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NANKINGE, KINIJOJ, (VESTA 
KARO PADĖTIS

CANGSA MIESTE KOMUNISTŲ
GAUJOS PALIKO BAISYBES

Poincare Prieš Briando
Federacijos Sumanymą

NANKINGE KARO 
PADĖTIS

POINCARE PEIKIA BRIA
NDO SUMANYMĄ

VOKIEČIAI SVEIKINA AMERIKOS KARO LAIVĄ

Amerikos J. Valstybių Karo laivas Arkaųsas plaukia j Kiel prieplaukų, Vokietijoj.
------------------ ■ ... —— * .. —— - - l .. .   ..

BERLYNO KATALIKŲ 
DEMONSTRACIJOS

DIENA

JAPONIECIŲ LAIVAI TU
RĖS KATALIKIŠKAS 

KOPLYČIAS

Šiandie Kenosha, Wis., prasideda L. Vyčių, vienatinės 
mūsų jaunimo organizacijos, seimas, kurio ptstovus nuošir
džiai sveikiname, linkėdami, kad su šiuo seimu L. Vyčių 
gyvenime ir veikime prasidėtų nauja gadynė.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
DZŪKŲ ATEITININKŲ r 

KONFERENCIJA ALYTUJE
LIETUVIŲ LATVIŲ PRE
KYBOS SUTARTIS RY
GOJ TEIGIAMAI JVER- 

. » TINAMAj Posėdžiavo dvi diehas. Kon
ferencijoj dalyvavo ateitinin-
•kų federacijos garbės pirm. T1 ,
J - t. ta T ... „ <■ Pasikalbėdamas su spaudosprof. Pr. Dovydaitis, prof. , , . ... ,, . ..... ,,,, . , atstovais užsienio reikalų mi-

TOKYO, ųugp. 3. — Žinio
mis iš Kinijos, Nankinge, lai
kinojoj Kinijos sostinėj, įves
ta karo padėtis. Gatvėmis pa- 
troliuoja kareiviai. Miesto a- 
pylinkės ginkluojamos apsigy
nimui.

Kam tai visa? Sakoma, Ki
nijos valdžia pabūgus komuni
stų gaujų puolimo. Su šiais, 
kaip žinoma, bendrai veikia 
šiauriečiai sukilėliai.

BAISYBES CANGSA 
MIESTE

SHANGŠA, rugp. 3. — Su 
Čangšą miestu susisiekimai nu 
traukti. Bet iš pabėgusių iš to 
nelaimingojo miesto žmonių 
sužinoma, kas ten veikės, ka
da komunistų gaujos užplūdo. 
Komunistai miestų paskirstė į 
dalis, kiekvienai daliai pasky
rė viršaičius ir 'prasidėjo iš- 
anksto suplanuoti žudymai, 
plėšimai ir deginimai.

Pabėgę praneša, kad visos 
kiniečių bankos, krautuvės, 
valdiški būtai misijos ir galy
bė privatinių namų apiplėšta 
ii4 sudeginta.

Miesto gatvėse pilna išžu
dytų kiniečių lavonų. Išsker
sta bankininkai, pirkliai ir tu
rtingesnieji, kurie pabėgti ne
gavo progos.

Nankingo valdžia sakosi, 
kad jos kariuomenė išvijusi 
komunistus iš sunaikinto Ča- 
ngša miesto.

PARYŽIUS, rugp. 3. — 
Buvusis Francijos preziden
tas ir buvusis ministeris pįr- 
ninkas Poincare kritikuoja 
užsienių reikalų ministerio 
Briand planų sukurti Euro
pos valstybių federacijų.

Anot Poincare, valstybių 
federacija yra svarbiausia už 
viskų. Bet jei valstybės men
kesnės svarbos dalykais nega
li susitaikinti, tad apie svar
besniuosius dalykus negali būt 
nei kalbos.

Savo ražu ministeris Bria
nd, gavęs apie 28 valstybių at 
sakymus, gamina naujų į val
stybes atsiliepimų.

kun. Česaitis, kuris atlaikė ko
nferencijos dalyviams pamal
das, ir skaitė paskaitų. 120 at
stovų iš įvairių dzūkų ateiti-1

misteris Dr. Zaunius pareiškė, 
kad nors oficialinio atsakymo 

; iš Rygos dėl Lietuvos pasiū-

AMOY MIESTE KARO 
PADĖTIS

AMOY, Kinija, rugp. 3. — 
Šiam miestui grųsina komu
nistai plėšikai. Jieznoriišsker- 
sti (visus šio miesto valdybos 
narius, kurie kovoja raudonų
jų gaujas, i

Tad mieste paskelbta karė 
padėtis. Apylinkėse budi ka
riuomenė. '

LIUOSOS PREKYBOS 
SUTARTIS

ROMA, rugp. 3. — Tarp
Italijos ir Vatikano Miesto 

pradėjo veikti liuososios pre
kybos sutartis.

EUROPOS FEDERACIJOS 
PLANO KOMITETE YRA 

IR KUNIGAS

PARYŽIUS, rugp. 3. — 
Tarptautinė Juridinė Unija 
čia turėjo septintųjį posėdį. 
Svarstė ministerio Briando 
iškeltų Europos federacijai 
planų.

Komitetų sudaro dviejų sa- 
usžemių ministeriai ir įžymie
ji juristai. Jų tarpe yra ir 
kun. Yves de Briere, Jėzui
tas, tarptautinių teisių profe
sorius Katalikų Institute Pa
ryžiuje.

MIUONIERIAUS AUKA 
ROMAI

ROMA, rugp. 3. — Ameri
kos milionierius G. Eastman 
dovanojo vienų milionų dole
rių Italijos valdžiai, kad tais 
pinigais čia įkurtų kolegijų ir 
klinikų.

IŠŽUDĖ VISĄ ŠEIMYNĄ

NARUJA, Rumunija, rugp. 
3. — Suimtas vieno ūkio dar
bininkas. Jis nužudė ūkinin
ku jo žmonų ir penkis vai
kas.

PALEISTAS PARLA
MENTAS

LONDONAS, rugp. 2. — 
Paleistas Anglijos parlamen
tas ligi spalių 28 d. ,

BERLYNAS, (per paštų J.- 
Šventųjų Petro ir Pauliaus 
dienoje Berlyno vyskupijos 

vokiečiai katalikai turėjo savo 
dienų. Tos dienos obalsiu bu
vo r“Kryžįus mūsų <per- 
galėP’

Grunewaldo stadijume buvo 
pastatytas didelis aukso spal
vos kryžius. Tenai suplūdo 
apie 50,000 katalikų. Stadi- 
jumas buvo nupuoštas Bažny
čios, Vokietijos respublikos ir 
Berlyno miesto vėliavomis.
Tarp susirinkusių buvo daug 

įžymiųjų dvasiškių ir pasauli
nių. Tarp kitų buvo pope- 
žiaus atstovas Prūsijai arkiv.
Orsenigo, .Berlyno vyskupas.
Schreiber, kanclieris Brue-
ning, Prūsijos valstybės pre- kad žymiai atpigę kai-kurie 
zidentas Schmitt, ministeriai valgomieji produktai. Šiandie 
Scliaetzel, Giesberts ir Steg- kiaušiniai esu pigesni, negu 
erwald. Be to, keli seimo at- 1913 m. Cukraus svarui 5 cen- 
stovai. j Miltai pigesni. Mėsai kai-

