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NAUJAS PAVOJUS EUROPAI; 
TAI UNGARUOSSOSTAS

Jugoslavijoj Nebusianti
Nutraukta Diktatūra

INDIJOS STUDENTAI RAGINAMI 
KOVOTI UŽ LAISVĘ

NAUJAS PAVOJUS EURO
POS TAIKAI

PARYŽIUS, liepos 6. —
Franci ja su Italija ilgas lai
kas nesugyvena gražiuoju. Ša 
le šių nesutikimų iškįla nau
jas ir tai toli rimtesnis pa
vojus.

l'ngai’ija savo karalium no 
ri turėti įnirusio Austro-Un- 
garijos imperatoriaus sūnų 
princų Otto, kuris už trijų 
mėnesių sulauks 18 metų am
žiaus. Šis princas yra. llabs- 
burgų dinastijos. Italija jam 
yra palanki.

Santarvės valstybių su Un
garija Trianon taikos sutarty 
pažymėta, kad Ungarįjos sos
to negali užimti Habsburgų 
dinastijos narys. Už tos taikos 
sųlygų pildymų griežtai stovi 
Čekoslovakija, Jugoslavija ir 
Rumunija. Jas remia Eranci- 
ja.

JUGOSLAVIJOJ DIKTA
TŪRA PASILIKSIANTI

\,

M.

OHIO UPĖJE GARLAIVIAI LENKTYNĖSE

idu
Llf

•• > '

Ohio upės garlaiviai Betsy Anne ir Tom Greene atvaizduojami lenktynėse laimėti 
pirmenybę ir dovanas. Praeitais metais įvykusiose šių garlaivių lenktynėse laimėjoVIENNA, Austrija, liepos 

G. — Iš Belgrado apturima J Betsy Anne. 
žinių, kad Jugoslavijos kara-’
liūs neturi noro savo valsty- j NAUJI VATIKANE PASKY- 
bėję nutraukti savo diktatu- RIMAI
ros. ------------

Belgrade oficialiai paskelb- ATIKANAS, liepos 3. — IŠSKRAJOJO 23 DIENAS

CHICAGOJE ATVERSTAS KATALIKY- 
BEN SULTANAS YRA 

ŽMONIŲ MYLIMAS

ta, kad visus ministerius ski-į Tituliaris Thessalonikos arki 
ria patsai karalius ir jie yra1 vyskupas Rossi, Šventosios 
atsakomingi ne siavo parti-

BUKOBA, Tanganyika,
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Preataitas Paskelbė Senatui 
Specialu Sesija

Didelis Gaisras Bostone
SENATAS SUŠAUKTAS 

SPECIALĖN SESIJON
MAJORAS PALIUOSAVO 

200 KALINIŲ

WASHINGTON, liepos 5.-: ATLANTA, G,a., liepos 5.— 
Kaip tik abieji Kongreso rū-įšio miesto majoro pareigius
mai pasiliuosavo vasaros ato
stogoms, prezidentas Hoover 
tuojau specialėn sesijon sušau 
kė senatų.

Senatas susirinks sesijon ši 
pirmadienį svarstyti laivynų 
sutartį. Prezidentas reikalau
ja sutarties pripažinimo.

einųs Couch iš miesto kalėji
mo Nepriklausomybės atmin
čiai paliuosavo 200 kalinių, 
kurie buvo uždaryti už viso
kius mažuosius nusižengimus.

GAISRAS BOSTONE, 
MASS.

GELBĖJO KLAUSYTI 
IŠPAŽINČIŲ '

HONOLULU, IIawaii Salos 
(Fides). — Iš Moloką! rau- 
puočių salos gryžo kun. Ph.

i .„.„.„H ' Blom. Į tenai jis buvo pa-
BOSTON, Mass., liepos 6. į siustas pirm poros mėnesių

Atlikę pasaulio rekordų iš-'Kytų Afrika. — Ihangiro 
Konsistorinės Kongregacijos buvus ore 553 valandas ir 41 sultanas Ruhinda, kurs nese- 
sekretorius, paaukštintas kar- minutę broliu Hunter liepos nai atverstas katalikybėn ir 

Karalius-diktatorius tikisi į dinolu. Tad Šventasis Tėvas 4 d. vakare .pagaliau nusilei- paruošiamas priimti Bažny-'virtdalį^ mylios sudegė visa 

bendrąjį valstybinį darbų pa- (Pijus XI nauju sakomos/ Kon- do ant žemes orlaiviu City
traukti kroatus. Tada nebūtų gregacijos asesorium paskyrė (af Chicago” Skv Harbor or-

joms, bet pačiam karaliui.
Vandens pakraščiu per ket

šios tikinčiųjų tarpan, yra di-jeilė medžio, anglių ir kitų san 
džiai savųjų gyventojų myli- dėlių. Kol-kas nepatirta gai-

reikalinga nei diktatūra. monsign. A . Satoro.

MILIONAI INDIEČIŲ MI
NĖJO VĖLIAVOS 
»- < - -DIENĄ

Monsign. J. Serafini, Šven
tosios Tarybos Kongregacijos

laivių lauke, netoli Chicago 
miesto. Turėjo nusileisti, nes

mas. sro priežastis. Nuostolių bū-

BOMBA JUS, liepos 5. — 
Vakar visoj Indijoj dešimtys

sekretonus, taipat paaukstm- „ . ,.
t ’ ~ . . IBuvo pavojaus visai sugesti

tas kardinolu. Tad į jo vietų i 
Tarybai sekretoriauti paskir-

Pastaraisiais laikais jis sir- šių daugiau vieno miliono do- 
ne tik jiedu daug pavargo, g? ir buvo paimtas į ligoni-! lerių 
bet ir mašįna pradėjo irti. pasveikus irgryžus į'

savo namus Ihangiro, skait
lingų minių džiaugsmingai pa

gelbėti raupuočių kapelionui 
kunigui L’Orgeval išpažinčių 
klausyti.

Kun. Blom tenai praleido 
Dievo Kūno šventę, kuri la
bai iškilmingai raupuočių mi
nima.

Du broliu John ir Kenneth ŽINIOS 1S LIETUVOS
Hunter skrajojo, gi kitu du l sitiktas. Del jo pasveikimo

tas monsign. J. Bruno, įsako
mos Kongregacijos pasekreto 
rius.

Į kardinolo Marehetti Sel- 
vaggiani vietų — Šventosios 
Tikėjimo Propagandos Kong
regacijos sekretorium, paskir
tas tituliaris Filippopolis ar- 

Kai-kuriuose miestuose po- kivyskupag Salotti. 
lici.ja minias puolė ir dauge-; _______;________

milionų indiečių demonstra- 1 
rijomis ir riaušėmis minėjo

Jei princas Otto norėtų už-i ’ , . , . r* savo trispalves vėliavos (he
mų. Visoj šaly milionai žmo
nių išsprendė nenutraukti ko-

imti Ungarijos sostų, sakytos 
trys valstybės pasipriešintų
ginklais. Tada, Italija atsi8n-;vos „ riklausomybę. 
ktij prieš Jugoslaviją. Taip j-j 
vykus, be abejonės, Francija 
pakiltų prieš Italiją.

Štai ir gyvas Europos tai
kai pavojus, jei Ungarija pa
rsikviestų princų Otto.

DAUG ŽMONIŲ IŠŽUDĖ 
RAUDONIEJI PLĖŠIKAI

IIANKOAV, Kinija, liepos 
6. — Anot gautų žinių komu
nistų plėšikų gaujos įsiveržė 
į Yochow miestų, Hunan pro
vincijoj. Šimtus žmonių išžu
dė, miestų apiplėšė ir išdalies 
sudegino.

lis žmonių sužeista.
Didžiausios riaušės įvyko

Mindapore plotuose, kur gy- 
ventojai kurstomi nemokėti 

jokių mokesčių valdžiai Te
nai vienas valstietis žuvo ir 
kelios dešimtys sužeista.

Indiečių vadas Patel ragi
na studentus apleisti kolegi
jas ir prisidėti prie? kovos už 
n e pr i kl ausomybę.

TYRINĖS RUSIJOS 
PADĖTĮ

SOLOMON SALOMS PAS
KIRTAS AMERIKIETIS 

VYSKUPAS

ROMA (per paštų). — 
Šiaurinėms Solomon Saloms 
Pietinių Jūrų plotuose pir
muoju apaštaliniu vikaru pas 
kirtas vyskupas T. Wade, a- 
merikietis, paeinąs iš Rhode 
Island.

Šiam naujam vikariate gy
vena apie 60,000 žmonių, ku
rių tarpe yra virš 10,000 ka

11 ŽUVO CHEMIKALŲ 
DIRBTUVĖJE

CASTLEFORD, Anglija, 
liepos G. — Ilickson (6 Par- 
sons chemikalų dirbtuvėje įvy
ko sprogimas. Žuvo 11 žmo
nių. Trenksmas apylinkėse 
sugriovė daug namų. Apie 
500 žmonių neteko pastogės.

MORROVV MEKSIKOJ

MEXICO CITY, liepos 5.- 
Čia gryžo ir ėmė savo parei
gas eiti ambasadorius Morr-

MASKVA, liepos 6.. — Čia 
atvyko Chicagos Universite- net ve]nio garbintoj,” 
to profesorius S. Hopper. Jis.
tyrinės bolševikų pramonę iri Tokių žmonių tarpe Dievo 
komunistiškus ūkius. ’žodžio ir Kristaus mokslo

____________ skelbimas yra surištas dide-
NUSKENDO 40 KINIEČIŲ lėmis sunkenybėmis.

SHANGHAI, Kinija, liepos 
6. — Netoli šio miesto jūroj 
siautė taifūnas (audros rūšis). 
Nuskendo 40 kiniečių. Daug 
laivų sulamdyta.

DARBUOJASI PANAIKINTI 
GILJOTINĄ

PARYŽIUS, liepos 6. —
ow. Neužilgo jis gryž atgal į. Francijoj iškelta kampanija 
Am. J. Valstybes vesti politi- už giljotinos panaikinimų. No
nų kampanijų. Jis yra kandi-1 įima įvesti “žmoniškesnes” 
datų į senatorius. priemones žmones galabinti.

broliu aniedviem pristatė ga- 
zolinos, tepalo, maisto ir ki
tų reikalingų daiktų.

Jie paeina iš Sparta, III. 
Pirmiau visi keturi yra dirbę 
anglių kasyklose ir ūkiuose.

Per 23 paras nuolatinio 
skrajojimo jiedu atliko apie 
41,000 mylių, sunaudojo 7,670 
galionus gazolinos ir 380 ga-

katalikai turėjo speciales pa- 
dėkonės pamaldas.

FLORES PAS MEKSIKOS 
PREZIDENTĄ

BERNAS UŽMUŠĖ 
ŪKININKĄ

■namon, su pagelba gydytojo 
buvo grąžinta jam sąmonė. 
■Kriminalinės policijos valdi- 
/ninkams ir tardytojui Rainys 
pareiškė, kad tų biaurų darbų

Marijampolė. Gegužės 16 d.
Marijampolės Apygardos Tei
smas nuteisė Martynų Zavec- padarė jo buvusis bernas Ma-
kų kalėti sunkiųjų darbų ka
lėjimo 4 metus už nužudymų 
ūkininko Rainio iš Adomiškių

MEXIC0 CITY, liepos 6.- 
Praeitų vasarį užimant Mek
sikos prezidento ofisų Ortizui
Rubio, jį norėjo nušauti jau- kaimo netoli Marijampolės 
nas vyrukas Paniel (Flores.J 'ig29 m Ralėdų Rainys

Kiek jie už tų rekordų pel- 5 ra kalėjime, kadangi pasisamdė sau bernų Marty-
nys, dar nežinia. Tikvžinoma,[Meksikoj mirties bausme pa‘lnų Zaveckų už 400 lt. su vir- 

naikinta. • 1

rtynas Zaveekas. Dabar tas 
žmogžudys gavo nupelnytų 
bausme. “M. R.”

liomis tepalo. LIET. PAŠTO PAJAMOS 
IŠ UŽSIENIO

kad nemažini.

Gavo policijos tikietą

Skrindant vienam lakūnui 
sugedo mašina. Jis nusileido 
Grant parke į vienų svaidi- 
nių žaismavietę. Parko polic- 
monas davė jam policinį ti-
kietų už tų nusižengimų. La- tokio.

, . . Uz pašto, telegrafo ir te-sum. Kalbamasai bernas tų . „ ... ..... įlefono naudojimų užsienis ka-
Tomis dienomis perzidentas j pat metų liepos mėn. tų ūki- 

Rubio į savo rūmus priėmė ninku pametė ir parsisamdė
tų pasikesintojų. Jį pririja 
atvežė iš kalėjimo. Nežinia, 
kokiais jis tikslais preziden
tas su juomi matėsi. Gal jis 
išdavė savo talkininkus, ar ką

kūnams yra uždrausta nusi- 
talikų. Anų kitų tarpe yra ne' leisti į purkus. 
mažas skaičius žmogėdžių ir

10 JAUNŲ KINIEČIŲ 
KUNIGAIS

SHANGHAI, Kinija. — J 
Dangų Įžengimo šventėje, vy
skupas TIaouissee, Nankingo 
apaštalinio vikarijato koadi- 
torius, čia kunigais įšventino 
10 jaunų kiniečių.

