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ŽINIOS
IŠ KALINIŲ PASAULIO įtenkinantis. Latvių organizuo- 

UKMERGĖJE tas dalyvavimas praėjusioje
parodoje visoje spaudoje in-

Šis Klausimas Bus Iškeltas 
T. Sąjungoje

PARYŽIUS, liepos 20. — pasiskirsčiusios i tris dalis:
Europoje vedama diplomatinė 
kova už valstybių sienų ati
taisymo būtinumų. Kad tai a- 
tsiekti, pirmiau yra reikalin
ga pataisyti (reviduoti) visas 
pastarojo karo taikos sutartis 
ir tarptautinius išsprendimus.

Valstybių sienų atitaisymo 
klausimų suskubo iškelti Fran 
eijos užsienių ministerio Bri
ane! sumanymas sukurti Eu
ropos Valstybių Federacijų. 
Nuskriaustosios valstybės tų 
sumanymų sveikina. Bet nuro
do, kad tokių federacija ga
lėtų iškilti tik tada, kada kie
kviena valstybė pasitenkintų 
gyvuoti išimtinai tik savo ri
bose ir grųžintų kitoms užgro
btąsias jų teritorijas.

Valstybių sienų atitaisymo 
klausimas, sakoma, šįmet bus 
iškeltas T. Sųjungos suvažia
vime.

Neskaitant Rusijos, kuri šie 
kia pasaulio revoliucijos, šia
ndie Europos valstybės yra

Valstybės, kurios norėtų vi
sas sienas palikti taip, kaip 
šiandie yra — Francįja, Bel
gija, Lenkija, Rumunija, Ju
goslavija, Čekoslovakija, Esti
ja ir Latvija. Šios valstybės 
arba yra užvaldžiusios daug 
svetimų žemių arba turi visa 
tai, kas joms priguli.

Sienų atitaisymo reikalau
ja: Vokietija, Italija, Ungari- 
ja, Austrija, Bulgarija ir Lie
tuva. Pastaroji reikalauja jai 
grųžinti Vilniaus kraštų.

Neutralės valstybės: Brita
nija, Olandija, Norvegija^ 

Švedija, Danija, Suomija, Is
panija, Portugalija, Graikija 
ir Šveicarija. Šios pastarosios 
valstybės gali ton ar kiton
pusėn pasvirti.

Žinovai tvirtina, kad šis 
sienų atitaisymo klausimas ar 
anksčiau ar vėliau bus išsprę
stas jei ne gražiuoju, tai krau 
jo liejimu.

Šis surėdymas bus išmėgintas arti Glasgowo. Sugalvota žmones vežioti orlaivio
pavydalo vagonuose, kurie geležinkeliais bus varomi propeleriais 
Vienas vagonų čia atvaizduojamas dar betekinių.

MISIJOMS PASKIRTA , /^T TT/^» Ą /7OTT~t 
1 ARKIVYSKUPAS, jC

3 VYSKUPAI

ROMA (Fides). — Švento
ji Tikėjimo Propagandos Kon 
gregacija paskelbė, kad misi
joms paskirta nauji: 1 arkivy
skupas, 3 vyskupai, 1 abatas 
ir 1 viršininkas.

Naujuoju arkivyskupu yra 
A. S. Colas. Paskirtas Pondi- 
cherry teritorijai, Indijai.

GRAKJJOJ KATALIKŲ 
IŠKILMĖS

Vokietiją Valdo Trys Vyrai

Indijos Vice-Karalius Siūlo Laisvę Indiečių 
Vadui Gandhi

VOKIETIJĄ VALDO TRYS 

ŽMONĖS

BERLYNAS, liepos 20. — 
Paleidus pirm laiko parlamen 
tų Vokietijų kokiam laikui ė- 
mė valdyti trys vyrai (trium
viratas): prezidentas von Hi- 
ndenburg, kanclieris Bruening 
ir iždo ministeris Dietrich.

PASKIRTA RINKIMAMS 
DIENA VOKIETIJOJ

BERLYNAS, liepos 19. — 
Praneša, kad į naujų Vokieti
jos parlamentų atstovų rinki
mai jvyksių rugsėjo 14 die
nų. Paleistas parlamentas bu
vo išrinktas 1928 metais.

KARŠTA ARGENTINOS 
DIPLOMATAMS

VICE-KARALIUS SIŪLO 
LAISVĘ GANDHI

LONDONAS, liepos 20. — 
Žiniomis iš Indijos, vice-ka- 
ralius lordas Irvin pasiūlė 
kalėjime esančiam /Gandhi jį 
ir visus kitus politinius kali

BUENOS AIRES, Argenti
na, liepos 20. — Iš visų pusių 
čia suvyko virš 40 Argentinos 
diplomatų tikslu išsirūpinti 
perkėlimo ar paaukštinimo. 
Respublikos prezidentas stai
ga parėdė, kad jie visi tuo
jau gryžtų į savo vietas ir 
eitų pareigas.

ATĖNAI (Fides). — Grai
kai katalikai iškilmingai minė
jo Graikijos nepriklausomy
bės 100 metų sukaktuves.

Vietos katedroje, pirminin
kaujant Atėnų arkivyskupui 
Filippucci, įvyko padėkonės 
pamaldos.

Katedra buvo kupina tikin- 
tčiųjų. Tarp kitų buvo 
ir Graikijos respublikos pre
zidentas ir visa, eilė aukštųjų 
valdininkų.

Suimtas Zutos užpuolėjas
Policijai pavyko sugauti 

Tommy Abbot, kurs, sakoma, 
kituomet užpuolęs ir šaudęs 
triukšmadarį Zuta, kurį poli
cijos leitenantas Parker auto
mobiliu vežė iš vidumiesčio.

Kovos laiku nušautas vienas 
gatvekario motormopas, ki
tas pašalinis žmogus sužeis
tas. Leitenantas už tai laikini 
nai paliuosuotas iš tarnybos. 
Zuta išliko sveikas, gi užpuo- 
dėjai pasislėpė'.
. Dabar jų vienas, būtent, A- 
bbott, suimtas ir laikomas ka
lėjime.

NEGALĖJO PILDYTI 
KVIETIMO

Esą daugiau darbo

Illinois valstybės darbo de
partamentas praneša, kad ke
turiose didžiosiose pramonės 
grupėse valstybėje padaugėję 
darbai.

Tas pat deptartamentas 
skelbia, kad, einant federaliu 
cenzu, Chicagoj bedarbių esa- 

;ma nedaugiau 146,000.

TOKYO, Japonija (Fides). 
— Kun. J. Dahlman, Jėzui
tas, iš Tokyo Katalikų Uni- 

nius paliuosuoti, jei jis, Gan-1 versiteto buvo kviečiamas tu- 
dhi, atšauksiąs vedamų britų rėti paskaitas Tokyo Impera-
valdžiai kovų.

Be to, vice-kaarlius žada, 
kad Gandhi su savo sekėjais 
būsiąs priimtas konferencijon 
Londone.

toriam Universitete temoje 
“Budizmas ir Krikščionybė”. 
Liga nebeleido kun. Dahlman 
priimti kvietimų.

Gaisras ant viršutinio 
geležinkelio

Anų dienų ties AVabash ir 8 
gat. ant viršutinio geležinke
lio kokiam ląikui sustabdytas 
judėjimas. Kilo gaisras, pra
dėjo liepsnoti mediniai padė
liai.

Gaisras kilo iš elektros vie
lų susikryžiavimo.

PAGROBĖ KOMUNISTĄ

MIRĖ ĮŽYMI DARBUO
TOJA

HELSINKI, Suomija, lie
pos 19. — Vasa mieste vienas 
komunistas nužudė policinin
kų. Iš teismo gabenant kalėji- 
man jį pagrobė į automobilių 
nežinomi vyrai.

PADARYTA SUTARTIS

NEAV ,YORK, liepos 20. — 
Kietųjų anglių kasyklų vedė
jai padarė naujų sutartį su 
anglekasių unija. Sutartis bus 
galioje pusšeštų metų.

BOMBAJUS, Indija. — Šv. 
Juazapo Namuose, Agripada, 
mirė Sesuo vienuolė Conra- 
dine birželio 5. Velionė Indi
joj misijose darbavosi 55 me
tus. Buvo gimus pirm 77 me
tų Vokietijoj. Prigulėjo šv. 
Onos Dukterų Kongregacijai.

AVASIIINGTON, lieops 20. 
— Lahai nusidėvėjusi senato
riaus Borah sveikata. Gydy
tojai jam patarė keliems mė- 
inesiams atsišalinti iš politi
kos.

Ant poetiškos Šventosios 
krašto stovi labai nepoetiškas 
su aukšta tvora, pakrypusiom 
sienom Ukmergės kalėjimas. 
Jame atgailoja iki 200 blogo 
pavyzdžio arba savo nesuval
domos prigimties aukų.

Nors tai skaitosi paprastas 
kalėjimas, bet kalinių tarpe 
yra su bausmėmis iki 15 me- 

[tų ir net iki gyvos galvos.
Vyriausias kalėjimo Admi

nistracijos rūpestis padaryti

terpeliuojainas palankiai. Iš 
viešėjusių žurnalistų laiškų re
dakcijoms matyti palankumas 
proklamavimui lietuvių latvių 
spaudos vienybės. Bendrai ta
riant, pastaruoju laiku jaučia
mas artimesnis bendradarbia
vimas ir nuoširdumas. “R.”

LENKAI UŽDARE DE- 

MARKLINIJĄ UTE

NOS BARE

elektros jėga. vargšų kalinių atgailų kiek ga- Birželio 28 d. lenkai uždarė 
'įima prasmingesnę. Tuo tiks-; administracijos linijų Utenos 

bare III, IV, V ir VI rajo
nuose. Be to administracijos 
linija uždaryta ir Linkmenų

du yra įrengtos: 1) labai ge- 
1 rai išsivysčiusi stalių dirbtu-

CICERO, III. - šeštadie- ivė> 2) bat,l ir rūt»i w
nyje, liepos 19 d. ryte netikė- «i»vyUo8, 3) nebloga kalvė,, punkte. Nieke nele.daama ( 
tai mirė Stanislovas |Feiza, 4) labal «era kaili« iSdirbimo,anapus administracijos Imij, 
gyvenęs po num. 1631 So. 50 dirbtuve ir 8) atida-; lauki, darbus dirbti Į lank
avę. Mirė anksti ryte nesir- 7*® «*ra raeistru sp«ia- meni, miesteli atvyko antro 
gęg. distu P. Belevičium priešaky, lenkų K. B. P. korpuso karei-

_____________ >.knygų rišykla. Ypač paminė- Įviai, apie 50 žmonių. Laukia-
Parvežtas galvažudis 'tina Pastar°j* imonė- Čia'ma, kad atvyks ir tiek pat rai- 

tvirtai ir dailiai įrišamos kny- utelių. Visose vietose adminis- 
Iš Los Angeles, Cal., į Chi-'ggg pagal įvairiausių pageida- tracijos linijos sargyba dvigu- 

cago parvežtas ten suimtas vimų, daromi albumai, port- jbai sustiprinta.
Chicagos galvažudis Krank piniginės ir net čemo-
Foster. Jis kaltinamas Tribu-^^^j 
ne feporteno Litrgie' nušovi- L

MIRĖ STAIGA

me.
1 Kaliniams pagalba, be to ge-
I * • • • • •iras ir pigus (Ministerijos į-

SAKO, KOMUNISTAI
STIPRĖJA AMERIKOJ

Iš Cook apskrities proku- J sakymu kalėjimo dirbtuvėse NEAV YORK, liepos 19. —
roro ofiso pranešta, kad su- užsakymai apmokami 20 proc., Tyrinėjančiam, komunistų vei- 
rasta moteriškė, mačiusi Lin- Augiau negu vietos dirbtuvė-'
gle nušovimų. Moteriškė pasi
sakiusi galinti pažinti žmog
žudį.

Bus valomos gatvaitės
Chicagos viešųjų darbų vir

šininkas \Volfe praneša, kadį 
vienų mėnesį būsiu išvalytos 
visos mieste gatvaitės.

Pagrobtas, apiplėštas ir 
pašautas

Keli plėšikai ties North ir 
AVe&tern avė. į automobilių 
pagrobė šaligatviu einanti J. 
Scrientio, 35 m. Atėmė 13 do
lerių, apmušė, pašovė į rankų 
ir išvertė iš automobiliaus.

100 laipsnių šilumos 
Chicagoj

Praeitų penktadienį pava
karėj kai-kuriose Chicagos 
miesto dalyse karštis buvo 
pakilęs ligi 100 laipsnių. Ofi
cialiai temperatūra buvo nus
tatyta '98.8 laipsniai 5.00 va
kare. Nukentėjo nemažas žmo
nių skaičius.

se) darbas — tai motyvai, ku
rie turi paraginti visuomenę

kimų Kongreso komitetui liu
dijo Amerikos Darbo Federa
cijos vice-prezidentas M. Woll.

palaikyti kalėjimo dirbtuves ■ Jis sakė> kad šioj šaly komu-
gausesniais užsakymais. inizmas laipsniškai įsigali, ka- 

Jau nuo keletos metų gy- dangi Washingtono valdžia į

BAISIOS VESULOS AUKŲ 
, APIE 100

SIMONOSEKI, Japonija, 
liepos 20. — Vėsula (taifū
nas) praūžė per rytinę Korė
jų ir Kyusu salų. Žuvo arti 
100 žmonių. Sulamdyta apie 
150 laivų ir didesniųjų val
čių. Sausžemy atlikta baiseny
bės.

