . , .! . .... . . pie o,000 organizuotos mažuo-

I turi pasisalinti, pareiškia lai-

NELEIDŽIA ORGANIZUOTI 

PARAPIJŲ

I v v • _ •kraseiai.

Parvyksta Dawes

skel-
nes prisisegusios po rožę,

SENATAS PRAVEDĖ 

MUITŲ TARIFĄ

menės. Tarpais važiuoja dar 
gyvi paveikslai, vaizduojantys 
■čia pavergtų sostinę, čia Lie- 
tuvų rusų persekiojamų, čia

AVASHINGTON, birž. 14.— 
44 balsais prieš 42 senatas 
vakar pravedė naujų muitų 
tarifų. ,

Praneša, kad šį pakeistų įs
tatymų ir patvarkymus muitų 
reikale prezidentas pasirašys 
ateinantį antradienį.

Į Chicagų porvyksta amba- jų, jau laisvę atgavusių.
sadorius Britanijai Ch. G. J T x j- • m i~ T. v. \ . LFLS stadijone. Ten buvol)awes. Jis čia patvarkys Clnl .... . , , .. ,1 , i atlikta paskutine šventes da-
cagos pasaulio parodos reika-1.. , . .............. v •,.Į “s, sudaryta iš įvairių žaidi

mų, ritmiškų judesių, pritai-
kytos gimnastikos ir mergai
čių plastikos. Tuo šventės ofi- 

Praeitų šeštadienį buvo Ve- icialioji dalis ir buvo baigta, 
liavos Diena. Tų dienų suėjo r “R.”

. ............ . . 153 metai, kaip pripažinta j-----------------------------
r,n<\lKin’’Į°J\7-S,nk,ang1Pr°lfiiandienin5 Salies žvaigždėta MIRĖ AUŠRININKAS 

vincijoj, . am ziunjoj, gu er- vejjava jVyko vįaa Pjiė patrio . ANDRIUS NARIJAUSKAS 

tinių pramogų.

SIIANGHAI, birž. 14. — 
Kokia šiandie betvarkė gyvuo 
ja Kinijoj paaiški kadi r iš to, 
kad Kansu provincijoj, vaka-

natoriai draudžia katalikams 
^urti naujas parapijas. Bet gy 
vuojančių parapijų kol-kas ne; 
kliudo.

PARVYKO AMBASADO

RIUS DAWES

NEW YORK, birž. 15. — 
Parvyko ambasadorius Brita
nijai Ch. G. Dawes.

Veliavos sukaktuvės

— j Gegužės 15 d. 
praneša, Pilviškių valse ,

Vaitų kaime, 
Vilkaviškio< “Vilniaus Žodis” 

kad prieš kurį laikų Gardino apskr. mirė lietuvių darhuoto- 
karo teismas svarstė Vilniaus įjas rusams spaudų persekioja- 
lietuvių skautų vado studen- jnt Andrius Narijauskas. Ge
to Pr. Žižmaro politinę bylų gūžės 18 d. jo kūnas iškilmi-
ir jį išteisino. Kaltinamųjų gy
nė advokatas Frištenbergas iš 
Gardino. “R.”

■ngai palaidotas Paežerių kapi
nėse, dalyvaujant skaitlingai 
miniai žmonių. “R.”

ANGLAI MALDININKAI 

IŠVYKO Į LOURDESĄ

LONDONAS, birž. 13. —
Tomis dienomis į Lourdesų 
išvyko 1,200 anglų maldinin
kų. Išvažiavo trimis specia
liais traukiniais. Maldininkų 
priešaky yra arkivyskupas 
Mostyn ir keletas vyskupų.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų r. .$10.00 
Britanijos 1 sv. eteri. 4.89 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.37 
Vokietijos 100 markių 23.83



s
DRAUGAS

“DRAUGAS”
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PRENUMERATTOg KAINA: Metams — «< 0«. Pu* 
esi Metų — 13.50, Trims Mėnesiams — 13.00, Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams 87.00. Puael Me
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų neere- 
Mna, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlelunėiama tam 
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Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 18:00 vai
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet.
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‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley A v., Chicago

Bet metai iš metų vis tie patys dalykai 
pasikartoja. Organizacija vedama ne frater- 
nu lizino, bet liberalizmo keliais. Organas nuo 
pat jo įsikūrimo uoliai tarnavo bedievybei, 
užgauliojo katalikus, šmeižė jų vadus. Vie
nok ir tas katalikų neišvedė iš kantrybės. Jie 
vis tebemanė, kad šis “karštis” yra tik lai
kinas, jis praeis.

Ir mes tikime, kad jis praeis. Komunis
tai smunka, jie neskaitlingi ir dėl to S. L. A. 
į savo rankas nepajėgs paimti. Socialistų ir 
Sandariečių organizacijos visiškai yra sus
mukusios ir dėl to j patį S. L. A. vis mažiau
įtakos begalės padaryti. Centro valdybų į sa- >• ------ . . . -
vo rankas turėtų paimti tokie žmonės, kurie ve^mas (importas) šaliai nc-iPjatinimu jiagomj šaljse. J am į 
sugebėtų organizacijai vadovauti, kurie na-lra svarbus. Visi pageidauja,.tikslui pašvenčiama daug lai

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

AMERIKOS PREKYBA 
SUMAŽĖJUS.

1 - -

grųžinami gražieji santikiai 
prekyboje. '

Nežinia kaip bus šiame at
sitikime.

D. O.
Praėjusiais keturiais mėne

siais Amerikos J. Valstybių 
prekių išvežimas sumažėjo 
apie 20 nuošimčių palyginus 

įsu praeitų metų tuo pačiu 
laikotarpiu. Be to, pradėjo 
pulti ir įvežimas.

1 Iš svetimų šalių prekių į-

BUS PRAPLĖSTA MISIJŲ 
DIRVA.

Šventasis Tėvas Pijus XI 
daug rūpinasi šv. Tikėjimo

Pirmadienis, Birž. 16 (L, l&uO
as«

POTVINIS LOUISIANOJ.

Vakarinėj Louisiana valstybės daly, Red upės klony Įvy- 
kuo- L° b’ didelės sumos pinigų. ; ko potvinis, dėl kurio tūkstančiai žmonių paliko be pastogės, 

su

SEIMAS.

liuose platintų sveikų fraternalizmo idėjų ir kad tas įvežimas butų
kurie mokėtų nuošaliai stovėti nuo bedieviškų į mažiansias. Kas kita yra
j>artijų ir grupių reikalų ir biznio ir pačios išvežimais (eksportu). Kada,;^atalikiškų pasaulį ragina mi- 
organizacijos ten netrauktu. išvežimai ima pulti, tuomi. fcUoniS geibi ti, kad kuodau-

Organas ir-gi kitokioj dvasioj turėtu bū-' s”sir“Pina «* tik Pirkliai- bet “ *VCTtU8
, .... v ir nati valdžia Gerai dar rojon knkseionyben.ti vedamas. Jis turėtų sustoti platinti pražu-1lr I)an 'amzia\ v v ’• i ..

tingų bedievybę, užgaulioti sau nepatinka- kad su puolančiais išvežimais j Kad tas darbas sėkmingiau pijo*11* daug prijaučiu. Po pa
muš žmones. Tokios organizacijos laikraščio proporcionaliai ima pulti ir 'butų vykinamas, Šventasis Tėptarojo karo kaip Amerikos, 
reikalas yra rūpintis fraternalizmo ir or. j įvežimai. Nelaimė, kada įveži-! Vas Pijus XI pirmutinis pa-i taip kitų šalių katalikai kas

Kristaus vietininkas visas Atvaizde parodoma, kaip viena šeima luoteliu apleidžia sa
vo namus.

reikalinga pagelba yra užtik
rinta. Pasanulio katalikai mi- MARGUMYNAL

‘AŠ. ti

Šiandien prasideda S, L. A. 36 seimas, 
prie kurio kuopos taip “rūpestingai” ruošė
si, kovojo už delegatų išrinkimų, varžėsi, agi
tavo. Besirengiant prie to seimo, sandariečių 
— socialistų, komunistų ir Tareilinių frakci
jos, sakoma, jau po keletu atskirų seimelių 
padarė, susitarė ir bendru frontu nutarė ko
voti vieni už išsilaikymų senose pozicijose, 
kiti už esamos valdybos nuvertimų, treti dėl 
“patriotiškumo”.

S. L. A. yra stambi organizacija ir na
rių skaičiumi ir kapitalu. Nors ji nėra di
džiausia. Kita tos rūšies organizacija — L. R. 
K. S. A., narių skaičiumi imant, yra dides
nė. '' ? J i

Šį, taip vadinamąjį tautiškąjį’ Susivieni
jimų, dažnai sau savinasi vieni sandariečiai ir

I mai didėja
:lant.
i

Tas prekybos

ganizacijos reikalais, o neužsiimti kova su
vėjo malūnais ir šmeižimais.

Tokiose tik sąlygose galėtų įvykti S. L. j
A. vienybė ir susiklausymas.

Bet ar šis 36 seimas šias sąlygas sukurs, į
me stipriai dar abejojame. Mums rodos, kadi. V1 ................... . .

. , ieškoti priežasčių. ivenimu.dar nėra susiorganizavusi tokio sveiko, ir pil- Į, .
. p , r», ... T . . I Taip šiandie yra ir Ameri- lengviaunai fraternalisko nusistatymo S. L. A. narių i 1 J

jkoje. Tie ir kiti ieško priežas
čių ir visi visaip aiškina išve
dimų sumažėjimų. Šalies prie-

grupe.

ŽENGIAME PIRMYN.

isvezimams puo-;gOnų tautose katalikiškus ku- metai savo aukas didina.
i niaus pakėlė vyskupais. Ša-[ inon . . ...v . , . ! e ■ 1 ' 1 ! 1929 metais Tikėjimo Plati

su užsieniais kyšime, kiniečiai vyskupai juk i . . . . ,,, .... ... 'minui suaukota 64 nailonai
i puolimas kaip didžiųjų, taip ’ arčiau kaip svetimi yra susi-i.. , ...' ,
. „ . , .... .1 ikrų arba 16 nailonu lirų dau-
mazųjų valstybių giliai atjau- i pažinę su savo tautos reika- .v. ... . . . 1 . ... . ’giau, negu 1928 metais. Dr-
ciamas. luojaus pradedama lais, jos papročiais ir visu gv- . .. , . ....... . ,r i > j v i n. jos dn-ektonai tikisi, kad ar-

®a 1 timoj ateity į metus tam tik-
savo'slui bus surinkta ligi 200 m i-

tautiečių pagomj ir jiems yra , jr
lengviau juos įtikinti, kad jie ... , ... .” J . [misijose bus toli spartesnis.
priimtų krikščionybę ir Dievo

šaky yra republikonų partija. 
Tad demokratų partijos vadai 
jų ir kaltina. Jie pažymi, kad 
šalies administracija neteku
si visuomenės pasitikėjimo.

'Del to nepasitikėjimo gyvuoja 
ir prekyba

šio mėnesio 12 d. trisdešimts penkios 
mergaitės baigė šv. Kazimiero Seserų Aka
demijų: 15 aukštesniųjų mokyklų (Higli Seu- 
ool), 20 komercinius kursus.