Iškalbingi kalbėtojai pasakė na t ai pat nupuolus, 
visų eilę prakalbų. Jie įspėjo 
katalikus saugotis bedievybės, 
kuri šiandie visur ima siaus-

KYOTO, Japonija, rugp. 3. 
— Japoniečių keleivinių gar
laivių organizacija “Yųąen 

į j. Valstybių senatorius, puo Kwaisha” išsprendė savo lai 
la šalies, valdžių už jos nusis
tatymų AmerilTos veikalais už-

LEWIS PUOLA VALDŽIOS 
NUSISTATYMĄ

James Hamilton Lewis, de
mokratų partijos kandidatas

trieiliuose. - . )
Ypač šis nusistatymas mu

kų respublikai yra kenksmin
gas Kinijoje, kur amerikie
čiai ne tik pagrobiami, bet ir 
žudomi, gi mūsų valdžia nie
kus iš to daro, pareiškia šis 
kandidatas.

Praneša apie atpigimus
Angliški laikraščiai prane

ša apie įvairių prekių atpi
gimų Chicagoj. Pažymima,

Saugoja namus

ninku kuopų ir h£>ie 70 sve- 
įčių. Iš Kauno į konferencijų 
buvo nuvykusi speciali eksku
rsija autobusu su 40 žmonių.

Konferencija išrinko naujų 
dzūkų ateitininkų vadovybę ir
priėmė eilę svarbių rėzoliuci- NUMATOMI KANDIDATAI

“B ”1*1 ------ w.vuose, plaukiojančiuose tarp 
Amerikos, Europos ir Japoni
jos, įtaisyti koplyčias kelei
vių katalikų patogybei.

ilymo dar nėra gauta, bet ne- 
oficialinėmis žiniomis Lietu
vos pasiūlymai prekybos suta
rties reikalu Latvijos vyriau
sybės teigiamai įvertinami.

“R.”

PI

Melioracijos darbus prie Vi- 
____________ j lkaviškio šiuo metų dirba apie

VYSKUPO ŠVENTINIMAI 400 darbininkų. Jau iškasti 
grioviai šiaurinėj Vilkaviškio 
apylinkės pusėj, dabar sausi
nama pietinė dalis.

: Visus laukus 15 kilometrų

■ ■■■ "■■ui. į. Kandidatais i Klaipėdos di-
MELIORACIJOS DARBAI l, rektoriuos pirmininkus numa

tomi seimelio pirmininkas Von 
Dressleris ir Boettscheris.

, “R.”

KANADOJ

OTTAAVA, Ont., Kanada.- 
Vietos katedroje vyskupo 
šventinimai suteikta kunigai spindulių apie Vilkaviškį vi-
J. Guy, paskirtam apaštali- ski nusausins. Nenusausintas 
niam vikarui Grouarde,Ka- šiemet liks Alvito valsčius, 
nadoj. Šventimų iškilmėse J Ties Juodvariu iš naujo per
dalydavo Jo Eminencija kar- kasama ir vietomis pagilina-
dinolas Rouleau, 3 arkivysku
pai ir 16 vyskupu.

ma Rausvės upelė. Nusausini
mo darbai truks visų vasarų.

“R.”
BERLYNO LAKŪNAI 

ISLANDIJOJE

REYKJAVIK, Islandija, 
rugp. 3. — Iš Kirkwall, Ork- 
ney salų, čia atskrido du vo
kiečiai lakūnai Hirth ir We-

Luke Pavoni, 1049 Montice-',, d. • ; ra,™—,
ti ne kitkam, kaip tik žmonių n<J Mre, dirbą8 Commonwea 1 S 1 **
prapulčiai.

Kalbėtojai susirinkusiems 
nurodė į kryžių, žmonijos iš
ganymo simbolį. Tik kryžius 
yra tikruoju žmogui kelro
džiu.

lth Edison 'kompanijoje, ga
vo kelis juodrankių laiškus. 
Piktadariai grasina jam ir jo 
šeimynai.

Jo namus saugoja policija.

16 ŽUVO URVE

KATALIKŲ BLAIVININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

PITTSBURiGH, Pa., rugp. 
3. — Šio rugpiūčio 4, 5 ir 6 
dienomis bus Šalies Katalikų 
Pilnųjų Blaivininkų Unijos 
suvažiavimas, Tai bus 59-asis 
metinis suvažiavimas.

Kilnodama policija
Einąs Chicagos policijos 

▼itšininko pareigas Alcock 
paskelbė daugiau policijoje at 
mainų. Vietomis pakeista 19 
leitenantų ir 8 seržantai. Tai 
esu gyventojų gerovei.

ATIDENGTAS MARQUE- 
TTE PAMINKLAS

ST. IGNACE, Mich., rugp. 
3. — Ant misionierlo tyrėjo, 
kunigo Marųuette kapo šian
die čia atidengtas paminklas.

Nužudytas Chlcago triukš- 
madaris

Septyni ginkluoti galvažu- 
dliai puolė užeigą (vasaros 
retortą) arti Delafield, Wis. 
Vieną jauną vyrą nušovė ir 
nuvažiavo. , j

Nušautasis, sakoina, esąs 
Jack Zuta iŠ Chlcago.

LEIDŽIA IŠKRAUTI 
MEDŽIO KOŠELĘ

AVASHINGTON, rugp. 3.- 
Muitinių viršininkas pasek- 
retorius Lowman paskelbė) nu 
sileidimų Rusijos bolševikams. 
Atvežtų keliais laivais medžio 
košelę į New Yorkų leido iš
krauti.

5 ŽUVO, 5 SUŽEISTA

MANITOAVOC, Wis., rugp. 
3. — Northwestern geležinke
lio keleivinis traukinis sudau
žė skersai bėgių važiavusį au
tomobilių. 5 žmonės žuvo ir 
kiti 5 sužeista.

MELILLA, Ispanų Moroko, 
rugp. 3. — Vienas vyras ir 15'sumažėtų 
moterų žuvo urve pastarą- čius.
jam netikėtai įgriuvus. Žmo- , Valdžios duodamos pašal- 
nės iš to urvo ėmė reikalingą pos gali užtekti tik sanatori- 
drabužių skalbimui šlyną. joms pastatyti ir įrebgti. Tuo

DRAUGIJA KOVAI SU
TUBERKULIOZU 

________ z
i Draugija kovai su tuberku- 
liozu įteikė vidaus reikalų mi
nisterijai du memorandumu 
kovos su džiova ir sanatori
jų reikalu. Prie vieno memo- SUMAŽINAMI UŽMOKES- 
randumo pridėtas planas, kaip 
reiktų vesti kovų su džiovos 
plėtimuosi per 23 metus, kad 

mirtingumų skai-

NIAI

NEW YORK, rugp. 3. — 
Kojinių dirbtuvėse 16,000 dar 
bininkų ir darbininkių maži
nami užmokesniai už akordi- 
nį darbų.

