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n Komunistai Kinijoj

SHANGHAI, liepos 31. — 
Organizuotos komunistų plėši
kų gaujos užplūdo Čangša mie 
stų Hunan provincijoj. Iš gy
ventojų jie pareikalavo vienų 
milionų meksikoniškų dolerių. 
Kada tas reikalavimas nepri
pažintas, jie ėmė žudyti žmo
nes ir paskiau kuone visų 
miestų išdegino. Sunaikintos 
visos krikščionių misijos ir 
visos svetimšalių savastys. Iš
liko tik Yale-Kinijos univer
siteto ligoninė Tr paštos bū
tas.

Didžiuma svetimšalių anks
čiau išgelbėta karo laivais. 
Kai-kurie misionieriai pagro
bti.

Pirm miestų sudeginsiant, 
jie apiplėšė visas įstaigas, 
krautuves ir privatinius na
mus.

ISTANBUL, liepos 31. — 
Persijos pasieny ties Arara
tu sutraukta 70,000 turkų ka- 
reivių.

Turkija iš Persijos reika
lauja Turkijon prijungti vie
nų žemės plotų, kuriame liuo- 
sai veikia kurdai. Jei Persija 
nesutiks, Turkija pasirengus 
jėgomis užimti tų plotų.

i BOLŠEVIKAI NENORI 
ARBITRAŽO ,

PRADĖJO SUKILIMUS 
STUDENTAI

LA PAZ, Bolivija, liepos 
31. — Šioj! respublikoj pavy
kusiai pravesta revoliucija. 
Sakoma, tai atlikę daugiausia 
studentija.

Čili ir Peru respublikų stu
dentai tad sugalvojo ir savo 
šalyse įvykinti tokias pat per- 
versmes 1— jėgomis sugriauti 
valdžias. Jie pradėjo sukili
mus, kas nežinia kaip jiems 
patiems gali baigtis.

LONDONAS, liepos 31. — 
Bolševikai konfiskavo Siberi- 
joj britų koncesijų Lena auk
so kasyklose. Britų kompani
ja sakosi turi 250 milionų do
lerių nuostolių.

ė
i Britai bolševikams siūlo ar
bitražų. Maskva nenori nei 
klausyti. Sako, britai “sulau
žę” su sovietais padarytų ko
ntraktų ir tokiu būdu jie vis

iko netenka.

VOKIETIJOS NEDARBO 
MAŽINIMUI

VESUVIUS LIEPSNOJA

ROMA, liepos 31. — Ugne- 
kalnis Vesuvius arti Neapo
lio pradėjo smarkiau veržtis. 
Aplinkiniai gyventojai apimti 
baimės. Naktimis matosi di
deli liepsnų liežiuviai, veržan
tys iš kalno žiočių.

NORI NUSIPIRKTI 
SOSTĄ

LONDONAS, liepos 31. — 
Buvusis Egipto chedivas nori 
būt Egipto karalium. Egipto 
tautininkų partija darbuojasi 
iš sosto pašalinti šiandieninį 
karalių Fuad. Buvusia chedi
vas šiai partijai duoda 5 mi
lionus dolerių, kad tik įsiga- 
vus sostam

KĄ DARO CHICAGIEČIA1 PAKILUS KARŠČIAMS?

H&^įn

ežerį ir ten lenda į vandenį, arba naudojasi iš ežero pučiamu vėsesniu vėju.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
VIENAS NIEKŠAS, ANT

RAS KVAILYS — ABU 
KALĖJIME

Z •!

SUOMIŲ RAŠYTOJAS 
LAIKĖ PAŠKAITĄ

Tauragės apskr. Naumies
čio valse. Šilių kaimo gyven
tojas Valutis turėjo kerštų sa
vo kaimynui Petrui Bendikui. 
Valutis buvo bailus, ir todėl 
pats keršyti nfenorėjo. Visaip

.kaip prikalbinėjo ir girdė sa-'lO'M). 
vo bernų Juozų Lapinskų, kad 

i tik šis sutiktų kerštų įvykdyti. 
Pirmiau buvo manoma Bendi- 
kų nušauti, o paskui nutarta 
jį sudeginti. Ir iš tikro bernas 
Lapinskas padegė Bendiko

Suomių rašytojas advokatas 
Hannes Jukonen laikė paskai
tų apie Lietuvos istorijų ir 
Vytauto Didžiojo 500 metų 
jubliejų. Paskaita buvo sure
ngta Keuruu mieste. Klausy
tojų prisirinko daugiau kaip 

“R.”

ŠIAULIUOS STATYS DU 
ANGARUS

Pirklys Kaplanas apsiėmė 
Šiauliuos pastatyti du oriai-

trobesius. Sudegė tvartai, pa-' vių angarus. J ų pastatymas
Tan klausiman vaizdžiai atsako šis vaizdas. Skaitlingiausiais būriais eina į pa- Saras, ūkio padargai. Laikui atsieis 250,000 litų. Tai bus

PAVYZDŽIUI STATOMA 
KATALIKŲ KUNIGIJA

i ATĖNAI, Graikija i(Fides).
— Graikijęs valdžia ,paskelbė , Kongreso komitetas baigė 
■įstatymus, kuriais einant bus (tyrinėjimus Chiqwįpj apie ko-

CHICAGO JE
BAIGĖ TYRINĖJIMUS

bėgant viskas paaiškėjo ir ke-, mūs lakūnams stotis šiaurės >1 
rštininkas Valutis su bernu Lietuvoj. “R.’
Lapinsku atsisėdo ant kaltina-Plėšikai apkraustė namus

Nudavę esu gazo inspekto- mųjų suolo. Šiaulių apygar-’PREZIDENTAS PRIEŠINAS 
riais du plėšiku įsileista į na- dos teismas Valutį nubaudė 3 Į SULAIKYTI RUSIJOS 
mų vidų, 5340 Cornell avė. Pi
ktadariu surišo šeimininkę ir

panaikinti visi graikų stačia
tikių vienuolynai, išėmus is
torinius vienuolynus.

Stačiatikių dvasiškija sukė
lė protestus. Graikijos minis- 

terig pirmininkas Venizelos 
atsakydamas į tuos protestus 

{pareiškė, kad, jei stačiatikių 
(dvasiškija naudingų šaliai Ir 
^tautai darbų dirbtų, kaip tai 
atlieka katalikų kunigija, ta- 

■da vienuolynai būtų palikti 
! neliečiami. Šiaipgi, kas fe jų 
jšaliai naudos. Katalikų kuni
gai ir katalikų vienuoliai su
lig savo išgalės Graikijoj ta- 
irnauja visuomenei, gi stačia
tikiai vienuoliai nuo to visai 
atitolę. Jie rūpinasi išimtinai 
nuosavais reikalais. Tai nerei
kalinga našta visuomenei.

Ministeris pirmininkas pa
žymėjo, kad įstatymai tuo rei
kalu nebus keičiami, bet vyk
domi.

BERLYNAS, liepos 31. — 
Vokietijos federalių geležin
kelių tiesimui ir kitiems dar
bams geležinkelių valdyba iš
sprendė išleisti 84 milionus do 
lenų. Tuo būdu bus paleng
vinta bedarbiams.

PAŠALINTAS MINISTE
RIJOS SEKRETORIUS

BUKAREŠTAS, liepos 31. 
— Iš Rumunijos vidujinių rei
kalų ministerijos pašalintas 
vyriausias sekretorius Tazla<- 
unu, kurs buvo nusistatęs 
prieš žydus.

KUNIGAI PERSEKIOJAMI

VIENNA, Austrija, liepos 
30. — Keletas slovakų kuni
gų Čekoslovakijoj pašaukta 
teisman. Jie kaltinami “vals
tybės išdavybėje.” Ta “iŠda- 
vyhė,” tai jų darbavimasis 
Ungarijos sostan grųžinti Ha- 
psburgų dinastijų. Esu svar
biausias jų tikslas — Slova- 

’kijų prijungti Ungarijon.

I

jiuunistų veikimus. ’Įvvko vien 
(trumpi išklausinėjimai. Pas
kiausia komunistus ginti pa- 
(kilo advokatas Eisher. Jis ap-į 
gailėjo, kad Ghicagos polici
ja varžo komumistams laisvę. 
Tai esu priešinga konstituci
jai.

Policijos leitenantas Mills
(apie komunistus komitetui pa
niekė tokių žinių:

. Šįmet Chicagoj komunistai 
turėjo 132 organizuotus susi
rinkimus, kurių metu 313 as
menų areštuota. 63 laukia by
lų, 49 nubausti pinigiškomis 
baudomis, kiti paliuosuoti.

Mokyklose komunistų pro
pagandų platina komunistų 
organizacija vardu “Jaunie

ji Pionieriai.”
Leitenantas Mills toliaus

SURADO LAKŪNO 
LAVONĄ

i LONDONAS, liepos 31. — 
Burmes raistuose, Indijoj, su
kastas lakūno Hook lavonas. 

’sTas lakūnas su kitu lakūnu, 
Matthews, skrido į Australijų 
ir raistuose nukrito jų orlai
vis. Hook buvo pavojingai su
žeistas. Lakūnui Matthews ė- 
mė keletu dienų išeiti iš rais
tų. Hook l>uvo paliktas ir tik 
dabar jo lavon&g surastas. Jis 
mirė nesulaukęs pageltos.

SUTARTI PATVIRTINO 
IR LORDŲ RŪMAI

. LONDONAS, liepos 31. — 
Karo laivynų sutartį patvir
tino ir lordų rūmai.

metais sunkiųjų darbų kalė-1 
jimo,,o Lapinskų pusantrų 

išgriozdė namus. Pagrobė ai-į metų sunkiųjų darbų kalėji-

brangenybėmis.

Telefonų kompanija laimėjo 
koncesiją

Chicagos miesto taryba 37 
balsais prieš 9 pripažino Te
lefonų kompanijai (Illinois 
Bell Telephone Co.) mieste 
koncesijų dvidešimčiai metų.

PREKIŲ ĮVEŽIMĄ

WASHINGTON, liepos 31.
mo It priteisė abiem atlyginti — Iškelti reikalavimai neleis- 
Bendiktii už padarytus nuos-' ti iš Rusijos į Amerikų įvežti
tolius 10,000 litų.

I Štai kų reiškia keršyti,

AMERIKIEČIAI SKUN
DŽIAS!

bolševistinių prekių. Preziden
tas Hoover tam reikalavimui 

“Ž P "į 3™ priešingas. Sako, tik to- 
jkios prekės gali būt sulaiko- 
įmos, jei jas ten gamina kail
iniai. Tokias prekes įvežti už
drausta įstatymais.

Daugelis Amerikos lietuvių, 
vykdami į Lietuvų, iš savo ko
nsulų Amerikoj išsiėmė vadi-Automobilių aukos

Cook apskrity šįmet ligi namųsias parodos vizas, ter- 
liepos 30 d. nuo automobilių

KOVOS J- VALSTYBIŲ 
PREKYBĄ

žuvo 550 asmenų.

ITALAI BĖGĄ Iš TĖ
VYNES

GENEVA, liepos 31. — Ke
letas būrių italų pasprūdo į 

praneša, kad visoj šaly komu-'(Šveicarijų per Alpų kalnus, 
nistų organizacijai priguli vi-’-Jie neturi pasų. Sako, Itali-

0TTAWA, Ont., liepos 31. 
minuotas ligi liepos 5 d. Ten Kanados konservati8tų pa
tiems buvo pažadėta, kad, jei rtjja lstoėjusi parla,„e„tan 
aplankys parodą ir ant vizos rinkimus nusako kovosian,i 
g»us parodos komiteto, o blo- A[a j VaIstybhj prekybę. H. 
gesnin atveju - Vytauto Di- konserTOtista
džiojo komiteto štampas, tai į Taldžia muitua

ne tik nereikės už jas nieko u- įvcžamas araerik,niškas 
mokėti, bet jos turės tokių ga
lių, kaip ir kitos vizos.

prekes. Liberalų partijos val
džia visas laikas buvo palan-

Tariau dabar policija iŠ fci Am j Valstyb5ms. Tas

rš 51,000 žmonių. Jų sudaro 
16-os atskirų tautybių grupės. 
Šioje organizacijoje yra apie 
4,000 veikiančiųjų narių..

Apie 70 nuošimčių komunis
tų yra svetimšaliai, 20 nuoš. 
negrai ir 10 nuoš. čiagimiai 
baltieji.

Chicagoj komunistų yra a- 
įpie 2/)00, iš kurių tik 1,000

joj šiandie gyvenimas Musso- 
liniui valdant yra nepakenčiar- 
tinas.