Čia tai yra tikras mūsų laimėjimas, ku-[ didelis nedarbas
artimi jiems socialistai. Tačiau S. L. A. nėra riy parodę, kad mes kas kart vis labiau į-Į su užsieniais turi pulti.

vertiname mokslų, o svarbiausia — įvertina- Kaip ten nčbtitų, bet išvė
mė savųjų įstaigų, kurioj lietuvaitės gauna žinių mažėjimas yra visai ša- 
reikalingų tikybini ir tautinį išauklėjimų. į liai nejaukus. Žinovai nurodo 
Reiškia, žengiame pirmyn kultūros ir švie-Įir priežastis. Tikriausios prie- 
sos keliu, kuris veda tautas į laimėjimų, į lai- žastys tai muitų tarifa — iš 
mingų ateitį.

_ fcftnd»riečių ar socialistų^į^Yf^zacija. Jon j
eina visokių pažiūriu ir nusistatymo žmonės. 
Didžiausių narių dalį, žinoma, sudaro katali
kai, užsilikę dar nuo skilimo laikų, arba prisi
rašę išimtinai apsidraudimo sumetimais.

Liberalams jau nuo seniau pavyko Sus- 
mo valdyba į savo rankas paimti ir iki šiol 
joje išsilaikyti. Vėliau prie jų prisidėjo ir so
cialistai. Bet, už tat sukilo komunistai ir 
“komunizmo” vardu dirbdami, jie veržiasi į 
valdybų, o svarbiausia prie iždo.

Reikia pasakyti, kad ir vieni ir kiti i 
šių organizacijų rašėsi ne tiek apdraudos su
metimais, kiek “politikos” išrokavimais. 
Pastaroji kova aiškiausiai apie tai kalba.

Kuomet S. L. A. nariai sandariečiai, so
cialistai ir komunistai murdosi nešvarios ko
vos baloje dėl pirmenybės valdyboje, katalikų 
dauguma, iki šiol žiūrėjusi į šių organiza
cijų kaipo į grynai apdraudos organizaci
jų, į šių “politika nesikišo, mažas jų skai
čius rinkiniuose dalyvavo, pasitikėdami su
laukti laiko, kada būs pušalinta politika, ka
da būs rūpinamųsi išimtinai organizacijos ge
rove.

TIKĖJIMUI PRIEŠINGI) KNYGŲ IR 
RAŠTŲ SKAITYMAS,

l

(Tųsa)

Prieš viltį galima ir nusidėti, bū
tent:

a) kada mes nevisko arba netvirtai, 
tai yra per mažai tikimės (abejojimai ir 
nepasitikėjimas),

b) kada mes per daug pasitikime 
(per didelis pasitikėjimas ir klaidingas 
pasitikėjimas).

1. Abejojimai ir nepasitikėjimas.
Prisiminus žmogui galutinį tikslą ir 

tas priemones, kuriomis naudojasi, ga
li kilti įvairiausių abejojimų. Pavyzdžiui 
galvojama: aš esu toks didelis nusidė
jėlis, kad Kristaus prižadėjimų tikrai 
nesu vertas. Kas šitaip mąstytų, sun
kiai nusidėtų. . |

Kas su tokiais abejojimais nepilnai’ 
sutinka, kitaip sakant, kada yra silpna-' 
dvasiškumas ir baimingumas dvasiš-. 
kuose ir kūniškuose reikaluose, tai, be

Tie vyskupai 
prieiti prie

žodį.
Romoje suvažiavę į metini 

susirinkimų Pontifikalės Di- 
jos Tikėjimų platinti įvairių 
tautų direktoriai. Susirinkime 
tariasi imtis visų galimų prie
monių prisitaikinti šventojo 
Tėvo noru ir misijų veikimų 
iškelti į aukščiausių laipsnį. 
Per sekantį dešimtmetį misi
jų darbuotę norima padaryti 
taip tariant, didelė dinamo jė
ga, kad pasaulis pagaliau at-

Įvairios kunigų kongregaci
jos bus paragintos atatinl a- 

imas savo narių dalis skirti 
misijų darbuotei. Rasis daug 
garbingų kunigų, kurie mielu 
noru pasišvęs Dievo žodžio 
skelbimui pagonų šalyse.

Ir štai tuo budu Šventojo 
Tėvo Pijaus XI Bažnyčios vai 
dymas bus apvainikuotas.

keliami aukšti muitai už įve-1 ;iaustų tų galingų jėgų — Ka-
Ne seni xlar tie laikai, kada mes, lietuviai' žarnas prekes. Senato svarsto- • tulikų Bažnyčios ir Kristaus

nenorėdavome pripažinti savo dukterims ly-Įma tarifa išjudino svetimas 'mokslo pažangų.
gių teisiu su sflnais. Mes manėme, kad mo-'šalis griežčiau nusistatyti; .v .
J . .... ... v. , , I • « . , .i Kad išdirbti tų galingų ir.i-lerei mokslas nėra reikalingas. Tačiau dabar |prieš Ameriką, kuri visus įg-■ .. . , , . .

ji i m i • * i .sijoms jėgų, kad jos galėtųjau pradedame suprasti, kad tauta negali i noruoja. Tad siaurina uzsaky. • •' A.
ii, ii ... [daug pažangos atlikti, yramus, kad tuo budu amerikie-1 ° .

v , i reikalinga daugiau kunigų numis palenkti savo pusėn. Ka-; w ”
būti kultūringa ir šviesi, jei jos moterys pa
siliks tamsios, be mokslo.

Dabar jau matome, kati kuo daugiau tu- da prekyba menka, prekibi- įsionieriu ir sielas misionie-

išmokslintų moterų, tikybinėj ir |au. pąaLai leiLalauja valdžios ini-i 
tinėj dvasioj išauklėtų, tuo ramesni galėsime'P1^0111011^ daryti nusi-
rusime

[riams pagelba.

y s "i Įgiję turtų 
bei mokslo, pasiskir. ?• j ug
nius, pasisavino sau įvairius 
titulus, tinkamus savo asme
niui.

P ' ’

rašo vadina save
l'j ■ -1 • vi L

■aš”. Tai gi
“aš” yra jo savastis, nei nuo 
ko negaunama ir niekuo nėra 
pakeičiama. “Aš” ir asmuo 
yra giminės. Tai titulas bied- 
no ir turtingo; mokyto ir be
mokslio; galingo ir menko; 
valdovo ir pavaldinio; jauno 
ir seno; tėvų ir vaikų. “Aš 
tai yra žemės viešpats.

Musų kalboje “aš”, sans
krito “asmad”, graikų ir lo
tynų “ego’vokiečių “Ij?k”,„ 
anglų^1'^ rnšų “Ja*’ etc.‘ *, rūsį

“Aš” ir “asmad”, mes ir 
Indijoj ir kitose Arijai, pirmąjį asmenį rašomeKinijoj,

šalyse dešimtys niilionų žino- vienaip pradedami su a pir- 
nių ištroškę tikrojo tikėjimo, niųjų abėcėlės raide, kuomet 
tikrosios šviesos, kokių gali graikai ir lotynai penktąja 
jiems suteikti tik Katalikų raide, vokiečiai ir anglai de- 

i Bažnyčios tarnai, garbingi vintųja. Mūsų kaimynai rusai
misionienai.

Kadangi šiandie tų garbin
gų vyrų yra permažas skai
čius, vietomis kuoplačiaui ios 
dirvos pudymauja. Tad bus 
pasidarbuota tas dirvas, taip

Dėlto suvažiavę sakomi di tariant, pradėti arti ir jas 
būt., dėl savo tautinio čia likimo ir'ateities,lleidim’- irektoriai ir tariasi, kokiu bu-.berti tikrojo tikėjimo seki,,
nes moters rolė tautiniame gyvenime yra be' Ka|-koda M paklausoma ir du tai visa atsiekti. Misijoms j Akstinas.Oa- a- j . -
galo svarbi. Čia teisingai galima pasakyti, kad [-------- -- '----------- - —- ' - ----- -
mūsų tautos ateitis labai daug priklausys nuo [j°s pastangas Įvertiname. To geru liūdymu 
to, kokias moteris turėsime. Doros, šviesios ir' yra 3.) lietuvaitės, kurios šiemet gavo Aka- 
kultūringos moterys — tai tautos išganymas, demijos užbaigimo diplomus.

Šv. Kazimiero Akademija, tai mūsų atei- Kadangi šv. Kazimiero Akademija yra 
lies šaltini*. Ji ruošia Amerikos lietuviams pilnai valstybės akredituota, turi lygias teises 
tautinę ateitį. Del to svarbu, kad mes labiau su kitomis tos rūšies mokyklomis, jų baigu

sios mergaitės be jokių kliūčių gali stoti į 
bile Amerikos, ar Europos kolegijų, ar uni
versitetų.

Mes dei to ir linkime, kad visos Akade
mijų baigusios lietuvaitės įstotų j aukštąsias 
mokyklas ir siektų mokslo aukštumų.

ir lenkai dešimtąja raide.

Kadangi mokslo vyrai į- 
rodint ja arijų kalbų esant kai 
bu motina, o prie mūsų kai 
bų tiek mažai prisiininama, 
studijuodami “kalbų moti
nų” randome kad ir mes ir 
arijai turi tų patį “aš”.

Bėglias.

UŽ KUMPIO VOGIMĄ

ATLANTA, Ga., birž. 14. 
— Negrų Oscar Jossie už vie
no kumpio pavogimų teismas 
nubaudė 20-iai metų kalėjimu.

ndrai imant, yra atleistinoji nuodėmė. 
Pavyzdžiui tokiame silpnadvasiškame 

nusistatyme dėl menkos priežasties 
trokšti mrties. Čia yra tik atleidžiamoji 
nuodėmė.

Visi trokšta išganyti savo sielą. Šio 
kilnaus siekimo dėka, nevienas nori iš
vengti sunkių nuodėmių, ir, kad jų iš
vengus, trokšta greičiau numirti. Toks 
mirties troškimas, labiau branginant 
sielos gyvybę, negu kūno, nėra nuo
dėmė. Čia žmogus ne Dievu nepasi
tiki, bet pats savimi. Tai yra silpna- 
dvasiškumas. Tik svarbu pažymėti, 
kad žmogaus gyvenimas yra kova tar-p 
gera ir pikta. Todėl šios kovos nega
lima vengti, bet drąsiai naudoti visas 
priemones, kad pikta nugalėtume ir ge
ra laimėtume.

Juo labiau žmogus nenusideda, jei 
trokšta mirties, kad greičiau susivie
nytų su savo Sutvėrėju, su meilės šal
tiniu Jėzumi Kristumi. Galima taip pat 
prašyti mirties, kad išvengtume dideliu 
dvasios ar kūno skausmų, bet šiuo at
veju pirmoj vietoj reikia žiūrėti Dievo 
valios.

