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METAI-VOL XVI

talija V y kiną Hooverio Planą
FRANC1JA GI NEIOR! NORO 

NUSILEISTIVOH'ETIJA!
Amerikos Lakūnu Kanadoj; 

Gryžta Į New Yorką

VOKIETIJA NENORI MAIŠYTIS Į 
DERYBAS PARYŽIUJE

MUSSOLINI VYKINA 
PLANĄ

LAKŪNU EDMONTONE

ROMA, liepos 1. — Italijos 
ministeris pirmininkas Mus- 

solini vakar pranešė visoms 
svetinių šalių vyriausybėms, 

kad jis šiandie ima vykdyti 
prezidento Hooverio sumany
mų — vieneriais metais nu
traukti karo skolų mokėjimų.

Mussolini pareiškė, kad I- 
talija nekolektuos jokių karo 
skolų ir pati nemokės tų sko
lų ligi liepos 1 d. 1932 m.

EDMONTON, Kanada, bi- 
30. — Amerikiečiu lakū

nu Post ir Gatty atskrido čia 
šiandie pavakarėje.

rz.

AMERIKOS LAKŪNU 
KANADOJ

FRANCIJA NEPASI
DUODA

FAIRBANKS, Alaska, bi- 
rž. 30. — Skrindančiu aplink 
pasaulį amerikiečiu lakūnu lai 
mingai atskrido į Alaskų iš 
Siberijos.

Šiandie jiedu, Post ir Gat
ty, išskrido į Edmonton, Ka-

PARYŽIUS, liepos 1. — 
Francijos vyriausybė karo 
skolų mokėjimo nutraukimo 

reikale laikosi savo originalio 
nusistatymo ir neturi noro da
ryti bent kokių nusileidimų,
ypač Vokietijos naudai.

Tokiu būdu negalima susi
taikinti Amerikai su Francija.

VOKIEČIAI NENORI 
VYKTI Į PARYŽIŲ

NIEKAS NEPERKA BEDARBIŲ TARNYBŲ

Bedarbių draugas Urbain Ledoux andai New Yorke 
! aukcijonan išstatė kelių šimtų bedarbių tarnybas. Nesi-

Lietuvoje 0R0 B)URAS NEPRAMATO KARŠČIŲ 
SUMA2EJIM0PROF. A. VOLDEMARAS 

ĮTEIKE KARIUOMENES 
TEISMUI DU RAŠTU

Prof. A. Voldemaras kariuo 
menės teismui buvo atsiuntęs 
du raštus. Viename iš jų sku
ndė jį tardžiusį p. Morkeliū- 
nų, kuris pravedė įžengiamųjį

CHICAGOS GYVENTOJAI PATARIAMI 
MAŽINTI VANDENS VARTOJIMĄ

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Daugiausia saulėta

, . , , , , ir šilta, išėmus laikinųjų pa-tardymų, kad tas prasilenkęs n v I, , , . ... . geibų nuo ežero veio.
su tardytojo nuostatais, nepa
rodys jam visos bylos ir pan.
P. Voldemaras reikalavo jį 
nubausti, bet kariuomenės tei
smas jam atsakė, kad tam sku-

GRĄŽINO POLITINES 
AUKAS

Chicago majoro Cermako
------------------- politinės kampanijos komiteto

Tęsiasi karščiai. Mažai vii- iždininkas teisėjas Horner a- 
ties j 24 valandas sulaukti pie 890 aukotojų grųžino poli- 
bent kokių atmainų, išėmus; tinęs aukas, kas neišleista ka-

nde prasilenkė su R Pra. 493 '“ikin»»> 1“da retkar-j mpanijos metu. Grąžintu an-
str., ir kad su panašiais skun-i““8 Pu8tella nuo e“r° P«- ką didumas yra nuo 18 centų 
dais gali kreiptis į apygardos T.' T7 .retkar- 200 dolerių.

c eime su mukia flikinnsina p'/p.
teismų. čiais sulaukia laikinosios eže

ro pagelbos, bet apylinkės tie-
Antrajam rašte prof. Volde- siog kepa saulės kaitroje. Da-

i rado pirkėjų. Ledoux čia atvaizduojamas su telegrafo'maras dėjosi pulk. Rusteikos ug žmoiių saulės spindulių 
'operatorium veteranu Bird, norėdamas kam-nors parduoti byloj kaltinamo Petro Požėlos užgauti miršta ir daug suse-

KAI-KURIUOS PLOTUS 
PALIETE LIETUS

jo tarnybą.

MEKSIKOS KATALIKAI 
PROTESTUOJA PRIEŠ 
KUNIGŲ VARŽYMUS

KATALIKŲ UNIVERSITE
TE ATIDARYTA VASA

ROS MOKYKLA

MEXICO MIESTAS, birž. 
30. — Kada Vera Cruz gube- 

nadoj. Iš Edmonton leisis tie- i rnatorius Tejeda parėdė vy- 
siog į New Yorkų. Sustos tik!kinti naujų valstijos įstatymų,
ten, kur bus reikalinga pasi
imti degalo (gazolinos).

VOKIETIJOS KABINETAS 
TARIASI APIE PRIE

MONES

PARYŽIUS, birž. 30. - 
Kadangi Francija su Ameri 
ka nesusitaiko karo skolų i^os 
“ moratoriumo ” klausimu, 
Francija ėmė darbuotis, kad 
į Paryžių tuo jaus atvyktų Vo
kietijos kanclieris Bruening su 
užsienių ministeriu Curtius. 
Abu atsisakė vykti.

Paskiau Francijos vyriausy
bė reikalavo, kad Vokietija 

pasitarimams paskirtų atsto
vų. Ir tas atsakyta.

Paskiau kvietimas buvo at
naujintas. Bet ir tas negelbė
jo. Vokietija sako, jog ji ka
ro skolų pasitarimuose nerei
kalinga. .Tų, sako, atstovauja 
Amerika. To ir užtenka.

BERLYNAS, birž. 30. - 
Kada iš Paryžiaus gauta ži 
nia, kad vedamos derybos sko 
lų klausimu neturi pavykimo, 
Vokietijos kabineto nariai su-! 
kviesti į nepaprastų posėdį pa
sitarti, kas turės būt daroma, 
jei tos derybos bus nutrauk-

kuriuomi einant kiekvienam 
100,000 katalikų paliekamas 
tik vienas kunigas, visos Mek
sikos katalikai sukėlė skaitli
ngus protestus. Protestai siu
nčiami Meksikos prezidentui, 
Vera Cruz valstijos guberna- 

į toriui ir šios valstijos įstaty
mų leidimo rūmams.

WASHINGTON, birž. 30. 
— Amerikos Katalikų Unive
rsitete atidaryta 21-oji vasa
ros sesija, kuri tęsis 6 savai
tes. Įsiregistravo virš 1,000 
studentų. Tame skaičiuje yra 
650 seserų vienuolių iš 51 mo
tiniškųjų namų. Jos atstovau
ja 20 kongregaciją. Be to, yra 
apie 100 kunigų ir 250 pasau
linių studentų.

SĄMOKSLAS PRIEŠ 
KUBOS VYRIAUSYBĘ

HAVANA, Kuba, birž. 30. 
— Areštuota virš 20 asmenų. 
I’olicija pripažįsta, kad tai 
naujas sumoksiąs prieš vy
riausybę.

MacDONALD UŽ PASAU
LIO NUSIGINKLAVIMĄ

LONDONAS, birž. 30. — 
Anglijos ministeris pirmiųin- 
kas MacDonald parlamento 
rūmuose kalbėdamas ragino 
pasaulio valstybes nusigink
luoti pastovios taikos užtikri
nimui. Jis sakė, jog ginklavi
mosi mažinimas yra tarptau
tinis reikalas.

ZEPELINAS ISLANDIJOJE

FRIEDRICHSHAFEN, Vo 
kietija, liepos 1. — Orlaivis 
“Graf Zeppelin” išskrido į 
Islandijų.

Protestuose pažymima, kadį 
tas Vera Cruz įstatymas yra| 
priešingas respublikos .konsti
tucijai, kad tuomi įstatymu 
kovojama Bažnyčia ir varžo
ma gyventojų laisvė.

Nurodoma, kad visam kul
tūringam pasauly ko panašaus 
nerastum, kad nėra galima 
vieno kunigo skirti kadir 10,- 
000 žmonių, tai kasgi sakyti 
apie 100,000. Pagaliau pareiš
kiama, kad Vera Cruz nepro
tingu įstatymu peržengiami 
pagrjndiniai civilizacijos dės
niai.

Valstybės prezidentas meld
žiamas pasidarbuoti už to į- 
statymo atšaukimų.

PAKLIUVO “BARONAS”

NEW YORK, birž. 30. — 
G. R. Gabor, austras, kurs pa
sivadinęs “baronu” atlikęs vi
sų eilę apgaulybių, teismo nu
baustas 2 metam kalėjimu.

BERLYNAS, liepos 1. — DFJTROTT, Mich., liepos 1.
Keliuose Vokietijos Universi
tetuose fašistai studentai ėmė 
triukšmauti prieš žydus.

— Šio miesto taryba pripaži
no imti 5 milionua dolerių Fo
rdo paskolos miestui.

ŠALČIO BANGOS PALIE
TE BRAZILIJĄ

RIO DE JANEIRO, Brazi
lija, birž. 30. — Sao Paulo 
provincijų ir kitas Brazilijos 
dalis staiga palietė negirdėta 
-šalčio banga. Kai-kur stipriai 
pašalo,; labai nukentėjo dar
žai. Sao Paulo didelė šalna 
sunaikino kavos derliaus dalį.

Šalčio bangos palietosios 
dar ir kai-kurias Argentinos 
dalis. ', ■ • ’ •

NERAMUS ANGLEKASIŲ 
STREIKAS

ST. CLAIRSVILLE, O., bi
rž. 30. — Ohio anglių kasyklų 
plotuose, kur streikuoja an- 
glekasiai, iškeliama daug smu
rto. Štai kadir vakar vieni 
namai bombuoti, 1 darbinin
kas pašautas ir 1 apmuštas.

VYKS I FILIPINŲ SALAS

gynėju ir, pridėjęs prie savo rga. 
rašto tų įgaliojimų, prašė Po-i Vakar po pusiaudienio įvai- 
žėlai pakeisti tardomųjų prie- riose miesto dalyse užregis- 
monę. Tačiau teismas rado, truota įvairi šiluma. Štai Chi- 
kad šioj byloj pats Voldema- pago Universiteto oro biuras 
ras traukiamas kaltinamuoju užregistravo 90 laipsnių. Vi- 
ir kaltinamas nusikaltimais, už dumiesty apie 96 1. Glenview 
kuriuos gresia visų teisių atė- orlaivių stoty — 104 1. MunT- 
mimas, dėl to joj kito gynėju 'eipal orlaivių stoty — 100 1. 
būti negali. Tie jo prašymai Oak Park — 100 1. Morton 
su atsakymais pasiųsti p. Vol- Grove ir Evanston — 98 1.

Chivagos viešųjų darbų ko- 
misionierius perspėja gyven
tojus mažiau vartoti vandens 
nebūtiniems reikalams, kadan-

------------- i gi vandens gali pritrūkti ne
Apie 23 vai. Simanui ir O-^Įję miestui, bet ir apylinkėms, 

nai Lengvinams Tauragės ap-l Chicago miesto pumpos šia- 
skrity Naumiesčio valsčiuj U- n(jje paroje pristato apie 1,- 
žlaukių kaime dar nemiegant,! 260,000,000 galionų vandens, 
prie uždarytų durų priėjo ne- jr štai to vandens permaža. 
žinomas asmuo ir perkreiptu Kai-kur antruose aukštuose 
balsu paprašė atidaryti duris negalima gauti vandens. Pu-

Vidurinėse vakarų valstybė
se taip vadinamų kornų juos
tų po kelių, dienų didelių karš
čių palietė smalkus lietus. Ū- 
kininkai negali atsidžiaugti, 
kadangi tas sustiprino k’ornus.

PAKLIUVO KALEJIMAN

demarui atgal į Platelius.
“R.”

UŽPUOLĖ ŪKININKĄ

Kriminaliniam teisme teisė
jas J. Sabath kalėjimu nubau
dė tris apgaudinėtojus, kurie 
viliojo iš žmonių pinigus sa
kydami sumažinsiu jiems mo
kesčius (taksas) už nekilno
jamas savastis.

KAM REIKALINGI 
INŽINIERIAI

ir parodyti kelių, nes esųs pa
klydęs. Lengvinas durų neati
darė, bet paprašė nuo kiemo 
pasišalinti. Tada už durų pa

mpomis galima daugiausia pu
mpuoti 1,.>00,000,000 galionų padėjėjus, 
paroje.

