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FRANCIJA LINKUS! PASIGAILĖTI 
VOKIETIJOS AMERIKOS LĖŠOMIS

_____ , I

KANADOJ BUS IŠNAIKINTAS KOMU

NISTŲ AGITATORIŲ VEIKIMAS

GELBĖTŲ VOKIETIJAI TIK 
KITŲ LĖŠOMIS

KANADA ATSISUKA 
PRIEŠ KOMUNISTUS

PARYŽIUS, birž. 14. — Į OTTA\VA, Ont.,' Kanada, 
Francijos vyriausybė yra nu-1 birž. 14. — Kanados parla- 
si&tačiusi jokiu būdu nepaduo ■ mentui Įduotas sumanymas vi- 
ti Youngo plano pertaisymui, t soj dominijoj suregistruoti vi-' 
kad palengvinti Vokietijai kalSUs svetimšalius.
ro atpildymo mokėjimų.

Visgi franeuzai liberalai su
tinka imtis bent kokių priemo-

Paaiškinta, jog tuo būdu no 
rimą susekti komunistus ir iš
griauti jų pragaištingų veiki

mų sulaikyti Vokietijos suk-:ma 
lupinių dėl karo skolų rnokėji-
mo.

Čia nurodoma, jog į Euro
pą atvyksta Amerikos J. Val
stybių iždo sekretorius Mellon, 
taipat atvyks ir valstybės sek- _

KESINTASI NUŽUDYTI 
BULGARŲ KARALIŲ

VIENNA, Austrija, birž. 14.

DRAUGAS 
The most inflnential 
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America.
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METAI-VOL XVI

ŽUVUSIEMS ORLAIVININKAMS PAMINKLAS BERLYNE

Atvaizduojama, kaip Vokietijos sostinėje Berlyne atidengiamas paminklas karo i 
metu žuvusių dirižablių zeppelinų įgulų at-minčiai.■

AREŠTUOTI BALSAVIMŲ 
VIRŠAIČIAI

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

LATVIJOS LIETUVIAI 
PRAŠO PANAIKINTI 

VIZAS

GAISRAS NUO AKMENŲ 
SKALDYMO

AMERIKOS KATALIKŲ 
UNIVERSITETAS PAGER

BĖ FRANCIJOS
AMBASADORIŲ

Francijos mieste Maišei-' WASIIINGTON, birž. 13.— 
retonus Stimson. Bus progos Ueg guimtfl dn bulgaru, kalti-Į Amerikos KataUkų Universite 
8U j.sdnsm pasitarti Vokieti- namu tai> kad I
io^ reikalo i . • . v i * *
* # 9 uos norėjusiu nužudyti Bulga- niės. Tarp kitko Francijos am

Jei Franeija turėtų atsisa- rjjos karalių su karaliene, grv basadoriui Paulini Clandel 
kyti ners vieneriems metams p„ 8utuoktuvių iš Ita- suteiktas Teisių Daktaro gar-
karo atpildymo dalies gavimo Ijjos.
iš Vokietijos, tada Franeija ______________

CHICAGOJE

ALKSTA MOKYKLŲ 
TARNAUTOJAI

turėtų sulaikyti savo karo 
skolų mokėjimų Amerikai, pa 
reiškia liberalai.

Tokiu būdu 'Franeija norė
tų Vokietijos naštų užkrauti 
ant Amerikos.

bės laipsnis.

1 Šio požymio pripažinimų 
skaitė Jo Aukštoji- Malonybė 

ISTANBUL, Turkija, birž arkivyskupas Cur-

Cbieagos mokyklų tarnauto
jai dėl fondo trūkumų neap
mokami ir kai-kurie jų, kaip j 
sužinota, neturi maisto. Netu-1 
ri pinigų.

ŽUVĘ DAUG KURDŲ
■Jg

14. — Turkijos — Persijos ’
pasieniu persų kariuomenė tu-1 
rėjusi kruvinų mūšį su kur
dais. Daug žuvę šių pastarų-1 
jų-

Universiteto kanclieris.

PASIRENGĘ B6GTI ŠIM
TAI SVETIMŠALIŲ j --------------------

_________ FILIPINUOSE KOVOJAMI
SHAN.GHAI, Kinija, birž. į RAUDONIEJI

14. — Ant miesto Fučov (Fo- ------------
ochow) briaujas skaitlingos 1 MANILA, birž. 13. — Fili- 
komunistų plėšikų gaujos. P’,nl sa^ vyriausybė išspren- 
Mieste yra keletas šimtų sve- deportuoti visus svetimsa-

MILANO DARBININKAI 
ŠVENTOJO TĖVO 

AUDIENCIJOJE

ROMA. — Šventasis Tėvas 
Pijus XI anų šeštadienį audi- 
encijon priėmė 80 darbininkų 
iš Milano. Ši grupė atvyko 
Romon paminėti popežiaus 
Leono XIII “Rerum Nova-

' Liepojos miesto lietuviai,
Lietuvos piliečiai, esu pada
vę mūsų užsienių reikalų mi
nisterijai prašymų,, kad Lie
tuva pasektu Latvi jų ir pa
naikintų vykstant į Latvijų 
pasus ir vizas. Dabar vyks
tant į Latvijų vis dar reikia 
mokėti už užsienio pasų ir vi- 

' zų po 100 lt. Prašymas, pasi
rašytas 60 asmenų jau seno
kai paduotas. “M. L.”

STATYS “AUŠROS” MU
ZIEJŲ IR BIBLIOTEKĄ 

ŠIAULIUOSE

Savivaldybių departamentui
a. padedant, Šiaulių kraštotyros 
42-ros Kardos 26 produkte drangija w 1W W 

areštuoti trys balsavimų vir-'
šaičiai. Jie kaltinami už atlik-

. litų paskolų, už kuriuos sta
tys “Aušros” muziejų ir į-

! steigs viešų bibliotekų. Tačiau
; tų pinigų dar neužteks, todėl
draugija renka pasižadėjimus
iš asmenų, kurie tų sumany- 

Antrai,obiliaus pavojingai pa)aiko H tokiais

tas balsavimuose suktybes.

PAVOJINGAI SUŽEISTAS

sužeistas Tilden vidurinės mo 
I L-V sižadėjimais jau yra surinkta

Svetimo komisija šiandie kyklos mokinys Y. Seimeli, 40,000 litų. “M. L.”
tarsis, kas . rtiksią daryti, jeij^H So. Mėlis gat. 
neturima pinigų apmokėti mo

j kytojus, mokytojas ir tarnau
tojus.

timšalhj. Jie visi pasirengę li,,s komunistus, kurie užsii- :rum 40 metl) ""kaktuves.
gauti prieglaudos šalę miesto " ‘pri<‘5 ' ANGLIKONAMS TROKŠTA
stovinčiuose svetimų valstybių Kyvuojanclų tvarkų 
karo laivuose. i

DVASIŠKIŲ

Fučovų ginti yra neskaitlin
ga vyriausybės kariuomenė.

GAISRAI ILLINOIS 
VALSTYBĖJE

EDWARDSVILLE, III. bir. 
13. — 1930 metais Ulnois val
stybėje gaisruose žuvo 46 žmo 

BUKAREŠTAS, birž. 13.— nfs> sužeista 490. Medžia- 
Karo teismas 51 šnipų nubau nuostolių buvę 22,659,-
dė kalėjimu. 7 kiti išteisinta. ^o^eriu«
Šnipų organizacijos priešaky 
buvo majoras Versnru. Jis 
nubaustas 20-iai metų kalėji
mu.

RUMUNIJOJ NUBAUSTA 
21 ŠNIPAS

LONDONAS, birž. 13. — 
Anglijos valstybinei bažnyčiai 
pagaliau ima trūkti dvasiškių, 
kadangi nemažas jų skaičius 
pereina Romos Katalikų Baž
nyčion.

Laikraštis “Daily Mail” 
praneša, jog išspręsta angli
konų bažnyčių perorganizuoti

Į du metu Chicagos vidų- • ir patvarkyti taip, idant ma- 
miesty trafika automobiliais įžiau būtų atjaučiamas dvasiš- 
padidėjusi 4 nuošimčiais. ■»Įkių skaičiaus trūkumas.

8 ŽUVĘ KASYKLOJE PARYŽIAUS MISIJŲ DRAU
GIJOS PRANEŠIMAS

ISTANBUL, Turkija, birž 
13. —Astuoni darbininkai žu- PARYŽIUS. — Paryžiaus 
vo kasykloje ties Grisow įvy- Užsienių Misijų Draugija pa
kus sprogimui.

MEKSIKOS PREZIDENTO 
ŠONU GAVO DARBUS

skelbė metinį pranešimų. Pa
tiekia žinių apie savo misijų 
pažangų 1930 metai r.

Ši Draugija išlaiko 38 bnž-
------------ nytines teritorijas (kraštus)

NE\V YORK, birž. 13. — /Kinijoj, Japonijoj, Indijoj, 
Meksikos prezidento du sūnų, Burmoj, Siame, Indokinijoj ir 
kuriedu mokinasi vienoj kn- Rytų Indijose. Šiose visose te- 
talikų kolegijoj, atostogomis ritorijose gyvena apie 230 mi- 
gavo darbus čia telefonų kom-Jionų žmonių. Iš jų visų yra 
panijoj. apie 1,662,940 katalikų.

1930 metais šiose teritorijo
se suteikta krikštų 31,528 su
augusiems ir krikščioniškų šei
mynų 63,175 vaikams. Be to 
pakrikštyta 102,385 pagonų 
kūdikiai.

Visose teritorijose išlaikoma 
2,873 mokyklos, kurias lankė 
155,655 mokiniai.

Paryžiaus Užsienių Misijų 
Draugija įkurta 1660 metais. 
Šiandie jos narių tarpe yra 
50 vyskupų, kurie darbuojasi 
misijose, ir 1,059 kunigai mi
sionieriai. Šiems pagelboje y- 
ra 1,424 tų šalių kunigai.

Tauragės apskr., Kvėdarnos 
valse., Sauslaukių kaime gy
ventojo Zigmo Berlinskio su
degė gyvenamas namas ir tvar- 
rtas. Be to, sudegė ir šiaip 
daug turto. Nuostolių 37,300 
litų. Gyvenamas namas buvo 
apdraustas 9,870 litų sumai. 
Kitas turtas apdraustas ne
buvo. Gaisro priežastis: neto
li buvo paraku skaldomi ak
mens. Sprogstant akmenims, 
užsidegusios pakulos pateko 
ant stogo ir uždegė namų.

“Ž. P.”

NUO PAPIROSO SUDEGĖ 
VISAS KAIMAS

Trakų apskr., Žųslių valsČ., 
Šešonių kaime gegužės 18 d. 
kilo gaisras, sunaikinęs 30 tro
besių, su buvusiais juose dai
ktais, ūkio padargais ir gyvu
liais: 1 telyčia ir 5 paršais. 
Gaisro priežastis — neatsar
gumas su papirosais. “Ž. P.”

SUVAŽINĖJO GELE
ŽINKELIETI

Gegužės 18 d. tarpustoty Še
duva — Laba atrastas trau- 
kinio suvažinėtas vyresnis re
monto darbininkas Juozas Ža
bai is, 54 meti] amžiaus. Patir
ta, kad Žubalis buvo pasigė
ręs ir geležinkeliu ėjo namo.

“Ž. P.”

PIRMOSIOS PERKŪNO 
AUKOSVAISTINES PALAIKO GE- 

RYMAI IR UŽKAN
DŽIAI BETYGALA, Raseinių ap

skr. Balandžio 29 d. smarkiai 
NEY\ YORK, birž. 13. — južgriaudęs šiemet pirmų kar

šioj šaly vaistinės virto dau- t}J gjoje apylinkėje perkūnas 
Chicagon atvyko keli New giausia minkštųjų gėrynių ir) įtrenkė į Diržonių kaimo gyv. 

Yorko bankininkų atstovai, užkandžių užeigomis, lygiai į- Lotapo svirnų. Ūmai kilo gai- 
Šiandie jie turės pasitarimų Aairiausių smulkmenų krautu- gpas, apimdamas visų trobesį
dėl mokesčių “warantų” pir
kimo. Chicagos bankininkai

NEW YORKO BANKININ
KAI CHICAGOJ

neperka daugiau tų 
tų.” '

wa ran-

NUSISKANDINO PERKASE

Anton Rasinsky, 55 m., iš 
Town of Lake, bedarbis, nu
siskandino įšokęs į sanitarinį 
perkasų nuo Western avė. 
tilto.

TYRINĖS BOMBAV.IMUS

Pastaromis dienomis Chica- 
goj ir apylinkėse išnaujo im
ta sprogdinti bombos. Šį klau 
simų svarstys apskrities “gra- 
nd jury.”

VĖLIAVOS DIENA

, Vakar Cbieagoj minėta A- 

merikos J. Valstybių vėliavos 

diena. Šios šalies vėliavų kon

gresas pripažino birželio 14 

d., 1777 m.