Dabar Kinijoj darbuojasi 
1,381 kinietis kunigas ir 2,011 
svetimšalių kunigų misionie
rių.

Suimta 19 komunistų
Komunistai Union parke 

suruošė demonstracijas liepos 
4 d. Vos neiškilo riaušės. A- 

jreštuota 19 raudonųjų už prie 
šinimųsi policijos patvarky
mams.

Liepos 4 d. aukos f
Liepos 4 d. aukos Chica^oj 

ir apielinkėse nedidelės atsi
žvelgus į begalinį visame mie
ste priemoninių ugnių naudo
jimų ir trenksmų. Du žuvę ir 
17 sužeista.

BERLYNAS, liepos 6. —
Čia dideli karščiai. Parlamen 
to nariams sesijos laiku leista 
nusivilkti švarkus.

JĖZUITŲ DRAUGIJOS 
PROVINCIJOS VIRŠI

NINKAS

tarnauti pas kitų ūkininkų 
Kazelį. Iš Rainio gi reikala
vo, kad jam sumokėtų 227 li
tus. Rainys nenorėdamas by
linėtis, pasiūlė bernui 120 lt., 
bet bernas tos sumos nesutiko 
priimti ir padavė Rainį į Tei
smų, ir Taikos Teisėjas pri
teisė tam bernui ne 227 lt. ir 
ne 120 lt., kaip kad Rainys

smet sumoka Lietuvai nema
žai pinigų. Taip, 1929 metais 
mūsų Paštų valdyba gavo iš 
užsienio už įvairius patarna
vimus 1,4 mil. litų pajamų, o 
išmokėjo užsieniui tiktai 90 
tflkst. litų. Vadinasi, grynų 
pajamų turėta 1,3 mil. litų.

“M. R.”

SUKAPOJO DEL ŽEMĖS
Iš Rokiškio gauta žinia, kad 

siūlė, bet tik 100 lt. Bernas birželio 7 d. Karolis Nakas 
ten pat Taikos Teisėjo kame-*8u £mona Elzbieta iš Kamajų 
ros koridoriuj pradėjo Rai- valsčiaus Milkūnų kaimo už- 

-niui grūmoti, kad^ pamokin- ,puoip Aleksų Pročkį, su ka
sius ir nedovanosiąs. Ir štai irjuo nuo seno ginčydavosi dėl 

to prezidentas kun. C. H. i Rainiui važiuojant namon, la*|įemės padalinimo. Atėję ir šį
z,i i X. • • • • l. _ ___ _ _ ___ 1—^11.2 — _ _

Įkurta nauja Jėzaus Drau
gijos Chicagos provincija. 
Viršininku (provincijolu) pa
skirtas St. Louis Universite-

įsai bernas pakelėje, pasaugo
jo Rainį, smogė į jį akmeniu

Cloud. Šioj naujoj provinci
joj kun. Cloud savo žinyboj 
turės 390 kunigų, 247 scholas- iir pataikė į smilkinį, nuo ko
tikus ir 58 pasaulinius bro
lius.

SCIACCA, Italija, liepos 6. 
— Čia prasidėjo byla suim
tiems žinomos slaptos sicilie
čių “mafijos” organizacijos 
214 narių. Jų daugelis kalti
nama už atliktas per 20 metų 
žmogžudystes.

pastarasis neteko sąmonės. 
Kad nuslėpti savo biaurų dar
bų, tasai bernas įnarpliojo 
Rainio kojas į vežimo skietų, 
galvų pakišo po vežimu ir pa
tvarus arklį, pasišalino. Ark
lys nubėgo kokius 300 metrų 
(Ir pakelėje sustojo, kur ir ra
do kaimynai nukentėjusį jau 

be sąmonės. Parvežus Rainį

kartų ėmė bartis. Tada Nakie
nė pastvėrė kirvį ir juo pers
kėlė Pročkiui galvų. “R.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų .$10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.8fl 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.37 
Vokietijos 100 markių 23.83

( •
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DIENOS KLAUSIMAI
DEL SANTYKIŲ SU LENKAIS.

ir ugniui, tačiau buvo pasirinktas taikus, pil
nas ręniuntiziiio, kelias. Bet ir iš taip kilu
sios unijos kas išėjo ? Lenkai unijų suprato, 
kaipo Lietuvos pavergimų, Lietuvos paverti
mą Lenkijos provincija. Unija atėmė iš> Lie
tuvos didžiausius žemių plotus rytuose, žymių 
dalį lietuvių tautos, kartu beveik su visa ba
jorija, nulenkino. Lietuvių kalba liko išginta 
iš rūmų ir bažnyčių ir pasislėpė kukliuose 
šiaudinėse pastogėse; tauta, virto tik liaudi
mi, iš kurios tyčiojosi ilgus lakius jos pačios 
sulenkėję sūnūs. Ar yra pergyvenusi kita 
kuri tauta tokių baisių tragedijų, kaįp lietu
vių tauta, kari XIV a. buvo sukūrusi galin
giausia Europos valstybe? Ir visa tai buvo 
ramios taikos unijos vaisiai.

Lenkai sakosi, esu dideli ritieriai, gar
bės tradicijų saugotojai, žodžiu, tikriausi džen 
tclmenai, moderniškai tariant. Jie pasistatė 
sau didi politinį idealų — atnaujinti unijų, tų 
unijų, kuri, jų nuomone, tiek daug gero po
litikoj ir kultūroj yra davusi Lietuvai ir 
Lenkijai. Ir štai, siekdami to idealo, jie tuo 
laiku, kai pasauly skamba pavergtųjų tautų 
išsivadavimo obalsis, kuriuo ir jie patys lais
vę atgavo, jie, kaip kadaise kryžiuočių orde- 
nas, griebiasi ginklo ir žengia Lietuvon uni-

“Trimitas” apie tai rašo: jos gaivinti apgaulės skraiste užsidengę, su
Gegužės 18 d. Dmitraukos kaime, anapus tankais, kulkosvydžiais ir anuotomis, vietoj

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
BOSAUS NICARAGUA RINKIMUOSE.

ORGANIZUOJAMI MEKSI
KOS KATALIKAI.

Mexico City (Meksikos sos
tinė) arkivyskupas Paskualis 
Diaz paskelbė platų praneši
mų apie Meksikos katalikų 
organizavimų Katalikų Akci- 
jon.

Šventasis Tėvas Pijus XI, 
pareiškia arkivyskupas, užė
męs Šv. Petro sostų išpat pra
džių reiškė gilaus pageidavi-

Nors vėlokai, bet Meksikos 
vyskuĮiai prisitaiko Šventojo 
Tėvo norams ir pačios tautos 
gerovei. Ankščiau to siekti 
nebuvo progos.

REIKALINGA ŠEŠI MILIŪ
NAI NAUJŲ DARBŲ.

Taip sako Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas Wil- 
liam Green. Apie tai jis pla-
č.iau rašo laikrašty New York 

mo visam krikščioniškam pa- Times. Mašinos galybes dar-
saulv atgaivinti Kristaus tai
kų per Kristaus karai i jų. Pa
kvietė visus katalikiškas tau
tas, kad jos susijungtų ben-

bininkų pašalino iš darbų. 
Tiems darbininkams reikalin
gi nauji darbai.

1918 metais vienam darbi -

administracinės linijos, Varėnos rajone, įvy
ko šiurpulingas nuotykis. Lenkų kareiviai 

*puolė ramiai sau besilinksminantį lietuvių 
jaunimų, pavartodami visus kariškuose puo
limuose vartojamus ginklus: durtuvus, šau
tuvus, rankines granatas. Daug jaunimo buvo 
sužeista; keli sužeistieji jau mirė. Šio kruvi
no įvykio aprašymų skaitytojai ras po šio 
straipsnio.

, Vyriausybė skubiai pasiuntė Tautų Sų- 
jungai telegramų, prašydamas įvykį ištirti. 
Protestų ir demonstracijų banga perėjo per 
visų Lietuvą, reiškiant užuojautos paverg
tiems broliams. Bet ar tai jau ir viskas, kų 
mes galim tokiais atvejais padaryti?

Lenkai pasauliui skelbia esu mūsų “bro
liai”. Jie nurodinėja į prawJĮ, kada, pasak 
jų, po abiejų valstybių unijos buvo pasiekta 
aukščiausio jungtinės valstybės galybės laip
snio. Jie sakosi, norį vėl atgaivinti tų gar
bingų praeitį, siekdami atnaujinti glaudžius 
ryšius su Lietuva. Tik lietuviai, esu dabar

palmės šakelės rankose. Jie pagrobia Lietu
vos sostinę — Vilnių, tų miestų, iš kurio Jo
gaila, su kupina meilies širdim, pakilo Kroku
von. Ir savo apakime lenkai ėmė net bend
rai neigti lietuvių tautos esimų, matyt, norė
dami bent tuo pateisinti savo elgesį Lietuvos 
atžvilgiu. Pasaulinis karas jau dvylika metų 
kai pasibaigė, kitos tautos jau senai užgy- 
dė karo žaizdas, o čia, rytų Europoj, per 400 
kilometrų plotų stovi pagrobto j Lietuvos že
mėj lenkų “ritierių” pulkai su blizgančiais, 
į skolų paimtais, ginklais... Ir ten, tų skolintų 
ginklų apsaugoj, yra skriaudžiami lietuviai, 
ten naktimis yra puolamas ir žudomas be
ginklis jaunimas, kurio pralietas kraujas ir 
ašaros šaukiasi dangaus keršto. Ten yra draū 
džiama, baudžiama kalėjimu, pastangos įsis
teigti lietuviškų mokyklų, teisė lietuviškai ti
kybos mokytis ir lietuviškai bažnyčiose mel
stis... Toki tad yra šiandien lenkų “džentel
meniški” metodai geriems santykiams su Lie 
tuva, su kuria jie, kaip tvirtina, daug gar-

dran darban su savo bažny- į ninkui ėmė visų dienų padirb- 
tinėmis hierarchijomis siekti j uinti 40 lempAčių elektrai, 
tikrosios krikščioniškos tai-{Sekančiais metais atsirado 
kos pasauly. Tų bendrąjį' mašina, kuriųja į 24 valandas 
darbų arba veikimų Šventasis! padirbdinama 73,000 lempu- 
Tėvas užvardino Katalikų !čių. Kiekviena šių mašinų iš 
Akcija. : darbo pašalino po 992 žmonės.

Meksika daugiau gal, negu Avalinių pramonėje 100 ma-
kita kokia šalis, yra reikalin
ga tikrosios krikščioniškos 
taikos. Tad vyskupai ir iš
sprendė Meksikos katalikus

yra lenkų nedraugų sukurstyti ir nori šio len- bes valandų yra išgyvenę! Koks metodų
kų nuoširdumo suprasti. Bet vis dėlto jie, len
ką,i esą įsitikinę, kad ateisiąs laikas ir lie
tuviai susiprasių.

-f

B v

Kap. A. Johnson ir kap. F. Fulton, kurie išvyko į Ni
caragua. Pirmasis bus pirmininku Nacionalio rinkimų komi
teto, o antrasis — iždininku. Jiedu vyksta į Nicaragua 
prašomi tos valstybės valdžio .j j. a. Vai lybių aukščiausio 
teismo nutarimu. . -

'tuos 585,000 darbininkų pasi-Jnės su savimi turi ginklus la
bai retam atsitikime juos 
pultų gatvėse ar kur kitur. 
Užpultasis juk galėtų piktada
rį nudėti šaudamas tiesiog iš 
kišeniaus, pareiškia teisėjas.

Anot jo, įvairiausi ten ir 
kitur varžymai žmonėms įsi-

v ... , i i-- • Įrodo, kad šiandie šioj šaly y-sinų atlieka 2o,000 darbinin-| ’ .. . J
vie-

padirbdavo 
skustuvams.

, , , mm - • - ra reikalinga apie šeši milio-ku darbus. 1913 metais ° 1
nas
500

darbininkas
geležėlių

suorganizuoti ir juos patrauk-: Šiandie gi vienas darbininkas

skirtumas pirmiau ir dabar. Senovėj — ro
mantika, o šiandien — kruvinas ginklas! 

Išgirdus apie Dmitraukos žudynes, pro- 
Mes, lietuviai, iš savo pusės lenkams tu-Į testai ir demonstracijos stipriomis vilnimis į 

rim pabrėžti, kad taip pat gerbiam savo
garbingų praeitį. Šiais metais mes minim savo
didžiausįjį kunigaikšti Vytautų. Mes savo prai Bet tarp garsių to sveiko reagavimo pareiš 
eities neišsižadam, neužmerkiam akių net ir Į kimų pasigirdo ir savotiškų balsų: “Gerbia

mieji, tik mandagau, tik kultūriškiau”! Žino

ti ton akcijon.
Arkivyskupas toliaus pa

reiškia, kad kiekvienoj Mek
sikos parapijoj bus suorgani
zuota keturios pagrindinės or
ganizacijos. Būtent:

1. Visi vedę įvairaus am
žiaus vyrai ir visi nevedę virš 
33 metų amžiaus, kurie yra 
Meksikos Katalikų vyrų uni- 
jos nariai. - • * . * ,

2. Visos vedusios įvairaus 
amžiaus moterys ir visos ne- 
vedusios virš 35 metų am
žiaus, kurios yra Meksikos 
Katalikių Moterų Unijos na
rėmis.