Kada vandens permaža, y-

*■ ' "JChicagos mokyklų komisija 
neturi pinigų apmokėti moky
tojus ir mokytojas. Bet ji per 
vasarų^ uždarius mokyklas, 
išlaiko 435 inžinierius ir 35

WASHINGTON, birž. 30 
— Karo sekretorius Hurley 
pranešė, kad jis vyksiųs į Fi
lipinų salas patikrinti ten po

litinę ir ekonominę padėtį.

sigirdo šūvis, iš virtuvės bu-Ta didelis pavojus kilus gais- 
vo išdaužtos dvi lango šiboS|rams. Užtaigi visi piliečiai tu- 
ir langas su rėmais išverstas i ri susidomėti tuomi svarbiu 
lauko pusėn. Vienas nežino-J reikalu.
irias vyriškis pradėjo per tų Į --------------- -—
išlaužtų langų lipti į vidų. Le- VOS IŠVENGTA STREIKO
ngvinas lendančiam į vidų vy- -------------
riškiui sudavė su špatu į gal- Vakar vos išvengta gatveka- 
vų smūgį ir pradėjo šaukti' rių tarnautojų streiko, kada 
“plėšikai, vyrai gelbėkit.” kompanija išsprendė paliuo-
Plėšikas tada nušoko nuo lan
go ir pabėgo. Policija, nuvy
kusi vieton, iŠ atrastų pėdsa
kų nustatė, kad plėšikų būta 
trijų, bet Lengvinas matė tik 
vienų ir jo išvaizdos dėl tam
sios nakties nepastebėjo. ‘R.’

WENATCHEE, Wash., bi
rž. 30. — Vakar Wenatchee 
kalnų kaikuriose dalyse snigo 
apie pusantro svalandos. Tai 
pirmu kartu į 2J metus šis bi
rželio mėnesiu sniegas. •

Majoras Cermak negali nu
prasti tokios tvarkos. ■

MIRĖ KUN. SCANLAN

Mirė Šv. Marijos P. Paguo
dos parapijos rektorius kun. 
J. B. Scanlan, 62 ir Sanga- 
mon gat.

suoti iš darbo kelis šimtus ta
rnautojų.

Tarnautojų unija pradėjo 
derybas su kompanija kontra
kto atnaujinimui.

Gaisras palietė du namus, 
3040 ir 3042 Lincoln avė. Mo
tina su policijos pagelba vos 
išgelbėjo 3 vaikus.

NUŽUDYTAS KITAS 
ALAUS PIRKLYS

PLATINKITE “DRAUGĄ’1

PINIGŲ KURSAS

Arti Willow Springs rastas 
sušaudyto J. Partell, 20 m., la
vonas. Jis gyveno 6920 So. 
Lincoln gat. Policija sako, kad 
tai buvęs alaus pirklys.

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

3.91
5.23

13.91
23.8a

Šveicarijos 100 frankų 19.21!
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DIENOS KLAUSIMAI

SMETONOS KALBA.
_________

Lietuva šiandien neturi teisėtos vv- 
riąusybės, neturi nei teisėto prezidento. A. 
Smetona 1926 m. buvo išrinktus prezidentu 
ir dėl to jo laikas jau 1929 m. užsibaigė. 
Jokių rinkimų nebuvo. Tat, A. Smetona ne
bėra prezidentas. Tačiau jisai tebegyvena 

prezidento rūmuose ir tautininkų partija, 
kariuomenės viršūnių palaikoma, ji tebeva
dina prezidentu.

Senai Lietuva girdėjo žodį iš savo, kad 
ir neteisėto, prezidento. Užsienių politikoje 
buvo daromos klaidos, vidaus politikos ne- 

'normalumai, padaryta keletas žalingų Lie
tuvai prekybos sutarčių, Vilniaus atvada
vimo reikalai pamiršti, padaryta lenkams ne
dovanotinų nuolaidų — tai vis klausimai, 
kuriais tauta norėjo išgirsti kalbant žmogų, 
kurie už tų viską, yra pasiėmęs nešti atsa
komybę. Bet A. Smetona tylėjo, lyg nežino
damas kas Lietuvoje c^dusi. ,.

Tauta norėjo žinoff^motyvus, kuriais 
vaduojantis Lietuvoje persekiojama Katalikų 
Bažnyčia, dėl ko uždaryta katalikų priva
tinės mokyklos, ateitininkų organizacijos, 

dėl ko varžoma katalikiškojo veikimo lais
vė, dėl ko taip begėdiškai pasielgta su Apaš
tališkojo Sosto nuncijum ark. Bartoloni?

A. Smetona prabilo. Deja, jis savo kal
boje tautininkams Kaune nepatenkino tau
tos. Maža tautininkų grupelė jam, tiesą, plo
jo, nes ji turi privilegijas, ji valstybės lėšo
mis yra užlaikoma. Bet tauta negirdėjo žo
džio, kada toji skaudi komedija Lietuvoje 
užsibaigs? Kada bus Seimo rinkiniai? Ka
da valstybė susilauks teisėtos vyriausybės ir 
tvarkos? Kada bus sustota persekioti katali

kų visuomenę, kuri tatuos branduolį suda
ro?

Negirdėjo tauta iš p. A. Smetonos ir a- 
pie tai dėl ko jo vyriausybė padarė skaudžių 
nuolaidų lenkams ir delko Klaipėdos krašte 
leidžia vokietininkams, plačia vaga varyti 
pražūtingą Lietuvai propagandą?

Tauta iš p. A. Smetonos išgirdo tik 
tiek, kad jis dėl savo (žinoma, ir ambicin
gos p-nios Smetonienės) labo ir toliau pasi
tiksiąs diktatorium ir dar didesniu uolumu 
persekiosiąs Bažnyčią ir, gink Dieve, Baž
nyčiai neįeisiąs kištis į jaunuomenės auklė
jimo reikalus. Jisai eisiąs Mussolini pėdo
mis ir jaunuomenės auklėjimo ir mokymo 
reikalus paimsiąs išimtinai į savo rankas. 
Tik jisai neatsakė į tą klausimą, ką apie 
tai pasakys tėvai, kurie pirmą žodį turi sa
vo vaikų auklėjimo ir mokymo klausimu. 
Tėvai ir Bažnyčia vaikų auklėjimu rūpina-- 
si, o valstybė parūpina tam sąlygas ir prie
mones.

Ak, tiesa, p. Smetona savo kalboj pri
siminė ir apie Vilnių. Tik jis nepasakė, ar 
jo vyriausybė daro ką nors Vilniaus vada
vimo reikalais, kaip jis gina tą bylą užsie
nyje? Bet už tat jis nepamiršo, it koks 
paprastas bedievėlis, mesti juodą dėmę ant 
Lietuvos dvasiškijos, būk toji norinti taikos 
su lenkais. Tai yra toks šmeižtas, kurį ne
drįstų padaryti joks save gerbiąs žmogus. 
P. Smetona tai daro, nes jam vistiek, juk 
jo visa galybė remiasi melagystėmis, netei
sėtumais ir šnipų gaujomis.

Atsižvelgiant į liūdną' Lietuvos vidaus 
politinę būklę, ar ne laikas būtų tautai pra
bilti — p. A. Smetone, gana tau žaisti tau
tos ir valstybės likimu! Pasitrauk ir už- 
leisk vietą visos tautos teisėtų būdu išrink
tai vyriausybei!

BBEDIEVYB* IR PIKTA
DARYBĖS.

Nesenai Austrijos sostinėje 
Viennoj įvyko Tarptautinis 
Religinės Psychologijos kon
gresas. Tarp kitų įžymiųjų 
kalbėtojų buvo Vienuos poli
cijos prezidentas Brandi. Jis 
kalbėjo apie tai, jog bedievy
bė turi daug artimų sąryšių 
sų piktadarybėmis. Savo iš
vadas įrodė statistomis, kas 
pagaminta Viennoj, pačių pra 
sižengusių kalinių tarpe

Dr. Brandi spėja, kad kaip 
yra Viennoj, taip gali būti 
ir kitur mažomis išimtimis. 
Kalinių tarpe didžiuma yra 
arba visai be jokio tikėjimo 
arba mažai tikinčių. Tie visi, 
kurie yra be jokio tikėjimo, 
yra dažniau ir ląbiau linkę 
atlikti piktus darbus. Jie ne
siskaito su jokiais Įstatymais. 
Visi mažatikiai išdalies atsi
žvelgia į įstatymus. Tas daro
ma ne dėlto, kad įstatymus 
gerbti, bet iš baimės, kad ne
pakliūti atsakomybėn. Aniegi 
pirmieji to visa nepripažįsta.

bu kitais raliavo, kada profe
sorius iškėlė kaltinimus bedie
vybei — piktadarybių moti
nai.

FORDO SU MURPHY 
GINČAI.

Fordo automobilių kompa
nija šalę Detroito, Mich., su
kėlė ginčus su sakomo mies
to majoru Murphy. Šie gin
čai praskambėjo per visą šalį 
ir jie dar nebaigti.

Einasi apie bedarbius.
Majoras Murphy yra įžy

mus socialinis darbuotojas. 
Jis nemažai rūpinasi vargšų 
likimu. Praeitą rudenį jis pa
sidarbavo sudaryti 17 milio-

Lietuvos Vyčių Chicagos ir \\’is consino Apskričių ren
giamos Vyčių Dienos (K. of L. Day) rengimo komisija, f/. 
Vyčių Diena, kaip žinoma, įvyks Liepos 4 d., AVaukegan, 
III., Mazinas parke.

bedarbiai reikalingi darbo. ■ Skaitytojai tesprendžia 
bet ne šelpimo. j šiuos Detroite iškeltus ginčus.

Tuotarpu Murphy yra tas!Tas liečia ” tik IMroitų, bet 
į žmogus, . u.. irkurio nusistatymas' ir kitus oramon 

nų dolerių fondą bedarbių |atatįnka teigingumui jj* gaJ visą šaiį. 
šelpimui. Į 8 mėnesius tas! ko, Rad turi rūpinJ X.
fondas išseko. Tada majoras j tig pati Vyri’ausybė. Jis!--------------------------------------
kreipės į Fordo kompaniją, kreip^sį į prezidentą Hoo veri, | Tunelis po Monblanu.

kad šis sušauktų nedarbo klau Prancūzijos vyr ?.u. y1 r;:o-
Fordo

kad ir ji pagelbėti} šelpti be
darbius, ko ligšiol nebuvo da
riusi.

Fordo kompanija atsisakė. 
Patsai Fordas yra priešingas 
bedarbių ir vargšų šelpimui.

simu konferenciją. Sako, fe- šiasi tiesti naują geležini..iį

PASTABĖLĖS.

Jis sako, kad bedarbiams yra 
Pirmosios rūšies galvažudžiai | reikalinga duoti darbo, bet ne 
yra perdėm netikintieji. Jie išmaldas
desperatai. Tas reiškia, kad 
savo tikslo ar pelno siekimui 
jie neikiek nebrangina nei ki
to, nei savo gyvybės. Žūt būt 
jie briaujasi į baisiausiųjų nu
sižengimų raistus. Kitus žudy-

Lenkijos diktatorius Pilsudskis taip daž-|dami dažnai Sųsta ir patys.
nai maino ministeriūs, kaip čigonas arkliais. 
Ministeriu pirmininku/ jisai dabar pastatė 
gerą savo draugą pulk. A. Prystorį. Finansų 
ministeriu paskyrė sąvo brolį Joną* Daž
nai ministeriūs Pilsudskis keičia dėlto, kad 
ministeriai ilgai savo vietose sėdėdami, “ne- 
įsisenėtų” ir nepradėtų savarankiškai veik
ti. Dabartinis Lenkijos ministeriu kabinetas 
yra taip sudarytas, kad jis bus aklai dik
tatoriui atsidavęs. Diktatorius turės dar vie
ną labai gerą patogumą, kad krašto finan
sus tvarkys jo brolis.

Lietuvos katalikų vadai gražų dalyką 
sumanė. Jie suorganizavo pirmą Lietuvoje 
bažnytinio meno parodą. Toji paroda į- 
vyksta Kaune Teisingumo Ministerijos rū
muose. Laikraščiai praneša, • kad parodoje 
yra išstatyta labai daug senoviškų, įdomių 
eksponatų, kurie surinkta Lietuvos bažny
čiose. Bažnytinio meno parodą suorganiza-

J. Douillet.

MASKVA BE KAUKĖS.

PIRMOJI DALIS.