2. Per didelis pasitikėjimas Ir klaidin
gas pasitikėjimas.

žmogui p; 
užrūstinti Dilti,

Kiekvienam žmogui pasitaiko nupu 
sunkiai užrūstinti Dievą. Bet kasZ €

turi nelaimės sunkiai nusidėti, tas kuo 
greičiausiai per išpažintį turi ir pasi
taisyti. Tačiau pasitaiko ir taip, kad 
nusidėjus neinama išpažinties, bet ati
dėliojama ligi mirties. Mąstoma: Die
vas yra tiek geras ir gailestingas, kad 
po mirties vis tik aš būsiu išganytas. 
Šiuo atveju nusidedamą. Jei Dievas y- 
ra gailestingas, tai tą Jo gailestingumą 

I negalima naudoti piktam. Mes tyčia 
darysime nuodėmes, ir Dievas mums 
turi atleisti. Tai perdaug.

Dažnai žmonės, pamiršę savo silp
nybę, nevengia nuodėmingų pavojų. 
Bet kas mėgsta pavojų, tas greit ir 
pražūsta. Nevengia dėl to, kad arba 
patys savimi labai pasitiki arba Dievo 
gailestingumu. Nevengti nuodėmingų 
pavojų tik dėl to, kad Dievas mus- iš
gelbės, reiškia ne ką kitą, kaip Dievo 
gundymą. Toks pasitikėjimas yra nuo
dėmingas ir juo naudotis negalima.

“Pasitikėk Viešpačiu, ir Jis tave

saugos.” (Ps. 54, 23.) “Nebūkite bai
liai susirūpinę savo gyvybe, ką valgy
site, nė savo kūnu, kuo vilkėsite... Ne
sakykite: ką valgysime, ar ką gersime, 
ar kuo apsirengsime?.. Juk jūsų Tėvas 
žino, kad visa to jums reikia.” (Mato 
6, 25. 31. 32.) Taip kalba pati amži
noji Tiesa.

Dievu reikia pasitikėti ir kūno ir 
dvasios reikaluose. Jei turėjai nelaimės 
sunkiai nusidėti, nenusimink ir nebijok. 
Dievo gailestingumas nežino ribų.” Kq 
reiškia viena kibirkštis, sako šv. Chri- 
zostomas, palyginus su jūra. Lygiai 
tas pats yra palyginus žmonių nedo
rybes su Dievo gerumu.” Judas, išduo
damas savo Viešpatį ir Mokytoją, la
bai sunkiai nusidėjo, bet dar sunkiau 
nusidėjo, kaip pastebi šv. Jeronimas, 
neatsižvelgdamas j Dievo gailestingu
mą.

Iš kitos pušės nepasitikėk ir per 
daug. Nekrauk nuodėmės ant nuodė
mės ir nesakyk: per išpažintį apsisa- 
kysiu, nes nežinai ar begalėsi išpažin
ti. Neatidėliok savo atsivertimo laiko. 
Jei esi malonės stovyje, prisimink savo

silpnybę, šv. Paulius aiškiai įspėja: 
“Kas tariasi stovįs, težiūri, kad nepul
tų.” (1 Kor. 10, 12.).

3. Meilė.
Nevienodai mylime savo artimus ir 

kaimynus: vienus daugiau, kitus ma
žiau. Vienus mylime dėl to, kad jie yra 
geros širdies, turi gražių savybių, žo
džiu, dėl jų pačių. Tai tikroji meilė. Ki
tus mylime, tikėdamiesi iš jų ką nors 
gera išgauti, išvilioti. Čia jau bus, taip 
vadinama, savymeilė.

Ką dabar reiškia mylėti Dievą? My
lėti Dievą reiškia: Jam, Aukščiausiai 
Gėrybei, visa siela atsiduoti, laikyti vi
sus Jo įsakymus, Jam įtikti ir stengtis 
su Juo susivienyti. Tačiau nevisuomet 
gyvenime toji meilė pasireiškia. Jei 
Dievą mylime visa savo širdimi dėl to, 
kad Jis yra visas Gėris ir Grožis, visas 
Tobulumas pats Savyje, kad Jis yra 
aukščiausias Gerumas, jei suprantame, 
kad Jis mūsų meilės tikrai yra vertas, 
tai mūsų meilė yra tobula.

(Bus daugiau)
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Prof. Kampininkas jaunų kaukaziečių, čia, atsta
tytam ofise, ir-gi padarė 
strošnaus įspūdžio. Pramaty
dami komisarai, kad kaukazie 
čių būrio gali būti permaža 
Stalinui apsaugoti, nutarta 
čia suorganizuoti kitę — juo
dų draugų — būrį ir pasiusti 
į Maskvą. Abiejų vienatinis 
tikslas bus — saugoti Stalinę.

PROF. KAMP. RADIO. ! PRAŠAU NESIJUOKTU

Chicaga. — Lietuvių sosti
nės kaikurie macnūs tūzai už-

Ant Grand Stryto.
— Kodėl Brooklyno laisva

simanė greitai ir labai pagar- manių laikraštis labai senbei- 
sėti. Budę tam surado tokį: jniais susirūpinęs. . 
pusti, amžinę atilsį, Pypko-, ' ar nežinai; jo redak- 
rių Tarybos dūdą ir minti 'torius yra senbernis.
laisvamanių vargonų duni- į -------------
pjes I Tarpe tavorščių.

20 ar daugiau viorstų iki sudaro nemalonumo ir slopiną bų, juos įžeidžiama, kaip pik-
pasiekia tę “glaunię” aps
krities viršininko įstaigų.

Negana, kad ši' viduram
žių liekana — pasų “maldavi
mas” apsunkina prie laisvės 
pripratusį amerikietį lietuvį, 
bet, jei šis yra bent kiek įžy
mesnis asmuo ir nors kiek 
garsiau prabįla (mot, dabar 
nepriklausomoje Lietuvoje tik 
pašnabždomis kalbasi), tas 
tuoj įtariamas kumetninku ir 
dabartinio rėžimo priešu, te
kis apstatomas šnipais, tarsi 
su pragaro mašina juodrankis 
atvykęs ir taip sekiojamas

9

visų jo Lietuvoje būvimo lai
kę. Ne vien iš valdžios pu
sės nedaroma jokio skirtumo 
tarp amerikiečio lietuvio ir iš; 
Afrikos atvykusio parėjuiro, 
bet ir šiaip amerikiečius nela
bai maloniai sutinkama. Biu
rokratai amerikiečių neapken
čia ir pravardžiuoja stora-

gerę tėvynainių ūpų. Juk jiejtadarius apstatoma šnipais ir 
visi parvyksta su dokumen-Įneįstabų, kad buvusis didelis

Bet, nežiūrint visu sutinka-1 ĮSIGYKITE šią knygą 
mų nemalonumų ir nedėkin-

tais ir konsulatų išduotomis 
vizomis, tai kam dar juos at- 
vvkus kamuoti?

gimto, mes kaip dirbome, taip 
ir dirbsime tėvynės labui. Tie

lankys tautininkų valdomų! daromi nemalonumai turi mus {kitų lietuvių norėtų vykti ten 
Lietuvę, žmogus grįšta nusimiįda labiau paskatinti dirbti, 

aplankytų Lietuvoj

pasišventėlis, kaip tiktai ap-
Šimtai lietuvių pasirengę 

vykti Lietuvon, o tūkstančiai

nęs, nupuolusiu ūmi, nustoja | vykti 
dirbęs visuomeninį darbų.

Kai Uel apstatymo šnipais 
atvykusius aplankyti savo 
gimtinę, mes galime tiktai nu: Iš šalies tėmijant ir pri>i- 
sistebėti ir pasibianreti dabar-Į klausant tų visų nusiskundi- 
tinių Lietuvos valdytojų ne- mų, atrodo, kad mes tenai ne
dėkingumu. Juk jeigu Ameri- pageidaujami arba, kaip vie-
kos lietuviai milionus dolerių Į nas lankiusis penatą vasara 
aukų Lietuvai sudėjo, už ke-{Lietuvoje, viename viešame 
lėtą milionų dolerių paskolos Į susirinkime pareiškė: “ten 
bonų išpirko, kurių svetimtau I jus nereikalingi, ten tik do
miai neėmė, tai tik dėka tų lerių laukia.” Ir kokis skir- 
kilnių tėvynainių pasišvenl’-į t urnas, kada mes kiekviena 
mui. Jie, būdami vadais, už- iš Lietuvos atvykusi sutinka- 
miršę save, per naktis dirbo, n,e ištiestomis rankomis, juos

vakacijų praleisti.
Tad dabar yra pritinkamas 

nes kiekvienas mūsų apsilan- laikas nusipirkti keleivių kny- 
kymas, kiekvienas geras pata-'gą- Visi įsigykite gerb. kun. 
rimas, kiekvienas ten išleistas Į P- A aitukaičio knygą “KE- 
doleris pagreitins Lietuvai LIONft PO EI ROPĄ”. Kal- 
susilaukti skaistesnės ateities, na tik $1.50. Su daug įdomių 
greičiau prasiblaivins Lietų- paveikslų.
vos apsiniaukusi padangė, grei Gauti galima pas gerb. au- 
čiau pakils pilietinė sąmonė, torių, 2745 \\. 44 st. “Drau- 
greičiau suskambės laisvės £°” Knygyne, 2334 So. Oak- 
varpelis. ,ley avė. arba Gudų krautuvė

je, 901 W. 33 st.
Vytauto Didžiojo metai.' 

kam tiktai aplinkybės leidžia,
visi privalo vykti aplankytų Reinklte tuos Profesionalus

važinėjo, ragino ir patys šim- gerbiame, darome viską, kad savo gimtinės, kad tenai su Biznierius, kurie garsinasi 
tinęs klojo, kad tiktai Lietu- jiems jų reikaluose padėti, gi visa tauta bendrai pagerbus, į dlenraštyj Drauge”, 
va būtų laisva, nepriklauso- kuomet kuris išmuš nuvyksta tą didįjį tautos vyrą. Visi į;'-------- • —1

tokisma. Bet, štai, kuomet 
tėvynainis parvyksta nepri- 
klausomon Lietuvon, kad te-

_________ { — Drauge, išaiškink man šį
Chicaga. — Visiems lietu-!klausimą. Mūsų gazietos daž-, . .

6 - ...... v , ,, sprandziais, mat, laisvas ame- nai bent įos tyru oru nakvė-viams išeiviams iš Biržų ir |"ai su pasipiktinimu rašo, kad J, ; ____‘ ,

Lietuvon, ten mūs šnipais ap- Vytauto 
stato. i tavoje.

Didžiojo šventę Lie-
F. S.