VIENA KOMISIJA 
DAUGIAU

WASHrN,0T0N, liepos 30.

daugelio amerikiečių, net ga
vusių tokias štampas, reika
lauja, kad išsiimtų vizų prail
ginimų, nes kitaip esu kaip 
svetimšalius išgabensiu iš Lie 
tuvos. Apie štampas jai nė ne- 
galvoj. Tuo nepatenkinti kai 
kurie amerikiečių Vadai krel-

palankumas, sako konservati- 
stai, skaudžiai atsiliepė į Ka
nados reikalus.

NUSKENDO 15 ŽMONIŲ
ERIE, Pa., liepos 30. — E- 

rie ežere nuskendo garlaivis
“G. J. Whelan,” kuriuomi 

— Prezidentas Hoover pasty-į tį reikalų. sutvarkytų, bet buvo vežama kalkių akmens.
Nuskendo 15 vyrų įguloB. 6 
išgelbėta.

,pėsi į atatinkamas įstaigas,

rė vienų komisijų daugiau. Pa-
.moka duokles savo organiza- i,star«ai pavesta rinkti nedar- vicn; Taldininkai ,iun{ia „s 
cijai. Darbuojasi gauti dau-j,bo statistikas, imant* abelnai,‘ 

spręsti nedarbo klausimų.'giau narių rugp. 1 d. pradė
jus.

Kovojamas Itisull

Chicagos aldermonų tarybo
je iškeliama kova Insull’ui, 

žinomam visuomenės naudos 
įstaigų vedėjui. Jis įtariamas 
turįs daug įtakos vietos spau- 
idoje. Norima patirti, kaip jis 
yra atsiekęs tos įtakos, kad 
spauda galėtų ginti jo veda
mų įstaigų reikalus/ t

LONDONAS, liepos 31. — 
Yra sumanymas Anglijos pa

kol kas reikalas neišspręstas.

kitus, sako — viskų padary
siu, o kai reikia — nieko ne
padaro. Todėl ne vienam už
jūrio breliui ta pasiilgtoji tė-

rlamentui pasiūlyti padidinti vynė dėl tokio ne vietoj biu- 
įmetinę algų nuo 25,000 ligi ^rokratizmo pasidarė netokia, 
>35,000 dolerių ministeriui pi- ,apie kokių jisai galvojo. ‘R.’ 
rmininkui.

LONDONAS, lieos 31. —
Nedarbas Britanijoj kaskart 
eina didyn. Šiandie bedarbių 
skaičius jau arti 2 milionu.

Prof. K. Pakštas liepos 13 
d. išvyko popietiniu traukiniu 
lį Antverpenu, iš kur jis sės 
į laivų pradėti savo didžiųjų 
kelionę aplink Afrikų, “R”

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Nusakomas dailus o- 
ras; maža temperatūroje at
maina.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos l(k» litų ..$10.00
Britanijos 1 sv. sterL 4.86
Francijos 100 frankų 3.91
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.94
Šveicarijos 100 frankų 19.37
Vokietijos 100 markių 23.86
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GRAŽIAI AUGANTI KONGREGACIJA.

Kas iš lietuvių nežino apie Marijonų 
Kongregacijų, kuri nepaprastai greit išau
go, kuri ir mūsų, Amerikos lietuvių katali
kų gyvenime, labai žymų vaidmenį vaidina.

Katalikų savaitraštis “Laivas“ apie Ma
rijonų Kongregacijos veikimų šitaip rašo:

“Marijonų Vienuolijos Geradariai, be 
abejo, nori (žinoti, kaip V. Dievas laimina

Romoje atstovautų pas Šv. Tėvų Rytų Bažny
čių. Romoje yra sudaryta “Rytų Apeigų 
Kolegija, o taipgi Marijonų globoje yra 
kybinis bendrabutis rusams dvasionims.“

Taigi, matote ,kaip platus yra šios kon
gregacijos veikimas, kaip gražų darbų ji dir
ba ir dėl to nestebėtina, kad ji susilaukia nuo
širdžios ir gausingos mūsų visuomenės para
mos.

vzjiv- ■— —...... .. ..m , ---------

**'1ĮVAIRŲ S STRAIPSNIAI
& tl- į sm-Me^Manissmibmmbmb^MMHHmss>him

PIRMUTINI JO EKSO. VYS
KUPO BUČIO ATLIK

TA PAREIGA.

TRIMITO“ SUKAKTUVĖS.

Praeitų mėnesį sukako lygiai dešimts me
tų nuo įsteigimo savaitraščio “Trimito“, Lie
tuvos Šaulių Sąjungos organo. Kaip pati or
ganizacija, taip ir jos organas žymių rolę y- 
ra suvaidinęs jaunutės Lietuvos Respublikos 
gyvenime. Šauliai nekartų pasižymėjo kovose 
už Lietuvos nepriklausomybę, o jų organas 
“Trimitas“ palaikė jų dvasių, skleidė orga
nizacijos obalsius.

“Trimitas“, įžengdamas į antrųjį savo 
gyvavimo dešimtmetį^ pasisako eisiųs ir atei
ty tais pačiais keliais ir dėl to pakartoja a. 
a. Vlado Putvinsko, Šaulių Sųjungos idėjos 
tėvo, šiuos žodžius:

“Maža yra iškovoti nepriklausomybė, rei

priimsiąs kunigo šventini
mus. Įspūdingose jo šventini
mų iškilmėse, be daugelio ki
tų įžymiųjų rusų, buvo jo dvi t

Katalikų Gerovės Konferen- dukterys ir sesuo. Pastaroji 
* ei jos korespondentas Romoje yra įžymi katalikė darbuoto-,
Į E. Pucci paduoda daugiau ži-lja.
nių apie Jo Ekscelenciją vys
kupų Petrų Bučį. Tarp kitko 
rašo:’

Jo Kilnybė vyskupas Pet- -----------
ras Bučys, Marijonų Kongre- i Amerikos J. Valstybėse vai 
gacijos vyriausias vadovas, džios centralizavimas eina sa-! 
kurs nesenai priėmė titulia- vo ražu. Anais metais kai-1

VALDŽIOS CENTRALIZA
VIMAS.

rio Olyinpijos vyskupo šven- kurie Kongreso atstovai bu-' 
tinimus Bizantijos Slavų Ap- vo ėmę darbuotis mažinti šį' 
eigų katalikams, pasilieka centralizavimų. Jie iškėlė rei-■ 
Slavų Apeigų vyskupu Romo-1 kalavimus panaikinti visų ei- ( 
je. Čia jis darbuosis rusų iš- le valdiškų biurų, komisijų, į 
eivių centruose ir podraug boardų ir kt. Reikalavo kai-1 
bus Marijonų Kongregacijos' kuriuos sujungti krūvon. Tas • 
vyriausiuoju vadovu. (svarbu ekonominių atžvilgiu.'

Po šventinimų priėmimo; Bet tas svarbus tikslas ne- j 
vyskupas Bučys savo pirmųjų' atsiektas. Tas pat Kongresas 

yskupiškos valdžios pareigų j iškėlė daugiau įvairių valdiš-v
atliko suteikdamas kunigo ! kų agentūrų. Jų skaičius žy-

SVEIKINAME!

Aukštąjį Dievp A?v * ' parapijos 
klebonų, Amerikos L.etavių Kut-JT ų Vie
nybės — Federacijos pirmininkų, uolų ka
talikiškosios akcijos dalyvį gerb. kun. Ig. 
Albavičių vardo dienų.

kol ji dar neįsigalėjusi. Pas- nepaprastai bi airiai. Tuo bu-
kia ji išlaikyti. Maža yra numetus vergijos. šventinimus kunigaikščiui A-įmiai padidėjo prezidento Hoo- ,kiau nebug galima taį atliktiJuu 1Snauuojunu vartotojai.
pančius, laisvais pasiskelbti. Norint tikrai! leksandrui Volkonskiui, 63 
laisvais tapti ir laisvės nenustoti, reikia mo- metų. Pačiam vyskupui Bu- 
kėti ji sąmoningai naudoti ir eiti pareigas, ku- 'čiui vyskupo šventinimai sū
rių ji reikalauja. Tvirta ranka turi mokėti 
valdyti aštrų kardų, o karšta širdis ir šaltas 
protas valdyti rankų. Toks turi būti tikras

Vienuolijų, kiek daroma pažangos. Iš tikrų-j dvynės gynėjas. Ar mes tokie esame? Dar 
jų tenka pasidžiaugti naujais pašaukimais. ( daUg ko mums trūksta. Turime stengtis tap-
1926 m. Marijonų Vienuolija turėjo 10 vie
nuolynų ir 220 vienuolių, o 1930 m. jau tu
rime 15 vienuolynų su 392 vienuoliais. Prieš 
keturis metus buvo marijonų — kunigų 48, 
o šiemet yra 62. Klierikų anuomet buvo 30, 
o šiemet 88. Amerikos Provincija turi šie
met 86 narius, Lietuvos Prov. 142, Lenkijos 
Prov. 94; Latvijoj yrą 28, JBalįgpdijoj 42.

Amerikos Marijonai leidai’ savaitraštį 
“Laivų“ ir prisideda prie dienraščio “Drau
go“ leidimo. Lietuvos Marijonai leidžia sa
vaitraštį “Šaltinį“ su priedais: “Šaltinėlis“ 
(vaikams) “Artojas“ (ūkininkams) “Šven
tųjų Bendravimas“ (Šv. Juozapo mirštaji- 
tiems gelbėti Brolijos organas) ir “Marijam
polės Parapija.“ Lenkijoje Marijonai spaus
dina mėnesinį religinio turinio laikraštį: 
“Pro Chri8to“ (Už Kristų). Latviai Marijo
nai turi savo spaustuvę ir leidžia mėnesinį 
laikraštį: “Saulutė“.

Kiekviena Provincija kas metai išlei
džia po keletu naujų mokslinių knygų. Tuo 
būdu, laikraščiais ir knygomis platinama 
Kristaus Karalystė* žmonėse.

Marijonai daug dirba parapijose, mi
sijose,. mokyklose. Turi savo Kolegijas, Lyce- 
jų ir Mažųjų Seminarijų.

Šv. Tėvo noru, dalis Marijonų ruošia
ma į svarbų misijų darbų. Patsai Marijonų 
Generolas, arba Vyriausias Vadovas, pas
kirtas rytų apeigų vyskupu, kad būdamas

■jiagą.
J. Marcinkevičius.

KRUVINOS PROTELIO RANKOS
Kaip lenkų žandarai ir šnipai klastingai 

nužudė kun. K. Lauskų.

(Tąsa)
Lauskas įvirta į dumblėtų vandenį 

ir suvaitojo...
— Pasimaudyk!
— Cha, cha, chal.. — nusikvatojo 

Visi trys. •
— Pasimaudyk! spiegė Antanas žiū

rėdamas į jį laukinėmis akimis.
Tuo tarpu prasivėrė eigulio pirklios 

durys. Išėjo moteriškė. Pasiėmę po pa
žastim Lauskų jie suvirto į vidų. Kai 
moteriškė pamatė sušlapusį, purvinų, nu
draskyta veidu ir rankomis kunigų ir 
linksmus palydovus jį išsigandusi sušu
ko: '

— O Jėzau! Kunigėlis...
Boba tylėk! — sudraudė visi trys,—

teikti pirm šv. Mišių. Gi pa-i

verio laikais, nors prezidentas 
sakosi esąs griežtos ekonomi
jos šalininkas.

Kaip prezidentas, taip
sibaigus šv. Mišioms naujas ! kiekvienas valdžios departa-( 
vyskupas kunigu įšventino

X. j Į tai atsižvelgus ir veda-
-------------------'ma kampanija, kad vartoto-

UŽ PIGESNĮ PRAGYVENI- jums palengvinti, kad jiems 
MĄ. ! pragyvenimų papiginti, kad

------------ I sutriuškinti tų nelemtąjį rai
mentas ir kiekviena valdžios , yisoj šaly vedama kampa-nių išnaudojimų, 
divizija turi daugybę visokių i Rįja sulna2įnti gyvenimo brariri’ KuovaizdŽiausio pavyzdžio

žodžių apie kun. blUnį komiS1^ir boardlį; ^at’ genybę. Tos kampanijos viršų-| patiekia ūkininkų vadų skelbi 
sai ongresas znai iš e įa ngge yra organįzuo|į ūkiniu-1 ;nai per radio.

kunigaikštį.
Keletas

Kunigaikštį Volkonskį. Ligi 
1912 metų jis buvo stačiati

ti, turime mokytis. Draugiškai remdami kits 
kitų, eisime tų kilnų mokslų, ieškodami gerų 
pavyzdžių ir naujų takų.

“Trimitas“ bus mūsų obalsių garsinto
jas. Jis garsins tų mokslų draugų ir kitų tau- * bernatorium, gi jis pats 
tiečių tarpe. Jis tikisi rasiąs atgarsio lietu- rusų karinomertės generolu.
vių širdyse ne tik Lietuvoje, bet ir kituose 
kraštuose, kur tik lietuvių gyvenama“.