VALDŽIA ŠELPIA 210,000 
VEDUSIŲ MOTERŲ

LONDONAS, liepos 20. — 
Darbo ministeris Margaret 
Bondfield parlamente prane
šė, kad Anglijoj yra 458,000 
bedarbių moterų. Iš jų 210,- 
090 šelpia valdžia. Jos visos 
yra vedusios.

NORI PIRKTI GRENLAN
DIJĄ

AVASHINGTON, liepos 20. 
— Čia turima žinių, kad Bri
tanija sugalvojusi nuo Dani
jos nupirkti Grenlandijos sa
lų. Iš Danijos pareiškiama, 
kad ko panašaus dar nesama.

vuoja čia Kalinių Globos Dr- 
ja. O jos rūpestis sušelpti iš
einančius ir išėjusius kalinius 
rūbais, pinigais ir protekcija, 
taip pat prisidėti prie kalinių 
švietimo kalėjime. Tos Dr-jos 
metinė apyvarta siekia kai ku
riais metais net iki 4,000 litų.

“R.”

tai žiūri pro pirštus. Gal ji 
nemato bolševizmo pavojaus.

Amerikoj veikia “Amtorg”, 
Maskvos valdžios prekybos 
agentūra. Šios agentūros pa- 
gelba Amerikos komunistai 
susisiekia su Maskva. Iš tenai 
apturi propagandai nurody
mus.

Woll pareiškė, kad kituo- 
DVI SAVAITI AREŠTO UŽ met į Ameriką buvo atvykę

ŠMEIŽIMĄ PAVASA
RININKŲ

baltrusiai kovoti bolševizmų. 
Bet jie buvo grųžinti atgal. 
Tuotarpu Maskvos agitatoria
ms leidžiama šioj šaly gyven
ti. Šių-gi agitatorių svarbiau-

Ponas Liubinas už pasklei
dimų “Tautos Kelyje” mela
gingų žinių apie pavasariniu-1 sias t’ikslas yra griauti šios
kų Zanavykų konferencijų, į- 
vykusių 1939 metais Šakiuose, 
<1930 metų birželio 23 d. Nau-

valstybės pamatus.
AVoll reikalauja, kad komu

nistų klausimu valdžia imtųsi
miesčio Taikos Teismo liko | grįežto ir nekeičiamo nusista-
nubaustas dviem savaitėm a- 
rešto. “R.”

LATVIAI PLAČIAI RAŠO 
APIE ATSILANKYMĄ

LIETUVON

Veik visoje latvių peri jodi
nėje spaudoje gana plačiai 
buvo rašoma apie įvykusias 
Lietuvoje iškilmes: dainų šve
ntę, misterijų, parodų ir t.t. 
Taip pat visos įdomesnės sce
nos ir vaizdai buvo iliustruo
jami paveikslais. Bendras 
spaudos tonas Lietuvai gana 
palankus, objektyvus ir pasi-

tymo, kad aukštieji šalies vi
ršininkai, nepokyliautų bend
rai su Maskvos agentais.

Anot AVoll, vienam New Yo- 
rko mieste yra ligi 20,000 ko
munistų. Iš jų apie 80 nuoš. 
yra rusai.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų >..$10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.80 
Franci jos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23 
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.37 
Vokietijos 10Q markių 23.83
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Po trumpos pertraukos, Indijoj ir vėl 
prasidėjo revoliucija ir naujos pastangos už 
nepriklausomybę. Revoliucijų atnaujino nu
teisimas j kalėjimų šešiems mėnesiams Pandit 
Motilal Neinu, taip vadinamo Visos Indijos 
Tautinio Kongreso Komiteto pirmininko ir 
dr. Saged Malimud, to paties komiteto sekre
toriaus. Miestuose įvyko milžiniškos indėnų 
demonstracijos, iššaukti generaliniai darbi
ninkų streikai, visas veikimas už nepriklau
somybę yra atnaujinamas ir padidinamas. 
Vieni vadai uždaromi į kalėjimų, atsiranda 
kiti, kurie su dar didesniu pasiryžimu veda

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
VIRSOAMYBOS KLAUSI

MAS.

Visoj šaly mažai darbų, ga
lybės darbininkų ilgas laikas 
atostogauja. Jie gyvena dide
liam varge. Daugelis šeimynų 
reikalingos šelpimo.

Kas čia sukėlė tokių padė
tį?

Kuone visi atsako, kad už

greso sesijų. Orgarfizuoto dar
bo vadai tvirtina, kad kova 
bus vedama ligi laimėjimo. 
Tai būsianti neatiaidi visais 
žvilgsniais ir darbas tikisi vi
sai laimėti. Šįmet organizuo
tas darbas jau laimėjo vienų 
kovų. Tai jo sėkmingas pro
testas prieš teisėjų Parker,

daturų, ty. išnaujo išrinkimų, 
puola pramoninkai. Vadina jį 
paliuosuoti iš tarnybos Kon
grese. Tai kampanijai jie turi 
daug pinigų. Nebraska vals- 1 
tybėje rugpiučio 12 d. įvyks , 
“primary” ty. kandidatų į’ 
senatorius skyrimai. Organi-1 
guotas darbas stovi senato
riaus pusėje ir vargiai pra
moninkai atsieks tikslų.

Norris yra senatorium pra
dėjus 1913 metais. Tris kar-

MOTERIS DIPLOMATĖ.

k

KAS YRA TAUTININKAS?

Pas mus tautininkais yra vadinami tie 
žmonės, kurie neina į bažnyčių. Tautininkas, 
tai reiškia — laisvamanis. Bet biedleviai ir 
laisvamaniai to gražaus pavadinimo nėra 
verti.

Kaunos “V-bės” vienas bendradarbis 
tuo klausimu taip rašo: “Tikra to žodžio 
prasme, kas yra tautininkas, suprantu žmo
gų, kurs yra kilęs iš tautos kamieno, gerbia 
savo tautos idealus; tais idealais, visų pir
ma, skaitau tikybų, kalbų ir tautinę tėvynės | 
kultūrų, kur įeina tautos menas, dainos ir 
tautotyra. Del to tai kiekvieno kosmopolito, 
kaip štai, socialistų, komunistų — neskaitau 
tautininkais. Negaliu skaityti tikru tautinin
ku ir tokio žmogaus, kurs neigia tikybų. Ti
kyba išlaikė mūsų tautų nuo ištautėjhno ir iš
gelbėjo nuo pražūties. Tikyba yra ir dabarti
nės mūsų, iuepriljaiiso.ųiy.bės vilias svambiau
sių pagrindų. Taigr1 ttkriic^ięinibku gali 
vadintis tiktai tas, kas gerbia svarbiausi tau
tos idealų — tikybų, o kadangi mūsų tauta 
daugumoje yra katalikiška, tai tikras tauti
ninkas privalo būti ir geras katalikas. Geru 
gi kataliku dar ne tas, kurs yra įrašytas ka
talikų bažnyčios metrikų knygose, bet tas, 
kurs'(kaip katalikų;bažnyčia reikalauja) pil
do visas kataliko pareigas”.

Taigi, matote, mūsų laisvamaniams tauti-

savo tautų prie laisvės.
Nors egyptiečių vadai sakosi nekovoju !tai reikįa kaitinti viršgamy 

prieš Didžiųjų Britanijų, bet prieš savo l<a-bfJ Greitu laiku visko 
ralių Puad, diktatorių, vienok vyriausybei
tenka rūpintis, stiprinti kariuomenę, kad 

netik Egiptui, bot ir Britanijai nepadarytų 
žalos.

Egyptiečių kovoje prieš diktatūrų jau 
žuvo gana daug 'žmonių, šimtui sužeista. Mie
stuose įvyksta demonstracijos. Spauda grifež-

kurį prezidetnas pakvietė į
vyriausiąjį teismų būti teisė- lus jię paeiliui buvo išrink- 
ju. Darbas iškėlė protestų,' tas ir piliečiai didžiuojas jo i 

per- nes teisėjas Parker kituomet .pažangiaisiais darbais. Jis ne- . .
dgug pagaminta, nesuspėta iš'pasirodė nepalankus organi-(priguli senate taip vadinamai jst>Lems. ai pninutini įnort 
parduoti, tad ir sumažinti ^zuotiems darbininkams. Sena- j ‘4Genujai gvardijai ’ ir todėl n® užimanti to lų 
darbai. 'te buvo vedami smarkūs gin- j vadinamas “radikalu”, norsj'ietQ*

Tečiaus niekas nepagalvoja čai. Pabaigoje senatas didžiu- ištiktųjų jame radikalizmo
atsakyti klausiman, delko ne- ma balsų nepatvirtino sako-
suspėta visko išparduoti? Tai mo teisėjo, 
vienas svarbiausių klausinių; 39 senatoriai 

tai rašo už demokratijų, pasmerkdama dik- j ir jį reįkėtų išspręsti vienaip,
taturinę tvarkų. Reikalaujama atstatyti kons-; ar kitaip, 
titudnę tvarku sušaukti parlament,. Didžio-! VWganiyba ni,gali biit kal. 
stos Britanijos vyrl;msyl< padarė pareiškr- tinama ujį nedarbą. Sioj j,.
'"«• kad. ji i Egypto vidujinius reikalus nesi- |y ka ,;r dallgiallsia visUo bfl.
kiš, tačiau stiprina ten savo kariuomenę neva 
svetimšalių protekcijai.

Tokia padėtis Didžiosios Britanijos vy
riausybei daug galvosūkio sudaro. Del to ir 
MacDonaldo ministerių kabinetas keliais at
vejais tik nesugriuvo.

KITAIP NEGALI BŪTI.

Meksika turi išsidirbusi tokį vardų, kad

Beita 
i valdžios

de Šeiva, Nicaragua 
konsulas J. A. Val-

baisavo už 
Parkerį, bet jie diskusijų lai

negynė daromų taip va-[senat darbuojasi
dinamų “geltonojo šunio” 
kontraktų. Tuos kontraktus 
daro darbdaviai su neorgani-

tų gaminama, tai neturėtų j zuotais darbininkais, kad pa-
kilti viršgamyba. Dirstelkite, į kenkti unijoms, 
kaip daug visko yra reikalin- kad ateity tuos 
gos milioninės minios. Joms
yra ne vien reikalingi naujo- 
viniai namai gyventi, bet į- 
vairiausi gyvenimui pageri
nimai ir patogumai.

Tos milioninės minios yra

nerastum nei mažiausio ziup- Siamas yra ypatingas tuom, 
snelio. Už jį stovi organizuo-ikaj senovės laikais, kada pir- 
ti darbininkai ir ūkininkai. Įmieji misionieriai pradėjo vyk 

Amerikos Darbo Federacija'ti į niekur kitur, tik

“ indžionkšenų’
Valdančioji republikonų par
tija savo programoj turi įdė-’

patvarkyti jn.me gaudavo sau 
išdavimų.' gos prieglaudos.

reik ai i n-

| Paryžiaus Užsienių Misijų 
Draugijos pirmieji misionie-

jus šį klausimų. Bet kada Kon. . . . c.. , -.ccnJ 1 * Inai į Siama nuvvko 1662 me-
Pramatoma, grėsė jis keliamas, tie patys1

prieši-Į, C.1 ' Kraštuosekontraktus republikonai atstovai
linini nguose 

misionieriai buvo
gins nedaug senatorių ir kitų nas> nors jie neturėtų taip elg-' p^k^^ ir kankinami.
atstovų ir tokiu budu darbo dis 
laimėjimas bus toli svarbos- į D. 0.

; gamybos sunaudotojai, įvai-
pasaulį nustebina, jei bent kėlėt, mėnesi, ,.^ daiktlJ vartotojai Uu0 džionkšenti” 
rantybėj ir tvarkoj pagyvena. Po susitaiky-1 w Hcms 1|li|įonanis vartoto.'miai turės

ms.
■> Prieš “indžionkšenus” kam 
panija bus iškelta naujuoju 
sumanymu, kuriuomi “in- 

išdavimai žy- 
būt suvaržyti.

“LAISVĖS KARA
LYSTĖ.”

Tokiu vardu yra vadinama 
Siamo karalystė. Apaštalinis

To nebuvo Siame.

Siamo gyventojai yra Bud- 
dos sekėjai, ty. pagonys. Bet 
kaip jie, taip pati valdžia 
nevaržo Katalikų Bažnyčiai 
veikimo.