ATSISTATYDINO ČEKŲ 
MINISTERIS

PRAHA, rugp. 3. — Atsis
tatydino Čekoslovakijos finan 
sų ministeris Dr. Kari Eng- 

i lisch.

SUIMTI INDIECIŲ TAUTI
NINKŲ VADAI

BOMBAJUS, rugp. 3. — 
Policija netikėtai areštavo in- 
diečių tautininkų vadus, Pa- 
tel, Malaviya it keturis kitas.

tarpu pačiai kovai lėšų trūks- į pQTVUUiĄi JAPONIJOJ
ta. ' ’ “R”l _____

STATYS NAUJĄ BAŽ
NYČIĄ

Sasnavoj (netoli Marijam
polės) vietoj senos bažnyčios, 
statoma nauja mūrinė. Su vi
su įtaisymu ji atseis apie 300,- 
/000 litų.

Naują bažnyčią klebonas 
kun. česna buvo sumanęs sta
tyti jau prieš karą, bet rusai 
tada nedavė leidimo, o vėliau 
vokiečiai sunaikino daug me
džiagos, , ♦•R.”

TOKYO, rugp. 3. — Vidu
rinę Japoniją palietė po tri
niai. Nuskendo keliolika žmo
nių. i

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 108 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 murkiu 23.8S
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MįMP— Diliu - '■......... ..
ryti prie tų sąlygų, kuriose jie gyveno ir dir
bo. Ji daug nusipelnė Lietuvai karo nietu ir 
po karo, ji nusipelnė ir lietuvių katalikų vi
suomenei. Savo laiku ji buvo gyviausia ir 
veikliausia iš visų mūsų organizacijų. Jos 
narių sąstatą sudarė gražiausias ir patriotiš-: 
klausias lietuvių jaunimas, kuris prie visų 
tautinių ir visuomeninių darbų būdavo pir- 
mutinisj Nors jie turėjo ir labai daug priešų, 
kaip iš lauko pusės, taip ir viduje, tačiau tas 
jų dvasios nenupuldydavo, priešingai — kuo 
daugiau juos užatakuodavo, tuo didesnė e- 
nergija jie dirbdavo.

Bet taip buvo tais idealizmo laikais, ka-

ĮVAIRUS STBAIPSNIA1
FORDAS IR BOLŠEVIKAI. mechanikai “studijuoja auto

mobilių gamybos metodas”. 
Suprantama, be tų savo “stu
dijų” jie nemažai laiko pa
švenčia ir raudonųjai propa
gandai. Dirbtuvių manadžeris 
apie tai tyli, nes to reikalau
ja “biznis”.

Aguona.

L. VYČIŲ SEIMAS.

Šiandien prasideda L. V^čių, mūsų jau
nimo organizacijos, seimas, kurio proga žodį 
kitų norime pasakyti apie šią organizaciją ir 
bendrai — apie mūsų, Amerikos lietuvių jau
nimų.

Praeituose dienraščio numeruose mes nuro
dėme, kad mūsų jaunimo reikalai dar nėra 
pilnai aprūpinti ir kad lietuvių jaunimas A- 
merikoje faktinai dar nėra suorganizuotas.

Kongreso komitetas, kurs 
tyrinėja komunistų veikimą 
šioj šaly, andai lankėsi De
troite ir tenai jam apie bol
ševikus liudijo Fordo automo
bilių kompanijos vyriausias 
manadžeris Sorenson. Jis kal
bėjo paties Fordo vardu.

Sakė, kad Fordo dirbtuvė-
da mūsų tauta siekė nepriklausomybės, kada.se daug rusų studijuoja auto- 
jaunimas degte degė tėvynės meile, kada ja- mobilių gamybos metodas, 
me buvo pasiryžimo ir galvas paguldyti už
savo tėvų krašto laisvę.

Laikai pasikeitė. Pasikeitė ir L. Vyčių 
organizacijos narių sųstatas. Dabar jau or
ganizacijų sudaro tokie nariai, kurią savo 
tėvyne skaito šį kraštų, kuriems Lietuva jau 
nebe motina, bet pamotė pasidarė, kuriems 
nebetenka kovoti už Lietuvos nepriklausomy
bę, nes ji jau nepriklausoma, ku
riems tenka ne Lietuvos, o savo tautinę gy
vybę gelbėti iš pražūties.

Del to tam šių dienų mūsų jaunimo vei-

NEUŽGESINAMA ŽIBALO 
VERSMĖ.

Fordo kompanijos sentikiai Amerikos Standard Oil kom 
su Rusijos sovietų valdžia e- panija Rumunijoj turi išsinuo

Pirmadienis, Rugp. 4 d., 1930

MODERNINĖ “LIGONINĖ

Tai sukąsis namas pastatytas Aix* les Bains, Prancūzijos,
. iv . . i v, . , . i ligoniams, kuriems reikalinga ištisą dieną saulės spinduliai,są kuogenausi. Manadžeris litavusi didelius^ žibalo plotus. į 6 

pareiškė, kad kompanijai nė
ra jokios gėdos turėti* artimų 
santikių su sovietais.

1929 metais gegužės pabai
goje Moreni apylinkėse buvo
kasamas naujas žibalui šulinis 

Fordo kompanija, sakė So !(vcrsm5). Darbininkai išgręžė 
renson, išlaiko privatinę po-l4 re7 gįli(> sky,ę ir stai_
licijų, kuri tėmijasi į darbiniu-' ga iš jos smarkiausia sriove
kų veikimą ir apie tai pra-, plunlptel5jo Hba!a5 su gazu. 
neša kompanijai. Ligšiol For- i Veržimasia buvo smar.
do kompanija neturėjusi 30- k , . i§ x- : padanges

kimui jau reikia kitoki, kitokiu prie- * Zet”X"re“
’ • • t • • llais- oorenson visgi reisae no iparg,.10ve net pačius darbi-monių. Tuo, kuo pirmiau L. Vyčių organiza- , , ,__ . , ... 1---- - - 1.. v. ,. ..... ro, kad komunistų veikimas 1., , . išsizelbėio ie.ja išsilaikydavo, šiandieninis jaunimas ne- b4t nužnybtas. JI i“”11"8’ kuue T0S ‘Ulbėjo.

išsilaikys. Jis taikosi prie Amerikos gyveni-
Amerikoj būtų nužnybta 
nuomone, butų geras daiktas į T8-* buvo nelaimės pradžia.

mo, jis reikalauja sporto ir sportui priemonių, Įvaldžiai išlaikyti slaptąją po- jTuo Pačiu momentu, trykšda-!
klįūbų ir tai modemiškai įrengtų. Mums tas 
atrodo naivu, keista, bet taip yra ir su tuo 
reikia skaitytis. Kadangi mes- iki šiol tų jau-

Jei kas apie tai mano kitaip, prašytumėme ' nimo reikalavimų vis dar negalėjome išpildy-
išsįtarti.

Manome, kad nebus dviejų nuomonių, 
jog Amerikoje tesama tik vienos centralinės 
lietuvių jaunimo organizacijos — Lietuvos 
Vyčių, kuri, keliolikos metų bėgyje, gana nuo 
širdžiai mėgino sutraukti visą dorų ji jauni
mų po. savo vėliava,- žodžiu-—ji niėgino teigia
mai įkišti opųjį jaunimo klausimą.