(Tąsa)
Europiečiai, skaitydami šias eilutes, 

paklaus: ar galima tokiose sąlygose Ru
sijoje apsigyventi svetimšaliu darbinin
kui? Šis klausimas kaip tik ir rūpi sov. 
valdžiai, nes ji, turėdama didelį techni
kų specialistų trukumą, kviečiasi tokiuos 
iš užsienio, viliodama juos įvairiomis 
pirmenybėmis ir lengvatomis. Aš žinau, 
kad mano tėvynėje daugelis belgų darbi
ninkų gavo panašius sovietų kvietinius. 
Aš visa, kas tik buvo galima, dariau, kad 
jaos sulaikyčiau nuo tokiu pavojingo 
žingsnio. Aišku, ne visų ausys išgirdo 
mano balsą. Sovietai sumanė pasirinkti 
sau darbininkų ir Prancūzijoje, žadėdami 
stebuklų stebuklus: didelį atlyginimą ir 
t. t. Kai kurie svetimšaliai pakliuvo ant 
šios meškerės ir išvyko į sov. Rusiją dirb
ti. Į tokių skaičių, pasirodo, buvo pakliu
vęs ir vienas automobilių mechanikas

austras. Vienoje pasirašė jis sutartį ir iš
vyko tarnauti į “Yunkerso” fabriką (sep 
t yni varstai nuo Maskvos), suderėjęs 500 
rublių algos. Vos tiktai jis atvažiavo į 
Vindaųsko stotį, tuoj prie jo priėjo ne
pažįstamas žmogus, kurs, palyginę j jį su 
fotografija, buvusia jo rankoj, mandagiai 
ji paklausė, ar tik ne jis Vylius Paras, 
pasirašęs su “Yunkerso” fabriku sutartį? 
Gavęs nuo Paro teigiamą atsakymą, ne
pažįstamasis žmogus jam pareiškė, kad 
jis, fabrikossiunčia mas, atvykęs jo pa
sitikti ir kad automobilis jau jo laukiąs.

Paras labai susižavėjo tokiuo nuosta
biu fabriko administracijos rūpesčiu, bet 
netrukus jis sužinojo, kad jį atvežė ne } 
fabriką, bet į Lubenkos G. P. U., kur ir 
pasodino jį į kalėjimą. Kada jis paklausė 
de) ko jį suareštavo, jam nieko neatsakė. 
Taip Paras išsėdėjo 6 mėnesius kalėjime, 
nieko nesuprasdamas ir nežinodamas už 
ką. Po to ji po griežta sargyba nusiuntė 
prie latvių rienos. Aš pažinau tą/Parą, 
bet jei kas nori sužinoti jo įspūdžius so
vietų krašte, tas gali pats tiesiog jį pasi
klausti, adresuodamas: Austrija, Viena 
14, Stingergasse 5.

Štai kitas faktas. Vienas jaunas ang-

cieralinės vyriausybės parei- I>er Alpių kalnus, kuris su- 
ga bedarbiams parūpinti dar
bo.

Šalies vyriausybė, kiek žino
ma, apie tai nenori girdėti.

trumpins atstumą tarp Pary
žiaus ir Ženevos nuo 620 iki 
483 kilometrų. Geležinkelio 
nutiesimui teksią prakasti 5 

Sako, bedarbiais tegul rūpi- linelius, kurių vienas per
naši atskiri valsčiai, ne kas 
kitas. Girdi, vyriausybės žy-

IJūroskalnu s bus 33 kilom, irI
kitas — tarp Ženevos ir Ita-Tada majoras Murphy pa

reiškė, kad patsai Fordas ue-igiai bfltų laiko^į “paternalis- lij°š rūbežiaus — po Monbla- 
gali duoti reikalingo i^aiky* tiniais” darbais, gi tas yra'n° kaJnu ~ aPie 15 kilomet

Kiti kalbėtojai atkreipė 
domę į palaidą spaudą, kuri 
yra svarbiausias bedievybės 
skleidinio akstinas. Rekomen
duotą visomis priemonėmis 
kovoti nedorą spaudą, kaipo 
aiškiausią piktadarybių sklei
dėją.

Taip pat siūlyta kovoti ir 
nepadorius kratančiuosius vai 
zdus, kurie taip pat sklejdžia 
piktadaryhes, daugiausia jau
nimo tarpe.

Kada kalbėjo prof. Wolff 
apie bedievybės propagandą/ 
klausytojų tarpe buvo nema
žai ir socialistų. Ir jie kartu

mo savo darbininkams. Jis 
nurodė, kad kelis šimtus For
do darbininkus šelpia miestas. 
Duoti bedarbiams darbo yra 
tuščia kalba ir viena pasaka. 
Kaip jiems duosi darbo,- jei 
darbų nėra, jei pati Fordo 
kompanija nemažai}! skaičiui 
darbininkų alsSko aarbns

Šelpimo fondo dministraci- 
joje įvyko suktybių. Vienas 
komiteto narys nusuko kelis 
šimtus tūkstančių do!erių. Ki
tas apsivogė. Tas ir kitas v- 
ra traukiami tieson.

Tuonii pasinaudodama For
do kompanija nurodė tas va
gystes. Pridūrė, kati tik dėl 
tų vagysčių negalima palaiky
ti jokių šelpimo fondų. Girdi,

irų. L as geležinkelio staty
bai, is viso apie 8 milijar- 

Dabar išvada yra tokia, ku- dus frank,b duos Prancūzija ir

smerktina.

rioj pusėj yra daugiau teisy
bės: ar Fordo, ar Murphy. A- 
bu turi šalininkų. Tie ir kiti 
yra prieštariaujančių nuomo
nių. Vieni jų sako. kad štai 
Fordas be kitko veda dideli 
pavyzdingą ūkį Tokiu bildu

Šveicarija. Ypač sunkus bū
siąs tunelio prakasimas po 
Monblano kalnu.

Ar sveika ilgai- miegoti? 
Tyrinėjimai parodė, kad šių 
laikų žmonės yra labiau ner-

Įjis dirba darbinikų gerovei. ;vįngį todėl reikalauja dau- 
jMajoro Murphio šalininkai at- gįau miego. Net ir žymūs,
sauja, kad jei Fordas būtų 
taip daug gailestingas, kaip 
sakosi, jo darbininkams nebū
tų reikalingas iš miesto šel
pimas. Fordo šalininkai .į tai 
atsako, jog šelpimo fondo pa
laikymas nereikalingas ir ne
galimas tik dėl vienų sukty
bių.

vo specialis komitetas, kurio pirmininku y- jus, kuriame bus sukrauti jau turimi Lietu-
ra žinomas mūsų poetas Maironis. Parodai, 
pasibaigus, žadama steigti nuolatinis muzie-

vos bažnytinio meno eksponatai ir taip pat 
nauji. Sveikintinas sumanymas.

darbštūs žmonės gana daug 
miega. Automobilių karalius 
Fordas miega po 9 valandas 
per parą, garsus anglų rašy
tojas Wells taip pat ilgai mie
ga. Bevielio telegrafo išradė
jas italų Fizikas Marconi tvir
tina, kad tik po ilgo miego 
smegenys gali gerai dirbti. 
Bendrai, šių dienų mokslas 
viena iš sąlygų ilgai gyventi 
laiko pakankamai, ne per ma- 

lža, miego.

ląs mechanikas braižytojas Eduardas Ri- 
mingtonas, puikiai mokąs savo amatą, 
1925 m. gegužės mėnesį buvo pakviestas 
į Maskvą į “Šelkotresto” šilko fabriką 
Dirželio motorų specialistų. Fabriko ve
dėjas labai jį brangino, bet komunistų 
jačeikai jis nepatiko. Jis buvo suareš
tuotas. ir G. P. U. pasodino jį i kalėjimą. 
Tiktai energingas jo tėvynės valdžios įsi
kišimas išgelbėjo jį, gal būt, ir nuo mir
ties.. Kaip kokį nusikaltėlį nusiuntė jį 
tada prie valst. sienos. Štai ką man po 
to parašė tos Rimingtonas: “Aš pastebė
jau, kad didelė rusų darbininkų daugu
ma nemėgsta sovietų valdžios ir visai 
atvirai nekenčia komunistų. Šie pastarie
ji gauna geresnes vietas ir daugiau uždir
ba negu paprasti darbininkai. Fabrike, 
kuriame aš dirbau, komunistai girtuoklių 
vo, ištvirkavo ir kitus valdė, tuo tarpu 
paprasti darbininkai dirbo ir tylėdami 
kentėjo.” Aš turiu Rimingtono adresą ir 
guliu norintiems jį pasakyti.

Jei tarp mano skaitytojų rastųsi dar
bininkas, gundomas ieškoti sov. Rusijoje 
darbo, aš patarįu jani pirmiausia kreip
tis į Rimingtoną. Jei jis nori, aš galia 
jam pristatyti ištisą eilę adresų ir kitų

asmenų, taip sunkiai bandžiusių savo lai
mę sov. Rusijoje. Tokiuo būdu jie gali 
gauti ržinių tiesiog iš savo draugų darbi
ninkų ir sužinoti iš jų teisybę ankščiau, 
r egu jau nuvažiavę į sov. Rusiją. Iš savo 
pusės aš galiu tik tvirtinti ir dar kartą 
konstatuoti, kad darbininkas soc. Rusi
joje yra atsidūręs į baisias gyveninio są
lygas. Jis kenčia nuo sov. valdžios kuri 
pretenduoja būti darbinirfkų ir ūkininkų 
valdžia stačiai netikėtinas kančius ir re
presijas. Rusų darbininkas po ilgo ir 
sunkaus bandymo sužinojo, kad pats ar
šusis jo priešas yra komunistų partija. Vi
sų šalių proletarai, vienykitės pergalėti 
patį pavojingąjį savo priešą — komuniz
mą.

IV.
-

** davė komunizmas rusų ūkininkui. Že
mės dalymas.

Ūkininkai Rusijoje sudaro maždaug 
90 proc. visų gyventojų. Komunistų pa
žadai šiam luomui buvo labai dideli. Jie 
jiem* žadėjo išdalyti visą valdžios žemę 
ir dar stambiųjų, savininkų; jie jiems ža
dėjo jei jau ir ne visai panaikinti mokes
čius, tai nors žymiai juos sumažinti. Bet

kas atsitiko iš tikrųjų, kai krašto valdžia 
atiteko bolševikams? Tiesa, žemė iš savi
ninkų buvo atimta, bet komunistai susilai
kė atiduoti ją ūkininkams veltui. Geriau
sią žemę jie pasilaikė sau, kad iš šių bu 
vusių ūkių sudarytų įvairius “sovebo- 
zus”, “plemchozus”, “zemehozus” ir ki
tokius pavyzdingus ūkius, kurie galų gale 
pasidarė sinekūromis, kuriomis dabar 
naudojasi tiktai vietos ponai komunistai. 
Sovietų statistika taip pat patvirtina, kad 
dabar sovietų Rusijoje maždaug 20 proc. 
buvusios ankščiau dvarininkų žemės, ir 
tai dar geriausios, yra įvairių sovietų or
ganizaciją rankose. Taigi, ūkininkai jau 
nebetenka 20 proc. geriausios dvarinin
kų žemės. Įdomu pažymėti, kad sovietai, 
kurie savo valdymo darbą pradėjo nuo 
žemės atėminė.jimo iš senųjų dvarininkų, 
kai kuriuos dvarus atiduoda valdyti pa
sižymėjusiems revoliucionieriams visam 

jų amžiui, pav., už tokius nuopelnus gavo 
žemės Morozovas ir daug kitų, kurie ko
munizmui yra labai nusipelnę.

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

Pereitą sekmadienį Chica- 
goje pakilus karščiui iki 100 
laipsnių, vienoje vietoje choru 
dainuota žinoma liaudies dai
na “Kaitink šviesi saulutė’*.

Konektikuto Ansonijoj da
bar iš lupų j* lupas eina toks 
priklodas, kaip šiais sunkiais 
čėsais reikia biznis varyti. 
Tūlas Makarevičius švelniai, 
džentelmoniškai nuo lietuvių' 
gaudavo pasiskolinti pinigų, 
kuriuos vėliau užmiršdavo 
grąžinti. Pagalios Makarevi
čius paskelbė bankrotą, o kre
ditoriai pašaukė jį sumnenės 
rokundai, per kurią viena kre- 
ditorka iš mandagumo pradė
jo kumštim Makarevičiui a- 
kis juodai dažyti. Jai pradė
jo kiti. Dar laimė, kad rokun- 
da įvyko teisme. Jei kur ki- 

, tur, nabagą visai būtų užbam-
binę.

kar radau tokių koresponden
cijų:

Tauragėje Gudelis už išlupi- 
nią devynių milžiniškų kelmų 
topolių (gal topolių kelmų? p. 
K.) miesto darbininkams siū
lė 150 litų tačiau šie nedirbo 
be 200 litų. Kalėjimas šį dar
bą atliko už 70 litų ir dar su
skaldė. (Mano pabr.).

Lietuvos laikraščiuose va-

“ Telšių apskr., Viešėnų mie
stely plėšikas įlindo pas K. 
Kiršienę. Ją miegančią visaip 
kankino ir reikalavo pinigų. 
(Mano pabr.).