... 1Amerikiečiai stipriai šaulius ir jų or
ganų yra parėmę. Dabartiniam Šaulių Sąjun
gos pirmininkui p. Antanui Žmuidžinavičiui 
važinėjant po Ameriką, lietuviai katalikai

ivaddus ri^ialius komitetus, i bab vadaį Įam tikslui pa-Į Kaip žinoma, šiandie kvie-
kių cerkvės nariu. Jo tėvas J.U V1SlJ, ™lk.d‘ naudoja radio. Žinoma, pir- čiai yra kuopigiausi. Malūnin-

lingos didelės išlaidos. Dalis . ...
kituomet buvo Maskvos gu

Jo motina perėjo katalikybėn, 
deja, tik suaugus vaikams. 
Tad jai nebuvo progos savo 
vaikus mokinti Katalikų Baž
nyčios tiesų. Tečiaus jinai 
sulaukė tos laimingos valan-

jų visai nereikalingos, tai tik 
politinės partijos sumetimais. 
Pavyzdžiui, praeitais metais 
ir seniai!" užtekdavo vienoI J*
proliibicijai vykinti biuro. 
Šiandie jau veikia net trys.

Tų valdiškų tarnautojų ar
mija reiškia, kad centraliza-

nioje vietoje jie stato ūkinin
kų reikalus. Bet iš jų paduo
damų faktų visuomenė daug 
ką patiria. ,

Nėra paslaptis, kad kuo

kai ir duonos gamintojai pirk
dami kviečių grūdus ir miltus 
moka taip žemas kainas, kaip 

< iyra mokėta pirm septynioli-
kos metų, ty. pirm pasaulio

met pablogėjo laikai ir su- karo. Tuotarpu nei miltai, nei 
mažėjo darbai, žymiai atpigo (duona nepiginama. O juk šian 
visokių prekių ir valgomųjų i tlie duona turėtų būti perpus 
daiktų daugmenomis pardavi-; pigesnė. Tokiu budu tie ir kiti• 1 ’ 1** 1 * '’l • 1 ’ •gerokų pinigų krūvų sudėjo. Del to ameri-Bos, kada jos šūnus ir trys Jį^^^^amos.3 Kartu £S‘mas- KadanSi Iaikai negerėja, krauja sau didelius turtus ir

sukiečiai yra pasitenkinę, kad šauliai iš savoji08 dukterys perėjo Kataliku ntr-dizarimu buioia 1tad didžiohios firm°8 visk<^ Pi ;lšnaud°ja visuom^
užsibrėžto gražaus tikslo neiškrypo ir nežada Bažnyčion. Vienas sūnus yra' . . .. T įški kad(giau da«gnnuoinis išparduoda štai ūkininkai ir veda kam-

pasilikęs ir toliaus stačiati* t , . . (Tuo pačiu laiku pardavimas panijų už pigesnę duonų. Sa-iškrypti. Tat, laikykitės ir nepasiduokit!

Pulk. Balys Giedraitis, naujasai Lietu
vos karo ministeris, yra gimęs 1890 m. Rygo
je. Mokės*! Rygos Mikalojaus gimnazijoj, bai
gė karo mokyklų, tarnavo rusų kariuomenėj, 
dalyvavo mūšiuose Rumunų fronte. Į Lietu
vą grįžo 1918 m. ir darbavosi prie valdžios 
įstaigų. J kariuomenės eiles perėjo 1919^ m. 
1923 m. baigė aukštuosius karininkų kursus. 
Buvo pasiųstas kaipo karo atstovas į Čekos
lovakiją; o paskiau į Pabaltė-s valstybes. 
Šiais metais ėjo valstybės prezidento sekre
toriaus pareigas, o šiomis dienomis paskirtas 
karo apsaugos ministeriu.

tylėk ir duok mums pavalgyti.
Moteriškė nutirpo. Ji užžiebė švie

sų, pažadino vyrų ir trepinėjo po pirkę 
nežinodama kų daryti. Lauskas atsiklau
pė ir vėl pradėjo melstis. Antanas rikte
lėjo.

— Boba! Kad nrams čia tnč. tuojau 
būtų vakarienė!

Moteriškė nešė kų tik galėjo. Anta-

kiu. ’atekir*5 teisės laip- lnazmenomįs nepinga. ko, jiems negalvoję, kas kaip
Kun. kunigaikštis Aleksan-1 -a^8ka^ maži a. ,. .gįaadįy krautuvininkai daug savo reikalus veda. Jiems yra

dras Volkonskis katalikybėn: te*sos pa. iglemžia biurokrati ;menomįs (wholesale) viską svarbu, kad duona būtų pi
ja. Šian ae jl i jsiga i. *fclri pįrkdaniį toli pigiau moka už (ges,nė. Kada duona bus piges-perėjo 1912 metais, jam esant 

Romoje rusų ambasados pa-, 
lydovu. Pirm septynerių metų 
mirė jo ižmona ir jis tuojaus

galėjusi ir turės didelės įta
kos ir pačiam Kongrese. Ji 
darbuosis vien centralinės

.„ .x. , , . , . .valdžios naudai. Atskinos
išsprendė eiti mokslus i kum-, . , . , , , i...... i valstybes po to nebeteks sau,'.gus. To savo žygio jis niekam!

. . . i prigulinčio balso,nesake ir niekas apie tai ne-
žinojo, išėmus katalikų bažny-

kai-kurias prekes, negu mo-; nė, žmonės jos daugiau vartos, 
keta praeitais metais. Bet tie Tada ūkininkai galės parduo- 
patys krautuvininkai, tai vi- ti daugiau kviečių, nes kils
sa parduodami vartotojams, 
ima posenovei aukštas kainas. 

Angliška spauda praneša,
Šalies patriotai yra susi- kad mėsos ir kitų valgomųjų (pasieks tikslo.

tinę valdžių. Tik po praeitų rūpinę šalies ateitimi/jei ne- produktų daugmenomis par-
Velykų jis pranešė savo trims bus padarytas galas valdžios davimas žymiai atpigintas.

didesni kviečių reikalavimai.
' Reikia spėti, kad kampani

ja už pigesnį pragyvenimų

X.

sūnams, kurie yra stačiati-Į centralizavimui. Šiandie yra Bet krautuvininkai laikosi SKAITYKITE IR l’LATIN- 
kiais, kad artimoj ateity jis laikas biurokratijų kovoti, i senųjų kainų, už viską ima'KITĘ “DRAUGĄ.“ -

suprato, kad žandarai kunigų nužudys... 
Jie suprato, kad jis banditų rankose.

Pirmų nakties, surišę kunigui rankas 
jie išvažiavo. Privažiavę vidurį miško, 
jie pasuko kiek į šalį ir liepė Lauskui 
išlipti.

— Išsirink gražesnę vietų! — šūk
telėjo juokdamos Antanas ir išsitraukė 
šautuvų. Lauskas atsiklaupė ir tyliai

Baigta! — ištarė Antanas ir vi- kos. Pasakodamas draugo niekšingų pra-

nas su žandarais oiniškai juokavo. Jie ištarė:
tur būt ir patys gerai nežinojo, ko toj) — Leiskit man valandėlę pasimelsti..
pirkioj sustojo, kų jie čia veiks.

Jiems pradėjus valgyti, girtuokliauti,
moteriškė puldinėjo prie jų, maldavo leis
ti jai duoti kunigui nors duonos kąs
nelį.

— Boba nurimki — šaukė Antanas 
vartydamas savo baltas akis.

Vienas žandarų pasididžiuodamas 
aiškino:

— Čia ne kunigas, bet lietuvių šni
pas. Jam vieta kalėjime. • .

• Vyras šu žmona tylėjo. Jie aiškiai

Jis buvo ramus, pasiruošęs mirti. Jo 
veide nebuvo nei baimės, nei pasibiau- 
rėjimo savo budeliais. Kažkoks nesumo- 
jamas jausmas švietė jo akyse.

— Antanas ragino:
— Renkis!
— Žmogau turėk širdį, tarė Lauskas, 

juk aš mirštu. Leisk man pasimelsti..
— Renkis! — ir prisidėjęs prie pe

ties šautuvų šovė jam į galvų. Lauskas 
pamažėl susmuko, apsiliejo krauju, su- 
srrietė; vėl išsitiesė ir sustingo!...

siems kažkaip pasidarė nejauku. Jie il
gai žiūrėjo į krauju apsitaškiusį Lauskų 
ir nė žodžio kits kitam nepasakė. Rodės, 
kad mirtis valandėlei nuplėšė nuo jų šir
džių tų storų žvėriškumo kevalų, kurs 
nedavė joms žmogiškai plakti, žmogiškai 
jausti.

— Reikia užkasti... tyliai ištarė vy
resnis žandarų... — kų gi dabar...

Nuo tų žodžių visi ūmai sukruto. Jie 
iškasė nedidelę duobę, įridino lavonų ir 
apmetė žabais, velėnomis, susėdo į ve
žimų ir nudūmė.

O moteriškės įprašytas jos vyras 
eigulis visų laikų juos sekęs prislinko 
prie kapo ir atsiklaupė. Melsdamos jis 
girdėjo girtus žandarus dainuojant.

— My pierwsza brygada...
’ V.

Skalinskis nuleido akis ir vėl nutilo. 
Jis buvo žmogus doriniai nevisai supu
vęs, o kalėjimas jam darė teigiamos įta-

eitį gal ir jis pajuto neskanų pasibiaurė- 
jinio jausmų.

Prašomas baigti jis atsiduso, ištarė: 
“kruvinos mano prietelio rankos, kru
vinos“ ir tęsė:

— Pašaukiau Antanui gydytojų, pa
likau jam kiek pinigų ir... išvažiavau. Kų 
gi aš daugiau galėjau padaryti? Kiek
vienas žmogus turi savo bėdų... Be to, tu
riu rankų ant širdies padėjęs prisipa
žinti, kad po jo išpažinties, jis man ki
toks pasidarė. Biaurus!

Aš išvažiavau į Vilnių. Po mėnesio 
laiko šaukia mane kariuomenės teismo 
tardytojas. Nusigandau. Bet nuėjus pas 
jį, paaiškėjo, kad Antanas yra miręs ir 
tardytojui reikalinga apie jį kažkokių ži
nių. Aš papasakojau viską, kų tik bu-/
vau žinojęs, žinoma, nuslėpdams jo va
gystes ir užmušimų.

Tardytojas klausinėjo:
» (Bus daugiau)



Ketvirtadienis, Liepos 81,1930 D R A l1 r '
aao

Prašau Į Mano Kampelį I
.............Rašo prof. Kampininkas.------------------------ '

PROF. KAMPININKO 
RADIO

Brooklyn. — Laisvamaniš
kai tarkai visai surūdijus, jos 
meistrai pradėjo jūsų locnų 
prof. Kampininkų pramegz- 
džioti. Ne veltui dr. Šliupas

būt, ir emigracija iš Lietuvos 
Brazilijon sumažėjo: per bir
želio mėnesį Brazilijon išvy
ko viso jau tik 10 žmonių).

Kaunas. — Šių metų Žemės 
Ūkio ir Pramonės parodos ka 
talogan — raguočių skyriun 

sakė, kad laisvamaniai paei-i— buvo įtraukta nepaprasta
nų iš monkių.

Chicaga. — Atstatytas ofi
sas gavo įsakymų nuo Stali- 
llo, kad tavorščiai sudarytų 
strošnių lietuviškų giltinę A- 
gabekovui, žymiausiam sovie
tų šnipui, pagauti, kuris pa
bėgo nuo komunizmo. Mat, A- 
gabekovas gali kartais Ame
rikon atvažiuoti. Rusijoj ji
sai jau pasmerktas mirti.

retenybė, būtent pažymėta, 
kad “A. Žilinskio 1927 m., į 
lapkr. 30 d. gimęs bulius Mar 
sas 1929 m. davė (produka
vo): pieno 4658 kilogramus 
riebumo 3,60 proc., riebalų 
171,9 klgr.”

PRAŠAU NESIJUOKTI.

8

Teisių Skyrius

Rašo Adv. JOHN B. BORDEN 
2151 W. 22 St. Tel. Roosevelt 9090

PATĖVIS, NEI DOLERIO 
NEĮMOKEJĘS, ATĖMĖ 
TREČIĄ DALĮ TURTO 
NUO SAVO POSŪNIŲ

IR PODUKROS.

Motinos paliktas testamentas 
nieko negelbėjo.

LIETUVIAI AMERIKOJE

DETROIT, M1CH. Kelionę turėjo laivu, kiti 
važiavo savais automobiliais.

