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Smetona ■ Mussolinio Pėdomis
AMERIKA ATMETA KORIUOS 

FRANCUOS REIKALAVIMUS
Amerikos Lakūnu Skrinda 

Į Nome, Alaskoj

ISPANIJOS RINKIMUOSE NEI VIENA 
PARTIJA NELAIMĖJO DIDŽIUMOS

SMETONA — DIKTA
TORIUS

TĘSIAS NEPAPRASTI KARŠČIAI; 
NUKENTĖJO DAUG ŽMONIŲ

KAUNAS, birž. 30. — Val
dančiosios tautininkų partijos 
suvažiavime kalbėjo preziden
tas Smetona. Jis gynė savo 
diktatūrų.

Jis pareiškė, jog Lietuvos 
jaunimo auklėjimų turinti tva
rkyti tautininkų vyriausybė, 
bet ne Katalikų Bažnyčia. To
dėl jis neleisiųs kunigijai ko
voti ar peikti vyriausybės iš
laikomų mokyklų, ar maišytis 
į politikų.

Toliaus jis pranešė, kad Lie
tuvos su Šventuoju Sostu kilę 
nesutikimai yra panašūs Ita
lijos su Šventuoju Sostu kilu
siems nesutikimams.

Pagaliau pareiškė, jog par
lamentarinė vyriausybiij siste
ma Visam pasauly, neturinti 
pavykimo. Ir todėl ir pati Lie- kad prezidentas Hoover nepa- kad tos žinios netei-
tuva ir toliaus pasiliksianti Jo pankus perdaug nusileisti»81n^O8- iV‘siem8 maldininkams 
paties ir tautininkų partijos
diktatūroje. Nurodė, jog rin
kimai esąs blogas daiktas, nes 
kovojančios už pirmenybę par
tijos sukeliančios tik kruvinas 
riaušes.

NEI VIENI NELAIMĖJO 
DIDŽIUMOS

30. — 
j stei-

. MADRIDAS, birž 
Ispanijoj rinkimuose 
giamųjį susirinkimų nei viena 
politinė partija nelaimėjo at
stovų didžiumos.

KRUVINI ISPANIJOJ 
RINKIMAI

MADRIDAS, birž. 29. — 
Vakar Ispanijoj įvyko atsto
vų į respublikos stegiamųjį su
sirinkimų rinkimai. Įvairiose 
šalies dalyse daug triukšma
vo kairieji gaivalai, kad pa
kenkti ramiai nusistačiusiems 
balsuotojams.

Vietomis įvyko kruvinųjų u- 
žpuolimų, kai-kur pulta net ku
nigai. Nužudyta 10 žmonių.

SIMLA, birž. 29. — Nau
jas Indijos vice-karalius lor
das Willingdon pareiškia, jog 
netolimoj ateity Britanija su
teiksianti Indijai savyvaldų.

ATMETAMI FRANCIJOS 
REIKALAVIMAI

PARYŽIUS, birž. 30. — 
Del prezidento Hooverio karo 
skolų “moratoriumo” 
nymo derybos ima trūkti. A
merika atmeta visų eilę tFran 
cijos reikalavimų. Francija pa 
geidauja iš Amerikos gauti 
dar Įvairių garantijų.

DUBLINAS, birž. 29. — Į- 
vairiose šalyse, ypač Ameri
koj, skleidžiamos žinios, būk 
ateinančiais metais čia jvyk- 

WAS5HTNnTON birv 9Q siančio Tarptautinio Euchari-- IS ParvTu, praX jog •**> Kongreso meta dange- 

lis suvykusių maldininkų ne
gausių reikalingų sau talpų.

HOOVER PALANKUS TIK 
MAŽIEMS NUSILEI

DIMAMS

karo skolų vieneriems metams 
mokėjimo nutraukimo klausi
mu tenai vedamos derybos. Ga 
limas daiktas, kad pasitarimai 
prasitęsių keletu dienų.

Iš Baltųjų Rūmų praneša,

mažaisiais ,bus v1*108-Francijai. Su 
Francijos reikalavimais prezi
dentas nesiskaitųs, gi didesnie
ji yra priešingi jo sumanymo 
pagrindui. Vokietija neturėti} 
jokio atpildymo mokėti viene- 
rių metų laikotarpiu.

Valstybės pasekretorius Ca- 
stle šiandie tarėsi su prezi
dentu ir paskui paskelbė, jog 
su Francija sutarimas vargiai 
bus galimas, jei Francija prie
šinsis prezidento sumanymo 
dvasiai.

LAKŪNU LEIDOSI J 
ALASKĄ

CIIABAROVSK, Siberija, 
birž. 29. — Amerikos lakūnu 
Post ir Getity šiandie iš čia 
išskrido į Nome, Alaskų, apie 
2,100 mylių tolumų.

Tai pavojingiausia kelionės 
dalis per Arktiko plotus.

EGIPTO MOKYTOJAI 
ABISINIJAI

LONDONAS, birž. 29. — A- 
bisinijos pradžios mokykloms 
trūksta mokytojų. Pasidarbuo
ta jų gauti Egipte. Daug egi
ptiečių mokytojų savanoriai 
sutinka mokytojauti Abisini
joj.'

ATVAIZDUOJAMA “PALESTINOS” DALIS

MOS NETEISINGOS 
ŽINIOS

GUBERNATORIUS SUŠAU
KIA KONFERENCIJĄ

PLĖŠIKAMS

Chicagų, apylinkes ir vidu
rines vakarų valstybes žnybia 
dideli karščiai. Praeitų sek
madienį pavakarėje buvo ar
ti 100 laipsnių šilumos.

Kasdien po kelias dešimts 
žmonių suserga, kasdien ke
liolika miršta. Daugelis tiesiog 
negali pergyventi karščių, y- 
pač turį širdies ligas ir kito-l 
kias kūno silpnybes.

Gydytojai perspėja žmones 
karščių metu nevartoti perša
lto vandens ir saugotis alko
holinių gerymų.

BANKININKAI UŽ “MO
RATORIUMĄ”

Manhassett, Long Islande, gyvena fanatikė (nežinia kokio ji tikėjimo) Mrs. Martin 
suma- \\/ Littleton. Jos lėšomis pastatyta konkreto aukšta siena ir štai ant tos sienos, kaip 

čia parodoma, kažkoks tapytojas jai nutapęs “senovės Palestinos” dalį. Nei šis-nei tas,
UŽGINAMOS SKLEIDŽIA- n TTr A NEPAVYKO BANKOS

Tuo būdu daugelį tikinčiųjų 
norima atgrųsinti nuo dalyva
vimo Kongrese.

Kongreso rengimo komitetas

PRIEŠ KINIJOS KO
MUNISTUS

SHANGHAI, birž. 30. — 
Nankingo vyriausybė prieš ko
munistų plėšikų gaujas paga
liau suorganizavo apie 400,- 
000 kareivių ir juos siunčia į 
tas provincijas, kur veikia tie 
raudonieji plėšikai.

Kariuomenei vadovauja pa
tsai Kinijos tarybos preziden
tas ir vyriausias kariuomenės 
vadas gen. Čiang Kai-šek. Ar
timiausiomis dienomis . bus 
pliekiami raudonieji.

GRYŽ PAŠALINTAS 
PREZIDENTAS

LIMA, Peru, birž. 29. — 
Laikinoji šios respublikos vy
riausybė paskelbė leidimų pa
šalintam prezidentui Cerro 
gryžti į savo tėvynę. Cerro 
yra Panama mieste.

PASPRŪDO ORLAIVIU

TORONTO, Ont, Kanada, 
birž. 29. — Vienų-vienas plė
šikas užpuolė Toronto bankų 
London miestely. Pagrobė lr 
700 dolerių. Pabėgo orlaivio.

Illinois gubernatorius Em- 
merson konferfcncijon pakvie

tė 40 įžymiųjų valstybės dar
buotoji} aptarti mokesčių (ta
ksų) klausimų ir sudaryti pla
nus mokesčių patvarkymui. 
Kada tas bus atlikta, guber
natorius žada nepapraston se
si j on sušaukti įstatymų leidi
mo rūmus.

Šiame atsitikime daugiausia 
einasi apie Cook apskrities

mokesčių suirimų.

NUTVĖRĖ PO PENKIŲ 
METŲ

Amos Grassi, 33 m., pirm 
penkerių metų gavo darbų pa
rdavinėti automobilius mieste 
San Francisco. Jį parsamdė 
kažkoksai W. Jolson, kuriam 
Grassi nžstatan davė 1,000 <JoT.

Grassi nuvyko į San Fra
ncisco ir susekė, kad jis ten 
nereikalingas ir apgautas.

Gryžęs į Chicagų jis išspren
dė susekti savo apgavikų. Ė- 
mė penkerius metus, pagaliau 
anų dienų Chicagos vidumie- 
sty jį pažino ir nutvėrė. Jol
son paimtas kalėj iman. Ieško
mas dar ir jo sėbras.

PAŠOVĖ KRAUTUVININKĄ

Du negru plėšiku užpuolė ir 
pašovė krautuvininkų D. Sla- 
vis, 35 m. Tuo laiku pasisuko 
policija ir abu plėšiku pakliu
vo.

44 VALANDOS DARBAS 
SAVAITĖJE

Pradėjus liepos 1 d. visoj 
šaly padtų tarnautojai dirbs 
44 valandas savaitėje.

WASHINGTON, birž. 29. Į 
— Tarptautiniai didieji Ame-Į 

Frankforte, III., trys plėši- rikos, Britanijos ir kitų šalių 
kai užpuolė bankų. Bankos ta-Į bankininkai deda pastangų, 
rnautojai buvo pasirengę tuos idant prezidento Hooverio 
“svečius” pasveikinti. j “moratoriumo” (karo skolų

Du suimta, trečias pabėgo mokėjimo nutraukimo) suma- 
automobiliu. Jis vejamas. Ma-1 nymas būtinai būtų pripažin- 
tyt, irgi paklius. tas. Nes tai vienatinė Vokie

tijai pagelba išsisukti iš fina-
Praeitų sekmadienį keletas 

plėšikų apiplėšė du golfo kliu- 
bu vakarinėj miesto daly.

Chicagoj suimtas II. Wood- 
ruff, iš Nashville. Jis ten nu
žudęs poliemonų.

PATS ŽUVO JMETĘS 
UPĖN 3 VAIKUS

ALBANY, N. Y. birž. 29. — 
Skersai upės geležinkelio tiltu 
ėjo Thomas Burgess, 45 m., 
jo sūnus William, 7 metų, ir 
šio pastarojo du draugu 8 ir 
9 metų.

Staiga sukaukė ir pasirodė
jau netoli atvažiuojųs trau
kinis. Burgess visus vaikus 'kimo.

staiga sustūmę upėn. Jį suva-
žinėjo traukinis, gi vaikai nu
skendo.

ATEIVYBES VARŽYMAI

WASHIN.GTON, birž. 29. 
— Einant įvairiausiais atei- 
vybės varžymo įstatymų prie
dais, praėjusiais administra
ciniais metais apie 140,000 
svetimšalių neleista įeiti į šia 
šalį.

AUKŠTI MOKESČIAI IR 
PRAMONES

ROCKFORD, III., birž. 29. 
— “Illinois Manufacturer’s 
Association” vicc-prezidentas 
Donnelly pareiškia, kad per 
aukšti mokesčiai visas pramo
nes ateity išvys iš Illinois val
stybės.

nsinio persilaužimo.

Bankininkai nurodo, jog 
Francijai bus nepalyginamai 
blogiau, jei Vokietija pati nu
trauks karo atlyginimų mokė
jimų.

Gal tada Francija pakils ką
rant Negalimas daiktas.

UŽ 18-0JO PRIEDO 
ATŠAUKIMĄ

NEW YORK, birž. 29. — 
Moterį} organizacija "Vo- 
men’s Moderation Union” 
praneša, kad ji gamina kon
gresui prašymų sn vienu mi- 
lionu moterį} parašų dėl 18- 
ojo priedo (probibicijos atšau-

DIDELIS GAISRAS

SPENCER, Iowa, birž. 29. 
— Gaisras išnaikino šio mie
sto “biznio” dalį. Ugnies pli
timas sulaikytas tik dinamU 
tuojant namus. Nuostolių a- 
pie 2 milionu dolerių.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Šiandie saulėta ir ši
lta. Vakar aukščiausia tempe
ratūra 93 1. .

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 stori. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Vokietijos 100 mrk

3.91
5.23

13.91
23.82

Šveicarijos 100 frankų 19.27

Į pietus ir į vakarus nuo 
Chicago kaikuriems miestelia
ms gali pritrūkti vandens. Tas 
pat yra ir vidurinėj Illinois 
valstybės daly.