Be to, vienam laikrašty į- 
dėta straipsnis tokiu didelėm 
raidėm antgalviu: “Kviečių

konferencija Londone”.
Vis tai gražūs priklodai, 

kaip Amerikos lietuvių laik
raščiai turėtų rašyti, kad 
Lietuvos kalbininkai suprastų 

i mūsų barbarišką kalbą, iš ku- 
Jrios jie dažnai pasijuokia.

Ką Patyriau Žemaitijoje.

Kartena, Plungė.
Iš Jokubavos (taip vadina

si tas kaimas, kur yra p. 
Stulginskio dvaras) važiavo
me į Karteną, iš kur aš jau 
tau buvau rašiusi. Kelias į 
Karteną eina Minijos pakran
tėm, ir turėjau malonumo gė
rėtis nepaprastai gražiais vaiz 
dais. Musų “bosas” p. G. 
labai mums pataikavo, taigi 

.prie kiekvienos gražesnės
vietos sustodavo pasigerėti.
O gėrėtis buvo kuomi. Nuo
laidžios Minijos pakrantės
apsėtos įvairiais javais, mir
gėjo visokiais žalumais. Kur- 
niekur privažiuodavome gra
žius šlaitus ir didesnius miš
kelius, kur lakštingalų cho
rai koncertavo, o gegutės a- 
komponavo. Amerikoje man 
esant kažkas man sakė kad 
Lietuvos paukščių plunksnos 
esančios negražios, nors jų 
balsai esą gražesni už Ame
rikos paukščius. Bet, meilyti, 
kokių gražių paukščių aš ma
čiau Lietuvoje, tai Amerikoje 
tokių nebuvau mačiusi, nors 
gerai žinai, kad su tavim 15- 
važinėjusi esu Ameriką nuo 
Bostono iki San Francisko, 

t ir išilgai nuo Kanados iki 
Meksikos ir visokiausių Ame
rikos paukščių esu mačiusi; 
bet Amerikos paukščiai negali 
prilygti savo gražumu Lietu
vos paukščiams! Džiaugiuosi, 
kad man teko matyti plačią
ją Ameriką, tad dabar galiu 
lyginti jos gamtos gražumą 
su Lietuvos. Nežinau, ar dėl
to kad esu lietuvė, ar ištiesų 

" taip yra, bet Lietuvoje aš 
jaučiu tokį jaukumą' kokio 
niekur Amerikoje nepajutau. 
Man Amerikos ir upės, eže
rai, ir laukai, ir miškai at
rodo išdidus ir tokie dyki iš 
kur man norisi bėgti; o Lie
tuvoje ir po krumu galima 
kai namie jausties. Bet aš

vienai Danų kompanijai val
džia leido tiesti gelžkelį nuo 
Telšių į Klaipėdą. Pasakojo 
man, kad danai labai išnau
doja Lietuvos darbininkus, 
nes vos po 6 litus į dieną mo
ka, ir be to dar nepaprastai 
vieškelius išdaužo savo sunk
vežimiais kuriais pristato rei
kalingą medžiagą; ale taip 
nemielaširdingai išdaužyti

iartiys cycx£

vieškeliai, kad tiesiog ravais. 
Ar tai nebaisus mūsų šaliai 
nuostolis?

Drobės dirbtuvė.

Kartenoje pernakvojome 
pas labai vaišingą kleboną, 
ir rytmety išvažiavome Telšių 
link. Pakelyje, sustojome Plun 
gės miestelyje ir atlankėme 
čia esamą linų dirbtuvę. Šioji 
dirbtuvė gamina maždaug tą 
patį ką ir Kauniškė “Dro
bės” bendrovė, tik Kaune 
audžįa vien vilnonius audi
mus ir keistai skamba kai sa- 
vę vadina “Drobe”, o čionai 
išdirba tik linus ir bovelną. 
Plungiškė dirbtuvė turi labai 
gražią pradžią, o ateitį dar 
gražesnę, mat dirbtuvės savi
ninkas jau senas žmogelis ga
vo energingą žentą inžinierių, 
kuris veda tą dirbtuvę visai 
moderniškai. Jie iš kaimiečių 
pina žalią medžiagą, vilnas ar 
linus, o jiems duoda mainom 
gatavai suverptus siulus. Lie
tuvos dirbtuvėse darbininkai, 
kiek teko matyti, yra gan 
blogai laikomi. Plungės linų 
fabrikoje teko matyti kaip 
mergaitės dirba basom kojom 
ant drėgno cemento grindų. 
Aš dirbtuvės savininkams pas
tebėjau, kad tai yra labai ne
sveika, bet jie tvirtina, kad 
negali jokiu būdu priversti, 
kad jos ką nors avėtų. Man 
regis, kad toms darbininkėms 
geriausia atitiktų dėvėti me- 
dinias žemaitiškas klumpes, 
nes medis apsaugotų jas nuo 
pavojų gauti reumatizmą. To
ji dirbtuvė pagamina gan gra
žių audimų, bet gaila, kad vi 
sai nėra nieko originalaus lie

A|A
ANTANAS GRIKINIS

Mirė Birželio 29 d., 1931 m., 8:30 vai. vak. 43 metų 
amžiaus. Kilo iš Rokiškio apskričio, Skapiškio parap., 
Staniuliškio kaimo.

Paliko dideliame nubudime 3 seseris: Barborą, Ur
šulę, Marijoną Galninienę, švogerj Joną Gabrieną ir 
gimines, o Lietuvoje seserį Veroniką Gulbinskienę 
ir švogerj Juozapą Gulbinską. %

Kūnas pašarvotas 6729 So. Hermitage Avė. Laido
tuvės įvyks Penktadieny, Liepos 3 d., 1931 m., iš 
namų 8:30 vai. bus atlydėtas į Gimimo Šv. Marijos 
P. parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Seserys, Švogeris ir Gimines:
Laidotuvėms patarnauja graborius J. F. Radžius. 

Telefonas Victory 4088.

tuviško, o lietuviško rašto au
dimui galima būtų eksportuo
ti Amerikon, ir esu tikra, kad 
pareikalavimas būtų labai 

didelis. O dabar jie traukia 
pavyzdžius iš užsienio ir pas
kui audžia pagal tuos pavyz
džius taip kaip Vokietijoje ar
Čekijoje. Darbo jie turi tiek 
daug, kad nespėja nei laiku 
pagaminti užsakymus, mat 
minų valdžia duoda užsakymų 
dėl kariuomenės baltini;) ir 
kitų reikmenų. O lietuviškų 
linų drobė yra gražesnė ir sti
presnė nei užsienio. Va, to
kios įstaigos kaip Plungiškė 
drobės dirbtuvė, Lietuvai yru 
didžiai naudingos, nes vietos 
žmonėms duoda duonos kąsnį, 
ir valstybei daug pinigų su
taupo, ir šalį praturtina. Duok 
Dieve, kad “Lithuanian Li- 
nen” taip pragarsėtų pasauly
je, kaip kad dabar garsi yra 
“Irish Linen”!

Taipgi aplankėme Plungėje 
garsųjį grafo Uoginskio par
ką. Man buvo gaila žiūrėti 
kaip tenai dabar viskas ap

METINIS DRAUGO

PIKNIKAS
į Nedėlioję,

Į LIEPOS-JULY12 D. 1931
Chernausko - Birutės Darže

S 79th ir Archer Avė., Justice, III. B■ ■
S Piknike Bus Visokių Įvairumų S

leista. Kur buvo puošnus gėlių 
klombas, tai dabar dilgelės 
tuga. Senuose ir gražiuose bn- 
dinkuose malkos sukrautos. 
Čia pat yra bernų ūkio mo
kykla ir mokytojų seminari
ja, ir tiesiog sarmata, kad 
kandidatai į mokytojus yra 
apsileidę ir savo Alma Mater 
užlaiko nešvariai ir netvar
kingai. Mokykit) rūmai yra 
Francijos klasiško styliaus, ar 
kas panašiai. Vasarą tokie na
mai Lietuvoje atrodo neblogai, 
bet žiemos metu toki arkite!;- 

jtūra daro įspūdį lyg baisų 
! šaltį kentėtų. Kaune randasi 
keletas spaniško ir francūziš- 
ko styliaus namai, tai man at
rodė, kad juos reikia kokiais 
nors kailiniais apdengti, taip 
sušalę atrodė, Sodne kai kur 
yra liekanos stcvylų, kurios 
laike karo buvo sunaikintos.

Telšiuose.
Į Telšius atvažiavome pie

tums, nes buvo jau pusę tre
čios valandos. Pats miestas 
stovi prie ežero, ir šiaip jau 
Telšių apylinkės yra malonios.

Gražiausias mieste budinkas, 
tai vyskupo rūmas. Bažnyčia 
taipgi yra gan ypatinga, ant 
dviejų aukštų, viršui yra kate
dra, o apačioje parapijos baž
nyčia; aš iki šiolei tokios baž
nyčios buvau nemažinsi. Mūsų 
ekskursijelę apnakvino semi
narijos rūmuose, mat dabar 
yra tuščia, ir rytmety ėjome 
pažiūrėti panoramos nuo se
minarijos stogo. Beje, dar pa
vakary važinėjau būriniu lai
veliu, pirmą kartą savo gyve
nime. Kun. Simaitis buvo iš
rikiavęs net visą savo flotilą. 
visi laiveliai audiminiai. Man 
tie audiminiai laiveliai labai 
patiko, jie yra tokie lengvu
čiai, kad vienas žmogus jį ga 
Ii panešti; tik su jais reik bū
ti atsargiai kur akmenuota, 
nts dugnas prasitrina. Kun 
Simaitis yra labai inteligen 
tiškas žmogus, turi “Popie 
žiaus Kameraro” titulą, yra 
entužijastiškas numizmatikas 

ir istorikas, ir jis labai norė
tų su tavim susirašinėti nu
mizmatikos reikalais ir dupU-

katnis pasimainydi. Čia įdedu 
tau jo kortelę. Nežinau, ar jis 
yra taip labai demokratingas 
ar yra toks “numizmatu 
nut” kaip ir tu, bet visus savi 
aukštus titulus pamiršęs steu 
gėsi man džentelmeniškai įtik 
ti. Taigi, branguti, sutinku su 
tavim, kad juo žmogus y ra 
didesnis, tuo mažiau pas jį 
pasipūtimo.

Išvažiavę iš Telšių, aplan
kėme Luokę, kur bažnyčią pas 
tatė Vytautas Didysis. Nieko 
ypatingo, medinė, labai pap
rasta, tik viduje labai išmar
ginta. Neteko sužinoti, ar tie.

(Tąsa ant 4 pusi J

have__________ _____
Anydruggist. 35c, 60c

SUN ITCHING EIDS
ivfcen eaothlng Žemo le uaedl

Right from the firat touch, antiaeptie, 
healing Žemo takes the itehing 
misery out of moequito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathera and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
■unburn. Douse it on ivy-poiaoning. 
Pimplea and dandrufl fade when sale, 
antiaeptie Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-amart. Always 

Žemo nearby wherever you go. 
................... į $1.00.

B

I
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of L. DAY 'gražiai buvo sudygę ir jau ge
rokai paaugėję, bet per perei
tas dvi naktis buvo šalnos 

nušalo. Gaila. AmerikoniS-

VISUOMENĖS DĖMESIUI. ginusiai savyje sustiprinsimo | Kanadoje išbandytas vieno 
ir pasaulyje išplatinsime Kris profesoriaus išradimus įšalu-

įr Lietuvos šv. Kaziimero

Lietuvos Vyčių Vakarinių
kos salotos puikiai auga, tik' ^l>au<l°s Draugija yra išsiun

tusi visiems savo nariams, 
Amerikoje, se-

į nesusipratomo persodinti tai-

Valstybių Diena
Rengia —

gi jos neturi progos į gal
vas susisukti. Yra čia labai1 
daug uogų, žinai braškių, ir 
jos tai geriausia čia tarpsta. 
Tėvelis labai daug visokių 
daržovių augina,mano supra
timu net perdaug, bet jis sako 
kad prie Kauno daržovės pa

gyvenantiems
kančiais knygas, skiriamas
1931 metais:

1. Apsigynimo ginklai ko

taus Karalystę. Todėl visi 
skaitykime katalikiškas kny
gos ir laikraščius.