3. Jauni vyrai, nevedę, 15 
ligi 35 metų amžiaus, Meksi
kos katalikų jaunųjų vyrų 
sąjungos nariai.

4

tokiu pat laiku 
32,000 geležėlių.

padirbdina

na i naujų darbų.
Kai-kas tvirtina, kad iške

liamos naujos pramonės dau
geliui darbininkų teikia dar- 

Įbo. Bet tos naujos pramonės,
p. Green, dar neprade-1 gyti ginklus toli neatatinkaAllllAA VA VAASA^SVA AVAAAVVA J . , .

Amerikos
tikrai stebėtinos atmaino- 
Šiandie baigiama vykinti ne
apsakoma masinė visako ga
myba.

Dešimtmečiu nuo 1899 ligi
1909 metų gamyba visoj ša
ly padidėjo. 59 „nuošimčiais, (
gi darbininkų skaičius 40 nuo ! Kad sumažinti kiek-norš
šimčių. 'nedarbą, Amerikos Darbo Fe-

Nuo 1909 ligi 1919 metu i aeracijos prezidentas siūlo: .
, v. “ k, ...... i i j- ,]U piktadarių skaičius žymiaigamyba padidėjo 35 nuosim-!Sumažinti darbo valandas die-, •

čiais ir darbininkų skaičius noje ir darbo dienas savaite-:hUina^^?-
1 ’ Štai Texn« valstybėje, sako

teisėjas Dillion, nerasite daug 
piktadarių. Tenai didžiuma

t, , • -4 i-i • anotPalvinnamai trumpu laiku į
, Ijusios jokios platesniosios ga-!savo tikslui. Dar daugiau gel-pramonese įvyko J ■’ 1 j. . . .

mylios ir todėl joms mažas bsti piktadariams. Ramieji
skaičių darbininkų 
ga.

iš pašalinamų iš darbo dar
bininkų vedamomis, mašino
mis vos 15 nuošimčių gali 
gauti darbus. •

reikalin- piliečiai tuo budu perdėm iš- 
ginkluojami, gi piktudariai 
juk visados gali įsigyti gink
lų.

Teisėjas buvo klausiamas, 
j ar jis, stovi ųiž visų žmoijių 
apsiginklavimų, atsakė, ..kad 
to nepatariąs. Bet jei pilie
čiai nešiotųsi ginklus, ištikiu-

38 nuošimčiais. ’je. Jokiu budu nemažinti, bet
Tais 20-mis metais 4,384,- didinti, darbininkams užino-l

000 darbininkų daugiau gavo kesnius, kad darbininkai gale-į 
darbus. tų daugiau visako pirkti ir’

Bet štai kitokia medalio pu-įPa^a^K-^ gamybų.
D. C.

piliečių yra parinktini ginklų 
vartotojai, geri šaudytojai. 
Bet užtaigi profesionalių pik
tadarių gaujos siaučia Massa-

T

prieš liūdniausius mūsų istorijos laikus. Kai 
Jogaila dėjo unijai pagrindus, tai jis tat da
rė širdies jausmų vedamas. Lietuva, kuri ta
da buvo nepalyginamai galingesnė už Len
kiją, žinoma, galėjo lengvai pasiekti Lenki
jos prijungimo tuo pačiu metodu, kuriuo po 
daugiau kaip 500 metų tat norėjo padai ytį 
Pilsudskis Želigovskio rankomis, t. y. kardu

T. A , Jaunos moterys, nevedu-įsė. Nuo 1919 ligi 1929 metųrerejo per Lietuvos plotus. Sveikas tautos 1 . v. I , v. .. . ,.
, . ... . . , 4 v • , isios, 15 ligi 3o m. amžiaus, i gamyba 42 nuošimčiais padi-, pl.n«pttsp N«w Ynrkn ir v;Runa, hnkama, reagavo , padaryt, zaud,. Jkksikos kot j»uuujlll^0 gi darbinLnUlJ skaičius BEGINKLIAI PILIEČIAI B | Yorke n ta-

------ - ---- --------------- 7 nuoč sumažėjo, š,no došin.t- PIKTADARIAI.

mečiu iš darbo mašinos išstū
mė 585,000 darbininkų.

vyrų sąjungos narės.
i tus, kur piliečiai išginkluoti. 
į Suprantama, > šio teisėjo 

valstybės! nuomonė, tai tuščias šauksmasMassacliusetts
aukštesniojo teismo teisėjas tyrynuošė. Jokiais varžymais 
D. F. Dillion yra nuomonės, negalima atimti ginklų nuo

Šios/ visos organizacijos 
ma, mandagumas ir kultūriškumas yra labai'kiekvienoj parapijos bus pa
geri dalykai ir privalomi, esant arba turint1 grindinės. Jos užsiims vien ka j Pradėjus 1919 m., sako p. 
reikalo sii žmonėmis, kuriems tos sąvokos nė. j'ulikiška akcija. Nuo politi-'Green, gyventojų skaičius vi-Įkad Amerikoj piktadarybės piktadarių. Einant tais var
ia tuščias žodžių skambėjimas. Tačiau nie- kos jos stovės nuošaliai, taip soj šaly padidėjo ir pasiro- plinta daugiausia dėl pačių i žyniais dažniausia baudžiami
kas neturi teisės iš mūsų reikalauti, kad pa- kad nekatalikiška ir nekrikš- dė, kad virš 5 inilionai dar 
siimtume savo kailiu įrodinėti pasauliui, kas/ioniška valdžia nerastų jose.bininkų reikalingi darbų. I’ri-

pi liečiu neapsiginklavimo. gerieji žmonės. Bet piktnda- 
Jei plėšikai ir kiti piktada- riai neliečiami, jie gali ir

y ra tikras kulti? iškurnąs.' (Bu» da įgiarj i.inkių priekabių jas kovoti. Įsegus prie tų virš 5 milionų riai žinotų, kad ramieji žino- jiems leidžiama išsisukti.

DIEVAS YRA TEISINGAS.
(Tikras atsitikimas).

1910 metais vienoj Liepojaus ligo
ninėj dirbo pasišventusi gailestingoji 
sesuo Magdalena.

Ji savo pasiaukavimu išgelbėjo daug 
ligonių ne tik kūno, bet ir dvasios li
gose.

Ji pasakojo vieną šiurpulingą įvykį, 
kuris atsitiko loję ligoninėj jai paves
tųjų ligonių skaičiuje.

“Aš turėjau savo priežiūroje dvi li
gonių patalpas, kuriose buvo apie 20 
ligonių-vyru. Vienoje patalpoje buvo 
silpnesni ligoniai, o kitoj — jau sveiks- 
tantieji ir net pasveikę.

Vieną dieną staiga susilpnėjo vie
nas senelis iš silpnesniųjų ligonių ir 
šaukėsi kunigo. Už 15 minučių kunigas į 
su Švenčiausiu atėjo.

Kadangi silpnesniųjų ligonių patal
pa neturėjo kito įėjimo, kaip tik per 
sveikesniųjų ligonių būtą, tai kunigą ; 
turėjome vesti per sveikesniųjų ligonių 
patalpą pas silpnesnį ligonį. Sveikes
niųjų ligonių skyriuje buvo apie 12 li

gonių. Jų skaičiuje buvo vienas vyras i 
užsikirtęs laisvamanis-bedievis. Jis de- Į 
gė didžiausia neapykanta ir reiškė pa
nieką, pamatęs einant kunigą su Šven
čiausiu per jų būtą. Tikintieji ligoniai 
kiekvienas atidavė paga'bą Švenčiau
siam ir su baime klausėsi to bedievio 
piktžodžiavimų, kuomet kunigas buvo 
kitame kambaryje. Arti jo lovos buvo 
vieno vaikino lova, kuris jau visas mė
nuo gulėjo su sulaužyta koja. Tas vai
kinas gyvai pritarė to suklydusio žmo
gaus kalbai — matyti, kad ir jis buvo 
jo organizacijos narys. Jie abu išjuokė 
Jėzų švenč. Sakramente ir visas kata
likiškas apeigas.

Pirmasis sakė: “Jeigu tas kunigas 
eitų prie manęs, tai aš spjaučiau jam į 
akis, jei koja nepasiekčiau spirti.”

Antrasis, jaunas vaikinas, sakė: “Aš 
kaip šunį išmesčiau už apykaklės per 
duris.”

Kunigui išėjus nuo silpnojo ligonio, 
tie du vyrai nesusilaikė viešai jo neį- 
žeidę ir vėl išjuokė švenč. Sakramentą. 
Kunigas nekreipė dėmesio į jų pašie
piančius žodžius, bet skubiai išėjo, nes 
buvo šaukiamas prie kito ligonio į mie
stą.

Už pusės valandos, kunigui išėjus, 
išgirdau garsų skambučio skambėjimą., 
Jis buvo smarkiai spaudžiamas svei
kesniųjų ligonių skyriuje. Labai išsi
gandusi skubiai nubėgau pas šaukian
čius, nujausdama ką nors blogo atsiti
kus. Iš tikrųjų pamačiau baisų reginį! 
Tas ligonis-vyras, kuris prieš pusvalan
dį plūdo baisiausiais žodžiais Jėzų Kris
tų švenč. Sakramente ir Jo tarną kuni
gą, dabar parpuolęs ant savo lovos 
dreba pamėlynavęs ir šaukia užkimda
mas: “Aš prakeiktas, aš pražuvęs, aš 
baisiausias žmogus pasauly. Duokit 
man kunigą, aš prakeiktas... duokit man 
kunigą... aš prakeiktas! Gelbėkit mane, 
aš pražuvęs ant amžių.” Išsigandau dar 
daugiau, nesuprasdama iš syk, kas čia 
atsitiko.

Skubiai pakviečiau budintį gydyto
ją ir telefonu pranešiau, kad skubiai 
ateitų kunigas su švenčiausiu į ligoni
nę. Gydytojas atėjęs apžiūrėjo ligonį ir 
jokios kūno ligos nerado, nes tas vy
ras buvo jau sveikas ir tą pačią dieną 
rengėsi išvažiuųti iš ligoninės. Anksčiau 
jis turėjo sužeistą koją, bet žaizda bu
vo jau senai sugijusi ir kitos ligos jam 
nebuvo. Jis buvo dar jaunas vyras, vos

30 metų amžiaus.
Daktaras paskyrė jam vaistų, bet 

nieko jam negelbėjo: jis vis nesusto
damas šaukė: “Aš prakeiktas, aš pra
žuvęs, duokit kuo greičiausiai kunigą, 
gelbėkit,” ir griežė dantimis, kaip al
kanas žvėris.

Visoj patalpoje ligoniai mirtinai iš
sigando. Ypač labai išsigando tas jau
nas vaikinas, kuris prieš valandą pa
dėjo tam blogos valios žmogui išnie
kinti švenčiausią Sakramentą.

Tą vyrą raminau, kaip galėjau, įro
dydama, kad Dievas yra gailestingas 
ir didžiausioms nusidėjėliams, nė vieno 
neatstumia, kuris už savo nuodėmes 
gailisi.

Bet mano žodžiai jam mažai ką gel
bėjo, jis vis šaukė: “Aš prakeiktas...”

Pasigirdo koridoriuj žingsniai ir tuo
jau sužinojau, kad kunigas jau ateina. 
Uždegiau dvi žvakes prie ligonio sta
liuko. Tas vyras tik pažvelgė į stovintį 
tarp dviejų žvakių kryžių ir vėl pradėjo 
dar baisesniu balsu šaukti “Aš prakeik
tas.”

Kunigas jau žengė per duris, o li
gonis tik sugniaužė kūmsčius, akis per
vertė įsmeigdamas savo žvilgsnį į lu

bas ir dar kartą sušukęs: “Aš prakeik
tas,” pradėjo mirti ir už penkių minu
čių mirė.

Visoj patalpoje išgąstis padidėjo. 
Visi matė, kad čia atsitiko nepaprasti 
dalykai.

Kunigas, padėjęs Švenčiausią ant 
stalo, ėmė klausinėti, kas su mirusiuoju 
atsitiko. Visi ligoniai vienu balsu papa
sakojo to .įvykio pradžią: koks miru
siojo buvo elgesys ir kalbos prieš va
landą laiko. Kunigas išklausė visą tą 
šiurpulingą įvykio pradžią ir tarė: “Ma
tot, mylimieji, kad Dievas visiem vi
suomet yra teisingas. Štai Jėzus švenč. 
Komunijoj yra liudininkas, kad jis ne
buvo vertas sulaukti kunigo ir priimti 
tą švenč. Kūną į savo širdį, kurią buvo 
velniui pardavęs. Iš tikrųjų, šis atsiti
kimas yra lygus stebuklui, kuris paro
do, kad Jėzus švenčiausiame Sakrame
nte yra tikrai ir baudžia žmogų net ii 
šiame pasaulyje už viešą |o niekinimą 
ir piktinimą kitų tikinčiųjų.”...