KOMUNISTAI Į SPRING- 
FIELDĄ

Kelios komunistų sekėjų 
grupės iš Cbicago ir kitų pra
monės vietų išvyko į Spring- 
fieldų reikalauti bedarbiams 
darbo. '

iš karto. Dėl to nieko iš svir- 
Tas įvyko dėl to, kad vais- no nepavyko išnešti. Išsigel- 

tinės be to negalėtų gyvuoti, bėjo tik minėto ūkininko sū- 
negalėtij išlaikyti registruotų nūs, trenkimo metu buvęs svi-

vernis.

vaistininkij (farmacistų*.
Apie tai taip rašo patsai 

vastinių laikraštis “American 
vaistininkų (farmacistų).

rne. Trenksmas jam nieko blo
go nepadaręs.

GREITO MOTOCIKLU VA
ŽINĖJIMO AUKA

MOTERYS PRALAIMĖJO 
TEISĘ

SPRINGFIELD, III.,, birž.
13. — Įstatymų leidimo rū
mai vieno balso didžiuma ne-

,.4 , . .. j-tociklu važiavo pu. Ppravedė sumanymo leisti mo- ; r
terims lygiomis su vyrais bū-j 
ti prisiekusiomis teisėjomis 
klausant bylų teismuose.

GELVONYS, Ukmergės ap
skr. Gegužės 5 d. sužaibavęs 
perkūnas uždegė Kalėmiekio 
kaime ūki n. V. tvartų. Sude
gė tvartas ir gyvulius nevisus 
payko išgelbėti. Tvartai buvo 
neapdrausti, nuostoliai siekia 
1090 litų. Tai jau antras tokia 
atsitikimas per pastaruosius 
keletu metų, kad toj 'pačioj 
sodyboj ir tų pačių gegužės 
dienų perkūnas trobesius už
dega. Prieš tai yra kluonų su* 
deginęs.

KAIP BOLŠEVIKAI 
PINIGAUJASI • į

HOOVER ESĄS DIDIS, 
KAIP LINCOLN

WASIIINGTON, birž. 13.- 
Republikonų suvažiavime ša
lies administracijos nariai 
Hooverį pavadino taip dideliu, 
kaip Lincolnas.

PREZIDENTAS IŠVYKO I 
INDIANA

YVASHINGTON, birž. 14.- 
Prezidentas Hoover šiarfdie 
specialiu traukiniu išvyko į 
Indiana, Ohio, ir Illinois val
stybes.

Tauragės apskr., Kvėdarnoj 
gegužės 17 d. apie 5 vai. po 
pieįų J. Bočkus ir St. Justa 
ėjo į gegužines pamaldas. Iš 
užpakalio gana greitai su mo- 

V. ir
su visu smarkumu trenkė į J. 
Bočkų ir labai sužeidė. Čia 
pat dakt.-St. Žųsinas suteikė 
jam greitųjų pagalbų. Sužeis
tasis Bočkus kovoja su mirti
mi.

Pažymėtina, kad toks įvykis 
su motoeiklistu P. V. jau nebe 
pirmas.' “Ž. P.”

PAMIŠĘS JLINDO I ŠU
LINI IR PRIGĖRĖ

Tauragės apskr., Šilalės vai
sė., Lingiškių kaimo gyvento
jas Kazys Norvilas, 60 metų 
amžiaus, protiškai nesveikas, 
gegužės 15 d., nakties metu, 
apsirengęs išėjo iš gyvenamo 
namo ir šulinyje prigėrė.

r P ”
AJj ‘. i

r i,. • • ,E.KATERINBURG, Rusija, 
birž. 13. — Šiame mieste ki- 
tuomet bolševikai nužudė Ru
sijos carų su jo šeimyna.

1 . > Į . J
Tie namai, kur caras su šei 

myna buvo apgyvendintas iti 
nužudytas, pakeisti savos rū
šies muziejumi. Kas nori įeiti 
į vidų ir matyti, kaip ten gy
veno caras su šeimyna, turi 
mokėti 50 centų.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 stori. sv. 4.80 
Francijos 100 frankų 3.91' 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.9U 
.Vokietijos 100 n ik 23 83 
Šveicarijos 100 frankų 19.275
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Beina kandi en, Uakyrus aekmaoientaa
P&DNUMJERATOS KAINA.: Metams —- M lt *U-

Mstų — >*.50, Trims Mėnesiams — >*.»•, Vienam 
— 76c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me

tai i— «AII, Kopija .Mo.
Bendradarbiams ir korespondentams raitų nesrų- 

■na. jei neprašoma tai padaryti Ir neprislunClama tam 
tikslai palto lenkių. i. i i L '

priima — nuo 11;M iki 18:11 paL

Skelbimų ketuos prlstundtemos perelkalai

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vaL po piet. ,
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"DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av, Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
PROfiTBICLIA IR LAISVĖ.

Amerikos J. Valstybių švietimo komisio- 
nierius W. J. Cooper anų dienų kalbėdamas 
George Wasbington Universitete, pareiškė, 
jog 18-asis priedas gręsia amerikiečių lais
vei. Jis smerkė autoriteto centralizavimų Wa- 
sliingtone. Svarbiausiųjų laisvei pavojų vir
šūnėje jis padėjo įsigalėjantį šioj šaly smur
tų.

Jo nuomone, musų dienų jauniems vy-. 
rams ir jaunoms moterims laisvė nebranginti- 
na tiek, kiek ji buvo brangintina šios respu-' 
blikos įkūrėjams. Atrodo, jog šiandie niekai 
daromi ir iš įvairių konstitucinių žmonėms 
garantijų. *-—• • •

Paties 18-ojo konstitucinio priedo iškėlė
jai, matyt, neturėjo sųvokos apie tai, kų tas 
priedas gali padaryti ateity, kaip daug jis 
gali suvaržyti net asmeninę laisvę gyvento
jams. Šiuomi priedu šiandie visoj šaly įvesti 
federalinės (centralinės) vyriausybės polici
niai autoritetai. Šiandie visa šalis vis dau
giau- in tampriau supama policiniu tinklu. Po
licijai (agentams) leista dėl menkiausių prie
žasčių įsibriauti į privatinius namus.

- Įvairiais konstituciniais priedais pakei
čiamas visas konstitucijos veidas. Tos rū
šies pakeitimai turėtų būt atliekami ne kon
gresų, bet konstitucinių konvencijų, ty. pa
čių gyventojų atsiklausimu. Taip nesielgia
ma, kadangi patys gyventojai niekus daro iš 
laisvės, iš tų visų idealų, kokius paliko šios 
šalies kūrėjai.

Tik tie gali branginti laisvę, kurie yra 
paragavę nelaisvės arba vergijos. Mūsų dienų 
žmonės neturi supratimo apie nelaisvę. Nes 
jie joje negyvenę. Ateis laikai, kada jie dar 
buosis ir šauksis grąžinti jiems savo prabo-

K: Rivera.

TRYS BIEN&S.

Novelė.

(Laisvai vertė K. B.). 

(Pabaiga)

Dairausi ir nežinau kur eiti. Naktį 
nuvargęs, gatvėj, su suvyniota nesurišta 
pataline bei kitom smulkmenom ir be pi
nigų. V ts dėlto nutariau ieškoti Dr. Co-.«■»
lumbo automobilio, kuriam buvo liepta 
važiuoti namo, ir kuris, be abejo, nuva
žiavo. Priėjau kertę ir sutikau Adolfo 
Domasca, Jis pačiupo mano kruitį ir pa
dėjo nunešti ligi automobilio. Tuo tarpu 
iš visai kitos pusės ateina, vilkdamas 
savo bagažų ir glostydamas stebuklingai 
išlikusių barzdelę Secretaro. O tačiau 
visi mes nesuSirinkome. Kusbola taip rr 
neatėjo, nors jį buvo pirmų išleidę. Iš
ėjęs iš kriminalkos jis nesigrįždomas 
dūmė namo. Na, vėliau paaiškėjo, kad

čių paliktų laisvę. Bet bus jau vėlu. Praras
tu laisvė atkovojama tik dideliu pasišventi
mu, dažnai kruviniausiomis kovomis. Tik ne
laisvėje esant laisvės brangintinumas pati
riamas ir jų. atgauti troškimas įgijamas.

Šiandie dar yra laiko pasidarbuoti už 
brangintinos kiekvienam laisvės apsaugų.

Įvairūs Straipsniai.
KOLUMBO VYČIŲ 2AIS- 

MAVIETĖS ROMOJE.

PASTABSLZS.
Italijos fašistų vyriausybė, 

Romoje uždarydama, kataliku 
jaunimo kliubus, podraug už
darė ir Amerikos Kolumbo 
Vyčių- organizacijos ten išlab

Pakrikę mūsų taip vadinamieji tautinin
kai dabar vieni kitų nebeužsikenčia. Vieni 
kitus užpuldinėja ir įtarinėja. Jų frontas vi-1 komas jaunimui žaismavietės. 
sai suįręs. Sandariečiai nepakenčia fašistų, o Į Tik paskiau šios organizacijos 
fašistai sandariečius akėja. Clevelando “D- atstovui Romoje sukėlus pro- 
va” sako: “Neveltui Sandara neteko narių.
‘Sandara’, kaip ir tūli tautininkai veikėjai, 
nesugeba permatyti dalyko ir pasirenka ne 
sau prideramų, ir visai nepopuliariškų, pusę”.
Del buvusio perversmo Lietuvoje sąndariečiu 
laikraštis stojęs socialistų ir net komunistų 
pusėn ir dėl to “visa organizacija pakriko,
liko tik keli nariai.” Taipgi “D-ya” prana-
šauja, kad iš Sandaros nieko gero nebeišeis. 
Mes manome, kad ne tik “D-va”, bet 
taip pat mano.

testų, leista atidaryti žaisma- 
vietes. Nes įsitikinta, kad tos 
tomis žaismavietėmis Romos: 
jaunimas tik kultūrinamas kū 
nu ir dvasia.

Kolumbo Vyčiai Romoje iš
laiko šias žaismavietes: Bene
dikto XV; Pijaus XI; Valle 
Giulia; Del Poverini ir Ora-

visi torio di San Pietro. Valle Uiu- 
llia žaismavietė skirta daugiau

jog šioj šaly gali brtt^pilnai 
įgyvendinama sakoma encikli
ka, jei pramoninkai ir kiti 
turtuoliai daugiau atsižvelgtų 
ne į savo pelnų, kurį nuolat 
norima didinti, bet į šalies ir 
visuomenės gerovę.

Trumpoje sutraukoje kun. 
Dr. Ryan formula yra ta: 
Aukštesnis darbininkams atly 
ginimai, trumpesnės darbo 
valandos, vaikų darbo panai
kinimas, nedarbo metu koks- 
nors darbininkų apdraudimas 
ir viešųjų’ darbų praplėtimo 
programa.

PAMINKLAS HARDINGUI.

Marian, Oliio, šiomis dienomis prez. Hooveris ir kiti vy
riausybės nariai atidengė čia atvaizduojamų paminklų, pas
tatyta mirusiam J. A. V. prez. llardingui.

valdiškį mokesčiui? Skurdžiai kad Meksikos vyskupai ir ku- 
neturėtų būt spaudžiami mo- migai perdaug nusileidę vy- 

Didelės pajamos tu- riausybei ir iš to plūstantiApie atlyginimų (užmokės-
lėtų būt subraklintos mokės- skriauda katalikams. Jie pu-nių) mažinimų neturi būt kai 

bos, sako kun. Dr. Ryan. 
Priešingai, kiekvienas argu 
mentas stovi už užmokesniu

Katalikų savaitraštis “Laivas”, sųryšyje
su J. E. Vyskupo Petro Bučio atsilankymu, 
rašo:

“Su jo atsilankymu šiemet prasideda A- 
merikos lietuviams šviesesnės ateities viltis.
Thompson, Ccnn. yra nupirkta patogi Lietu
vių Kolegijai vieta. Jo Ekscelencija vysk. Pet
ras Būčys pirmiausiai aplanko šių- naujų lie
tuvybės tvirtovę. Čia greitu laiku bus atida
ryta lietuviains bernaičiams Aukštesnėji Mo
kykla — Kolegija. Dailus sodai, platus miš- ~J bJ. . . ’ 1 v Kolumbo vyčių organizacija
kas, gražūs niūrai, toli nuo miestų trukšmo 
ir dūmų lietuviai vaikinai bus auklėjami ti
kybiniai lietuviškoj dvasioj. Ši Kolegija, be 
abejo, pasidarys kultūrinis židinys, apie kurį1 
susispies rimčiausios mokslinės mūsų jėgos, 
iš kurio sems sau gyvybės ir įkvėpimo veiki
mui mūsų uolūs vadai ir besimokinu auklėti
niai.

Skleisti tikėjimų, mokslų, auginti menų - politika. Visos žaismavietes 
ir ginti savo tautos brangenybes — tai bus priguli išimtinai Kolumbo Vv 

čių organizacijai. Visos nu-stambiausi būsimos Kolegijos uždaviniai.”