Jei kas norėtų gauti tų gra
lių ir naudingų knygų, tas 
gali įsirašyti į šv. Kazimiero1

siems laivams gelbėti. Giliai 
įšalęs laivas buvo aplink ap- 
trękštas tam tikru skiediniu, 
kuris bematant sutirpdino le
dų. Negalėjęs iš vietos pasiju
dinti laivasbuvo paleistas iš

Draugijos narius ir dar žiaia l)er lris minutes-
motais gaus veltui aukščiau iš , REMKITE VISUS BIZNIE-

.... ..... „ vardytas knygas, arba kurias ' RIUS IR PROFESIONALUS,rase jėzuitas Nilkes. Knyga „ , , . , T • *. .iPats pasirinks. Įsirasymo na-1 KURIE SKELBIASIstoroka 348 pusi. pragarsėjusi! • . . , ,. . . . .!
1 J i no mokestis: metimai nariai i DRAUGE .

voja su tikėjimo priešais. Pa

visoje Europoje, iškeliami į-

Liet. Vyčiu Chicagos
kiai apsimoka auginti. Nore- vaitus priekaištai prieš religi-

ir

Wiconsin Apskričiai
Mazinas Parke 
Waukegan, III.
Liepos- July 4 d. 1931

čiau dar ilgiau čionai pabūti, 
ir turbut už poros savaičių 
sugrįžus iš Airiogalos vėl čia 
daržus ravėsiu. Vis mane ūkis 
žavi, ir, meilyti, nors prie u- 
kio yra daug darbo, bet įvai
ru ir įdomu. Aš jausiuos pil
nai patenkinta, kad ir daržus 
ravėdama ir paukščius augin
dama. Amerikos visai nepasi- 
ilgau, tik tavęs,tai neišpasa
kytai išsiilgau. Sakyk man, 
branguti, ar nori kad rinitai 
ieškočiau pirkti ūki. Kaip ra

jų bei Bažnyčių ir jie rticks- 
lingai bei sumaniai 
mi.

$2, amžinieji nariai $35, tikrie : 
ji nariai $50, garbės nariai: 
$100.

įžanga Visiems--FREE
°g r a m a s

Liet. Vyčių Chicagos Aps- raidėm. Orlaivį matysime Chi- 
kritys ir visi svečiai važiuo-.cagoj, Kenoshoj ir Waukega-
jantieji automobiliais 
sais susigruopuoja paradui 
North Side (ant N. Paulina
ir IVabansia/lve.) 9:30 ryto.

* r
10 vai. išsijudina cliicagie- 

čių paradas, vedamas lB-kos 
motorciklinių poliemonų, 
Mihvaukee avė. iki Wauke- 
gan Road (Route 41 A) ir 
tuo keliu iki AVaukegano.

AVisconsino Apskritys (Slie- 
boygan, Portli AVjashington, 
Mihvaukee, Racine suvažiuoja 
Kenoslia, Wis., prie lietuvių 
Šv. Petro parapijos 10 vai. 
ryto (Standard time) ir iš
važiuoja į Waukegan, 111.

Abu Apskričiu suvažiuoja 
AVaukeganan prie Lietuvių 
Auditorijos (9 gatvė ir Lin
coln St.).

AVaukegane bendras

ir bu- ne.
12:30 prasideda mergaičių 

baseball žaidimas tarpe Chi
cagos ir AVisconsin’o. Laimė
jęs tymas gaus čempionato me 
dalius. ,

2:30 vyrų baseball. Miesto 
majoras išmeta pirmų bolę. 
Laimėjęs tymas gaus čempio
nato medalius.

para-

5:00 dainos, kalbos ir svei
kinimai. Bendras choras: a) 
dainuoja Lietuvos, Amerikos 
ir Vyčių himnus; b) AViaukega 
no majoro sveikinimas; c) 
Wisconsin’o Apskričio choro 
dainos; d) Chicagos Liet. Vy
čių “Dainos” choras; f) Dai
nos ir bendro choro dainos.

6:00 vyrų ir mergaičių lenk
tynės; Virvės traukimas, Vė
liavos žaidimas ir t. t.

7:00 Old timer’ių tymų base
das prasidės 11:30 ryto (Day bąli tarp Chicagos ir Wiscon- 
Light. Saving time). Paradų sino.
per miestų veda Waukegano 
miesto majoras, State attor- 
ney, policijos viršininkas, p. 
A. J. Sutkus ir kiti lietuvių 
veikėjai.

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

Visų dienų griež dvi orkes
trus, lietuviškai ir amerikoųįš 
kai.

Jeigu pasitaikytų lietus, vi
si suvažiuos į \Vaukegano 
Lietuvių Auditorium. Ten bus 
muzikalia programas ir šo
kiai.

KĄ AS PATYRIAU 
ŽEMAITIJOJ

atremia-
Tat kviečiu visus skaityti 

katalikiškas knygas ir rašytis 
į šv. Kazimiero Draugijos na- 

. liūs. Visai tai reikalais kreip-
Įdomi ir labai skaitoma kny- auksžiau nurodytu adresu, 
ga.

2. Spiritizmo dvasios. Para
šė J. Godfrey Raupert. Labai

3. Šventoji Lietuva. Sustatė- 
poetas Liudas Gira, surinkęs 
iš geriausiųjų lietuvių poetų. 
Gražiai išleista, miela ir gili 
knyga.

4. Mūsų laikų Stigmatizuo-

Kun. S. Stonis,
Šv. Kazimiero Draugijos 

Įgaliotinis Amerikoje.

iau anksčiau, man rodos kadi*0)*, arba Konersrato Teresė, 
pirkti būtų patogiausia Į kuxi turi panašias į Kristausilki

ĮMOKĖJĘS

kur nors netoli gelžkelio, nes i^ū^as. IMaili knyga. Viršelis
lai Vienintelis tikras susisie—su Paveikslu, 
kimas Lietuvoje, kuomet ke-i •^alda- Parašė Vysk. Pei
liai - yra sniegu užpustyti. |CZHr- Ubtti Puiki ir naudin
gi ano nuomonė kas link ūki-i«a kn^'u dvasiniam pasiskai
ninkųvimo nepasikeitė, ašitymuk
visvien noriu ukj vesti, aš tie - j broliai Jankai ir bokse 
siog negaliu įsivaizduoti gy-aras* Spilmann. Kinų 
venimų Lietuvoje be nuosavo sukxbni° apysaka, labai įdomi 
ūkio. Visi čionai mano, kad įX1 simpatinga.
ūkių kainos po keliu melų Devintinės. Pa-
pakils, ir man pataria kuogrei Spilmann. Graži apysaka 
čiausia pirkti. Laukiu nuo ta- iš Pietli Amerikos gyvenimo, 
vęs įsakymų ir nurodymų.1 Kauno Kalendorius 1931. 
Vistiek, branguti, man Lietu-.Su spalvotu viršeliu, su daug 
va patinka ir žiemų ir vasarų, l)aveiks*f‘li’b rimtas, Įdomus.- 
ir busime laimingesni gyven-i ra juoklb
darni Lietuvoje visus metus, • kas nebuvo prasęs sau
Lietuvą dar labiau pamylėjau. į knygų, tai aukščiau

išvardytos knygos yra vi- 
šį laišką,' sjenls nariams išsiųstos. Jas 

sužinojau kad šeimyna eina; visi lur5jo gauti Jei kas is 
karv.ų melžt!, taigi pasisiūliau narių dar n{ra gavęs> ma_ 
kad lestų ir man karves melš-■ loniai praSau ]na„ t„oj apie 
ti. Bet man buvo netaip sti sckanKu adrcsu;

kaip maniau, nors ir la- Rev g Stonis, 614 W. Maha- 
“ščyrai” stengiaus, ir noy Ay# ji^cy Cįtyi pa. 

visvien daugiau sau į ™nko.;Tnoj b||s iSaiSkinta n(,gavimo
ves pnmiliau nei j milžtavę. L ^j^ys ir knygos bus grei- 
Kai apsigyvensim Lietuvoje,',,, ,aiku atsh)stos. 
tai busiu dideliausia šalinin
kė, kad vyrai karves milžtų,' 
nes ištiesi! tai yra sunkpkas .. 
moterims darbas. tės, Ashley, Pa. knygos grį-

Tai viskas ką šiame laiške. ūtgal j Kauną. Jei kas ži
guliu sutalpinti, nors dam- not,f -’0s tikr» adrea«’ n,al0'

va 
ha i

atsiųstos,
Esu gavęs iš šv. Kazimie- 

.ro Draugijos pranešimų, kad 

.amžinos narės Evos Blazmin-

GAUSI
AUTOMATIŠKAI

KARSTA
VANDENI

Pasuk kraną ir gausi garuojan
ti karstą van>den|, kada tik jo 
reikės — kai šį automatišką van
dens gesinį šildytuvą turėsi savo 
namuose.

Tėmyk vėliausius gesintus van
dens šildytuvus jūsų apylinkės 
geso oflsei Kainos prieinamos 
visiems kišeniams.

DABAR LAIKAS
Įsigykit Gerą Radio 

Nupiginta Kaina

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

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

tas ................. $49
Elektrikiniai Ice bak- 

siai ... ’59
Lengvais Išmokėjimais

KLAUSYKITE LIETU
VIŲ RADIO PROG

RAMŲ:

NEDELIOMIS 
nuo 1 iki 2 v. po piet 

W. C. F. L.
KETVERGAIS 

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

Jos. F. Sudrik,
~ Ine.

3417-21 S. Haisted 
Street

Phone Boulevard 4705

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdalun&N Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm, 2117

Telephone Kandolph <727

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

Namą: 8 iki 9 ryt* Tel. Ropuh. 989*

PAUL M, ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidum lestyje 
Room 2414

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

(Cor. La Baile and Madlson Sta.) 
Ofiso Tel. STATE 2764; 4412

J. P. WA1TCHES
Lietuvos Advokatas

į Iki S vai. kortuos® — nuo S Iki 
Subatomig nuo 9 Iki 9

Tel.

52 East 107th Street
Kampas Mlchigan Avė. 

Pullman 5950—namų Pull. 6S77 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn Street
Ketvertais ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 0057

F. W. GHERNAUGK AS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street 
ROOM 1481

Nuo 9:30 iki 6 vai. vak.

Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 
Tol. Roosevelt 8710 

Vai., nuo 6 iki 9 vai. vak. 
(Išskiriant Seredas)

Rytoj rytų išvažiuoju į Dot 
nuvų, o iš Dotnuvos per Kė
dainius važiuosiu autobusu į 
Airiogalų bei Betygalų, poeto(Tųsa nuo 3 pusi) 

išmarginimai yra atnaujinti, Maironio gimtinę. Iš tenai vėl 
ar jau išseno taip buvo; bet tau parašysiu. Labai man bus 
man rodos, kad toje bažnyčia-!įdomu pamatyti Airiogalos a- 
je mažai kas originalaus tėra į py linkės, Ipir tu kūdikystės 
likę. Paskui dar buvome ant dienose krištolinėje Dubysoje
Šatrijos kalno, iš kur galima kelbukus gaudei.
matyti net dvylikų bažnyčių,! 
bet mums nebuvo laimės to
kiu reginiu pasigerėti. nes

Patenkinta ūkio gyvenimu.
Lafofti man yra malonu pas 

tavo senų tėvukų ūkyje būti.
diena buvo debesiuota. Čia ir Daug ko pramokau, kiekvie- 
baigėmė savo kelionėlę, grį- nų dienų po daržus vaikštau
žotn vėl j Šiaulius, o iš Šian-'if į augančias daržrves žiū-
lių į Kaunu pas tavo tėvų į riu. Tavo prisiųsti Iš Ameri- 
ukę. kos “mush mellons” taip

—■ - ■ --..... -

niai prašau man apie tai pra
nešti.

i Iš siunčiamų šv. Kazimiero 
[Draugijos nariams knygų sų- 
• rašo matyt, kad knygos vi-

________________________  sos labai įdomios, katalikams
Žmogaus kūnas yra truput} labai naudingos ir reikalin

kų turiu pasakyti.

Lenegvus Mėnesiniai 
Išmokėjimai

K. R.

ga baiga}

THE PEOPLES GAS 
LIGHT AND COKE

COMPANY
Michigan Avė. at Adams St.
and these Neighborhood DisplayNeighborhood

Ilooms:

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pat 

tikrą specialistą, ne pati koki n«P» 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pre 
feeorlus. neklaus jūsų kas jums kea 
kla, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno lSegzamtnavUmo. Jus su 
taupysit laiką ir pinigus. Daugeli" 
kitų daktarų negalėje pagelbėt jussr 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pe 
tyrimo, surėdymui žmogaus kenks 
mingamu.