Kunigą nuvedžiau į kitą patalpą, 
kame buvo viena silpna senutė. Jis ją 
aprūpino šv. Sakramentais.

(Bus daugiau).
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Linksmas Metinis Katalikiško Dienraščio "Draugo

PIKNIKAS
SEKMADIENYJE, LEPOS-JUIY13, 1930

ČERNAUSKO DARŽE

Pradžia 10 v. ryto. Įzaga 50c, vaikams 10c

Vienas iš lietuvių šerifų 

pribuvusiems j “Draugo” pi-x 

knikų prie Chernausko daržo 

nurodo vietas. Čia matome di 

dėlės raitelių lenktynes. Kas 

pirmiausia atvyks j daržų 

gaus dovanas nuo pikniko ren 

gimo komisijos.

BUS GARSI ORKESTRĄ Po va

dovyste p-no P. SIMUČIO

iš Brighton Parko

EXTRA PASITARIMAS but-n Avė., Ip. Taruška, 3347
.............. ~ . So. Union Avė.

“Draugo” pikniko Rengi-j M(M,ika Naujokait5 4225
r mo Komisija turėjo nepap-princeton Ave pJ. stara. 

rastą pasitarimą busiančio 5in .
‘ pikniko reikalais. Kaikurio- j__________________ __

se kolonijose pastatyti nau-’ ToWn of Lake — P. Biels- 
ji vadai, kiekvienos koloni- ,ki° ice-creaminėj, 4544 South 
jos vadai pasirūpins gauti jWood St., J. Matemaitis, 4528 
po 10 darbininkų. Kur bus Hermitage St., J. Paukš- 
sudarytas didesnis darbinio’tie, 4508 So. Honore st., St.
kų skaičius, tai bus dar ge
riau.

Visi darbininkai pasižymČ 
jusieji pikniko darže ir laike

Bagdonas, 4608 So. Wood st., 
Zofija Leščauskaitė, 4633 So. 
Wood St., V. Butkevičiutė, 
5619 S. Lincoln st., K. Kaval-

pribuvę gaus dovanas. Biz-j&ko krautuvėj, 4537 S. Pau- 
nieriai, profesionalai ir visi liną, A. Rumšienė, 5702 So
kiti bus už pasižymėjimą 

piknike bus plačiai Išgarsyti 
Rengimo komisija gavo nuo 

^darbininkų sutikimą, kad re- 
rstoraną ves šv. Onos Dr- 
jos narės Dievo Apveizdos 
par., prie baro dirbs Šv. An 
tano dr-jos nariai iš Cice-

Justine, K. Būro buČernėj 
1845 W. 47 st., Vincas Stanci
kas, Jonas Baltutis, 1543 W. 
46 St., M. Sodeikienė, 4509 
Užeigoj 1714 W. 46 St., Ona 
Jasalskienė, 1825 W. 45 St. 
Jadvyga Čepulienė 4439 So. 
Honore St.

ro, prie šaJtakošės ir “bot 
dogs” dirbs nauji Northsl-I A' Janausk° bortinėj, 45«3 
dės veikėjai. Apie kitus pat We.tworth Avė 
varkymus bus pranešta vė
liau. i

Didžiulėj salėj visos Chica- 
gos jaunimas linksminsis lie
pos 13 d. Chemiausko darže 
Povilo Simučio iš Brighton 
Parko orkestrai griežiant nau
jausius lietuviškus ir ameri
koniškus šokius.

“DRAUGO” PIKNIKO 
TIKIETŲ PLATINTOJAI

North Side — A. Bacevi-ima. Taip-gi priminė, kad 
čius, 1850 Wabansia, K. Šer-^prie tos progos pritiktų pasi-
petys 1710 No. Girard, V. Ma- 
čekonis, 3315 Pierce Avė.

darbuoti ir suteikti naujam 
vyskupui dabartiniams rei-

Jono Kaitulio knygų krau-įkalams paramos.
tuvėj, 1641 No. Paulina, A. 
Nausėda, 1024 Center St.

Dievo Apveizėtos par. — J. 
Puplesis, 1823 So. Union, p-nia
Lukošienė,
Avė.

1928 Canalport

Roseland — M. Misiūnas, 
245 W. 108 PI.
245 W. 108 PI., Povilas Lat- 
vėnas 236 W. 106 PI.

Kaz. Račkauskas, 31 W. 
108 PI.

Vinco Kaušilo tabokos krau 
tuvėj 119 Ei 107 St.

West Pullman — Z. Gedvi
las, 12022 So. Halsted St.

P-nų Suscillų krautuvėj, 
12300 Emerald avė. P-no Ba- 

1 jorino krautuvėj, 12001 So. 
Halsted St.

Brighton Park — F. Gubis- 
ta, 4355 So. Mozart st., J. 
Urnežius, 4618 S. Califomia, 
A. Vyšniauskus, 2517 W. 43 
st., J. Dargužis, 4210 So. 
Artėsian, V. Zaramskaitė, 4458 
So. Francisco. J. A. Klimas, 
4242 So. Maplewood Avė.

Elena Valiuliutė, 4024 So. 
Rockwell St.

Izabelė Laucaitė, 2532 W. 
46 Place.

Kaz. Petrulienė, 3020 West 
W. 22 St.

Farmoj piknikinis biznis ė- 
jo gerai vietinės šeimininkės 
prigamino šviežių, gardžių 
farmeriškų valgių, o broliu
kai svečiams patarnavo prie 
stalų, taipgi prie šaltakoščs 
ir saldžiu gėrimų. Westsidie- 
čiai 19-to skyriaus pasižy
mėjo. Prie ' straikierio dirbo 
Baltr. Urbonavičius, Antanas 
Vaičekauskas, prie vokiškų 
bonkų Ignas Kryževičius, Pe
tras Fabijonaitis, Steponas 
Striaukas.

Iš “Draugo” talkininkai 
buvo Broliai Andriejus ir VIa 
das, kuriedu vadovavo 19- 
tam skyriui. Turėjo ineigų a- 
pie $200. Iš Brighton Parko 
pasižymėjo prie lietuvišku 
saldainių Kaz. Anužis, J. Val- 
skis, prie sūrių p-nios Sadaus
kienė, Samoškienė, Kasragie-

Melrose Park — J. Žvirblis 
143 ;35 Avė.

Vęeg't Side Ciprijonas1 Gubistienė, o Ona Kaz-
Druktenis, 2209 W. 23 PI., M. 
Mikšienė, 2241 W. 23 PI., B. 
Urbonavičius 2703 W. 24 PI., 
studentas P. Atkočiūnas, 2336 
So. Oakley ir “Draugo” ofi
se, A. Aitučio barbernėj, 2203 
W. 22 St.

lauskienė prie bišopo; taip pa 
sižymėjo expressininkas A. 
Ticzkus, kurs su savo di
džiuliu troku atgabeno daug 
linksmų piknikierių iš Brigb-

Marąuette Park — B. Ne- 
nartonis, 6540 So. Campbell,
V. RukŠtalis, 2423 W. Mar
ąuette Rd., Pr. Smilgius, 2659
W. 71 st., St. Gailius, 6803 S. 
Rockwell, A. Gudenas, 6807 
So. Campbell, J. Baranaus
kienės krautuvėj, 6955 South 
Talman, Petras Rumšą, 7205 
So. Maplewood, J. Stočkus,Dienraščio “Draugo” pik

nikas jvyks liepos 13 d. Čer- 6522 So. Rockwell, V. Petkaus
niausko darže. Tai jau nedaug bučemėj, 2500 W. 69 St.
laiko beliko. Visose kolonijo-t Broliiį Matkų krautuvėj, 
se darbuotojai jau paskirti į 6801 So. Artėsian, Juozo Va
darbų. Dabar visi “Draugo” 
prieteliai ir rėmėjai širdingai 
yra kviečiami talkon tikietų
platinime ir parėmime daile a n , Mock 
tam, patarimam, darbe, atsi- 1301 c A j Ja

lankymu .r kitam budais. , naS>ngkaa| B Račienė, 
Tlkiet, galima gaut, šiose j Mikolainj8> j MatckaitiSi

B. Grikšaitė, Elena Sulgaitė, 
Bridgeporte — p-nia A. Nau M. Vaičiūnienė, 1927 — 49

lentino bučemėj, 2558 W. 69 
St.

sėdiearė, 917 W. 33 st., A. Ale- Avė., K. Sriubienė, 1315 — 
liunienė, 3251 So. Union avė., j50 Avė.

•u- Gudų krautuvėj, 901 W. 33 j R. Gaubi s 8059 So. Halsted 
St., B. Sekleckis, 3351 Au- jSt

lon Parko. P-nas Ticzkus, pa
gražinęs savo trokų, pasitar- 

J. J. Aukškalnis, 1354 ITar- ’naus ir “Draugo” piknikui 
rison St. Gary, Ind. ; liepos 13 d. Brigbtonparkie-

čiai buvo atsivežę savo para
pijos pikniko posterius ir iš
kabinėjo ant tvorų ir sienų 
taip, kad visi matė, kad jų 
didžiulis piknikas jvyks lie
pos 20 d. Chemiausko darže.

PIKNIKAS MARIJONŲ 
FARMOJ.

Liepos 4 d. Marijonų Far- 
moj įvyko metinis Atari jonų 
Rėmėjų išvažiavimas. Oras 
pusėtinai buvo geras, tai ir 
piknikierių suvažiavo gražus 
būrelis. Už visų kolegijos rė
mėjų sveikatų buvo atlaikytos 
lauke Kolegijos namo tarp
duryje šv. Mišios prie gražiai 
tam kartui parengto altoriaus. 
Po šv. Mišių buvo suteiktas 
palaiminimas Švenčiausiu Sa
kramentu. Gražų pamokslų pa 
sakė tėvas Marijonas kun. J. 
J. Jakaitis. Be kitko gerb. pa
mokslininkas pagyrė suvažia
vusius už1 uolų kolegijos rė
mimų ir prašė tęsti tų darbų 
ir toliau ir surasti daugiau 
rėmėjų. Prisiminė apie gene
rolo prof. Bučio išrinkimų 
vyskupu. Kadangi visi Šv. Tė- 
vo malone parodyta Tėvų Ma
rijonų kongregacijai džiau
giasi, tai ypač gerb. prof. Bu
čio prieteliams yra maloni ii-

Iš ciceriečių pasižymėjo A. 
J. Janušauskas, Ant. Raba- 
čanskas ir Elena Sulgaitė. Iš 
North Sidės Pijus Plečkaitis 
su žmona, kuriedu buvo savo 
kolonijos piknikierių vadais, 
ir Ant. Bacevičius. Iš Mnique- 
tte Parko Kaz. Martinkaitė, 
Elena Ivaškevičiūtė ir p-nia 
Martinkienė. Iš farmerių pa
sižymėjo Andrius Poška su 
vestsidiečiu Ciprijonu Druk- 
teniu prie serijų. Iš Dievo 
Apveizdos par. pasižymėjo K. 
Matjošaitis su žmona, p-nia 
Sinkevičienė ir kiti. Iš Bri- 
dgeporto p-nia U. Gudienė.

Svečių tarpe matėsi “Dr
augo” adm. kun. Dr. Matu
laitis, redaktoriai Šimutis ir- •
Tumasonis, vice-adm. p. Pel- 
džius su žmona. Klebonai Al- 
bavičius, Vaičiūnas, Baltutis, 
Deksnis, Cicero vikaras kun.

Juškevičius, Aušros Vartų 
par. kleb. gerb. kun. L. Drau
gelis, vikarai: kun. Vitkus, 
Nek. Prasid. Šv. Pan. par. 
Vaitukaitis ir Valančius, dr. 
Poška su žmona, Dr. Rakaus
kas su žmona, Dr. Bložis sv 
žmona, veikėjas Mickeliunas 
su žmona, Kontraktorius K. 
Vilimas, biznierius J. Atko
čiūnas abu iš Marąuette Par
ko maliavojimo kon t rak to
rius Antanai Liubertas iš Su- 

>fit, III. Viktaras Baanda, Lie
tuvių Metropolitan Laundrės 
vedėjas, broliai biznie. Pov. 
ir Jonas Baltučiai, arkitektas 
M. E. Žaldokas, poliemonas S. 
Pileekas ir daug kitų.

Geros dovanos teko Mar
ąuette Parko biznieriui laik
rodininkui R. Andreliunui, 
AVest Sidės barberiui A. Aitu- 
čiui, North Sidės Vyčiui Jo
nui Lebežinskui, iš Roselando 
Vincui Mitkui, p-niai Svetikie- 
nei iš Brighton Parko. Dau
geliui teko gaidžių, vištų ir 
kitokių gerybių.