Antai Bevildere apylinkėse 
jau trūksta vandens, laukuo
se krinta arkliai Ir mulai.

Vakar pusiaudienio metu 
staiga kilo vėjas, saulė porai 
valandų pasislėpė, truputį ait- 
vėso. Po to išnaujo debesys 
išnyko ir temperatūra pradė
jo kilti aukštyn.

LIETUVOJE

KASPERAITIS NUTEIS
TAS MIRTI

Kariuomenės teismas Šiau
liuose baigė nagrinėti Kaspe- 
raičio ir kitų bylų, kurioj jie 
buvo visi kaltinami už komu
nistiškų veikimų ir dalis už 
nužudymų raikomo nario Ado
mo Polijanskio. Svarbiausių 
kaltinamų j į Jonų Kasperaitį 
teismas pripažino kaltu ir nu
sprendė nubausti mirties bau- 
sme.

Giršas Puida nubaustas 15 
metų, Izraelis Mankovas — 5 
metais s. d. kalėjimo, o Chase 
Kapulaitė — vieneriais metais 
jr 6 mėn. paprasto kalėjimo 
lygtinai su 5 metų bandymo 
laiku. Volpė išteisintas.

Teismo sprendimas gauti
noj formoj jiems jau paskelbi 
tas.' į

•Kasperaitis teisme jautėsi 
kone diktatoriškai. Paskelbus 
sprendimų, pridūrė, kad “jus 
(teismų) tikrai sušaudys be 
jokių ceremonijų, kai ateis ki
ti taikai...” “R.t'

• ».
PLYTŲ SEZONAS (

Dabar statybos sezonas Lie
tuvoj labai intensingas. Ply
tų pareikalavimas toks dide
lis, kad plytininkai nesusku- 
iba paitenkinti visų statybinin
kų reikalavimų. Dėl to staty
bininkai žada su atatinkamu 
prašymu kreiptis į prekybos 
departamentų, kad sumažintų 
gabenamoms iš užsienio į Lie
tuvą plytoms muitus. Dabar 
už 1,000 plytų muito reikala
vo mokėti apie 40 litų. “R.”

Per paskutinius 2 ir pusę, 
metų iš Vokietijos buvo ištre
mti iš viso 93 Lietuvos pilie
čiai. Daugiausia iš jų yra pa
sienių gyventojų. Tik vienų 
kybartiškių buvo išsiųsti 2(5,
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DIENOS KLAUSIMAI

PATS SVARBIAUSIAS DARBAS.

Pasaulyje šiandien daug neramumų, 
kerštavimų, pavydo. Nesutikimai valstybių 
tarpe grųso iššaukti naujus karus, o valsty
bių viduje vedamoji kova piliečių tarpe su
kelia revoliucijas, veda pasaulį prie anar
chijos. Bažnyčia, kuri visada buvo tvirčiausių 
valstybių gyvenimo pamatu, kuri. auklėjo do
rus ir tvirtus piliečius, šiandien yra puolama 
ir persekiojama. Neramu pasidaro skaitant ži
nias, ateinančias iš Rusijos, Meksikos, Itali
jos, Ispanijos, kad ten norima sugriauti žmo
nių dora, išnaikinti žmonėse tikėjimų. Skau
du yra minėti, kad ir Lietuva į tų nelaimin
gąjį kelių pasuko. Ir ji, sekdama Rusijos, 
Meksikos pavyzdžius, nori sugriauti Bažny
čios autoritetų.

Toji kova prieš Bažnyčių katalikus už
klupo nepilnai pasiruošusius. Tiesa, pristaty
ta daug gražių bažnyčių, mokyklų, vienuoly
nų, senelių ir našlaičių prieglaudų ir daug 
kitokių naudingų labdar ir kultūrinių įs
taigų, bet apleista pats svarbiausias reikalas, 
būtent, katalikiškoji spauda, kuri yra pats 
svarbiausias įrankis atremti Bažnyčios priešų 
užpuldinėjimus ir geriausia priemonė tikybi
nės sąmonės auklėjimui. ,

Jau 1877 m. Beaurdon yra pasakęs, kad 
jei neišplatinsime katalikiškų raštų, tai ir 
mūsų gailestingumo darbai bus sunaikinti' . 
“Tikėjimo priešas atims iš mūs bažnyčias, o 
gal ir sudegins, išvaikys vienuolius, ir juo 
greičiau, juo vaisingesnis jų veikimas, ir at
ims mokyklas ir įstaigas, kurias Bažnyčia 
įsteigė.”

Taigi, daugelyje valstybių prie to jau 
priėjo. Bažnyčios deginamos, mokyklos atima 
mos, vienuoliai išvejami, labdaringosios įs
taigos naikinamos.

J. Douillet.

MASKVA BE KAUKĖS.

PIRMOJI DALIS.

(Tąsa)
Sovietai visomis jėgomis stengiasi 

užmaskuoti sunkių darbininkų būklę, 
kad priverstų užsienį manyti, kad liau
dis su jais iš vieno eina.

Kada Konradio Romoje nužudė so
vietų atstovų Vorovskį, aš buvau Rosto
ve. Ši žinia į Rostovą atėjo anksti rytą 
prieš pat šventę. Žmonės apie tai sužino
jo apie 10 ar 11 vai. ryto iš komunistų 
laikraščių. Vakariniai laikraščiai smar
kiai puolė Šveicariją ir smulkiai apraši
nėjo rusų žmonių, liaudies surengtų ma
nifestacijų, kuri įvykusi Rostove. I>aik- 
raščiai smulkiai paskelbė net ir kalbas, 
demonstracijos metu pasakytas prieš 
Šveicarų valdžių. Su nuostabiomis smul
kmenomis buvo aprašinėjamas minios pa
sipiktinimas draugo Vorovskio nužudy
mu. “Darbo Diena” ir “Sovietų Pietų

Jei tikintieji būtų turėję tvirtų savo spau-|f 
dą, nebūtume susilaukę tokių skaudžių įvykių' 
Rusijoj, Meksikoj, Ispanijoj ir kitur.

Tų numatė ir popiežius Pijus X, kuris 
rašė: “Kaip žmonės nenori suprasti, kaip 
reikšminga yra mūsų laikais spaudai! Nei 
dvasiškija, nei tikintieji kaip reikiant ja ne
sirūpina. ’ ’

Išvada iš to aiški. Svarbiausius šiandien 
mūsų darbas turi būti — palaikyti ir remti 
katlikiškųją spaudų. Nei viena katalikų šei
ma neprivalo pasilikti be katalikiško laik
raščio.

Lietuviai darbininkai, patekę į Braziliją, 
visada vargų kęsdavo. Bet pastaraisiais lai
kais tie jų vargai pasididino, nes, kaip visur, 
taip ir Brazilijoj, siaučia nedarbas. Brazilija 
yra prasiskolinusi' Didžią,jai Britanijai ir 
Jungtinėms Valstybėms. Jų slegia skolų naš
ta, prekyba ir pramonė suparaližiuota. Del 
to ir darbininkai atsirado apverktinoj padė
ty. Sakoma, kad lietuvių tarpe pastebima di
delis noras grįžti Lietuvon. Deja, neturi tam 
lėšų. Nemaža nusižudą. Išvykstu į provinci
jas neva darbo ieškoti ir daugiau nebegrįžtų. 
Šiemet, sakoma, ypatingai yra pastebimas 
pinigų siuntimas iš Lietuvos giminėms sušelp 
ti arba padėti grįžti Lietuvon. Taigi, tūkstan
čiai mūsų tautiečių įsitikino, kad vis dėl to 
priežodis “ten gera kur mūsų nėra”, ištikro, 
nėra teisingas. Pasirodo, kad Lietuvos “juo
da duona daug gardesnė-.”

Dr. Eduard Epgel, žinomas profesorius ir 
žydų rašytojas, kurio žmona buvo patekusi 
katalikų ligoninėn, viename iš savo raštų tarp 
kito ko taip rašo apie seserų — vienuolių pa
sišventimų': “Jos teržino vienų pasitenkinimų:
visai pašvęsti save kitiems, kad pabaigoje ■ doti. Rankų švara yra begali- 
galėtų matyti Dievų... Joms nevalia nieko nuogės svarbos. Joms tenka dau-

Sveikata -- Laimės Šaltinis
-------Rašo Dr. A. G. Rakauskas-----------------

SVEIKAS KŪDIKIO AUK
LĖJIMAS.

Dr. A. G. Rakauską? 
2415 W. Marąuctto 
Rd. Grovehill 3262

Sveikas 
kūdikis yra 
tikras šeimos 

džiaugs
mas, turtas 
ir laimė.
Svarbu, to
dėl, kad kū
dikis augtų 
geroje svei
katoje, nes
sveikata bus tikru pagrindu 
ant kurio remsis visas jo 
arba jos gyvenimo pasiseki
mas. Kūdikio augimas ir tvir 
tėjimas reikalauja rūpestin
gos priežiūros ir viską rei
kia daryti, kad nelaboji liga 
nepaliestų jaunučio kūdikio, 
kas iščiulptų iš jo gyvumą, 
tvirtumų ir normalų, sveiką 
augimą.

Priminsiu trumpoje formo
je šiuos kelis sveikatos dės
nius kūdikio auginime.

Švara. — Švara yra pa
grindas geron sveikatom Kū
nas, drapanos, ir viskas 
kas tik susiduria. bei palie
čia kūdikį turi būt švaru, Jau 
iš pat mažens kūdikis turi būt 
mokomas vartoti dantų šepe
tuką ir jį reguliariai panau-

pastovuinas bei poza jam sto
vint ar sėdint reikalauja ank
stybos priežiūros. Jauną kū
dikėlį nepatartinu sodinti Ski 
jis pats neparodo užtektinai 
Pajčgų patsai atsisėsti. Kū
dikiui miegant, patartina jo 
pozicija dažnai pamainyti. Kū 
dikis privalo turėti liuosas ran 
kas ir kojas visuomet, nes tai 
yra vienktinis būdas kūdikiui 
išsimankštvti. Daugelis mo
tinų, o ypač pašalinių žmo
nių, paėmę kūdikį ant rankų 
daro mėginimus, ar kūdikis 
gali stovėti, kad tuomi turėti 
sau tuščio pasididžiavimo ir 
juoko. Tokis elgesys neina kū
dikio sveikatom Čiupinėjimas 
ir glamonėjimas kūdikio iš pa 
šalinių žmonių pusės savaimi 
nėra gaistinas » dalykas, nes’I
tokiuose atsitikimuose daugelį 
sykių pašaliniai žmonės gali 
užkrėsti kokia nors liga, y- 
pač tie, kurie mėgsta kūdiki 
bučiuoti. Pavyzdžiui paimsim 
netolimos praeities atsitikimų. 
Ponios V. dukrelė sunkiai sir
go diptlierijos liga. Pavojaus 
ribų motinos meilė nežino. Ji 
rūpestingai slaugoja savo ser
gančių dukrelę ir prie kiek
vienos progos jų pasiima
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STAČIAUSIAS PASAULY GELŽKELIS.

Šiomis dienomis oficialiaiatidarytas stačiausias visam 
pasauly elektrikinis gelžkelisColorado valstybėj, Šiaurės 
Amerikoj. Nuo kalno apačiosiki viršaus gelžkelis turi 1,- 
725 pėdas ilgumo. Gelžkelio statybą vedė žymiausieji J. 
A. V. inžinieriai.. Saugumui užtikrinti panaudota naujausi 
inžinierijos srity išradimai.

riuodu apdovanojo savo buč- rūpino jai gydytojo pagelbą 
nuo pilt pradžios ligos. 