Mano Radio — Scepo — P-aggl 
Jt-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavl 
mos kraujo atidengs man jūsų tik 
ras negerovei ir jeigu ai palmsii 
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy 
vumas sugryi um« taip kaip buv. 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skll 
vio, žarnų, Inkstų, odos. kraujo nėr 
vų, ilrdiee, reumatisnao, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių ark" 
jeigu turit . kokią užstsenėjustą. Įsi 
kerėjusią, chroniiką Ilgą, kurj ne 
pasidavė net gabiam Beimynos gy 
dytojui. neatidėliokit neatėjo pai

A. A, OLIS
ADVOKATAS
11 South La Šalie Street 

Koom 1701 Tel Randolpb 0891

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. 
1241 S. Haisted SL Tel. Vlctory 0682 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. ir Subatoe vakare

C. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2552 

Trečiadieniais ir Penktadieniais
vakarais namie pagal sutarti.
6503 So. Campbell Avenoe 

Telefonas Repnbllc <499

Broadway 
*839 Irvlng 

Pk. Blvd.
1608 Larrabee St

kaip šiais 1 M15 Nor,h 1 ' Marshfield
ka-‘2142 W. M*di.on

antai benzine, spirite žmogus talikiškoji spauda. Jos pagel-!l520 Miivraukee 
ha greičiausiai ir pasekmin-i Ave^________

I e
lengvesnis už vandeni, tode' gos. Gal niekuomet nereikėjo 
žmogus vandeny gali plaukio- katalikams taip skaityti ka
ti. Tuo tarpu kai lengvesnino- tąlikiškas knygas,
se už vandenį skysčiuose, kaip laikais. Mūsų galybė —

iš karto skęsta kaip akmuo.

—

4520 4829 S. Ashland 
Avė.

12 W. 35th St. 
846 W. 63rd St. 
7439 Cotta*e

U rovė
8933 Commerclal 

Avė.
11031 South 

Mlchigan A*h.

D*. 1 I. ZASIMBA A. Ai S L A K I S
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1018
20 W. JACJKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandoj Nuo 10 ryto Iki 

1 pt plot. Takarals nuo S Iki 7 
Nekėliomis MM> 19 ryto Iki 1

H

ADVOKATAS 
Ofisas vldurmiestyje

Room 1602
CUICADO TfcMPVK M.O9 

77 west Wasblngton St.
Cor. Washlngton and Clark Sta 

Ofiso Tel Central 2178 
Namų Tol. Hyde Park 2896

BULL RUNN—Herc’s a Littk Bit ei Cenaelatiae BuH— Y«ti Can Al Un Mafce Soup PVwn thc Ntti Beerf / BY CABL TO

m. -------- ------ —
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9 Trečiadienis, Liepos 1, 1931

LIETUVIAI AMERIKOJE

ROSELAND, ILL 1931 m. Sesučių Kąrinueriečiij 
puikiai sutvarkytoj vietinės

Mišių metu gražiai giedojo 
vargonininko Stasio Rakaus
ko dirigojamas choras. Solos 
užgiedojo ponia J anušauskie

draugas

tys. Namuose gerb. priinicijan 
tų atlankė kun. Linkus ir 
kun. Gasiūnas. Pietų progra- 
me svečiai turėjo progų iš-

A K T A R A
Tel. CanaI <744 Telefonas Grovehlll 1263

Kunigo Stanislavo Jonelio ;““>l!)'lllos mergaičių ir berniu 
Įkų procesijoj, gerbiamasis ce
lebrantas kun. Jonelis, klebo-

Primicija.
ŠĮ pavasarį sėkmingai bai

gęs St. Mary of the Lake se
minarijų kunigas Stanislovas 
Jonelis laiko pirmas iškilmin
gas šventas Mišias Roselan- 
de, Visų Šventų parapijos baž
nyčioje, gegužio mėn. 31 d.,

it*

VALENTINAS
G1DVILAS

mirė birželio 28, 1931 m. 7
vai. vak., sulaukęs pusamži?. 
Kilo iš Telšių Apskričio. Ža
rėnų Parap. Krlpšlų Kaimo. 
Amerikoje išgyveno 21 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Onų, sūnų Antanų, duk
terį Petronėlę, brolį Leonų, 
seserį Veronikų Kempticnę, 6 
pusbrolius Aleksandrų, Julijonų, 
Liudvikų, Jonų Gedvilus, Jonų 
Jurkų ir Vincentų Bulauskį, 7 
pusseseres Julijonų Vespende- 
rienę, Agotų Žemaitienę, Barbo
rą Baranauskienę, Zofiją, Pet
ronėlę Dobrovalskienę, Zofijų 
Miliauskienę ir Kazimierų Ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas Midland 
AVe. ir Belleview, Rockdale- 
Joliet, III. Laidotuvės įvyks 
ketverge liepos 2. iŠ Barnų 
8:30 vai. bus atlydėtas į Šv. 
Juozapo par. (Rockdale, III.) 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę:
Moteris, Hunus, Duktė, Se«uo, 
Brolis, Pusbroliai ir Pusseseres 
Laidotu' ims patarnauja grab. 
Syrew:cie, Tel. Cicer, 234

aIa
K A 7.TMTF.fr A 

LUNECKAS
mirė birželio 30. 1981 m. 9
vai. ryto 50 metų amžiaus. Ki
lo iš Švenčionių Apskričio, Dau
gėliškiu Parap., Ma-rtinlškių 
Kaimo. Amerikoje išgyveno 17 
metų.

Paliko dideliame nubudime 
seserį Veronikų, švogerį Al
fonsų Shalnas. brolį Mykolų, 
brolienę Uršulę, švogerį Juo
zapų ir švogarkų Mikaliną, Ja
nušauskus ir švogerius ir gi
mines, o Lietuvoj moterį Emi
liją, sūnų Alfonsą, brolį An
taną ir seserį Marijoną,

Kūnas pašarvotas 4351 So. 
Washtenaw. Laidotuvės įvyks 
pėtnyčioj liepos 3. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. par. 
bažnyčią, kurioj įvyks geidu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvės?.

Nubudę:
Sesuo, fivogoris, Brolis, 
Brolienė Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741

F11

nė ir ponia Lauraitienė; pa girsti talentingų dainininkes
draugė

no Raškausko — arkikųnigo, 
kun. Katausko — diakono, dia 
kono Černausko — sub-diako- 
no ir kleriko Lukošiaus —ap
eigų vado, lydimas žengė prie 
altoriaus pirmų kartų atna
šauti aukų Visagaliam Dievui. 
Šioms iškilmėms pritaikintu? 
pamokslus lietuvių ir anglų 
kalbose pasakų artimas primi- 
cijanto draugas kun. Urba.

nelė Urbaitė ir jos 
griežė smuiku.

Pietūs.
Tų pačių dienų 3 vai. p. p. 

prasidėjo pietus bažnyčios sa
lėje . Šias nuoširdžias jauno 
kunigo Jonelio pagerbimui pri 
rengtas vaišes atidarė malda 
kun. Urba. Pietų ir programo 
vedėju buvo gerbiamasis kle
bonas Paškauskas, kuris juos 
pradėjo savo maloniais linkėji 
mais ir prakalba. Kiti progra

— ponias Lauraitienę ir Ja
nušauskienę, panelę Lutz, ir 
ir smuikininkų ponų Mileeho, 
ir abu chorus — vyresniųjų ir 
jaunesniųjų ir mokyklos mo
kinių Šidlauskaitės ir Mikne- 
vičiutė deklamacijas. Progra
mas ir pietūs baigėsi paties, 
primicijanto kun. Jonelio atsi
dėkojimu ir kalba.

Padėka.

DR. A. RAČIUS DR. A. 6. RAKAUSKAS
DR. J. J. KOWARSKIS

GYDYTOJAS. CHIRURGA8 
IR OBSTETRIKAS

Gydo stalgias ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
plotų 11d 8 vai. vakaro. 

Nedėliomls Ir seredomls tik 
likalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso Valandos:
Nuo 8 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.—

4 Ir 6:80 iki 8 vai. vakare. 
Seredoml* nuo 8 — 13 vai. ryto

Nedėliomls pagal sutartu

Ofiso Tel. Vlctory 4888 

Rezidencijos Tel. Drezel 8181

DR. A. A. ROTH

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 2403 W.G3 Street

Kertė Bo. WeaU.ru Arenus 
Tel. Proapect 1038

Rezidencija 2368 Bo. Leavitt Bt. 
Tel. CanaI 2388

Valandos 2-4 po pietų Ir 7-8 v. v. 
Nedėlioj pagal susitarimų

Tel. Lafayette 6798

DR. A. J. JAVOIŠ

ANTANAS PETROKAS
Mirė birželio 29 d.. 1931 m.. 
3:20 vai. po pietų. Kilo iš Kau
no rėdybos, Tauragės apsk., Ši
lalės parap., Mišučių kaimo. A- 
merikoje Išgyveno 23 metus.

Paliko dideliame nubudime 
dvi pusseseres: Veronikų Ka- 
tauskienę, Uršulę Galdikienę; 
pusbrolį Antanų Gotautų, Krik- 
štodukterį Onų Katauskaitę, du 
švogerių Antanų ir Juozapų ir 
gimines Amerikoje, o Lietuvo- 
|e brolį Jonų.

Kūnas pašarvotas Eudeikio 
koplyčioje, 4605 So. Hermitage 
Avė. Laidotuvės įvyks Ketver
ge Liepos 2 d,,. 1931 m., iš
koplyčios 8 vai. bus atlydėtas į 
Šv. Kryžiaus parap. bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velioni-o selą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines. *

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

Nubudę: Pusseserės. Pusbro
lis, Krikštoduktė tr giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Eudeikis. Telef. Yards 
1741.

' JONAS 
JOKUBAUSKAS

mirė birželio 28, 1931 m. 9
vai. vąk. 64 metų amžiaus. 
Kilo iš Suvalkų Red. Pajevo
nio Parap. Užbabų Kaimo. A- 
merikoje išgyveno 47 metų.

Paliko dideliame nubudime 
gimines, draugus ir pažįstamus 
Amerike ir Lietuvoj. Laidotu
vėmis rūpinasi Vincentas Bač- 
kauskas, Tel. Cicero 2229.

Kūnas pašarvotas 1439 So. 
49 Ct. Cicero. Laidotuvės įvyks 
ketverge liepos 2 d. Iš namų 
7:30 vai. bus atlydėtas į Šv. 
Antano par. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiami visus gi
mines. dratį.us Ir pažįstamup 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę;
Giminės, Draugai ir Giminės

Laidotuvėms patarnauja grab. 
I. J. Zolp, Boulevard 5203

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

> •

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų J 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

mo kilnūs svečiai ir kalbėto 
jai buvo kunigai Briška, Ur- bažnyčios ii šalies, ii už 
ba ir Mačiulionis M. I. C., al-
dermonas — Ganier ir Rouan,
Kniglits of Columbus ir Moly 

Name draugijų atstovai —
Gerlick ir O’Keefe, ir Anta-

Širdingą ačiū tariame sesu- įčiutriutei, Čemiutei, Dambratt 
tėnis Kazimierietėnis už jų skaitei, Pociūtei, Stubriutei, 
gražias dovanas, išpuošimų

JU

Určiuniutei ir Žukauskaitei, 
salės prirengėjams — ponam?

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 

• Kampas 31 Street

Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 8 vak.

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

nenuilstantį triūsų prirenginie ■ Paliuliui ir Dagiui. Širdingų 
vaikučių procesijai ir pro-Jačiu ponams Budgenams už 
gramui. Dėkojame sesutėms jų malonumų gardžiai prireng
Domininkonėms; Nekalto Pra
sidėjimo draugijai ir mokyk-

nas Jonelis — primicijanto vaikučiams už jų mulo

ti pietums mėsų savo kepyk
loje.
Kotryna Jonelienė ir šeimyna.

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 
Nedėliomls Ir šventadieniais 10-12

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS

TeL Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

brolis. Tarpe kitų garbingų 
svečių dalyvavo kunigai Va-

nias dovanas ir maldas. Ačiū 
Tretininkams, Amžinojo Ris

iančius, Gasparaitis ir Švar- užančių ir Širdies Jėzaus Apaš
talavimo draugijoms ir vi
siems kurie privatiškai arba 
in corpore priėmė Šventų Ko
munijų ir pasimeldė

DETRDIT, MICH.
West Side Žinelės.

A | A
JONAS JUŠKA

mirė mirželio 30, 1931 m. 1:30 
vai. po pietų 40 metų amžiaus. 
Kilo iš Šiaulių Apskričio, Ly
gumų Parap. Pekučių Kaimo. 
Amerikoje išgyveno 24 metų-. 
Priklausė prie Apšvietos dr-jos.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Eleną, sūnų Jonų, 2 
dukterį Olgų ir Bronislavą, 
dvi švogerkas Anastaziją ir Jo
nų Juodžius, Pranciškų Vens- 
kienę, brolio dukterį Rozalija 
Juškaitę ir gimines Amerikoj, 
o Lietuvoj senų motinėlę Roza
lija ir gimines.