Visi piknikieriai skirstėsi 
gerame upe ir tarėsi apie at
važiavimu darbo Dienoj, tų 
dienų vienas iš piknikierių 
grįš su nauja mašina.

“Draugo” pikniko rengimo 
komisijos pirmininkas pasi
darbavo su pagelbininkais 
“Draugo” pikniko tikietų pla 
tinime ir svečiai žadėjo dien
raščio “Draugo” piknikų lie
pos 13 d., Chemiausko darže 
skaitlingai paremti.

Rap.

Iš L. R. K. S. A. 43-TO 
SEIMO.

7 ------------ '
(Platesnis L. R. K. S. A. Sei

mo aprašymas).
Po iškilmingų Bažnytinių 

apeigų, visi delegatai susirin
ko į svetainę. Vieni su kitais 
kalbėjos ir tarės apie prezi
diumo sųstatų.

Štai, 11:15 prieš piet. Pa
simato ant estrados visa cen
tro valdyba ir pirm. P. Molio- 
lis pakvietė visus sėsti į vi
durines sėdynes, o svečiams 
toliaus ir šalinėse. Dvasios va
das, kun. Mieliauskas, atkalba 
maldų ir giedama Lietuvos 
himnas.

Pirm. paskyria mandatų 
komisiją iš sekančių: pp. Mie- 
liausko, J. A. Mickeliuno ir 
Sabaliausko, ženklelius pri
segti — p-les A. Malilišiutę, J.

Rakauskaitę ir H. Pajaujiutę,, MOTERYS DARBININKĖS 
centro sekr. p. Šaliunas šau- j PIGIAI APMOKAMOS.
kia delegatus. Kun. Garmaus'------------
mandatas neprimamas. Palik- Į Praėjusiais trisdešimtimis
ta kom. išpręsti. Delegatų 107, 
dvasiškių 9.

Antras sesija po pietų1.
Peršaukus delegatų vardus, 

susidaro 114 ir visi priimti. 
Mandatų komisijos du nariu 
pareiškė priešingi kun. Gar
maus priėmimui mandato. 1. 
A. Mickeliunas protestuoja ir 
prašo seimo tarti teisybės žo
dį. Kalba kun. Garmus, su
kelia ovacijas. Šaliunas kni
sasi, bet negali surasti faktų. 
Kalba kum Norbutas ir balsa
vimas. Kun. Garmus pripažįs
tamas legaliu delegatu.

Statoma 3 kandidatai į sei
mo pirai.: A. Sutkus, Saučiu- 
r.as, Domeika. Balsavimo sėk
mės: P. Šaučiunas gauna, 57 
bal., A. Sutkus — 55, Domei
ka — 2.

metų Amerikoj moterų darbi
ninkių skaičius žymiai padau
gėjo. Bet už savo darbus ap
turimuoju užmokesniu neatli
ko pažangos. Vyrai darbinin
kai kaip buvo, taip yra pir
menybėje. Nors kai-kur mote
rys bendrai su vyrais atlieka 
vienodus darbus, bet joms 
mažiau atlyginama, negu vy
rams. Už darbų atlyginimo 
paprotys iš senų — senovės 
yta vyrams daugiau mokėti. 
Sako, vyrai daugiau visko 
reikalingesni, gi moterys nei 
pusės tiek.

Kas gali atsakyti, kiek ta
me tiesos. Didžiuma vyrų tu
ri išlaikyti šeimynas. Bet ir 
moterų darbininkių tarpe yra 
nemažai tokių, kurios taip pat 
turi išlaikyti šeimynas ir tai

Viee-pirm. išrinktas A. Snt- nemažas. Ir kada joms už vie-
kus 67 bal. prieš Galinį 51 bal. 
(delegatų tik 115).

Sekr. renkamas iš dviejų, 
gavęs daugiausiai balsu. —- 

pirmas, mažiau — antras. J. 
P. Mačiulis gauna 49, o M. 
Zujus 60 balsų.

Įnešimų kom. išrinkta: T. 
Šeimis, P. Venclauskas ir Ven 
čius.

Prašymų, skundų ir teismo 
komisija.

Komisija išrinkta iš aštuo- 
nių, būtent kun. Norbutas, 
kun. Garmus, adv. Česnulis, 
Tumasonis ir J. A. Mickeliu- 
nas.

Sveikinimų kun. Urbonas, 
kun. Mieliauskas ir Makuse- 
vičius.

Pirm. P. Mkliolis kviečia 
rašt. perskaityti prezidiumo

nodų ne vyrais darbų mažiau 
atlyginama, joms daroma di
delė neteisybė. Jos tuo budu 
nežmoniškai skraudžiamos. 
Tečiaus darbdaviai nedaro 
skirtumo ir todėl daug nusi
žengia.

Šiandie moterys taip pat 
ir darbus gauti turi sunkeny
bių. Seniau mažai buvo atsi
žvelgiama į samdomųjų dar
bininkių amžių. Šiandie gi 
duodamas darbas tik jaunoms 
moterims, neskaitant jaunų 
mergaičių, kurios turi pirme
nybės.

Be kitko, šiandie moterims 
darbininkėms nei darbai nėra 
palengvėję. Kaip seniau, taip 
šiandie jos turi sunkiai dirb
ti. Daugelis jų nuo persidirbi- 
mo serga, arba įgauna nepagy

sųstatų, dvasios vadas kun. domąs ligas.
Kad milionai moterų šiojMieliauskas sudeda priesaikų.

Sveikinimai.

Telegrama sveikino dienraš
tis “Draugas”, pral. M. Kru
šas ir visa eilė centr. organi
zacijų, apskr., kuopų if pa
vienių.

Teismo kom. narys Micke- 
iliūnas prašo, seimo, kad, visi 
skundai būtų perduoti komi
sijai J. Šaliunas priešinas. 
Girdi, seimas neturi teisės 
daugiau skundų priimti. Vist 
skundai turėjo būti prisiųsti 
į Centrų. Dabar jau vėlu. 
Adv. Česnulis stoja ginti Ša* 
liūnų. Rap.

(Bus daugiau)

šaly turi dirbti sunkiuosius 
darbus įvairiausiose dirbtuvė
se, bloga yra tautai. Kada 
vedusios moterys — motinos 
dirba, suprantama, turi būt 
apleisti ir neprižiūrėti jų na
mai ir vaikai. Su namais tik 
pusė vargo. Su neprižiūrimais 
vaikais yra tikra nelaimė.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ.”



I H draugas Pirmadienis, Liepos 7 d., 1930

LIETUVIAI AMERIKOJE
VYČIŲ SEIMO DELEGA

TAMS.

Ar rengiatės važiuoti į sei 
iną Kenoshon ir abejojate, kad 
jus Kenoslios Vyčiai manda
giai nepriims. Jei taip, tai 
meskite tą abejonę vėjams ir 
klausykite, ką aš jums pasa
kysiu.

Pereitą utarninko vakarą, 
tuoj po devintinių mišparų 
mes, penkios AVaukegano mer

gaitės, važiavom pasivažinė
ti ir, štai, netrukus buvom 
Kenoshoje. Važiuojam per lie 
tuvių koloniją ir pro para
pijos svetainę. Svetainėje ma
tyti žiburys, o prie svetainės 
stovi būrelis vyrų ir konfe- 
ruoja. Gi mes, merginos (kaip 
ir visos merginos) susidomė- 
jom ir tuojau norėjom žino
ti, kas čia dedas. Drąsesnė 
mergaitė paklausė: “Kas čia 
dedas?”. Visi vyrai tuoj at
siliepia: “Rengiamės prie Vy
čių Seimo”. Tuojaus jie mus
prašė eiti j svetainę.

Įėjus į svetainę pasirodė ki
tas būrelis. Šitame būrelyje 
buvo ir mergaičių. Vieni kaž 
ką skaito, kiti net rankomis 
maskatuoja. Paklausėm jų 
vedėjo, ką jie čia daro, o jis 
atsako, esą, tai teatro lošėjai. 
Tas teatras bus per Vyčių sei
mą ir kati jie kas vakaras da
ro repeticiją.

Kenoshos Vyčių prez. V. 
Eudeikis perstoto mus ir ste
bėtis reikėjo, kaip švelniai 
mus šis jaunų būrelis priėmė.

Pradėjom šnekėti apie atei
nantį seimą ir Kenoslios jau
nimą. Kaip jie laukia to sei
mo, ir kaip jie stengias, kad 
jis pavyktų! Ir pavyks, nes 
tokia energija neina niekais.

Laikas bėgo, kaip vanduo 
šitam linksmam būrely, bet 
turėjom keliauti atgal i Wau- 
keganą. Mums buvo sunku 
atsiskirti, nes ta trumpa va
landėlė jaunų būrelis mums 
taip priėmė, kad, rodos, bū
tumėm jų seniausi draugai, gi 
ištikrųjų mes jų lig šiol nie
kad nebuvom matę.

Ištikrųjų sakom jums, kad 
jus, delegatai į Vyčių Seimą 
Kenoshoje nuvažiavę rasite 
ką nors nepaprasto lietuvių 
jaunimo tarpe. Tai — švelnu
mą, mandagumą ir linksmu
mą. “Aide”.

Vaikai buvo tinkamai 
rengti ir išlavinti.

Altoriai skendo gyvose gė 
lėse. Tai vis gerb 
Pranciškiečių triūsas.

Didž. gerb. klebonas kun.
Kazėnas laikė šv. Mišias, o
klerikas V. Sadauskas jam į keliai 
patarnavo. Laike šv. Mišių ' gerb. klebonui

pri-

ratukų. Kitos net patį Lim- 
bergą “subytino”, taip aukš
tai buvo iškylusios. O kitos 
tai net po kelis kartus važia
vo į “kaliforniją” ant meš
kos atsisėdusius. Žodžiu, tiek 
vaikai, tiek suaugę sočiui pri- 
silinksminę, prisivažinėję va
kare grįžo laimingai namo. 

Mes, tėveliai ir mūsų vai- 
esame savo 

už tokį gra-

C H I C A G O J E
GRAŽIOS VESTUVĖS. nia Janušauskienė savo 

balsu maloniai linksmino puo
tos dalyvius. Kalbėtojų tarpe

NORTH SIDE ŽINELĖS.

Draugija šv. Cecilijos 
ražiujkė mėnesinį susirinkimą 1 d. 

liepos. Susirinkimas buvo 
skaitlingas, kaip ir visuomet.

buvo keletas svetimtaučių ir j Keli raportai buvo svarbūs,

dėkingi

klebonas pasakė labai gražų, ,žų pasilinksminimą.
sujaudinantį vaikeliams pa
mokslą. Ne vienam tėveliui, 
bei motinėlei nuriedėjo džiau
gsmo ašarėlė, žiūrint į savo 
vaikelius, beklausant klebono 
jausmingų žodžių.

Po šv. Mišių klebonas įra-Į 
šė vaikus į rąžančių ir Škap
lierius; taipgi pašventino kny i 
gėlės ir žvakes, paaiškindamas į 
jų reikšmę
ragino vaikelius eiti dažnai į 
išpažinties ir prie šv. Komuni
jos.

Gražu ir džiaugsminga da-

Iš kalnų parskridęs.

LIETUVOJE
RAMYGALA.

Kiekvienas atsiims tai, ką 
užsipelnė.

Praėjusiais metais Ranivga- 
ir priedermę, ir .]os pavasarininkai turėjo ne

maža bėdų. Negana to, kad 
juos stengėsi nugąsdinti ir iš
blaškyti savo staugimu viso
kie dvikojai vilkai, teko jiems 
patirti ant savo kailio ir vį 
są eilę “žygdarbių”. Žiūrėk, 
čia pavagia kuopos orkestro 

nekaltą vaikelį pirmą kartą; instrumentus, čia vėl pas uo- 
priimant savo Išganytoją imlesnius pavasarininkus Samso 
nekaltą širdį. Noroms neno-inus> net išiaužiant duris, pa
roms turi ašara nuriedėti per vagiami kailiai, arba pavasa-

Birželio 28 d. susituokė p.
Vincas Rukštalis su p-le An- 
taneta Širvinskaite. Sutuok
tuvės su iškilmingomis mišio
lais ir pamokslu įvyko Visų
Šventų parapijos bažnyčioj, assistant 
Roseland, III. Per mišias gra
žiai giedojo plačiai žinoma ir 
visų mėgiama p-ni Janušaus
kienė. Bažnyčia buvo gražiai 
papuošta painiomis ir gyvo
mis gėlėmis. Sutuoktuvių liū-

lietuvių. Kaip tai: Mr. S.1 kurie verti paminėjimo, bū 
Leland, Aetna Life Ins. Co. ilent raportas iš komiteto Vy- 
supervizeris, Mr. Viggington, ] tauto suk. paminėti, draugi-įmingu.

general manager; jos metinio išvažiavimo ir 
Mr. J. Lady; p. A. Dalgis, p. į draugijos 23 metų gyvavimo 
J. Janušauskas; Mr. N. Sėd-į sukaktuvių paminėjimas, 
ler, p. Ignas Sakalas, Dr. | Vytauto suk. komitetas pra

supuola su Vytauto 500 metų 
mirties sukaktuvėmis. Komisi- 

lai- |ja savo planus patieks sekan 
įčiam draugijos susirinkime. 
Čia betgi neužtenka komisi
jos; visi draugijos nariai tu
rėtų tuom susirūpinti ir dar
buotis iš vien su komisija, 
kad padarius paminėjimą sek-

Olsen, p-lė A. Širvinskaite nešė, kad prie apvaikščiojimo 
(jaunosios sesuo) ir A. J.1 smarkiai ruošiamasi. Padary- 
Žvirblis. Kalboms ir linkėji-'ti medeliai pusės dolierio di- 

dininkų, kurie matė, kad p. linams pasibaigus, jaunoji vi-'\džio ir prie jų bus pritaisy- 
V. Rukštalis jau tikrai apsi- siems atsilankiusiems tarė ke- 'ta tautiškos spalvos kaspynė

lėtų padėkos žodžių.
Ant galo p. V. Rukštalis a-

čiavo visiems Į jo vestuves 
atsilankiusiems ir pasakė pas
laptį, kokios taktikos priši

rosi, matant suaugusius pri
imant šv. Komuniją bet nėra 
sulyginimo gražumui matant

vedė, buvo trys poros. Vestu
vių puota, kame dalyvavo jau 
nojo ir jaunosios daug gimi
nių, pažįstamų ir draugų, į- 
\yko Y. M. C. A. viešbuty.