Kūdikiui paaugus, reikia

savo turėti, visiškai nieko. Jos nepriima jo>. Jos n 
iš uidžiikių dovanų, kurios kad ir iš didžiausio dėkin

giausiai susidurti su visokiu 
brudu, kurio prilenda pilnos

prie savęs, pamyluoja, pabu-jkiais. Tai daro kiekviena nio- 
čiuoja ir su ašaromis akyse tina. Už kelių dienų suserga 
prižada Dievui ir dukrelei jos abudu vaikučiu. Motina, 
visko, bile tik pasveiktų. Po-!manydama, kad gal tik “šal- arba ji užsitaiko stovint ar- 
nia V. turėjo labai geros šir- tis”, nepasirūpino greitos gy ba sėdint. Paprastai, jų nuga-

k r tūpti džmėsio į tai, kaip jis

dies draugę p. Č., kuri augi- dy to jo pagelbos, o kuomet jos
gurno būtų teikiamos. Aš niekada neateida-j panagės iš kur paprastu ran- no dvejetą vaikučių — 3 ir 5 ieškojo, jau buvo pervelu. Jos 

metų amžiaus. Sužinojusi, abudu kūdikiu mirė nuo diph- 
kad jos draugės dukrelė su- erijos, kurios- mikrobai buvo

vau be pluoštelio gelių iš savo darželio; sese-jkų nuplovim© būdu to brudo 
rys jas išdalindavo kitiems sergantiems žino- j neišprašysi.. Reikia, todėl, na- 
nėms. Jos papuošia koridorius gėlėmis, kad
padarius malonumo lankytojanSs.” Ir Atsižvel
giant į didelį seserų — vienuolių pasišventi
mą, begalinį darbštumų ir dievotumų, dr. En
gei sako: “Net netikintis ligonis turi pama
nyti: seserys daugiau žino apie anų pasaulį,

ros raumenys nėra tvirti ir 
jie mėgsta susilenkti. Šiam at
sitikime reikia pasirūpinti, 
tam tikras krėslas, kurio atlo-

gučius dažpai nnupieluoti,; sirgo, pasiskubino Jų aplanky-, perduoti nuo sergančios mer- šų būtų galima pritaikinti su- 
nurodant kftfcHtiui to darbo'ti it suraminti. PHė'savo .gra1-* gaitės per abiejų motinų lu-'iig normalaus kūdikio sėdėji-
svarbų ir išmokant jį tos tai-, žiu, užuojautos žodžių (kaip į pas. Taigi bučiavimas kūdi- 

syklės laikytis gyvenime, pas daugelį žmonių yra pa-jkio, nežiūrint kaip jis būtų
Taip darant, kūdikis neturės protys) pridėjo ir bučkių. O'prakilnus ir nekaltas, ne visa- 
progos įgyti nagų kramtymo juk dviem motinom pasibu- dos gali išeiti kūdikio sveika- 

negu kiti žmonės. Tik klausyk, mąstyk ir ty-! paprotį, kurią yra nesveika ir.čiuoti nesudaro jokio blogoj ton. Tenka pastebėti faktų, 
lėk.” Ir dėl to šis žydų tautos mokslininkas negražus. ;Aplankiusi savo draugę, p. čJkad sirgusi dipliteria mergai
nesistebi, jei išėjęs iš tokios ligoninės neti
kintis žmogus tampa tikinčiu, jei kitų tikėji
mų žmonės pereina Katalikų Bažnyčion.

Ligoninės darbas, tai dar ne viskas, kur

Pastovumas. — Kūdikio grįžo prie savo vaikučių, ku-tė, pasveiko, nes motina pasi-
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bet savo dvasios kilnumu ir gražiu pavyzdžiu darbų, kuriuos dideliu atsidavimu ir pasišven
rodo savo mokiniams kelių į dorų gyvenimų, 
skatina prie kilnių darbų ir pasišventimo žino

seserys — vienuolės savo didelį pasišventimų į nijos gerovei. Kaipo mokytojos ir auklėtojos 
parodo žmonių gerovei. Jei dr. Engei kada at-Jos yra nepamainomos. Bet ir dar ne viskas, 
silankytų į vienuolių vedamas mokyklas, jis1 Vienuolės veda našlaičių prieglaudas, globo- 
ir ten pastebėtų tų patį atsidavimų savo pa-Ja senelius, dirba misijose laukinių tautų tar- 
reigoms, tų patį pasišventimų mokant ir au-'pe. Žydų rašytojui dr. Engeliui reikėtų tomus 
klojant mūsų vaikus. Jos ne tik mokytojauja, * prirašyti, kad atpasakoti bent dalį tų kilnių

timu dirba seserys — vienuolės. Vis dėl to 
žydus vienuolių darbūs gražiai įvertina, nors 
jum, kaipo žydui, turėtų būti neapkenčiama 
kas tik katalikiška. Mūsų liberalai ir socia
listai kitaip elgiasi. Jie net savo tautos sese
ris —. vienuoles šmeižia ir niekina, kuomet 
jos savo pasišventimu visų mūsų dėkingumo 
ir pagarbos užsipelno.

lito. Jam stovint ar vaikčio- 
jant, reikia žiūrėti, kad kūdi
kio liemuo būtų visados nor
malaus tiesumo, pratinant ir 
pamokinant jį šios lygsvaros 
laikytis. O pastebėjus kokius 
nors trukumus, sveikiausia 
yra atsikreipti prie savo šei
mos gydytojo.

(Bus daugiau)

Guatemaliečiai turi medžių 
gojelius, panašius į mūsų ber
žus, kurių syvai yra tokie, 
kai nieku nesiskiria nuo pie
no skonio. Vietiniai gyvento
jai jį vartoja vietoje pieno.

kraštas”, leidžiami Rostove, tokių ap
rašymų pridėjo visą pirmą puslapį. To
ki uo būdu lygir apglūšinti vietos gyven
tojai ničnieko nebesuprato iš tokio dide
lio ir nepaprasto, akiplėšiško bolševikų 
melavimo: kiekvienas save klausė, kada 
būtų galėjusi įvykti panaši demonstra
cija, nes niekas niekur nebuvo matęs 
laikraščiuose aprašytos demonstracijos.

Fabrikuose darbininkai su nusistebė
jimu skaitė aprašymus apie jų dalyva
vimą milžiniškoje manifestacijoje.

O štai kaip visa įvyko: demonstra
cija buvo įsakyta iš pat vakaro, bet ka
dangi rytojoj buvo nedarbo diena, tai tos 
demonstracijos nebebuvo galima suorga
nizuoti; o laikraščiai tuotarpu jau atspaus 
(lino demonstracijos aprašymų, parašytą 
sulig trafaretu iš anksto. Užtat kitų die
nų viskas buvo suvaidinta kaip iš gaidų: 
atitraukė darbininkus nuo jų darbo, sus
tatė juos kolonomis, įbrukę jiems į ran
kas vėliavas, ir demonstracija įvyko to
kiu, kokia ji buvo iš vakaro laikyčiuo
se aprašyta.

Štai kas reikia atsiminti, kada mes 
skaitome sovietų spaudoj apie grandio

ziškas demonstracijas ir apie masių 
nuoširdžius protestus sovietų Rusijoje. Aš 
dar pridėsiu, kad šimtai rusų darbininkų, 
su kuriais aš atvirai kalbėjau, visi kaip 
vienas piktinosi ir biaurėjosi šiomis so
vietų valdžios žulįkiškomis apgavystė
mis.

Bedarbiai.
Gos planas oficialiskai mums pranešu, 

kad 1927 m. sausio mėn. 1 d. 256 darbo 
biržos užregištrayo 1,271,000 bedarbių, o 
“Komsomolcų Tiesu” nurodo, kad prie 
šio skaičiaus dar reikia pridėti vienas 
milijonas jaunų žmonių, kurie nedirba 
ir niekur nesimoko, ir ’kad 250,(MM) mo
kinių iš prieglaudų, 15 — 17 metų am
žiaus, gyvena valkatų ir ištvirkėlių gy
venimų. Tokiuo būdu net ir sulig sovietų 
statistika (toli gražu nepalankia pesimis
tiškoms išvadoms) išeina, kad 1927 m. 
sovietų Rusijoj buvo 2,500,000 bedarbių, 
šis skaičius žymiai prašoksta bendrą 
1,900,000 darbininkų skaičių, kurie sulig 
sovietų daviniais aptarnauja visas sovie
tų Rusijos pramonės įmones. Prie to dar 
pridėsime, kad darbo bifžos atsisako re
gistruoti visus bedarbius. Iš tikrųjų, be

darbių skaičius žymiai padidėja ir pa
siekia net 15 milijonus, jei čia priskaity- 
sime ir kaimų bedarbius. Kadangi sovie
tų pramonė kas savaitė menkėja, todėl 
bedarbių skaičius didėja labai greitai, 
sulig “Gosplano” statistika šis bedarbių 
daugėjimas nuo 1926 m. spalių mėn. 1 
d. iki 1927 m. sausio mėn. 1 d. pašoko 
19 proc. Bolševikai pasinaudoju šia ne
laiminga rusų darbininkų būkle, kad 
juos eksploatiruotų. Iš baimės netekti 
savo vietos ir savo darbo, darbininkas 
nedrįsta protestuoti. Rusija — vieninte
lis visame pasaulyje kraštas, kur darbi
ninkas neturi jokios teisės pertraukti 
darbą, sustreikuoti net ir savo ekonomiš
kiems reikalams apginti. Jei jis išdrįsta 
organizuoti streikų kurioje nors streikų 
valdžios įstaigoje ar fabrike, tai jis laiko
mas kontrrevoliucijonieriumi; G. P. U. jį 
areštuoja ir sodino į kalėjimų. Priešin
gai bolševikai elgiasi su retomis priva
čiomis įmonėmis, kuriose darbininkas 
geriau apmokamas, Čia sovietų agentai 
dažnai provokuoja darbininkų į- strei
ką jo paties nenaudai. Štai puvyzdys, 
kurs yra atsitikęs Taganroge odos dir

binių fabrike.
Taganrogo profesinė sąjunga priver- 

> tė sustreikuoti minėto fabriko darbinin
kus. Ir tada prie manęs įvyko tokia sce
na: darbininkai atėjo pas savininką atsi
prašyti ir jam pareiškė, kad jie jį ger
biu, juo pasitenkinę ir pilnai patenkinti, 
bet profesinė sąjunga, komunistų vadovau 
jaiua, jėga privertusi juos sustreikuoti. 
Fabrikų bolševikai uždarė, o darbininkai 
paliko be darbo ir perėjo į bedarbių ma
sę. Ta pati profesino sąjunga, kuri buvo 
tokios vargingos ir nelaimingos jų būk
lės tiesioginė priežastis, neparūpino jiems 
nei darbo nei pašalpos. Išaiškinti šią 

'istorijų labai lengva: privatiška įmonė 
pasidarė sovietams pavojinga^ konku- 

' rentas. Privatiskas odos fabrikas Pagan- 
roge mokėjo darbiinnkams brangiau, dir
bo geriausios rūšies dirbinius ir pigiau.
Kada darbininkai suprato, kad Taganro- • 
go profesinės sąjungos tarybos jie buvo 
dėl šitokių sumetimų pgauti, puolė juos 
mušti ir .jos ponoms nekaip išėjo; jie bu
vo smarkiai apkulti.

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampeli
- ----------- Rašo prof Kampininkas-----------------

Šiandien, pašenavoti ma
no kampelio lankytojai, moc- 
niai pastanavijau parašyti e- 
diktiorialą apie vožnų daly
ki).

Kaip žinote, o jei da nežino
te, tai žinokite, kad mūsų se
no kraujaus “tautiškų” vi
durių, o bolševikiškų galvų 
guvermenas pradėjo apieravo- 
ti medalius asaboms, kurios 
visų savo amžių, be mažiau
sio spakajaus, proeevoja, 
taip sakant, už Lietuvę, tėvy
nę mūsų.

Mūsų gazietose dabar apie 
tai visokių liežuvių leidžiama. 
Daugeliui sunkus akmuo ant 
širdies guli, kad senam kra 
juj daug gyvena knygnešių, 
kurie caro čėsais ruskų bizū
nų priragavę, šiandie iš tau
tiško guverrnano ne tik me- 

o dalių, ale nei loskavos duo
nos negauna. Bet mano šneka 
tokia: ką čia su seniais užsi- 
imsi, jiems mirti, ne medalių, 
o ypač loskavos duonos rei
kia. Medalius reikia apiera- 
voti tiems, kurie da mislija 
gyventi, kad ilgai atmintų 
savo geradarius ir padaryti) 
keletu, lengvų atsidūsėjimų dėl 
tų Lietuvos gaspadorių, ku
riems, už nukalimą, medalių, 
gal paskutinis bekonas buvo 
apštrapavotas, kas labai daž
nai įvyksta, kai kuris gaspa- 
dorius neturi iš ko taksų gu- 
vermanui suhiokėti.

Na, bet kas jau padaryta, 
tai padaryta; apieravotų žmo
nėms medalių neatimsi. Pa
vydėti nereikia, neę pavydas 
— nedorybė, dėlto ir šnekos, 
visokie liežuviai, sakyčiau, 
turėtų spakajų gauti.

Ale kad yra žmonių, ku
riems dėl tų medalių dideli 
smutkai širdį spaudžia, kurie 
protestuoja, kad jų dovanoji
me iš guvermeno pusės pada
ryta didelių mišteikų, tai ir aš 
prie jų protesto prisidedu.