This new cheese 
treat

vikietis prieš bilę žvaigždėtą 
valdininkėlį perdaug žemai 
nesilenkia, mieščionys — gi

apielinkės jūsų glaunus prof. į buožių šalyse daug yra kalė- 
Kampininkas praneša, kad,'jimų ir pasako, kiek kuriame
jei kada parvyksite tėvynėn, |kalimų sėdi Ale nei sykį ne-' rdžiuoja auksinėmis 
Biržų jau nebepažinsite. Vi.-pa™-'. k.ek kalepn.ų yra n.u-
nas laikraštis praneša, kadjsS tėvynėj — sovietuos ir __ _________ ,_ •-
šiandie Biržai “stovi ant dvie ^kiek juose randasi kalinių, 
jų upių — Apaščios ir Aglo-įl^omu būtų žinoti, ką? -- 

paklausė draugas Raudonosis.nos

Chicaga. — Sukelta Mask
voj sensacija (dyvas), kad 
komunistų caras Stalinas sa
vo apsaugai (hody guard) su
organizavo speeialį būrį iš

- Durnas tu ir gana, -,m# valstybių turistus savon 
atsakė drangas Prūsokas. .vaMybėn patraukti, daro į-
- Juk Rusija, tai vienas |vairius palengvinimus, vienos

kalėjimas, kuriame koraunis-;sumažina vizl’ mokesti’ kitos 

tai turi uždarę milionus KY-'-ias su™ Pa™iklna’ bile tu- 
ventojų.

puoti, kurios ncpriklausomy- A 
bei jisai daug jėgų padėjo, L 
daug naktų nemigo, daug pra- jf 
kaito išliejo, tas tėvynainis U 
apstatomas šnipais, tarsi, ui-, i 

geriau apsitaisę, prie to ir džiausiąs Lietuvos priešas! U 
dolerių turi. Tai tokią jie gauna padėką 1

Valstybės, norėdamos sveti-!už savo pasišventimą ir visą'U 
paaukotą tėvynei darbą. Ir , * 
kam tas yra daroma? Juk a-ly 
merikieciai nevyksta Lietuvon 11
tautininkų organizuotų “vii-i y

SKAITYTOJU BALSAI

kų” medžioti, nei ininisterių Į | 
įrištai pas juos atvyktų. Ana, j portfelių ieškoti. Jie vyksta į y 
(bolševikai, ir tie stengias tu- ten ir ne dėlto, kad jie būtų į 
ristus patraukti ir juos suįdo- J “auksinėmis kiaulėmis”, kad

neturėtų kur pinigų dėti. Ne!

VYTAUTO DIDŽIOJO SU
KAKTUVES, LIETUVA 

IR AMERIKOS 
LIETUVIAI.

minti. Mat, visi žino, kad at- 
vykusis turistas vis vien dau
giau ar mažiau jiems pelno 
paliks. Lietuva, išėmus Ame- 

turistu

Jie vyksta ten vien karštos: 
tėvynės meilės vedini, auko-!. 
darni paskutinį centą, kad par Į 
vykus nepriklausomon Lietu-, 
von bent prieš mirsiant jos; 
gamta pasigrožėti ir pasi-

“DRAUGO”

PIKNIKAS.
Chernausko Darže

Justice, Illinois

Sekmadieny je, Liejos 13 į 1930
Pradžia 1O vai. ryto

Digestible 
as milkĮ

iii •
itself!

Pairutėj

ro<1

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health ęualities in 
vvholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elements of rich milK. Milk sugar, 
calcium and minerals, Every one 
caneatitfreely!

Velveeta spreads, slices, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

KRAFT

V/elveetay The Delicious New Cheese Food

Iš priežasties I). L. K. Vy
tauto Didžiojo 500 metų mir 
ties sukaktuvių, daugelis ame 
rikiečių lietuvių įvyks aplai 
kyti savo senosios tėvynės, prašymo reikalinga žyminio 
kurią Vytautas Didysis karš- mokesnio ženklelis. Amerikie- 
tai mylėjo ir visą savo amžį tis, išsiėmęs sidabrinį, duo- 
už jos garbę kovojo. Amerikos da: “prašau ženklelį”. “Žen- 
lietuviai, pasiilgę savo tėvy- kielių mes neparduodame, nu
neš, vyks ją aplankytų, kad ėjęs pašton nupirksi”. Ir vėl 
bendrai su visa tautą pager- žmogus lapnok pašto ieškoti-, 
bus mūsą brangųjį didvyrį. Suradus paštą, jei dar neuž-

Nevisi išeiviai turės laimės darytas, nupirkus žyminio 
savo gimtinę aplankyti. Vie- mokesnio ženklelį, na, dabar 
nūs sulaikys išlaidų didumas,’tai jau tikrai bus viskas ge- 
kitus šeimynų bei biznio rei- rt'b mano sau žmogelis. Bet, 
kalai, o da kitus, ypač Vii- štai, ponas valdininkas jam 
niaus ir Gardino lietuvius, o- praneša, kad pasą atsiimti at- 
kupantų sudarytoji padėtis. eksi TOJ, dabar aš neturiu 
Okupuotos Lietuvos dalies iš- laiko. Ot, tau, lietuvi,’ ir ne- 
eiviai, jei jie da nėra šios priklausoma Lietuva! Ir taip 
šalies piliečiai, yra laikomi žmogus kamuojas dvi — tris 
Lenkijos piliečiais ir, kaipo <HenaS) pakol jam pasiseka
tokie, Lietuvon neleidžiami. I _ v ,, ...

T. , , . v- , pasas uzmalduoti , nemi-Lietuva kviečia mus vykti r
jos aplankyti, bet nuvykus len(n*nt *°> *uri trankytis 10 
nevisada parodomo tikrojo 
nuoširdumo. Visokie sutikimai 
daromi tik “proformo”, taip 
sau oficialus, bet ne nuošir
dus. Nespėjo lietuvis ameri kiti 
tis nepriklausomon Lietuvon 
koją įkelti ,tuojau skubėk pas 
apskričio viršininką “užsimal 
duoti”, ten-gi nuvykus nekar
tą storžieviškai įžeidžiama.
Esą, tie amerikontai, be jo
kios naudos, čia tik mus gai
šina. Apie kokią “naudą” 
ponas čionvninkas kalba, ne
sunku suprasti. Arba vėl: at
eina žmogus apskričio virši
ninko raštinėm “užsimalduo- 

jatn išdidžiai pranešanm, 
kad reikalinga paduoti prašy

mas, prašant leidimo apsisto • 
ti. Gerai, “prašau popieros,
parašysiu” - atsako ameri- rik»8 lietuvius, kitų
kietis: “Mes popieros netu,-j. |ku'P įr neturi, gi amerikiečiui
nie, nuėjęs krautuvėn nusi-, e*nv'a’’ būdami karšti tėvy-
pirksi”, — jam atsakoma. nniniaii 0okilt finansinių pa-: džiaugti jos .nepriklausomybe,
a • • »i a- • lengvinimu suvis nereikalau- kad aplankvti savo močiutę—Žmogus ei,na ieškoti popieros. lfi ų ouuo iwicmo.au 1B. A A A AVA A«^ A - - A« W VA A V • • , .

k. Suradęs ir parašęs nešasi, bet nes > '2in0> kad « senoji žilgaivėlę ir senųjį tėveli ar 
i- jąm vėl pranešama, kad ant ",ofiuW Lietuva ,yr“ nau-’a bent.w kapus> kad Pak''«P“‘i

valstybė, atstatyta iš po karo 
griuvėsių. Bet jie nori, ir tu-

ti Lietuvos tyru oru, kati su
stiprinus sunkaus darbo su- 11;

ri teisės reikalauti, kad juos į naikintas jė gas. Vyksta vedi- 
be reikalingai nevargintų vi-!ni geriausių norų, degą ka:š- 
sokiais “maldavimais” pas j ta tėvynės meile. Bet, štai. 
apskričio viršininką, nes tas i tarsi, pasityčiojimui iš jų dar-

3

Peoples Furniture Co.
KRAUTUVĖS

.Šiandie vakare nuo 7:00 iki 8:00 valandai Duos.
Lietuvišką Programą Per

w. H. F. C.
Radio stotį — 1420 kilocycles

sLrgsTFSA Programas bus labai tvarkingai
pJrpV’ atliktas ir užpildytas su parinkčiau- 

siomis lietuvių dainomis ir muzika.
Nepamirškite pasiklausyti.

Kiekvienas atsilankiusis į šį pikniką galės visai 
veltui dalyvauti laimėjime naujausios mados KIM- 
BALL RADIO No. 2 vertės $225.00, kurį “Draugas” 
šiam piknikui įsigijo iš PEOPLES FURNITURE CO.

fUBBY That Wouid Make Anybody Sore.
Į VM

8A-A-AMJ-AW)\Ml

VJMV, DEAfe, \a1HAT 
IS voraoMG

“V

BOOO
VAOOO

5 C

OM. Uit Lt, I VOOOLOMT 
CO-S' FoR. THAT

Froin Youth lo Age

Moteries gyvenime yra trys 
išbandymo laikai: kuomet 
(mergaitė bręsta j merginą,, 
pirmas gimdymas ir vidur
amžis. Tada I.ydia E. Pink- 
namis Vegetable Compound 
gelbsti atgauti sveikatą ir 
gajumą.

I.YDIA E. PINKHAM’S 
Y l GETABLE COMPOUND
I > Di Y ». PINKU AM MED. ( <).. I v NN. M \SS

Got

aCOLD?
Ai the first sign of a 
cold or sore throat, 
gargle with full 
•trength Listerine. 
These ailments are 
caused by germi, 
and Listerine kilis 
germs im 5 seconds.

LISTERINE
KILIS OIRMS IN 

1S SECONDS

THAT FRESH 
OLE SISS'/ 

SMITH SOCKED 
ME oe thf

BOTTOt^

i’m mot! bot 
UE RAO UOTO THE 
HOU&E 6EFOCE 
I COULO GET AT

HlM

r

<2, \ f

iwicmo.au
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LIETUVIAI AMERIKOJE
CUSTER, MICH.

Aprūpino dvasiniai.
M ūsui koloniją atlankė gerb. 

kun. Lipkus iš Grand Rapids, 
lietuvių parapijos klebonas, 
kurs netik aprūpino mus dva
siniai, bet da paragino ne
praleisti nepaminėjus L. D. 
K. Vytauto mirties sukaktu
vių ir žadėjo savo paramų, 
taipgi atsiusti iš savo para
pijos vargonininkų su choru. 
Gerb. varg. J. Raila, porų 
metų atgal, atlankė mūsų ko
lonijų su savo išlavintu cho
ru ir paliko mums neužmirš
tamus įspūdžius.

Tikimės, kad ir dabar ne
prasčiau pasirodys. Tam tiks
lui yra išrinkta komisija iš 
šių asmenų: J. Savicko, F. 
Mllvarto, K. Daunoras, O. 
Dūūnorienės ir M. Gendrolie- 
nės.

Apvaikščiojimo diena pas
kirta liepos G d., jei pavyks 
gauti kalbėtojas. Nutarta 
kviesti “Draugo” red. p. L. 
Šimutį.

A. Petraičio Chevroletu. Kun. 
Briška ir kun. A. Kruša paly
dėjo juos iki South Bend, Ind. 
ir, palinkėję laimingos ke
lionės, paleido keliauti vienus.

C H I C A G O J E
MIRĖ A. A. EMILIJA 

KRIUKIENĖ.