Kadangi p. V. Rukštalis y-
ra labai sėkmingas Aetna į savęs 
Life Insurence Co. agentas, 
tai vestuvėse dalyvavo daug 
svetimtaučių, minėtos kompa
nijos viršininkų. Jaunave
džiai susilaukė iš minėtos 
kompanijos darbininkų

Todėl, visi draugijos nariai 
iš anksto turime ruoštis 
sisekimas bus užtikrintas.

Rapor.

o pa-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5 00

S PECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas

ldė- bu. nnrdnvinėinmi lobai ,ttkr» specialistą, ne pas koki nepa- lldl, hUft paiua\ intjami m )dl tyrėų Tikras specialistas, arba pro- 
Draugi'jos fesorius, neklaus jūsų kas jums ken- 

iri ’ kia, ar kur skauda, bet pasakys pats.pigiai — po
nariai Žada pasidarbuoti jų po pilno išegzamlnavimo. Jus sutau- 

, • jpysit laikų tr pinigus. Daugelis kitų
piaunillie. 'daktarų negalėjo pagelbėt Jums del-

Išvažiavimo komisija pra-jt0- kad j!e ne,,uP relkalin*° Pat7‘- ! _ _ . x I“10’ suradymui žmogaus kenksmin-
laikydamas jis patraukė prie nešė, kad išvažiavimas įvyks- į sumų.

o . . „. T_ ... Mano Radlo — 8cope — Raggl.
».& O <1. 1'UgpiUClO. Komisija lx-Ray Roentgeno Aparatas ir vl- 

darbuojasi, kad viskas
Antanetos širdi.

30c.

veidų, prisimenant savo pirmą 
šv. Komuniją. Tai didelė ir 
neapkaiuuojama padėka pri
klauso mūsų gerb. klebonui ir 
gerb. sesutėms Pranciškietėms j jį0 įvyksta

rininkų iškilmingos eisenos 
laiku, kad ją sutrukdytų, už
sidega jauja, nuo kurios su- 
plška pusė Ramygalos inieste- 

taipogi vagystė
klebono daiktų. Ilgai sekėsi 
šių “garsių” darbų veikė
jams išvengti to, kas papras
tai už tai priklauso, nors veik 
visi miestelio gyventojai mi
nėjo jų pavardes. Bet gabi 
gale atėjo ir “žygdarbiams” 
atpildo valanda. Nepersenai 
Taikos Teisėjas — už kailių 
pavogimų pas Samsonus nu
baudė Zigmą Markevičių ir 
Juozą Narsutį (pirmasis bu- 

įvo uolus tam tikros literatū
ros platintojas) po 6 mėnesiui.

i -i. siškas bakteriologiškaa egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik

ti llkamai priruošta, nes išva- ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu 
. . . . jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy-»«

ZiavimaS rengiamas Vietoje rūmas sugryš jums taip kaip buvo 
,• • ., ., et .- ■ pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil-v . 1 ** ‘etinio pikniko. OUSlimkr vj0( žarnijt inkstų, odos, kraujo, ner-

P. V. Rukštalio vardas A- Ijnas nutarė visus narius na- !n,t šlrdies> reumatizmo, kirminų,
. | .. . ... . j “ _ ' _ 1 uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
ir j menkos lietuvių katalikų vi- įkviesti atvirutėmis, jeigu turit kokių užsisenėjusių. įsi-

viršininkų daugybę ,sveikini,no j suonienes darbuotojų tarpo y-j 1)raMgijtts 23 nlutlJ „y vllvi. S“'*' ■2’SSS.' £
ir brangių ra gerai žinomas. Daug jis dir ! 8ukaktuviy pall,lojimas i n“t"lė,,°klt p“

i1,0 organizuoto jaunimo tarpo. v; k. lapkriEio 16 d svetaino
Vvty ir kituose laikraščiuose

laiškų, telegramų 
dovanų.

Per vestūvių pekilį susidarė
gražus programas. Toastmas- 
teriu buvo p. Rakauskas, 
Itoselando vargonininkas, po-

Tą pačią dieną, vakare, 
jaunavedžiai išvyko porai sa
vaičių į Oliio ir Michigan.

DR. J. E. ZAREMBA

yra tilpę įvairių jo raštų. Sa
vo laiku važinėjo po kolonijas 
su prakalbomis katalikišką 
spaudą platindamas. Net per 
keletą metų buvo L. Vyčių 
centro raštininku, Vyties ad-

" „ V . ", |ministratoriu ir daug pastan-litų. Ramygalos miestelio , .
gų padėjo, kada Vyčiai stei
gė nuosavą spaustuvę.

P. V. Rukštalis buvo su- 
darbuoto-

įas, dabar sėkmingas apdrau- 
dos agentas ir, kaip matome, 
jam gerai klojosi išsirinkti gy 
veninio draugę.

Linkime laimingo ir ’links-

kalėjimo, o taipogi priteisė at
lyginti už pavogtus kailius 
400
padegėjas Jakaitis taipogi ne
užilgo atsiims kas jam pride
ra, nes Teismo Tardytojas by- i 
, . . . . , -) manus visuomeneslą apie padegimą jau perdavė 
Apygardos Teismui. Byla a- 
pie pavasarininkų orkestro in
strumentų pavogimų dar yra 
eigoje, tačiau reikia tikėtis, 
kad tos vagystės kaltininkai 
bus nubausti.

(“P. B.”).
nio seiminimo gyvenimo!

A. J. Ž.

jau paimta gana didelė ii 
graži. Komisija planuoja su
daryti puikiausi programą, 
kad draugijos jubiliejaus būt' 
tinkamai paminėtas, nes jis

SPECIALISTAS 
Inėjimaa Rūmas 101®

20 W. JAGKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo B Iki 7 

Nedėliomla nuo 10 ryto Iki 1 
po pietų

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP 1ZSISENC.H SIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speclališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijlmą-kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai,
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Ncdėliomis iki 12 d. 
1200 West 20 St. kampas Kccler Avė., Tel. Crawfonl 5573
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S ' 3IDidžioji Ekskursija Lietuvon!

už jų sunkų darbą ir triūsą.
Vaikų piknikas.

Birž. 17 d. trijų lietuviškų 
parapijų vaikai šv. Kazimiero 
parapijos iš Pittsburgb, Pa., 
šv. Vincento parap. iš Mc 
kės Rock, Pa. ir šv. Petro ir 
Povilo par. iš Ilomestead, Pa. 
turėjo išvažiavimą West- 
view parke. Nors iš ryto 
biskį lijo, dangus bu- 
iš Ilomestead, Pa., seminaris- 
vo apsiniaukęs, bet vėliau die
na buvo graži, šilta.

Vaikams buvo sutaisyta vi
sas patogumas. Gerb. klebo
nas kun. Kazėnas pasirūpino 
gauti veltui karus, kur buvo 
užtektinai vietos ne tik vai
kams, bet ir motinoms. Nuve
žė net j paskirtą vietą. Buvo
ir klebonai kun. Kazėnas iš į S POVILAS P. BALTUTIS 
Pittsburgho ir kun. Čepanonis £ 
iš Ilomestead, Pa., semenaris- 
tas Sadauskas vargonininkai 
Senulis su šeimyna iš McKes 
Rock, Pa., p. Mileška su šei
myna Nekalto Prasidėjimo 
par. iš Pittsburgb, Pa., p.
Medonis iš šv. Kazimiero pa
rap. ir iš liomstead vargonin
kas. Be to, dalyvavo visos 
gerb. sesutės mokytojos. Ne
mažas skaičius matėsi jaunų 
vyrukų Lyceum draugijos.
Tai šv. Kazimiero parap. at
eities šulai. Tai mūsų gerb. 
klebono kun. Kazėno “skad- 
ro-nus”. Jis juos suorganiza- 

ivo ir jis pats yra jų “kapito
nu”. Apie jų veikimų kitų 

'kartų parašysiu.
diena pasitaikė

, PITTSBURGH, PA.
Šv. Kazimiero parapijos vai

kų pirma Komunija.

Birž, 8 d. nemažas vaikų 

būrys pirmų kartų priėmė šv.

Komuniją,
»"-L"................L».‘- — > -J ■ ■ ■■

NĖR
DAUGIAU 
RAUM ATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medai Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą dėl 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau-
geliui ligų. Malonios vartoti, i tai kuris tik vaikas pritruko
Visose vaistinėse trijų dydžių. įtikietų tai tuojau prie savo ■'/-'.u I

Kadangi 
graži, lai vaikui prisivažinė
jo ant įvairių ratukų, prižui- 
dė Įvairių žaismių. Mat, mūsų 
klebonas kun. Kazėnas prisi-!
dėjo pilnus kišenius tikielu,

Ieškokite “Gold Medai ' vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

HAARLEM oil

klebono, kad ant galo ir pa
čiam klebonui jų pritruko.

Mūsų moterėlės ir jo nesi
dėjo rankeles susidėję. Jos 
ir-gi pasivažinėjo ant įvairių

Laivakcr&y agentas.

D.ir visi galite suspėti 
išvykti į Lietuvą su šia sė
kminga ekskursija. Jau a- 
pie 100 lietuviu yra užsi
sakę vietas su ta ekskur
sija. Su šia ekskursi ja vy
ksta j Lietuvą ir gerb. mi- 
sijonierius kun. AUGUS
TINAS DIRVELE. Nori
ntieji prisidėti prie šios 
ekskursijos tuoj kreipki
tės į mus.

Paminėjimui Vytauto Didžiojo 500 Metų 
Mirties Sukaktuvių

------------ Po Vadovyste-------------

Praloto J. Maciejausko
FRENCH LINIJOS DIDŽIU IR GREITU LAIVU

lle de France
IŠ NEW YORKO LŠPLAUKS

Pėtnyčioj, Liepos 11 D. 1930
Laivas plauks į Havre, Paryžiaus uostą, kur lietuvių eks

kursantai bus persodinti į kitų laivą ir plauks per garsų Kiel 
kanalų į Klaipėdą.

Laivakortės kaina į abi pusi $186, į vieną pusę $112, tak
sų $5.00.

Iki Ne\v Yorko ekskursantus palydės p. P. Baltutis. Visi 
reikalai visų pasažierių bus gerai aprūpinti.

Visi manantieji šiemet aplankyti Lietuvą, keliaukite su 
šią ekskursija. Kelionės reikalais tuoj kreipkitės pas mus, 
nes musų ilgų metų patyrimas ekskursijų rengime užtikrina 
jum kuogeriausia patarnavimą. Asmeniškai, telefonu, ar tele
grafu tuoj kreipkitės:

PAUL P. BALTUTIS &CO.

3327 SO. HALSTED STREET
Telefonas Yards 4669 Chicago, III.

KUN. A BALTUTIS

Marųuetle Paiko lietuviu parapijos klebonas, kurs = 
kartu su gerb. praloto J. Maciejausko ekskursija keliaus £ 
į Lietuvą.
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Pirmadienis, Liepos 7 d., 1930

žINiy-žINElĖS
DBIUGIB

X Kontraktorius Danielius 
(iličius, 2452 W. 69 st., dabar 
yra gerame upe, nes jau bai-

s ūda ryt i iš savo draugų ir 
kostomerių gerų būrį pikniko 
rėmėjų.

X Juozas Valentinas, ilgai 
gyvenęs Dievo Apveizdos par. 
persikėlė į Alarųuette Parkągia statyti du namu po num.

6324 So. Rockvell 4 flatų ir 1,0 num* 2558 W* 69 st Seno" 
po num. 2454 \Y. 69 St. 6 fin
tų,, randasi šalę sodnelio. Sa
kė, kad tuodu namu prieš 
‘‘Draugo” piknikų pigiau 

parduosiąs. P-nas Gricius ža- įlima gauti Drauge pikui 
da šauniai paremti “Draugų'’ ko tikietų.