Vyskupas Perros džiaugs
ino su Bažnyčia, gana ilgokų laikų Meksikoj įdaugiau pįnigų> nebus AJPirm lapkričio rinkimų kiek- vikaras vyskupas Perros, ku- mingai atsiliepia apie katali- 

Užsienių kiškų mokyklų savo vikarija-buvo 
noj, tai 
ir riaušes.

ramu. Tačiau pastaruoju laiku tai vie-' merikoj virggamybos ir nebus I vienas į Kongresų kandidatas rs priguli Paryžiaus Už 
ii kitoj vietoj ir vėl prasidėjo netvarka į nedarb0> įbns naklaustas reikšti savo!MisijlJ Draugijai, toldikiu var

du vadina sakomų karalystę.
siinu. Atskirtos darbo organi- Siamas padalintas į 18 pro- 
zacijofe'r bus’ ftaragftrtbs patir-į virfcijų. Yra du apaštaliniu 

Šie-gi nuOjti savo distriktų kandidatų į '■ vikarijatu. Vienam jų priguli 
dėlto, kad Kongresų nusistatymų. Darbo M 2 provincijų plotai, gi kitam 

be atodairos bus ko-!6 P™vincijos. 12-oj provinci- 
įjų plotuose apaštaliniu vika
ru yra vyskupas Perros. Ki
tose provincijose misionie- 
riauja kunigai Saleziečiai. 

Einant valdiškuoju cenzu,

bus paklaustas reikšti savo
Tad aišku, kad už nedarbu ’ nuomonę “indžionkšenų” klau

Tada, kapa vyriausybės atstovai ramiai ’negalįnia kaltinti 
tarėsi NeK Yorke su tarptautiniais banki-1 bos> jxd vartotojų 
ninkais dėl paskolos Meksikos valstybei, ke- lntj nuo pįrkiųio. 
liose Meksikos?” dalyse kilo riaušės. Didžiau- pįrkimo susilaiko 
sios ir pavojingiausios' valstybės tvarkai rian ‘neturi pinigų. į priešai
sės kįlo Cliilmaliua’oj, kur gubernatorius Al-j Įg to į§vada yra tokia: duo-lvojami.

mada turėjo pabėgti nuo riaušininkų. Riau- Įkite darbininkams darbo, auk | Susirinkus Kongreso sesi- 
šės prasidėjo valstybės seime, kuriame buvo'gtaį juos apmokėkite, tada'jai gruodžio pirmomis dieno- 
iškilę dideli ginčai tarp ūkininkų ir darbi-’nebu>s gįoj gajy viršgamvbos. !mis, pirmiausia senatui bus 
ninku atstovų. Darbininkai remia gubernato-; Viršgamyba iškyla, kada mi-■ įteiktas Shipsteado “anti — 
nų Almadų. Senoj, tautinėj ūkininkų parti- nįos netenka pinigų. Vartoto- ’injunetion” sumanymas su sausio 1 d., 1930 m., Siame

virsgamy-
susilaiky-

te platinimų ir sėkmingų tų 
mokyklų daromų į gyventojus 
įtakų. Katalikiškas mokyklas 
retkarčiais aplanko patsai 
Siamo karalius, kad pamaty
ti šias įstaigas ir patirti mo
kinimo metodas. Mokyklų prie 
šaky yra šv. Gabrieliaus Bro
liai ir Uršulietės Seserys. A- 
nie moko bernaičius, gi Sese
rys išimtinai vienas mergai
tes. Vyskupas didžiuojas šių 
Brolių ir Seserų uoliu pasi

ninkų vardas visiškai netinka, nes jie griauja' joj įvyko skilimas. Naujos laidos vadai įsa- ;aį ĮUrį gau(į aukštesnes pa-!kai-kuriais pataisymais, kaip buvo 11,506,207 gyventojai.'.šventimu krikščionybės plati-
tautos pagrindus — tikybų. Jie tautai dirba Į kė palaikyti liepos 6 d. rinkiniuose revoliu-1 janlas 
tiktai tada, kada iš to darbo sau asmeniškas ] cinę partijų. Mexieo City parodavo 30,000 tos' 
naudos turi. Juos reikia vadinti tikruoju jų partijos rėmėjų, sudarant nemažai pavojaus

D. 0.

vardu — laisvamaniais.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS VARGAI.

Didžioji Britanija pastaruoju laiku daug 
vargų ir rūpesčių turi. Be šiaušiančio dide
lio, niekuomet iki šiol tokio nebuvusio, ne
darbo, be sustojimo pramonės ir biznio, be
galo daug nemalonumų vyriausybei pridaro 
nuo senai einančios riaušės Indijoj ir da
bar prasidėjusios Egipte.

valstybės tvarkai ir ramybei.
Taigi, Meksikoj vis dar nėra pilnbs ra

mybės. Kitaip, tur būt, ten ir negali būti.
Bet yra ir malonesnių žinių. Pranešama.

kad Mexico City miesto katalikų katedra, po 
gana didelio remonto, grąžinta Bažnyčiai.

Nėra abejonės, kad tuomet, kuomet ka
talikams Meksikoje bus grąžinta pilna laisvė

DARBAS PLANUOJA KO
VOTI “INJUNC- 

TI0NS”.

tai reportavo senato juridinio j Vyskupo Perros vikarijato plo nime. 
komiteto mažuma. Tai mažu- tuose gyvena puseptinto mi-Į 

'mai priguli 7 senatoriai. Tarp liono gyventojų. Jų tarpe 32,- 
jjų yra senatorius Norris, ju- 872 kataliku.
Jridinio komiteto pirmininkas, į Tai nežymus skaičius, pri- 
žinomas “ indžionkšenų” prie-; pažįsta vyskupas. Bet šie ka
sos. Praeitai Kongreso sesijai į talikai yra ištikimi Bažnyčiai

teismų išduodamus prieš dar
bų “indžionkšenus” (injune- 

ir visos teisės, kuomet valstybė pradės koope-Įtions). Kova bus iškelta, kaip

Amerikos Darbo Federacija jis norėjo įduoti tų sumany- ir uoliai pildo savo tikėjimo 
taiso planus kovoti žinomus ^mų, bet tas žygis jam užblo-1pareigas. Gyventojų atverti- 

kuota. niai eina labai palengva, nes
Savo ražu senatorius Nor-; labai sunkus darbas juos ati-

ris Nebraska valstybėje yra
moti su Bažnyčia, tuomet susilauks ir senai,praneša iš IVashingtono, atei- verčiamas kovoti už savo po
lą ūkia mos tvarkos ir ramybės. 'mintį gruodį atidarius kon- litinį likimų. Tenai jo kandi-:Dievų.

traukti nuo pagoniškų įpro
čių ir nurodyti jiems tikrąjį

ŠVENTASIS TĖVAS IR VAIKELIAI.
Roma, tai Amžinasis Miestas. Kiek 

jam teko matyti liūdnų ir linksmų regi
nių. Čia aprašysiu vieną reginį, labai 
džiuginantį, retą ir ypatingą.

Tai įvyko šių metų birželio mėne
sio pradžioje. Šv. Tėvo jubiliejaus me
tais daug kas jj lankė, daug dovanų 
jam sudėjo, bet štai vieni lankytojai ir 
jų dovana pasirodė ypatingi.

Kolumbo Vyčiai (Amerikos) įsteigė 
ir išlaiko savo lėšomis; Romoje “Ponti- 
fical Oratoria di San Pietro. Ji yra mo
kykla ir prieglauda mažučiams visos 
tos miesto dalies vaikučiams. Toje j- 
staigoje yra apie 2000 berniukų ir mer
gaičių. Ši mažų armija pasiryžo aplan
kyti Šv. Tėvą ir įteikti jam asmeniškai 
savo dovaną. Diena, jiems paskirta, 
buvo ant rytojaus po dienos, kurioje 
Šv. Tėvui suėjo 73 metai.

Didelė Vatikane salė. Joje 2000 ma
žulių. Jie susirinko ir laukia šv. Tėvo 
ateinant. Juos tvarko ir globoja “Gai

lestingumo Dukterys” seserys vienuo
lės.

Įeina Šv. Tėvas. Visi, kiek buvo 
salėje ploja delnais ir šaukia skardžiais 
balsais “Evviva” (Tegyvuoja).

Šv. Tėvas ir jo palydovai sėda sa
vo vietose, o mažučiai gražiausiai, su
tartinai gieda Oratorijos himną. Bai
giasi himnas. Du mažučiu iš visos mi
nios išeina pirmyn — berniukas, vardu 
Ferruccio Čarli ir mergaitė Elena Gai
liam, kiekvienas jų devintų metų. Juo
du neša pintinę. Joje stovi gana didelė 
terracotta dėžė, paauksuota ir papuoš
ta Šv. Petro Aikštės vaizdu.

Vaikučių Dovana.
Dėžę padeda ant grindų. Prakalba 

berniukas trumpais žodžiais. Jis svei
kina visų vardu Šv. Tėvą, priminda
mas daug įrodymų Jo prielankumo jų 
Oratorijai. Jis priminė, kad jie jam dė
kingi už tai, kad pernai jis padalino 
Pirmąją Šv. Komuniją 120 Oratorijos 
vaikučių. Jų tarpe, prisiminė, ir pats 
kalbėtojas. '

Toliaus, rodydamas j dėžę, berniu

kas pats savo žodžiais pridūrė: fcjis juodu pasišaukė prie savęs
“Tarp šių soldi (tai mažučiai Itali- i ir glostė jų galveles.

jos pinigai, kuriais dėžė buvo pripildy 
ta), nėra nei vieno kunigų duotų, ne( 
seserų, net Kolumbo Vyčių, bet tik' 
mūs vienų — tai tie soldi, kuriuos mes 
dėjome diena iš dienos. Aš manau, kad 
čia mažiausia dovana Jūsų Šventeny
bei, kokią gauni Jubiliejaus metu, bet* 
mes ją aukojame iš tikros širdies.”

Šv. Tėvas klausė ir šypsojosi. 
Kuomet berniukas pabaigė savo 

kalną, mergaitė pasakė eiles, kuriose 
tarp kitų dalykų buvo štai kokios min
tys ir išsireiškimai: į

“Šv. Tėvai, ar nejauti čia to kara-i 
mėlio, bruseolinio aviečių kvapo, kurisĮ 
eina nuo tų soldi? Nes tie solęli buvo’ 
duoti mums nusipirkti saldainiams, bet 
mes jų išsižadėjome, kad paaukotume 
juos Tau. Tai mažutė dovana, bet Tu 
iš savo gerumo priimk ją kartu su ly
dinčiais ją mūsų intencija ir išsižadė
jimais.

Šv. Tėvas vis klausė ir šypsojosi. 
Kuomet juodu baigė savo kalbas,

laimino

Po to Šv. Tėvas, kaip tikriausias 
tų mažulių tėvas, kalbėjo visai vaiku
čių miniai.

“Bravo,” sakė Šv. Tėvas.
“Pirmiausia,” jis tarė, “Mes sako

me bravo iš visos Mūsų širdies jums, 
jums visiems ir kiekvienam skyrium už 
jūsų gražųjį himną, kurį taip vienbal
siai ir sutartinai atgiedojote, nors taip 
daug čionai. Jūs suprasite, kad tą bra
vo dar labiau užsipelno tie, kurie jus 
tų dalykų išmokino, t. y., mokytojos ir 
seserys.

“Todėl pirmasis bravo priklauso 
jums, berniukai ir mergaitės, tuo bran
gesni man, kad jūs dar maži. Toliaus 
Mes dėkojame jums už tą turtą, kurį 
jūs Mums atnešėte — už tas gražias 
ir duosnias dovanas, kurias man įtei
kėte per savo sumanius atstovus, kurie 
jūsų vardu reiškė jūsų jausmus.

“Mes dėkojame jums iš gilumos Šir
dies už jūsų kūdikišką gerumą ir už 
dovaną, kurią sumanėte padaryti ben-

naujasiais Siamo 
įstatymais, Katalikų Bažny
čiai leidžiama visoj karalystėj 
įsigyti reikalingus žemės plo
tus.

Vyskupas Perros Siame dar 
buojasi 20 metų

Daugiau nei pusę išdirba
mos platinos dabar sunaudo
jama laikrodžiams ir įvai
rioms graznoms.

drąjąm jūsų tėvui. Jūs žinote, kad visų 
viso pasaulio šalių vaikai siuntė savo 
dovanas šiam tos didžios šeimynos tė
vui. Jūs suprasite, kad visame pasauly
je yra daug labai svarbių reikalų, ypač 
misijose, kurios visos šaukiasi bendro
jo tėvo pagalbos.

“Taigi, kiek jūs išgalėjote, jūs pa
dėjote tam tėvui, kad jis lengviau ga
lėtų padėti tiems, kurie reikalingi pa
galbos.”

Mažučių tarpe.
Kada Šv. Tėvas pabaigė savo kal

bą, suteikė Jubiliejinį palaiminimą ir 
medalikėlius, jis pakilo iš savo vietos, 
mažučiai plojo rankomis ir giedojo ki
tą savo himno dalį. Šv. Tėvas įsimaišė 
į jų tarpą. Čia jis juos laimino, glostė, 
kalbino, juokino su tikru tėvišku nuo
širdumu. Galutinai apleido salę ir gr>- 
žo j savo kambarius.
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Tikrasis Bolševizmo Veidas. kad niekur Azijoje nei Rusi
joj nemačiau panašaus staty
bos deimančiuko, taip gražiai 
atsišliejusio į aikštės vartus. 
Tačiau taip pat niekur kitur 
nebuvo tiek suvargusių, nus
kurusių ir išbadėjusių žmonių, 
kiek čia prie laiptų, tos gra
žiosios liberijos Madonos ko
plyčios.