Ar L. Vyčiams pasisekė savo tikslo pa
siekti, ar ne, mums rodos, mūsų visuomenė 
gerai apie tai žino. Nesileidžiant į smulk
menas, užteks paminėti vieną tik faktą li
tai skaudų' faktą, kad iš gal būt kelių šim
tų tūkstančių lietuvių jaunimo prie L. Vyčių 
organizacijos tepriklauso tik pora tūkstančių. 
Vadinasi, L. Vyčiai savo tikslo neatsiekė.

Turint galvoj, kad L. Vyčių organizaci
ja yra vienatinė lietuvių jaunimo organizaci
ja Amerikoje ir kad ta pati yra taip dar ne
skaitlinga, visi, be didelių ginčų, turėsime 
pripažinti, kad mūsų jaunimas tebėra palai
das, neorganizuotas.

Kas dėl to yra kaltas — L. Vyčiai, ar 
kas kitas? Ieškokime kaltininkų, bet jų ieško- 

. kime kur kitur, o tik, susimildami, ne L. Vy-1
čių organizacijoj.

L, Vyčiai, mūsų nusimanymu, iš savo pu
sės viską yra padarę, kas buvo galima pada-

ti, dėl to daug gražiausio jaunimo netekome. 
jJis nuėjo kitur: ištautėjo, o daug jo ir tikė
jimo neteko.

VASARĄ.

'SGn

(Trioletą*)
Kaip rytą dejavo vasarvydžio vėjas, 
Lelijoms kvatojo užburtos rugienas;
Į pievą' išėjo gėlių karalaitė —
Kaip rytą dejavo vasarvydžio vėjas.

Nemuno pakrantėms žuvėdros ib“ 
Žydriuoju paviršiun; jau lankėsi dienos; 
Kaip rytą dejavo vasarvydžio vėjas, 
Lelijoms kvatojo užburtos rugienos...

Joninių Papartis.

licijų, kuri turėtų nuolatos į didele snove į padanges mei Apska^iuotef kad kas. 
sekti komunistų veikimą ir Žibalas užsiliepsnojo. To uz-'dien BU(lega apie 5,000 tonų
propagandą.

Sorenson taip pat išpažino,
sidegimo priežastis nepatir-1

ta. Tik spėjama, kad tai ga- ’ . , , . ,r d D Nesenai buvo kasami tune

AUKOS ATEITININKŲ 
NAMAMS KAUNE.

PROTESTOKIŠKI KATALIKAI
Yra “katalikų,” kurie yra nekatali- 

kais. Tikras katalikas pripažįsta kata
likų Bažnyčios, arba Kristaus įsteigto
sios Bažnyčios, regimą Galvą, Šv. Tė
vą, Romos vyskupą.

Tikras katalikas, pripažindamas re
gimą Bažnyčios Galvą, šv. Petro įpė
dinį if Kristaus Vietininką čia ant že
mės, pripažįsta visus katalikų vysku
pus, kaipo apaštalų įpėdinius ir jiems 
reiškia savo pilną paklusnybę tikėjimo 
ir doros dalykuose.

; - Tikras katalikas klauso katalikų vy
skupų padėjėjų, kunigų, tų vyskupų į- 
švęstų ir pasiųstų mokyti žmones, tei
kti jiems reikalingiausius sakramentus 
k padėti jiems išganyti savo sielas.

Tikras katalikas tiki į Kristaus Ba
žnyčios ir Šv. Tėvo neklaidingumą ti
kėjimu ir doros dalykuose. Jis todėl ti
ki be jokios abejonės į katalikų kuni
gų skelbiamas tikėjimo tiesas ir sten
giasi laikytis nurodytų doros taisyklių 
arba įstatymų.

Tikras katalikas uoliai lanko ba,ž

Grand Rapids, Mich.
‘ABra&utt ................. $38.00

$35.00

Įėjo įvykti susidaužus plieno j .
kų tarpe platinamas komunis- i.įrankiams ir iš to įskilus ki-'ta ga]ima pasukti f tos L . ,, „ ...
(iškas laikraštukas vardu [birkMuO. v, rsmės žibalo spaudimo. Vic i8 *' M‘ U‘kMeV‘4w

Del tų pačių priežasčių neaugo ir L. Vy-'“Fordo Darbininkas ’. Jis ma j Keturioliktas mėnesis žiba- nam tunely įvyko sprogimas, j P° $5.00: M. Brazienė, K.
cių organizacija. Iki pat šiol ji mėgino savo no, kad tas lapas darbinin- jas įs versmės į padanges ke- Tunelis sugriuvo, žuvo ir Dirda, P, Grigalius, P. Kijau-

kad Fordo dirbtuvių darbinin-

narius palaikyti vien tik gražiais obalsiais, ’ kama yra pavojingas. To laik- 
vien tik idealizmti, nepririšant jų prie orga-' ra§tuko platinimą jis nori 
nizacijos materialiniai. Del to mes čia nekal- Įgreįtai nutraukti, jei jam bus 
tiname pačių L. Vyčių. Čia buvo ir tebėra galima tas atlikti.
mūsų visuomenės vadų apsileidimas. Mes' Fordo dirbtuvių vyriausias bnojasi versmę užgesinti, bet 
jiems nepadėjome, negelbėjome, o begalo di- manadžeris buvo pakviestas Į tigšioi -nesurasta priemonių, 
delius reikalavimus statėme. Mes matėme, komitetui Įrūdyti, kada anks-■ Naktimis per 50 myliu aplin- 
kad yra dalykų taisytinų, jų netaisėme, o grioviau tam komitetui liūdyda- kuj matomas liepsnų stulpas, 
vėmė kuopas, ant jų griuvėsių nieko nebepas- mas kunigas Couglilin pareis- šimtus pė.lų negalima dėl 
tatydami. Čia buvo didžiausia mūsų klaida kį. jog Fordo kompanija ne-Į kyščio arti prieiti. Del to 
ir didžiausias, nedovanotinas apsileidimas. jsužiniai prisideda prie komu-! , ]0 degimo yru nukentėju-

Tarp kitų dalykų, jaunimas reikalauja nistų. veikimo Amerikoj. Ir .jųc.ą ir kilis aplinkinės žibalo 
jaukios globos, pagalbos ir priežiūros, koštai patsai manadžeris išpa- vismės — r T'až'ję, spaudi- 
mes jam iki šiol nedavėme. Lietuvių jauni -žino, kad taip yra, nes Fordo mas, nes didžiausias spaudi
mas yra paliktas pats vienas. Retas kuris dva dirbtuvėse sovietų prisiųsti mas tenka liepsnojančiai vers- 
siškis juo domisi, retas kuris profesionalas ar

lis šimtus pėdų ankštyn tryš- 'darbininkai. Tad atsisakyta 
ka ii visas laikas liepsnoja, 'toli us kasti tunelius, 
Keturiolika mėnesių įžymiau
sieji pasaulio inžinieriai dar-