X Juozas Juraška, senas 
prityręs bueeris, ilgai dirbęs 
Viktoro Petkaus buėernėj, 
2500 W. 69 St., dabar prade*- 
jo dirbti broliu Malkų. se
niausioj Marųuette Parko bu
veinėj, 6801 So; Artesian avė.

kaus Vienuolyno rėmėjų pir- • 
mus skyrius laikys mėnesi

nį susirinkimų liepos 7 d., 
7:30 valanda vakare, šv. Jur
gio parapijos svetainėje. 

Kviečiam visus narius at
silankyti ir atsiveskit naujų

D A K T A R A

joj vietoj jis turėjo 
nę ir delicatessen, o 
turi didelę ir gražių buveinę 
ir grocernę. Jo krautuvėj ga-

Pas u galima gauti Draugo Hariu grocer-I ,. . i įkinko tikietų naujoj e

Vaidyba.

GRABORIAI:

X Brighton Parko “Drau-J 
go” išnešiotojui broliai An
tanas ir Edvardas Vyšniaus-į 
kai, 2517 W. 43 st., prisiuntė ; 
po dolurinę “Draugo” pikni
kai paremti, o \Vest Sidės 
agentas paklojo dešimkę.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

918 Juscliui Tony 
926 Liupciui Pauliui

Telefonas Grovehill 3262

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2433 W. MARQUETTE ROAD
Nuc 9 — 12 vul. ryto. Nuo 2 vai. — 

5 ir 7 iki 9 vai. vakare. 
Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto. 

Nedėliotais pagal sutartį.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenuo 

Tel. l’rospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2330
VulundoB: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v 

Nedėlioj pagal susitarifcuą

Rcz. Tel. Mldway 5512

Ofiso Tel. Vlrglma 6086
Rezidencijos: Va» Buren 6868

OR. T. DUNDULIS

Simpatiškas — 
Mandagus ---

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisą:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Te). Tardą 1741 U 1741 '

SKYRIUS
4447 So. Falrtleld Avenue 

* SKYRIUS
141# So. 49 Ct. Cicero 

Tel. Cicero r794
SKYRIUS

8201 Auburn Avenue 
Tel. Boulevard 8201

Telefonas Yards 1118

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7 532

PRANEŠIMAI.
Bridgeport. Šv. Praneiš-1

NAUJAS IŠRADIMAS

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 2 4-tas Street
Telef. Canal 1713-0241 

I Valandos: 2 iki 4 p. p. Pancdėllals

GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 Iki 4 ir 6 Iki 8 v. r. 

Nedėliomls nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd. 

Vai.: nuo 8:84 Iki 9:84 vak.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH

Ofiso Tel. Victory 6687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 8874

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

I Antras ofisas Ir Rezidencija
j 6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo T-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

I'
Tel. Canal 6764 Republlc 8466

ir Ketvergais vakare Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 00 98

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street 

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

DR. ŽMUIDZINAS l DR. A. L. YUŠKA
Kurio svietas per šimtus metų lau

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

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

T. A. D. PRODUCTS 
3133 So. Halsted St. Chicago, 111. j Ofiso lr K-s-

GYDYTOJAS, CHIRURGĄ'! IR 
AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue 
Tel. Drezel 6323 

Vai.: 8 iki 10 ryto 
6-8 vai. va Kare

OFISAS

‘1900 S. IIALSTED STREET
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prieš pietus pagal sutartį.

Tel. Hemlock 8700 
Rez. Tel.

DR. B. ARON
Prospect 0616

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzle

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

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas Ilgai

vyrų, moterų lr valkų

DARO OPERACIJAS

lJgonlus priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakarą

Nedėliomls Ir seredomis tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 AVEST 22nd STREET 
CHICAGO

Boulevard 5913

JOHN SMETANA, 0. D.

S. D. LACHA wICZ
LIETUMS GRABORIUS

Patarnaija laidotuvėse kuopigiau- 
ela. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu btulte užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2518

2314 W. 23rd Place
Cllcago, III.
SKYRIUS:

1439 S. 43 Court Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

J. Luleviftus
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
1163 S. Halsted 
St. Chicago, 111.

Tel. Victory UIS

A
J'/

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

Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po 
pietų ir 6 iki 8 vai. vakaro

Res. 3201 S. VVALLACE STREET

J, F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABO RIUS 

CHI3AGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu 'kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iL 
dlrbystės. *

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

Phon* Boulevard 4139

A. MASALSKISI -
GRABORIUS

Masu patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neterl- 
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

OPTOMETRISTAS
Akių Ekspertas ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

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

skirtų valandų. Room 3 
Phone Canal 0523

ADVOKATAI

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

Tet. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIšGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai- _
Čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptle- '
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. ^a^-: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel

1650 AVest 46tli St.
Kampas 46th Ir Paulina 

Tel. Boulevard 5203

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

Sts.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 AVEST 18th STREET
Canal 3161

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Victory 4688-69 
Res. 4424 S. ROCKAVELL ST.

Tel. Virglnla 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A.
EMILIJA

UMBRAZIUNIENĖ
(I’o tėvais Sekanaitė) 

mirė liepos 5, 1930 ni. 9 vai. 
ryt. 43 metų amžiaus Kilo iš 
.Švenčionių Apskr., Tverečiaus 
I’arap., Sekanų Kaimo. Ameri
koj išgyveno 17 metų.

Paliko dideliame nubudime 
vyrų Aleksandrų, sūnų Alek
sandrų ir dėdę Mikolų Sekanų, 
■o Lietuvbj brolius Feliksų, Jo
nų ir Juozapų, seseris Juzefų, 
Adelę, A gotų ir Marijonų ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas 107 29 So. 
State St. Laidotuvės įvyks u- 
tarninke liepos 9 d. Iš namų 
8:45 vai. bus atlydėtas į Vi
sų šventų bažnyčią, kurioj į- 
vyks gedulingos p:|naidos už 
velionės sielų. I’o pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visut 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dulyauti šiose I'adoluvėse.

Nubudę:
Vyras, Kilaus, Dėdė Ir Giminės. 
Laidotuvėm patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741.

Telcphone Central 6926

F. W, CHERNADCKAS
ADVOKATAS

134 North La Šalie Street
CHICAGO, ILL.

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

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

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

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

Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-S 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

(Su Adv. John Kuchinsku) 
Vai.: 5-8; ser. lr pėt. 5-6.

Tel. Canal 2554

A. A. OUS
ADVOKATAS

11 So. La Sabe St.. Room 1791 
Tel. Randolph 0381-0382 Vai. 9-1 

Vakarais
6241 SO. HAIJSTED STREET 

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

Pėtnyčloa

Telefonas Boulevard 1939 I

Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

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

Prospect 1930.
Senas ofisas toj pačioj vietoj:

4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1989. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

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

Tel. Kenwood 6107
Valandos:

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

apart šventadienio lr ketvirtadienio

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzle 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomls
Susitarus

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
‘LIETUVIS akių specialistas

DENTISTAI

Office Boulevard 7141

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

TeL Canal 6819

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt 8b)

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

SeredoJ pagal sutartį

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6229 

Rezidencija: 6640 So. Maplewood 
Avenue Tel. Republlc 7969
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

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

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER

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

J. F. EUDEIKIS KOMP.

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

'' 7 f?"

JOHN B. BORDEN
(John Ilagdzlunas Borden)

ADVOKATAS

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

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telcphone Roosevelt 9099 

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Itepub. 9600

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

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

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 66t»

DR. P. Z. ZALATŪRIS
Gydytojas ir Chirurgas i 

1921 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Artesian Av< 

Valandos 11 ryto Iki g po pietą 
6 Iki 8:30 vakar*

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeri*

4729 SO. ASHLAND AVĖ. ;
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
VaL: ryto nno 19—19 nuo 9—4 *• 

pietų: 7—9:99 vakare 
Nedėliomls 19 Iki 11 

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard lėti

DR. V. A. ŠIMKUSDENTISTAS
4901 W. 14 St. Cicero, 111

X-Itay ir Gas
Valandos: 10-12 ryt., 1:30—5 Ir 6-9 , ___
vai. vak. Seredomis lr Ned. susitarus 3343 SO. HATSTKD STREE®

Gydytojas, Chirurgas Ir Akulerte

Tel. Armitago 1740

DR. S, T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dentistas
1008 MIIAVAI-KEE AVĖ

Kampas North Avė.

Nortwest Towcr 
Vai., 9-12 ryto:

I

Bldg. Room 309 
1-8:30 vai. vak.JOHN KUGHINSKAS

i LIETUVIS ADVOKATAS
I

2221 AVest 22nd Street 
Arti leavitt Street

Telefonu* Canal 2552 

i Valandos 9 ryto, iki 8:00 va-
1 1 • • f>-A ** OVUifeiizav, aazazzg m.vazas>• aaawa v
ikare. SeretI>tfrJs ir Letnycio- ino, skaudumą akių kurst). Atitai-jo ofisų, North Sidėį, o Cicc- 
1 initi nuo 9 iki 6.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
l’ulengvlns akių Įtempimą kuris 

esti pricžastlmgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu

DR, GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Įsitaisė moderniškų ofisų po 
num. 4S47 W. 14 St. Cicero,

Valandos: Nuo 9 — * g. p.
7—t vakare

i DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS«

Gerai lietuviams žinomas per 30 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias lr chroniškas Il
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prieluisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
III. Pirmiau Dr. Gussen ture- VAL«NJ1)?8; ^nuo !° PletM *rnuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

sau kreivas akis, nulmu cataractus.l” . , r . °f*so f-anaf 3110 Itez. So. Shore
lAJitaisau trumpą regyztę ir tolimąioj laikė skyrių. Dabar ClCC- 2238. arba Itandoiph 6800. 
i regystę.

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus S u ha tas

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan Avė.

Tel. Tullman 6950
Nuo B iki 9 vak. Ir Subatomlz

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

fepccialc atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomls nuo 10 rytė Iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

i Tel. Boulevard 7589

roj susilaukė liek pacientų, 
kad North Sidėj skyrių užda
rė.

Dr. Gusseno pacientai jo 
darbu pilnai patenkinti. Be to 
I)r, Gussen incina j dabartinę 
žmonių sunkių padėtį, tai yra 
atsižvelgdamas į.bedarbę, pa
tarnavimų teikia už prieina
mų kainų.

DR, MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plnzn 9909

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 8 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nedėk nuo 10 iki. lt dieną

t,
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C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS.

X Marijona Juodvalkienė 
su vaikučiais pereitame šeš
tadienyje iškeliavo Lietuvon 
apsigyventi Ežerėnų apskri
tyje, Degučių parapijoje, kad 
gimtinės tyru oru sustiprinus 
sveikatų ir vaikučiams davus 
progos pažinti Lietuvą.

X Šiandien Nekalto Prasi
dėjimo merginų draugija turi 
savo mėnesinį susirinkimų, 
Aušros Vartų mokykloje 8 
valandų vakare.

X Westsidiečių ekskursijos 
į Kolegijos ūkį liepos 4 d. pui
kiai pavyko. Patys gerai pa
sisvečiavo ir kitiems nurodė 
ten keliauti patogiausius ke
lius. Diena buvo labai graži. 
.Vienai ekskursijai net' teko 
pasidarbuoti ir bičių spiečių 
j naujų avilį suleisti.

X Vakar Aušros Vartų baž
nyčioje išgirdome vėl naujus 
užsakus, tai Petro Malakaus
ko su Ona Miliauskaitė ir 
Antano Kaminsko su Ella 
Salhanck’aitė.

X Praloto Maciejausko pa
siklausyti ir judamųjų, pa
veikslų pasižiūrėti Aušros 
Vartų svetainėn 2 liepos su
sirinko nemaža senų ir jau
nų. Iškalbingas pralotas visus 
patenkino. Seniemsiems papa
sakojo apie Lietuvos senąjį ir 
naująjį kaimų gyvenimų, da
bartinį pieno ir miškų ūkį, a- 
pie sodžių kolonizacijų, pra
dines ir įvairias speciales mo

Mes Inšurinam (ApMni)
Namus (nuo ugnies ir vėtros)
Brangenybes (Auksinius ir Daimontus)
Automobilius ir Trokus, (visose srityse apdrauda)
Langus

Kailinius (Fur Coats) ir Drabužius
Naujus Statome namus (Bldg. Construction)
Visokių kitų rūšių apdraudos (insurance)

Mūsų insurance (apdraudos) skyrius visuomet sten
gsis suteikti teisingų ir greitų patarnavimų. Taipgi pa
gelbės sutvarkyti jūsų insurance (apdraudos) reikalus 
be jokių kaštų ir atsakomybės tamstoms.

Mes atstovaujame sekančių kompanijų: Royal In
surance, Aetna Life and Casualty Co. ir kitų kompani
jų, kurios yra priežiūroj Illinois valstijos. Esame na
riais Board of Underwriters ir taipgi po Bond (Kaucija)

S. P. KAZWELL & CO.
INSURANCE SKYRIUS

2839 W. 63rd St. Tel. Republic 8899

Andriejus
Mirė Liepos 5. 1930, 3 vai. ryto, 41 metų amžiaus. Kilo iš Ma- 

rlampolės Apskr., Igliaukos parap., Manstraklų kaimo. Amerikoje 
išgyveno 21 metus.