Po pamaldų (6:30 vai. ry
to) visi dalyviai susirinku 
parapijos salėn, kur panelės

Svarbus susirinkimas.
Visų draugijų delegatų, ku

rios nori prisidėti prie West Jurčiutės M. Z. ir V. Bepir*. 
ręs asmuo nepalieka savo vai-1Side surcn«imui apvaik.«ioji. Į lailž visUs papu0Se tautiniais
ko arba vaikų, tai likusi mo
teris arba vyras gauna pusę 
kaip judinamojo taip ir ne
judinamojo palikto turto.

Jeigu likusi našlė, arba 
našlys, nenorėtų imti absoliu- 
tės trečios dalies, arba pusės

mo D. L. K. Vytauto 500 m. 'ggakieįiais, gyvomis gėlėmis 
mirties paminėjimų, susirinki- įr vįsį linksmus traukė į lai- 
mas bus šv. Antano parapijos Į Vų prieplaukų.
mokyklos kambariuose, rugp. j 
(Augusto) 2 d., 7:30 vai. va
kare. Visus delegatus širdin
gai kviečiu atsilankyti.

Chas. Samsonas,

aplankyti ir Toronto lietuvius 
(širdingai kviečiame 1). Taip 
pat, negalima praleisti nepa
minėjus vienminčių iš Niaga
ra Falls, kurių nemažai atsi
lankė. Čia teko susipažinti su 
p. J. Jankausku, L. R. K. S. 
A, Niagara Falls kuopos pirm. 
kuris jau ketvirtas metas tas 
pareigas eina.

7 vai. Toronto lietuviams 
susirinkus, išvažiavimo vedė
jas sveikino amerikiečius. To-

Visa kelionė laivu ir gat- liau kanadiečius sveikino p.

Kaunas. — Voldemarų, ištre 
mus į Žemaitijų, dabar tik 
paaiškėjo už kų jis tapo iš
tremtas. Tautininkų konferen 

'"cijoj jis penkias valandas kal
bėjęs ir partijų išvedęs iš 
kantrybės.

Brazilija. — Kuomet pa
saulis da tik ruošiasi į karų 
prieš sovietus, kaip tavorš-

Dabar tiktai sužinota, kad 
per kumonistų caro Lenino 
laidotuves, Maskvoj, suval
gyta dvidešimts jaučių ir su
vartota penkiasdešimts tūks
tančių saharino dėžučių.

(Pabaiga)
1 Vaikai, ilgai nelaukdami, 
susitarę, nuėjo pas advokatų, 
kuriam išdėstė visų reikalų. 
Jis vaikams pasakė, jog jų 
motinos padarytas ir paliktas 
testamentas, tokiam atsitiki
me, yra be vertės delei įvai
rių priežasčių. Vienų svar
biausių yra ta, kad, sulig, Illi
nois valstybės statuto, jeigu

------------ asmuo, po padarymui testą
Pasirodo, kad amerikiečiai1 mento, apsiveda, tas testa-

palikto turto, tai ji arba jislD. L. K. Vytauto Kom. pirm.
turi teisę gauti taip vadina-1 ____________
mų pasoginę dalį minėto tur-1
to, tai yra, trečių dalį naudos i 
ir įplaukų likusio turto, iki 
savo gyvos galvos, jeigu pas-’ 
kirtam laike paduos savo pa-1 
sirinkimo pareiškimų atatin- i jaunimo 
kamam autoritetui.

Kadangi Butleginskienė pa 
liko trejetų savo vaikų, tai 
Butleginskis turėjo teisę gau-

TORSNTO, KANADA.
Išvažiavimo Įspūdžiai!

Toronto lietuvių kolonijos 
grupė, vadovaujant

vekarais buvo laiminga, tvar
ki. Plaukiant laivu smagu bu
vo žiūrėti, kaip viskas žaliuo
ja, kaip vanduo liūliuoja. Iš 
po miesto atmosferos, tai la
bai malonų įspūdį daro.

12 vai. dienos jau visi to- 
rontiečiai sėdėjo apie stalus 
Viktorijos Parke, gardžiai už
kandžiaudami.

J. Jankauskas, iš Niagara 
Falls, ragindamas sukrusti 
darbuotėje, ypač jaunimų. 
P-ei O. Shukytei (iš Roches- 
terio) nufotografavus, vieni

This new cheese 
treat

divorsais da nėra padarę re
kordo. Turkų sultonas Ibn

rnentas nustoja galės, tampa 
be vertės, nes apsivedimas

Sand iki šiol 76 kartus yra sudaro tarp vedusių asmenų 
ėmęs divorsų su savo žmona. Į visai kitokį legalų stovį arba

-------------- {padėtį, kurios testamentas vi-
“ Kruvinas susikirtimas Al- saį nepadengia. Toks testa-

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health ęualities in 
vrholeaome, digestible foįro.

Vdveeta retains all the valuable 
elementą of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Etery ont 
caneatit freely!

Vdveeta spreads, slices, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

J. Krasauskui, buvo surengus Da Pietauti. .
draugišką išvažiavimą į Nia-'pas,Birdo balsas: “Ar «*»! 
gara Falls, Kanados pusėje,.Toronto Būviai t” Ir pusi- į 
27 d. liepos. !ro<lė keletas vyrų ir moterų iš Į

Išvažiavime dalyvavo dide-, R°ckesterio.
lis būrys žmonių. Į Torontiečiams baigus už-
—1 kandžiauti, pradėjo būreliais

ti trečių dalį jos viso palikto 
turto, ir niekas tos teisės nuo 
jo negalėjo atimti. Jis, matyt,
apie tai gerai žinojS, turbut, nemalonų ir nuostolį duodan- 
advokato buvo paimformuotas. Itį įvyki.

Advokatas vaikams patarė,

j amerikiečiai atvykti, vieni 
{su kitais susipažinti ir savo 

Ant kiek chirurgui reikia gyvenimo nuotikiais dalintis, 
patyrimo ir atsargumo darant Amerikiečių lietuvių atvyko 

netoli 60 asm. Ir ištikro, net 
gražu buvo žiūrėti, kaip vie-

kad su Butleginsku darytų 
derybas už jo dalį ir jam at
mokėtų, užtraukdami ant na
mo paskolų, nes kito išėjimo 
nesu. Vaikai taip ir padarė. 
Derybose, Butleginskas, no- 
roms nenoroms atsižadėjo jam 
prigulinčios trečios dalies na
minių rakandų. Nors namas 
buvo vertas aštuoniolika tūk
stančių, visi sutiko ant kai
nos kurių būtų galima gauti 
nuosavybę greitu laika par-

,tuto, kaip tik spėja asmenys Idnodant’ butent P™1601*03 
I apsivesti, jie automatiškai j- tukstaru'ių. Vaiką advokatas

eiai rašo, Brazilijoj jau pas- banijos ir Jugoslavijos šieno- mentas tik tada yra teisėtas, 
kelbta karas uodams, kurių j je”, rašo socialistų “Naujie- jeigu jame r«ndnsi aiški pro- 
daug priviso ir pradėjo su- nos”. [vizija apie turto paveldėjimų

Kam tie albanų banditai ir įvykus sutuoktuvėms, sulig 
jugoslavų sienų sargyba buvo pįrmiaus padarytos sutarties,

daryti geltonojo drugio pavo
jų. Karan pašaukta 7,000 
“burfsujų”. (Del to karo, tur sienon įmūryti?

St. Tautietis.

9I
Romoje Pas Žvejo Sostų

(Įspūdžių žiupsnelis).
Lietuvos ekskursantai į Ka- 

rtagų savo kelionės progra
moj turėjo įsirašę: atlankyti 
lomų jubiliejinių metų proga, 
jamatyti S v. Tėvų ir gauti 
o palaiminimų...

Balandžio 30 d. lietuviai pi- 
igrimai (čia taip mus vadi

no) Romos rytmetį pasveiki
no viešbučiuose “Albione” ir 
“Salus” 9 vai. ryto. Romos 
tramvajais iš “piaza, Indepen- 
dence” skubėjome į svarbiau
si amžinojo miesto punktų — 
šv. Petro bazilikų, pas Žvejo 
SostųJ

Štai pasijutome beesu erd
vioje bazilikos aikštėje, mažo
je Popiežiaus valstybėje. Įsi
vaizduokime 44 ha žemės skly
pų su 1000 gyventojų (600 sa
vųjų piliečių ir 400 svetimų
jų), — tai Popiežiaus valsty
bė, turinti 1 kilom, ilgio gelž- 
kelį, savųjų kariuomenę, paš-

ko, Kristus nuo visokio pikto 
savųjų tautų apgina).

arba joms ištikus ateityje. Be- 
virienės testamente apie bu
simas sutuoktuves nieko ne-e

į buvo minėta, todėl paliktas 
turtas turėjo būt dalinamas 
paveldėtojams sulig statuto. 

Sulig Illinois valstybės sta- i

Taip, šioje vietoje, kur pir- gija teisę į dalį vienas kito viskų tinkamai

operacijų akiai, ant tiek ad
vokatui reikia atsargumo ir

KRAFT
patyrimo darant testamentų ',nos mo^inos — Lietuvos — 
nes teisės paliečiančios testą- vflikab išsiblaškę po įvairias 
mentų daugumų yra gana valstybes, susiėję bendrumon 
komplikuotos. Jeigu syk viens su kitu linksmai jančia- 
būtų nueita pas patyrusį ir s*’ ka*P broliai, sesutės, arba 
ištikimų advokatų, Bevirienės
vaikams taip nebūtų atsitikę.
Vaikai, taupydami trupinius, ,. .
trečdalį viso kepalo prarado, jaunimas iš abiejų šalių, jis

SI,
artimiausi giminaičiai, vieni 
kijtus vaišina, kuom kas ga- 
Įli. Labai gražų vaizdų sudarė

VZelveetaV Tb* Delicious N«wChe«i« Food

PROBAK
ABIEM PUSĖM 

ASTRUS
Geriausias skustuvas 

arba grąžiname 
pinigus 

Jei ant vietos negau
ni, kreipkis J mus. 

SOc. už 5 — $1 už 10 
Sempelis — 10c. 

MOBAK CORPORATION

viens su kitu susipažino, vie
ni kitus kvietė atvažiuoti. To
ronto bernužėliams labai pa
tiko Amerikos lietuvaitės, ku
rios gražiai lietuviškai kalba. 
O kiek tų paveikslų pritrauk
ta?!

Rochesterio lietuviai atvy
ko ir su savo dvasios vadu, 

tokių draugijų senus! čarterius ,kun. Bakšiu, kuris toks ma- 
ir reikalauja kad prisitaikytųlonUs, toks paprastas, toks 
prie naujų reguliacijų. Ar .linksmas su savais broliais lie 
Tamstų draugija apie tai ži- tuviais, toks svetingas! Gerb. 
no? i Rochesterio klebonas žadėjo

Kitas straipsnis teisių 
skyriuj tilps sekančiam tre
čiadieny, rugpiučio 6, apie 

sutvarkė ir neseniai įėjusį galėn statutų,
miausiais krikščionybės am-J nejudinamos nuosavybės, be B’lU«einskai sutart» dalŠ »»• !kuris paliečia pomirtinę mo-

žiais upeliais sroveno nekal- jokių užrašų ir be jokios vie
tas krikščionių kraujas, — šio- nas kitam mokesties; tų visų 
je vietoje šiandienų, nugalė-' procedūrų1 už juos 
jęs pasaulio tamsybes, Kris-į valstybės statutas, 
tus viešpatauna!.. O Jo per-i Sulig minėto statuto, jeigu 
galės ženklas—kryžius, rodųs nuosavybė nėra jungtinai a- 
skaidriųsias padangių aukšty-, biejų valdoma, mirus vie- 
bes, savo berybės meilės jėga'nam iš vedusių as- 
visas tautas traukia arčiau menų, likusia asmuo, našlė 
savęs, skelbdamas: “Ir pra-Įgj.^ našlys, gauna vienų tre- 
garo galybės jos (Bažnyčios) i gįą dalį palikto, mirusio as- 
nenugalės!..” Žvejo Sostas mens, turto, jeigu minėtas mi- 
karingos žemės ginklais nenu-jręs asmuo palieka savo vai- 
galimas!.. Jojo tvermė amži- arba vaįkus. Bet jeigu mi
na, nes jojo galybė—dieviška! _ _ ___

Plačiais laiptais žengiame'
aukštyn, arčiau didžiojo ir tik XVII šimt. Pauliaus V-jo

statyti užbaigta, joje herbu
, v y- y , papuošta, dabartinė bazilika,mūšio bažnyčių milžino — sv. (r ’

Petro bazilikos. Šioje vietoje'
IV s. buvo šv. Silvestro pas-, 
tatvta bažnyčia, bet XVI š.

puošnaus, kolonomis pasirė-

Įėję į bazilikų, pasukame į 
koplyčių pagarbinti Švenčiau
siojo.

tų, radio ir k. valstyb. įstai- senoji bažnyčia nugriauta ir į
gas.