Dabar arei tos versmės 
g.ežiamos naujo- skylės. No
ri. a rasti tos versmės žiba- 
io gyslą ir 1u> budu jai su
mažinti spaulma. Nežinia, ar 
las darbas geistinų sėk
mių.
Tuo tarpu kasdien nueina 

durnais galybės žibalo. Kompa 
nijr. velka n«i»rolins.

skas, J. Čėpla, J. Liubinskas, 
Ed. Dirda, j. Lukoševičius, J. 
Lukoševičaitė, Ed. Lukoševi
čius. ,

Ag. Grikiotytė $1.00.
Ačiū:

Kun. P. Karalius,
Ateitininkų Atstovas Amen

EKSKURSIJA I ŠVEDIJĄ

Klaipėdos jachtklubo sky- 
SKAITYK1TE BIZNIERIŲ rius, kaip žinoma, yra nuta-

BARGENUS

šiaip jau visuomenės vadas prisideda prie Vyčių seimui tiek maža susirūpinimo jau- pašalintų visas kliūtis, trukdžiusias organiza-i
organizacijos vairavimo. Del to L. Vyčiai pa- nimo klausimu visuomenė parodė. Tat nors 
silieka be patyrusių, be autoritetingų vadų, šiandien, kada prasideda seimas, kurie ga- 
be kurių jokia organizacija negali pasekmin- -Jime, dalyvaukime jame, darykime savo pas- 
gai veikti ir gyvuoti. ) labas, duokime patarimų, siūlykime praktiš-

Mes savo laiku esame pareiškę savo kų pataisų, širdingai savo organizuotąjį jau- 
nusistebėjimą tuo faktu, kad besiartinant L. nimą sveikinkime, linkėdami, kad šis seimas

ei jai augti ir kad atidarytų kelius visam do- 
rąjam Amerikos lietuvių jaunimui į garbin
gą, daug nusipelniusią Lietuvos Vyčių or
ganizaciją.

Tegyvuoja L. Vyčių organizacija, jos sei- kelionė be pragyvenimo išlei- 

mas ir visi jin suvažiavę atstovai!F

ręs surengti laivu ekskursiją 
į Švediją. Ekskursijoj galės 

dalyvauti ne tik klubo nariai, 

bet ir svečiai. Ekskursiją ma

noma surengti šio mėnesio bė- 

įgy. Ji truks apie 7 (Benas ir

jdų kaštuos 50 litų. E.

jo sakramentais, meldžiasi, dalyvauja 
Bažnyčios apeigose ir kelia savo dva
sią aukštyn pas Dievą.

“Protestoniški katalikai” neturi tik
rosios katalikų dvasios. Taigi, tikriau 
kalbant, jie yrą nekatalikai savo dva
sia. Ne visus dalykus, kuriuos katali
kai tiki, išpažįsta ir pildo, “protesto
niški katalikai” pripažįsta. Jie iš to vi
so pasrenka tai, kas jiems patinka ir 
apleidžia, kas nepatinka. Taigi jie pa
tys susidaro sau religiją. O tai yra 
priešinga Kristaus mokslui. Jis pasakė 
apaštalams, kad “kas jūs klauso, Ma
nęs klauso; kas jus niekina, niekina 
Tą, kuris mane siuntė,_ Tėvą.”

“Protestoniški katalikai” neklauso 
apaštalų ir jų įpėdinių vyskupų. Jie nie
kina juos, niekindami ir nepildydami jų 
mokslo ir įsakymų. Tuomi jie niekina 
Kristų ir niekina dangiškąjį Tėvą, ku
ris aiškiai, Kristui besikrikštijant Jor- 
dono upėje, iš dangaus girdimu balsu 
pareiškė: “Tas yra mano mylimasis 
sūnus, kuriame radau daug pamėgimo. 
Jo klausykite.”

Jie nepripažįsta Atgailos sakramen
to, nors Kristus aiškiausiai pasakė: “jei 
atgailos nedarysite, visi kartu Žūsite.” 
Jie nepripažįsta Bažnyčiai galios at
leisti nuodėmes, nors Kristus aiškiai 
pareiškė: “Imkite Šv. Dvasią. Kam jūs 
atleisite ’ nodėmes, bus jiems atleistos; 
kam užlaikysite, bus jiems užlaikytos.”

Kristus pats atleidinėjo nuodėmes 
nusidėjėliams, tuomi mokydamas, kad 
jie privalo ieškoti nuodėmių atleidimo 
ir paliko tą galią atleidinėti nuodėmes 
savo Bažnyčios kunigams.

‘ Protestoniški katalikai” nepripažj- 
sfa Mišių. Jie Mišių neklauso, nei šven
čiausiojo nepriima, nors Kristus per 
Paskutinę Vakarienę, atlaikęs tas pir
mąsias Mišias, jas įsteigė ir liepė a- 
paštalams taip daryti, atmenant Jį, Jo 
.auką ir mirtį ant kryžiaus.

Apaštalai laikė Mišias. Apaštalų į- 
pėdiniai tai darė. Pirmieji krikščionys 
klausė Mišių. Jie net su pavojum savo 
gyvybei ėjo klausyti Mišių į katakum- 
bas arbą požemius (mainas).

“Protestoniškieji katalikai “turbūt

kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite nis, apie Mišias ir Šv. Sakramentą. Jis, 
........: : lz~“ ' ------------- ’ “ tiesa, nevartoja dabartinių mūs varto

jamų žodžių Mišios ir Šv. Sakramen
tas, bet iš jo rašto aišku, kad jis apie 
tai rašo.

Štai jo žodžiai: “Nes aš ėmiau iš 
Viešpaties, ką ir jums padaviau, kad 
Viešpats Jėzus tą naktį, kurioje buvo 
išduotas, ėmė duoną ir dėkodamas lau
žė ir tarė: Imkite ir valgykite, tai yra 
mano kūnas, kurs bus už jus išduotas;

savyje gyvenimo. Kas valgo mano kū
ną ir geria mano kraują, tas turi am
žinąjį gyvenimą, ir aš prikelsiu jį pas
kutinėje dienoje. Nes mano kūnas tik
rai yra valgis, ir mano kraujas tikrai 
yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir 
geria mano kraują, tas pasilieka many
je ir aš jame. Kaip mane siuntė gyva
sis Tėvas ir aš esu gyvas per Tėvą, 
taip ir tas, kurs mane valgo, bus gyvas 
per mane” (Jon. 6.). '

“Protestoniški katalikai” savo pui
kybėje mano, geriau suprantą Kristaus 
tuos žodžius, negu Katalikų Bažnyčia. 
Bet nusižeminusi Bažnyčia pirmiausiai 
žiūri, kaip Kristaus žodžius suprato a- 
paštalai ir pirmieji Kristaus išpažinto
jai, taip ir supranta. Kas gęriau galėjo 
suprasti Kristaus mokslą ar dabartinių 
laikų pasipūtę, išpuikėję ir dažnai men
kos išminties ir žmonių geidulių patai
kūnai, įvairūs “pryčeriukai” ir pasto
riai, ar apaštalai ir betarpiai jų moki
niai?