Kauno “Darbininkas”, rašydamas apie 
L. R. K. S. A. sako:

“Šiuo metu L. R. K. Susivienijimo Ame
rikoje turtas pasiekė jau milijonų dolerių. Ir 
tai vienų katalikų pastangomis. O reikia ži
noti, kad Amerikos lietuviai katalikai turi 
ne tik Susivienijimų, bet ir jaunimo sąjun
gų — Vyčius, Darbininkų Sąjungų, Moterų 
Sąjungų ir kitas draugijas. Jie išsistatė apie 
150 bažnyčių, mokyklų, salių, prieglaudų, li
goninių, vienuolynų ir 2 aukštąsias mokyk
las. Tas viskas katalikams kaštavo dešimts 
milijonų dolerių. O kiek Amerikos lietuviai 
katalikai yra davę savo tėvynei Lietuvai do
lerių! Iš to, matyt, kad Amerikos lietuvių ka
talikų susipratimas yra labai didelis. Jį ga
lėjo išugdyti tik demokratingos Amerikos gy-

lPax Romaną” na-jis vis dėlto nuėjo į 
mus.

— Nu, kų padarysi, vienų praganėme 
— tarė Dr. Columbo, ir mašinos moto
ras subirzgė. Mes atsisveikinom su krįm.

8'

polic. “tvirtove”, ir tie, kurio niekad 
nebuvo velniavą, iškošė pro dantis: po 
velnių:

— O tačiau, jūs nepriversite mus nu
krypti nuo mūsų idėjų. Teroristiškas pei
lis ir brauningas nesuteps mūsų rankų, 
bet visais kultųgingais niorališkais gin
klais mes kovosime ir už jokių kainų nė 
per plaukų ncnusileisime, juk mūsų pu
sėje tiesa ir teisėtumas.

Taip mes galvojome, kai Dr. Coluin- 
bo užsigulęs ant vairo, leido savo ma- 
širtų Madrido gatvėmis, taip kol kas gal
vojome mes, kurie išėjom iš kalėjimo 
jauni, trumpai apkirpti ir šimtų kartų la
biau pasiutę studentai.

sia Įvairių kolegijų stuuen-i didinimų. Nuo aukštų užmo
toms. Įkesnių priguli galinga pirki-

Šios žaismavietes Romoje’1110 Tas gi šaliai yra
įkurtos pradėjus 1921 metais svarbiausia.
ir kviečiant pačiam Šventų- 
jam Tėvui. Tais metais Ko
lumbo Vyčių .suvažiavimas 
tam tikslui paskyrė vieno 
milijone frankų fondų.

Nei viena šių žaismaviečių 
nėra Vatikano Miesto ribose.

į visų. zaismaviecnj 
yra įdėjusi jau virš 
dolerių.

projektų
500,000

Darbo valandos turi būt ma 
žinainos, nes tuo būdu galima 
sumažinti nedarbą, duodant 
darbo bedarbiams.

Milionai suaugusių darbi
ninkų neturi darbo, kad tuo- 
tarpu šioj šaly virš vienas mi- 
lionas vaikų 10 ligi 16 metų 
uždarbiauja. Tad būtinai rei
kia panaikinti vaikų darbų.

Nedailiu metu darbininkai
vienaip ar kitaip turi būt ap- 

Visos žaismavietes neturi, drausti. Turi būt įvesta kokia 
jokio sąryšio su jokiomis ita-Įnors visiems darbininkams ne- 
lų arba kitomis organizacijo- darbo apdrauda.
mis. Neturi jokio sąryšio su

pirktos šios organizacijos fon
dais.

LAIKŲ GERINIMUI.

Sociologas kun. Dr. J. A. 
Ryan, Katalikų Gerovės Kon
ferencijos Socialio Veikimo 
departamento direktorius, skel 
bia formulų laikų pagerinimui 
šioj šaly. Analizuodamas Šven 
lojo Tėvo Pijaus XI pastarų
jų enciklikų apie darbo sųlv-

čių žnyplėmis, lygiai kaip su- žymi, jog gvvuojan-
krauti neproduktiviai turtai, . ti Katal.kų \euib . o c.gani- 
Tie visi; kurie į metus turi zacija tari įeiti politikos dir 
virš 10,000 dolerių pajamų, į von ir virsti katalikų politi- 

turi mokėti aukštesnius mo-Įne partija. Tik tuo budu, gir- 
kescius, negu kad šiandie mo- di, būsiu galima atgauti Baž

nyčiai prigulinčias Leist.. Mek
sikoj. ,

Jo Ekscelencija tad pers
pėja katalikus, kad jie nokiau 
svtų tų kurstytojų, kurie ne
turi jokio vyskupų įgaliojimo 
ir negali vyskupų ar Bažny-

ka.

MEKSIKOS KATALIKAMS 
PERSPĖJIMAI.

Meksikoje tarp katalikų 
vyskupų ir vyriausybės gy
vuoja taika. Nors katalikai ii j(v.jos vardu kalbėti į katalikus, 
kunigija nėra laisvi ir gyve-i! Vyskupai patys žino, kas yra 
na lyg ne savo namuose, tai-1 reikaIinga Bažnyčios ir kata- 
gi, kokioj svetimoj pastogėj,'likų guovei Meksikoj. Jie už 
vienok gyvenimas pakenčia- t.y ge?ovę daug darbuojasi. 
mas. Meksikos vyskupai ra-j Bet taikingomis priemonėmis, 
niiu ir taikinguoju keliu dar-ipatsai Katalikų Veikimas jo- 
buojasi už Bažnyčios laisvę, i kįu būdu negali maišytis į ša- 
Tam nesipriešina nei vyriausy į lieg poiįtikų. Jis užsiima kil-
bė.Viešųjų darbų praplėtimas 

senai reikalingas, ypač. šiais
laikais. Šių darbų programa , . .......
, , 'km žinomu, kurie darbuojasi
butų svarbiausias pagrindas|.v . . .
grąžinti geruosius laikus.

Tečiaus tarpe pačių katali
kų ima rastis vis daugiau to-

Kun. Dr. Ryan nurodo, jog 
laikas imtis kokių nors prie
monių šalies turtų paskirsty
mui taip, kad vieni žmonės 
neturėtų perdidelio turtų per-j 
tekliaus ir kad kiti negyven
tų skurde, kaip sako Šventa-Į 
sis Tėvas Pijus XI. šiandie ne 
žymus skaičius žmonių nau
dojasi milioninėmis pajamo
mis, gi milionai šeimynų ver
čiami gyventi vien skurde.

išnaujo sukelti nesutikimus ir 
pasunkinti katalikams gyve

nimų.
Apaštalinis delegatas Mek

sikai Jo Ekscelencija arkivys
kupas Leopoldo Ruizy Floros 
paskelbė platų pareiškimų, 
kuriuomi jis perspėja Meksi
kos katalikus nepasiduoti 
kurstytojų įtakai.

Apaštalinis delegatas nu
rodo, jog kai-kurie Meksikos 
katalikai šiandie atlieka ne-

gas, kun. Dr. Ryan pareiškia, Kaip turėtų būt paskirstytiikrikščioniškas roles. Jie sako,

veninio sąlygos, ir amerikoniškas veiklumas, i sivienijinias kur kas geriau galėtų stovėti, jei
kurio mums čia, Lietuvoj, taip stinga.”

Šia proga reikia pastebėti, kad mūsų Su-
nebūtų jame vidujinių kivirčių, jei visi lygiai 
uprastumėme vienybės svarbų.

nesniais darbais — Bažnyčios 
ir tikėjimo gerove.

Nuo įvairių kurstytoju per-- 
spėjami ypač meksikiečiai 
maldininkai, kurie šįmet 
lanko stebuklingųjų Quadalu 
pe vietų.

Paminklas Amundsenui.

Jnngt. Amerikos Valstybių 
vakarų pakrašty bus pastaty
tas didelis panųnklas garsiam 
ašigalių sričių tyrinėtojui 
norvegui Roald Amundsenui, 
kuris žuvo šiaurės- ašigalio 
ledynuose, begalėdamas gene
rolo Nobile ekspedicijų. Pa
minklas bus pastatytas toj 
vietoj, kur Amundseno eks
pedicija prieš 30 metų pasie
kė Amerikos žemynų, sugrį
žusi iš šiaurės ašigalio sričių.

TABAKO ATSIRADIMAS.
(Arabų legenda).

Vardan geraširdžio ir atlaidaus Ala- 
ho, (Magometonys tuo vardu vadina 
Dievų)* kuris išmokė mus rašyti ir ku
ris kasdien moko žmones, ko jie nežino, 
paklausyk:

Jis vienas tėravdidis, galingas, ange
lų ir žmoinų viešpats. Jo lūpose glūdi 
tiesa, gi akyse spindi saulės šviesa. Jo 
alsavimas, tai — vėjas, kurs švaisto dy
kumų smiltis ir siūbuoja tingias palmių 
šakas. Klausyk:

Tat yra ne legenda apie gražuolę 
Zobeidų, ir ne legenda apie Kandakoro 
sultonų, nei istorija apie beduinų mer
gaitę, nei viena tų žavių pasakų, kurias 
rytų tautų poetai, pritariant guzlo (ry
tietiškas vienbalsis muzikos instrumentas) 
garsams, gieda, sėdėdami prie Bagdado 
kavinių durų, arba prieš turtingosios 
Džeidos krautuves. Tat nėra kuri iš ro
žių legendų, kurios beduinai dainuoja pas 
Palaimos šaltinį semdami vandenį, kai

saulė ilsisi prieblandos glėbyje, arba, ku- nas tėra didis!
? įias dykumų sargai niūnuoja prie Spal- Ir paėmęs daugiau tabokos savo pyp-

vuotųjų Uolų, kai po balta uždanga kup- j kėn, man papasakojo šių legendų, pu
riai lėtai gromuliuoja ir saulė 
rytuose.

Tat yra legenda kurių tikratikiai mi- užlaiko jį Dievas šventoj garbėj) kelia-

stiebiasi . prastų, bet giliai tikybinę ir aštrių.
Ą j Vienų kartų pranašas Maometas (te-

ni visados su nugręžtomis akimis į šven
tųjų Kiblų (Mekų) ir kurių man papasa
kojo Ali llasanas iš įjeni ei Vėdarų gi
minės, vienų rytų, kai mudu vaikščiojo
me pajūriu.

Kai saulė patekėjo, Ali ištiesė maldos

vo per Jemeno dykumų. Buvo žiema ir 
mažieji gyvūnai miegojo ilgųjų nakčių

, miegų. Netikėtai Maometas pamatė že- 
i mėj nuo šalčio sustingusių gyvačiukę.

Jum pagailo to padarėlio, nulipęs nuo ar
klio, paėmė ir įsidėjo užantin, norėdamas

divonų, purpuolė ant kelių ir ėmė kai- ' suvo kūno šilima jį atgaivjnti. Iš tikrųjų,
bėti Tatuhų. Baigęs maldų, atsikėlė ir 
pasiūlė man draugiškumo pypkę. Susėdo
me ir pradėjome rūkyti.

Krikščionie, — jis tarė, — tu ne- 1 nušas
žinai šito lapo, kurio kvapų dabar uo
džiamo ir kurio dūmai, kartu su gėlių 
kvapu, siekia net pati Alaho sostų, atsi
radimo istorijos?

— Maonitone, nežinau — atsakiau.

jis atsigavo, paskui iškišę galvų ir tarė: 
— Pranaše, noriu tave įgelti.
— Nebūk nedėkingas, — atsakė pra-

— Bet aš taip noriu.
— Pirmų purodyk priežastį verčian

čių daryti man blogo, tada leisiuos ge
liamas.

— Tavo giminė, — sumurmėjo gyva-
— Garbei Alakui, kurs tiktai tikin- | tė„ — visada kovoja prieš mus: tavo ir 

liesiems, peri pranašo burnų, atidengė • tavo arklių kojos visada mus nugali, ir
paslėptų daiktų paslaptis. Nuo Dievo mes 
paeinamo ir pas Dievų grįsime... Jis vie-

dabar noriu tau atkeršyti.
(Bus daugiau)

f
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Prašau Į Mano Kampelį
-Rašo prof Kampininkas-

Kur žiūri — linksmybes vie
nas,

Ten, kur meilė tarp jaunųjų,

Gyvena sviete toks posaky- Linksmi laikai, linksmios die
nas, kad žodžiai paskatina, o nos, 
priklodai patraukia. Vierysit, 
ar ne, ale taip yra.

Va, anų dien man užsinorė-
o poetu pasirodyti ir, paku- Ten paguoda dėl senųjų, 
enus senus savo jausmus, iš-
(jo tokia deklemacija, kad .
. , .... . w. • • -v . i Mylis , tarp jų sutikimaiįetuviski tavorsciai jų įssikir-l_ • . ’ _ . 1 _
>ę, po rėmais ir stiklu padė-
ę ir, pasikabinę ant sienos 
arpe Lenino ir Trockio pik- 
erių, kasdien, guldami ir 
eidami, vožniai deklamuoja.
Matydami mane galint dek- 

imacijas drožti, kaikurie ina- Žmogau brangus, tu liežuvį

Kur mergužėlės, vaikinai

Ten ir laimina padangė,
Vieši tarp jų laimė brangi.

Tu liežuvi, angies gyli,
Kas tau rūpi, kas kų myli; 
Kam tu laimę kitiems griauni, 
Kam tu tykius žmonės piauni.

Laikyk, kaip varžoje žuvį, 
Neduok taip jam sauvalioti,

o kampelio lankytojai ir-gi 
utena savo jausmus, ikvėpi- 
įų j plaučius traukia. O pa-į Kaipo piktam šuniui loti. 
asary juk daugiausiai poetų 
ūna. Štai, viena “Linksmių 
ienų” daina atsiųsta Kardo 
lapivardė bet-gi nepoetiš- 
). Dedu jų nei vieno žodžio 
pakeitęs. Nors dienos da- 
r, ypač Cliicagoj, nelinks- 
ios, ale dėl visa ko galit pa- 
klenmoti.