Tačiau Lietuvos piligrimų 
dėmesys pirmiausia krypo ne 
į tai. Prieš mus aikštėje j pa
danges siekius aukštas iš vie
no akmens obeliskas, kurio 
priešakinėj pusėj iškaltas įs
pūdingas parašas: “Ecce crux 
domini, fugite partes adver- 
sae, vicit leo de tribu Juda”
(Štai Viešpaties kryžius, bė
kite priešingos šalys, nugalė
jo Judo gimines liūtas).

Obelisko pusėj, atgręžtoj į 
bazilikų iškaltas parašas toks;
“Christus vincit, regnat, im- 

perat, Christus ab ornni malo 

plebem suarn defendit” (Kri

stus nugali, karaliauna, įsa-

TUBRY

(Bus daugaiu)

mokėjo.
Butleginskas, išlupęs iš sa-

atlieka'vo P°sun^ *r podukrės pen
kis tūkstančius dolerių, už 
savo neužtarnautų dalį išei
damas iš advokato ofiso, vai
kams tarė:

“AČiu, vaikai, už dovanų. 
Dabar išsikraustysiu. Kai su
rasiu sau kitų našlę, tai 
vestuvėms jus užprašysiu”.

“Kad tu tais pinigais už- 
springtum, tu beširdi,” aš
triai, rusčiu balsu atkirto 
Nastė.

“Eik ir pasikark po sau- J 
su medžiu, tu judošiau,” da- 
dėjo Jonas.

“Iš našlaičių skatiko ne- 
pralobsi. Kaip gavai, taip ir 
prarasi,” užbaigė Mikas, slo
pinančiu balsu, jausdamasis 
dalinai kaltu už tokį labai

kančias pašelpines draugijas. 
Draugijų valdybos ir nariai 
privalo tuomi susidomėti, nes 
minėtas statutas panaikino

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG,
Pasauliniame kare 

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ' Ir NEIŠGYDO MOS JOS 
YRA. SpecialiSkal gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, ui- 
nuodijimą kraujo. Odos, Ilgas, 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
li metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki t v. v. Nedėliomis Iki 13 d. 
4200 West 28 St. kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5873

I

Apsisaugokite užsikrė
timo! Gydykite kiek
vieną žaizdų arba įsi- 
brėžimų su šiuo nenuo- 
dijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakte
rijas ir gydo.

SKIKITCHING JHDS
Right from the first touch. antiseptic. 
healinc Žemo taksa tne itching 
miaery out of moaųuito bites, raahea, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itching, peeling toes. 
Bathera and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimplee and dandruff f adė when eafe, 
antiseptic Žemo is applied. It tn- 
atantly eases razor-emart. Alwaya 
have Žemo nearby wherever 
▲nydruggiat. 35c, 60c, $1.0

go.

Helping Hands.



'4 draugas Ketvirtadienis, Liepos 31,1930

kitiems tarė “sudie” ir ame
rikiečiai kanadiečius toli aki
mis nulydėjo, kol skambanti 
daina girdėjos.

Torontiečiai ilgai nepamirš 
to išvažiavimo.

J. Krasauskas.

Z"
<4 H i C A G O J E

AKAD. RĖMĖJŲ DR-JOS įskyr. (Westsidietėmis)! Jau j
CENTRO NUTARIMAI. antrame Centro sus-me neda

lyvauja. Nejaugi jos mano a-
Šv. K. A. Rėmėjų Dr-jos tostogauti visų vasarų? 

Centro sus-mas įvyk liepos
MANISTEE, MICK. SANI- 

TORIJA
20, 1930, 2 vai. po pietų, Vie
nuolyne, Cliieagoje.

Nuo “Draugo”

Piknikas.
A. Rėmėjų Dr-jos Centro

piknikas bus rugpiučio 17 d., 
Sus-mų atidarė pirm. P-nia Marquette Parke. Gerb. Sese- 

skaitytojų A. E. Nausėdienė malda. pagelbžti> kaip kas
gaunu paklausimus apie mine Skyrius atstovavo: įmetąs. Centras turi paskyręs
ralines suraus šaltinio vanas, į skyr., Town of Lake — begalo energingų komisijų dėl 
kurios randasi Mercy iiosp. p_nįa gedienė, p-lė Jurgaitė. pikniko ir skyriai visi darbuo
Sanitarium, Manistee, Mieli. g skyr., Bridgeport — p-jasi. Tiktai lauksime svetelių1 

1. E. Nausėdienė, Naug-, atsilankant.
Aleliunienė, Seklec-; P-nia Bitautienė, kuri taip

Vanas galima vartoti žie- mos 
mų ir vasarų; jos yra nau- žemienė, 
dingos kotžnam žmogui, o la- kienė. ; aktyviai dalyvauja Fed. Chi- 
biausia ligoniams, kurių pu- 3 skyr., Nortli Side — An- 'cagos Apskr. iri L K. Vytauto 
gelba daug pasveiksta nuo į- druškevičienė, Grikšienė, Ta- jApvaik. Komiteto eus-muose, 
vairių ligų.

Mineralinis vanduo yra ima 
mas iš 2,000 pėdų žemės gi
lumos ir Įvestos į Senitorijų, 
pritaikomas laipsniais gydy
tis, jo sūrumas neduoda žino- 
gui skęsti. '

Ligoninė yra vedama ka
talikių seserų. Tvarka labai 
gera. Kas nori, gali turėti gy
dytojų, kokį nori. /

Ten gydosi visokių tautų 
žmonės, iš įvairių valstybių.

Daugiausia yra profesiona

moševičienė, Čereckienė. 'patiekė gražų raportų.
4 skyr., Roseland — p-lė P-nia Sutkienė, Moterų Sųj.

Rusteikaitė, p-nia Zukauskie- ■ Cliic. Apskr. vice-pirm., ra-
įportavo iš M. S. Apskr.

Ak. Rėmėjų draugija dide- . i

ne.
8 skyr., Marąuette Manor 

p-rtios Bardauskienė, Skre-

ATOSTOGINIS PREZIDENTO OFISAS.

buotis.

kai ir ištvermingai ilgus, ii- pertvarko vadovybę ir jau 
gus metelius su mumis dar-, antrų žaidimų laimėjo nuo S.

. . . Atvaizde parodoma atostoginis J. A. Valstybių prezi-
liai nudžiugo, kad jos įkūrė-1 jento ofįsag) Glacier nacionaliam parke. Po tuo pačiu stogu
jąs —» didžiai gerb. kun. prof. 
Pranciškus Bučys tapo pa
aukštintas vyskupu. Ir p-niai 
Ant. Nausėdienei, pirm., pra
nešus, kad yra galimybės pri

yra ir salė prezidento svečiams. Užpakaly matosi kalnas, va
dinamas “Rising Wolf”.

Tyla.

BEAOH PARTY’ PUIKAI 

PAVYKO.

Chicago 8 prieš 4. Jo draugai, 
matydami didelį pasišventi
mų, praeitų Šeštadienį jam 
“supraizų” padarė ir laikro
duku apdovanojo.

Balandėlis.
Dievo Apveizdos Parap. —

. Vyčių 4 kp. buvo suren- KATALIKIŠKAS LAIKRAS

j 9 skyr., Cicero, III. — p- 
nios Reikauskienė, Vaišvilie-I ne.

i Skyrių 5, 6, 7, 10 atstoviu 
nebuvo.

K. Fed. Chicagos Apskr. —
• p-nia Bitautienė.
’! Moterų Sųj. Chicagos Aps- 

lų, kurie apvažiuoja visokius kri-io _ p.nia 
vandenis ir čia geriausia pa-l Protokolas prMil0 sus.m0
sveiksta. . i perskaitytas įr priimtas.

Man teko kalbėti su ten dir-, '
bančiu virš 10 metų prausėju, I Skyrių raportai.
Mr. Vellsh, kuris sako, jog 1 skyr. raportuoja p-nia 
tūkstančiai ligonių čia pa- dėdienė. Sus-mas įvyko skait- 
sveiko, kų liudija “pailės” pa hngas. Gavo 1 naujų narį. 
liktų vežimukų, lazdų ir tt. Centro piknike. šį metų ne- 

Ir man teko matyti apie S ima dalyvumų, nes jų parapi* 
ligonis, kurie nepaėjo iš vie- 0OS piknikas įvyksta tų pačių 
tos, o ten pasveiko. Prie eže- dienų. Bet darbščiosios town- 

oflakietes nutarė turėti didė

nia Sakalienė, kuri nustebusi 
sidėti su dovana įsigijimui j *r susijudinusi dėkojo sųjun- 
reikalingų insignijų, Centras gietėms už jų didelį draugin- 
,nutarė visų $100.00 paaukoti. Sum4' ir suteiktų jai malonu- 
Taipgi nutarė viešai pasvei- kurio visiškai nesitikėjus, 
kinti Jo Ekscelencijų Centro F-nios Sakalienės gyvenimo 
vardu. istorijos puslapiai papuošti

Sus-mų baigiant atvyko ir [gražiais darbais ir jų yra
draugijos kapelionas, gerb. 
kun. Dr. K. Matulaitis.

Sus-mų uždarė pirm. A. E. 
[Nausėdienė, maldų sukalbėjo 
gerb. Motina Maria.

Ant. E. Nausėdienė, pirm., 
Vera Galnaitė, rašt.

PAGERBĖ “M. D.” REDAK-
ro yra ir paprastos maudy- ,
nes ir viešbutis gyvenimui. vakarų, kad užpildžius pik- 

Miestukų puošia gražūs n*ke nebuvimo vietelę.
medeliai; gyventojų yra apie! 2 raportų išduoda p- encik>ie ;vyko svetin«-i
11000 Įvairiu tautu bet lie nios Aleliunienė, Sekleckienė. sreziaenciW lvyK0 svetingi 
11,painų uutų, bet lie- . ’ ... . [pietūs, tikslu — pagerbti su-
tuvių nesigirdi. Darbu mažai Papildo p-nia Nausediene. i —
ir maža mokestis, o tų sunku Sus-mas įvyko labai skaitlin-Į 
gautį . gas. Gavo 5 naujus narius ir j

Geraširdžių pagelba perei- arnžinų narį Rozalija ir J. Į 
tų vasarų ir aš ten gydžiausi, -'tatijosaičiai aukojo $100.00 ar^nog-og
Vanos labai palengvino man [draugi - ^nngietfe, gi
skausmų. Jaučiuos geriau, bet° m 'juose dalyvavo bemaž iš vi-del neturto turėjau sugrįžt, ')0S lsnnko 10 darbininkių į , , ,

TORĘ.

Liepos 17 d. p-nų Sakalų 
ij 
til
“Moterų Dirvos” re

daktorę, ponių Sofija Saka-

Skoningus pietus . parengė 
p-nios Sakalienės

ueiumno tuicjau sugiįsi, . . sų kuopų _ begalo simpatin-
neatsiekes tikslo Senru virš Centr0 piknikui. Turi komisi- * ” 6 - ,neatsiekęs tikslo, bergu virs biznierius sas mote™ ~ n,erflnu bure-
5 metai, pavaikščiot ne uzsi- J uri eina Per Dlznierlus
dirbt negaliu. O čia spau- Parinkti daiktų, 
džia liga ir nepakenčiamos ° skyr. pranešimų daro
gyvenimo sąlygos, nėr iš kur P^n*a Grikšienė. Sus-me gavo 
pagelbos gaut. Liūdna bus, jei vien$ naujų narį. Jos, kad ir
reikės grįžt į County įstai-.netaiP arti 87vena, te*iaa 
gas ir ten jaunystėje žūti. | Centro piknike žadėjo pasi- 
Neduok Dieve nei vienam to- dar^uoti.
kios skaudžios bėdos sulaukti. sk^r- rftporta išduoda p-lė 

Širdingai ačiū “Draugo” Rusteikaitė. Roselandiečių sus j plačiai palietė p-nios Sakalie-
red. už skelbimus, o skaity- nia^ įvyksta labai skaitlingi. nes darbuotę. Toliau kalbėjo 
tojams už užuojautų. Jos Pavyzdingai darbuojasi

Lietuvių Metropolitan Laun ir Piknike žad^ žymiai Pa"

gas moterų — merginų bure 
lis, taip sakant — smetolėlė.

Pietaujant žinoma turėta ir 
programas, kuriam gabiai 
vadovavo žymi bridgeportie- 
tė, p-nia R. Maziliauskienė.

Pirma prabilo M. Š. Cen

tro rašt., p-nia M. Vaičiūnie
nė, kuri savo ilgoj kalboj

daug. Ji yra priskaitoma prie 
plunksnos darbininkių. Nuo 
jaunesnio amžiaus (da nebu
vo ponia) pasižymėjo gabia 
plunksna ir taip išsiauklėjo, 
kad šiandien mes p-nių Saka- 
lienę turime tos didžiausios 
Moterų oraaizacijos organo— 
“Moterų Dirvos” redaktore.