Pirmiausiai protestan stoju 
su Bruklyno “tautiečiais”, 
Nesijuokit. Būdami didžiausi 
lietuviško fašizmo lajeriai A- 
merikoj, jie iki šiol negavo jo
kio, taip sakant, atnagradiji- 
mo iš dabartinio mūsų seno 
krajaus guverrnano.

Kibą Kauno tautininkai 
Bruklyno gazietos neskaito ir 
nemato, kaip p. V. Alaičiui šir 

ų dį sopoliai kamuoja, kad Lie
tuvoj da nėra tokio paredko, 
kaip nesenai buvo Meksikoj.

Kitą protestą kergiu prie 
sandarokų, kuriems visi turė
tumėm kloniotis, ba jie savo 
principais mūsų tautybę ant 
amerikanskos žemės palaiko. 
Jeigu ne sandariečiai, mes ne
turėtume nei mokyklų, kolegi- 

, jų, nei kitų kultūringųjų bei 
labdaringųjų įstaigų. Jų nuo
pelnus visi kaip ant delno 
matote, dėlto daugiau nei ne- 
viroziju.

Trečią pratęstą nešu sykiu 
su cilmokratais, ba tai žmo
nės, kurie Lietuvai nepri
klausomybę išvejevojo. Milio- 
nus aukų Lietuvai atbudavo- 
ti surinko, o kai buvo par
davinėjami Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonai, tai jie šaukė 
nei cento Lietuvai neduoti 1

Dabar jie patys už pusdykį 
perka tuos bonus, ba jie yra 
seifti ir, atėjus laikui, gaus 
piljyj praisą, o procentus iš 
an&ho atsiims.

I
j Ketvirtą protestą nešu, ga
tavas net vienas viduriu sry- 
to pamaršuoti, sykiu su lietu
viškais Rasiejaus tavorščiais, 
kurie sakė ir sako, kad Lietu
vą turi valdyti žydai ir kad 
valdymo parėdkas butų toks, 
koks šiandie yra Rasiejuj, 

!kad visi patriotai būtų siun
čiami į Solovkas, ten čekos gy
viems nukapojamos rankos, ko 
jos ir gyvi užkasami žemėn, 
kad duona, drabužis, apavas 
būtų duodamas su kortelėmis, 
kad kolektyviuos ūkiuos vals
tiečiai komisarams eitų panš 
čyzną; žodžiu, kad būtum pir
mo numero nevalninkas, o A 
merikos lietuviai kad kasdien 
mokėtų “Vorkeriui” padat- 
kus. Jei lietuviai būtų Rasie
jaus tavorščių paklausę, se
nai būtų turėję rojų ir viga- 
dą.

Su tuo ir baigiu. Dovano
kit, jei kam, taip sakant, prieš 
plaukus pabraukiau. Ne ką 
padarysi. Kad reikia, tai rei
kia.

Vokietijos mieste Bebrą cir
ke įvyko baisi nelaimė. Cirko 
žvėryne, prižiūrėtojams išė
jus, liūtas užpuolė baltąją 
mešką. Cirko savininko žmona 
įėjo į liūto narvą ir pradėjo 
mušti suerzintus žvėris plieni
ne rykšte, norėdama juos per
skirti. Staiga liūtas paleido 
mešką ir stvėrė moterį. Kada 
subėgusių žmonių ir policinin
kų ji buvo paleista iš liūto 
nagų, buvo jau vėlu: netekusi 
sąmonės, vežama į ligoninę 
mirė. Nuo žaizdų padvėsė taip 
pat meška ir liūtas, kurį po
licininkas pašovė.

Ką Patyriau Žemaitijoje.

Pasitinka ‘ ‘ Draugo ’ ’ ekskur
siją

Klaipėdon atvykome 10 va
landą vakare. Įsivaizduok 
sau, iš vieno krašto Lietuvos 
iki kito pervažiuoti galima 
per 10 valandų. Pirmose die
nose mano gyvenimo Lietuvo
je, labaijautės tas ankštu
mas, ir kaip žmonės kalbėda
vo apie visokius rubežiuš, tai 
man net baisu darydavos, bet 
kai dabar apsipratau, tai ro
dos jau nėra taip ankšta. Klai 
pėdoje “Draugo” ekskursijų 
pasitiko šauliai, kaip papras
tai, su visokiom “ceremoni
jom”. Amerikiečiai mėgsta 
tokias ceremonijas, tik man 
nepatiko klaipėdiečių vokiš
kas netaktas. Jie visiškai be- 
reikalo, ir gan įkiriai, prime
na “broliams amerikiečiams” 
kad parinktų tarpe savęs pi
nigų kokiems ten jų reika
lams, ką ekskursantai papras

tai jau būna padarę. Aš apie 
tai kalbėjausi su p. Žmuidzina 
vičium, ir jis sakė barsiąs 
tuos brolius klaipėdiečius. At
važiavę į viešbutį amerikiečiai 
nepaprastai daug maukė vals
tybinės. Laike pokilįo jei kas 
tai tuojau ašaros riedėjo, ypa- 
tai tuojau ašaros redėjo, ypa
tingai vyrams. Kiti pamanė, 
kad amerikiečiai verkė iš di
delio susijaudinimo, ir ora
toriai džiaugėsi kad jiems taip 
lengvai pavyko ekskursantus 
pravirkdinti, bet tikrenybėje 
jie verkė todėl, kad jų širdis 
suminkštino šnapselis... Dau
giausia ašarų ištraukti iš a- 
merikiečių pavyko pralotui 
Maeiejauskui, ir ištikro jis 
yra geras kalbėtojas, ir gud
rus... Ekskursantų vardu kal
bėjo advokatas Bračiulis, kurs 
dabar Klaipėdoje viešėja, po
nia Sriubienė, p. Zdankus ir 
tūlas Kudirka iš rytų, kurs

sakėsi tave pažįstąs dar iŠ 
tavo studentavimo laikų. Va
kare tūli ekskursantai taip 
buvo girti, kad jie su visais 
tik angliškai kalbėjo, ypatin
gai gatvėse savo anglišką kal
bų demonstravo, o tikrenybėje 
tai su jais jokia kalba nega
lima buvo susikalbėti. Labai 
pykau, kad Klaipėdos miestas 
neikiek nesulietuvėjo; koks 
jis buvo 1926 metais, kuomet 
buvome čia apsilankę, toks: 
jis yra ir dabar. Apie tai kal
bėjausi su vienu kunigu, Klai
pėdos gimnazijos kapelionu, 
ir jis tvirtina, kad čia vokie
čiai labai griežtai vokiškumo 
laikosi, bet sako, kad jie yra 
tik tokie patrijotai, kuriuos 
galima už pinigus nupirkti. 
Klaipėdos vokiečiai už savo 
vokiškumų gauna pinigų iš Vo 
kieti jos, o kai iš Vokietijos 
negaus, tai Lietuva turės 
duoti kad tik liautųsi savo 
“prūsiškų mandrumų” rodę. 
To kunigo nuomone yra, kad 
Klai pėdų reikia Amerikos lie- 
'tuviams pirkti, tai yra nuo

vokiečių žemės išpirkti. Iš 
senų pažįstamų-, su kuriais 
buvome susipažinę 1926 me
tais, nei vieno klaipėdiečio 
nesuėjau ir nemačiau.

A. Rubliauskaitė išteka.
Iš Klaipėdos nuvažiavome 

į Palangų. Čia p. Gabaliaus- 
kas ir Adelė išnomavo vilų, 
kur žada rengti savo vestu
ves. Už vilą visai vasarai nuo 
mos moka 40 dolerių. Man 
regis tai yra labai pigu, nes 
namas yra gan patogus. Tų 
dieną oras buvo labai karštas 
ir labai norėjos Baltijos jūro
je pasimaudyti, bet neturėjo
me su savim kostiumų, o be 
kostiumų mes dar neišdrįsta
me.

Potam grįžtant buvome su 
stoję pas buvusį Prezidentą 
Stulginskį. Jis turi dvarą 
netoli Kretingos, apie 200 
hektarų žemės. Augina čia 
daugiausia “bekonus”, kaip 
kad dabar visi daro Lietuvo
je. Dvaro trobesiai yra labai 
apleisti. Jis yra agronomas 
deorikas, ūkis teorijoje taipgi

gerai stovi, o praktikoje ne- 
perkaip. Kalba jis tik apie sa

(Tąsa ant 4 pusi.)

ASIKRATYKIT 
LIGŲ PERŲ

Nosyje, Burnoje Ir 
Gerklėje

ZSnite Išvalys susi
kimšusias atmatas, iš
naikins perus, nepri- 
leis Ugrų. Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves.

For COLDS, COUGHS
Sore throat, museular rhen- 
matic aches& pains,apply Mus- 
terole, the "counter-irritant”

AT ALL DRUGGISTS

aė

ipas*-
Ge1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■U

i METINIS “DRAUGO” 1
PROBAK-

teikia
barberišką

skutimosi
patogumą

namie

(PROBAK 6LADE)

Amerikoje neseniai įsteig
ta specialinė muzikos konser
vatorija, kurioje mokinamos 
dainavimo... kanarkos. Panaši 
konservatorija jau nuo seniau 
gyvuoja Vokietijoje. Tačiau 
ne visos kanarkų rūšys toje 
konservatorijoje mokinamos, 
nes yra ir tokių, kurios dai
navimo mokslui nepasiduoda.

Mokinamos dainuoti, žino
ma, ne žmogaus balsu, kanar
kos fleitos, smuiko, tam tik
rų vargonėlių ir kitų instru
mentų pagalba. Išmokytos 
toje konservatorijoje kanar
kos labai aukštai vertinamos.

Nedėlioję,

LIEPOS JULY12 D. 1931
f

Chernausko - Birutės Darže
79th ir Archer Avė., Justice, III. !

| Piknike Bus Visokių Įvairumų B

BŽUY*S UNCLE

bVCAi 
CAVVTVAT 
APNKSVJ

ICOUbtSt UJėAT SAH tt\VV<\
VU TWS TVAV6? - MA«Xtb | 

UftTA
AVJ *T\U&

\T S A

UUK USOV3T ’TIVV
t avs uoui i

%'VCiSVi \ COTTA.
T\X OV TVK.

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

KRAFUK»CHEESE

KRAFT-PHENK 
CHEESE COMPANY

- AV). 
VAAV&V \T'S

-A >
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. of L. OAT
Lietuvos Vyčių Vakarinių 

Valstybių Diena

Vilkaviškio Diacezijos Eucha
ristinį Kongresą Aplankius

damas Tėvo Bružiko pamoks
lo apie šv. Mišių aukų. Gaili 
si įžeidęs pasaulio Kūrėjų tiek 
kartų- netinkamai pagerbęs! seka savo Ganytojų, ir klauso 
prieš 2000 metų Golgotoj įvy- balso to, kuriam įsakei; “Ga- 
kusį didžiausių stebuklų. ;nyk mano avis.” Palaimintas 

Po Sv. MiSit) Aukoj ten už'“*“- VieSpatie, Kad teiki 
šventoriaus plaukia į turga-

rybę.
Mes einame tad paskui Ta

ve, Viešpatie, nes geros avys
* * * *

Rengia —

Liet. Vyčiu Chicagos
ir

Wiconsin Apskričiai
Masinas Parke

• • •

VVaukegan, III.
Liepos-July 4 d, 1931

įžanga Visiems FRĘE
Programas

Liet. Vyčių Chicagos Aps- raidėm. Orlaivi matysime Ciii- 
kritys ir visi svečiai važiuo- vagoj, Kenoshoj ir AYaukega- 
jantieji automobiliais ir bū- ne.
sais susigruopuoja paradui 12:30 prasideda mergaičių 
Nortli Side (ant N. Paulina baseball žaidimas tarpe Chi- 
ir AVabansia Avė.) 9:30 ryto. ;cagos ir AVisconsin’o. Laimė

jęs tymas gaus čempionato irae 
i dalius.

2:30 vyri} baseball

10 vai. išsijudina chicagie- 
čių paradas, vedamas 16-kos 
motorciklinių policmonų,
Milvankse avė. iki Wauke- lnla-1oras i5meta 1*™* bo*«-

Ali esto

gan Koad (Route 41 A) 
tuo keliu iki Waukegano.

ir 1 Laimėjęs tymas gaus čempio
nato medalius.

5:00 dainos, kalbos ir svei
kinimai. Bendras choras: a)

Wisoonsino Apskritys (She- 
boygan, Porth AVįashiagton,
Milvvaukee, Racine suvažiuoja 
Kenoslia, Wis„ prie lietuviu lr ”£i« llimnus; b> Waukl*a 
Sv. Petro parapijos lt) vai. «veikini„m.s; c)

imsconsino Apskričio choro 
dainos; d) Cliicagos Liet. Vy-

v- - ičių “Dainos” choras; f) Dai-Abu Apskričiu suvažiuoja

parapijos iv vai 
ryto (Standard time) ir iš 
važiuoja į AVaukegan, III.