LIETUVIAI AMERIKOJE

RYTINIŲ VALSTIJŲ LIE- žmonės darbuojasi, remia Lie-
TUVIŲ DR-JOMS IR tuvių Dienų. Kas tik supranta!pielinki 

KUOPOMS. ! gerų darbų, tas aukštai verti
na Lietuvių Dienų. Visi gerai 
žino, kad kiekvienas Lietuvių 
Dienos centelis neša šimterio
pų vaisių. .Jie supranta, kad 

Vienuolynas

Pereito Rytinių Valstijų 
lietuvių katalikų seimelio nu
tarimu, sekama minimų vals
tijų konferencija įvyks liepos į Šv. Pranciškaus 
4 d. Prasidės 9:30 vai. ryte, ,nors yra jaunas jr neturtin-
Aušros Vartų parap. salėjoj gas> ja„ ,li,|l.|ius darbu,
408 Broome Str., New York! ... ..
r,.x veikia tikėjimo
City. Į
Dienotvarkėje numatomi šieĮ!'11^'

j reikalai: ,---------------------
1) Lietuvių Dienos rapor-

jtas. 2) Jaunimo reikalai. 3)

ir

Kaip

Oi, mergytė mylimoji,
Mano širdies linksmintoji, 

Duokie rankų, žadėk širdį, 
Jeigu dvasios balsų girdi.

Oi, bernyti mylimasis 
Mano širdy vieta rasis; 
Aš tau širdį pažadėsiu — 
Kol gyvensiu tol mylėsiu.

Garbingai 1931 m. klasės baigę ,J. A. V. Jurininkų Aka
demijų, Annapolis, Tbomas D. Tyra iš St. Paul, Minn., (kai-į,.; 

rėj) gavęs aukščiausį per keturis metus požymį, būtent 902.39. i

TaTlgi 4 diena liepos yra 
paskirta kaipo Lietuvių Die 
na, kurioje skaitlingai susi- 
renka visi Pittsburglio ir a- 

s lietuviai i šv. Pran-
aiškaus Sesučių farmų, Castle • 
Slianon, ant Grovc Road.

Visiems malonu atsilankyti 
į sesučių farmų, nes visi jau 
čiasi kaip namuose. Ypač. šiais 
metais padaryta daug pageri
nimų ir pagražinimų: suolų 
ir stalų yra po kiekvienu me- 

kultūros|džilD gražaus žolyno yra la- 
.(Tųsa ant 4 pusi.)

KnygosSpaudos reikalai. 4) Lietuvos 
katalikų padėtis. 5) Katalikų 
akcija, (i) Bėgami ir būsimi 
reikalai.

Bus paskaitos, kalbos ir ta
niai minimomis temomis,
Tai " i šiuomi kviečiame Ta- MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

9»O A' C' VeaWy W N<" J"867’ BiVier”’ 8"*‘1 mStaS B'lnk’‘ minimai kOnfe‘
jreneijai atstovus ir su įgalio- 
jimais pasiųsti juos konferen-

4<M) puslapių kaina ..................................... ............. $2.00
ŠVENTASIS AUGUSTINAS, didelė knyga, vertė J. Ke- 

liuotis, 256 puslapių, kaina .................................... $1.50
BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Maliauskas 20c. 
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 
JAUNUOLIO LAIVIMASIS, vertė R^AIaseina, kaina 35c. 
ŠVENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c. 
MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku

tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K.
Zajančkauskas kaina ............................................... 15c.

ŽEMĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M.
I. C. kaina................ .................................................... 10c.

EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c. 
KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c. 
ANHELLIS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius

tracijas darė dail. V. Bičiūnas, kaina .....................  40c.
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis

gli ’o apskritys turėjo metinį kaina................................................................... 10c.
susivažiavimų šv. Pranciškaus NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,
lietuvių Vienuolyne. Suvažiavi kaina .........................................................  75c.
mas buvo labui skaitlingas. KRUVINAIS KJJJAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks-
Visi atstovai daugiausiai krei nnJ drama, kaina.................. ,..................................... 25c.
pė dėmesio į ruošimų Lietu- ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.
vių Dienos. 1 Pranas Jakštas, kaina....................................... ...........50c.

Visas Pittsburgh’o L. R K. GIESMYNAS, paruošė kun- J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla- 
S. A. Apskritys uoliai imasi pnj knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00 
darbo: rengiasi, tvarkosi, kad TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. 
kuo^eriausiai prisirengus prie I r. Bucys AI. I. C. Lietuvos Universiteto I rofesonus,
tos iškilmės 246 puslapių kaina ..................................................  $1.75

Per daug metų gerb. Pitts- TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Bflčys, M. I. C. 
bundi’o klebonai L R K S Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c. 
A. Pittsborglio Apskritys, dr- ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo apraSy-

!jos, kliubai ir visi geraširdžiai mas> 55 Vokiškojo leid. lietuvi, kalbon išvertė, kun.
i kun J. Bikinas, kaina..................................................  90c.

-“77.~---------„-----------------------------------------“------------------------------- '------------------- !--------------K PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
= s LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra-• U !••••» AZ platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina.......... 80c.

1 ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške-
3! vičius, kaina ... •.............................................................20c.
E DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina................. 40c.
E 5,000 ALKANŲ VYRŲ, verdtė K. Zajančkauskas M. I. C.
E kaina ............................................................................. 15c.
| SIELOS TAKAI TOBULYBĖN, parašė kun. D-ras K. Ma
lį talaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00 

Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.

darbininkų rytojaus dienų į davė anglui kepurę, kurių bu- 
darbų neateiti. Mat, tie darbi-j vo anglas palikęs vagone, 
ninkai buvo įtariami nepalan- j
kimui bolševikarfis ir dėl tol 
buvo bijota, kad jie delegaci
jai nepapasakotų apie darbo 
žmonių vargus bolševikų “ro
juje”.

Maža to. Tų dienų fabrike 
prie visų “staklių” buvo pri
statyti atkomandiruoti iš Ros
tovo žvalgybos agentai vietoj 
darbininkų.

Surengtame baliuje dau
giausia dalyvavo ne darbi- 

Tada Sergiejevskis paklau- uiukai, bet tie patys žvalgy- 
sė vertiko, ar supranta tas an- bininkai. Tokias komedijas 
glas rusiškai. Vertikui atsa
kius, kad nėsupranta, Sergie
jevskis pasikvietė kalėjimo 
viršininkų Zaicevų ir klausinė

Bolševikai Dumia Akis 
Svetimšaliams.

[Rusijos bolševikai, stengda- tikas su vienu anglu. Vertikas 
liesi įvilioti kitų kraštų dar-1 kreipėsi į biuro vedėjų Ser- 
Įninkus į bolševikiškų pra-. giejevskį pranešdamas, kad 
irų, naudoja visokius būdus. Į anglas prašo leidimo aplan- 
>lševikų agitacijai sustiprin-i kvti kalėjimų.
bolševikai kviečiasi pas sa- 
įvairias darbininkų delega- 

jas, suteikdami nemokamas 
Ižas ir susisiekimų. Kaip 
dševikai tokiems užsienio 
rečiams stengiasi apdumti 
is, labai vaizdžiai aprašo 

Ųgas Duje, kuris 9 metus 
reno prie bolševikų. Revo- 
jijos metu p. Duje buvo 

Ilgų Konsulu Rusijoj, vėliau,
10 metu, jis buvo paskir-

Įs Tautų Sųjungos svarbiau-
Komisaro prof. Nanseno 

psijos nariu. (Prof. Nansaho 
isijos uždavinys buvo gel
sti badaujančius).
|Tuo būdu p. Duje laisvai 
Įėjo važinėtis po visus Ru

jos kampus. Šio rimto ir 
mg pergyvenusio svetimša-

įspūdžiai iš Rusijos yra 
erai įsidėmėtini.

|P. Duje rašo, kad pastarai- 
lis metais bolševikų valdžia 
Įdetė Vakarų Europos dar- 
linkus apsilankyti Rusijoje.

Įkslas to kvietimo visai aiš- 
jte: sudaryti gerų nuomonę 
)ie bolševikų tvarkų Vaka- 

Europos darbininkų tarpe, 
im tikslui bolševikų valdžia 
[tvarkė keletu fabrikų, li
pinių, mokyklų, vaikams 
Įieglaudų ir kalėjimų. Tai

užsienio svečiams paro-
. O kad nepamatytų sve-

11 tikrojo Rusijos vaizdo, 
la suorganizuotas iš užsienio 
Imisariato ir žvalgybos a- 
Jnlii vadovų ir vertėjų bū- 
Is. Tokie vadovai turi išeiti 
Įn tikrus kursus, kurie yra 
Įeigti prie žvalgybos.
P. Duje labai gerai yra ži

linąs toks bolševikų būdas 
Igaudinėti savo svečius. Pa- 
idžiui: 1924 m. rudenį p. 
pje nuėjo su dviem savo
Migais į vidaus reikalų Ko-

Isariatų. Ten pat atėjo ver

jo, ar jau paruoštas yra Sokol- 
nikų kalėjimas parodyti iš 
užsienio svečiams.

Kitas pavyzdis. Svečiai no
rėjo apžiūrėti vitnų fabrikų. 
Traukinys sulaikytas vi
sai valandai. Per tų 
laikų ant greitųjų užvarė va
žiuotus ūkininkus privežti į 
arti geležinkelio stovintį fab
rikų šiaudų. Netrukus iš fab
riko kaminų pradėjo eiti ka
muoliai dūmų. Tikrumoj fabri
kas jau seniai uždarytas ir*
visai neveikė.

Trečias pavyzdys. Anglų 
darbininkų delegacija daly
vaujant ir pačiam p. Duje at
vyko į Rostovu ant Dono. 
Prie stoties yra Vladi Kauka
zo geležinkelio dirbtuvės su 
keliais tūkstančiais darbinin
kų.

Laukiant svečių jau iš 
vakaro buvo įsakyta šimtams

TUBBY

i 1925 m. vienas svetimšalis

cijon.
Kuopos, draugijos ir cho

rai siunčia po 1 atstovų nuo
kelyje be vertėjo prašneko į visos dr-jos ir po l.nuo 25 
vokietį, automobilio šoferį.
Pastebėjus tai žvalgybos agen
tui nelaimingasis turėjo at- 
pakutavoti už tai tris metus 
Solovkose.

B. Š.

narių. Parapijos siunčia po 5 
atstovus. Nepamirškit atsivežt 
naudingų sumanymų.

J. Tumasonia,
Fed. Apskr. Sekretorius.

LIETUVIŲ DIENA.

bolševikams nesunku vaidinti.

Niekam nevalia be leidimo 
prieiti prie svetimšalio ir pa
sipasakoti savo vargus ir
skausmus. Už tat bolševikai 
tuojau areštuoja ir apkaltinę 
špionavimu, sušaudo arba iš
tremia ilgiems metams į So- 
lovkas prie sunkiųjų darbų.

P. Duje akyse buvo areš
tuotas vienas pilietis ir 3 me- N<^™ai jis buvo nupirktas 
tams ištremtas į Solovkų už
tai, kad restorano vagone pa-

Naujas raštas apie Kolumbų.
į Gegužės 31 diena, šiais me- 

Nf>w Yorko literatų ir isto- ,ojS) R R K g A pittsbur. 
rikų sferose didelio susidomė
jimo sukėlė gautas čia senas 
400 metų amžiaus rankraštis, 
kuriame aprašomi Cbristofo 
Kolumbo gyvenimas ir kelio
nės. Rankraštis yrą rašytas 
ispano Andrės Benaldez. Tuo 
rankraščiu, Kolumbas gimė 
ne Gen.uoj, kaip lig šiol ma
nyta, o Milane. Jis buvo spau
sdintų knygų pardavėjas. Šis 
rankraštis buvo surastas vie
noj senoj ispanų bibliotekoj.

vieno Londono senų leidinių 
pirklio.

3
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Pranešimas
DR. A. J. BERTASH

Perkėlė savo ofisų po num.
756 W. 35th Street

Šiaurės rytų kamp. ITalsted ir 35 gatvės 
Tnipf/i permainė telefonų. 
NAUJAS TELEFONAS 

Boulevard 5914 arba 5913
Vai.: 1—3 po pietų ir 6.-30—8:3.9 v. v. 

Nedėlioj pagal sutartį.

DR. S. NAIKEL’S
Perkėlė savo ofisų po num.

756 W. 35th Street
Šiaurės rytų kamp. Halsted ir 35 gatvės 

Taipgi permainė telefonų. 
NAUJAS TELEFONAS 

Boulevard 5914 arba 5913
Vai.: nuo 2 iki 4 po pietų ir nuo 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal sutartį.
= 2334 So. Oakley Avenueniiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiniiiii iiiiiimiiiimiiiiiiniimiiiiiiimiiimiiiiimiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiitmiiiiiii.'t.N Chicago, Illinois.