Po vidų, gausiai papuoštų 
įvairiais brangiais paveiks
lais, sklido malonus smilkalų 
kvapas. Čia žemiausi bosai 
giedojo šventas giesmes, čia

ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONtS PO SSSR.

(Užbaiga) valgyti, tai pirma turi susi-
Viešbutis. , rasti vietą, nusipirkti valgiu

Tačiau aš vis dėlto pasiry- korčiukes ir tik tada gausi 
žau pasiekti bolševikišką vieš viralo pavalgyti. Ar ta tvar- 
butį. Prie manęs prikibo nūs- ka čia buvo įvesta tam, kad 
kūręs žmogiūkštis, kuris pa-! parodytų, jog bolševikiškoj 
siūlė savo “patogų” auto. Į valstybėj žmogus turi nevel- 
Baigus derybas ir jam vietoj tui valgyti, negalėjau sumo- 
šešių rublių sutikus veržti už ti.
penkis, galop po gero pusva-1 Kad mano stalo bendriniu- 
lantižio atbirbčtas jo‘‘lokonio- kui būtų buvę linksmi, malo- dienaiS
tyvas . Tačiau j.s ta.p išrodo, „r,s, negalima tvirtinti. Prie- (|knos #tneWavo savo m,in. 
įg, be amonių, dar vežiotų 5,„gai, jie visų laikų sėdėjo kl)sius ke)ius ir 6uvarguaiaf 

.pikti, paniurę, žvalgėsi « pa- g„,vas nulenkltav0 prie5 na0.

ĮVAIRENYBĖJ prasti neguli. Naginėtos pė
dos išeitos ir naginėtos pėdos 
mintos i tas pačias pėdas at
eitos, o karvės pėdų visai nė
ra. Taip žmogelis) ir kiai turė
jo riebių mėsų ir neprapūčia- 
mus kopūstus.

(“M. L.”).

“MR. ZERO” SU ŽMONA.

inės! us...
Nieko nepadarysi — ture- niūrų ar per daug drąsiai,. v. 11* -• 1 PiaUŲ. JUUUU, »7C4-

jau važiuoti. Musų kelias ėjo stačiokiškai. Tarnautojai taip veįks,Q Ir tikrai būdavo ne_ 
per nesvarias, drėgnas gut- pat pakabinę nosis. Mano paprajdaį graudu į tuos žmo- U. J. Ledoux, paprastai vadinamas “Mr. Zero”. .Jis duo-

\es ligi kažin kokio \iešbu- kambarinė darė tokį įspūdį, gįūrėti. Ten, lauke, prie nos eilėm ir davimu dykai pusryčių plačiai pagarsėjo kaipo 
filantropas.

stabų, juodų Madonos pa

čio skambiu intcmacionali- lyg ji nemokėtų nė ligi dvic- rankas i8tiesę tflnojo
i„a vardu. Jo direktorius, jų suskaičiuoti. Tačiau kai ymtai vargSų. „.j
kaip vėliau sužinojau, buvo aš atsisveikinau ir jau norė- duje prieš nuostabi} Madonos
kažin koks vengrų ūkininkas, jau išeiti, ji padarė tokių gri- vci, meldjW „katančiai var. 
kuns, atkalejęs pustrečių mo- mus,,, kad suprantanti vokiš- spaudžiamų žm„nių. 
tų .už savo polit,sklis “grie-kai ir... na, aš tarėjau duoti pIlikų paInill
Ikus , galiausia, .s ten buvo arbatpinigių. !k,ą Mat> kliud6
įgultas ir pnegauių ra. o Taip Maskvoje bėra tik susisiekimui... Tačiau tikru-j Kodėl svetimose šalyse

pus osevi us, urie pavete keli viešbučiai, iš kurių ga- luoj buv0 kiti motyvai. Vals-'tonie moteris nešant pundus 
jam prižiūrėti viešbutį. r

Sveikata - Musų Turtas.

Rusų valdymo laiku Žemai
tijoje prūsų parubežyje sto
vėjo rusų kareiviai. Jiem nu- 
grįso valgyti labai blogų iš 
valdžios gaunamų mėsų, todėl 
jie patys sugalvojo geresnės 

riebios “pasimedžioti”. Ži
nojo jie, kad aplinkiniuose kai 
muose yra riebių karvių. Bu
vo žiema ir plonai pasnigta. 
Rusai susirado keturias nagi
nes ir jas pasiėmę išėjo į kai
mų kur viską gerai žinojo ir 
kur šunų nebuvo. Tada stal- 
dus mažai kas rakindavo. Rn 
sai į staklų įėję pasiskyrė km 
riebiausių karvę ir apavė į 
nagines: pirmutines kojas
taip kaip yra naginės alina
mos, o paskutines kojas ap
avė atbulai. Kai karvę vedė 

J buvo vienos pėdos naginėtos 
išeitos, kitos ateitos. Rytų at
sikėlęs žmogelis vaikšto apie 
tuos pėdsakus, bet nieko su

SKAITYKITE IR PLATU* 

KITĘ “DRAUGĄ"

POILSIS — BRANGUS 
TURTAS

ma

. . „ ll *iek tiek nusivoktl. aI’ie lybė toj vietoj, kur kadaise ka- drabužių, vandens kubilus,
Pamatęs to taisomojo vieš- Europos civilizacijų. Iš viso bgjo Madonos pavoksiąs, pa- arba dėžutes vaisių ant savo

bučio tik pryšakį, jau, norėjau ten tėra koki trys ar keturi sii!tengė jraSyti žodžius “Re- galvų? 
apsisukti ir dumti kitur, nes didesni namai, kuriuose pri-'įmįia yra žmonėms opiumas”! pu v . , •iki • x - lglja yra zmonems opiumas i Kodel jos u atlikti sun
P° išvaizda nieko bendro su ima svetimtaučius ar gyvena ir pasįryžo tai, kas liaudžiai k 
tokiu viešbučiu neturėjo. Ta-‘patys bolševikų “didieji”.
’-iau bėgti buvo negražu, to-Į “Grandliotelyje” kelis kar-1 srilin,to keliu išrauti Ir kieki "T" "
dėl sukandau dantis ir įse- .lus susitikau su amerikiečių.dar kitų puikių tokių pastatų’tus kitŲ užduočių? Amerikos

Iriausius darbus, užauginti di- 
i brangiausia, iš jų širdžių deĮ(\s šeimynas, gaminti visus

šiltame vandenyje nusimau- 
dyk. Taip darant netik kū
nas, bet ir protas atsigaivins 
ir daug linksmiau praleisi va
karų.

Sėdėk lauke, saulėje. Pa
vaikščiok kasdien, nors tik į 
krautuves einant. Nevažiuok 
gatvekaruose, bandyk vaikš
čioti.

Anglijos moterys mėgsta 
vaikščioti ir, gal, todėl jos

Kau. Laimė, kad viešbutis iš^kio komisijos nariais, kurie,’kris nuo bolševikiškos ran-'nioterys tik namane anie tas nuolat atrodo ramios ir turi
idaus atrodė jau kiek gra- be abejo, iš Rusijos išvažia- .ko8j 
iau. Susikalbėjęs su vienu iš vo su labai blogais atsimini- 
arnautojų vokiškai gavau * mais. Jie padarė išvadų, kad 
kambarį, už kurį turėjau su
mokėti apie 20 markių.

miškai stiprėti, jei nori, kad kinematografo reklamų, nes 
jos ūkiu • būtų galima nors daugumas maldos namų pa-

tokius gražius, sveikus vei 
dus. Ilgiau sėdėk prie stalo 
baigęs valgyti. Pasijuok. Pran

Pro langų galėjau geriau 
apžiūrėti bolševikiškų san
tvarką. Lygiai priešais buvo 
cažin kokia gyvų prekių 
crautuvė, kurios dvokiantis

užduotis pavargsta. Nepai- 
Bažnyčios paversta kinais. I santj ar tos moterys vertos

. Jei nori Maskvoje užeiti į1 pavydėjimo, ar pasigailėjimo,
Rusija turi dar kokių dešini-. bažnygįQ> tai dažniausiai atsi-I vįsvįen jos mus gaiį pamo- cuzijoj žmonės, gal, ilgiausia 
tį metų nepaprastai ekono-jdurį prįe§ uždarytas duris ar!kįntb kaįp reikia rimtai gy- sėdi Prie stalo. Tai puikus

venti.
Šioje šalyje, nepaisant, ar

papratimas.
Valgyk daugiau daržovių ir

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GEL3STI
Tos “New and Improved Gold 
Medai Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai” 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

haarlkm oil

Turiu garbės lietuvių visuomenei 
paskelbti, kad aš tebesu Clceroj, te
betarnauju žmonėms ir visą. savo 
laiką pašvenčiu tam, kad prideramai 
visiems patarnauti. Tą. atlieku pagal 
geriausių savo išgalių.

Jau penki metai kaip esu tarp ci- 
ceriečių, bet jau turiu 15 metų pa
tyrimo aptiekarystėj, o savo šakos 
mokslus išėjau universitete. Plačiai 
pažįstu apie visokius vaistus ir jų 
veikmę. Atsargiai rekomenduoju dak 
tarus, o aš turiu plačią, pažintį su 
daktarais ir chirurgais. Aš garantuo
ju kiekvieną savo receptą. Jei kar
tais pritrukstu vaistų, tai recepto vi
sai nepildau.

Mano visos prekės ir vaistai yra 
šviežus dėlto, kad aš savo vaistus 
perku iš geriausių vaistų išdirbys- 

[čių ir perku jų kasdien.
Turiu išrendavlmui bankinių dėžu

čių, tokių kaipir bankuose. Renduo- 
tojai prie jų gali prieiti kada tik 
yra atdara aptieka.

Laukdamas progos jums patar
naut, lieku.

Su pagarba,

JOHN MAI.ACHOWSK.AS, R. PH. 
4847 Wcst 14 Street

fMĮ < \ i ■ ■ . i i j 1 > J Cicero, III. Tel. Cicero 39

kiek pasitikėti, šitame vieš-lVerstį kinematografais, salė- moter’is biįdna ar turtinga, žaiumyaij. Gerk daug vau- 

dens, ypatingai tarpe valgių. 
Vasarų nevalgyk daug mėsos 
ir saldumynų. Italai mėgsta 
salotas ir žalias daržoves — 
jie yra sveikiausi pasaulio 
žmonės.

Negalime vyrus lyginti su 
moterimis. Nuo anksčiausių 
laikų, jie turi apsidirbti su 
visokiomis problemomis ir 
sunkenybėmis ir prie to visko 
jie pratę. Tik šiame amžiuje 
motery s pasirodė visuose vie- 
tuose, kur pirmiau tik vyrai 
būdavo. Tai yra rimta pro
blema, nes visų pirmiausia

1 • 1 , • IlilVVVllO M1VVI11U UI IUI llllf^U

.rėkiu !liūty jau buvo galima gauti ,„ig> klubais. Kinematografu J. ., skubėjimo. jį skubn 
įantis , visko, kaip paprastuose Eu-,bolgevįkaį taip pat naudojo ^- __/_ ;nuo ryto iki vakaro, eikvo-

žuvų kvapas maišėsi su mėsa,'ropos viešbučiuose. Tačiau a- savo propagandai. Juos įtaisė d&ma yisa protine ir fizįnę 
vaisiais ir konservais. Po mė lūs, kurį paduodavo nepapras- visur, kur tik rado gražlJ> tin-1 • • * J, i
m ir apie langus lakstė tūk- tai dideliuose induose, beveik kan,rf narna Šalia evvo ir '
; v. A . 1TV4 4 I . . , v. ’ . , ,,ain* nam* aaua gyvo ir savo .drauges: ar jos dirbai, ar

stanciai musių. Užtat namo visuomet buvo apyšiltis ir la- .spausdinto žodžio tai yra ge- -v , • & vi7tn.
irySaky kabėjo didžiulis plo- ,l>»i Ui.valgius ima riaasia priem0„ė savo akcijai nlilio’nlls užduoči,’ atlikti,
ata8 su įrašu‘ K„mmyl.1,p ,|..cz„,0n.ska,. Jc. nori gera, vasti. T, priemonę bolSevikai, neskaitant ,¥arba„s kasdie_

vuris turėjo reikšti. pft\algyti^ turi užsisakyti dvi- gražiu vardu uridenfire vi- • • i i...................... . , b , , I J • • 'aruu pnaengę, ai nimo darbo Kasdieniniai jų
cad jame buvo parduodamos gubų davinj. jSUr jr naudoja kiek tik ga- r . • j j • + , •
pomumstiskos prekes. Tokių į Gatvėse lempos nedega. Jėdami. Reikia manyti, kad Ro pasilįnksminti 
skabų mieste rasi šimtus, o ta j Lig tik pradėjo temti, be- neilgai trukus ir daugelis P
»atj įrašų pamatysi beveik regint ištuštėjo. 'Sakytum, bažnyčių bus tam reikalui su-' Žmonės užsieny rado poil- 
int kiekvienos krautuvės ar kad visi išmirė. Rodos, ir šo~ 1 naudotos. 8*° sekre^- čionai mes kas
sankrovos durų. Tai yra žen- kiai rusuose draudžiami. Ir i Dar blogiau ten, namų sa- lliet iiname atostogas, kad 
■Jas, kad ta krautuvė yra, j apskritai, jų gatvės ir vieš-' v;ninkams, nes kiekvienas ge-'nors trumpai pasilsėjus nuo 
uip sakant, valstybinė ir kad bučiai vakarais yra tuštų be Iresnis namas, kurio vertė šie- darbo. Bet ir atostogose, ne

JAU IŠĖJO COLUMBIA REKORDAS 
Įgrojitas Budriki Radio Ofetros

oš pelnas eina valstybės nan gyvos dvasios. Gatvės ap- }da daugiau kaip 5,000 rub- galime tinkamai silsėtis, nes j.moterys turi kreipti dėmesio

lai. Jos tarnautojai tegauna šviestos, kaip kokiame kaime, ’hų, tuš tuojau komisarų kon. ivieton silsgtįs> 11,es UŽsiimam Lnokinti 
ęerų atlyginimų, vadinas, dir- Nors ir kabo lempos, bet ne-' f ūkuojamas ir padaromas vai kitais darbais. Per 
in tiv. nlcrn ’ dnirn nprn Tik Ant ' x„„ u:ia už algų. .dega. Šviesos nėra. Tik ant'atybiniu. Del to ten nieks di-.mes linksminamės ir

į sveikatų. Mes privalome 
savo dukteris konT

Orkestros kurių Jus girdėjote iš Radio stoties M CFL 
kas nedėldienį per visų žiemų.