.AVaukeganan prie Lietuvių

dainuoja Lietuvos, Amerikos

Inos ir bendro choro dainos.

Dienai einant į vakarų, žmo-,tedra sausakimšai prisigrūdu- 
nių būriai didėjo. Kompanija! si. Šv. Mišias laiko “Pavasu- 
sekė kompanijų. O vėjas, šal-irio” s-gos Protektorius J. E.
tas, žvarbus vėjas šėlo iš vi-į vyskupas Al Keinys. Pamokslui v^eU? vėliavų miškas ir po vy 
sų jėgų. Net garsiakalbius ta- sako vienas geriausių pamoks- S^UP° Paltaroko paskaitos ten[va ov^ 
rpais priversdavo užkimti. liniukų ir kalbėtojų, Lietuvoj
Susirinkę pasiuntė Dievui ka- kun. M. Krupavičius. Jis krei- v0 
rštų maldų, prašydami gero piasi į jaunuomenę, kViesda-
oro. Atsikėlę iš ryto, rado ti
krai gerų orų — nešaltų ir 
nekarštų.

mas jų būti ištikimais Kris
taus Bažnyčios karžygiais, ra
gina išlaikyti visada blizgan-

Pertraukų metu kongresam ■ čiu dvasinį kovos kardų — šie 
tai adoruoja šv. Sakramentų. Į los skaistumų ir nurodo jau- 
Organizuotti būriais ir priva-1 nimo pareigas Bažnyčiai, Tė
čiai, atskirai. Klausyklos ap- vynei, tautai ir visuomenei 
gultos norinčių atlikti išpažin-i Jei tai nebūtų buvusi bažny- 
tį. Ir gausus tų norinčių su- į čia, jaunuomenė būtų ilgai ki- 
sitaikinti su Dievu skaičius — lnojusi pamokslininkų ant ra-
per visas tris kongreso dįenas 
išdalinta per 18,(00 komunika- 
ntų.

ne-mums gyvenimo duonų, 
klaidingų mokslų ir dangišką

vyksta ir grupuojasi apie sa- j 
vėliavas organizacijų na-'

riai. Sustoja į eUę Angelo Sa - j GARSINRITĖS "DRAUGE 
rgo vaikučiai, Šakių, Kybartų, Į —————————————
Prienų, Vilkaviškio gimnazi-'
jos, Barzdų žemės ūkio moky
kla, ateitininkai Marijampolės
a-kų rajono vėliavos, vedini,
skaitlingos “Pavasario” kuo-i 
pos, Moterų Draugijos sky-j 
riai, Vilkaviškio federantai, į-1 
vairios bažnytinės brolijos,; 
bažnytinės vėliavos, altorėliai,! 
vienuolės, kunigai. Varpams' 
gaudžiant, giesmių balsams 
pripildant orų išeina į Vilka

utų, dėkodama jam džiaugs
mo šauksmais už taip karštų, 
nuoširdų ir atvirų žodį. Prieš 

Po pietų prof. Dovydaitis,1 jaunimo mišias pašventinamos; v^kio miesto gatves Kristų 
Karalius, kad būtų viešai pa
garbintas. Atvykę be organi-

pasaulietis apaštalas, švento- Vilkaviškio “Pavasario” regi- 
rių apgulusiems kongresanta-' ono ir K. V. C. rajono vėTia-
ms plačiai aiškina, kad tušti 
ir nepagrįsti visi tie tvirtini
mai, jog laukinės tautos neti
kėjo ir netiki Dievą ir kad re
ligiją yra išgalvoję dvasinin
kai savo pelnui ar kitiems rei
kalams. Jo ilgos paskaitos, 
labai šaltam vėjui dar vis te- 
besiaučiant, žmonės klausė su 
atsidėjimu. Ant rytojaus teko 
kalbėtis su Vilkaviškio apyli
nkės ūkininku, atvykusiu pa
siklausyti prof. Ereto paskai
tos. Jis pasisakė negalįs išti
są dieną čia prabūti kongre
se, bet vhnįų paskaitų, ypač pa
sauliečių laikomų, jis yra pa
siryžęs išklausyti, nes jam ne
paprastai esu malonu girdėti 
pasauliečius mokslo vyrus, ka
lbančius apie tikėjimo daly
kus. Mes girdime, sako jis, ka
lbant, kad tikėjimas yra reika
lingas tik mums, paprastiems 
ir ' nemokytiems žmoneiiams, 

o mokytieji apsieina ir be jo. 
Ir tikėsi tamsta ar ne, sako 
jis, kaip mums malonu įsiti
kinti, kad taip nėra. Tas pa
prastas pasikalbėjimas mane 
giliai sujaudino, ir aš pada
riau svarbių išvadų. Viena jų 
yra toji — kaip didelę alsa

Auditorijos (9 gatvė ir Lin.; ir mergan-ių lenk- komybę nešam meg> 1)asaulie
coln St.). tynės; Virvės traukimas, Vė

liavos žaidimas ir t. t,
7:00 Old timer’ių, tymų baseAVaukegane bendras para

das prasidės 11:30 ryto (Day iball tarp Chicagos ir AViscon- 
Light* Saving time). Paradų sino.
per miestą veda AVaukegano Visų dienų griež dvi orkes- 
miesto. majoras, State attor- tros, lietuviškai ir amerikoniš 
ney, policijos viršininkas, p. kai.

ir kiti lietuviųA. J. Sutkus 
veikėjai. •

Laike parado oru skraidys 
Vyčių orlaivis juodais 
nais, raudonom su K

Jeigu pasitaikytų lietus, vi
si suvažiuos į AVaukegano 
Lietuvių Auditorium. Ten bus 

spar- j muzikalis programas ir šo-
of L kiai.

Čiai inteligentai savo mažiau 
mokytų brolių atžvilgiu.

Pirmoji kongreso diena pa
sibaigė iškilmingais mišparais, 
procesija su šv. Sakramentu 
ir kun. Aleksos pamokslu. Ka
tedroj klausyklos dar ilgai bu
vo apgultos žmonių.

n

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTU 

Gydo, Reumatizmą. Ranku. Kojų, 
Nugaros •kaudajima, Salti. Ranku, 
Kojų. tirpimą. Dusuli, Galvos •!,««*-

( tih na ros.. ).
Tukstaoiiai žmonių yra išsigydė o 
nulijouai dar nelino apie tai. 
Duksnio Galinga Mastis yra tiek 
»®rta suiuo, kišk ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai. »1.50 lr »3.OO. 
ir 10 centu eatra UŠ pertiuntima. 

Klauakite pas aptiekorlua teip 
DEKEN’S NEW D1SCOVERY 

O1NTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO. ! 

P. O. Bos S62 
Hartford, Conn.

* * *

zacijų kartu su organizuottis
Netrukus šventoriuje kalba į SU(^ar® Per minia,

prof. Eretas apie mokslo vyrų i Vėliavų organizacijų lr bažny-

vus.

santykius su religija. Šis mu
ms gerai žinomas kalbėtojas 
turi Dievo duotų dovanų kal
bėti žmonėms jų kalba. Jo pa
rinkti pavyzdžiai ir .jų panau
dojimas labai dažnai yra taip 
vykę, kad jį kalbantį supran
ta ir paprasti bemoksliai. Šį 
.kartų tyčia pasiklausiau žmo
nių kalbų, besidalinančių pas
kaitos įspūdžiais. Jie viską 
suprato ir buvo labai dėkingi. 
Gailėjosi tik, kart taip retai 
tenka profesorių girdėti kal
bantį. Tolimesnė programa bu 
vo tokia pat, kaip ir pirmos 
dienos. Žmonių būriai vis dau
gėjo ir visi kalbėjosi apie se
kmadienį įvyksiančias iškil
mes.

Vilkaviškis paskendo 
žmonių jūroj

Išaušo gražus sekmadienio 
rytas. 8 vai. jau sunkiai be
buvo galima prasimušti Vil
kaviškio gatvėmis Katedros 
rajone. Visi balkonai apgulti 
jmonių. Į šventorių įeiti nė 
nemėgink. Minioj maišosi rau- 
donkepuriai ateitininkai, at
vykę čia padėti kongreso or
ganizatoriams tvarkyti iškil
mingų procesijų. Garsiakalbiai 
nešioja elmrų garsus toli už 
šventoriaus ribų. Žmonės len
kiasi prieš Kristų karalių. Ne 
vienas braukia ašarų klausy-

tiniij užregistruota 189. To
kių procesijų įspūdžio negali 
niekas atpasakoti. Tokius į- 
vykius reikia išgyventi, paju
sti jų teikiamų šilumą ir stip-

Gr
PASAULY LAIVAI

e i č i a u s i

BREMEN
EUROPA
Mažiau ‘Negu S Bėraos Ant Vosdens i 
per ('herbourįc—6 dienos per Bmmrn 

Speeltills trūkis iš Brrmerltnven
TIK 7 DIENOS I I.IBTDVA ! 

Arliu keliaukite •kspresiniu laivu |

COLUMBUS
Taipgi nuolatiniai kas savaitė Išplau
ki mal gerai žinomais 
Lloyd Kabinlnials Dai
vai *. Informacijų klau
skite pas blle vietini 
agentą arba 
130 W. Randolph, St 

Chicago, III.
NOBTH O K R M A M

LLOYD

JfidiffinlJfinule,

KUK
Kornų gyduolės
ir Kornų Plaiterit 
nuo Kornų, Nuo- 
trynų, Bunionų ir 
Nutolimo Karpų ir 
t. t. Jei negalite 
ganei, siųskite 3 5 
centus'KUK' centus i

“KLIK” LABORATORDES
1900 S. Halsted St. CUCAfR). ILL.

i ^ntmte.Tai yra stebėtina

DABAR LAIKAS
Įsigykit Gerą Radio 

Nupiginta Kaina

Naujas Radio su Vic- 
trola, už...........$59

Crosley.........$29
Majestic .... $59
3 šmotų parlor se

tas .................. $49
Elektjikiniai lee bak- 

stai ................... $59
Lengvais išmokėjimais

KLAUSYKITE LIETU
VIŲ RADIO PROG

RAMŲ:

NEDALIOMIS 
nuo 1 iki 2 v. po piet 

W.CF.L
KETYERGAIS 

nuo 7 iki 8 vai. vak. 
W. H. F. C.

Ik. F. Bmhik,
Ine.

3417-21 S. Halsted 
Street

Pbone Boulevard 4705

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(Jokn Bagdstunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telepbpne Randolph 8727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephane Roos«v«lt 9090 

Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9809

PAUL M, ADOMAITIS
ADVOKATAS

Otksas rldurnr. legtyjg 
Room 2414

ONE NORTH LA SALLE BL.DO.
ONE NORTH LA 8A.LLE ST. 

(Cor. La Saite and Madlaon Sts.) 
Olko Tel. STATE 2704; 4412

J. P. WAtTGHES
Lietuvos Advokatas

8 vai. kortuose — aao 8 iki 9 
Subatomls nuo 9 Iki 9

52 East 107th Street
Katnpas Michigan Avė.

TeL Pullman 5980—namų Pull. 8177 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn Street
Ketvergals ofisai uždaryti

iu

Telepkone Dearbora 0057

F. W. CHERNABGKAS ,
A D V O K A TA S 

160 Nortli La Šalie Street
ROOM 1431

Nuo 9:30 iki 6 vai. aak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

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

(Haklrtant Seredaa)

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALlfcTAS
Ta«l nenusiminkit, bet eikit pat 

tikri), specialistu, ne pas kek} n e pa 
tyrėų. Tikras apeclalUrtaa. arba pre 
feeorlus, neklaus Jūsų kas Jums kea 
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno lšegzamln&vlmo. Jus ss 
taapysit Ntflcp lr ptnlffus. Daugeli) 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Junu 
dėlto, kad Jie neturi reikalingo pa 
tyrtano, stiradymal Amogasus kenks 
mingamu.

Mano Radio -— Seopo — Raggl 
K-l’.ay Roentgeno Aparatam lr st 
sffikas bakterioIogtSkas egaaratnari 
■nas kraujo atidengs man Jūsų tik 
ras negeroves, ir jeigu ai paimsit 
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata lr gy 
vumas sugryft ums taip kaip buv< 
pėrmiaa. Jeigu kenčiat ano Ilgų skil 
vlo, Mrnų, Inkstų, odos, kraujo nėr 
vų, lirdles. reumatlsmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arb) 
Jeigu turit kokių užsiaenėjuslų. js» 
kerė Josiu, ebreaižkų ligų, karj ne 
pasidavė net gabiam želmynoa gy 
dytojul, neatidėltoklt neatėję pa.