Lazy Larry Spoils the Investigation.
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draugas Pirmadienis, Birž. 15 d., 193

LIETUVIAI AMERIKOJE
LIETUVIŲ DIENA.

(Tąsa nuo 3 pusi)
bui daug; gražus prūdas, l<u-ljajnjs 
ris kiekvienam bus žingeidu žilvitis
pamatyti. O kas svarbiausia,
gražus ir talpus paviljonas, 
kuriame bus duodama skanus

įniko darbavos: p. J. Mockus 
pardavinėjo tikietus.

Atiminėjo J. Grigulaitis, 
, Cicerus parapijos komitetus, 
i P. Pauža, taipgi par. komi
tetas, A. šerinulis ir J. Aliko-

užkandžiai.
Sesutės nuoširdžiai kviečia 

visus j Lietuvių Dienų.
S.

CICERO, UL
X Praeitų sekmadienį nors 

ištisų dieną lietus lijo, bet 
“Draugo” piknikas Vytauto 1 
parke buvo atidarytas. Dau
giausiai pasidarbavo eicerie- 
čiai. Mat, ciceriečiai ką apsi
ima, tai ir išpildo.

9 valando ryto, kaip buvo 
skelbta, susirinko darbininkai 
prie parapijos svetainės. At
važiavo grab. Laebavieiaus 
sūnus (grab. Leeliavičius turi 
savo skyrių Cieeiąftį po num. 
1439 So. 49 Ct.) ir nuvežė vi

sus darbininkus j piknikų, 
o vakare parvežė. Reiškiam 
jam širdingiausiai ačiū.

Neatvykus pasižadėjusiems 
dirbti už baro, tat ir čia apsi
ėmė ciceriečiai pasidarbuoti.

Čia noriu išvardinti tuos, 
kurie, nepabūgę lietaus, pik-

E. M i si us, K.
Stulgis, Nagurskis, A. Ja
nuška ir A. Janušauskas gel- 
ičjo prie baro.

J. Brazauskas dirbo prie 
arkliukų.

Stulgienė ir Gumoliauskie- 
nė dirba prie kendžių ir su
lų.
“Draugas” visiems yra 

dėkingas ir visus apdovanojo 
<nygute “Mišių Maldos loty
nų ir Rytų Apeigomis”. (Ku- 
ie da negavote, atsišaukit

>as A. Janušauską 1301 So. 
50 Ct.).

Piknikan atsilankė ir kele-* •
tas biznierių, kaip pp. Zamu- 
iavičiai, Rimdžiai. (p. Rau

džius visuomet piknike mėgs- 
sta išbandyti streikeri. Silnas 
vyras).

WESTVniE, ILL

BE KO NEGALI BŪT 
DABAR.

Be daugelio dalykų negali 
būti. Bet čia kalbėsime tik a- 
pie vienų.

Praėjo gegužės — Panelės 
Švenčiausios garbinimo mė 
nuo. Pamaldus žmonės kas va
karų lankėsi bažnyčion pa
garbinti Dangaus Karalienę.

Dabar prasidėjo birželio 
mėnuo. Tai laikas, kada pa
maldūs žmonės garbina Šven
čiausiąją Jėzaus Širdį, Dauge
lis norinčių tų pareigą atlikti 
stokuoja gero vadovėlio.

Taigi ir primename tokiems 
žmonėms, kad jie be dvasiško 
vadovėlio šiame mėnesyje ap- 
seiti negali. Galime pasidžiau
gti, kad tinkamo vadovėlio lie
tuvių kalboj netrūksta Yra 
tai dailiai išleista knygelė iš 
po plunksnos mylimo misijo 
nieriaus kun. J. Vaitkevičiaus 
vardu Intronizacija. Yra tvir
tuose viršeliuose, 92 puslapių 
kainuoja tik 30c.

Knygelės pradžioj yra Šven 
tojo Tėvo Benedikto XV laiš
kas, paskui seka paaiškinimai 
apie Viešpaties Jėzaus Širdies 
garbinimų, apie Intrenizaciją 
ir kitokie paaiškinimai musų 
tikėjimo tiesų. Galop seka rei
kalingosios tam tikslui mal
dos. Taigi šioje knygelėje ra
site peno savo protui ir savo 
širdžiai.

Nebūkite be šios knygelėsl

Jaunamečių choras.
Nesenai prie Šv. Petro ir 

Povilo R, K. parapijos susior
ganizavo jaunamečių jaunimo 
choras. Choras vardu Šv. Te
resės Mažosios Gėlėlės. Choro 
tikslas-giedoti bažnyčioje, su
dėtis ir lavintis muzikoje ir 
icndrai dailėje, tobulintis 
dvasiniai, sekant savo globė
jos gyvenimą, dažnai eiti prie 
Šv. Sakramentų.

Choras g^da kas sekma

dienis per Šv. Mišias 8 valan
dų. Chorui vadovauja muz. 
A. P. Stulga. Choro valdybą 
sudaro: dvasios vadas gerb. 
kleb. kun. S. J. Bartkus, ve
dėjas ir patarėjas A. P. Stul
ga, pirm. C. Karaleitukė, lašt.

A. Valuntytė, fin. rašt. — 
II. Kabašinskutė, kas. — J. 
Boleikutė, knygius — A. Gai
lutė. '

Chore priklauso apie 20 
mergaičių ir jau gana gražiai 
giedai. Be painokų, rengiasi 
prie vakarėlio, kuris įvyks 
birželio mėn.

Graži pradžia.
Patartina v.isoms šios ko

lonijos mergaitėms priklau
syti prie choro.

Raštininkė.

Nuo red. Ateity korespon
dencijas prašome rašyti raša
lu aiškiai ir ant vienos lapo 
pusės. Paišeliu rašytų kores
pondencijų nepriimame, nes 
ir mums ir raidžių rinkėjams 
sunku toks raštas skaityti. 
Akys kiekvienam brangios.

Rcikulaukite įos pas ‘Dr
augo“ agentus, išnešiotojus, 
arba kreipkitės tiesiai j

DRAUGAS PUB. 00. 
2334 So. Oaklcy Avenue 

Chicago, III.

.rupijai, p. Antanui tik duoki Šiandien lietuvis gydytojas,,Seni papročiai naujoje kultu bos. Policija areštavo ir tėv 
[žodį,ir bus su savo automo- dentistas ar aptiekininkas, jei'
biliu. Parapijonys turėtų jo [jis nori turėti artimesnius rv- Tolimame

roję. ir kinietį.
Sibire. netoli į Teisine mergaitės tėvas pu

patarnavimų įvertinti. P-as sius su Lietuvos aukščiui! mi-Į Mundžiūrijos, vienos klajūnų reiškė, kad jis pasielgė sav 
Tratikas laiko avalynių kva u-, nėtais profesionalais, negali' tautelės vadas atidavė už sko- ’ tautelės įstatymais, kuriai 
tuvę num. 700 Valley St. Jis , apsieit i be “Medicinos” žur-Įlus senam kiniečiui pirkliui į duktė yra laikoma tėvo nur 

nalo, nes medicinos srity Lie-jsavo gružių 17 melų dukterį. ; savybė ir nuo 5 metų amžiauyra uolus šv. Kryžiaus para
pijos reikalų rėmėjas.

Suvedžiojo.
Prieš keletą savaičių čia lan 

kės “Draugo” agentas Pajau
jis iš Chieagos ir prašė klebo
no leisti jam prakalbas laikv-

tuva nelieta, kuri buvo prie 
(pasaulinį karų.

Lietuva turi savo Univer
sitetą su medicinos, dentiste- 
rijos ir pbarmaeijos skyriais. 

Lietuva turi prie V. Minis-

Sovietų teismas už tai jį nu- ji.s galįs jų parduoti ar d< 
baudė pusantrų metų kulėji-: vanoti kam nori.

Rear admirolas Samuel M. 
Robinson, liaujas J. A. V. ka
riškojo laivyno inžinierius.

bernaičiams kolegijų, ligoni
nę ir visą eilę kultūringų įs
taigų; turime žymių profesio
nalų, biznierių ir tt.

Daytonas ir-gi neatsilieka 
nuo kitų kolonijų. Turime ko
letų lietuvių katalikų inžinie
rių baigusių aukštus buhalte
rijos kursus, yra įsteigta va
karinė mokykla prie Šv. Kry
žiaus parap. Laisvamaniui vi
so to mums labai pavydi. 

Koncertas.
Gegužės 10 d. mažųsis par. 

choras suruošė koncųrtą su 
vaidinimu. Tame daug pasi
darbavo mūsų vadai, kaip Pr. 
Anibrozaitis ir kiti. ,

Mokslo metams pasibaigus, 
bus organizuojami vasariniai 
kursai, kurie, beabėjo, reika
lingi jaunimui pasimokinti 
lietuvių kalbos.

Manau, kad tą klausimą 
greitu laiku išspręs vietinis 
klebonas gerb. kun. S. Bys- 
trajis su Dr-jų Sąryšių ir pra
dės darbų.

Dievo Kūno šventė.
Kas gali aprašyti iškilmės 

grožį? Ryto Šv. Kryžiaus baž
nyčia priėjo pilna žmonių. 
Daugelis priėmė Šv. Komuni-

17. - terijos Medicinos departamen-ti gegužes 1/ d. Atėjus pas- , 1
• i n -+ • . ’tij — arba aiškinus:kirtai dienai, kalbėtojas neat-1 .

. . , .v, . v ,. tos užvaizdų,vyko, nei laišku priežasties

sveika-

nepranese. Medicina” via vieninteli?

imi. Pirklys, paėmęs mergaitę, 
gavo pusketvirto mėnesio. 
Mergaitė, išbuvusi keletu mė- į 
liesiu uždaryta kiniečio na-Į 
ūmose, pabėgo ir kreipėsi j 
policijų, prašydama pagal-

ADVOKATAI
Klebonų suvedžiojo ir žino- mėnraštis lietuvių kalboje.

nėms blogą įspūdi padalė.
Jurgis Spurgis.

VARGONININKŲ SEIMAS.
Šiuomi skelbiu, kad šiais 

metais jubiliejinis (20 metų 
sukaktuvių) A. Liet. R. K. 
Vargoninkų Sąjungos Seimas 
įvyks rugpiueio mėn. 2 ir 3 
dienų, Ne\vark, New Jersey, 
Šv. Trejybės lietuvių par. sve 
tainėj, 207 Adams Street.

Pirmų dienų skiriama baž
nytini ui ir svietiškam koncer
tui.

Antra — posėdžiams.
Informacijų dėliai, kreiptis 

pas vietos vargom p. A. Stan- 
šauskų, 159 Nc\v York Avė., 
Newark, N. J.

J. Brundza,,
Varg. Sąjungos pirm.

“MEDECINA.”

“Medicina” mėnraštis ski
riamas medicinos teorijos ir 
praktikos reikalams; taip pat 
gydytojų, dentistų, aptieki- 
ninkų profesiniams reika
lams. Prenumerata metams 

ją. 10 vai. prasidėjo iškilmės, adresas: “Medicina”,
giedojimas Šv. Evangelijų. Ma | Mickevičiaus g-vė, 11 a. b. 4, 
žos mergaitės, kaip angelai, Į Kaunas, Lithuania. 
barstė gėles. Į -

Sumų laikė pats klebonas ' 

kun. S. Bystrajis. Choras pui
kiai giedojo. Altoriai buvo 
paskendę gėlėse, kuriomis juos 
apkaišė p-lė O. Gricaitė.

Mūsų biznierius.
Antanas Tratikas, “Laivo” 

ir “Draugo” skaitytojas sėk
mingai biznį veda. Jei tik kuo 
met reikia kur patarnauti pa

teikiantis netik medicinos, 
mokslo naujausias žinias, bet 
ir vienintelis laikraštis, kuris 
teikia žinias apie piliečių svei 
katingumų; apie tvarka svei
katos reikalais ir kas gali ir 
kam būna leista liuosai prak- 

y tikuoti: gydytojavime, užsiim
ti dentisterija, ar užsidėti ap
tieki} ir užsiimti aptiekyste.

Todėl, velytina, kad kiek
vienas Amerikos lietuvis gy- 

<ly tojas-eli i rurgas, dentista* 
aptiekininkas užsiprenume

ruotų mėnraštį “Mediciną”.

(Jot n Bagdzlunas Bordon)
ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Itandolph 8727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 8090 

Name: 8 Iki 9 ryto Tel. Repub. 9809

Dr. A. L. Graičiunas.

Remkite tuos biznierius is 
profesionalus, kurie garsi
nasi dienraštyje “Drauge.’

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurrr. lestyje 
Room 2414

ONE NORTH LA SALLE BLDG.
ONE NORTH LA SALLE ST. 

(Cor. La Šalie and Madisoa Sis.) 
OBso TeL STATE 2704; 4412

J. P. VVAITCHES
Lietuvos Advokatas

Radio programai iš sto
ties WCFL 970 Kil. Skam
ba Lietuvių dainos ir muzi
ka kas nedėldieni nuo 1 iki 
2 vai. po pietų.

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 Iki 9
Subatomis nuo 9 Iki 9

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950—namų I’ull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartj

127 N. Dearborn Street
Ketvergais ofisai uždaryti.

ASIKRATYKST 
LIGŲ PERŲ

Uosyje. Burnoje ir 
Gerklėje

Zonite išvalys susi
kimšusias atmatas. Iš
naikins perus. nepri
kiš ligi,. Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves.