Paliko dideliame nuiludlme dukterį Adelę, 14 metų, sūnų An
driejų 12 metų, seserį O. Ramanauskienę, Edvardų Ramanauskų, 
2 puseser): O. Butkienę, O. Valtekunlenę Ir anukus. O Lietuvoje 
tėvų Bladislovų Burinskų, du broliu: Bladisiovų ir Vincentų, 

Kūnas pašarvotas 4354 So. Wood Str.,
Laidotuvės Jvyks Liepos 8 d., 1930 Iš namų 8 vai. bus atly

dėtas J Sv. Kryžiaus par. bažnyčių, kurioje! Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazi
miero kapines. '

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažystamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę Duktė, Sūnūs, Sesuo ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. I. J. Zolp, Tel. Boulevard 5203.

kyklas; jauniems uždavė Lie
tuvos jaunimo mįslių, pav.: 
kiek ant dangaus žvaigždžių, 
kur žemės vidurys, kų kara
lius mano ir pasakų pasakė: 
kaip gudrus giminaitis ponių 
išgelbėjo nuo katinų ir gavo 
jog palikimų, kaip senutė svei
kino katinukų ir t. t. Pa
sirodo, kad prelatas gerai pa
žįsta žmonių gyvenimų ir vi
sus gražiai užima ir pamoko.

X Šie westsidiečiai biznie
riai aukojo parap. piknikui:
K. Kalnis, Vaitkievičienė. 
Mickievičia, Dobrovolskis, F. 
Siminas, Leščiauskas, Jasnaus 
kai, Skriokus, Butkus, Karia 
vičia, Vistartienė, Nevadoms 
kas, Aitutis, Rapšis, Aleliu 
nas, Šimkuns, Žilinskas, Šid
lauskas, Dobrovolskas, Gečie
nė, Kaminskas, Masalskis, 
Miknis, Beržanskis, Balsevi- 
čia, Budavičia, Akavickis, 
Dulskis, Gfrcius, Pilipavičia, 
F. Balčiūnas, Kaminskas, R. 
Precen Mutual Sausage Com- 
pany, Juknis, Telser, Blue Is- 
land.

Pinigais aukojo: Dr. Biežis 
$5.00, Mackevičia, $5.00, Ta- 
manauskas $3.00, Lekavičių 
$2.00, Cibulskis $2.00, Adomai 
tis $1.00, Mankus $2.00, Krot- 
kus $2.00, Brenza $2.00, Maro- 
zas $2.00, Dr. Bložis $1.00.

Trokus aukojo Oksas, Mase- 
liunas, Metropolitan Laundry, 
Kaminskas, vežiotojas Atraš- 
kevičius.

L. V. ‘ DAINOS” CHORAS 
PRADEDA RUOŠTIS

i SEZONUI.

Nors da karščiai, bet L. V. 
“Dainos” choras jau pradeda 
ruoštis sezonui. Šiomis die
nomis choro pirm. nariams iš
siuntinėjo laiškų šio turinio: 
“Gerb. Tamsta:
“Tik vienas mėnuo liko iki 

pradėsiant Lietuvos Vyčių 
Dainos choro naujų metų 
darbų. Kad įvykdžius gra
žius ateinančio sezono chorui 
nustatytus planus, reikia mu
ms daugiau jėgų. Taigi, šir
dingai prašau, kad per šį mė
nesį pasidairytūmėt, paieško- 
tūmet, surastūmet ir prikal- 
bintūmet vienų sopranų, altų, 
tenorų ar basso, arba visų po 
vienų, arba keturis kožno 
balso, ir atsivestumėt į pir
mutinę repeticijų, rugpiučio 
1 d.

“Tamstos kvota yra vienas 
naujas narys. Knygoje prie 
kožno vardo padėsime ženklų 
kada ši kvota bus išpildyta.

“Tikiuosi, kad tamsta ne
atidėliosite šio dalyko, kad 
nuo šiandie ir miegoti ramiai 
nemiegosite, kol neturėsite 
punšų geriausiam Chicagoje 
lietuvių chorui vienų naujų 

• balsų, vienų -naujų, gerų, 
[darbštų, ištvermingų choris- 
tjj(ę).

“Tikėdamas kad Rugpiučio 
1 d. suvažiuosim į repeticijų 
poromis ir kvartetais, pasilie
ku,

“Su gilia pagarba,
“Juozas Bulevičius,

“L. V. Dainos choro pirm.”

AUTOMOBILIAI
, I

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

i I
Taipgi didelis pasirinkimas varto

tų karų už labai mažų kainų.
Norėdami pirkti pigiai gerų karų 

kreipkitės } mus

WHITE ŠOK MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Tards 0899

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina >845.00 F. O. B.

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

Taipgi turime Įvairių Įvairiausių 
vartotų karų už labai mažų kainų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Laskys
Telefonas Lafayette 8888

3962 Archer Avenne

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO, REO IR 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.

Labai žemos Kainos
Didžiausias pasirinkimas Vartotų 

Karų už Labai Pigių Kainų.

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

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONA8

B U I C K
Per 28 Metus Užima Pirmenybė.

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

4400 Archer Avenue
Virginia 2400 

1 Blokac Nuo Kedzie Avė,
JONAS SLEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

DRAUGAS

AUKOS ATEITININKŲ NA
MAMS KAUNE.

Dievo Apveizdos Parap., Chi- 
go, III.

Oželienė B.................. $100.00
Kun. P. Gasiunas.......... 10.00
Va gris Pr....................... 10.00

Po $5.00: Aukškalnienė, Ta
mašauskas Ad., Lingevičius 
V., Savickas, Šalčius Ant,.,' Je- 
reminaitė Mar., Augaitė Ona, 
Winslow P., Stuikis Ant.

Po $2.00; Pozmalis Pr., Ge- 
deikis Ant., Vickiutė K., Va- 
luckis Pr., Pikelienė Ap., 
Stusinskas Ant., Bužaitė L., 
Ambrozas S., Butkai Ant. ii 
Ona, Kavaliūnaitė M.

Po $1.00: O. Janušienė, A. 
Česnavikčius (5 metų vaik.), 
Cibulskienė, A. Žibartienė, M.

Cirtautienė, K. Rimkus, M. 
Sauluba, L. Krikščiūnas, Ku
dirka, Miežis, A. Plusnienė,
J. Lipinas, O. Semeckienė 
Urš. Slečienė, O. Dalmanskie- 
nė, J. Kilas, V. Zylė, A. Ži- 
baitienė, A. Jankauskienė, K. 
Kulbis, V. Smeleckienė, V. 
Burvis, St. Šimulis, V. Ged
minas, J. Naujalis, Astraus
kienė St., Tamošiūnas St., V. 
Stonis, J. Mikavičius, M. Ran- 
kis, O. Giedraitienė, Morkie- 
nė, M. Pocienė, E. Šiorna, K. 
Patramontienė, J. Puplisis, A. 
Grisius, S. Remeikis, L. Nor
kus, Buliauskienė, A. Sas-

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALIEY 
(PRODUCTS 

Olselis Šviežių kiauši
nių,' sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams ir savinin

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

4030 Archer Avenne 

Tel. Lafayette 2082

VIENATINĖ LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAG IR OAKLAND

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav.

808—8 West 81 Street 
Tel. Vlctory 1898

ŪE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau

jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės 
automobilių už labai prieina
mų kainų.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymoutli $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas 
5625-27 S. WESTERN AVĖ. 

Telefonas Prospect 5669

nauskaitė, V. Lukošienė, O. 
Bruožienė, J. Simanynas, O. 
Kazlauskienė, J. Juškaitis, 
O. Daugirdienė, A. Benaitė,
L. Abromaitienė, E. Vidman
tas, S. Oželis, Barb. Šmitienė,
M. Juškaitienė, P. Streckis, 
M, Auksorius, E. Bingailaitė, 
O. Noreikaitė, K. Janotas, V.

Durytė, N. N., B. Pupkienė,
K. Radavičienė, O. Klebonie- 
nė, Pr. Nikartas, M. Šimke- 
vičius, Ant. Duskalnis, V. Ge
dminas, K. Gaižutis, J. Nak- 
vosas, J. Petravičius, EI. Rm- 
gailaitė, B. Valentinas, Kl.

ĮVAIRŪS KONTRAKT ORIAI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5528

J. MEZLAIŠK1S
Generalis Kontraktorius

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

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

METROPOLITAN 
! ELECTRIC SHOP 
I G. Navadomskis, Savininkas
I Elektros kontraktorius
2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KOtfTfcAKTORIUS 

Poperioju, moliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

WM. BENEGKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados popiera. 
Pigiai. Greit. Darbų garantuoju 

Reikale telefonuokit 
Lafayette 7554

FOUR LEAF CLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksai 
Garadžlai, porėtai

2 metų lakto išmokėjimui 
Taipgi budavojam visokius naujus

namus.
į 436 W. 45 St. Yards 2124

Arba

2100 W. 23 St. Canal 5065

MUSŲ BARGENAI
“DUTCH BOY”

St. Louis White Lead ma
liava $11.25 UŽ 
100 svarų bačkutę.

NAMAMS MALIAVA
Geros rūšies $1.48 
už galioną.

NAKTINĖS JUTRINOS
Didelis pasirinkimas ski
rtingų išdirbysčių už kai
nas, kurios nustebins ta
ve. Specijalės Cylinder
naktinės jutrinos su 3 ra- Mes turime lietuviškų 
ktais 75c aukščiau* dalgių.

Mes darome visokius darbus, kaip tai, maliavoja- 
me iš lauko ir vidų, plumerio, elektrikas taisome, į- 
dedame šilto vandens pečius, etc. Visas darbas ga
rantuojamas. Kainos labai prieinamos. Pašauk, ir 
mūsų Apkainuotojas ateis pas jus.

A. M. BUTCHAS, Savininkas 
4414 South Rockwell Street 

Telefonas Lafayette 4689

Šležas, D. Slausgalvis, J. Šle
žas, L. Piknelis, X., Antanas 
Streckis, -V. Šmitas.

Gaidaitė O. $6.00.
Bubliauskienė Z. $3.00. 
Smulkiais $81.00.
Nuoširdžiai ačiū

Kun. P. Karalius,
Ateitininkų Atstovas

Amerikoj.

i TEATRUOSE

Chicagos Teatre rodoma 
‘The Unholy Tree”.

McVickers — Journev’s

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7674

Phone Republic 41)49

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes moliavojime, dekoruojame ir 
išpoperiuojame visokius namus. 
Musų kainos labai preinamos ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
/ Maliavojimo Kontraktorius *

Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE 
2701 West 47 Street 

Tel. Lafayette 1237
Jei jūsų kas neužganėdina, tai 
atsilankykite į musų krautuvę. 
Musų patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.

Pristatom į visas miesto da

lis.

VARNIŠKIS
Didelis pasirinkimas v,ar- 
nišių nuo $-| .39 už 
gal. ir aukščiaus.

Geriausio Sorto FLAT 
PAINTAS $2.50 už
galioną.

MALIAVOJIMUI ŠEPE
ČIAI, 4 colių pločio nuo 

Ir aukščiau.

Pirmadienis, Liepos 7 d., 1930

End.

Oriential — “Sweethearts 
and Wives.”

Roosevelt — “With Bvrd 
at the South Pole.”

United Artists — “Song 
O’My Heart.”

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

3200 SO. HALSTED ST.

MARROETTE JEWELRY 
&RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

tuksint ų ir sida- 
orlnių daiktų, vė
liausios mados ra
sto, planų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8189

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

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

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

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

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

Public Mortgage Exchange
S. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St.

SKOLINAM PINIGUS
$50,00 iki $30,000 

neimam komiso iki $300.00
J. NAMON & CO.

6755 So. Westem Avė.
Telefonas Grovebill 1038

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Parsiduoda elektros šaldytuvas, 

2 mėn. vartotas, geram stovy. Kreip
kis vak. O. M. (McCulloch, 1013 So. 
Fourth avė. Maywood.

REAL ESTATE

NEGIRDĖTAS BARGENAS
2 flatų mūro namas, po 6 

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

J. YUSHKEWITZ
REAL ESTATE 

Darome {vairius, legalius 
dokumentus, apdraudžia
mo namus, autotnoblllus 
Ir kitokias nuosavybes.
2433 West 69 Str.

Telef. Prospect 3140

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur y.ra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir paruplnam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
singas ir greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0455

Pigiai, už $4,500 p. r. kamp. 25 
Ir We41s. 56x125. Armstrong 201 E. 
43 St. Tel. Oakland 2292.

Tel.- Lafayette 6719

AUG. SALDUKAS
REAL ESTATE

Rendavlmas, Paskolos ir Apdrauda 
(Insurance)

4038 Archer Avė., Chicago, III,

1