16173F “Vakar Vakar vakare ir Čigonai

NAUJOS LIAUDIES DAINELĖS 
Įgrajino Budriko Radio Orkestrą

16160F I^zdijų Polka ir Mylimo Polka—Mahanojaus Orkestrą. 
16167 Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai Tykiai Nemunėlis Teka. 
16166 Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis.
16155 Ganiau Avelės ir Saulvlė Tekėjo.
16151 Mlelaširdystė ir Oi Berneli Vienturti.
16161 Valio Dalgelis ir Jausmai Svajonės.
16067 Sirpsta noksta Avietėlės ir Vakarinė Daina.
16041 Mes be Vilniaus Nenurimsim Ir Girtuoklio Daina.

VANAGAIČIO

sunkiai.
žaidžia lservu°ti save apsi

saugoti nuo ligų. Jos turi su-, Mžiui, 'deli, namų nč nestato. Be to, ■«. »P™ P»'»S-j prasti kaip p^į

įastebėjau, kad ant visų daik-(ant kremliaus bokštų, taba- tie patys apskurę, apšiupėję, va PnPrasri. I alengva reikia; 
ų buvo primuštas mažytis ap luoja gražios, nušviestos, rau1 skylėti. Visose gatvėse rasi žaisti. Tai gamtos įstatymas.
.kritus antspaudas. Jame bu-Į donos vėliavos. Nieko nepa- 'šimtus tuščių krautuvių su ^°ie šalyje per daug yra

zo vis tas pats numeris. Tai darysi — permanentinės revo- suodinais, dulkių sluogsniu
arėjo reikšti, kad tie daik- liucijos simbolį visi turi ir‘nuklotais langais. Tai vis re- 
ai priklauso valstybei ir kad naktį matyti. Ivoliucijos laikų padaras, iš-
;ik ji nustato santykius tarp Beviltės negalės vaiadai. vijęs ar panaikinęs jų savi- 
itskirų piliečių ar rūpinasi jų Jei nori pamatyti didžiau- ninkus
jendra gerove. į šią skurdų, po Maskvos gat- (“R.”)

Gyventi viešbuty nyku. Vi- ves valkiotis ilgai netenka.

Ai
Apžiūrėjęs savo kambarį, valdžios rūmų, pavyzdžiui,

ii toki paniurę, miegūsti, nie- Elgetų su luošais sąnariais ir ŠUNES PANELĘ PRIMUŠĖ 
:u nesrūpina ,kad svečiai tu-' nudriskusiais rūbais sutiksi, KLAIPĖDOJ
etų patogumų. Pavyzdžiui,' visur kiek nori. Vieni iš jų Klaipėdoj prieš porų dienų 
užsakęs vonių, aš pats ture- gieda, o kiti suklerusiomis buvo toks įvykis. Gatvėje su- 
au prisiruošti ir beveik gvol- smuikėmis pagriežia praei- si pešė du dideli šunes. Besi- 
u išgauti vandens. jviams ir “draugams” kokių pešdami taip sviedės vienai

Kaip valgo bolševikai. i liūdnų dainelę, treti tikisi pra- panelei į kojas, kad ta smū-
Jau kiek jdomiau prie ben- civio malonios dovanos blan- gio neatlaikė ir aukštininka 

Iro stalo. Čia buvo visokių kia šypsena suvargusiame vei iparkrito ant šaligatvio. Kris- 
monių. Kai/kurie iš jų rodėsi de. dama taip smarkiai susitren-
abai mandri, sėdėjo su kepu-' Kartų aš pasiryžau nueiti įkė, kad neteko sąmonės ir ke- 
ėniis ir, jausdami savo did<>- į garsiųjų Dievo Motinos ko- lias minutes gulėjo nejudėda- 
ę bolševikiškų galių. įžūliai plyčių prie “Raudonosios ima. Paskum buvo nugabenta 
įpoksojo man j akis. Jei nori aikštės!” Ir prisipažinsiu, į ligoninę. “R.”

u

nerviškai išsibaigusių žmo
nių. Dažnai girdime, kad tas 
ir tas draugas protiniai ir fi
ziniai sergą.

Kiekvieno rankose žmogaus 
pasilieka gale: palaikyti, ar 
sugadinti gyvastį.

Pirmiausia turime pasilsėti. 
Kiekvieno kūnas reikalauja 
užtektinai miego. Eik gulti 
nors tris kartus į savaitę 
anksti. Jeigu dieną turi liuoso
laiko atsigulk į lovų ir išsi- džiovai 
tiesk. Numesk šalin nors ant 
valandėlės visus vargus. Ne- 
reik užmigti, tik pailsėti.
Prieš pietus nusiramink per 
kelias minutas, nieko nemąs
tyk. Pirštais lengvai paju-

Viena liga, kuri daugiausia į 
pasirodo, kuomet žmogus bu- Į 
na pavargęs, tai džiova. Per 
pereitus dešimts metų nors 
mirties rata mažėjo, vistiek i 
sumažėjo tik 32 nuoš. tarpe ‘ 
moterų nuo 15 iki 45 metų., 
Tarpe vyrų tų pačių metų su- Į 
mažėjo net 44 nuoš. Bet tar- j 
pe dirbančių merginų ir mo-1 
terų nuošimtis žymiai dides- 

tas reiškia netinkama

16085
16154
16130

15121
15076
15571

Vanaginė Polka ir Lietuvos Diezas.
O čia ir Šimts Velnių Po'.ka. 
Margarita ir Benosis.

KITŲ ARTISTŲ REKORDAI.
Dvi Gitaros ir Juodos akys.
Kvietkos Valcas ir Buk Sveikas Polka. 
AnuSos Polka — Buchatkos Solis.

nis
sveikatos prižiūrėjimų. Tin
kamai ilsėk ir nepasiduok

F. L. I. S.

REDAKCIJOS ATSAKAI.
Juliui Šliogeriui. Tamstos 

straipsnio, kaip jisai parašy
tas, negalima į laikraštį dė-

dink pavargusius muskulus;,ti. Gi išmetus vardus, nebūtų 
o jeigu galima, prieš piet; prasmės, nei naudos.

Šie visi rekordai yra labai gražus, elektra rekorduo- 
ti. Kaina 75 centai kiekvienas. Perkant 6 rekordus kar
tu, į kitus miestus, mes už persiuntimą nieko neruokuo- 
jame.

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

Telefonas Boulevard 4705



I draugas » Pirmadienis, Liepos 21, 1930

Jo Ekscelencijos Apastal. Nuncijaus Ar 
knyskimo R. Bariniam Sve&mimo 

Kalba Ateitininko Federacijos 
Kongrese 1930-VI-21

Sveikinu jus dėl šito tėviš
kosios meilės liudijimo, kurį 
kų tik esate gavę iš Šventojo 
Tėvo ir dėl kurio Jo negali
ma užmiršti. Ypatingai jūs, 
jaunieji, esat Jam taip bran
gūs “sicut pupilla oculi sui” 
(kaip Jo akies lėlytė).

Ir pabrėžiant Šventojo Tė
vo linkėjimus, kuriais Jis ma
lonėjo palaiminti Jūsų kon
greso darbus ir palinkėt ge
riausių rezultatų, tegul bus 
man leista keliais žodžiais

lijomis, kurios siekė ir tebe-
1 siekia atskirų savo sielų pa-

I šventimo ir individualinio gė- 
! rio tikslų.
j

i Ir štai Bažnyčia, atsiradu- 
: si prieš naujus reikalus, ne- 
< beišsenkamuos savo amžino- 
' sios jaunatvės rezervuaruos 
■ sugebėjo rasti naujų savo vei
kimui būdu bei priemonių — 
tai Katalikų Akcija. Ji per 
savo organizacijų narius, ku-

bulinimu, bet jie ieško būdų rįe pasįęiar0 apaštalais, sten- 
ii tais budais naudojasi pa-. gįasį v£j naujai įvykdyti Ba- 
š\ęsti ir Dievui laimėti, kiek moralinius laimėji-

čių individualiniu dvasios to

LIETUVIAI AMERIKOJE
TORONTO, KANADA.

li Šv. Jono dr-jos susirinki
mo.

Liepos 6 d. įvyko šv. Jono 
Kr. pašelpos draugijos mėne
sinis ir kartu pusmetinis su
sirinkimas. Narių atsilankė ne 
mažai. Trys konstitucijos pa
ragrafai pataisyti ir t. t.

jose gražų sugyvenimų, o at
eitis bus musų.

Girios Volungėlis.

ROSELAND, ILL.

Iš Lietuvių Klubų ir Draugijų 
Savitarpinės Pašalpos 

Susivienijimo.
K. ir D. Susivienijimo pus- 

;metinis susirinkimas liepos 11

Atmokėta ligoniams pašal
pa ir nutarta prisidėti prie 
surengimo Oak Forest sene
liams pietų ar išvažiavimo. 
Tam darbui išrinkta komisi
ja: Jokubauskienė, Almonienė 
ir Milerienė. Joms pavesta 
visas darbas, veikti su kitomis 
draugijomis. Jau sakoma, ke
lios draugijos prie to darbo 
prisidėjusios. Butų gera, kad 
ir daugiau prisidėtų. Darbas 
labdaringas,girtinas. Oak Fo
rest’e yra tokių senelių, kurie

AUDROS IR LEDAI

Kėdainių apskrity, G udžiū- 
nų ir Krakių valsčių laukuo
se iškrito daug ledų, kurie 
vietomis visai išmušė javus. 
Ypač daug nuostolių audra] 
padarė Pašušvio dvare.

Kita smarki audra
kelias dienas, išmušė apie pu
sę javų. Audra ėjo siaurais] 
ruožais, dėl to nuostolių pa 
darė vienur daugiau, kitu 
mažiau. Manoma, kad audri 
padarė nuostolių už 40,009 Ii

prieš

Susirinkime pasireiškė įr j sušauktas atvirutėmis. serS$ P° desėtkų metų, netu-
galima daugiau, sielų. įm;s toje grity-^ kuriog bi. į nemalonumų, asmeninės disku !^org oras buvo gntas> bet ,na.!ri nei pažįstamų, nei draugų.

Kitados valstybės ir civili-> taip jos įtaka nebūtų pasie-Į sijos, viens kito užgaudinėji- 
nės vyriausybės eidavo kartu kusį ’mas, taigi netvarka. Prabėgo
su Bažnyčia ir šiai pastara- ; .. .......................... * visas pusmetis ir nei vienas

neįvyko rimtas draugijos su
sirinkimas. Per 'susirinkimus

jai ištikimai teikdavo savo be- > Būtent akci->a rūPinasi 
ndradarbiaviinų ir paramų, isPaustl savo gaivinančios dva 
kad Ji galėtų, kiek galima, sios ž>rmes visiems žmonėms, 
lengviau pasiekti savo aukš-, l,adar-vti’ kad katalikiškosios 
tesnįjį ir antgamtinį tikslą. ^žinės svoris būtli Jaučiamas 
Šitoks bendradarbiavimas Die visuose žmonių gyvenimo rei-

Jums, kaip nariams tos did-.vo nustatytoje tvarkoje yra (ūkiniuose, ir reformuoti yisuo- 
žiosios šeimynos, kuri sudaro išreiškiamas būtino priklau-,menę. Pdnai krikščioniškoje 
Jūsų brangiojoje tėvy nėje somybės santykio tarp tikslų i dvas^e; v*sa atnaujinti Kri- 
Katalikų Akcijų, priminti tuos ( bei uždavinių Bažnyčios ir stuJe-
aukštuosius tikslus, kurių be' valstybės. Tokiais tad laikais i Ir visa tai galima lengvai 
atvangos turi siekti Jūsų pa
stangos ir užsimojimai.