For COLDS, COUGHS
Sore throat, muscular rheu 
matic aches & pains, apply Mus 
terole, the "counter-irritant’

•‘‘S?'
AT ALL DRUGGISTS

t#
Asirai

Ge1

5^

PROBAK-

DAYTON, OHIO.
Oru koncertas.

Kas tik turi radio, visi sek- 
nūdieniais klauso “Draugo” 
ir Peoplcs Furn. kompanijos' 
gražių oru leidžiamų koncer
tų. Mes, davtoniečiai, galime 
tik džiaugtis, turėdami dien
raštį “Draugą” ir rinitų 
Peopies Furniture kompaniją. 
Remkime tas įstaigas visais 
budais.

Mes, katalikui, kų užmano
me, tą įvykiname. Turime ei-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPE-C1ALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa
tyrių. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lšegzamlnavlmo. Jus su
taupysit laiką Ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymul žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — Scopo — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti. Ui jūsų sveikata Ir gy
vumus sugryS ums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio, žarnų, Inkstų, odos. kraujo ner
vų, Širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užslsenėjuslą, Įsi
korė Justą, chronišką ilgą, kurj ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, ncatidėlioklt neatėję pas Į 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 101C
20 W. JACKSON BLVD.

Arti 8tate Gatvės
Ofiso Valandos1' Nuo 10 ryto Iki 

1 pc ptet. Vakarais nuo 6 Iki 7 
Nedėllcmls nuo 10 ryto tkl 1 

po plet

Naujos radios. Didelis 
pasirinkimas įvairių išdir- 
byščių už pavyzdingai žemą 
kainą. Electrikinės ledau- 
nės. Parlor Setai.

Lengvus Išmokėjimai.

JOS. F. BliDRIK
INC.

3417-21 S. Halsted 
Str., Chicago

Tel. Boulv. 81C7—4705

Prierašas. Per paštų užsi-'k parapijinių mokyklų, kur 
sakantieji mokestį (30c.) ga-jauklėj*uim jaunoji karta. Tū
li atsiųsti pašto ženkleliais. J rime mergaitėms <kadeuiiją,

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

ICO Nortli La Šalie Street
ROOM 1431

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

Tel. Roosevelt 871,0 
Vai . nuo 6 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Seredas)

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 South La Seile Street 

Room 1701 Tel Itandolph 03S1
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 
3241 S. Halsted St. Tel. Vlctory 0561 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. Ir Subatos vakare

G. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2552 

j Trečiadieniais Ir Penktadieniai! 
vakarais namie pagal sutarti.
6503 So. Campbell Avenue

Telefonas ItepubUc 44 99

A. A. S L A KIS
ADVOKATAS 

Ofisas vldurmicsiyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 Wet Was»hington St.

Cor. VVashlnglon and Clark Sta 
Ofiso Tel Central 2978

Namų Tel. ttydo Park 3395
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Pirmadienis, Birž. 15 d., 193! DRAUGAS 5

CHICAGO

WEST SIDE ŽINIOS.

• X J. E. vyskupas Būeys, M. 
I. G., penktadienyje 4 vai. po 
pietų tiesiog iš Illinois Central 
stoties atvyko Aušros Vartų

Aušros Vartų mokyklų baigu
siems 27 mokiniams.

X Pereitą, penktadienį par. 
komiteto nariai sąryšy su ren
giamu jubiliejaus pikniku, bu
vo p. Markevičiaus automobi
liu nuvykę j Vytautoklebonijon, kur buvo sutiktas 

Tėvų Marijonų, svečių kuni-j daržui ir viską apžiurėjo, 
gų Albavičiaus, Vaičiūno ir j x Naujam Vytauto parke
Aušros Vartų mokyklos Mo
kytojų Seserų Kazimieriečių 
ir mokinių, gražiai pasipuošu
sių su vėliavomis, organizaci
jų atstovų, parapijonų ir ka
talikų darbuotojų.

X Šeštadienyje J. E. vys
kupas Seserų šv. Kazimiero 
Vienuolyno koplyčioje laikė 
šv. Mišias, aplankė Cbicagos 
Arkivyskupijos kurijų ir da
lyvavo šv. Antano atlaiduose, 
Cicero, III.

X Sekmadienyje J. E. vys
kupas Aušros Vartuose laikė 
sumų, po piet 2 vai. kalbėjo 
per radio ir vakare dalyvavo

įvesta daugiau pagerinimų. 
Visa aikštė nupilta baltais ak
menėliais — stambiu žvyru. 
Padaryta besket bolui aikštė 
ir kitokie pagerinimai.

X Šiandie Aušros Vartų 
parap. komiteto narys p. Kal- 
nis išvažiavo į Lietuvą. Pe
reitų sekmadienį susirinkę vi
si komiteto nariai palinkėjo 
Petrui laimingos kelionės ir 
sveikam atgal sugrįžti.

X Moterį} Sąjungos 55 kp. 
labai svarbus susirinkimas į- 
vyks rytoj, birž. 16 d. parap. 
mokykloje. Visos narės prašo-

Aušros Vartų mokyklos mok- uios dalyvauti ir naujų narių 
slo metų užbaigos akte.

X Pirmadienyje J. E. vys
kupas laikė šv. Mišias Tėvų 
Marijonų koplyčioje ir daly
vavo Mariau Hills Kolegijos 
mokslo metų užbaigos akte.

X Antradienyje J. E. vys
kupas šv. Mišias atlaikęs Ma
rijonų Kolegijoje Marian 
Hills, 111., grįšta westsidėn į 
kunigų Marijonų susirinkimų 
ir vakare 7:30 valandos Auš
ros Vartų bažnyčioje dalyvau
ja iškilmėje diplomų, įteikimo

atsivesti.

ŠIOS KOLONIJOS APYGAR
DOS KILIMAS.

ta|a
BRONISLOVAS
KARBAUSKAS

mirė birželio 12, 1931 m. 9:40 
vai. ryt. 31 meti; amžiaus. A. 
a. Bronislovas gimė Chicago, 
Iii. Dievo Apvelzdos par.

Paliko dideliame nuiiudfcne 
moterį Aleksandrą, po tėvais 
Bladikaltė, motiną Juzefą, tė
vą Julių, du broliu Joną ir 
Vladą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2340 So. 
Albany Avė. Laidotuvės įvyks 
utarninke birželio 16. Iš narnų 
8:30 vai. bus atlydėtas J Ap- 
veizdos Dievo par. bažnyčią, 
kurioj įvyks gpdulingos pamal
dos už velionio sielą. I’o pantai 
dų bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę:
Moteris, Doval. Broliai ir 

Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Kadžius, Tel. Canal 6174.

Bridgeport. — Bridgeport, 
kaip žinome, yra bene seniau
sia lietuvių kolonija. Čion su
sispietę pirmutiniai veikėjai, 
profesionalai ir namų savi
ninkai. Čion dailiausia para
pija ir parapijos nuosavybės. 
Čion lietuvių bankai, teatrai, 
pramonės centrai, fotografijų 
studijos, laivokorčių agentū
ros, spaustuvės ir t. p. ir t. p. 
Gyventi šioj apielinkėj jauku 
ir patogu. 20 min. — ar pus
valandis paima atsidurti “in 
tlie loop” — didmiesčio širdy
je. Komunikacija į visas mie
sto dalis labai patogi. Be to, 
Bridgeport turi kaž kodėl lyg 
aukštesnį “tonų”. Visgi čia 
lietuvių centras buvo ir bus. 

Bridgeporto ateitis.

Be to, Bridgeport kįla. Kį- 
la namų vertė, kįla žemės 
verte. Čia pramatoma didelė 
ateitis. Štai, apipirkta keletas" 
lotų ant 34 ir Emerald g-vių, 
kurC- didelis syndikatas sta
tys už ketvirtadalį milijono 
($250,000) kliubų bernaičiams 
(American Boys Club). Aišku 
kad tokis didnamis pakels 
properčių vertę šioj apielinkėj 
ir, jeigu gudriems^ biznie
riams matoma išrokavimas

būdavot! šioj apielinkėj — 
aišku, kad pramatoma čia di
delė bizniui ateitis.

Naujas tiltas.
Tiltų prie Archer avė. ir 

Halsted st. neužilgo pakeis 
nauja struktūra — moder
niškas ir gražus naujas tiltas, 
kuris pagražins tų apielinkę, 
nes jo statymui padaryta pla
nai, kad tas tiltas netik būt 
naudingas, bet ir puošnus. Tai 
vėl atsilieps gerai ant šio 
“neighborhood”, kurs ru- 

bežiuoja “Bridgeport.”
Union. Avė. iki vidurmies- 

čiui.
Union Avė., kuri dabar da

linai yra “tlirougli St.” im
ant nuo pietų dalies, bus pra
vesta kaipo “tlirougli Street” 
iki .pat “loop” — vidurmies- 
čio. Bus Bridgeporto daugiau 
“trafic”, daugiau gyvumo, 
daugiau pereis ir pervažiuos 
žmonių. Tai vis prisideda prie 
kolonijos didesnio judėjimo. 
O kur judėjimas — biznis ten 
ir gyvumas ir pinigai, ir už 
darbiai, o kas svarbiausia, tai 
kilimas vertės “real estate”. 
Kas tuvi nuosavybių Bridge- 
porte — lai nesigaili. O kas 
dar neturi —- lai įsigija. Bri
dgeportui lemiama didelė at
eitis. Lietuvių centras priva
lo tiiomi susidomėt ir padėt 
Bridgeportui kilti, apsigyve
nant čion kodaugiausiai.

Išklausyta 12 Seimo A. R.
D. delegačių raportus ir visi, 
nutarimai bei Seimo graži 
tvarka užgirtu gausiu delnų 
plojimu.

Susirinkime dalyvavo taipgi; 
rėmėja ir Mot. Sų-gos 1 kp. 
pirm. p. E. Nedvarienė su 
kvietimu, kad rėmėjos daly
vautų M. S. 1 kps. išvužiavi- 
iiue, birželio 21 d., Marųuette 
Pk. Rėmėjos pasižadu remti 
tų išvažiavimų.

Nutarta rugsėjo mėn. reng
ti rėmėjų “bunco party” ir 
leisti dovanas ir radio, ku
rioms pardavinėjama knygu
tės ir serijos.

Kadangi mūsų sk. veiklioji 
narė, p. B. Naugžemienė sun
kiai serga, tai pirm. pranešė, 
kad už jų užsakytos Mišios 
šv. ir baigiant susirinkimų j 
sukalbėta malda už jos svei
katų.

Poni Ba'turienė netik pati 
priklauso prie skyriaus, bet j 
ir savo dukrelę prirašė ir už Į01180 Tein^ei^„,49’ 
ja vieton mokėt 25c kaipo už

A K T A R A
Tel. Canal 6764 Telefoną* Urovehlll 8262

DR. A. RAČIUS DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETKIKAS

Gydo stalgios Ir chroniška* Ilga* 
Tyrų, moterų ir valkų 

DARO OPERACIJAS

Ligoniu* priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

NedėUomi* ir aeredoml* tik 
lškalno susitarus 

Ofiso*. Laboratorija ir X-Ray

2130 AVEST 22nd STKEET
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso Valandos:
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.—

4 Ir 6:30 Iki 8 vai. vakare. 
Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto

Nedaliomis pagal sutarti.

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. IHORPE
GYDYTOJAS Ir CH1RURGA8

1637 AVEST 51 STREET 
Vai.: 3-4; 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d.

Ofiso Tel. Vlctory 6893 

Rezidencijos Tol. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1- 

Nedėliomis Ir

-3 po plet, 7-8 vak. 

šventadieniais 10-12

Phone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. W00D STREET
Vai.: 1 — 4 v. v. Ir 6:30 — 9 v. v.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

ii

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingą ir ramų 

•patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

[. F. EUDEIK1S 8C CO.
JŪSŲ GRABOBIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

risi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

jaunametę,
$1.00.

Į Amžinus narius

sumokėjo visų

A. R. D.

Namų Tel. Lavvndale 1342

DR. A. T. KING
DENTISTAS 

4930 West 13 St. Cicero. III. 
Gas ir X-ray 

Val.: 9-11:30; 1-5; 6:30-9 
Ned. ir Ser. po pietų pagal sutartį

NEMUNO POTVYNIS PA
KENKS ŪKININKAMS

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 102*

Rezidencija 2369 So. Lcavltt 8h 
Tel. Canal 2330

Valandos 2-4 po pietų ir 7-9 T. t. 
Nedėlioj pagal susitarimą

TeL Lafayette 6799

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

Office: 4459 S. Calif ornia Avė. 
Nedalioje pagal sutarti.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. R. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į. Res- rh0I]e 
Englevvood 6641

naujų vietų po num. 4b45 5. iwentworth 3000 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė.,
Tel. Prospect 1930.

Tel. Hemiock 8700

Re*. Tel.

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Miesto Raporteris.
1 ” ■ "7,---------------------------------------

IŠ ŠV. KAZIMIERO AKAD. 
RĖMĖJŲ 2 SK. SUSI

RINKIMO.