Nesenai pasiekė liūdnos ži
nios Amerikoje gyvenančius 

Tų eilučių rašytojas gavo iš! gimines, draugus ir pažįsta
keliauninkų laiškų, kuriuo 
pranešama, kad kelionė pui-

Ities. Ji išleido savo sūnūs: 1 Kriukų sodų, gėrėjosi kiek- vo tikrai krikščioniško būdo;
Augustinų, Stasį ir Juozų į vienas daržais ir sodnu.

j nu, mokėjimas puikiausių ran- 
kų darbų: austi, siūti, mėgsti, 

Į ir ūky šeimininkauti. O di
džiausios jofcS gyvenimo pastan 
gos buvo užauginti sveikų ir 
dorų šeimynų.

mus, kad Emilija Kriukienė, į Rimto ir doro nusistatymo
kuri gyveno' Lietuvoje, Šilo-

kiai sekasi, senelis kun. A.'nių Vienkemyje, Pušolato pa- 
Petraitis gerai jaučiasi; atlan- rapijoj, mirė vasario 14 dienų 
kę Niagaro krioklį ir jau esą ■
netoli New Yorko. Kun. J.
Paškauskas Lietuvoj mano 
pabūti keletu mėnesių, atlan
kyti savo tėvelį, gražesnės 
Lietuvos vietas ir pakvėpuo
ti tyru gimtojo krašto oru.

C

žmogus gali įvertinti tas Emi
lijos pastangas daug labiau, 
negu pagarsėjusių lošikių, dai

Parapijos piknikas bus bir
želio 29 d. p. Kareckio darže. 
Komitetai jau darbuojasi ir 
rūpinasi, kad viskas gerai pa
sisektų. J. Dambrauskas pado
vanojo parapijai.Fordų ir ma
noma jį per piknikų išleisti 
loterijon.

VEST PDtLIMNį RL
Birželio 1 d. Labdarių 10 

kuopa labai skaitlingai važia
vo į labdarių fanuos atida
rymų bei piknikų; Didžiulis 
trokas ir 6 automobiliai pilni 
buvo važiuojančių. Be to, lab
darių 10 kp. turėjo savo at

skirų Biznio sekcijų. Biznis 
Sjo labai puikiai, ačiū apsu
krumui sekančių asmenų: Gu- 
džiunienės, Šliužienės, Matei- 
šienės, Žitkevičienės, Drungi- 
lienės ir kitų, pp.: A. Žitke
vičiaus, Zig. Gedvilo, p. 
ltiaupo, p. Piktužio ir kitų. 
Vai, tas Antanas Žitkevičius, 
kur tik pasisuka, visur būna
pasisekimas.

Pavyzdžiui, iš kaž kur ga
vo dykai paukštelį (kanar- 
kų), padarė numerius, papra
šė sau į. pagelbų gabias tame 
darbe ponias: Šturmienę, Gri
cienę ir Cukurienę ir bema
tant išpardavė visus tikietus, 
padarydamas gryno pinigo
**>• . rili.

Aliumniečiai ruošia gražų jI
išvažiavimų. Rūpinasi parink
ti gražių, patogių vietų kur 
nors prie ežero ir pakviesti 
savo tėvelius, kad kartu su 
jais teiktųsi linksmai praleis
ti dienelę.

A. Gorainius.

rkiiielphia, Pi
Milžiniškas piknikas.

Suvienytomis jėgomis drau 
gijų: Šv. Jurgio, Šv. Juozapa
to, Šv. Onos ir Šv. Marijos 
Magdalietės birželio 15 d. 
įvyko piknikas — gegužinė 
ūkėje pono Liudo Gudavi
čiaus. Surengime to pikniko 
daug pasidarbavo čia visiems 
gerai žinomas senas veikėjas, 
ponas Petras Jeneliunas ir p-

ROSELAND, ILL.

EMILIJA KRIUKIENĖ, AUGUSTINAS KRIUKAS

Gimė 1864 metais, mirė vasa
rio 14, 1930 m.

Gimė 1855 metais, mirė birže
lio 24 d., 1927 m.

šiemet, sunkia plaučių užde
gimo . liga. Kūnas tapo gra
žiai pašarvotas ir vasario 
18 palaidota Pušolato kapi
nėse iškilmingiausiomis kata
likiškomis apeigomis, daly vau 
jant nesuskaitomam skaičiui 
žmonių.

Emilija mirė, būdama 65 
metų senumo. Ji buvo gimus 
ir užaugus Kriklinių filijos 
kaime, Pompenų parapijoj. 
Jos tėvai buvo įžymūs tame 
kaime ūkininkai, Aliziejus ir 
Elzbieta Tamošunai. Būdama 
dorų ir pavyzdingų tėvų duk
tė, vedė pavyzdingai savo gi- 
venimų ir 1884 apleido savo

nininkų, magikų ir kitokių, ku 
riuos pasaulis taip mėgsta 
gerbti ir minėti. Negali būti 
didesnis moteriškės atsižymė
jimas, kaip auklėjimas pavyz 
dingos šeimynos, žinojimas 
rankų darbo ir šelpimas bėd- 
nųjų.

Todėl, pilnai žinodamas jos 
gyvenimų, negaliu užtylėti 
nepasidalinęs savo mintimis 
su tais, kurie įvertina ir ger
bia panašius asmenis, kaip 
kad buvo a. a. Emilija.

Jos didžiausis rupesnis bu
vo užauklėti 4 sūnus ir dvi 
dukteri, kad jie būtų sveiki, 
dori ir naudingi pasauliui. Ji 
vargo, dirbo, ir kuomet apy-

Amerikų, kurie gavę tvirtų 
pamatinį gyvenimo nurody
mų nuo tėvų, tapo pavyzdin
gi piliečiai Suvienytų Vals
tijų ir Juozas ir Stasys tapo 
veikliais nariais žinomos A- 
merikoje lietuvių žmonės — 
The Peoples Furniture Kom
panija, o sūnūs Augustinas 
pagrįžęs apsilankyti, pataikė 
tik prieš karų ir dėl vokiečių 
priespaudos mirė kaipo karo 
auka Jauniausis sūnus Antu

anas pasiliko prie savo tėveliui 
(ir gyvena kaipo įžymus tos 
apylinkės ūkininkas.

Taipgi ir dukterys Emilija 
ir Adelija gyvena Lietuvoje.

Mirusi Emilija buvo neap
sakomi gabi audiniuose, siuvi
muose, ukininkystėje. Ji su
gebėdavo austi įvairius aš- 
tuonvčius, čerkesus, milus ir 
taip toliau. Emilija taipgi bu
vo patarėja savo vyrui Au
gustinui prie ūkio darbų. Ji 
labai nuspėdavo oro ateitį ir 
laika. Kada kur kas sėti ar 
sodinti, taipgi jai labai sekė
si daržininkauti. Ji pati viena 
išaugino sodnų virš 200 įvai
rių vaisių medžių. Jos čiepai 
ant medžių visuomet prigyda- 
vo ir bujodavo, nešdami 
daug vaisių. Taipgi ji mokėjo 
kaip užauginti daržoves ir jei 
kas važiavo vasaros laike pro

Velionė Emilija buvo labai 
geros širdies moteris ir dide
lė darbininkė įvairiose labda
rybės ir bednųjų šelpimo vei
kimuose.

Šilonių vienomis esti tarpe 
didelių girių ir toli nuo mies
telių. Praeiviai, elgetos ir į 
vairius pirkliai apsistodavo 
pas Kriukus nakvynės ir tas 
beveik kas naktį atsitikdavo. 
Taipgi Kriukų samdytinius 
tarnus ir tarnaites a. a. Emi
lija užlaikydavo kaip savo sū
nus ir dukteris. Žodžiu, Emi-

gyveno teikdama įvairias ge- 
darvstes, bet sykiu turėjo ir 
priešų ir visokių nelaimių 
reikėjo pergyventi. Ypatingai 
pasaulinio karo laiku, kuo
met pavydus kaimynas įskun
dė vokiečių karo valdžiai,

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUOŠTAI KO
INESTŲ-KEPENŲ-PUSLES 
Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medai Haarlem Oil buvo pripa- * 
žintas gyduole dėl šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus

lija dalinosi lygiai su visais, j imti. Bandyk šiandie. Trijų 
kurie tik jos pagelbos reika- į dydžių, vaistinėse. Ieškokite:
, “Gold Medai” vardo kiekvieno-lavo.

Nors jie turėjo didelį ūkį ir 
gerų žeme, bet gyveno netur
tingai ir vargo iki mirties.

Nors geraširdė Emilija bu-

je dėžutėje.
^amoimpro^

HAARLEM OIL
C > i* S L L E S

Budriko Muzikos Krautuvėje pamatykite naujus 
1931 Modelius radios: General Motors, Atwater Kent, 
Brunsivick, Zenitli, Victor ir kitų gerų išdirbysčių. Bu
driko milžiniškas pirkimas padarė galimu parduoti už 
daug pigesnės kainas kaip kitur.

15 AsnC' Fabij°niufiutt‘ bei Ištekėdama už Augus- |inkį. lllokyklos ncbuvo>
kiti veikėjai ir veikėjos.

Veversis.

RICHMAN BROS. DARBI
NINKAI GAUS V AKA

CIJAS.

Misijų atbalsiai.
Visų Šventų parapijoj misi

jos ir 40 Vai. atlaidai šįmet 
galiniu skaityti geriausiai pa- 
VykUsittis. Vaizdingi ir su- 
jtfantami gerb. Prel. J. Ma- 
ciejauskio pamokslai sutrauk
davo daug klausytojų. Gerb. 
pamokslininkas kalba aiškiai, 
vartoja daug pavyzdžių, kar
tais, tiesa, aštrių, bet visur 
ir visuomet, lyg rudonas siu 
Jas, spindi ganytojiškas uolu
mas ir rupesnis kitiems sielos 
varge padėti, suraminti. Atsi
lankydavo žmonių net iš kitų 
kolonijų. Daug priėjo išpažin
ties ir išdalyta apie 2,000 Šv. 
Komunijų. Roselandiečiai ger
biamas Prelatui už tai yra la
bai dėkingi.

Cleveland, Ohio. — Rich- 
man Bros. kompanija, pagar
sėjusi vyriškų rūbų gaminto
ja, paskelbė, kad šiemet kaip 
ir kitais metais duos savo dar
bininkams dviejų savaičių ap 
mokamas vakacijas.

Kitais metais būdavo taip, 
jog vakacijų laiku dirbtuvės 
visiškai būdavo uždarytos ir 
visi darbininkai sykiu būda
vo vakacijoms paleidžiami. 
Šiemet daroma kitaip. Kadan
gi daugiau kompanijos krau
tuvių tapo įsteigta įvairiuose 
miestuose, tai reikia žiūrėti,, 
kad joms prekių nepritruktų. 
Todėl šiemet vienu sykiu tik 
pusė darbininkų tebus paleis
ta vakacijų. Tiems sugrįžus 
išvažiuos kiti.

Viena darbininkų dalis išvn- į 
žinos vakacijų birželio 14 d. j 
ir grįž darban birželio 30. An- į 
tra darbininkų didis išvažiuos' 
vakacijų birželio 28, o dar- • 
bau sugrįš pirmadieny, liepos < 
14 d, Į

Be to kompanija savo dar
bininkams duoda i>o vieną 
savaitę žieminių vakacijų. Tai 
iš viso Ricbman Bros. kom-‘

tino Kriuko ir persikėlė Į jo 
ūkį Šiloniu vienkiemin, kame 
ir gyveno iki mirties.