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 South La 8alle Street 

■keom 1781 Tel. Randolph 0881
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak, 
U41 S. Halsted 8t Tel. Vietory 0562 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. lr 8ubatos vakare

C.V. CHESNBL
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2582 

Trečiadieniais lr Penktadteaėala
/akarals namie pagal sutart).
<508 Se. Campbell A vena© 

Telefonas Republic 44*9SftžINKKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITGHES BROLIU RAŠTINĖJE
52 E. 107 St.

KĄ PATYRIAU ŽE
MAITIJOJE

Jaunimas atiduoda savo dalį
II-ji diena išaugo rami lr 

giedri. Iš pat ryto būrių bū
riai plaukia pėsti ir važiuoti

.......  ■ - visais keliais. Daugiausia ma-
tensijų, kas Lietuvoje labai tyti ateinančių pavasarininkų 

| retai pasitaiko. Čia beveik. kuopų, nes šiandien jaunuo- 
visos moterys labai pučiasi, iŠ menė turi sau skirtų laiką. Ka 
ko aš turiu labai <iaug ska
naus juoko...

(Bus daugiau)

(Tąsa nuo 3 pusi)

vo kiaulei ir apie kianlių kul
tūrų, ir prie goriausių norų jo 
nuo to klausimo negalima ati
traukti. Nekokį įspūdį jis, —- 1 - —----
padarė, nors šiaip jau yra! Simno valsčiaus, Babrinin- 
gan simpatingas žmogelis. Irikų kaime nuo perkūnijos su- 
turbut prezidentūra be jo go-!degė trobesiai ir daiktai; gy
riau utrodo, nei jis be prc- venamas namas, kluonas, klė- 
zidenturos. Vienok už jo džen-’tis, tvartas po vienu stogu, 
telmeniškumų ir nevengi mu du atskiri tvartai, maniežui 
sunkaus darbo aš jį didžiai pastogė, įvairūs ūkio mašinų 
gerbiu. Jo žmona atrodo la- įrankiui, drabužiai, baldai, 
bai rimta ir didžiai protinga Nuostolių padarė 24,830 litų 
moteris, ir yra be jokių prė- sumai. “R.”

Kampas Michigan A venų©
Telefonas Pullman 5950

Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 
patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

DR. J. E. ZAREMBA
8PECIALISTA8 

Inėjlmas Rūmai 1018
20 W. JAOKSON BLVD.

Arti State Gatvės 
Ofiso Valaodor* Nuo 10 ryto iki

1 pc piet. Vakarais nuo B iki T 
n«o 20 ryto Iki 1

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vldurmlestyje 
Room 1602

CHICAGO TEMPLB BLDG 
T7 Weat Wasklngtoo St.

Cor. Washlngton and Clark SU 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Uyde Pack 8999
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LIETUVIAI AMERIKOJE Penktadienio vakare p. Luk Šv. Antano Lietuvių para-

PHILADELPHIA, PA.
Šiuonii pranešu, kad Jo 

Ekscelencija vyskupas Pet
ras Būeys bus Philadelphijoj 
Šv. Kazimiaro parapijoj Lie
pos (July) 2 dienų, 6v J Jurgio 
parapijoj Liepos (July) 3 die

no ir Šv. Andriejaus parūpi 
joj Liepos (July) 4 dieną.

Prašom visų draugijų atsto
vų iš anksto pasiruošti suti
ktuvėms.

Kviečiami visi Pliiladelpliia 
lietuviai dalyvauti pasitikime 
didžiai gerb. svečio.

S. Bainmas, 
Sąryšio Pirmininkas.

CICERO, ILL

štienės svetainėj pusmetinių 
susirinkimas Liet. Raud. Ro
žės pašelpinio kliubo. Kliubas 
didžiumoj susideda iš čia au
gusių vyrų,
sportu.

Dabar sėkmingai lošia ba- 
sebajl. Ir tenka pasakyti, Jog 
kliubui sekasi. „Mat, prieš 
lietuvius ne bet kas gali atsi- 
iaikyti. - ! ,

Laikykitės, vyrai, ir paro
dykite, kad lietuviai nėra lep
šės.

D.

pijos statymo paskolos ben
drovė (spulka) savo 30 serijų 
baigė 29 d. birželio (June). 

Nauja 37 serija atsidaro 
kurie užsiima 6 d. liepos (July).

A K T A R A
Tel. Canal 8784 Telefonas Grovehlll 8262

4 1 Žinelės.

DR. A. RAČKUS OR. A. G. RAKAUSKAS DR. J. J. KOWARSKIS

VALENTINAS
GEDVILAS

Su pirma diena liepos čia 
bus daug susirinkimų.

Dauguma laukia naujos se
rijos. Tai gera proga pradėti 
nuo pirmo pirmadienio.

Nors sunkus metai, bet su
sipratę žmonės taupo ir vargo 
nemato.

Tat, ir tu, brolau, ir sesuo, 
taupyk.

Šėrininkų metinis susirinki
mas bus liepos (July) 14 d., 
7:30 vai. vakare, Šv. Antano 
parapijos svetainėj. Kiekvie
nas šėrininkas privalo būti

GYDYTOJAS. CHIRURGAS 
IR OBSTETRIKA8

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų. moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdien* nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėllomis ir seredomla tik 

Mkalno susitarus 
Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD

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

4 Ir 8:80 Iki 8 vai. vakare 
Soredomis nuo 9 — 11 vai. ryto 

NedSUomls pagal sutartį.

Ofiso Tel. Vlctory 8898 

Rezidencijos Tel. Droxel 9191

DR. A. A. ROTH

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 2403 W.63 Street

Kertė So. Western Avenue 
Tel. Prospect 1028

Uezldeuclja 2859 So. Leavltt St. 
Tel. Canal 2330

Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 ▼. 
Nedėlloj pagal susitarimų

Tel. Lafayette 6798

DR. A. J. JAVOIŠ

mirė birželio 28. 1931 «n. 7
vai. vak,, sulaukęs pusamžio. 
Kilo iš Telšių Apskričio, Ža
rėnų I’arap. Krlpštų Kaimo. 
Amerikoje Išgyveno 21 metus.

Paliko dideliame nulludinie 
moterį Oną., sūnų Antanų, duk
terį Petronėlę, brolį Leonų, 
seserį Veronikų Kemptienę, 6 
pusbrolius Aleksandrų, Julijonų, 
Liudvikų, Jonų Gedvilus, Jonų 
Jurkų Ir Vincentų Bulauskį, 7 
pusseseres Julijonų Vespendc- 
rienę, Agotų Ženfaitienę, Barbo- 
rų Baranauskienę, Zofiją, Pet
ronėlę Dobrovaisklenę, Zofiją 
Miliauskienę Ir Kazimierų ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas Midland 
Avė. ir Belleview, Rockdale- 
Joliet, I1L Laidotuvės įvyks 
ketverge liepos 2. Iš nataų 
8180 vai. bus atlydėtas į šv. 
Juozapo par, (Rockdale, III.) 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nulimię:
Moteris, Hunus. Duktė, Sesuo, 
Brolis, Pusbroliai ir Pusseseres
Laldotu’-ėms patarnaula grab. 
Syrew:r;;e, Tel. Cicer. 394

Trečiadienio vakare Lukš- 
tienės svetainėj bus susirin
kimas Lietuvių Namų Savi
ninkų, arba Improvement 
Kliubo. Kurie da nepriklauso-

Lietuvos Kareivių dr-jos 
priešpusmetinis susirinkimas 

! buvo 21 d. šio mėnesio. Narių I gĮam susirinkime ir padėti
dalyvavo gana daug.

Iš pranešimų pasirodė, jog 
dr-joj randasi keletas ligo
nių, būtent A. Jurgelevičius,
senas draugijos narys, Anta-

te, ateikite, nes tai vienintelė nag Milius> K Palubinskas, se
organizacija, ginanti namų 
savininkų reikalus. Bus pla
tus pranešimas iš “tax pa- 
yer council”, kokius daro ta
rimus visų tautų kliubų su
sirinkime.

Namų savininkai, būkite or
ganizuoti, nes nuo jūsų vis
kas priklauso.

Ketvirtadienio vakare 4916 
W. 14 St. Lietuvių “spulka” 
pradeda naujų bertainį. Vi
siems proga stoti ir pradėti 
taupyti, o taupymas labai 
svarbu. Nelaukit rytojaus, 
pradėkit šiandienų.

PADEKAVONE

A. + A.
* <■* -A |
VIKTORIJA J. ZAROMSKAITE

Mirė gegužės 24 d. 1931 m. Palaidota šv. Kazimiero kapinė
se Geg. 27-31. A. a. Viktorija kilo iš Valatkonįų Kaimo, Baisogalos 
l’ar. Kėdainių Apskričio.

Dėkuojame gerb. kun. A. Valančiui už patarnavimų ligoje. 
Ačiū gerb. kleb. kun. A. Briškai. Misljonleriui A. Dirvelei, kun. 
A. Valančiui už atnašavifcią šv. Mišių.

Taipgi ačiū grabo nešėjams: J. Ukanui, B. Armoškai, A. Le
kui, 8, Barkauskui, A. Šatnoskai, A. Gerdralčiui. Taipgi gėlių 
nešėjoms: A. Gužaitei, S. Stokaitei ir Draugijoms Nekalto Pras. 
Šv. Panos Marijos Moterų ir Merginų ir Draugija šv. Agotos 
Town of Lake, vadovaujant pirmininkei p. Bludžlenel. Dvylika 
narių pasipuošę gedulingai lydėjo Viktorijos Zaromskaltės kūnų 
į bažnyčių.

Po pamaldų nulydėta į šv. Kazimiero kapines. Ten gerb. kun. 
A. Brlška pasakė pamokslų apie josios gyvenimų.

Štrding'al ačiū aukuotojams už nevystančios gėlės (Šv. Mišias), 
Nekalto Pras. P. M. dr-jai, Šv. Agotus dr-jai, Rlblkauskių šei
mynai, Tarandų šeim., Zaromsklu fam., T. Atrošklenel, Račkaus- 
kių šeim., K. D, Zanslčių Selm.

Ačiū visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, dalyvavu
siems laidotuvėse ir grab. Eddcikiut.

Nuliūdę: Broliai, Brolienė, ScMutė ir visi Giminės.
PRIERAŠAS. A. a. Viktorijos Zaromskaltės svarbiausias gy

venimo dalykas buvo darbuotis dėl Bažnyčios Ir Tėvynės Lietu
vos Ir Draugijų labo. V. Z. priklausė prie Tretininkų. Apaštalys
tės Maldos. Marijonų Kolegijos Rem, 35 sk., prie Labdarių 8 sk.. 
Moterų Sųjungos 20 kp. prie Akademijos. Šv. Kazimierlečių Rem.
6 sk„ Nekalto Prasidėjimo Šv. P. M. Ir Šv. Agotos dr-jų.

A. a. A. Viktorija Zaromskaltė savo darbais ir aukomis rė
mė tas draugijas Ir žymesnės įstaigas. Ir visų ji buvo žinoma.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

*** " j
V-

M

. ♦ ■ / ■ / •• •

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame Širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

L F. EUDEIKIS & CO.
JOBŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

išrinkti gerus sargus savo 
turtui saugoti. Kad valdybai 
nereikėtų ieškoti šėrininkų,
nes be didžiumos susirinki

nis Urbonas.
Iš svarstymų verti pažy

mėjimo sekantieji: broliai Bu- 
nevičiai susitaikė dėl po
mirtinės a. a. Juozo. Ji išmo
kėta grab. Eudeikiui.

Išvažiavimas buvo gana 
gražus. Draugijai atsėjo apie 
$50.00. Katrie buvo išvažiavi
me, visi patenkinti.

Draugija taria ačiū biznie
riams už paramų, ypatingai 
p. Lipskiui už muzikų.

Naujai kostintucijai priim
ti, nutarta šaukti extra susi
rinkimų; kaip atvės oras.

Šįmet 8 nariai gaus garbės 
dovanas už neėminių pašelpos 
per 10 metų.

Laikrodininkas Pocius tu
rės gaminti žiedus. Tai bus 
metiniam parengime, prieš 
Kalėdas. Jeigu būsime sveiki 
ir gyvi, gražiai linksminsi
mos.

Iš uniformos skyriaus pa
yra 25

mas nėra legalus.
Už prašymai bus išsiųsti.