Kultūringi žmones žino, kų 
reiškia būti redaktorium ko
kių atsakomybę turi ir kad 
ne visi gali jais būti. Tas ir 
teikia p. Sakalienei ypafingos 
garbės.

P-nia Sūkalienė taip-gi yra 
M. S. Centro vice-pirm. ir rū
pinasi visais organizacijos 
reikalais. Be visų tų darbų, 
p-nia Sakalienė turi daug sa
vyje gražių ypatybių, ypatin
gai ji savep traukia švelnu 
budu, gražia širdim. Ir todėl 
nestebėtina, kad turi sutrau
kus apie savę didelį buri 
draugių sųjungiečių.

P-nios Sakalienės pagerbi
mo puotelėje, pildant progra

mų visos labai gražiai kal
bėjo, ir, be to, įteikė dovanų: 
mažų' vokelį -kuriame buvo 
gabalas aukso, jis netaip di
delis, bet numeris nemažas.

Už puotos surengimų rei
kia ačiuoti p-nioms: Micke- 
liunienei, Paukštienei Aitutie- 
nei ir Sudeikienei, nes visas 
popiečio laikas begalo links
mai ir maloniai praleistas.

P-niai Sakalienei linki viso 
kuogražiansio, geriausio, svei-

gus išvažiavimų į paežerį, 23 ; 
d. liepos. Dalyvavo virš šešias j 
dešimts narių. Prie svetainės Į 
suvažiavo 8 automobiliai ir 
visi bendrai važiavo. Vieta pa j 
sitaikė graži, vanduo šiltas, i 
visi linksmai laikų praleido.
Vytės pagamino skanų užkan
džių. Išvaižiavimu daugiausia 
darbavosi Paul Šaltimieras, 
kp. pirm., kuris nors nesenai 
užėmė pirmininko vietų, bet, 
jau daug pasidarbavo kp. la 
bui. Jis buvo surengęs rėmėjų 
savaitę ir sukvietęs ne tik'
lietuvius, bet ir svetimtaučius.! t v. .J ... Turiu garbės lietuvių visuomenei
Kuopos basebalninkai jau bai paskelbti, kad aš tebesu Ciceroj, te- 

- 'ii- x. x •• •* • i betarnauju žmonėms ir visą. savogė iškrikti, bet JIS IŠ naujo , laiką pašvenčiu tam. kad prideramai
-----  . , visiems patarnauti. Tą atlieku pagal

geriausių savo išgalių.
Jau penki metai kaip esu tarp cl- 

ceriečių, bet jau turiu 15 metų pa
tyrimo aptiekoįrystėj, o savo šakos 
mokslus išėjau universitete. Plačiai 
pažįstu apie visokius vaistus ir jų 

i veikmę. Atsargiai rekomenduoju dak 
i tarus, o aš turiu plačią pažintj su 
daktarais ir chirurgais. Aš garantuo- 

J ju kiekvieną savo receptą. Jei kar- 
j 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 išrendavimul 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 MALACHOWSKAS, R. PH. 

4847 West 14 Street 
Cicero, Iii. Tcl. Cicero 3®

TIS NAMUOSE — YRA 

SAULĖS SPINDULYS

dry, 6551 So. Kedzie avė., sirodyti.
išvažiotojas p. S. Zinkus ap- ® 8 skyr. raportuoja p-nia 
lankęs, aukojo $1.00. Bardauskienė. .Marąuettepar-

Pirma ir dabar vietinė kietas sus-mus taip-gi įvyki- 
Labd. 3 kuopa $5.00. na ir piknike žadėjo dirbti.

Aplankydamas p. A. Jure- skyr. 'praneša p-nia Rei
vičia $6.00. * kauskienė, dapildo p-nia Vaiš-

Už jų mielaširdystę ir auke- vilienė. Sus-mas neįvyko. Te
les tariu širdingiausiai ačiū. /iau Cieerietės piknike žada 

Nuoširdžiai prašau ir to- ,v*8US nustebinti.
liau pasigailėti manęs, biedno kas atsitiko su 10 
ligonio; pratarti nors žodelį
dr-jų susirinkimuos, mažu kas ha nušluostys man, biednam 
nuo savęs, ar tarpe savo pa- ligoniui skausmo ir vargo a- 
'žįstamu parinktų aukų manęs šaras ir iš nelaimės išliuosuos. 
sušelpimui. įrauksiu nuo jus, brangūs 1

Gavęs ūmesnę pagelbų, gal broliai ir seseutės, lietuviai, 
galėčiau, vėl rUgp. mėnesy iš- pagelbos sekančiu adresu: 
vykti į mineralines vanas Joseph Lapinskas, 1337 S. 49 
gydytis. Vien tik jūsų pigel- St., Cicero, III.

ponios; Sutkienė, Junokienė, 
Volterienė, Rumšienė, Peldžie- 
nė, Simutienė, Čepulienė, Ma
lišauskienė, Galnaitė; rengė
jos ponios: Mickeliunienė, 
Paukštienė, Sudeikienė, Aitu-j 

tienė ir garbės viešnia — po-1

ADVOKATAI

Telephone Dcarborn 0057

F. W. CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

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

Nuo 9:30 iki . 6 vai. vak.
Local Office: 1300 S. UNION AVĖ. 

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

(Išskiriant seredos )

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

Ižd. Kun. F. Kudirka 

2334 So. Oakley Avė.
AGITATORIAI:

Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba 
2328 W. 23rd St.

J. Dimša
• 3230 So. Emerald Avė.,
M. Slikas

10555 So. State St. 
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdyba arba 
agitatorius.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-5 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios

1

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph <737

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

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. >«•

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street

Arti Leavitt Street 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va* 
kare. Seredeonis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

GERA 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. Chicago, UI.

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearboni Street
Room 928 

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Michlgan Avė.

Tel. Pullman <9B<
N»o t iki 9 vak. tr ffhbatomia

ATIDAROMA

KROMEL’S PNARMACY
LIETUVIŠKA APTIEKA 

Jos. M. Kromel, R. Ph. G. Sav.
3902 Doodar St., Imi. Harbor, Ind

Pildau receptus, užlaikau, visokių 
rųšių vaistus, duodu draugiškus pa
tarimus. Taipgi užlaikau ice creamo 
ir soda Foiyitain parlorų. Kviečiu 
visus Indiana Harboro, East Chicago 
ir Hammondo lietuvius kreiptis su 
visais vaistų reikalais.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00, TIKTAI |5.Q0

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pae 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegsamlnavimo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radlo — Scope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas egsamlnavl- 
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, tr Jeigu afi paimsiu 
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš Jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio. žarnų. Inkstų, odos, kraujo, ner- 
vų, širdies, reumatlsmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užslsenėjusią. }sl- 
kerėjuslą, chronišką ligą, kuri n** 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui. neatidėlloklt neatėjo pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

InėJImas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD. 

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
L po pietų. Vakarais nuo S Iki f 

Nedėltomls nuo 1® ryto Iki 1 
po platų

fRalslng tfte f&rūrty Flshe

\
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Ketvirtadienis, Liepos 31,1030

GRABORIAI:

Telefonas Yards 1138

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORTUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

s. D. LACHAWICZ
LIETUTIS GRABORIUS

Patarnaiic laidotuvėse kuopiglau- 
sla. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu bratite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2518

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

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

J. F.RADZIUS
PIGIAUSIAS TJIET. GRABORIUS 

GHKJAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS
868 West 18 Street 
Telef. Canal 8174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088.

S. M. SKUBĄS
LIETFVTH GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7582

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
8101 S. Halsted
St. Chicago, III.

Tel. Vlctory UIS

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.

D I X U G S 8 5

PRANEŠIMAS. D A K T A R A

Plione Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išraidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE
.------ ;------i

Gal nevienas Lietuvoje tu
rėjote progos dalyvauti pla
čiai žinomuose Porcijunkulio 
atlaiduose. Pav., Žemaitijoje,
Šilalės parapija sutraukia kas 
met tūkstančius žmonių ir 
kelios dešimtys kunigų per 
ištisų dienų klauso norinčių 
pasinaudoti atlaidais žmonių pįĮd^ius lengvas sųlygas, nu- 
išpažinčių. į pelnyti daug atlaidų. Nei

Porcijunkulio atlaidai yra vienas nėra be nuodėmės be 
tuo žymūs, kad tikintieji, at- laikinos bausmės už jas, todėl 
likę išpažintį ir priėmę Šv.1 išmintinga yra Dievo teisybei 
Komunijų, gali tiek kartų pel-' gafta padaryti čia žemėj, kol 
nyti visuotinų atlaidų, kiek’^aiko turime, negu atidėlioti* 
kartų atlanko atlaidais, apdo-nežinomam rytojui

Kampas 46th Ir Paulina Sta 
Tel. Boulevard 5203

Nuliudimo 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 ĮVEST 18th STREET
Canal 3161

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Vlctory 4888-83
Bes. 4424 S. ROCKVVELL ST.

Tel. Virginia 1298

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

Telefonas Grovehlll €262

DR. A. 6. RAKAUSKAS

ir procesija. Išpažintys bus 
klausomos penktadienio vaka- • 
re ir šeštadienio rytą.

Kadangi Porcijunkulio at
laidai yra tai, ištikrųjų, dau
gelio malonių atlaidai, vienin-
teliai musų lietuvių katalikų 2433 w MARQUETTE ROAD 
bažnyčioje, tai labai prašau Nuo , _ 12 Vftt ryt0. Nuo a val. _ 
visų tikinčiųjų žmonių, net j
kaimyninių parapijų, tų bran
gia proga pasinaudoti ir, iš-

vanotų baž. ‘ ‘Tėve Mūsų’, 5 
“Sveika Marija” ir 5 “Gar
bė Dievui”... Tik vienus at
laidus galima pelnyti sau, 
kitus reikia pavesti savo įni
rusiems giminėms, draugams, 
pažįstamiems, žodžiu, skai
stykloj kenčiančioms sieloms. 
Atlikti išpažintį ir priimti šv. 
Komunijų galima bet kurioje 
bažnyčioje. Porcijunkulio at
laidai švenčiami rugpiučio 2 
dienų.

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

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 2330

Ofiso Tel. Vlctory 2687
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
v. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
— piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vale. 

Šventadieniais pagal sutarimo.

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

Ofiso Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: Vau Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
1 Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.

Vai.; nuo 8:30 iki 9:30 vak.Kun. A. Kruša,
Klebono pavaduotojas, ’onso Tei. canal 2118 
_______________ ___ 1 Namų Tel. Lafayette 0098

WEST SIDE ŽINIOS. DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

Ofiso Tel. Vlctory 6893 
Rezidencijos Tel. Drev-I 9191

DR. A. A. ROTH
Tel. Canal 6764 Republlc 8468I

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

Ofisas 8102 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street 

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

Tel. Hecnlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0618

X Naujai įšventintas kun. i-
Paukštis, brolis Silvestros, ^00 S. HALSTED STREET 
Kazimierietės sesers, atlaikęs 
primicijas šv. Kazimiero vie
nuolyno koplyčioje, antradie
nyje lankėsi Westsidėje pas Namu0Be 2~* Plet» oflae <-» ▼.

NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prieš pietus pagal sutartį.

tėvus Marijonus ir “Draugo” į Tel Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191spaustuvėje. Naujai pašvęstų-Į 

Tokie atlaidai pirmų kartą sis kunigas yra nariu Jėzaus
lietuvių katalikų bažnyčioje 
šįmet bus švenčiami Roselan- 
de, Visų Šventų parapijos baž
nyčioje. Atlaidai prasidės pėt 
nyčios vakare iškilmingais 
mišparais, pamokslu- Bažny
čios lankymo diena yra rug
piučio 2 'diena. Atlaidų dienų 
į darbų einantiems žmonėms 
pirmos šv. Mišios bus 5 vai. 
antros 9 vai. su pamokslu ir 
Šv. Sakramento įstatymu. 
Vakare mišparai, pamokslas

2.- ■ * •

Širdies Meiles Kongregacijos. 

X Rytoj, kaipo pirmame
DR. H. BARTON

Gydytojas ir Chirurgas

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.

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzle
Rez. 6622 So. Whipple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis Ir seredomls tik 

lškaino susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 ĮVEST 22nd STREET 
CHICAGO

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠGYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belakto-Rakšči o aptle- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. Vat: 2 iki 5 P° Pietų, 7 iki 9 vak. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
Prospect 1933.

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 1339. Nedėiorais tik pagal su
tartį.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį

DR. S. BIEZIS
Ofiso ir R-ss. Boulevard 5918

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

Ofiso valandos nuo 1 iki S po 
pietų ir 9 Iki 8 vai. vakare

Res. 8201 S. WALLACE STREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6228 

Rezidencija: 6640 So. Maplewood 
Avenue Tel. Republlc 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v. 