Kaip tik tinkamu laiku ko
ngreso vadovybė yra pasiė
musi savo posėdžių svarsty
mams ypatingai temų: Kata
likų Veikimo reikšmė ir mi
sija socialinėj srity.

vieni kitus užgauna, vadai vėl 
nesutinka ir taip nemalonu
mai.

Pirmininkas yra jaunas vy
rukas ir kartais turi energi
jos veikimui, bet gaila, kad 
pasitteša į puikybę. Pamatę

Šitų draugijų sumanytų dar
bų verta visiems paremti. Ko- 

cago Heights sirgo pusę me- ] k*°s draugijos jau prisidėjo
tų. Atsimaldavo nevisai svei-|Prie to darbo> «al l.eks Pe

čiau patirti ir pranešti vie
šai visuomenei.

rių atsilankė daug.
A. Nainys, gyvenantis Clii-

kas. J. Kirkus sirgo 7 savai
tes. Jani daryta net dvi ope
racijos. Jau pasveiko, pradė- Skaitytas laiškas nuo Grea-
jo dirbti. Serga G. Patauo- ter Pullman Lietuvių Geres- 
vas, J. Žarolis, K. Evaltas, J. nės Valdžios Klubo su kvieti- 
Stakėnas ir J. Ūselis. Susivie-Įniu į išvažiavimų, kuris į- 
nijimas aprūpina ligonius lan
kytojais, bet kuriems laikas

nariai vadų tokiu aukštu ir į pavelija, nepamirškite aplan-

tų. ‘R.

nppa-

nebuvo jaučiama tiek reikalo suprasti, kad Bažnyčia ir Ka- 
patiems pasauliečiams bendra talikų Veikimas nėra ir ne- 
darbiauti Bažnyčios apaštala- i gali būti susiėję nei su viena, 
vinie. J nei su kuria kita poJitine par-

Bet po to, kai dar, visai ne-. tija. Jis neieško valdžios. Jis 
senoj praeity valstybės atsi- tiktai reikalauja iš civilinės 
skyrė nuo Bažnyčios, ir Jų vi-: valdžios, kad ši būtų lojali 
siškai tuo laiku, kai su Ja ne-(savo įstatimdavystėj morali-

Iš tikro Katalikų Veikimas, Į kovojo, uzniiisdavo ir kai jos^niams ir religiniams principa- 
einant daugelį kartų švento-l ėmė rūpintis vien tik mate- ms, prie kūnų yra ir negali 
jo Sosto pakartotais pareis- * rialine gerove, tai tada Baž-
kimais, yra pasauliečių ben
dradarbiavimas hierarchinia

me Bažnyčios apaštalavime. 
Tuo būdu jis yra pasauliečių

nyčiai savo įtakai išlaikyti vi
suomenėje ir savo aukštai do-

nebflti katalikai nepajudina
mai prisirišę.

Bet kad būtų atliktas šis
pinančiam veikimui turėjo ic- darbas, kad valdžios
škoti paramos ir priemonių

judėjimas, kuris priklausomai j kitur, būtent, asmeniškose ini- 
nuo vyskupų ir kunigijos pri- ciatyvose ir bendradarbiavi- 
sideda prie krikščioniško apa-! me-
štalavimo. Šio judėjimo daly
viai nesitenkina vien savo pa-
f=============

t-.

Bažnyčia negalėjo pasiten
kinti grynai religinėmis bro-

TĖVIŠKĖ.
Arutis.

Tėviškėlė tu miela,
Ilgiuos tavęs kasdienų,
Širdis ramumo netūr 
Begyvenant čia svetur.

Ten palikau tėvelius, 
Mylimuosius brolelius,
Kurie mane mylėjo 
Vykstant toli lydėjo...

Ten palikau sesutės,
Čiulbant girios lakštutes,
Kur su goda, aimana,
Lydėj’ mane jų daina...

Ten palikau aš draugus,
Ir kur žydriai švieč’ dangus. 
Dienos bėgo ten linksmai, 
Dainomis skriejo balsai.

Ten palikflu aš drauges,
Kuomet toji mintis ges?
Kad po mokslo valandų 
Žaidėm, džiaūgėmis kartu.

Ten palikau namelius,
Ir išmintus takelius.
Liko bakūžė liūdna,
Kurios ilgiuos kasdienų...

Ten jauniftis bėgiojau,
Girios’, lankos*“klajojau, 
Linksmas dainas dainavau,
Ten laimingas aš buvaū.

Nėra čionai ramumo,
Ne širdyje linksmumo. 
Neturiu čia savųjų,
Skurstu tarp- svetimųjų.

Kaip laimingas aš jausčiuos 
Būt vėl tėviškėj svečiuos,
Skrajot dainoms su savais 
Su jaunystės sakalais.

Bet dar toli ta diena,
Toli toji valanda,
Kad galėsiu ašai grįšt 
Savo tėviškę išvyst...

viešosios katalikų opinijos 
svorį, jų tikras teises, taip 
pat kad būtų išgautas ir už
tikrintas pastovus principų 
saugumas, katalikai negali li
kti užsidarę vien bažnyčių 
sienose ir savo individualinė- 

•se sąžinėse. Priešingai, reikia 
] išeiti ir veikti viešumoj.

Štai, kaip tik dėl to Šven
tasis Tėvas daugelyje atvejų 
yra pareiškęs, kad Katalikų 
Akcija nėra vien dvasinis ir 
religinis veikimas, bet ypatin
gai ir tai pilnoje žodžio pras
mėje yra socialinis veikimas: 

įtai yra veikimas, kuris rūpi- 
•nasi visuomenės aukščiausiu 
gėriu ir jos pagrindiniais rei
kalais, net ir tais, kurie turi 
politinių bruožų, jei jie tie
sioginiu būdu paliečia dorovę 
ir religijų.

(Bus daugaiu)

nenorinčiu skaitytis su vi
sais, ir tada kįla nemalonumai 
ir ginčai.

Draugijos sekr. J. Krasaus
kas šioje draugijoje išdirbo 
pusantrų metų, bet 6 d. lie
pos atsisakė nuo pareigų. Vis 
tai dėl ginčų, viens kitam ne
pasitikėjimų. T’aip esant, iš- 
tikrųjų sunku dirbti ir dar
bas pirmyn varyti.

Šiost draugijos valdyboje 
ilgiausia dirba A. Belickas. 
Jau astuoni metai, kaip jis 
eina kasininko pareigas. Tai 
garbės vertas žmogus, nei 
vieno nario neužgavęs ir prieš 
jį nei vienas nieko nesako, 
nes tikrai lietuviškai katali
kiškai dirba. Vertėtų visos 
kuopos vadams ir nariams 
atkreipti demėsio į tai. Juk 
šios draugijos nariai yra vie
nos motinos Bažnyčios nariai. 
Ne be to, kad kada iškila gin
čai, bet reikia vėl greitai vis
ką pamiršti. Pirmininkas tu
rėtų pasirūpinti, kad klebo
nas dalyvautų katalikiškų dr-; 
jų susirinkimuose, kaipo dva
sios vadas, kurs galėtų panai
kinti kivirčius. Deja, skau
dama širdimi reikia pažymė
ti, kad dvasinis Toronte ka
talikų gyvenimas apverktinas. 
Bet, lietuviai, katalikai, spaus 
kime vienas kitam rankas bro
liškai, katalikiškoje meilėje, 

i ir Neškime kolonijoj, draugi-

kyti savo draugus bei pažįs
tamus.

Susivienijimo pirmas išva
žiavimas nusisekė vidutiniai. 
Padaryta pelno $31. Jeigu ne 
lietus, būtų nusisekę geriau. 
Jis rengia antrų išvažiavimų 
su laimėjimu, liepos 27 d., 
Wilwood miške. Komisija sa
ko, kad tas išvažiavimas bus 
šauniausias. Nepamirškite at
silankyti ir paremti.

Susivienijimas per šį pus
metį turėjo daug ligonių ir vi
sokių iškaščių, bet jo turtas 
pasidaugino $800, narių 25. 
V erta kiekvienam priklausy
ti.

vyks 20 d. liepos, Deescher 
parke, Crete, Illinois. Laiš

kas priimtas. Nariai pasižadė
jo būti tame išvažiavime. 

Komisija sakė, kad ji da

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

tikrą specialistą, ne pas koki
tyrėll. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums 
kia, ar kur skauda, bet pasakys pai 
po pilno ižegsamlnavtmo. Jus šutau 
pyslt laiką Ir pinigus. Daugelis kiti 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl 
to. kad jie neturi reikalingo patyri 
mo. suradytnui žmogaus kenksml 
gumų.

Mano Radlo — flcope — Ri 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir 
slškas bakteriologiškas egzaminą vi 
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš palmei 
jus gydyti, tai jūsų sveikata tr g~ 
rūmas sugryš jums taip kaip bu 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų 
rio. žarnų, Inkstų, odos, kraujo, nei

gy-

skll-
. . . .. -rų. Širdies, reumatizmo, kirmln

turinti išvažiavimo laimėjimo •uždegimo Žarnų. Silpnų plaučių ari 
jeigu turit kokią užslsenėjuslą, lai- 
kerėjusią, chronišką ilgą, kurj m 
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatidėlloklt neatėjo 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
8PECIALISTAS 

Inėjltnas Rūmas 1018
20 W. JAOKSON BLVD.

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto ik 
1 po pietų. Vakarais nuo S iki 

Nedėllomla nuo 10 ryto iki 1 
■ po pietų

bilietų. Kurie jų neturite, pa
siimkite nuo komisijos po vie
nų knygutę. Nutarta, kad kiek 
vienas narys paimtų po kny
gutę išplatinimui.

Susivienijimas yra prisidė
jęs prie Bendrovės, bet iš ten 
retai gaunama raportai. Ne
žinia, ar ten nėra nieko vei
kiama.

Korespondentas.

SKAITYK IR PLATINK 
TIKTAI KATALIKIŠ
KUS LAIKRAŠČIUS.

ODELIS ISPARBAVIMAS
Vasarinių dresių ir moteriškų skrybėlių papigin

tomis kainomis.
$15.00 dresės dabar po $10.75
$8.75 mergaičių dressikės po 5«75
$5.00 dTessės dabar po ..........  O."7R
$5.00 šilkinės dressės po----- 3-ą 7

Pas mus jus rasite labai didelį pasi
rinkimų dresių vėliausių madų ir mate
rijų.

Taipgi darome bemstitehing, valome ir dažome.

M. 8c D. NOVELTY DRESS SHOP
3333 South Halsted Street

ONA DELKAITE ir GEO. MILLER, Sav.
Telefonas Yards 2033

v..

ADVOKATAI

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUCKA5?
ADVOKATASF

į 160 No. La Šalie St. Rm. 1431 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak. 
įLocal Office: 19OO S. UNION AVĖ 
I Tel Roosevelt 8710

Vai. nuo 6 Iki 9 vai. vak.
(Išskiriant seredos)

A.A.OUS

ADVOKATAS
11 80. La Baile 8L. Room 1701 

Tek Randolgh 0811-0102 Vak 0-
Vakarals 

>241 80. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 0102 

7-0 vai. vak. apart Panedėlio ir
Pėtnyčloe

Daktaras
Kapitoną/ 

Specialistas ii

fflSSIfi,
Pasauliniame kare 

Seno Krajatu

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP L2&ISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. SpeciallSkal gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, už- 
nuodijlmą kraujo, odos, ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas Ilgas. Jeigu kiti negalėjo jus Išgydyti, ateikite čia Ir 
persitikrinkite, ką jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto Iki 8 v. r. Nedėliomls Iki 12 d. 
4200 West 20 St. kampas KccicrAvc., Tcl. Crawforil 5573

nmim!

GERĄ NAUJIENA 
Jeigu turi rožę, nervų ligų arba 
reumatizmų, skaudėjimų kojose, 
strėnose arba pečiuose, tuojaus be 
atidėliojimo parsitrauk bonkų Ra- 
matijos, o patys persitikrinsite 
vertingumų tųjų gyduolių. Kaina 
$2.00 už bonkų. Siunčiant pinigus 
arba dėl platesnių informacijų ra
šyk adresu:
Message Laboratory, 5209 S. Halsted St. Ohicago, UI.

Mes hierinam (Apdraodaam)
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 Go. 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

JOHN 8. BORDEN
(John Bagdziunaa Borden)

ADVOKATAS 

105 W. Adams St. Rm. 211’
Telephone Randolph 8727

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

Name; 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9(0i

JOHN K00H1NSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonai Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 vi 
kare. ISeredmais ir Pėtnyč 

mis nuo 9 iki 6.