Kurie negausit, bus įteikti su
sirinkime.

Felix Strelčiunas, rašt.
1511 S. 49 Ct., Cicero, 111.

KAT. FEDERACIJOS CEN
TRO POSĖDIS

si rodė, jog skyriujetvyrai.

Tel. Prospect 1157
DR. JOHN N. THORPE

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1637 ĮVEST 51 STREET

Vai.: 3-4; 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d.

Gydytojas ir Cliirufigas 
[Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 

Kampas 31 Street
VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 
Nedėllomis Ir šventadieniais 10-12

Phone Lafayetto 9710

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Ofiso Tel. Cicero 49,
Namų Tel. Lawndale

DR. A. T. KING
1342

DENTISTAS 
4930 West 13 St. Cicero, III. 

Gas ir X-ray 
Val.; 9-11:30: 1-5; 6:30-9 

i Ned. ir Ser. po pietų pagal sutartį

Vai.: 2 Iki 6 po piety, 7 iki 9 vak.

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

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

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

rurgas perkėlė savo ofisus į

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone
• z. o EnSlew00(inaujų vietų po num. 4o45 S. vventworth 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.

Įvyks Liepos 1 d. 8 vai. jiaį galėtų būti nuleistas iki 
vakare Karalienės Angelų pa- į 15()O mtr. gilumos. Varpo vi-Tet 
rupijos klebonijoje 21.5 So. jUVy yia įtaisyti aparatai nuo 

traukoms jūrų gelmėse daryti,4tli St., Brooklyn, N. Y. Vi-
• nariai prašomi šiame prieš- prįetaisai dirbtinam kvėpa

kongresiniame posėdyje daly 
vauti.
w Kun. Jom* 5 Balkūnas,

Vice-Pirmininkas.

Office Phone 
Wentworth 8000

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0814

OFISAI:
4901 ~ 14 St. 29J4 Washington 
19-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 682 Tel. Kedzle 246O-24S1

DR. B. ARON
DR. S, A. BOWIAT

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzle

n, , , i Rez. 6622 S. WihppleTas varpas yra truputį leng-jVaL 2.4f 7.» v. v> I6aklrunt Ket
vesnis už jo užimamų' vande-Į_________________________
nį ir dėl to paliktas laisvas'

vimui ir oro valymui ir kita.
Rezidencija 

4729 West 12 PI 
Tel. Clcreo 2888

Nedėllomis
Susitarus

Jūrų 1500 metru gilumoje. '

Jūrų gelmių tyrinėjimų ap
sunkina nebuvimas įtaisymų, 
kurie galėtų išlaikyti van- į 
dens gelmėse esantį didelį 
slėgimų. Vokietijoje, Kruppo 
fabrike, dabar liejamas plie
ninis narams varpas, kuris ga
lės išlaikyti 150 kilograimi 
spaudimų ant vieno kvadra
tinio centimetro, t. y. teoriš-

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABOR1U8 

CHICAGOJB

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS

iškyla pavirsiant. A. L. DAVIDONIS, M. D,
Šiuo nauju narų varpu grei

tu laiku bus daromi gelmių ty 
rinėjamai Viduržemio jūroje. .

i Išradimas įšalusiems laivams

Į Londonu atvežtas neseniai 
gražiausias ir brangiausias

DR. T. DUNDULIS
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:
Nuo 8 iki 8 valandai vakare 

Apart šventadienio Ir ketvirtadienio

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

Vak: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v .v.

Nedėllomis nuo 10 iki 12 ryto

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Of. Ir Rez. Tek Hemlock 8874

Telefonai dieną ir naktį 
Vlrginla 0036

DR. j. P. POŠKA
pasauly perlas. Jis yra riešuto ■ of. 8133 s. halsted strett
didumo bet neturi iokio itrū- *004 s. artesian avė.uiuuiiio, oet lietuti jokiu įuu Va, # _12 7.9 vak 2.ro of

kimo ir dėl to vertinamas 
180,000 svarų sterlingų

Vak: 8-6 po plet. Utarn. Ir Subat. 
8-8 vak. Šventadieniais pagal sutartį

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITOSH, OPT,

DENTIST AI

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

DR. S, BIEZiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tek Canal 6222 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Avė.

Tel. Republlc 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak. 

Nedėlloj pagal sutartį

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 14- 
dlrbystės.

OFISAS
<88 West 18 8treet 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8288 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088

Patarnauju laidotuvėse kuoplglaueia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tek RooBevelt 2615 arba 2816

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tel. Cicero C927

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

Tek Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

TaL Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
Rezidencija 6600 S. Arteslan Avė. 

Valandos 11 ryto Iki 3 po pietų
6 iki 8:30 vakare

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

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei 
narna.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

Palengvins akių įtempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karštį. Nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpų regys- 
te Ir tolimų regystų

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
karu. Nedėllomis nuo 10 ryto Iki 12 
po pistų.

EZERSKI
S. M. SKUDAS

KREIVA8 AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur4712 S. ASHLAND AVĖ.

DENTISTAS
2201 ĮVEST 22nd STREET

(Kampas Leavltt St.)
Valandos Noo 9 Iki 12 ryto 

nuo 1 iki 9 vakare 
Beredoj pagal sutartį

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vak: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

Rez. Tek Midway 6 512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street 
Telef. \VIImette 196 arba 

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

ir Ketvergals vakare

DR. CHARLES SEGAL

LIETUVIS GRABORIUS
Ofisas

4603 So. Marsbfield Avenue
TeL Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
į J/ Chicago, Dl.

LIETUVIS GRABORIUS 
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Boulevard 7589 Tai. Clcefo 1260

DR. GUSSEN
Tek Roossvelt 7681

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VKDBJ A8

1650 We»t 46th St
Kampas 46th tr Paulina Bta 

Tek Boulevard 6298 - 8418
Nulludlmo valandoje kreipkitės 

prie manės. patarnausiu si m patu
kai, mandagiai. gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl fermoaų 
dykai.

TeL Tardo 1828 -

DR. G. SERNER
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

UBTUVia AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisu ir Akinių Dirbtuvi
756 West 35th St.
Kampu Halsted St. 

Valandos: nao 10—4; nuo 6—8 
Kudėliomia: nuo 10 iki UL

Tel. Lafayette 6820
Rez. Grovehlll 2948

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray & Gas
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlloj pagal sutartį

Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPEC1JALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 peVai.

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėllomis 10 Iki 12

Telef. Alidway 2880

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tek Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedek nuo 10 iki 12 dienų



□RAUGAS Antradienis, Birž. 30 d., 1931

CHICAGOJ E ĮciiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PRAMOGOS GERAI PAVY
KO.

West Sidėj, Aušros Vartų 
par. darže rengtos pramogos 
gerai pavyko, šeštadieny, ry
te, bažnyčioj buvo atlaikytos 
Vladislovų intencija šv. Mi
šios ir atidarytas naujai iš-

mergaičių kvartetas, p. Kufi- 
leika solo ir su p. V. Daukš- 
ša duetų. Be to, dainavo p-ni 
Rakauskienė, p-lė Kutaitė, 
grojo orkestras, mergaitės de 
klemavo. Atsisveikinimo kal
bos pasakė — dr. Dundulis, p- 
ni A. Nausėdienė, kun. P. 
Katauskas, L. Šimutis, p-lė 5 
Mažeikaitė, kun. A. Skripkus,

iiiHiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii||||||||U|||||||||,m|||,mil||l||l||||ll||l||imilllllllllll|llllllllllllllllllM
Kaip nuvažiuoti j Brolių Marijonų Pikniką? =
KETVIRTĄ DIENĄ LIEPOS — 4 of JULY — traukiniai eina 5 

sekmadienio tvarku: Laikas yra naujas — šviesos taupymo ar- = 
- ba Chicago laikas. 1

Traukiniai Burlington Route eina šiomis valandomis: =
Union Station: 8:30, 9:35, 10:28 ir 11:37 =
Dievo Apveizdos stotis: 8:34, 9:39, 10:32 ir 11:41 i
Aušros Vartų stotis: 8:38, 9:43, 10:36.ir 11:45 I

.Cicero stotis: 8:43, 9:48, 10:41 ir 11:50 |
Bilietus reikia pirkti į Člarendon Hills stotį. Stotyje lauks i 

trokai, kurie atveš žmones į pikniko daržą. =
Visus nuoširdžiai kviečia RĖMĖJAI RENGĖJAI. 1
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Liepos 4 - July 4
BROUĮI MARIJONU UKTJE ĮVYKSTA

METINIS PIKNIKAS
taisytas parapijos daržas. Sek 
madieny pramogos buvo at-j senas kun. Deksnio draugas ir palinkėti gero pasisekimo

. raujintos. Dalyvavę daug 
žmonių vietinių ir iš kitų 
kolonijų.

Kadangi įtaisant šį daržą 
pasidarė daug išlaidų, tai pra
mogų pelnas ėjo tų išlaidų_ ♦
padengimui. Visų susirinkusių 
ūpas buvo geras, žaisluose 
daugelis gavo dovanų. Dar
žas visiems patiko, kaip jau
niems, taip ir seniems. Peo- 
ples Furniture Co. buvo at
siuntus savo atstovų Antanų 
Čapų su “combination Ra
dio”. Jo muzika visiems pa
tiko, o ypač šokėjams. Buvo 
ir kitokių muzikantų. Rengė
jai pienuoja surengti atei
nantį sekmadienį liepos 5, 8 
vai. vak. toj pat vietoj naujų 
pramogų su užkandžiais ir 
į rengimo komisijų idėjo Pet
ras Šliogeris, K. Pilipavi
čius, Jonas Stumbris, Kaz. 
Kerpauskis, Long. Jusevi- 
čius, Jonas Vyšniauskas, Jo
nas Povilauskis, Pov.' Ribic- 
kis ir kiti.

ir prietelis. Programų vedė ateity.
p. J. Zolp. Gale kalbėjo kun. ' Veronika žada lankyti aukš 
A. Deksnis, reiškė padėkų vi- tesnę mokykla, o Aleksas 
siems prie šios puoto; suruo-I kolegijų, Beloit, V is 
Šimo prisidėjusiems. Metus

LIETUVI!dar pavažinėsiųs po Ameriką 
o paskiau grįšiąs į Lietuvą.
Apsigyvens Kaišedorių vys-i 
kūpi joje, greičiausia Pivašiū- į dienų?
nuošė. r Aš manau, nei vienas neno-

Gerb. kun. A. Deksnis yra 
vienas iš senesnių ir pirmes
nių lietuviij kunigų Ameriko
je. Yra suorganizavęs keletą

Kur važiuosi Liepos 4-tų

'rėš būti namie per tų šventę. 
| Visi jau žino, kad 4 Liepos 
'yra Lietuvos jaunimo šventė, 
rengiama Lietuvos Vyčių, 
AVaukegane, Mazinas parke.pampij,, pastatęs tris buiny- bus M visokių 

cias. Tai-gi, Amerikos lietu-'
viai neteks dar vieno žymaus 
veikėjo.

Rap.

PP. NAKROŠŲ SŪNŪS, 
DUKTĖ BAIGĖ MO

KYKLĄ.

KUN. A. DEKSNIO IŠLEIS 
TŪTOS.

Town of Lake lietuviai, ke
letu metų pas juos gyvenusio 
veikėjo gerb. kun. Antano 
Deksnio išleistuvėms pasirin
ko karščiausių dienų, būtent 
praeitų sekmadienį, kada bu
vo 100 laipsnių karščio. O vis 
dėl to puota įvyko ir tai la
bai sėkminga ir šauni puota. 
Šeimininkės, nežiūrint didelių 
karščių, puikiausia viską su
ruošė. Publikos pilna salė. 
Programas gražus. Dainavo

Tarpe daugybės 
lietuvių jaunuolių, kurie šį
met baigė mokyklas; kolegi
jas ir universitetus, baigė 
V. Nakrošaitė ir A. Nakro- 
šas, duktė ir sūnus Jurgio ir 
Genovaitės Nakrošų, kurie y- 
ra stambūs tarp Chicagos lie
tuvių biznierių, būtent dali-

ŠIANDIE RADIO PROGRA- Perėmė 
MAS.