Nedėlloj: 10 — 12 ryto

DENTISTAI

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

navimą. ’ė
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.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742

rugpiučio mėnesio penktadie- f 6558 SO. HALSTED STREET 
nyje, Aušros Vartų bažnyčio- Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare 
je vakare 7:30 vai. bus Jė
zaus Širdies pamaldos ir tuo
jau po jų Maldos Apaštalystės 
konferencija parapijos svetai
nėje ir nariams mėnesinės in
tencijos lapelių išdalinimas.I

X Aušros Vartų par. tal
kininkai tveria tampresnius 
ryšius. Per savo suvažiavimų
rugpj. Aug 3 d Parapijos JĮ Į DAVIDONIS, M. D.
darže jie turės gerų kalbėto- ’ '
jų, kurie išaiškins jų talkos1 

| svarbų ir jų padarytų parapi
jai naudų. Visi talkininkai 
į ir talkininkės bus surašyti 
j ir iš jų bus sudaryta kaipo 
i nauja parapijos rėmėjų dr- 
I ja. Prie jos bus prirašyti tie,
Į kurie parapijų remia extra at- 
|sitikimuose darbu arba auko- 
Įmis. i

Darže bus įtaisytos budos,
Į kad svečius ir darbininkus ap 
| saugoti nuo saulės spindulių.

Jonas Povilauskis su Jonu 
Į Kamarausku ir kitais suvažia
vimo darže aptverinėja mede
lius, kad piknikieriai jų ne- 

| pažeistų.
Rengėjai.

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 Washlngton 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2461

Office Boulevard 7942

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4948 So. Ashland Avenue 
A-it Zaleskio Aptlekos

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6863

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojus ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED HT.

Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė, 
Valandos 11 ryto Iki I po pietų 

6 Iki 8:30 vakare

Tat Canal MII

DR. S. A. DOWIAT DRl G*>■ BL0ŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Ned611omlt>
Susitarue

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

PLATINKITE “DRAUGĄ"

NAUJAS IŠRADIMAS
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 sveikatą, o 
dar milijonai nežino. Tai ir tu, bro
lau ar sesutė, nekankyk savęs dau- 
gaus, o reikalauk tu o jaus iš savo 

i aptlekos arba tiesiai iš
T. A. D. PRODUCTS 

3133 So. Halsted St. Chicago, III.

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

Valandos: fiuo 10—4; nuo 6—8 
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

DR. VAITUSH,O. P. D.

DENTISTAS
2201 WEST 22nd STREET

(Kampas Leavltt St.)
▼alandos* Nuo 9 Iki 12 ryto 

' nuo 1 Iki 9 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

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

Tel. Armitage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dentistas
1608 MIIAVAIKEE AVĖ

Kampas North Avė.

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVI.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
▼ak: ryto nuo lt—12 nuo 2—4 p« 

pietų: 7—8:29 vakare 
Nedėliomis 16 iki 12 

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1411

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgu Ir Akušeris

3343 S0. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

- T—9 vakare

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomu per 2 i 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

SKYRIUS
4447 So. Fafrftekf Avenue

Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Rez. Tel. Mldway 5512

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

Telef. Wllmetto 195 arba 
Canal 1713

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

3201 Aubum Avenue
■ -

Tef. Boulevard 3201

DR. ŽMlHDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGĄ’' IR 

AKUAERI8

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drex9l 6222

, Vai.: 5 Iki 19 ryte 
’ 6-8 vai. vakare

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Jtempimą kuris 
esti priežastį m gal vos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt]. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
rtgystę.

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

Speciale 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 AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

I Gydo staigias ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- 

! jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Į
Ofisas ir Laboratorija

Netoli Morgan Street

1026 WEST 18 STREET
Pirminn Dr Gn^pn t n tp- 1 VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Irririruau ur. uussen ture- nuo 6 lk, 7;30 val> vakare.

Įsitaisė moderniškų ofisų po 
num. 4847 W. 14 St. Cicero,!
III
jo ofisų North Sidėj, o Cice-1 , „ _* , * ,Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shore
roj laikė skyrių. Dabar Cice- 2238, arba Randoiph 6800. 
roj susilaukė tiek pacientų,
kad North Sidėj skyrių užda
rė.

Dr. Gusseno pacientai jo 
darbu pilnai patenkinti. Be to 
Dr. Gussen ineina į dabartinę 
žmonių sunkių padėtį, tai yra 
atsižvelgdamas į bedarbę, pa
tarnavimų teikia už prieina- 
Įmų kainų.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 2206

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 8 po pietų.

’ Nuo 7 Iki 9 vakare.
Ned6l. nuo 10 įld 12 dieną



DRAUGAS

I

C H I C A G O J E
DIEVO APVEIZDOS PAR. 

ŽINUTĖS.

,, Parapijos ekskursija — 
I piknikas jau arti, t. y. atei

nantį sekmadienį, St. Svilainio 
darže, ant 86 gat. ir Kean 
avė. Pikniko darbininkai jau 
išrinkti ir viskas baigiama 
priruošti. Daugiausiai darbuo 
jasi Seimyninkės kad gražiai 
priėmus ir pavaišinus gerb.

kitų parapijų. Matėsi Dr. Ra
kauskas su žmona, Dr. Nary- 
auskas, dentistas Dr. Thomas, 
iš biznierių V. Nausėda, gėli
ninkas Antanavičius, ice-cre- 
amininkas J. Kaitulis, hard-

siutus dailiai suprosino Vin
cas šniaukšta, ir Adolfas Ku
pris.

Parapijos komitetas pikni
ko reikaluose uoliai pasidar
bavo, kaip besirengiant taip 
ir pačiame piknike.

Gerb. klebonas kun. J Svir- 
skas ir svečias kun. Zolp 
džiaugėsi geromis pikniko pa-

Kryžiaus ligoninę. Randasi 
Dr. Rakausko priežiūroj.

PRIGĖRĖ JAUNAS LIETU
VIS.

varininkas Kasparas Butkevi
čius, Ona Šafranienė, beauty sėkmėmis ir dėkavojo vieti- 
shop sav., drabužių valymo niams darbininkams ir talki

ninkams, kilusiems iš Radžiū
nų, o dabar dirbantiems “Dr
auge”. Už tokių “Draugo” 
talkų' northsidiečiai gerai pa
sirodys “Draugo” rudeninia
me jomarke bei piknike, rug-

šapos sav. Adolfas Kupris, 
ice-creamininkas Vladas Bra
zis, valg. daiktų krautuvės 

svečius. Mūsų biznieriai ir sav. p-nia Sriubienė, drabužių 
šiuo sykiu parodė parapijai valymo šapos sav. Vincas 
savo didelį palankumų, teik- Sniaukšta ir kiti. Restorantų
darni duosnių dovanų parapi-1 gerai vedė sųjungietės. Res-! piučio (Aug.) 24 d. Bergma- 
jos piknikui. Aštuoniolikie-, toranui valgomųjų daiktų au- no darže. Tapo pakviesti 
čiai tikisi, kad šioje pramogo-, kavo vietiniai biznieriai, kaip 
je skaitlingai dalyvaus mūsų J va: V. Nausėda, Petras Sriu-

northsidės vyrai patarnauti 
prie šaltų gėrimų, nes jie

seni, buvusieji parapijonai, į bas, pienininkas Bulkevičius, tUI"i patyrimo tame dar- 
kaimynai ir draugai. Visus -J. ^Kaitulis ir kiti, net svetim- 
širdingai kviečia. taučiai. Taip kad viskas res

toranui buvo suaukuota ge-
Praeitų sekmadienį para- raširdžių biznierių.

pijos choras buvo surengęs iš- Skelbtas dovanas laimėjo 
valaiavimų — ekskursijų į Ga-

be.
Trokais gabeno piknikierius 

p. Kareckas, kurį piknikieriai 
gyrė, nes jo trokas didelis, 
patogus ir nekrato. O antras

ge ežerų. Didelis choristų bū
rys, p. K. Saboniui vadovau-

uiž anksčiausių nuvykimų į j trokas buvo nuo Metropolitan 
daržų Norunai, o Radžiūnai at Wet Wash Laundry. Tuo tro-
sižymėjo su lietuviškais sal-

jant, gražiai praleido karštų'dainiais. Pagelbininkais turė-
ku buvo nugabenti visi pik
nikui reikalingi daiktai. Pik-

Vaclovas Baranauskas, 16 
metų vaikinas, gyvenęs su tė
vais po num. 5421 So. Mozart 
st., prigėrė pereitų sekmadie
nį Petite ežere, Antioch, UI.

A. a. Vaclovas buvo geras 
vaikinas ir jį mėgo Archer 
Laundry savininkas, kurs prie 
minėto ežero turi vasarnamį 
Taigi pereitų, sekmadienį Ar
cher Laundry savininkus, 
pats vykdamas į vasarnamį, Į
pasiėmė ir Vaclovų, šisai Uj ~ ,.. „ , r Dusetų pavasarininkų rajo-
uienų ežere besimaudydamas I , a * r *-•, , J no kongresas Antaliepteje se-
įr nuskendo. , ,. . .. j-j r_ . . kmadieni praėjo su dideliu pa

Patarnaujant grabonui Ma-

Valantienė, O. Jasaitienė, M. 
Rauktis, K.’Bartkienė, M. Ra
kauskienė, Al. Mikučionis, J. 
Gailius, J. Ragaišis, K. Vens- 
kus, J. Urbonas, O. A ponai
ti enė, O. Rimšienė, P. Žieman- 
čius, A. Kleivotas, A. Mau- 
rušaitis, B. Burbienė.
Karpis J. $3.00,

Smulkiais $21.00.
Ačiū, ačiu^

Kun. P. Karalius,
Ateitininkų Atstovas Amer.

KATALIKIŠKO JAUNIMO 
TRIUMFAS ANTA

LIEPTEJE

salskiui a. a. Vaclovas palai
dotas šiandie šv. Kazimiero 
kapinėse.

Rap.

AUKOS ATEITININKŲ 
NAMAMS KAUNE.

ŠV. Petro ir Pauliaus par. 
Westville, UI.

sisekimu. Žinia apie J. E. Nu
ncijaus arkivyskupo Bartoloni 
atvykimų ir susidomėjimas pa 
čiu kongresėliu sutraukė į A- 
ntalieptę iki šiol nematytų 
daugybę žmonių. Karštos ir 
turiningos Jo Ekscelencijos 
Nuncijaus ir vysk. Reinio ka
lbos, sveikinimai, turtinga ra
nkdarbių paroda, eisena su

vasaros dienelę, besimaudy-! jo Pov. Macį ir Feliksų Do-l nike buvo ir past “lendrės” Rožančiaus dr $25
darni gaivinančiame ežero van 
denėlyje. Dalyvavo mūsų ku
nigai ir keletas mūsų gerb. 
biznierių: A. Butkus, S. Sku- 
das, B. Pužauskas, A. Kran- 
jalis ir J. Kilas. Jie maloniai 
patarnavo choristams savo 
automobiliais nugabendami 
juos į šitų vietelę. Choristai 
už tai jiems labai dėkingi. 
Graižioje notaikoje praleidę 
dienelę linksmi ir patenkinti 
sugrįžo namon.

valgų. Pastarasis prie vokiš
kų bonkų padarė $13 su cen- nike gerų biznį darė 
tais, o prie lietuviškų saldai-' Rap.
nių gryno pelno padarė $27
su centais.

Muzika Alekso Budrio gerai 
linksmino piknikierius.

Ponios ir panelės piknike 
gražiai išrodė, nes jas taip 
papuošė Ona Šafranienė, 
beauty parlor savininkė.

Vyrai ir vaikinai piknike 
taipgi gražiai išrodė. Mat jų

vedėjas p. Balanda, kurs pik- 7 o* i "I- ~ ~„ v.„. ,.. . J. Simokaitis................. 10.00
Po $5.00; Kun. St. Bartkus, 

J. Y., X. Y., Pr. Vargonas, P. 
Guntorius.

Po $2.00: Karalaičiai Petr.
X Northsidietis Adomas 

Babičius šiomis dienomis su-

BARIS STUDIO
Specialistas grupių — vestuvių, 

pavienių ir kitokių fotografijų. Esu 
patyręs tame darbe per daug metų.

3200 SO. HALSTED ST.

negalėjo ir pasidavė į šv.,« Petron - K N ’ V- Naru8e- 
-■ - - — - | vičienė. 1

1 Po $1.00: O. Misiūnienė, A 
Vainauskas, K.<|Mičiuda, J. 
Misiūnas, J. Maurica, A. Mi-

IŠREND AVIMUI

Savininkas
Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN V A ULE Y 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 

4844 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Wm. J. Kareiva
RENDON 50 P. STORAS, KAMP.

g. R. kam p. 59 ir May vienas ar 
dviguba® Storas, dabar tuščias. Kar
tu 2 aukščių plytų barnė. Rendon 
ar pardavimui. Lengvios išlygos. 