J. f. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatae

62 Eaat 107-th Street
Kampas Mlchlgan Ava 

Tel. Pullman 6950 •»
Nuo 8 Iki 0 vak. ir Subatomla

IM - --------- m
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GRABORIAI: Misiii Dirvoje
Telefonu Tardė Įlįs

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

B ALSA AI UOTO JAS
Turiu automobiliu* visokiem* rei

kalams. Kaina prieinama

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnaija laidotuvėse kuoplglau- 
zla. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu butiite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2518

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

1139 S. 43 Court Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS rZ.ET. GRABORIUS 

CHKAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų Iš
dirby st ės.

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

Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Mnsų patarnavimas
Zlzuomet sąžiningas Ir 
pabrangus, nes netart
am Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Naujau graži ko
plyčia dykai.

3307 Antram Avenue
.•

TO'

DBSUOSB

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7582

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTO JAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8103 S. Halsted
SI. Chicago, III.

Tel. Vlctory 1116

ŠV. MISIJŲ PADĖTIS 
KINIJOJ.

Kiniečių atvertimas katali- 
kybėn yra sunkioji dalis mi
sionieriams. Delko taip yra, 
apie tai aiškina kun. F. C.
Dietz, Maryknoll misionierius, Isionieriai. Juk kas kita yra, 
kurs andai gryao Į Ameriką,

i

tis. Tokius žmones nelengva 
ištraukti iš tų senovės papro
čių — pagonizmo.

Tai svarbiausioji kliūtis, 
delko yra sunkus daiktas ki
niečius atversti katalikybe n.

Nežiūrint to, tūkstančiai 
misionierių Kinijoj darbuoja
si. Didesnio pavykimo turi jų 
pačių tautiečiai kunigai ini-

DAKTARAI:

ilgus metus tarp skelbia jų tautietis 
misionierius. Apašta 
ta<l ir rūpinasi, ki

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.
Kampas 46th ir Paulina Sts.

Tel. Boulevard 5203

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Vlctory 4688-89
Res. 4424 S. ROCKAVELL ST.

Tel. Virginia 1290

EZERSK1
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

4603 S. Marsbfield Avenue
Tel. Boulevard 9877

vų kunigų.
Šiandie, anot kun.

misionierių veikimui

darbavęsis 
kiniečių.

Maryknoll misionieriai Ki
nijoj darbuojasi Kwangtungo 
ir Kvangsi provincijose. Anot 
kun. Dietz, tose provincijose 
misionieriavimas labai sun
kus. Bet dar sunkesnis yra , kliūčių stato naminis 
Kansu provincijoj, Kinijos į 
pietuose.Tcnai gyvena neina- Į 
žas skaičius musulmonų, Ma- 
gometo sekėjų. Tie žmonės y- 
ra daug atkaklūs.

Kun. Dietz atvertimo žvilg
sniu kiniečius priskaito prie 
Romos imperijos žmonių A- 
paštalų laikais. Kaip tie se
novėje stipriai buvo prisirišę 
prie savo papročių, taip šian
die kiniečiai.

BALTUTIS VYČIŲ SPUL- 
KOŠ PIRM.

L

Reikia žinoti, kad kiniečiai 
buvo jau civilizuoti pirm ke
turių tūkstančių metų. Jie 
turėjo savo imperatorius tais 
laikais, kada žydėjo kultūra 
Egipte, ty. dar pirm iškil
siant Romos imperijai. Tad 
kiniečiai turi nuosavą filoso
fiją ir savotiškas pažiūras Į 
pasaulį. Jų pagoniška prakti
ka ir papročiai juose yra gi
liai įsmegę. Tie papročiai 
yra kaipir antroji jų prigim-

tinį susirinkimą pereitą tre 
čiadienį. Susirinkimas 
gerai reprezentuotas ir di
džiuma šėrų buvo atstovau
jama.

Pasirodė, kad Spulka gerai 
pažengus pirmyn. į

Renkant valdybą, į pirmi
ninkus išrinktas .Jonas Baltu
tis, plačiai žinomas gazolino 
ir aliejaus biznierius iš Town 
of Lake, 1543 W. 46 St. Nė
ra abejonės, kad p-nas Baltu
tis, kaipo gabus biznierius, 
šauniai pasitarnaus Spulkai. 
Toliau susirinkimas išrinko 
iždininku p? V. M. Stulpiną, 
žinomą saldainių ir mėsos im- 

įportuotoją iš Lietuvos. Spul-1 
kos raštinė randasi naujojo 

Į iždininko ofise 3255 So. Hal
sted st. Itašt. pasiliko p. A.

. Garuckas. Rap.

Telefonas Grovehill 2262 DR. J. J. KOWARSKIS ‘1 DR. A. G. RAKAUSKAS
' GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2433 W. MARŲUETTE ROAD
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —

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

Nedėliomis pagal sutarti.

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2403 WEST 63 STREET 

Kertė So. Westem Avenue j
Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 
Tel. Canal 2330

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. V. 
Nedėlloj pagal susitarimą ,

Ofiso Tel. Vlrglma 0026
Rezidencijos: Vaa Buren 6888

Ofiso Tel. Vlctory 8898 i
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenut
■ Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų

2 Iki 4 Ir 6 Iki 8 v. v.
Nedėliomis nno 10 Iki 12 ryto 

Namų Cfisas 8418 Franklln Blvd.
Vai.: nuo 8:80 Iki 9:84 vak.

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street

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

Ofiso Tel. Canal 2118 
. Namų Tel. Lafayette 0098

’Į DR. A. L. YUŠKA Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0816

OFISAS

[1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ. 
Valandos: prieš pietus pagal sutarti 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v

- 1-----------------------------------------------------------

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6165 South Kedzle
Rez. 6622 So. VVhlpple

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

PRANEŠIMAS
no Al T CTDIVM

I Tel. Wentworth 3000
Eez. Tel. Stevvart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

j Miestas Grenoble, Prancu- 
Įzijoj, pridirba ir paleidžia pa- 
I šauliu daugiau nei 75 nuoš. 
j visų pirštinių.

NAUJAS IŠRADIMAS

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

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

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

Of. Ir Res. Tel. Hemloclc 2374

DR. J. P. POŠKA
1133 S. HALSTED STREET

Antro ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

piet. Utarn.
Nuo 8- 6 PO 

jbat Nno 8-9 vak.
sutarimą.

Republlc 846*

DR. A. RAČIUS
Tel. Canal 6764

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belakto-Rakščlo aptle- 
kos) po nr. 2428 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1936.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7826 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1916. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

Ofiso Ir Res. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET. 

Ofiso valandos nuo 1 iki S po 
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare

Res, 8201 S. WALLACE STREET

DENTIST AI

4910 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenwood 5107

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

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

OFISAI:
4901 — 14 St. 2324 VVashingtoo 
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

Office Boulevard 7641

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4146 So. Ashland Avena* 
A-it Zaleskio Aptjekos

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAB 
Gydo stalgias Ir chroniškas llgaz

▼yru, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nno 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis Ir seredomls tik 

lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Te į. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėlioję pagal sutarti.

DR. S. BIEZIS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6221 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood

Avenue Tel. Republlc 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v. 

Nedėlloj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 8469

DR. P. Z. ZALAT0RS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 8OUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Ate. 
Valandos 11 ryto Iki 8 po pietą 

6 Iki 8:80 vakar*

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar

navimą.

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus 
aprengimui mirusiųjų.

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą. e

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tek Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Falrfleld Avenue

Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Kurio svietas per šimtus metųdau- 
kė, tai Jau yra gatavas.

T. A. D. tonlc būdamas vienoj 
formoj, o gydo daug ligų. tukstan- 

l čiams žmonių pataisė sveikatą, o 
i dar milijonai nežino. Tai Ir tu, bro
lau ar sesutė, nekankyk savęs dau- 
gaus, o reikalauk tuojaus Iš savo 

I aptiekos arba tiesiai iš
T. A. D. PRODUCTS 

3133 So. Halsted St. Chicago, III.

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241

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

DR. ŽMdIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGĄ’' IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue 
Tel. Drezel 6828 

Vai.: 8 iki 10 ryto 
8-8 vai. vakare

3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201

AKIŲ GYDYTOJAI:

TeL Canal 8281

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St,

Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Beredoj pagal sutari}

.______

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
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.

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKE
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Val.; Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

Tel. Armitage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dentistas
1608 MILBAUKJEE AVĖ 

Kampas North Avė.

Nortwest Tower Bldg. Room 309 
Vai., 9-12 ryto; 1-8:30 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofi£$ po numeriu

<729 SO. ASHLAND AVK.
SPECUALISTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų L*ų 
Vai.: ryto nuo 19—12 nuo 1—4 pi 

pietų: 7—8:89 vakar* 
Nedėliomis 19 Iki 12

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1491

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas. Chirurgas Ir Akušerhi

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo I — < 9 V. 

7—9 vakare

JOHN SMETANA, 0. D.

K
“

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

Pastebėklt mano Iškabas 
Vai. 9:30 ryt Iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 9:80 Iki 12 ▼. Nedėliomis nėr 
z skirtų valandų. Room 8

Phone Canal 0528

LIETUVIS AKIŲ
specialistas

Palengvins aklų {tempimą kuris 
esti prlcžastlmgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštj. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą 
rtgystę.

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

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND A VE.
Tel. Boulevard 7589

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Įsitaisė modernišką ofisą po 
num. 4847 W. 14 St. Cicero, 
III. Pirmiau Dr. Gussen turė
jo ofisą North Sidėj, o Cice- 
roj laikė skyrių. Dabar Cicc- 
roj susilrfukė tiek pacientų, 
kad North Sidėj skyrių užda
rė.

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

DR. HERZMAN A

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 20 

metus kaipo patyręs gydytojas, chl- 
jrurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. 8 h orė 
2238, arba Randolpb 6800.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 8 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
NedSl. nuo 10 iki 13 dieną
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C H I C A G O J E
DIEVO APVEIZDOS PAR. 

ŽINELĖS.

Baigus pradinę mokyklą A. 
Rimkaitė, po atostogų, žada 
siekti aukštesnio mokslo. Jos 
sesuo Stasė jau vienus metus 
ėjo aukštesnį mokslą. Ji net 
neturi atostogų: mokinasi va
sarinėj aukštesnėj mokykloj. 
Be to, Stasė mokosi pianu 
skambinti mieste, o smuiką 
griežti pas p. Sabonienę. Pp. 
N. ir P. Rimkai be to, augina 
vien# sūnų, kuris lanko Dievo 
Apveizdos pradinę mokyklų. 
Tai pavyzdingi žmonės.

žinos seserys iš atostogų, ko
misija pakvies jas, kad padė
tų papuošti f lotų.

Ženklelius Vytauto išdalin
ti draugijoms įgaliota valdy
ba. Kaikas nori gauti bran
gesnių ženklelių.

Rap.

WEST SIDE ŽINIOS.

Didžiojo Lietuvos Kunig. 
.Vytauto 500 metų sukaktuvių 
apvaikšeiojimo draugijų at
stovai laikė susirinkimų penk
tadieny, liepos 11 d., parapi
jos knygyne.

Susirinkimų atidarė gerb. 
klebonas malda.

Nutarimus praeito susirin
kimo perskaitė O. Zdanevičiu
tė.

Susirinkimų vedė A. Gri
sius. Prie apvaikšeiojimo pri
sidėjo nauja draugija 6v. An
tano iš Padvos ir atsiuntė du 
atstovu: E. Mišių ir J. Gerel- 
tauskį.

Išrinkta laikinoji valdyba

X Aušros Vartų klebonas 
šv. Onos no venos pamaldoms 
nustatė sekančių tvarkų: a) 
novena baigsis 26 liepos, šv. 
Onos dienoje, vakare, b) no- 
venos pamaldos šioje savaitė; 
je bus vakarais: tik antradie
nyje, o rytais: terčiadienyje 
ir ketvirtadienyje su antromis 
šv. Mišiomis 8 vai. Intencija 
laikančiųjų novena šv. Onos 
dienoje bus laikoma suma 8 
vai. ryto.

KIWANIEOIŲ GALVA.

R. M. Crossmann, iš Oma
ha, Nebr., metiniame Kiwa- 
nis organizacijos suvažiavime 
išrinktas prezidentu.

žiūrėtas veikalas, kuris at 
vaizduosiąs Lietuvą nuo Ge
dimino laikų iki atgavimų ne
priklausomybės. Scenos: Ge
dimino sapnas, Keistutis ka
lėjime, baudžiava, Sibiro ka
lėjimas, Aušra, Vilniaus sei
mas, Inteligentas, (arba pir
mi laisvės nešėjai) ir daug 
kitų.

Kadangi svetainė, artistams 
drabužiai ir kitkas surišti su 
didelėmis lėšomis, todėl pirm. 
žada apvažiuoti visas Cliica- 
go Apsk. Vyčių kuopas ir su
žinoti, kiek kiekviena kuopa 
pasižada parduoti tikietų, 
kad padengus tas milžiniškas 
išlaidas. Mūsų kuopa tam su
tvarkyti mielai išrinko komi
sijų, kuri neužilgo praneš Ap
skričiui, kiek galės tam rei
kale pasidarbuoti. _

Važiuosim visi.
Raport.