Kuomet Emilijos jaunose 
dienose buvo uždrausta Lie
tuvių spauda ir nebuvo mo
kyklų, tai ji buvo taip kaip 
ir dauguma moterų ir vyrų 
jos metų, nemokėjo visai ra
šyti, o skaityti tai tik maldų 
knygų, todėl Emilija negalėjo 
save pasigarsinti po platų 
pasaulį, bet turėjo labai pla
čių pažintį tarpe Pušalato ir 
Pompenų parapijose ir Pane
vėžio Apylinkėje.

Svarbiausis Emilijos gyve
nimo atsižymėjimas buvo lab
darybė arba šelpimas bitinų-
« — I - .

savo sūnus veždavo už kelio
likos myliu, į mokyklas. Nors 
ji buvo be mokslo, bet įver
tino mokslo reikšmę ir leido 
juos visus veždama maistų vė
lai naktimis per potvynius, 
per purvynų.

O kuomet sūnai paaugo, ji 
matė taip, kaip kitos moti
nos ir tėvai matė, kad Lietu
voje nėra jos vaikams atei-

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 Išegzamlnavlmo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radlo — 8cope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakterlologiškas 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, i 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užslsenėjugią, {at
kerėjusią, chronišką ligą, kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėllokit neatėjo pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas lėlė
20 W. JAOKSON BLVD.

Arti SUte Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo S iki i 

į Nedėllomls nuo 10 ryto iki 1
po pietų

Victrola ir Radio krūvoje 
9 tūbų AC visa elec- 

trikas už

$05.00
RCA Radiola su viskuo

$38.00

Pliiico 8 tūbų Dynamic
$48.00

Sparton 9 tūbų Dynamic

Šitas gražus Dynamic Radio $78.00 
9 tūbų, 2 metų guarancija su
tūbomis su ftfl Zenitli 1930 model už
viskuo už
Tik 10 dolerių tereikia įmokėti $08.00*

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

IIHSSIG.
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

Birž. 5 d. kun. kleb. J. Paš
kauskas kartu su kun. A. Pe
traičiu, buvusiu So. Chicagos 
klebonu, išvyko Lietuvon. Li- Į pabijos darbininkai dirba 49 
gi New Yorko keliauja kun.' savaitės per metus.

Kiekvi>n/is Riclmian Bros. 
kompanijos darbininkas, pra
dedant nuo prezidento ir bai
giant šlaviku yni konųnurijos 
šeriniukai.

ftalsing ttte. Fabiliy

-„ip, no,c> Btrre n.
_k_r MĘ. uJBirE.
SoMI keMPt**’', 

fen- V

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IK MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP EiSISENtJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciallškal gydo Ilgas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodljtmą kraujo, odos, Ilgas, 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 tutfstančlus ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėllomls Iki 12 d.

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI
Nepamirškite Lietuvių programų, duodamų Jos. F. 

Budrik Krautuvės kas nedėldienį nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų iš stoties AVCFL 970 K. Kas Ketvergų iš stoties 
WHFC 1420 K. nuo 7 iki 8 vai. vakare.

DVI DIDELĖS MUZIKOS KRAUTUVĖS: \

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 SO. HALSTED STREET

Telefonas Boulevard 4705

Rex Radio Shop
3343 So. Halsted Street
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t*irma<lienis, Biri. 16 <1, 1930 dbiūoib o
kad Kriukai duoda pašalpą, 
įvairiems karo pabėgėliams, 
tai Emilija su šeimyna buvo 
vokiečių suareštuota ir užda
ryta kalėjime virš metams lai
ko. O ūkis tapo sunaikintas ir 
išeikvotas ir dėl tos priežas
ties mirė vyresnis sūnūs Au
gustinas, kuris buvo pagrįžęs 

apsilankyti iš Amerikos.

bu jį sutvarkyti ir pripildyti, 
ir tuomet turėjo išleisti savo 
paskutinį jauninusį sūnų An
tanu į Lietuvos kariuomenę, 
kuris buvo baigęs Lietuvos 
augštesnę mokyklų, tarnavo

želio 23 dienų 1927 metais, j Sekantis susirinkimas bus 
bestatant klojimų, puola didis liepos 11 d., toj pačioj vietoj. DAKTARAI:
rąstas ant Augustino Kriuko 
sužeidžiant jį mirtinai ir ku
ris už 24 valandų mirė. Tuo
met a. a. Emilija pasilikus

J. Blankus, koresp.

Lietuvos kariuomenėj, kur į našlė, kantriai neša visas sa- 
užsitarnavo paaugštinimų. jvo pragyventas nelaimes, tę-

Sugrižus sūnui Antanui iš 
kariuomenės, Emilija ir Au- 

Pagrįžus šeimyna iš Vokie- įgustinas labai džiaugėsi turė- 
tijos nelaisvės kalėjimo į savo;darni pagalbą, bet štai ir i#"l 

didžiausia nelaimė ištiko 
Kriukų šeimynų, kuomet Bir-

ukį rado išgriautų, sunaikin
tų, vėl stengėsi sunkiu dar-

GRABORIAI:

Simpatiškas — 
Mandagia

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

sia labdarybės darbų ir padė
jo sunui šeimininkauti. Bet

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 2 4-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panodėlials 
ir Ketvergais vakare

J, F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABU VEDĖJAI 

Didysis Ofisu:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Tartis 1741 U 1743 
SKYRIUS

4447 So. F&irllold Avenue 
SKYRIUS

1414 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero T794 

SKYRIUS
1331 Auburn Avenue 

Tel. BoulevarJ 8201

S. D. LACHA wICZ
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnaajn laidotuvėse kuoplgiau- 
■la. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
nario darbu busite užganėdinti.

Tel. lt-ooaevelt 2 515 Arba 2518

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

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS UET. GRABORIUS 

CHKAGOJE
Laidotuvėse pa 

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

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

Phoną Bonlmtrd 4139

A. MASALSKIS
GRABORIU8

Musų patarnavimas 
Visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturt
ine Ulaldų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9877

X Lietuvos Vyčių ekskur
sija liepos 5 d. laivu Fre- 
drick VIII vykstu Lietuvon. 
Nors daug vietų yra užsaky
tų, bet dar galite sau gerų 
kambarį užsirezarviuoti.

netikėtai patiko labai sunki Ši ekskursija bus viena iš 
liga ir pasirgus vienų savaitę linksmiausių, nes tikimos! 
Emilija persiskyrė su šiuo daug jaunimo važiuosiant, 
pasauliu, atsisveikindama ir ,
laimindama savo gimines ir 
visus jos draugus ir priešus.
Vertindamas didžių, dorų ir 
pavyzdingų motinų ir šeimi
ninkių darbus, negaliu užmirš
ai prasišalinusios iš šio pa
saulio Emilijos Kriukienės.
Gaila jos, Lai ji ilsisi ramiai,

DR. ŽMUIŪZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 8323 

Vėl.: 8 Iki 10 ryto 
8-8 vai. vakare

Ofiso Tel. Vlrgima 8038
Rezidencijos: Va* Buren 5883

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4143 Archer Avenue 
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 

3 Iki 4 Ir 6 Iki 8 v. v. 
Nedėliomis nuo 10 Iki 13 ryto 

Namų Cfisaa 3413 Franklin Blvd. 
Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 vale.

OFISAI:
nes ji pilnai atliko savo dar- i 4901 — 14 st- 2924 washington

I . . I 10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.,
Turiu automobilius visokiems rel- |)ą? kuris JOS gyvenime buvo Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451 

kalama. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Cbicago, III.

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7 532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALS AM UOTO JAS

skirtas.
Didžiai Branginantis Emiliją..

DIEVO APVEIZDO3 PAR.

Birželio 9 d. išvažiavo Lie
tuvon Aleksas Vienetas, Ma
rijonų Kolegijos 26 skyriaus 
raštininkas, o Pranas Kupro
ms išvažiuos 12 d. liepos. Pr. 
Kupronis yra raštininkas Šv.

Patarnauju laido-' Jono Evangelistą dr-jos, o ne
sto ir miestelių į Marijonų Kolegijos 26 sky- 
dalyse. Moderniš-

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
i 4729 W. 12 PI.

Tel. Cicero 2888
Nedėlioniis

Susitarus

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

ADVOKATAI
ka koplyčia veltui.
8103 S. Halsted 
SU Chicago, III.

Tel. Vlctory 1118

riaus.

DR. J. J. KOWARSKIS
JYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Weet*m Avenee 

Tel. Prospect 1*33 
Reeldenclja 3369 So. Leevltt lt 

Tel. Canal 3338
Valandos: 3-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

NedelloJ pagal sueita,’Imą

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 sutarti. 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v

iTel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON

Ofiso Tel. Vlctory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH

Ofiso Tel. Vlctory 8887
OL Ir Rea. 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 S-1 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 

: šventadieniais pagal sutarimą.

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. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10-12

Tel. Hemlock 8700 
Rez Tel.

DR. B. ARON

.Tel. Canal 6764 Republlc >468

Prospect 0619

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

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

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS 

Gydo staigias ir chroniškas Ilgas
vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis Ir seredomls tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

Gydytojas ir Chirurgas 

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

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marąuette 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 7828 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1939. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

Tel. Lafayette 5793

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

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

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 AVest 46tli St.
Kampas 46th ir Pamina Sta. 

Tel. Boulevard 5203

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Vlctory 4088-83 
Res. 4424 S. ROCKAVELL ST.

Tel. Vlrglnia 1290

Vytauto 500 metų sukaktu
vių minėjimo komitetas laikė 
susirinkimų birželio 6 d., pa
rapijos knygyno kambary. 
Susirinkimų atidarė Antanas 
Grašius. Nutarimai praeito su- 
sirinkimo perskaityti Onos 
Zdanevičiutės. Klebonas pra
nešė, kad svetainė paimta 
Ashland Auditorium.

Iš centralio komiteto susi
rinkimo pranešimų darė P. 
Valuskis, Ona Zdanavičiūtė ir 
A. G rišius. Pranešė, kad dėl 
maršavimo centralis K-tas pa
lieka kolonijomis nutarti. Mū
sų kolonija nutarė paroduoti, 
kad tuo pasirodžius svetimtau
čiams, jog lietuviai moka pa
gerbti savo didvyrius.

Telephone Central 6926

F. W. GHERNAUGKAS
ADVOKATAS

134 North La Šalie Street
CHICAGO, ILL.

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

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

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

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

Tel. Randolph 6180-5131. Vai. 10-5 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

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

Tel. Canal 2552

Telefonas Boulevayd 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 Rys. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
8464 80. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 
pietų ir I iki S 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 — > v. ▼. 