, , . zv t j- i • - z\ Kreipkis greit. sav. Rosain, 5933 S.klovis, O. Lugauskiene, O. Haisted.

S==5?-=5--5M«-—BSS9H-B-
gyvais paveikslais, sportas, 

daina, jaukus vakaras visiems 
sukėlė didelį entuziazmų ir pa 
liko neišdildomų įspūdį,j

Nuncijus dabar gyvena A- 
ntalieptėje. Jisai atsilankys 
Utenos pavasarininkų šventė-

Ketvirtadienls, Liepos 31,1930

J. YUSHKEWITZ
REAL ESTATE 

Darome įvairius legalius 
dokumentus, apdraudžia
mo namus, automobilius 
Ir kitokias nuosavybes.
2433 West 69 Str.

Telef. Prospect 3140

REAL ESTATE

je. f { R. H

Tauragės apskr. Šilalėj lie
pos 6 d. kilo gaisras. Sudegė 
18 trobesių, jų tarpe 7 gyve
namieji ir 3 krautuvės. Nuo
stolių apie 140,000 litų. Tik 
du trobesiai buvo apdrausti.

“Ž. P.”

PAUL M. SMITE & CO.
ĮtEAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo aplellnkės Ir 
kur y.ra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 Ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0455

Tel. Lafayette 6719

Šv. Onos novenos pamaldos 
jau užsibaigė. Kiekvienų va
karų, ypač paskutinę dienelę, 
Šv. Onos šventėje, pamaldos 
buvo labai įspūdingos. Žmo
nės skaitlingai dalyvavo ir ė- 
jo prie šv. Sakramentų. Tu 
iškilmių širdis buvo gerb. 
misijonierius, Tėvas A Pet
rauskas, kuris prakaitų šluos
tydamos bėrė Dievo žodžio 

. grūdus į žmonių širdis. Gerb. 
klebonas reikšdamas dičlelio 
pasitenkinimo dėl pasekmin
gos novenos, dėkojo gerb. pa
mokslininkui ir visiems šv.
Onos garbintojams.

Aštuoniolikietis.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

MARQUETTE JEtfELRY 
& RADID

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

Auksinių Ir slda- 
orlntų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, pianų rolių, 
rekordų Ir t t 
Taisau laikrodžius į 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.

Telefonas HEMLOCK 8380

'i.

AUTOMOBILIAI

ĮVAIRŪS KONTRAKTO R JAI:

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

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

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

M. ZIZAS

Dievo Apveizdos Parap. — 
D. L. K. Vytauto 500 metų 
sukaktuvių minėjimo draugijų 
atstovai laikys susirinkimų 
penktadieny, rugpiučio 1 d., 
Dievo Apveizdos parapijos 
knygyne, vakare po pamaldų. 
Kviečiami visi draugijų atsto 
vai susirinkti, nes turime 
daug svarbų reikalų svarsty
mui.

Praeitam susirinkime pa-

tflLLYS, W1LLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažą. kainą.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės i mus

WHITE ŠOK MOTOR SALES

610 West 35 Street 
Tel. Tards 089*

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE

Namų Statymo Kontraktorius 
Statau įvairiausius namus prieinama 

kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonaa Hemlock 6528

Tel. Lafayette 8662 • Ofisas ir TSfez. 
ir 2384 4401 S. Mozart St.

J. C. ENCHER & CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAT 
Rcal Estate Ir visokia apdrauda 

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Fairfield

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

Kaina *845.00 F. O. B.
Jei manai pirkti karą, pirmiausiai

ateik pas r.,us Ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemą kalną.

Taipgi turime Įvairių įvairiausių 
vartotų karų už labai mažą kalną.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Laskys 
Telefonas Lafayette MM

3962 Archer Avenue

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Na vadom skis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

Phone Virginia 2054 
JO8EPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius

4656 So. Rocktrell Street

FOUR LEAF CLOVER 
CONSTRUOTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksal 
Garadžlai, ‘porčial

2 metų lakto iS^#okėJlmul 
Taipgi budavojam visokius naujus ;

namus.

436 W. 45 St. Tards 2124
Arba

2100 W. 23 St. Canal 5065

. SENIAUSIS LIETUVIS 
Elektros Kontraktorius.

Suvedu elektrą kaip J naujus taip 
ir senus namus. Taisau ir Įdedu vi
sokius motorus. Užlaikau elektrlkinių 
daiktų krautuvę.
W. P. STEPHAN ELECTRIC CO. 

2522 So. Haisted Street 
Telef. Victory 7452

RADIO
Jei jūsų radio nedirba gerai, 
tai šaukite

A. J. ŽVIRBLIS 
Lafayette 8227 Chicago, III.

MORGIČIAI-PASKOLOS
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGMIŲ
Skolinanti pinigus ant medi

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

Public Mortgage Exchange
S. L. FAPIAN, Mgr. 

809 West 35th St.

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

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Lunchroom — Pigiai, *800 cash, 

štymu šild., k. v. dykai. Rend. *60 
Ilgas llstas. 1545 W. Van Buren St.

*250 už rak. ( kamb., viai ar sky
rium. 1026 W. 59 St. Enelrw<x>4 
2810.

Pilni rakandai, t kamb., plano, 
pigiai už cash. 1507 No. Fairfield.

Siuvimo Ir valymo šapa, kamb. 
pagyv., 811. *55, geras bizn, *80* 
No. Westem.

Barbernė. 9 metai Įst., pigiai, liga. 
2869 W. 22 St.

FARMOS
2 ak. žemės, naujas 6 kamb. na

mas, furn. šild., tinka vištų, triušklų 
ar daržovių faiynai, miesto vanduo, 
elektra^ 10 8-ta ir Kedzie, *7,400, 
cash *2,500, lik. morg. 1517 W. 63 
St. Hemlock 4700.

7 5 ak. geras namas, barnė su Ma
čiu stogu ir beism. Ir kiti bud. ge
ram stovy. *2,100. Cash *600. Wm. 
Oestretch, Real Estate. It. 2 Water- 
too, N. Y. Rašyk angliškai.

PARDAVIMUI
1* AK. PRIE SCHAEFER EŽERŲ 

PRIE LOWE’S TILTU4 namai, 2 vlštlnyčloa, Delco švie
sos {rengimas, 10 valčių. C. E. Or- 
ders, 440 Bankers Trust, Indlanopo- 
lls, Ind.

WH EATON
5 ak. prie vlešk., už miesto, gesas, 

elektra, *856. A. H. Dsryer, SIS No. 
Wasklngton, Wheaton, Tel. 957.

Pardavimui Oreenhouses, namai.
2 H ak. žemėa gerą padėtis, pato
gumai. C. Dalley, 15* Oak SL Mead- 
vin. Pa.

AUG. SALDUKAS
REAL ESTATE

Rendavlmas, Paskolos Ir Apdrauda 
(Insurance)

4038 Archer Avė., Chicago, III.

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083
Namų pienai, 5 setai 2 flatų ar 

katldžių, *10, Specialiai užsakymai 
pigus. Allison arkitektas, 115 So. 
Dearborn. Central 0728.

Priverstas parduot lotą 35x12 5, 
Union avė. arti 111 St. Kainavo *2,- 
500, dabar už *1,500. Cash ar išmok. 
Sav, Rosain, 5933 So. Haisted St. 
Tel. Normai 3676.

TIK *500 CASH
Pirksi 513 W. 56 st. gera 2 fla

tų med. namą Ir katldžių užp., gar., 
plytų Ir cemento pam., cemento beiz- 
mantas. Rend. *70 mėn. lotas 37 
140. Pard. ar main. Kaina tik *6,- 
250. Sav. Rosain, 5933 So. Haisted 
st. Tel. Normai 3676.

3 PLATŲ PLYTŲ NAM. *18,500 
6328 So. Sangamon st. visi 7

kamb. apt., štymu šild., ąžuolo as
la, trim. 38 p. lotas. Rendos *185, 
(pigi). nėr morg. baigti reik. pigiai. 
Sav. Rosain, 6933 So. Haisted, Tel. 
Normai 3678.

Pardavimui gražus akmeninis na
mas, 8 kamb. prie Pine ež. La Por
te, Ind., taipgi 2 vasarnamiai. Taip
gi miškeliai paežerų pardav. ar ren
tai. Gerą transp. Ne* York Central 
1 vai. nuo Englewood ar elekt. gelžk. 
Pigiai. Tel. Bevelry 8619 ar Randol- 
ph 0701. Dr. F. B. Balmer.

NAMAI 7 kamb., furn. šll. 2 karų 
gar. pigiai dėl mirties, 3713 W. 64 
Place.

Pardavimui 220 — 222 E. 26 st. 
Chicago. 2 Storu, 4 flatai, Jėla, 3 
šonai. Pigiai.

WJL JT. WAIDELICH 
87 Audubon Avė. Jersey City, N. J.

HUPMO BILE
Geriausi ir Stipriausi Automobiliai.

Jei Tamista nori pirkti Automo
bili, pirmiausiai prašome ateiti pas

geidauta, kad būt, atstovai
iš L. Vyčių 4 kp. ŠV. Onos. teblns savo gražumu, greitumu, Ir 
_ , visa konstrukcija. Kaina 11,195.
Ro&ančavos moterų ir panų f.0.t>. ir aukščiau.

draugijų. Pasistengkite dele
gatus atsiųsti.

Juozas Blankus, koresp.

BALZEKAS MOTORS 
6012-14 So. Kedzie Avė.

Telef. Republic 9004

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau-

A. M. BUTCHAS
Maliavų ir visokių geležinių 

daiktų (hardware) krautuvė.
Atliekame maliavojimo dar-

NORTHSIDIE6IŲ PIKNI
KAS.

$20.00 ĮMOKĖTI PERKANT 
VARTOTA KARĄ IR 

$100.00 NAUJĄ
Ilmokėjtmul duodame 18 mėnesių 

laiką. Ateikite pamatyti pas mus ge-

u.eu musų imu- bug j§ Jauko Jr yidaus> taipgi 
jausi, DE SOTO ir PLY-j p]nmeri#) taisome d(.ktrikas, 
MOUTH Chrysler išdirbystės į<Mame 5j|to van(]|.ns pe-ius

Pereitų sekmadienį šv. My- SoZ“;1 ^ą’ 
kolo par. turėjo sėkmingų pik | Willys, Willys Knight ir 
nikų. Diena pasitaikė giedra; Whippet Pardavėjai 
ir šilta. Piknikierius gaivino HARRY J. MAPP Ine 

išriti gėrimai ir ice-creamas 6?39 g Wegtern Ave 
’uvo atsilankę svečių net iš Teisfonas Republic osu

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

ir tt. Kainos prieinamos. 
4414 So. Rockwell St.

Tel. Lafayette 4689

Phone Republic 4949

PETRAS GRIRAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes mollavojlme, dekoruojame Ir 
Išpoperluojame visokius namus. 
Musų kainos labai preln&mos ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

FARMA.
Parsiduoda už $1,500 40 a- 

kerių, pusė miško pusė dirba
mos, arklys, vežimas ir kiti 
įrankiai. i ’ i f f

P. LUCAS 
White Cloud, Mich.

R. 5

Pardavimui Oak Parke. 5 kamb. 
Stucco front. bung., 37 p. lotas, gra
žus krūmai, 2 karų gar., išbr. Jėla, 
arti mok., did. stlkl. porčius, netoli 
RMgeland A Divlsion. tik *7,750. 
20* No. Lorell avė., Chicago.

* kamb. k. t. apd. plytų fund. 
eem. beta., 2 karų gar. Pigiai. 6140 
Bmerald avė.

NEGIRDĖTAS BARGENAS.
Ant 63-čios g-vės biznio mu- 

rijJis namas, štoras ir flatas, 
karštu vandeniu apšildomas, 
ir dviejų karų muro gara- 
diius. Kaina tik $15,000, įneš
ti $4,500.

Biznieriai nepraleiskit pro
gos, nes užmokat tik už lotų, 
o muro namų ir muro gara- 
džių gaunat dykai.

Mainų nepriimsim.

Savininkų galima matyti 
nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
atsišaukti

2839 West 63 Street

M. YUSZKA 
Plumbing A Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorius 

Maliavų ir sieninės popteros krau
tuvė. Naujas stakaas

3114 So. LEAVirr ST. CHICAGO

1

BUK FARMERIS
Ar norėtum farmeriauti 12 mėnesių metuose šaly, kur 

žemė dar pigi, kur marketai geri pienui, kiaulėms, pauk
ščiams ir kitiems farmų produktams, taipgi vaisiams.

Tame reikale pasimatykite su mumis, o mes pasi
rūpinsime pigia kelionė tų vietų apžiūrėti.

Z. S. MI0KEVI6E
2505 West 63 Street Chicago, Illinois