X Brighton Parko “Drau
go” agentas F. Gubista lai
mėjo pirmutinę dovanų už 
“Draugo” pikniko tikietų pla 
tinimų. Jisai pardavė 67 įžan
ginių tikietų į daržų po 50c. 
Per pastaruosius du mėnesiu 
jis prie bažnyčios pardavė 
1,000 “Draugo” numerių. Už 
tokį pasižymėjimų “Draugo” 
pikniko rengimo komisija pri-' 
pažino, kad jis dabar yra pir
moj vietoj. Jam bus suteikta 
žadėtoji dovana.

TEATRUOSE

doma labai juokingas veika
las “So This Is London”

McVickers Teatre — “The 
Big House.”

Oriental Teatre — “Love 
Among the Millionaires.”

United Artists Teatre — 
“Song O’My Heart.”

1 .■ -J I ———

MAROUETTE JEWELRY 
. & RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau ylsoktų 

auksinių Ir sida- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio. planų rolių, 
rekordų Ir t. t 
ralsau lalkrodžlua 
Ir muzlkoa lnatru- 
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8380

■■i

Chicagos Teatre dabar ro

REIKIA VARGONĖLIŲ
Marijonams į koplyčių. Gera
me- stovy. Atsišaukite į “Dr-
£4 M

2334 So. Oakley Avė.

REIKIA AGENTŲ
Prie pardavinėjimo paten

tuotų gyduolių. Taipgi prie pa 
veikslų. Gabesni vyrai uždirba 
po $15.00 į dienų. Patyrimas 
nereikalingas. Kreiptis adresu

ART STUDIO
5209 So. Halsted Street 

Chicago, III.
Priėmimo valandos: nuo 1-5 

vai. vakare

BANIS STUDIO

X Pradedant novenų, 18 lie- jafeį jį pranešė, kad jau sve- 
pos, Aušros Vartų bažnyčion ^ių priėmimui viskas tinka- 
klebonas įnešdino šv. Onos maį paruošta.
relikvijas asisteneijoje svečių' j susirinkimą buv0 atsiIan. 
kunigų Dr. J.'Navicko ir kun. kęg ^bį^ag0 Vyčių Apskričio 
J. Šliko ir perskaitė relikvi- pinn stad p Bulevičius, kū
jų autentiškumo dokumentų. praneSė ,ahai
Kun. Dr. J. Navickas pasakė dalykl), butant ka(j Vy{ių
gražų pamokslų apie šv. Onų, Chicagos Apskr. yra nutaręs 
kaipo motinos meilės idealų,1 surnoSti milžiniską Vytauto 
duodamas vaizdžių iš istori

beisbolininkai žaisti su mūsų j Taipgi pirm. ragino kuopos 
kuopos tymu. Kad svečius gra (narius smarkiau sukrusti dar
žini priėmus, išrinkta komi- buotis Vyčių namo reikale ir 

sija, kuri smarkiai darbuo- pasistengti parduoti visus 
jiems prisiūstus tikietus au- 
tomobiliaus laimėjimui.

/ ' V
Mūsų kuopa nutarė daryti 

išvatžiavimų į miškus. Išrinko 
komisijų, kad nužiūrėtų diena 
ir vietų.

J. MEZLAIŠK1S
Gėneralis Kontraktorius

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

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktoriua 

Statau {vairiausius namui prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6528

paminėjimų kada apie gruo-
pirm. A. Grišius, pagelb. -i*'1“*1' prilyginimų, kaip ,žio m Manoma paimti 
K. Gaižutis, rast. O. Zdane- “t"! žiauraus Korųolano nu- |nlieste didžinl5 svetainė ir su-
vičiutė, ižd. — S. Remekis. 

Iš centralio komiteto sus- I
mo pranešimų darė gerb. kle
bonas ir P. Valuškis. Sakė,

sistatymo pasikeitimas aky-1 (Įary 
vaizdo je savo motinos Veturi- j 
jos ir t. t.

X Knygelė šv. Ona, kaipo

Įvairų ir gražų pro
gramų: dainų, lošimų, juokų 
ir tam panašiai. Jau yra nu-

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių. 

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 138#

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktoriua

4556 So. Rockwell Street

STAYTLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poperloju, moliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653
kitos kolonijos norinčios ture- misionieriaus dovanelė, buvo 
ti paradų automobiliais. Klaų- (Aušros Vartų bažnyčioje į-
sta draugijų atstovų, kų mū
sų kolonija darys.

Kįlo didelės diskusijos. Sa
ko, ištisi metai, kaip rengia
mos prie apvaikšeiojimo, su
sirinkimus laikėme, o dabar 
neisime paradan, tiktai “va
žiuosime”. Toksai su “au
tais” apvaikščiojimas, esą, 
galimas tik tiems, kurie turi 
savo automobilius, o darbi
ninkui, kuris neturi automo
bilio, nebus progos prisidėti. 
Juk draugija nesamdys trokų.

Kviesti atvirutėmis dr-jų 
narius į apvaikščiojimų ir 
kaip galima daugiau parduoti 
.Vytauto medalius.

Jei nebus vaikštynių gatvė
mis, kitokio būdo nėra drau
gijų nariams kviesti kaip tik
tai važiuoti gatvekariais tie
siai į svetainę.

Po plataus apkalbėjimo nu
balsuota daryti vaikštynes 
gatvėmis iki svetainės. Bus 
pasamdytas benas, ištaisytas 
flotas, kuris atvaizduos Vy
tautų, bus nešamos Amerikos 
ir Lietuvos vėliavos. Mergai
tės bus pasipuošusios tauti
niais rūbais su vainikėliais 
ant galvos. Bus daroma visa 
kuogražiausia.

Brangūs tautiečiai, lietu
viai, kurie neturėsite progos 
savo kolonijoj apvaikščioti, tai 
gatvekariu atvažiuokite iki ’ 
18 kolonijos ir stokite į mūsų 
eiles. Visi kartu eisime į sve
tainę.

Išrinkta komisija, kuri rū
pinsis papuošimu floto, mer
gaičių tautiniais rūbais ir ki
tais reikalais: P. Valuskas, O. 
Zdanevičiutė, V. Lukošienė. 
U. Auškalnienė. Kaip parva-

teikta visiems 
siems pamaldose.

atsilankiu-

IŠ VYČIŲ SUSIRINKIMO.

North Side. — Vyčių Vy
tauto 5 kuopos įvyko susi
rinkimas 16 d. liepos, kuria
me buvo daug svarbių reikalų 
svarstytų. Raportų |iš Aps
kričio išdavė J. Juozaitis, ku
ris buvo priimtas dideliu ran
kų plojimu, nes pranešė, kad 
apskritys rengiasi prie pa
minėjimo Vytauto 500 šimtų 
metų mirtie? sukaktuvių ir 
kviečia visas kuopas prie to 
paminėjimo ruoštis.

Rugpiučio 3 d. atvažiuoja 
Gary, Ind., Vyčių kuopos

JUOZAPAS
GAIŽIŪNAS

Mirt liepos 18, 1930 m. 10 v. 
vak., 42 metų amžiaus. Kilo iš 
Panevėžio Apskr., Vabalninku 
Parap., Kluckių Kaimo.

Amerikoje išgyveno 17 metų 
Paliko dideliame nuliudlme 

moterį Antelę, po tėvais Ku
činskaite, dukter) Eleną. 6 me
tų, sūnų Juozapą 3 metų, švo- 
ger) ir švogerką Domanauskus 
ir gimines. O Lietuvoje broli 
Leoną ir brolienę Elzbietą.

Kūnas pašarvotas 4209 So. 
Albany Avė.

Laidotuvės (vyks Antradieny
je, liepos 22, 1930 Iš namų
8 vai. bus atlydėtas J Nekalto 
Prasidėjimo Avenč. Panelės 
par. bažnyčią, kurioje (vyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą^ Po pamaldų bus nulydė
tas 1 šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Moteris, Sunus, Du
ktė ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja grab. 
Eudelkls. Yards 1741.

AUTOMOBILIAI

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimą,s varto
tų karų už labai mažą. kalną.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės } jnus

WHITE SOX MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Yards 0699

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO. REO IR 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.
Labai žemos Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų 
Karų už Labai Pigią Kalną.

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

AUTOMOBILIŲ CHAMFIONA8

B U I C K
Per 26 Metus Užima Pirmenybė. 

Pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUICK

ARCHER BUICK CO. 
4400 Archer Avenne

Virginia 2400 
1 Blokas Nuo Kedzte Ava.
JONAS SLEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

DE 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 Plymouth $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR 
SALES

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

Telefonas Prospect 5669

Specialistas grupių — vestuvių, 
pavienių ir kitokių fotografijų. Esu 
patyręs tame darbe per daug mėtų.

3200 SO. HALSTED ST.

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-1' 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

Ą. ALESAUSKAS 
MOTOR EXPRESS

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

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobiius 
sul vėliausios mados automatiškais 
Įtaisymais. Sport ROyal tekiniais ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Našų gali papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas
BAAZEKAS MOTOR SALB^J

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

Tel. Lafayette 8662 Ofisas ir Rcz. 
ir 2384 4401XK Mozart St.

J. C. ENCHER & CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI 
Real Estate ir visokia apdrauda 

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Fairfield

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina *845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karą, pirmiausiai I
ateik pas mus ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšles au
tomobilius už žemą kainą.

Taipgi turime Įvairių Įvairiausių 
vartotų karų už labai mažą kalną.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Laskys 
Telefonas Lafayette 6666

3962 Archer Avenue

HUPMOBILE
Geriausi Ir Stipriausi Automobiliai. 1 

Jei Tamista nori pirkti Automo
bili, pirmiausiai prašome ateiti pas 
mus ir pamatyti HUPMOBILE 1931 , 
modelių, kurie tikrai Tamlstas nus
tebins savo gražumu, greitumu, ir 
visa konstrukcija. Kaina |1,195.
f.o.b. ir aukščiau.

BALZEKAS MOTORS 
6012-14 So. Kedzie Avė.

Telef. Republic 9004

$20.00 ĮMOKĖTI PERKANT 
VARTOTA KARĄ IR 

$100.00 NAUJĄ
Išmokėjimui duodame 18 mėnesių 

laiką. Ateikite pamatyti pas mus ge
riausių karų už žemiausią kalną.

Willys, Willys Knight ir 
Whippet Pardavėjai 

HARRY J. MAPP, Ine. 
6739 S. Westem Avė.

Telefonas Republic 0341

Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes moliavojime, dekoruojame ir 
lšpoperiuojame visokius namus. 
Musų kainos labai pareinamos ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinanti pinigus ant medi

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

Public Mortgage Exchange
S. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St.

FOUR LEAF CLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksai 
Cįaradžiai, porėtai

2 metų lakto išmokėjimui 
Taipgi budavojam visokius naujus

namus.

436 W. 45 St. Yards 2124

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

KaĮpo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

SKOLINAM PINIGUS
$50,00 iki $30,000 

neimam komiso iki $300.00
J. NAMON & CO.

Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Westem Avė.
Telefonas Grovehill 1038

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Arba

2100 W. 23 St. Canal 5065

Maliavojimo Kontraktorius 
Maliavų ir sieninės popieros krau

tuvė. Naujas stakas.

2334 So. LEAVITT ST.. CHICAGO

PINIGAI PASKOLAI 1-MI MORGI- 
ČIAI

Praperteriams tiktai. D. P. Foley 
& Co. 906 Lakeside Pi. Tel. Long- 
beach 2897

REAL ESTATE

MUSŲ BARGENAI
“DUTCH BOY”

St. Louis White Lead ma
liava $11.25 už 

100 svarų bačkutę.

NAMAMS MALIAVA
Geros rūšies $1,45 
už galioną.

NAKTINES JUTRINOS
Didelis pasirinkimas ski
rtingų išdirbysčių už kai
nas, kurios nustebins ta
ve. Specljalės Cylinder 
naktinės jutrinos su 3 ra
ktais Ir aukščiau.

VARNIŠIUS
Didelis pasirinkimas var- 
nišių nuo $1B30 už 

gal. ir aukščiaus.
g

Geriausio Sorto FLA1 
PAINTAS $2.50 už
galioną.

I

MALIAVOJ1MUI ŠEPE
ČIAI, 4 colių pločio nuo75c h* uukščiau.

Mes turime lietuviškų 
dalgių.

J. YUSHKEW1TZ
REAL ESTATE 

Darome Įvairius legalius 
dokumentus, apdraudžia
ma namus, automobilius 
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 
rųšles. 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 0465

Tel. Lafayette 6719

Mes darome visokius darbus, kaip tai, mallavoja- 
me Iš lauko ir vidų, plumerlo, elektrikas taisome, j- 
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

AUG. SALDUKAS
REAL ESTATE

Re.davimas, Paskolos Ir Apdrauda 
(Insurance)

4038 Archer Avė., Chicago, III.

I Namų pienai, 5 setai 2 flatų ar 
katidžių, $10, Specialiai užsakymai 
pigus. Allison arkltektas, 115 So. 
Dearborn. Central 0728.

FARMOS.

ŽEMĖ DYKAI, Douglas Co., Wis. 
pamatyk, smagi kelionė J Brule upę, 
County dalija šėmę geros valios žmo
nėms. Kreiptis A. R. Cole, County 
Clerk, Superior, Wis.