Nedėlloj: 10 — 12 ryto

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DENTIST AI

NAUJAS IŠRADIMAS
Kurio svietas per šimtus metų lau

kė, tai jau yra gatavas.
T. A. D. tonic būdamas vienoj 

formoj, o gydo daug ligų. tūkstan
čiams žmonių pataisė sveikatų, o 
dar milijonai nežino. Tai Ir tu, bro
lau ar sesutė, nekankyk savęs dau- 
gaus, o reikalauk tuojaus iš savo 
aptiekos arba tiesiai iš

T. A. D. PRODUCTS 
3133 So. Halsted St. Chicago. III.

S

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.. Room 1791 
Tel. Randolph 0331-0833 Vai. 9-8 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0662
7-9 vai. vak. apart PanedėUo ir 

Pėtnyčlos

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.
Kampas Ilalstcd St. 

Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9 
Re6.. 2506 West 69th St., 

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Office Boulevard 7941

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4146 So. Ashland A vena*
Ant Zaleskio Aptlekoa

TeL Canal 6111

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

Valandos* Nuo 9 Iki 13 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

Seredoj pagal sutartį

Tel. Canal 9367 Res. Prospect 86B9

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTEJ) BT.
Resldencija 6600 So. Artealan Ava. 
Valandos 11 ryto Iki 8 po pietų 

6 Iki 8:80 vakaro

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVI.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
▼aL: ryto nuo 19—13 nuo 3- ■ 4 pe 

pietų: 7—8:89 vakare 
Nedėliomis 19 iki 11

Telef. Midway 2880

Naujausio iš
radimo su ge
riausiais pa
tobulinimais 
ambulansas 
(ligonveži- 
mis) jūsų pa
tarnavimui 
dienų ir nak
tį.

Skaudžiai su
žeistus ar su
nkiai sergan
čius švelniau
siu būdu nugabename j ligoninę. Taigi nelaimėje ar ligoje kreipkitės į:

. F. EUDEIKIS KOMP.

4605-07 So. Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 arba 1742

JOHN B. 60RDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS

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

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

Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Le&vitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

J
J. P. WAITCHUS

LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearbom Street
Room 928 

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subatas

BE

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan'Avė.

Tel. Pullman 6950
Nuo S Iki 9 vak. Ir Subatomla

Tel. Boulevard 1491 ,

DR. V. A. ŠIMKUS *
Gydytojas, Chirurgą* Ir Akušerio

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 3 — 4 a 9>

7—• vakar*
I ____ '______________  _ __ _

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 80
vai. vak. Seredomls Ir Ned. susitarus metus kaipo patyręs gydytojas, chi

rurgas ir akušeris.

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.; Nuo 9 ryto iki 8 vakare

Talengvlns akių įtempimą kuris^Tel. Cicero 2962 
esti priežastimgulvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus.
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau- 

- sias klaidas.

Spcciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl* visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Aklų Ekspertas Ir pritaikymo akinių 
180L S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 8t. 2 aukštas 

Pastebėklt mano iškabas 
Vai. 9:30 ryt iki 8:30 vak. Seredo 
mis 9:30 Iki 12 v. Nedėliomis nėr 

skirtų valandų. Room 8 
Phone Canal 0528

DR. S. ASHER
DENTISTAS

4901 W. 14 St. Cicero. IU.
X-Ray Ir Gas 

Valandos: 10-12 ryt, 1:30—6 ir 6-9

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Gydo staigias ir chroniškas Il
gas vyrų, motorų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 

! elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija t 
Netoli Morgan Street \

1025 WEST 18 STREET
Įsitaisė modernišką ofisą po

nuni. 4847 W. 14 St. Cicero, j
III. Pirmiau Dr. Gussen ture-i ?*uo 12 p,otų ,r•nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
jo ofisą North Sidėj, o Cice-1 , „ , o
“ . ‘ . ,Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shore
roj laikė skyrių. Dabar Cice- j2238, arba Randolph esoo. 
roj susilaukė tiek pacientų,
kad North Sidėj skyrių užda
rė. •

Dr. Gusseno pacientai jo 
darbu pilnai patenkinti. Be to 
Dr. Gussen ineina į dabartinę 
žmonių sunkią padėtį, tai yra 
atsižvelgdamas į bedarbę, pa
tarnavimą teikia už prieina
mą kainą. 1

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki S po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Ned«l. nuo 10 Iki 13 dieną

1
N



6

C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS.

X Pastaraisiais metais 
Aušros Vartų bažnyčioje per 
Devintinių iškilmes su Šv. Sa
kramentu vieša procesija bū
davo lauke, užtat ir šįmet, jei
gu ateinančiame sekmadienyje 
bus giedra, tai procesija išeis 
į gatvę.

X Ryt pikniko komisijos ir 
parapijos darbuotojų susirin
kimas mokykloje vakare 8 
vai.

X J. M. Pralotas Maciejaus- 
kas prieš išvažiuosiant Lietu
von rengiasi per Petrines at
lankyti westsidiečius ir pabu
voti jų parapijos piknike.

X Aušros Vartų mokykla 
šių. savaitę turės savo išvažia
vimų, į Lincoln Parkų, kuria
me galima pamatyti įvairių 
žvėrių, žuvų ir paukščių.

X P-lė K. Mikšaitė, parap. 
choro narė, išvykus atosto
goms į Lietuvų (birž. 11 d.) 
rašo, kad pradžia kelionės ju
romis sėkminga. Visoms drau
gėms ir draugams siunčia svei 
kinimus.

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ DRAU

GIJOS XI-T0 SEI
MO PROTOKOLAS

(Tąsa)
Gavo 5 amžinus narius: V. 
Miknienę, S. Balvočienę, O. 
Stankevičienę, M. Juškaitę, J. 
Vaičekauskų. P-nia M. Tama- 
nauskienė prirašė 80 naujų ir 
3 amžinus. Gavo 1-mą dovanų 
Seime. P-nas A. Vardauskas 
prirašė 30. naujų narių ir 1 
amžinų. Gavo 2-rų dovanų. P- 
nia B. Naugžemienė 20 naujų 
narių ir 1 amžinų. Dovanos 
neėmė.

3 skyr., North Side, Centro
pik. tikietų pardavė už $11.50. 
Centro vakarienės — $7.00. 
Vakaras — $24.35. Vajaus
metu — $155.25. Viso $198.10.

4 skyr., Roseland, ųarių 
užsimokėjusių 42. Naujų narių 
79. Viso narių užsimokėjusių 
153. Jaunamečių narių užsi
mokėjusių 32. Mokyklos už
baigimo tikietų parduota už 
$25.00. Centro pik. — $75.00. 
Centro vakarienės — $71.00. 
Centro bazare padaryta $367.- 
30. Skyriaus piknike $217.23. 
“Bunco party” (vietinėms 
seserims) $100.00. Vajaus me
tų $605.00. Narių mokestis ir 
konst. $194.60. Jaunamečių 
narių mokestis (po 25c.) $8.00 
Jaunamečių “bunco party” 
$100.00. Draugijų aukos $33.- 
00. Gavo amžinų narį. Valentų 
Krasauskų $25.00. Viso $1,- 
813.13.

5 skyr., Apveizdos Dievo 
parap., turėjo vakarų ir pada
rė $51.50. Narių užsimokėju
sių $75.00. Naujų narių $18.00. 
Gavo amžinų narį, Antaną 
Šalčių, $100.00. Vajaus metu 
$275.00. Viso $502.30.

6 skyr., Brigbton Park, 
naujų narių gavo 46. Centro 
pik. tikietų parduota $38.00. 
Prie stalo padaryta $164.01. 
Centro bazare $137.00. Cen
tro vakarienės tikietų parduo
ta $60.00. Skyriaus piknike 
$145.00. Turėjo du “bunco 
— $125.15. Narių mokestis ir

konst. — $117.70. Vajaus metų
— $408.00. Seimui auka — 
$50.00. Viso $1,185.36. Turėjo 
‘ ‘ bunco ’ ’ parapijos naudai
— $72.20.

7 skyr., West Pullman, 
naujų narių 20. Jaunamečių 
skyr. turi 15 narių. Narių 
mokestis $24.00. Jaunamečių 
narių $3.75. Centro pik. tikie
tų parduota už $25.00. Va
jaus metu — $201.00. Amži
na narę, Marijona Vyšniaus
kienė, $100.00. Draugijų au
kos — $25.00. Viso $375.00.

8 skyr., Marąuette Manor, 
narių mokestis ir konst. — 
$49.30. Vajaus metų — $410.- 
50. Centro bazare — $141.82. 
Centro piknike — $51.00. Cen 
tro vakarienės tikietų par
duota — $28.00. Seimui auka
— $35.00. Skyriaus ižde — 
$50.00. Viso $765.62. Metų 
laike įvyko 11 susirinkimu.

9 skyr., Cicero, Ilk, vajaus 
metu — $940.00. Narių mokes
tis ir konst. — $49.00. Viso 
$989.60. Del parapijos rėmėjų 
skyr. uždirbo $236.36.

10 skyr., West Side, įvyko 
10 sus-mų. Narių turi 60. Na
rių mokestis ir konst. — 
$33.00. “Bunco party” — 
$30.20. Vajaus metu — $302.- 
00. Seimui auka — $15.00. 
Jaunamečių skyr. Seimui au
ka $11.00. Viso $380.20.

21 skyr., Ind. Harbor, Ind., 
narių užsimokėjusių — 70. 
Naujų narių -- 33. Surengė 
du vakaru — $159.17. Vaka
ras dėl vietinių seserų — - 
$100.00. Centro vakarienės ti-

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

šiandie Birželio 16 d. 
“HOT FOR PARIS”

Dalyvauja Victor McLaglen
Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p. Į

MARQUETTE JEffELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

lukalnlų ir slda- 
arlnių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų Ir t t. 
Taisau laikrodžius 
ir musikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.

Telefonas HEMLOCK III*

Wm. J. Kareiva

Savininkas
Del gerinusios rųšies H ir patarnavimo, šaulį w klt

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių. 

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Pasiuvu Dreses
Moterys nuslpirkit materijolų, o 
aš padarysiu gražių dreslukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba)

4174 Archer Avė.
Pbone Lafayette 2238 

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

batoms iki 9 vai. vakaro.

kietų parduota už $4.00. Va
jaus metų — $22.25. Narių 
mokestis ir konst. — $67.50. 
Viso $289.75.

Cerb. Centro pirm., Ant. 
Nausėdienė, perskaitė laišką 
iš Baltimore, Md., kur susi
organizavo naujas skyrius su 
65 nariais, pasidarbavimu di
džiai gerb. kun. S. Mendelio. 
Seimas entuziastingai sutiko 
ir sveikino naujai susitverusį 
24 skyrių.

Seimo dalyviai.
Town of Lake: Rėmėjų 1 

skyr. — gerb. kun. A. Lin
kus, A. Mažeikaitė, B. Kal- 
vaitė, Zhleckaitė, Matimaitie- 
uė, Kinčinienė, Mališauskienė. 
Čepulienė, Mauraitė, Lau- 
rinskaitė, Stulgaitė; Jauname
čių — Šedaitė, Račkauskaitė, 
Mickaitė, Matimaitė; Moterų 
Sąj. 21 kp. — Bartkaitė, 
Paukštienė, Gedvilienė, Marti
šienė; Šv. Pranciškos dr-jos 
— Jesulaitė, Staigvilienė, Žu
kauskienė; N. P. P. S. Mer
gaičių Sodalicijos — Mažei
kaitė, Sudeikaitė, Jeselskaitė; 
Šv. Agotos dr-jos — Baltutie
nė, Sokaitė; Šv. Stanislovo dr- 
jos — Balandauskas, Radavi- 
čius.