Bridgeport. — Pirmame 
penktadienije mėnesio, birž. 
5 d., Šv. Jurgio par. mok. sve
tainėj įvyko A. R. D. 2 sk. 
mėnesinis susirinkimas.

Visa sk. valdyba dalyvavo, 
būtent pirm. p. A. Nausėdie
nė, vice-pinn. p. B. Bytautie
nė, rašt. p .O. Aleliunienė, 
p-lė M. L. Guriiiskaitė, ižd. p. 
Jos. Šaltenienė.

įsirašė p. Rokas, sumokėda
mas $100.00 casli. Širdingai 
ačiū gerb. geradariui už stam 
bių aukų.

A. R. D. 2 sk. sutikime dar- i ,rTT ... T ., ... v. ,v. . .. I ILKIJA, Kaimobuoiasi ir nuoširdžiai, su di- .T , . .d ’ Nemuno potvynis padare daug
dėlių atsidavimu.

apskr
Prospect 0610

DR. B. ARON

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washlngtoa 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel Cicero *62 Tel. Kedzie 2460-2441

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

P-ni O. Sekleckienė šiame 
susirinkime sumokėjo $1.00 

už radio serijų.
Dabar A. R. 1>. 2 sk. jau

mąsto, kaip čia geriausiai pri
sirengt prie Centro metinio 
pikniko, kurs įvyks rugp. 
mėn.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisą* 6156 South Kedzie 

Re*. 6622 8. Wlhpple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

žalos Krienialos kaimo ūkini
nkams. To kaimo beveik visa
dirbamoji žemė prieina prie j_________________________
Nemuno. Pakilęs ir išsiliejęs). . nil/,nn|i|iQ |i n 
iš vagos vanduo išmirkino ir f|| L, UAvIUUllIuj IVli U 
išplovė su šaknimis rugius,su šaknimis
kviečius ir dobilus. Sugadin
tieji pasėliai vargu ar atsi
gaus.

Valio rėmėjos! Darbuokitės į Gretimo Brūžės kaimo gv- 
ir toliau taip kilniam tikslui,, ventojai verčiasi daugiausia I1f_t0I3J#t7
o Dievas visoms gausiai atly-

4919 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenwood 5107 

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryto:

Nuo 6 Iki 8 valandai vakare 
Apart šventadienio Ir ketvirtadienio

gins.

PLATINKITE “DRAUGI

G R A B O R I A I:

h F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: >238 8. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

E Z E R ŠkI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 So. Marsbfield Avenue 

Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmam Avė. 
TeL Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, Hl.

»»

žuklavimu. Sis pavasarėlis ir 
jiems sunkus. Nemuno ledus 
vėlai išėjo, o žuklavimu lai
kas pasibaigė gegužės 1 d. 
Vargšai žvejai negalėjo nieko
užsidirbti. “M. R.’

AKIŲ GYDYTOJAI:

Rezidencija 
4729 Wwt 12 FL 
Tel. Cicreo 2888

NedėUomi* 
Susi tarų*

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 Ir 6 Iki 8 v .v.

Nedėlioinla ouo 10 Iki 12 ryta

Telefonai dieną Ir naktį
Virginia 0036

Of. Ir Rez. Tel. Hemiock 2*74

DR. J. P. POŠKA
OF. 8133 S. HALSTED STItETT 
REZ. 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytai*; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 8-6 po piet. U tam. Ir Subat. 
8-6 vak. šventadieniais pagal sutarti

DANTISTAI

DR. S. BIEZIS /

S. D. LACRAYIGR
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2616

2314 W.. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS

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

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, IU.

S. M. SKDDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roesevelt 7692

I. J. Z O L P
GRABORIUB IR LAIDOTUVIŲ 

VBD8JA8

1650 West 46th St.
"P— 46th Ir Paulio* St*. 

Tel. Boulevard 6268 . 8418
Hulludimo valandoje kreipkitės 

prie man««. patarnausiu stmpatl*- 
kal, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia, dei 
dykai

Phone Boulevard 7042

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 \Vest 22ud Street 
Cor. So. Leuvitt St. Tel. Canal 6223 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Ava

Tel. Republic 786 8 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak. 

Nedėlioj pagal sutartį

DR. VAITUSH, OPT. DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimu, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt}. Nulinu 
cataractua Atitaisau trumpą regys
tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sia* klaida*.

Speclaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va 
Ikare. NedėUomi* nuo 10 ryto iki 12 
po pietų.

KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tek Tarda 1820

DR. G. SERNER
USTUVI8 AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtavl 
756 West 35th St. 
Kampa* Halsted St.

Valandos: nuo 10—4; nno 9—8
Nadčliomiai nno 10 iki 12.

DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 AVEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Beredoj pagal autart|

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORK
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Ava 
Valandos 11 ryto Iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Boulevard 7689
Re*. Hemiock 7691

Itez. Tel. Midway 6512

DR. R. G. GDPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oaklcy Avenue ir 24-tas Street 
Telof. Wilmette 195 arba 

Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliala 

Ir Ketvergals vakare

DR. A. P. KAZLADSKIS DR. CHARLES SEGAL
DENTISTAS I 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Cicero 1266

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki t 
vai. vakare

Ncdėllomts pagal sutartį
4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

Perkėlė »avo ofisą po numeriu

4729 S0. ASHLAND AVI.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo t—4 pd 

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedcllomls 10 iki 12

Telef. Alidway 2880

Tel. Lafayette

Grovehlll 2940

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray & Gas
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlioj pagal sutarti

DR. MADRIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 S0. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

RealdeacHos Tel. Plaaa 8296
VALANDOS;

Nuo 16 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki * po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 19 Iki lt dieną



P H AUO A S Pirmadienis, Birž. 15 d., 1931

ĮVAIRENYBĖS. rūsys vadinamas Vytauto 
~’ vardu, kaip rodo Marijenbur-

Elgetos palikimas. ig0 pjjįes aprašymas iš 1565
Pas Kanados notaru užre- metų. Tame aprašyme pasaky- 

gistruotas vienos elgetos pali-|ta: “Tai yra rūsys Vytautas 
kimas, kuris siekia net tris (Witold). Yra vienos durys

mtr. pločio. Labai. įdomu, kad medžioja dramblius, kuriuos
parduoda už grūdus, tabakų 
ir ginklus. Taip pat dirba 
nuodus. Svarbiausias jų val
gis — riešutai ir uogos.

milijonus litų. Senutė elgeta 
surinko juos per 45 savo el
getavimo metus ir palieka da
bar savo augintiniui, turin
čiam 18 metų amžiaus. Prieš 
19 metų ta senutė vienoj gat
vės kertėj rado mažuti ryšulė
lį, kuriame ir buvo dabartinis 
jos augintinis. Senutė, ilgai a- 
pie vaikus svajojus, pasiėmė į jo 
jį pas save, augino ir auklė
jo, kaip mokėjo. Augindama 
ji nutarė padaryti jį turtin
gų ir paleisti į pasaulį su ga
na storu kišenium, ir, kaip

medinės, geležimi apkaustytos, 
kitos geležinės, o iš lauko pu-

Jūrose paskendusius daik
tus iškelti yra nepaprastai 
sunku. Šį darbų’ atlieka spe-

sės geležinė tvorelė. Sienos ja- eialiai išmokyti narai. Ypa- 
me geležies skarda išmuštos., t ingo sunkumo sudaro stam- 
tas rūsys, Vytautu vadinamas būs geležiniai daiktai. Dabar 
(dieser Keller, der AVitold ge- pradėta bandyti šauktis čia 
nannt wird). .magneto pagalbos. Ir pasiro-

Tas rūsys yra šiaurinėje kad stiprus magnetas ne- 
pilies dalyje, virš žemės. Arti tikėtai žymiai palengvina iš

yra didžiosios pilies salės traukti iš jūrų gelmės sunkius
šildymas, todėl į rūsį galėjo geležinius daiktus, 
patekti kiek šilumos. Gali bū-
ti, tas rūsys ir buvo skiria- Elektros “eksportas . 
mas žymiems kaliniams, nes' Elektros energijos perdavi- 
kiti kaliniai būdavo laikomi mas tų vietų, kur yra jos

galima depozitnoti tik j stip
rių ir saugių bankų, ir todėl 
buvo nutarta S. L.- A. pini
gus laikyti Bridgeporto apie- 
linkės lietuvių tvirtovėje, U- 
niversal State* Banke, kurios 
prezidentu yra gerb. Juozas 
J. Elias.

Nepaisant to, kad paskutinė 
mis dienomis kaikurios ban- 
kos negalėjo atsilaikyti prieš 
sunkumų dabartinės depresi
jos, bet tas nepakenkė Uni- 
versal State Bankui. Atpenč, 
ši įstaiga uždirbo tiek, kad 
jos direktoriai nutarė išmokė
ti “extra” dividendų savo 
šėrininkams.

Universal State Bankas pri
klauso prie Chieago Clearingi 
House Association. S. L. A. 
Finansij Komisija yra pilnai

Kančias. Apsimoka kelionė iš
Amerikos, kad pamatyti tų 
kentančią Kristaus sužieduoti
nę, kuri jau keturi metai gy
vena. be žemiško maisto vien 
Šventa Komunija.

Kas norėtų prisidėti tegul 
tuojau praneša Paul P. Baltu
tis, 3327 S. Halsted Str., Chi
eago, III.

turi būtinai dalyvauti viršmi- 
nėtame susirinkime iš prie

žasties, kad pusmetinis susi
rinkimas, antra, reikės rinkti
atstoves į ateinantį Seimų. 

Antros K p. Valdyba.

Roosevelt teatre rodoma 
“Axnnbelle’s Affnirs.”

CICERO, 1LL.

BALABAN & KATZ 
TEATRUOSE

matom, jos nutarimas pasiekė' ankštuose rūsiuose.
gražių vaisių. Trys milijonai! -------------
litų leidžia jaunuoliui prade- Mažiausi žmonės.

; perteklius, yra labai svarbus įsitikimus kad nėra saugesnės 
i klausimas. Norvegija, gau- bankos S. L. A. pinigams kaip 
nanti elektros energijų labai Universal State Bankas ir ūž

ti gyvenimų, bet jis taip pat Afrikoj Belgijos kolonijoj pigiai, krioklių pagalba, ruo- tikrina S. L. A. nariams kad
nutarė jų neliesti, kol augin- Kongo, gyvena žmonės, ma- šias elektrų “eksportuoti” šuo atžvilgių jiems nėro ko
toja bus gyva, ir savo rankų žiausi pasauly. Vidutiniškai Vokietijon! Šitoks sumanymas rūpintis.
darbu šelpti senutę. Jis dirba tos tautos žmogus tėra 135 Rali būti įvykdytas. Jau da- • S. L. A. Finansų Komisija
vienam fabrike ir dabar ne- cm. aukščio. Jų mažas kūno .bar iš Švedijos elektros ener- 

liemuo dėl labai atkišto pry- '&ija jūros dugne nutiestaisleidžia senutei elgetauti.

Aliaskos turtai.
šakin pilvo ir palenktos gal
vos, iš šono žiūrint, labai pa

laidais perduodama Danijai. 
Numatoma perduoti Vokieti

Aliaskos pusiasaly, Ameri- nasus į raidę “S.” Jų ran- jon 800 tūkstančių kilovatų e- 
kos šiaurėj, vėl rasta daug kos labai ilgos, o kojos trum- lektr. energijos. Elektros sto- 
aukso rūdos. Žinia apie auk- Pos ir išlenktos į vidų; galva tims prie krioklių pastatyti,, 
so suradimų greit pasklido po apaugusi juodais garbano- [ laidams per jūrų nutiesti it | 
visų kraštų. Nežiūrint 40 laip- tais gaurais; veidas tamsiai kit. reikėsių 620,000,000 nor- 
snių šalčio, į auksu turtingas geltonos spalvos, plati pri-'vegiškų kromj (1 krona = 
sritis vėl pasipylė tūkstančiai plakta nosis, išsikišę žandi- 2,50 lit.).
laimės ieškotojų. kauliai. Tačiau šie žmonės pa-j Vokiečiai prisibijo priimti

Aliaskos pusiasalis yra’vie- /ižymi nepaprastu' judrumu, šį norvegų sumanymų, nes pi-

A. A. Olis,
Oeo J. Stungis,
K. Maciukas.

TĖVAS AUGUSTINAS 
PRANCIŠKONAS

A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos 2 kuopos susirinkimas į- 
vyks birželio 15 d., lygiai 7:30 
vai. vak., Šv. Antano parap. 
mokyklos kambaryje.

Visos 2-ros kuopos narės

ĮVAIRŪS PARDAVIMAI
RAKANDAI.

Vartoti 2 mėlt.
PrivatISka šeimyna, pulkus getas 

ui $85, vertės $300; mailnas rteAuto 
medžio valg. setas $65. vertės $200! 
orlentaltAkas 9x12 Wllton kauras 
$20; riešuto medžio mleg. setas $95, 
vertas $250; coxwell kėdė Ir otto- 
man $25, vertas $95; candelabra 
lempa $6, vertas $25, elektros ra- 
dlo, paveikslai, stalas. Indai Ir tt. 
l-mas apt. 8228 Maryland avė. 1 
blokas | rytus nuo Cottage Orove 
avė. Stewart 1875.