Kūnas pašarvotas 5715 W. 
64 PI. Clearing, III. Laidotuvės 
įvyks penktadieny, liepos 3. Iš 
namų 8:30 vai. bus atlydėtas 
į Šv. Feroza (Clearing. III.) 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę:
Moteris, Dukterys, švogerkos, 

Ir Glir.’n.'**.
Laidotuvėms patarnauja „ra b. 
A. Masalskis, Boulevard 4139

Geg. 18 d. suruošta Šv. An- 
jauno tano parap. mokyklos moks- 

kun. Jonelio intencijai. Taip slo metų. baigimo vakaras. Se 
pat ačiū poniai Jasinskienei j šery s Pranciškietės labai gra- 
ir kitiems kurie įvairiomis do-jžiai vaikučius prirengė pro- 
vanomis prisidėjo priinici-! gramui. Kadangi programas 
jautos pagerbimui. Toliau nuo^buvo pusėtinai ilgas, sunku 
šridų ačiū reiškiame visiems! būtų viską, aprašyti. Reikia
darbininkams ir darbininkams 

Į— ypatingai pietų rengėjoms

Lietuvis Gydytojas ir Chi 
rurgas perkėlė savo ofisus į 
naują vietą po nuin. 4645 S. 
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 193(1.

padėkoti seserims uiži pasidar
bavimą, taipgi ir už gražų vai

ponioms Paliulidnei ir Jucio-įkų mokinimą.. Visi parapijo. 
nei; šeimininkėms — ponioms'nys labai pasitenkinę seseri

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0818

DR. B. ARON
JASGYDYTOJAS IR CHIRU 

Ofisas 6166 South Kedzle 
Rez. 6622 8. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

mis Pranciškietėmis.
*

Programo metu gražiai kal
bėjo kleb. kun. I. F. Borei- 
šis, kuris yra tikras parapijos 
tėvas. Muz. J. Jankus patar-\

A. L DAVIDONIS, M. D.
4918

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. MčCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

OFISAI:
4901 - 14 St. 2934 Washlngton
18-13. 1-4. 7-8 12-1, 4-6, Blvd.
Tek Cicero 662 Tel. Kedzle 2460-2451

DR. S, A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4738 West 12 Pi 
Tel. Clcreo 2888

Nedėliomls
Susitarus

DR. T. DUNDULISNorvainienei, Čarnienei, Pet- 
reikienei, Jogminienei, Dobro- 
valskienei ir panelei Anužai- 
tei; stalų tvarkytojoms ir re- 
dvtojonis — panelei Rusteikai
tei ir ponioms Martinkienei,1 navo muzikos dalykuose.
Klimaitienei, Mitkienei. ir j -------------

Į Gadrevičienei; tarnavusioms’ Geg. 21 d. Beech-Nut Grove 
prie kunigų stalų —panelėms'įvyko Seserų Pranciškiečių 
Obromavičiutei, Podžiukaitei, naudai piknikas kuris gana

SO. MICHIOAN AVENUE 
Tel. Kenwood 6107 

Valandos;
Nuo 9 iki 11 valandai ryto:

Nuo 6 Iki 8 valandai vakare 
Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Vlctory 8687

Ot. Ir Rez. TeL Hemlock 3874

DR. J. P. POŠKA
I

ir Tumoniutei; tarnavusioms 
prie įvairių stalų: panelėms

gerai pavyko. Pelno liko $208. 
Visiems atsilankusiems ir dar-

(Tąsa 6-ąjam pusi )

GRABORIAl:

OF. 8133 S. HALSTED 8TRETT 
REZ. 6504 S. ARTES1AN AVE. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 8-6 po plet U tara. ir SubaL 
8-3 vak. Šventadieniais pagal sutarti

AKIŲ GYDYTOJAI:
Phone Lafayette 9710

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avcnuo

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

Nedėliomls nuo 10 Iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktį 
Virginia 0036

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. CanaI <322 
Rezidencija: 6628 So. Rlchmond Ava.

Tel. Repubbc 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai.

. Nedėlioj pagal sutarti

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET, GRABORIUS 

CHICAGOJB

S. D. LAGHAVIGH
LIETUVIS GRABORIUS

DR, VAITDSH, ŪPT, ūR. F. S. SZYMCZAK Tel. CanaI 0257 Res. Prospect 6659

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 18- 
dirbyatė*.

OFISAS
<68 West 18 Street 
Telef. CanaI I17< 
SKYRIUS: 8238 8. 
Halsted Street, Tel, 
Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Husų patarnavimas 
visuomet nųžlnlngas ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 So. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 1377

A, PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmam Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1198
« , Chicago, IU.

............ ....................-.......- —...

SKYRIUS
1439 S. 49 Conrt, Cicero, BĮ.

Tel. Cicero 6927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
Roosevalt T 6 SSTai.

I. J. ZOLP
GRABO RIUB IR LAIDOTUVIŲ 

VEDftJAA

1650 Weat 46th St
Kampas 48th Ir Paulina Stų 

Tai. Boulevard 5388 - 8418

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausta. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 

Tel. Rooaevelt 2515 arba 3618

2314 W. 23rd PI., Chicago

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4454 SO. W00D STREET

Vai.: 1 — 4 v. v. Ir 6:30 — 9 U. v.

DENTIST AI
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karšt J. Nuimu 
cataractua Atitaisau trumpų regys- 
tę ir tolimų regystų.

Prirengiu teisingai akintus visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča (našiau
sias klaidas.

Specialu atyda atkreipiama moky
klos valkučlama

Valandos nuo 10 ryto iki .8 va
kare. Nedėliomls nuo 10 ryto "iki 13 
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 AVE.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LUITU Vig AKIŲ 8PB0IAU8TAK

i
Nubudimo valandoje kreipkitės | 

prie nanpa patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai. gerai Ir ptglaa 
negu kitur. Koplyčia dėl Barmenų 
dykai.

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

Valandų: nuo 10—4; nuo •—8 
Nedėliotus: nuo 10 iki U

DR. P, Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

1321 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Arteslan Ava. 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

• 6 Iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C, CUPLER
Arti 47 Street

Tai. CanaI <823

DR, 6.1. BLOŽIS
DENTI8TA8

2201 WEST 22od STREET
(Kampas Leavitt Bt.)

Valandos Nuo * iki 13 ryto 
nuo 1 Iki I vakare 

Bsredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Wllmette 195 arba 
CanaI 1713

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllais 
Ir Ketvergals vakare

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVB
SPECIJALISTAS

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

pietų: 7—8:20 vakare 
NsdOlomls 10 Iki 13

DR. A. P. KAZLAUSKIS Telef. Midway 2880

DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 10 ryto Iki S vakare

DR. MAUR1CE KAHN

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

Gydytojas ir Chirurgas 
4631 SO. ASHLAND AVE.

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomls ir HM-»doniia susi tarus

4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8200

Vai. VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo T Iki 9 vakare 
Nedeį nuo 10 iki 12 dienų

rutfir n t* - Ti t i TT^ —y

7.TMTF.fr
WeaU.ru
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Trečiadienis, Liepos 1, 1931*

C H I C A G O J E
TOWN O F LAKE ŽINELĖS liepos 4 d., ne vėliau 8:30. Iš 

čia visi važiuosim į North Si-

gjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiimiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiimimiiiiiiimmim  nniiiiiiiiiii ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

TRADICINIS LIETUVIŲ KATALIKŲ PIKNIKAS
Kolegijos Rėmėjai kas metai ruošia Brolių Marijonų ūkyje du

Labd. Sųjungos pirma kuo
pa rengia išvažiavimų, Liepos 
5 dienų, Marąuette Parke. Vi
si jauni ir seni kviečiami į 
tų piknikų. Atsilankusieji ne
tik atliks gerų darbų, bet tu
rės ir “Good time”.

Komisija darbuojasi, kad 
viskas pasisektų.

de. Ten susigrupavę paradu 
važiuosime į Waukegan, III. 
Kviečiu visus biznierius, pro

fesionalus į L. V. Dienų.
K. ž.

Komiteto narys.

LIETUVIŲ VALANDA. |

METINIS PIKNIKASA

Liepos 4- 5tą- 
July4-5th
MOLIįl MARIJOHtl ŪKYJE ĮVYKS

pikninku: 4 dienų liepos ir Darbo Dienoje. Pirmutinis, kaip paprastai, 
įvyks Ketvirtų Dienų Liepos. Jis tęsis ir sekmadienyje, liepos 5 d.

Visas Rėmėjų Kuopų valdybas prašome sušaukti savo narių 
susirinkimus ir pasvarstyti — ar negalėtų kiekviena kuopa turėti 

savo stalų su nuosavais daiktais pasiruošus. Tokiu budu butų gali
ma turėti' daugiau pelno. Kai kurios kuopos kas metai daug pasi
darbuoja, kitos mažiau, nors darbuotojų turi ne mažiau už darbščia-
sias kuopas. Kodėl nepasidarbuoti!

Kviečiame ir laukiame z *
RĖMĖJAI RENGĖJAI.
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Mergaičių Sodai i ei j a ren
gia “bunco party”, liepos 7 
dienų, 6v. Kryžiaus mokykloje 
7:30 vai. vakare. Pelnas eis 
įtaisymui naujo “Club Room’.

Visos sodalietės kviečia — 
jaunus ir senus ateiti. Visus 
gražiai priims.

Bilietų iš anksto galima įsi
gyti pas sodalietes.

Nepamirškite dienos ir 
“bunco party”.

Onytė.

Pereitam sekmadieny, birže
lio 28 d., iš radio stoties WC 
FL nuo 1 iki 2 vai. po pietų 
buvo geras radio programas, 
kurį davė Jos. Budriko krau
tuvė.

LIETUVIAI AMERIKOJE
DETROIT, MICH.

žmones kurių duosnumas šiais vakas, M. Grigaliūnas, J. Ma- keviez, J. Pranys, F. Kor.ce-
bedarbės laikais pasirodė ste
bėtinas,

ciejunas, J. Vaitkus, J. Seek, vičius

BRIGHTONPARKIEČIŲ
KVIETIMAS.

Lietuvos Vyčiai Chicagos ir 
viseonsino apskričiai sutarė 
šįmet suruošti Liet. Vyčių Die 
nų (K of L Day).

Toji diena įvyks liepos (Ju- 
ly) 4 d., Waukegane, III., Ma
žinąs parke.

Visos L. V. kuopos dideliu 
triukšmu žada dalyvauti.

Liet. Vyčių 36 kuopa irgi 
dideliu entuziazmu ruošias 
automobiliais važiuoti. O ku
rie neturi automobilių, tai bu- 
sais, kurie nuveš ir parveš 
už $1.35.

Norintieji važiuoti busu, 
prašomi pranešti komitetui 
Kaštui Zaromskiui, 4527 So. 
Sacramento avė., Tel. Lafaye-
tte 8192 ne vėliau liepos 2 d.)

Visus brightonparkiečius, 
L. V. 36 kp. rėmėjus, priete- 
lius, geradarius, jaunus ir se
nus turinčius automobilius 
prašau suvažiuoti prie baž
nyčios, 44 ir Fairfield

I. Rutkevicz, J. B.i- 
nvvyčius, J. Steponaitis, J. 
A<?urskis, W. Jussaitis, Mar- 
čiulonis, Mrs. A. Martin,,Sta- 
sevičienė, Bedulskas.

Visoms ir visiems aukoju
siems tariame širdingų ačiū, 
melsdamos, kad gerasis Die
vas šimteriopai už tamstų 
gerų širdį ir gausų duosnu- 
mą atlygintų. I

$v. Pranciškaus Seserys. Į

P. Dunčikas, K. Kiniauskas,
Aukos surinktas sekančiai: V' Anceravičius, M. Walsko,

J. Eidukaitis, P. Jakubaus
kas, F. Jurkevyčius, S. Stuč- 
ka, J. Anceravičius, J. Kav- 
ser, J. Blažys, J. Dinsmorė, J. 
Služelis, J. Kriešinskas, A. 
Klimčiauskaš, Z. Patusevičius,
K. Ptašnikas, C. Tarasevičius, 
F. Pangonis, Mrs. K. Marčiu-

Po $10.00: kun. Pius C.
Česna, Mr. Mrs. J. Cisarik.

$7,00: M. Abramavičius.
Po $5.00: P. Kubert, A. Ta- 

malonis, J. Paserspskis, M.
Jodiškienė, C. Janevičienė.