Šiandie tarpe '6:30 ir 7:30 
vai. vakare iš stoties WGES 

(1360 kilocycles) girdėsime 
gražų radio programų, ku
riuos dabar nuolatiniai kas 
antradienio vakars duoda sa
vo pastangomis Peoples Fur
niture Kompanija. Šio vaka
ro programe dalyvaus gabi 
pianiste p-lė S. Sabonis ir 
mylimi lietuvių dainininkai

visos lietuvių tautos Amerikos lietiivių kolegija y-,darbų prisidėdami prie jo 
naštų. Patys neturtingi būda- ra, o jos ateitis priklausys nuo kas kuo gali. 
mi, surado vietų šalę Chica- visuomenės. Nėra abejonės,

kad Amerikos lietuviai mokės, 
branginti Tėvų Marijonų

gos. Bet toji vieta permaža, 
o kaikuriems net tolima. Im
ta galvoti, kur suradus tin
kamesnę vietų.

Štai, Tėvai Marijonai susi
laukia savo tarpan didelį Tė
vynės mylėtojų ir vienų į žy
miausių Amerikos lietuvių vei 
kėjų, gerb. kun. J. J. Jakaitį, 
kuris būdamas AVorcesteryje,

Vilniškis.

GAISRO 40,000 LITŲ 
NUOSTOLIŲ

,, o , . ... t . Šv. Kazimiero parapijos kle-K. Sabonis, A. Ciapas, kurie, , ... A.,, . . , bonu, rūpinosi netik pastaty-sakos, prisirengę ką nors nau- „ . „. , . , , . mu puošnios lietuviams baž-jo ir dar negirdėta p?dai .. . , ." x. m , « . .nycios, bet ir? grasiausios moliuoti. Taipgi bus garsusis , ,, . . . y.
, TT 1 -E. J- j X v. kyklos,-kuriai panašios neibus Peoples Radio duetas, graži . ,. .x., A ... v. . | V. - . - ... ’. . viena šioje apielinkeje para-tikra lietuviška gegužine. muzika, kalbos ir kiti įvairu- .. , .

, . , , .y t • i • P’J* ua neturi.Jaunimas, atvykęs iš Lae-’mai. , y. \ v
. , . i m j , r iaciau, jam to darbo neuz-tuvos, tun dar progos lietu-| Todėl, galima pasitikėti, ’ .

' viškai pažaisti, pašokti ir t. kad šio vakaro programas ,e 1S a Slsa ,° 61 / ?arap1’ 
!t Lietuviškų (žaidimų vedė- (visus radio klausytojus pilnai 1P
įju bus p. S. Barkauskas. : patenkins.

mogų: sporto ir dainų šventės, 
dvi orkestros. Žodžiu,

Chicagos LIETUVOS VYČIŲ 4 KUO
POS DARBUOTĖ.

Lietuvos Vyčių 4 kuopos 
darbuotė pakilo ačiū žymam

Rap.

MARIJAMPOLIS AMERI
KOJE.

Tėvų Marijonų Kongregacijų, 
kur, išbuvęs išbandymo lai
kų, vėl stoja į visuomenės 
darbų.

Nors viršui minėta nauja 
įstaiga buvo lietuviams nepri
einama, bet kun. Jakaitis mo
kėjo vietų nupirkti. Nors rei-darbuotojui, kuris, stojęs j Puikus Thompsono, Conn., ru- , - • v ., , . , ....... kejo sutikti daug kliūčių, bet,darbų, perorganizavo kuopų mai liko lietuvių nuosa- ‘ ’

ir įnešė jon daug iniciaty- vybė.
vos. Jei ne jis, tai kuopa būtų

ninkas ir vedėjas Peoples Fur Ta.i Povilas Šaltimieras. Jam............................
nitnre Co. krautuvių. pirmininkaujant atmokėta 'v“"’ K'^/tov, vista. hetuyių rankose.'

Dukrelei Veronikai baigus $700.00 skolos (1930 iki 1931 Puriausias „amas. Vrsm to Vos nupirkus tų graznų vie-j
. . v t x x namo iki šiol slankiojo juodi tų, ir keletui asmenų apsigy-įpradinę mokyklų, o sūnui A- m.) Jo pastangom surengta . .

- i . debesys. Ten nebuvo tikros venus, atsiranda daug gera-
y , . . ... , . xx- sviesos. Šiandien ir čia pasie- širdžių žmonių iš visos apie-sokių, bankietų, kurie atnese _ . y . . yT .y ....... y. .... , ke Kristaus sviesa, ir čia is- linkės, kurie siunčia įvairiųkuopai daug naudos. , , r- , • x . , ‘ x.... y v. x • kils kryžius, kuris nusvies dovanų. Pirkimo metu ypačŠiandiena, švenčiant jam • y. . „ , , . ......,. .... tų gražių apielinkę. daug patarnavo automobiliaissavo vardines, linkime p. i v x •
Povilui šaltimierui ilgiausių' Ne legenda, bet tikrenybe. gerb. sv. Kazinuero parapijos 

Prieš keletu metų niekas ir kunigai: Aug. Petraitis ir Jo- 
Te Dievas duoda daug svei- svajote nesvajojo, kad tokia na*. Bakanas. 

katos darbuotis jaunimo dir- brangi vieta tektų Amerikos Tode1’ senai laukta nauja 
voie lietuviams. Tas gražiausias'°'e X- onn 1 - ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

, Beje, p. Šaltimierui pirmi- namas, tie 300 akrų žiemes 
'nankaujant, per metus ir pu- reikalauja visų Amerikos lie- 
sę prisirašė arti 300 narių., tuvių rūpesčio. Nors vieta nu-j 
Garbė mums turėti tokį pirm.' Pirkta geražirdžių lietuvių

turėdamas stiprių valių ir di
delę kantrybę, pergalėjo vi- 

Tarp gražiausių medžių ir sas kliūtis ir šiandien tas

ANTANASPETROKAS
Mirė birželio 29 d.. 1931 Jtn., 
3:20 vai. po pietų. Kilo Iš Kau
no rėdybos, Tauragės apsk., Ši
lalės parap.. Mlšučlų kaimo. A- 
merlkoje Išgyveno 23 metus.

Paliko dideliame nuliudlme 
dvi pusseseres: Veroniką Ka- 
tausklenę, Uršulę Galdikienę; 
pusbrolį Antaną Gotautą, Krik- 
štodukler) Oną Katauskaltę Ir 
gimines. Amerikoje, o Lietuvo
je brolį Joną.

Kūnas pašarvotas Eudeiklo 
koplyčioje, 4605 So. Hermitage 
Avė. Laidotuvės įvyks Ketver
ge Liepos 2 d,, 1931 m., iš
koplyčios 8 vai. bus atlydėtas f 
šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio selą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Pusseserės, Pusbro
lis, Krikštoduktė Ir giminės.

laidotuvėms patarnauja gra- 
horius Eudeikis. Telef. Yards 
1741.

Kybartų valsčiuj Kybartų 
kaime sudegė Edmundo Jony
no kluonas, tvartas ir’ juose 

; bnvę ūkio padargai. Nuosto
lių padaryta už 11,000 litų. 
Sudegę trobesiai buvo apdrau
sti valst. apdraudimo įstaigo
je 9,500 litų suma. Spėjama, 
kad gaisras kilo dėl girtų as
menų neatsargaus elgimosi su 

,ugnimi.
I Vabalninko miestely sudegė 
^encelio Germano namas. Ta
me name buvo žydų liaudies 
bankas, kurio geležinė spinta 
išgelbėta, todėl bankas mažai 
nukentėjo. Nuostolių padaryta 
'apie 30,000. “R,”

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREEM VALLEY 
PRODUCTS 

Olseils šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4844 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1189

leksui keturių metų aukštes
nę mokyklų, praeitų sekma
dienį įvyko graži vakarienė 
Nakrošų namuose, kur gusi- 
rinko Nakrošų šeimynos ar
timiausi draugiai pasveikinti 
baigusius mokyklų jaunuolius 1 metų

M. ZIZAS
Vyčių Karvelėlis.

žINIĮĮ-žtNELĖS

R. ANDRELIUNAS
(Marąuetie Jewelry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

auksinių Ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8280

Tel. Downers Grove 1395
BENEDIKTAS MOTUZAS
Ogden & Venard avės 

Downers Grove, III.
Turim gražių užeiga, užlai- 

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

! BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINO

Local & Long Dlatance Retnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

t

Gera Proga
Dabar bus laikas musų tautiečiams, atsiėmus nuošim

tį už savo padėtus pinigus svetimose vietose, in
vestuoti į saugius pirmus morgičius nešančius 6-tų 
nuošimtį. ,

Vienykimės, lietuviai 1 Nepasiduokime kitiems, kad mu
mis išnaudotų. Šiandienų jau randasi daug musų 
tautiečių, kurie likosi apgautais i^etik su pirkimu 
stako, bet ir su bondsais ir depozitais.

Nekurie netikėjo teisingiems patarimams, kuriuos mes 
maloniai musų lietuviams suteikėm.

Su pagarba,

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

X Šiandie, birželio 30 d.,

, aukomis, bet bernaičių kolegi- 
1 jai įrengti reikia 
lėšų.

Pasauliniam karui pasibai- 
gius, Amerikos lietuviai gal- 
vote galvojo, kaip lietuvių

kaina

da daug 7217 S. CALTFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6628

Telef. Republtc 6298

D. GRICIUS
o , ... t, .v .................... i GENE RALIS KONTR AKTORIUSo vai. vak. įvyks neernoveno ]Heivlų jaunuomenę apsaugo- j šutau namui kaip muro uip ir 

Konservatorijos mokslo metų j™ nū0 iStautėjimo. Įvairių ZT-SSSSL’”
užbaigimas. Paruošta puikus organizacijų seimuose daug 2452 WEST «9th STREET
programas: dalyvauja solistai, 
maižoji simfonija ir mergai
čių choras. Kalbės p. Mason.

Šį metų piano mokslų baigs 
trys mergaitės.

buvo apie tai kalbama, svars-t 
tomą, kaip užbėgti kelių lietu 
vių organizacija negalėjo iš 
rasti būdo, kad užkirtus kelių! 
tam iš tautėjimui. Galų gale!

Laikraščiai pranašauja šol-įtų sunkų darbų pasiėmė ant 
tesnį orų, tat laukiama daug savo pečių Tėvai Marijonai, 
svetelių.

Phone Virtinu 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
4556 S. ROCKWELL ST.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš irJewelry štorae su 2 augščlų namu 
ar be. Yra mašinerijos, aukso, sidab
ro, platinos ttrp. Ir apd. Pigiai. 2719 į kitus miestU8. 
N- Ashland.

Del., geras biznis, apt. dlstrlkte. 
gyv. kamb., St. š. renda |40. Kaina 
91,400, 642 Harrlson St. Oak Park, 
III.

Geras maistas paukščiams, kriti
kams, balandžiams, tiestai iš dirbtu
vės. Pigiai. Prlstatom. Geros veislės 
Chincella krallkal. |2.6O. A. Angell 
Jr. Co. 309 So. l^i Salio Harr. 9846.

Rooming house 2200 mėn. Inelgų. 
22 kambariai. Pigiai. Greit atslšau- 
klt 959 Altgeld Dlv. 6902.

Federal plovyklė 930, vartota 8 
mėn. kaip nauja, 6629 Flournoy St.

PRANEŠIMAI

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, šlrdlntal

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lletuvle, lietuviams patarnau
siu kuogerlausta.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

i

i

REAL ĮSTATE

T. R K" FoH prašau atsilankyti ir pamatyti nau- ftapoe Telef.u. xv. ix. ± tu. jus 1MJ NA8H autonK>b„lu(, vA.

SUSirin- lUuslos mados automatiškais )tat-
, . . . /T 1 V t »y*n*|a. apart Royal tekinlala Ir kl-kimas įvyks liepos (July) 1 uis Ištobullnlmalo, kokius tiktai

d., 8:15 vai. vak., Aušros Var-
tų par. salėj. Visi atstovai BALZEKAS MOTOR SALES 
kviečiami dalyvauti.

Mėnesinis A. 
Chicagos Apskrities Hemlock 2887

Namų Telef. 

Republtc 6888

JOHN YERIES

Valdybe.
4030 Archer Avenue

Lafayette 2082

Plumbing A Heating Lietuvis 
KONTRAKTORIU8 

Mano darbas pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

RCALESTATE
Statau naujus namus ir se* 

ous priimu į mainus.
2608 WEST 47 8TREET 

Tel. Lafayette 1083
Forclosure pardavimas 2 flatų 

. plytų namas, 4-4, furn. X., 2 karų 
:gan lotas 87x140 buvo 88,750, dabar 
į 94,800. 9284 Daupliin avė. arti CotL 
’ Grove, Tel. Vlnc. 1883

PINIGįl SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČiy 

AGENTŪRAt
Nusiunčiamo pinigus Lietu

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

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
į Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome įgaliojimus ir visus 

legaUškus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morgtčlų.

Apdraudžiamo nuo ugnies 
tornado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ligų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669