DIDELI BARGENAI
% raudono roberio 

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

Enamel indai buvo 
$1.50, dabar 08c.

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 ĮVEST 15 STREET
Tel. Cicero 689 
CICERO, ILL.

AUTOMOBILIAI

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažų kainų.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės 1 mus

WHITE ŠOK MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Yards 0699

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina $845.00 F. O. B.

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

Taipgi turime įvairių {vairiausių 
vartotų karų už labai mažų kainų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Laskys 
Telefonas Lafayette ••••

3962 Archer Avenue

VIENATINĖ LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAC IR OAKLAND

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav.

AOfl—8 West 81 Street 
Tel. Vlctory 1«M

D R A U O A S
■ L

Bridgeport: Rėmėjų 2 skjr.
— Tamanauskienė, Vardaus
kas, Gedvilienė, Malinauskie
nė, Stankevičienė, Bučienė, 
Šatenas, Butkienė, Kaniuša, 
Zaksienė, Miknienė, Lakienė, 
Pakucienė, Linkevičienė; Mo
terų Sąj. 1 kp. — Nedvarie- 
nė, Bitautienė, Burba, Klebai- 
tė; Šv, Petronėlės dr-jos — 
Kliučinskaitė, Klimaitė, Šu- 
kaitė; Labd. Sąj. 5 kp. — 
Sutkus, Naugžemis, Dimša; N. 
P. P. Š. Mergaičių Sodalici
jos — Gurinskaitė, Žemgulai- 
tė, Paškaitė, R. Čerkauskaitė, 
B. Čerkauskaitė, Kazlauskai
tė; “Kanklių” choro — C. 
Urbiutė, A. Urbiutė, Anti- 
kauskaitė; Women Catholic 
Order of Foresters — Lei- 
kas, Balčienė, Strodumskienė.

North Side: Rėmėjų 3 skyr.
— Sutkienė, Kavaliauskienė, 
Daugirdaitė; Moterų Sąj. 4 
kp. — Marcinkevičienė, Kize- 
levičienė, Šniaukštienė; Labd. 
Sąj. 6 kp. — Krivickas, Nau
sėdienė, Grikščienė; Šv. Juo
zapo Globėjo dr-jos — Kabu
tis, Rėkas; Motinos Dievo 
Aušros Vartų dr-jos — Babi- 

Įčius, Svigas, Tamasevičius; 
JApašt. Maldos dr-jos — Ja
sinskienė, Josevičiutė; N. P. 
P. S. Mergaičių Sodalicijos — 
Rutkauskaitė, Dumbliauskaitė,

ISRENDAVIMUI

IŠRENDUOJAMAS KAM- 
BARYS.

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

Išrendavimui Krautuvė bile 
kokiam bizniui naujam name 
geroj biznio vietoj. Kreipki
tės 2452 W. 69th St. arba te- 
lefonuokit Republic 6396.

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams Ir savinin

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

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas 
Elektros kontraktorius 

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591 

STANLEY CIBULSKIS
' MOIJAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poperioju, moliavoju ir atlieku vl- 
AUTOMOBIL1Ų CHAMPIONAS į nokiąs namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ.

BALZEKAS MOTOR SALBJ
4030 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 2082 I,

B U I C K
Per 28 Metus Užima Pirmenybė. 

Pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUICK ir MARQUETTE
ARCHER BUICK CO. 

4400 Archer Avenne

Virginla 2400 
1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
JONAS SLEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO, REO IR 
PLYMOUIH

Pigus važinėjimas.

Labai žemos Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų 
Karų už Labai Pigių Kainų.

ROKE MOTOR SALES
907 W. 35 St. Yards 4500

Galite pirkti Cosh ar Išmokėjimu

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

padarom.

Drillings Auto Body 
- 834 W. 35th St.,

Phone Yards 1806 
Chicago, 111.

Stungiutė; šv. Kaz. Brolių ir 
Seserų dr-jos — Macukonis, 
Kizelevičius, Lukošaitis; šv. 
Cecilijos dr-jos — Tamosevi- 
čienė, Kregždienė, Rutkaus
kaitė; Šv. Rožančiaus dr-jos
— Dumbliauskaitė, Kareckie- 
nė, Kišonienė. Šv. Mykolo dr- 
jos — Macis, Lukošaitis.

Roseland: Rėmėjų 4 skyr.— 
Čepulionienė, Plekavičienė, Jo 
nelienė; Jaunamečių — Ple- 
kavičiutė, Stančiutė, Dovei- 
kaitė, Saciutė, Dambrauskai
tė; S. L. R. Kat. Amerikoje 33 
kp. — Chutra, Gedvilas; Labd. 
Sąj. 2 kp. — Venskienė, Ge
nienė, Pavilionis; Idealių Kat. 
Moterų Klubo — Jonelier.ė, 
Venskienė; Šv. Onos dr-jos
— Norvaišienė, Genienė, Pa
vilionienė; Šv. Vincento a 
Paulo dr-jos— M. Pavilionis; 
Apašt. Maldos dr-jos — Do
veikienė, Bumbliauskienė, Ple 
kavičienė.

Apveizdos Dievo Parap.: 
Rėmėjų 5 skyr., — Valuckie- 
nė, Jazickienė, Rimgailaitė, 
Vidmontienė; Jaunamečių — 
Vištartaitė, Valentinaitė; Šv. 
Veronikos dr-jos — Kilienė, 
Kapusienė; K. Fed. 15 skvr.
— Grisius, Česnauskaitė, Kik- 
štaitė; N. P. P. Š. Mergaičių 
Sodalicijos — Piktybė, Dauk
šaitė, Lapinskaitė; Labd. Sąj. 
4 kp. — Valuckis, Žylė, Zda-

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI: ĮVAIRUS PARDAVIMAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kainų

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock 5526

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

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

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

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.

MUSŲ BARGENAI
DIDELIS NUPIOINIMAS KAINŲ ANT DAIKTŲ 

JUMS REIKALINGŲ
Kviečiamo pasinauduoti musų nupigintomis kai

nomis.
Ypatingai dabar nupiginome kainas ant AVbite 

Lead, įvairių maliavų ir aliejaus.
HARDWARE & PAINTS

A. M. BUTCHAS, Savininkas 
4414 South Rockwell Street 

Telefonas Lafayette 4689

nevičiutė, Staselis, Čirtautie- 
nė, Česnavieius; Vaikelio Jė
zaus Minist. dr-jos — Gurs
kis, Saboskis, Papievis; Ber
naičių Koleg. 26 skyr. — Ma- 
tijošaitis, Matijošaitienė, A. 
Butkus, C. Butkus; Apašt. 
Maldos dr-jos — Klačienė, Sa
vickienė; Moterų Sąj. 3 kp.— 
Ambromaitė, Kukunienė; S. 
L. R. K. Amerikoje — Gri
sius, Nikartas, Ivanauskas.

(Bus daugiau)

TEATRUOSE
Chicago teatre dabar rodo

ma “Shadovv of the Law.”, 
kuriame dalyvauja pagarsėjęs 
artistas Povve’d.

I McVickers dabar eina indo- 
'mus paveikslas “The Arizo
na Kid.”

Roosevelt teatre rodoma 
“Mamy,” kur dalyvauja Al

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EXFRESS

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.

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 Avenne 

Tel. Lafayette 7674

Phone Virginla 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namą Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausia.

4426 So. VVestern Avė.
Tel. Lafayette 8227

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojimo Kontraktorius 

Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

- wmT beneckis
MA LEVO JU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados poplera. 
Pigiai. Greit. Darbų garantuoju

Reikale telefonuokit 
Lafayette 7654

aš Pirmadienis, Birž. 16 d., 1930

Jolson.
i United Artistą teatre ro
doma “Paramount on Para
de.”

i Oriental teatre rodoma 
“Safety in Nmnbers,” kur 
dalyvauja žymus artistas Cha
rles “Buddy” Rogers.

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

3200 SO. HALSTED ST.

Tel. Humbold 5230
Rez. Armltage 3857

MAJESTIC FLORIST
1711 ELLEN STREET 

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

JUSTINAS P. ANTANAVIČIUS
Savininkas

MORGIČIAI-PASKOLOS
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. Komisas 

tik 2%. Kreipkitės i

Public Mortgage Exchange
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. Western Avė.
Telefonas Groveliill 1038

Pardavimui pigiai 3 šmotų ra
kandai. $50. 639 No. Lomba.rd avė. 
Oak Park.

6 kamb. rakandai, vas. nam. La
ke View prie Twin Lakas, Wis. \ 
art lviešk. Pigiai. Mrs. E. Hali R.
F. D. 1. Ricbmond, III.

Bekernė, pilnai (.rengta ir biznis 
išdirbtas per keletu metų. Parduo
sim pigiai (mokėjus $300. Sav. turi 
kitų biznių. 2316 Touhy avė.

Kendžių Štaras, prie didelio teat
ro, puiki vieta. Tik $1,000.. 3535 Ar- 
mitage.

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.
94 3 Milwaukee avė arti Ashland 

med. Staras ir flatas. $9,000, pigiau 
negu žemė, Tel. Longbeach 4833.

$11,000 akmens frontas. 5-6 kamb. 
k. v. šild. arti Garfield Pk. 503 S. 
T.rumbull avė.

Mod. 6 kamb. plytų, Norwood Par
ke, furn. šild. g-vė išbruku-ota ir 
išm. 2 karų gar. išrenduotas, stikl. 
did. porčius, langlnyčtos, medžiai, 
kru'mal, gesinis pečius, arti strytka- 
rių, S. v. gelžk. I’igiai $8,250. Įmo
kėti $500. 6465 No. Sayre avė. Tel. 
Newcastle 0693.

Namų pienai, 5 setai 2 fl. ar 
cott. $10. Taipgi specijališkl pigiai. 
Allison Arkitektas. 115 So. Dear- 
born. Central 0728.

Naujas 5 kamb. bung. k. v. šild. 
stiklinis porčius, ųžuolo Ir beržo tri- 
tningai. Ims lotų j mainus. 6309 
Hendcron. Tel. Avenue 6332.

3 kalnb. namas už $1,200, tikra 
kaina $1,850 3315 No. Pittsburg
Avė.

$750
212 E. Crescc'nt Avė.—Elmbmrst, III. 

(Nauji 5 kamb. plytų bung. pilnai 
Į moderniškas. 50i p. lotas, bankui sko 
• la $4,000 5 met. išmokėti. Sav. ten

pat. Tel. Austin 3863.

J. YUSHKEWITZ
REAL ESTATE

Darome (vairius legalius 
dokumentus, apdraudžia- 
me namus, autobnobilius 
i.r kitokias nuosavybes.
2433 West 69 Str.

Telef. Prospect 3140

~PAUL M. SMITH «fe CO.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius vlsokioš 
rųšies. Nėra skirtumo aplelinkės Ir 
kur y.ra ar kas yra. Terkam notas, 
2nd mortgųge ir barupinam 1 Ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0455