Po $2.00: Sklaris, J. Čickus,
A. Simonaitis, P. Zaveckas, lonis, Zableckienė, A. Pan- 
D. Varkevyčius, V. Šerksnis, gonis> j Drabnis> j Kviet&.
V. Boczkowski, A. Bagdonavi- laitig> H Kiniauskienė, J. 
čius, W. Boczkowski, J. Bud- Bielunas, E. Augustaitienė, M. 

nuolynų. Būrelis mokyklos re vikius, P. Valinskas, J. Ne- parnę; j, žalis, I. Roman, J. 
vaikų palydėjo į stotį. Apgai-1 veraus^as, A- Leškauskas, M. Radfįunieng, a. Alexandra- 
lestaudami savo mokytojų kai Uapins^as, Jusaitis, A. vį<yįenė, m. Kralikas, M. Bra- 
kurie net apsiverkė. Zdaiievičius, A. Kinkus, J. Zin zinskienė, U. Kraučienienė,

Ačiū S. Klaptui, S. Stepu- levičius, A. Dumčius, A. Sho- j BucĮr0W, m. Luckienė, K. 
lioniui, P. Kuculiui ir kitiems Balčius, G. Krasnisky. Bu(jrevičienė, E. Z-ikienė, O.
kurie savo automobiliais tei-! $L00. L Cizarik, L G- Bcbukienė, E. Neverauskienė, 
kė seserims patarnavimo. jlinskas, M. Abromavičiūtė, M. p Valinskas, Ptašnikienė,

. ..... |Sklia.ris, J. Skliaris, K. Palai- j Matulaitis, M. Dunelienė, M.
Birž. 28 d. Clark Park L. nia’ & Kubilius, K. Lazaus- Kasparavičienė, Kritchcn, Čes 

Vyčių 102 kp. basebolo koman ^as’ Lazauskas, A. Bud-j naUskienė, S. Pagiegala, O. 
da žaidė su Motor Products £*nas’ J- Rutkauskas, F. i\'ardeckienė, R. Vasilauskie-
komanda. Vyčiai be pasigai- Krasnickas, P. Basaitis, J. n- ]>uinčiuvi-nė, Deesing, M. 
Įėjimo produktiečiuš vanojo, Kristopavičins, F. Kvackis, į, oncevyčienė, Valašunienė, C. 
padarydami 12 išbėgimų prieš Uonisevyčius, B. Marčiulo- paujos> Baukienė, P. Suprana- 
jų 1. nis> J- Bukauskas, A. Leskė, v^iutė, C> Kasavickiutė, M.

Šįmet Vyčių basebolo ko- Sunikus, J. Kalėda, B. Mi- Kaspariutė, M. Matulaitis, T. 
manda yra stipri. Valio Vy- Ju°dinis, J. Alexan- Maceiunas, J. Kvederiutė, ar
čiai! (dravičius, J. Strielkas, S. Pa- Zerdeckaitč, M. Budrevieli,

giegala, J. Meškis, A. Anule-
vičius, J. Anceravage, Žilio-

(Tąsa nuo 5-to pusi), 

bininkams, o ypač šeiminin-Dainavo p-ni Ozelenė, Sta-1 
sys Rimkus, baritonas. Var-jkams S. Klaptui ir P. Kucului
gonais griežė p. J. Sauris ke
letu graižių gabalėlių. O prie 
to buvo sugriežta keletas gra
žių rekordų, grynai lietuviš
kos šokių muzikos.

S. O. S.

PRANEŠIMAI
Mėnesinis A. L. R. K. Fed. 

Chicagos Apskrities susirin
kimas įvyks liepos (July) 1 
d., 8:15 vai. vak., Aušros Var
tų par. salėj. Visi atstovai 
kviečiami dalyvauti.

v Valdyba.

seserys dėkingos už tokių pa
ramų Motiniškam namui. Dė
kingos taipgi ir kleb. kun. 
Boreiešiui už paskatiinmų žmo 
nių paremti piknikų gražum 
tikslui.

Birž. 27 d. seserys Pranciš- 
kietės išvažiavo į savo vie

lO’I**,
<or

West Side. — Šv. Kazimie
ro Akademijos 10 skyriaus su
sirinkimas įvyks trečiadienyj, 
Liepos 1 d., Aušros Vartų pa
rapijos mokyklos kambaryj, 
7:30 vai. vakare. Kadangi pe
reitų mėnesį nebuvo susirin
kimo, tai yra daug svarbių 
reikalų svarstyt. Visos narės 
malonėkit atsilankyt.

Valdyba.

X Aušros Vartų par. antras 
piknikas įvyks rugpiučio 16 
d. savame darže. Prie to pik
niko surengimo pasidarbuos

Avė. j visos vietinės draugijos.

Darbuotojas, Lietuvių svet. 
prižiūrėtojas p. Grybas išva-Į11*8’ Pranckevičius, J. A- 
žiavo į Lietuvų savo sergan- j £urkis, J. Nevulis, J. tlrbo- 
čių motinėlę atlankyti. Pa ve- nas’ Zagunis, D. Benevi-
šėjęs kelis mėnesius gimtinė
je, pasigerėjęs gamtos gražu
mu vėl grįš į Arnerikų. Lin

čius, V. Valinčius, K. Ku- 
nauskas, J. Stočkus, A. Liut- 
kauskas, K. Bartošius, M.

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 netik 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
Cbicago, Illinois

kime p. P. Grybui laimingos Stepanauskas, A. Kranaus- 
kelionės ir lauksime sugrįš- ^as, J. Lastauskas, ,1. Pošu- 
tant su įvairiomis žiniomis, jkevyčius, P. Leškauskas, F. 
kurių žadėjo parvežti. Matulevičius, A. Češeika, P.

Bijūnas. Urban, J. Vaičiulonis, J. Ar
lauskas, K. Baukus, J. Augus- 
taitis,‘J. Alanskas, V. Žilins
kas, S. Lesauskas, G. Josepb,
V. Retkevičius, G. Zagarins- 
kas, J. Jenčius, P. Komošai- 
tis, J. Šukaitis, P. Baronas,
B. Šileikis, P. Varanavičius, 
M.. Civinskas, T. Didžiūnas,
C. Lyns, P. Litvaitis, G. Po
li okas, J. Bačelas, A. Laukai
tis, J. Andruškevičius, D. 
Švinkimas, A. Valentą, J. 
Senkevičius, J. Blezgis, P. 
Jočys, W. Milus, S. Hubert,
W. Truskowsky, J. Dočkus, 
W. Seibert, K. Žilionuis P. Ka 
minskas, R. BuŠniauskas, Ge-

A. Svirskas, E. Ricė, E. A- 
lęx, Aušriutė, prof. A. Gri
goraitis, Dr. J. Benevičius, 
J. Pavlavičius, V. Lapinskas, 
W. Dulskas, A. Čižikas, V. 
Aglinskas, J. Budrevičins, J. 
Klimčiauskas, V. Luckus, V. 
Šerksnis, J. I’endinskas, V. 

Supranavičius, A. Bartuška, 
.1. Mikelonis, A. Urbon, Rut-

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

CICERO, UL
Susirinkimas.

Jaunametės Sųjungietės tu
rės susirinkimų liepos 2 d., 
6:30 vai. vakare. Visos narės 
susirinkite. Nusitarsime, kada 
turėsim “Beach Party”. Už 
kandžiai bus dykai. Komisija 
apsiėmus važiuoti su mumis 
yra p. Šneiderienė ir p. Palu- 
binskienė. Tadgi visos ateiki
te į susirinkimų ir užsimokė
kite savo mokesčius. Visos 
neužmirškite ateiti laiku.

Pirmininkė.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau Įvairiausius namui prieinama 
kaina

7217 a CAL1FORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5828

Telef. Republtc 6398

D. GRICIUS
OENERALIP KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prlelnamlaustos.
2452 WEST 69th STREET

Phona Vtrglnta 3054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
leželė, A. Pečiukonis, A. Anų- 4556 S. ROCKWELL ST, 
levičius, P. Jenkerta, J. No-

MANANOY CITY, PA.
Aukos.

Norime pareikšti giliausių 
padėkos žodį visiems mūsų» 
brangiems geradariams, o la
biausiai mŪ8U didžiai gerbia- j naudos madoa automatiškais |tal- 

... . , aport Royal tekiniais Ir kl-
mam klebonui kun. P. C. Ces- tais Ištobulinimais. kokius tiktai 

NASH taip gan ,renrtl už tokiai nai, kuns visuomet taip ir prieinama* kainas.

dabar pasirodė tikras vienuo- BALZZKAS MOTOS SAUS 
lyno draugas ir rėmėjas. Jis Av#one

"savo gražia kalba paskatino Lafayatu soti

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo. širdingai 

prašau atsilankyti Ir pamatyti nau
jus 1931 NASH automobilius au v*.

M. 7USZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
siu kuofferlauaia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

lapos Telef. 
Hemlock 3*67

Namų Telaf. 

Republlo 5533

JOHN YERKES
Plumbing ds Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WE8T 69th STREET

Kruonio klebonų kun. J. Bu
čį Kaišiadorių apskr. viršini
nkas už padarytų parapijos 
šventoriuje susirinkimų nu
baudė 100 litų. “R.”

R, ANDRELIUNAS
(Marąuette Jeweiry & 

Radio)
Užlaikau visokiu 

auksinių ir slda- 
brinlų daiktų, vė
liausios mados ra
dio. pianų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžiui 
Ir muzikos tnstru- 
mentua

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK *380

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių kiauši
nių. sviesto Ir sūrių. 

4844 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 13 89

ĮVAIRUS pardavimai

Tel. Downers Grove 1395
BENEDIKTAS MOTUZAS
Ogden & Venard avės 

Downers Grove, III.
Turim gražių užeiga, užlai- 

kom skanių valgių ir gėrimų. 
Gražus daržas pasilsėt, vai

dams palakstyt, arkliukai pa-
Jewelry Storas su 2 augščių namu į .__ m , . ,

b®. Yra mašinerijos, aukso, sidab- 'jodinet. Turim tounst Camp, 
ro, platinos tlrp. Ir apd. Pigiai. 8719 ĮęUr ga|įma pernakvot.
N. Ashland. ' ° r

Del., geras biznis, apt. dlstrlkte, I 
gyv. kamb., št. 8. renda $40. Kaina 
*1,400, 642 Harrlson St, ,Oak Park, 
III.

Geras maistas paukščiams, krali- 
kaans, balandžiams, tiesiai 18 dirbtu
vės. Pigiai. Prlstatom. Geros veislės 
Chincella krallkal. *2.50. A. Angell 
Jr. Co. 309 So. La Šalie Harr. 9*45.

Roomlng house *200 mėn. lnelgij. 
22 kambariai. Pigiai. Greit atslSau-' 
klt 969 Altgeld Dlv. 6902.

Federal plovyklė *30. vartota 8 
mėn. kaip nauja, 6523 Flournoy St.

REAL ESTATE
Forclosure pardavimas 2 flatų 

plytų namas, 4-4, furn. S., 2 karų

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINO 

Local & Long Dlstance Re»noval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
į 7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus,

gar. lotas 37x160 buvo *6,760, dabar fomiČlUS ir kitokius dalykus. 
*4,800. 9234 Dauphln avė. arti Cott.
Grove, Tei. vinc. 136*________________ j Musų patarnavimas yra grei

SAUGI VIETA PINIGAMS tas, geras ir nebrangus.
Naujas muro namas, 5 ir 5 kamb. !

moderniški Įrengimai. Randasi arti Mes pervežame daiktus iŠ ir 
Marųuette Parko. Našlė moteris pn- .... 
versta atiduoti už *11,700. Įmokėt į kltUS miestus, 
kas klek gali. j

6 kamb. aplnaujis namas, karštu f 
vandlenlu apSIMomas Ir kiti mo
derniški Įrengimai. Randasi arti vie
nuolyno. Kaina tik *5,700. Jmokėt 
*2,600. ,

Nauji 5 kamb. “bungalow" Ir ga
ražas. Randasi naujoj kolonijoj. Orei 
tam pardavimui kaina tik *6,900. 
jmokėt *1,500.

6 flatų gerame padėjime namas, 
lotas 35x126, garažas Ir kiti patogu
mai. Randasi arti 66 Bulvaro. Ren- 
dų neša *110 | mėn., nereikia duoti 
anglių. Savininkas ligos verčiamas a- 
tįduoda tik už *9,700. Įmokėt kas 
klek gali.

Lotas 30x125, randasi arti Mar- 
ųuette Parko už *1,460.

2 flatų muro namą. 5 kamb., ku
ris randasi Brlghton Park. malny- 
stm j 6 kamb. bungak>w, Marquette 
Parke.

5 kamb., bungalovr Ir lotas 90x12*. 
mainystm j 2 flatų nam% Marąuette 
arba Brlghton Parke apelllnkės.

Senus Išmokėtus namus priimame 
Į naujus namus kaipo dalj {mokėji
mo.

Taipgi turime gerų fermų už 
••Caah" arba mainom J namus.

Kviečiam atsilankyti kasdien, ne- 
dėllomls arba vakarais Į musų (stal
gi dėl platesnių Informacijų.

K. J. MAOKE & 00.
(Mačiukas)

6812 So. Western Avenue 
Tel. Prospect 3140

PINIGĮĮ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiamo pinigus Lietu

von paštu j dvi savaites, tele
gramų j dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų Unijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
J Lietuvi.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus ir visus 

lcgallikus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Reglatruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

CHiicago, UI.
Td. Yards 4669

I i