Roomlng house, 11 kamb. 4 karų 
i gar., rendos $45, $400. 2117 Adams

St. Seeley 8123.

Apleidžia Amerikų ir gry- 
žta atgal į Lietuvą. Su juo 
keliauja daugiam maldininkų į 
Kretingą pas stebuklingų Šv. 
Antanų.

Olselis Ir mažm. sėlių biznis, 5 
greenhouses, Sapa Ir gyv. nam. Pi
giai už cash, arba mainyslm. W|lek 
Florai Gardens, 10272 Grand avė., 
arti Manhelm Rd. Franklln Park, III.

Dėžių dirbtuvė siūlo malkų po $4 
už vežimų.

Yards ŠOU

Didelis laivas “Columbus”
nas turtingiausių kraštų. 1867 miklumu ir narsumu pavojin-'gi elektros energija gali nu- ; (North-German Lloyd) maldi
nėtais Aliaską' Rusija parda- ginusiose žvėrių medžioklėse, konkuruoti visas Vokietijos:,linkus paima iš New Yorko 
vė Jungtinėms Amerikos Vai- Svetimų žmonių prisibijo ir anglių kasyklas. Mašinoms va1 liepos mėn. 11 (t. ir veža į
stybėms viso už 7 milijonus laikosi atsargiai. Bet prade- ryti tada bus daugiau varto- 
dolerių. Mat, anuomet dar j? su kuo nors karą, kariau-' jama pigi elektra, o ne ang- 
nebuvo .žinoma, kad šis toli- ja labai atkakliai ir ilgai ne- lys. — .
mas šiaurės kraštas yra taip pamiršta padarytų jiems sk-
turtingas, I riaudų, stengdamiesi viešai

------------ ar iš pasalų užpulti.
PRANEŠIMAS.

Kiek išgeriama kavos
Iš visų Europos kraštų dau

Ši tautelė vadinasi Akka 
Negrillos, arba pigmėjai.

ginusia kavos išgeriama Skan OyTCntt Kongo Aruvimi gi. 
dinavijoj; būtent Švedijoj, Da
nijoj ir Norvegijoj vienam gy
ventojui per metus tenka dau ' 
giau, kaip 7 kilogramai ka- i 
vos. Toliau eina Vakarų Euro-: 
pa: Belgijoj kiekvienam gy
ventojui per metus tenka &l/2 
kilogr., Šveicarijoj — 3-1-3
klgr., Vokietijoj tik du kilogr.
Pabaltos valstybėse ir Lenki-' 
joj kavos vartojama žymiai 
mažiau.

S. L. A. Finansi} Komisija 
gavo keletą užklausimi} apie 
dabartinį Chicagos Bankų pa
dėtį ir kaip ta padėtis galė-

riose. Jų trobos mažos, ap- tų atsiliepti ant S. L. A. pi- 
valios, padarytos iš medžių ša nigų Chicagoje.
kų ir lapų. Jie renka medų, Žinoma, S. L. A. pinigus

PRANEŠIMAS
Dr. Susan A.

Slakis
ATIDARĖ NAUJAI OFISĄ

4145 ARCHER AVENUE

Chicagos teatre dabar ro
doma “Five & Ten.” Tai yra 
įspūdinga drama.

Oriental teatre rodoma 
“The Vice Squad.”

McVickers teatre eina “Da- 
ddy Long Legs.”

United Artists teatre rodo-1 
ma “Women o£ Ali Nations.”

LENGVATA ŽVEJAMS

Valdžios žinios praneša, kad 
nuo ateinančių metų bus pa
naikinti mokesčiai: už žvejy
bos ženklus ir leidimų išrašy
mų. Už tokį ženklų ligi šiol 
imdavo po du litu, o už leidi
mo patikrinimų — vienų liti}.

“R.”

REAL ĮSTATE
Mod. bungalow,

, stovy, gera iransp. 
I Moody avė.

5 k«$nb. re ra m 
Pigiai. 4110 No.

GERESNIS PIRKIMAS
Geras 2 fialų narnoj, 6-6, talllų 

maud. R. E. refrig. k. v. S., aliejui). 
2 karų gar., Sal. Įvaž. Pulki vieta. 
Arti I. C. Baker 7416 Lupi I a Avė.

TIKRAS BAR0ENA8
Gražus 2 flatų muro namas 

po 6 kambarius. Vėliausi įtai
symai. Vertas $16,500. Bus 
parduota pigiai, arba pri
ims morgičius ar lotų į mai
ną. Namas randasi arti Mar- 
quette Parko.

Tel. Republic 5551

AUTOMOBILIAI

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

pirkt pigiai gerų karų kreipkitės 1 
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa-, 
tyręs mekanikas J. MENZOR.

maldininkai atlankys tų Te- White Sox Motor Sales 
resę Neumaniutę, kuri dabar; 
turi savo kūne 5 Kristaus žai- i

Bremeno uostų. Vokietijoje

zdas. Penktadienyje pamatys 
kaip ji ekstazėje matydama 
Kristų pergyvena Kalvarijos

R. ANDRELIUNAS
(Marąnette Jewelry A 

Radio)

2650 West
Telefonas

Užlaikau visokių

Tel. Downers Orove 1395
BENEDIKTAS MOTUZAS
Ogden & Venard avės 

Downers Grove, III.
Turim gražių užeiga, užlai- 

kom skanių valgių ir gėrimų. 
Gražus daržas pasilsėt, vai
kams palakstyt, arkliukai pa- 
jodinėt. Turim tourist camp, 
kur galima pernakvot.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųSles 
Ir patarnavimo. Sau
kit _____

GREEN VALI. E Y 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

4944 80. PAULINA 8TREET
Tel. Boulevard 1389

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVING 

Local & Long Distance Removal

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yarda 3408

Naujas naftos šaltinis.
Bibi-Eibat versuose, 1080 

metrų gilumoj, pradėjo mušti 
galingas fontanas, kuris iš
meta per parų iki 10 tūkstan
čių tonų grynos naftos. Nafta 
pradėjo mušti tokia jėga, kad 
sudaužė fontano trobesius, 
kurie buvo pastatyti laukiant 
šio fontano.

Tai pats stipriausias fonta
nas, kuris pradėjo muštis per 
pastaruosius dvejus metus 
Baku. Manoma, kad yra suras 
tas naujas turtingiausias naf
tos plastas, kuris prašoks gau 
namųjų Bibi-Eibato versluose 
vidutinę normą 7,000 tonų.

(Kampas Francinro Avė.)

Dr. S. A. Slakis yra specialistė vaiky ligose
Priėmimo valandos: nuo 10 v. iš ryto iki 12-tos 

dieną; nuo 4 iki 7 vai. vakare 
Seredoms ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso tel. Lafayette 7337 Res. tel. Hyde Park 3395

I

Vytauto rūšis Marijenburge.
Kauno miesto muziejaus di

rektorius, prof. Volteris, gavo 
iš Marijenburgo pilies valdy
bos aprašymų rūsio, kuriame 
kaip manoma, kalėjo Kęstutis, 
ir jo fotografijų. Rūsys gano 
erdvus: 9,5 mtr. ilgio, 5,5

Lietuvos Laisvės Bonus 
Perkam ir Mokam Cash

už $100.00 $80.00
už 50.00 40.00

ATSINEŠKITE ARBA PRISIŲSKITE 
LAIŠKU

John J. Zolp
4559 South Paulina Street

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ASAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

CICERO, HaL.
Ant Rendos.

Dailus 6 kambarių namelis 
(cottage). Kas nori vienas 
nieko nekliudomas patogiai 
gyventi «kaip savo namuose 
ant viešos gatvės, tai čia ras

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų į 
karų už labai mažų kainų. Norėdami | sau tinkamų Vietų. Tinka lie

tuviui advokatui, nes Ciceroj 
tokio neturime. Renda priei
nama.
1418 So. <8 Avė. Cicero, IU.
" FARMOS (ILLINOIS)
• 140 akerių farma Fayette 

County. Viena ir pusė mylios 
nuo miesto, ketvirdalis my
lios tik nuo naujo kieto kelio. 
100 akerių dirbamos, 60 ake
rių yra kalkiais nupilta, 30 
akerių geros ganyklos, 10 a- 
kėrių miško, šešių kambarii} 
namas 30x30, dvi barnės 40x 
40 ir 37x45. Barnės abidvi 
yra ant cemento pudamento. 
Grūdinė su garadžiu 22x24, 
vasarinė kuknė ir mėsai ru- ’ 
kyti 16x18, ir du vištininkai.' 
Visi budinkai yra labai ge-, 
ra m padėjime ir yra geros 
tvoros apie visų farmų. Kai-, 
na — $26.00 ant akerio. Įneš
ti tik $1,200.00 kitus ant iš
mokėjimo, du žygiu į metus 
po $105.00 pakol išmokėta. 
Tas už sumų ir procentų žy-1 
giu.

99 akerių farma Fayette
County. 80 akerių dirbamos 
žemės, 19 akerių miško. Dvi 
mylios nuo Katalikiškos Baž
nyčios. Yra dar nepaprastas 
namas, ir kiti budinkai. Kai-1 
na $20.00 akeris. Įnešti $500.00 
kitus ant 20 metų išmokėjimo.

Katrie ieškot gerų barge- 
nų, tai rašykit:

T. C. CRIMMINS 
c o Kagay Realty Co., 

Effingh&m, Illinois

A. Jankaitis pardavėjas 
S. Rumchaki a&viiiTrtkas

610 WEST 35 STREET
Tel. Tards 0699

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, Širdingai' 

praftau atsilankyti Ir pamatyti nsu- 
I jus 1931 NASH automobilius su vė
liausios mados automatiškais įtai
symais. sport Royal tekiniais ir ki- 

• tais ištobulinimais. kokius tiktai 
NASH taip gali (rengti už tokias

Mes pervežame daiktus iš ir 
kitus miestus.

auksiniu Ir slda- J pr|elnaniM kainas, 
brlnių daiktų. vė- j
llauslos mados ra- BALZEKAS MOTOR SALES
dlo. planų rolių,.
rekordų ir t. t. Į 4030 Archer Avenue
Taisau laikrodžius 
ir mualkoa Instru
mentus.

63rd St. Chieago ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
HEMLOCK

Lafayette 2033

>330

BESIRENGIANTIEMS 
VESTI ŽIEDAI

Ir
Baigiantiems Mokyklų 

Dovanos

Mes užlaikome geriausių dai- 
mentlnių žiedų dėl eutartuvių — 
mgagement. Turime graialuelų 
laikrodžių, karolių, fontanlnlų 
plunksnų, burkfttlnų — gintarų— 
žodžiu sakant, turima viaoklų 
visokiausių dalykų, kurie yra tin
kami pirkti kaipo dovanos bai
giant lema mokyklų. Mūru kainos 
dabar yra apačiai lai nupiginto*. 
Naudokitės proga!

Taipgi taisoma laikrodžius pri
einama kaina. Musų darbas ga
rantuotas

JUOZAS A. RIZGEN 
3313 8. Halsted St.

Telef. Boulevard 4681

M. ZIZAS
Namų 8tatymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock SS34

Telef. Republic

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORICS 
Statau namua kaip muro taip Ir 

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnasnlausioa

2452 WE8T 69th STREET

Phons Vlrglnla 3414

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIUB
4556 S. ROCKWELI. ST.

M. VUSZKA 
Plumbing A Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
siu kuogerlausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

ftapos Telef. 

Hemlock 3317

Namų Telef. 

Republic l$$l

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvi* 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WE8T 69th STREET

4,$00 ak. ferma 1 mali. nuo įsi 
Moure, kauntės Ia Moure sostinės. 
P.—r. dalis N. Dak., 3,800 ak. dlrb. 
960 ak. gan., 450 ak. pievų. Visi 
reikalingi budinkai. geram stovy.' 
Pratinės tvoros, daug vandsna Mi
tiniai Ir ftullnlal. Tinka pienininkys
tei ir gyvullnnkystsi. Sėmė tinka kor- 
nams ir Javams. Tinku kolonlsacljai 
Ir miestukui. Pigi kaina, geros išly
gos. Kreiptis.

E. F. Coyne Trustep 
La Moure, No. Dakota.

PINIGĮI SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiama pinigus Lietu

von paštu | dvi savaites, tele
gramų J dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvų.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus ir visus 

legalilkus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morgičlų.

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ilgų metų 
patyrimu ir nuoftirdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chieago, III.
Tel. Yards 4669

$1$ DOLLAR SAVINOS,
BUILDINO & LOAN 

ASS’N $$$
"LIETUVIŲ 8PULKĄ”

•SIS So. Westom Avenue 
įmokėti pinigai ant knygučių 

neką nemažinus kaip, 6% ant 
pareikalavimo 4% | metus.

Pradėklt taupinti pinigus da
bar saugiai ir pelningai.
K. J. Macke (Mačiukas)

Spulkos sekretorius Ir Vie
las Notaras (Notary Public).

Padarom pirkimo, pardavimo, 
skolinimo notas, Ilsus, kontrak
tus ir kitus llgallžkus dokumen
tus atsargiai Ir pigiai.

Apdraudilam (Insurance) na
mui fornlčlus, stiklus Ir au- 
tesnoblllus tvlrčlauatose Kom
panijose.

Kviečiam persitikrinti.

f