Kuriame žmoguje nors kiek dar
“Protestoniški katalikai” su sakra- netiki į Švenčiausiąjį Sakramentą. Jie proto ir geros valios liko, tas pripažins 

niCFitnis, Kristaus įsfo imtais ir paliktais, otMrbina. lie io neorirma. nors Kri- pirmenybę apaštalams ir tn o kiniam s.j^ negarbina. Jie jo nepriima, nors Kri-
• nyčią. Jis klauso šv. Mišių, n.ąudQj,ąs^ sąvąvąjįškąi apsieina, jie vienus pripa- stųs pasakė: “Ištiktųjų, ištiktųjų.sakau 

kodažniausiai Atgailos ir Kūno Ir Ktau- Žįsta, kjtus atmeta. . jurus, jef nevalgysite Žmogaus Sūnaus

pirmenybę apaštalams ir jų
Taigi šv. Povilas apaštalas štai ką

lašo i savo mokinius, Korinto, krikščior

tai darykite man atsiminti! Taippat ir 
taurę po vakarienės tardamas: Ta tau
rė yra naujoji sandora mano kraujuje; 
tai darykite, kiek kartų gersite, man 
atsiminti! Nes kiek kartų jfis valgysite 
tą duoną ir gersite tą taurę, jūs skelb
site Viešpaties mirtį, iki jis ateis. Taigi, 
kas nors valgo tą duoną ir geria Vieš
paties taurę nevertai, tas bus kaltas 
Viešpaties kūnu ir krauju. Todėl teiš- 
tiria žmogus pats save ir taip tevalgo 
tos duonos ir geria iš tos taurės. Nes 
kas valgo ir geria nevertai, tas valgo 
it geria sau teismą, neatskirdamas Vie
špaties kūno. Todėl daug jūsų tarpe 
ligonių ir neįgalinčių, ir daugelis už
minga.” (1 'Kor. 11; 23-31). ,

(Pabaiga)’

kada.se
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Romojė Pas Žvejo Sostą
(Tąsa)

Bazilikoj atsilankius, verta 
laiptais nusileisti j požemius, 
kur ilsisi Pijaus X palaikai. 
Nors Pijus X nėra dar pas
kelbtas šventuoju, tačiau žmo
nės jam reiškia ypatingą pa
maldumą: aplinkui gėlėmis 
papuoštą jo grabą uždegtos 
skaitlingos žvakės; žmonės, su 
klaupę, nuoširdžiai meldžiasi. 
Prie karsto iškaltas maždaug 

turinio parašas: čia ilsisi
Popiežius Pijus X, pasauliui

St. Tautietis, židinio, esančio Galilėjos žve
jo įpėdinių globoje.

Čia, Žvejo Sosto padangtė
je, įsitikinama kat. Bažnyčią 
nuo senų. laikų ir dabar esant 
didžiausia mokslo žadintoja

Šis Tas Apie Belgiją.

rs sulig Išganytojo prižadų, 
šimteriopai apturėjo!.. Taip, į' 
šie aukso, mozaikos, meno bra-. *r ^°^^a ••• 
ngunlynai, niekam nereikalau-1 Tačiau įdomu nors kartą 
jaut ir neverčiant, laisva žmo- Įgyvenime pamatyti pats Kris-

Daug yra pasauly valsty
bių, kurios savo plotu ar gy
ventojų skaičium maža tesi
skiria nuo Lietuvos, arba yra 
net mažesnės už jų.

nių valia suaukota ir šios že
mės padangėje pareikšta..

yra labai aukšta. Augina vjgo-,mo pramonė taip pat aukštai 
kius javus ir gyvulius. YpačI pastatyta. Žodžiu sakant — 
garsūs yra pasauly belgų da- Belgija yra piamonės šalis.

Tarp flamų ir valonų kalbų 
eina varžytinės, bet vis labiau) Be žemės ūkio didelė dalia 
įsigali flamų kalba. Savival- gyventojų gyvena iš pramo- 
dybėse ir daugely mokyklų jinės. Belgija turi daugybę že- 
kalbama flaniškai. įmes kasyklų. Nuo viduram-

Šalies valdymas yra geraij^° ^a*kų apie Liuttichą ir He

rbo arkliai ardėnų veislė8. tBelgų industrija su žemės lū
kiu santykiuoja kaip 3:1.

Turėdama išbujojusią pra
monę, Belgija ir prekyboje 
pralenkia kitas Europos šalis. 
Jau nuo senų laikų BelgijosIš tokių valstybių reiktų 

, mums arčiau susipažinti su
Tė™s\ Audie".cija, liatu;iama Belgija. Savo teritorija Bei- 

gija negali pasigirti, bet vis

taus vieeininkas žemėje — §v.

O, kaip didi ir nuostabi ka- paskirta gegužės 1 d. 1 vai. 
talikybės idealų jėga ir galy-!Pro Popiežiaus sargybas pra,
bė...

Brangi yra Romos bazilika 
(prekybinė kaina 900 mil. ly-

paskelbęs obalsį “viską atnau
jinti Kristuje.” iš tikro: pri-Įteka, kurios tvarkytoju yra 
klaupęs prie jojo karsto pasi- Į buvęs dabartinis šv. Tėvas,

slinkę, jau esame audiencijų 
salėje. Kunigai, pasauliečiai 
vyrai ir moterys (jos visos

rų), bet dar brangesnis' esąs Į3u°d<ds šaliais) rimtoj nuotai- 
Vatikano muziejus. Čia yra koj laukia nepaprastos valan- 
sena ir turtingiausia biblio- dos. Pasirodo baltasis Senelis 

— Pijus XI: mus ir mūsų tė- 
i vynę laimina, džiaugiasi klus-

delto ji yra garsi visam pa
sauly. Savo dvasine ir mate
rialine kultūra ši šalis yra pa
vyzdys kitoms valstybėms.

Belgijos 30,000 kvadr. kilo
metrų plote gyvena apie 8 mi- i'

sutvarkyta. Įstatymų leidžia-įnnau veikia didžiulės anglių Antverpenas buvo garsus uo- 
moji valdžia yra karaliaus, se kasyklos, kuriose dirba apie 
nato ir parlamento rankose. 160,000 darbininkų. Belgijoj 
Karaliaus valdžia yra labai •Per metus iškasama per 25 rai- 
aprėžta, ir yra sakoma: “Ka-j^jonai tonų anglių- \ ario, ma-
ralius viešpatauja, bet neval
do,” nors jo sostas yra pavel-

rmuro ir kitos kasyklos duo
da taip pat pelu t

dimas. Taigi Belgija yra kor_- Pramone verčiasi daugiau
zstitucinė monarchija. Vykdo- kaip 15 gyventojų. Visa šalia 

nusėta fabrikais. Šalyje vei«

melsti ir rimtai susimąstęs, i čia didžiausios ir turtingiau- 
dvasioj pajuti lyg šviesesnį ' sios garsiųjų dailininkų pa- 
spind ulėlį. Prie šio karsto, sa-Įveiksiu galerijos (skaitlingi 
koma, įvy ksta ir kūno ligų iš-j Myk. Angelo kūrinių kamba- 
gijinių.. Netoli Pijaus X gra-iriai), įvairios pasaulio garse- 
bo matyti, taip pat žvakėmis 'nybių dovanos Popiežiams (pa 
iliuminuotas buv. jo sekreto-1 stebėta taip pat Lietuvos epi-

numu šv. Sostui, visus ragina, 
pasireikšti katalikų veikimo — 
apaštalavimo darbais... Jo ka
lba rimta, griežta, bet gyva ir 
maloni.

Matant 300 milijonų kata-

Ujonai gyventoj.,, ji yra tirš-jm«« valdži’ ,nri minislrai ,. .
čiausiai apgyventa šalis Eu.|kurių skaičius yra nepastovus,įtaa daug ir stiprių pramones
ropoję, nes vienam kvadrati-j dabar I2'.Visa Pa‘ r T“, PT°'

dalyta į 9 provincijas, ir kiek-1 nė įssivysčiusi Liuttiche, Hen- 
Į viena provincija turi savo va- nau, Brabante, Lieže, o vėles- 
ldytoją. rniais laikais ir Antverpene

Visi piliečiai yra lygūs bei Briugge. Belgija gamina 
prieš įstatymus. Jiems laiduo- j/visokiausius geležies dirbi

ntas, per kurį plaukte plaukia 
/viso pasaulio prekės į tolimus 
vakarus ir rytus. Be Antver
peno Belgija turi ir daugiau 

/gerų uostų. Būdama prie jū
ros, labai žemas kraštas ir tu
rėdama daug patogių vandens 
kelių, Belgija dar viduriniais 
amžiais varė plačią prekybą. 

(Bus daugiau)

riaus grabas.
Be abejo, erdvios bazilikos 

visų dailenybių ir įžymybių

skopato dovana Pijui XI). 
Čia garsioji Siksto koplyčia,

kurioje renkami Popiežiai (jo-
pro kasdienio mūsų pilkojo I je yra garsusis Mykolo Ange- 
gyvenimo rūkus tėra galimy-! lo kūrinys — Dantės atvaiz- 
bės šioj vietoj tik vieną spin-1 duotas paskutinis teismas), 
dulėlį praskleisti. Kiekvieną j šiame muziejuje seniausios 
tartą Romoj atsilankęs kata- skulptūros, brangiųjų gobely-
ikas norės dar kartą šį didin
gą meno kūrinį matyti, -stebė
ti ir juomi gėrėtis...

Vaikštinėjant turtingiausioj 
šv. Petro bazilikoj Romoje, 
>risimena paprasta Genazare-

nų, geografinės ir kit. salės..

niam kilometre gyvena apie) 
480 gyventojų.

Beveik visi- gyventojai yra 
katalikai, kitų tikybų yra la-
bai maža. Mažesnė dalis bei

Tr .7“*d7 * i " gų kalba prancūziškai i(valo-į•• -j likų Vyriausiąjį Vadą, kurio1 ,.5 . . .v, . , kspaudos, organizacijų laisve
. . . r x i ii inai), o kiti visi namiškai (pat. . . .įvairiose pasaulio salyse klau-l ” „ . , „ \ iur t.t. Žmones visi organizuo
so dieviškos organizacijos —

Bažnyčios nariai, dar kartą

ta visokiausia laisvė: sąžinės,

. . Ui l.v. V1CĮ uiftai.iiuu-
nasi kalba i germanų kalbas).' . ................................. ,’ ® * ’iti, susibūrę į {vairiausias drau

Daug yra visokiausių
prisimena Kristaus žodžiai: 
“Iir pragaro galybės jos ne
nugalės”... Taip visame pa
saulyje nieks Bažnyčios nenu
galės, bet atskirose tautose, 
kur katalikai apsileidžia ir

Nuodugniam Vatikano biblio- pasiduoda užliuliuoti liberali-
tekos ir kitų muziejaus šalių 
pažinimui, be abejo, laiko rei
kia nemažai. Džia'ugiamės tu
rėję galimybės gauti nors be-

o žvejo grieiutė ir jo valtys, i ndrą supratimą, moksline ve

žino srovėms, ten katalikybė 
susilpnėja. Suprantama, ko
dėl Kristaus vietininkas ir 
lietuvius raginai stoti kultūri
nės katalikų akcijos darban...

įpleistos savo šeimininko, ku-,1 rtybe pasaulyje brangiausio Apie valandą laiko su lietu-

gijas
darbo ir labdarybės organiza-' 
cijų. Belgijoj visi piliečiai ge- Į 
irai sutvarkyti, aprūpinti: di
deli ir maži, seni ir jauni.

Žmonės gyvena iš žemės ū- 
kio, pramonės ir prekybos. Ū- 
kininkai yra daugiausia maža
žemiai, turį tik po 1 ha. že-

•I

viais užtrukęs, šv. Tėvas din
go Vatikano rūmų kuluaruo
se... Jį palydėjo galingas lie
tuviškus “valio!..”

Grįžtame į viešbučius, kele
tą valandų praleidę Žvejo So
sto artimybėj, kur dvelkė Baž
nyčios dvasios gaivinančios 
srovės!.. Visų nuotaika rimtai | mės. Po 50 ha. ūkių yra visai 
džiaugsminga. Romoje teks nedaug, tik apie 34000 visoj
dar daugely įžymių vietų at
silankyti ir ne vieną įspūdin
gą valandą pergyventi!..

šaly. Ūkininkai stropiai žemę 
dirba, ištraukdami iš jos kuo j 

i didžiausį pelną. Ūkio kultūra !

ss

Katalikų Dienraščio

SMAGUS

nius: ginklus, plieno padar
gus, peilius ir t.t. Išsiplėtusi 
stiklo, cukraus, alaus ir deg
tinės gamyba. Rūbų ir audi-

P-nas Budrikas išleido nau
ją rekordą, kurį įgrajino Bu- 
driko orkestrą. Vienoje pusė
je rekordo “Lietuviški čigo
nai”, o kitoje pusėje “Vakar 
vakarėli”. Abejuose rekor
duose dalyvauja pats Budri
kas.

Daktaras
Kapitonu

Specialistas ii

WISS1G.
Pasauliniam* kar* 

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS TYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENtiJUSSOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speclallfikal gydo ilgas pilve, plaučių, inkstų Ir pūslės, už- 
nuodHlmg kraujo, odos. ligas, žaizdas, r*um»tlxmą. galvos skaus
mus. skausmus nugaroje, kosėjimu, ferklės skaudėjimų Ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo Jus tigydyti, 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 Ilgi » v. ▼. Nedėllomls iki 13 d. 
<200 West 20 St. kampas Hsęlęr Ave^ Tel. Crawfortl 5573

H * t r f r

J0MARKAS
ĮVYKS

Rugpjūčio - baust 1930 m.
Bergmanas Grove Riverside, III,

Dienraštis “Draugas” yra pasiryžęs patenkinti vi
sus savo prietelius, rėmėjus. Jaunimui bu5 smarki, gar
si muzika, įšilusiems - šaltakošė, nuliūdusiems - sal
dainiai, paliegėliams - lazdelės, sveikiems - straikeris,

laimingiems - laimės ratai su be galo didele dovanų 
įvairybe, o ištroškusieji - galės atsigaivinti pas North 
Sidės vyrus. Kad niekas neišalktų, - bus geras, gery
bių pilnas restoranas.

z
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LIETUVIAI AMERIKOJE
SHEB0Y6AN, WIS, Programo vedėjas, visų lie

tuvių vardu, gražiai 
padėkavojo gubernatoriui už 
jo atsilankymą, ir malonių kai 
bų, o visa minia sukėlė jam 
didžiausias ovacijas, ir graus-

Wisconsino “"Lietuvių 
Diena”.

Liepos 20 diena paliko ant 
visados gražiausių atmintį 
Wisconsino lietuvių gyveni- j inin.gH.i užtrauk© Amerikos ir
nime. Čia vienų dienų įvyko, Lietuvos himnus. 
d>vi didžiausios iškilmės: viso . -Ant estrados pasirodė dide- 
Wisconsino “Lietuvių Die- lis Pulkas vaikelių, kurių 
na” ir 500 metų Vytauto Ju- kiekvienas turėjo po didelę
bilėjus.

Jau' apie 10 valandų ryto 
apstojo lietuvių bažnyčių šim
tai pasipuošiusių automobilių. 
Iškilmingų Mišių laike užsi
kimšo lietuvių bažnyčia sve
čiais. Beveik pusė buvo labai 

, gražaus jaunimo, tai AViscon- 
sino Vyčiai.

Didžiai gerbiamas svečias, 
Marijonas kunigas J. Jakai
tis, atgiedojęs sumų, pasakė 
nepaprastai gražų, pritaikin
tų tos dienos iškilmėms, pa
mokslų. Mišioms asistavo Ma
rijonų klierikai:' J. Vaškevi
čius ir P. Skruodenis.

Po pamaldų, klebonas kun. 
P. Garmus, užkvietė visus sve
čius salėn pietų. Sheboyganie- 
tės moterys šiuos pietus la
bai gardžiai pagamino, o Vy-

raidę iš kurių susidėjo sekan
ti žodžiai: “Sveikiname Wis- 
eonsino Lietuvius”. Po šio pa 
sveikinimo vaikeliai labai gra 
žiai padainavo “Vilniaus Kai 
neliai” ir “Ant Ežerėlio Ry
mojau”. Čia prisijungė porų 
desėtkų paaugusių mergaičių 
labai gražiai tautiškai pasi
rėdžiusių ir jos užtraukė “Ei
na Garsas nuo pat Vilniaus” 
ir “Miškas Ūžia”.

Vaikeliams stagių apleidus, 
Sheboygano Vyčių didelis cho 
ras greit sudarė labai įdomų 
paveikslų: pačiame viduryje 
dvi merginos atvaizdavo Ame
riką ir Lietuvų viena kitų 
sveikindamos, sale jų buvo

Marshall Field Iii, sūnėnas Chicagos pirklio, su savo žmo
na, kurių nesenai vedė Londone.

paskutinę turėjo net pakar- nai Milwaukce, bet užvis la

biausiai pavyko šiemet She- 
boygane. Mat Sheboygane ki
lo “Lietuvių Dienos” mintis,

Čia sekė pasveikinimai ko

lonijų atstovų: p. Murauskas 

iš Port Washingtono, p. Vir-Įtaigi čia jų ir geriausiai į- 

bickas iš Mihvaukės, p. Vais- vykdė. Dalyvavusieji matė

kus iš Racino, Lemėšis iš Ke- 
noshos ir S. L R. K. A., Wis-

tokių iškilmių begalo didelę 
naudų, taigi visiems prisidė-

consino Apskričio Pirminin- jųsiems prie šių iškilmių ten-
kas Antanas Stauskas. Visi 
labai gėrėjosi tos dienos iškil
mėmis ir dėkavojo rengėjams 
ir programo dalyviams.

Programų užbaigė didelis 
Sheboygano Vyčių choras dar 
kartų užėjęs ant estrados ir 
puikiai padainavęs: “Kur Bė-

ka didelė garbė ir dėkingu
mas. Daug turėjo darbo visų 
kolonijų veikėjai ir parapijų 
chorai, bet šį kart daugiausia 
turėjo darbo Sheboygano pa
rapijos klebonas, kun. P. Gar-

musų išeivijai šias didelės 
reikšmės iškilmes, yra verti 
aukštos pagarbos. Dieve duok, 
kad Wisconsino lietuviai, ki
tų metų Racine vėl turėtų to
kias gražias iškilmės.

Rap.

SKAITYKITE LR PLATIN
KITE “DRAUGĄ.”

NĖR
DAUGIAU

mus su savo gerais parapi- R A U M A T I Z M 0 
jieoiaia . Malonu pažymėti, Naujos H" 

ga Šešupė” ir “Piauti Link- kad visi labai nuoširdžiai gel- stabdo skausmus ir gėlimą dėl 
sma’ ’. Sheboygano chorui dar bėjo ruoštis prie šių iškilmių. Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar- 
tebestovint vietoj, programo j Vyrai sudarė didelę talkų ir ko® vi^OO^tų^ydS^dau^ 
vedėjas, kun. P. Garmus trum-' puikiai atnaujino parapijos geliui ligų. Malonios vartotu 

salę. Vyčių iniciatyva surink- Visose vaistinėse trijų dydžių.
ta iš visų draugijų graži au- Ieškokite ‘‘Gold Medai” vardo 
. , ® . . kiekvienoje dezuteje.
ka sales išpuošimui. Susivie-• n mm.
nijimo kuopa pati daug dirbo ! Tft lfcf
ir kitas draugijas kvietė į tai-
kų, kad suvažiavusius gražiai hąa$limqį! t*

lias”, “Dul-dul Duldelė” 
“Užmigk!”.

Čia programo vedėjas pa
laikomos Amerikos ir Lietu- kvietė kalbėti vienų iš didžiau 
vos vėliavos, o visas choras iš šių Amerikos lietuvių veikėjų, 
šonų stovėdamas, stipriais dabar misijonierių, kun. J. Ja- 

tės mikliai prie stalų patama- balsais užtraukė Lietuvos, A- Įkaitį. Jis pareiškė tiek daug 
vo , merikos ir Vyčių himnus. Pas- gražių minčių, kad čia būtų

Tuoj po pietų buvo iškil-,kui labai gražiai padainavo: sunku jas visas sutalpinti. Jis 
mingas apvažiavimas Sheboy-j4< Vilnius”, “Lietuviais Esą-J taip smarkiai visuose uždegė-

ir mas visus pasekti tų didvy
rį patrijotizme ir tikyboj!

Iš eilės dainavo Racine cho-

pai bet karštai prakalbėjo į 
susirinkusius, pažymėdamas 
Vytauto Didžiojo nuopelnus 
Lietuvai <ir kvietė esamuosius 
ir busimuosius tėvelius, kad 
taptų Kęstučiais ir Birutėmis 
ir duotų pasauliui daugiau 
tokių Vytautų! Nuoširdžiai 
padėkavojo visiems svečiams 
už taip skaitlingų suvažiavi
mų, o penkių parapijų cho
rams už rūpestingų prisiren
gimų ir gražias dainas. Visi

gano gražiausių vietų. Arti me 
300 gražiai papuoštų automo
bilių ir du didžiuliai busai iš
sitiesė Sheboygano gatvėmis. 
Visas miestas sužiuro į lietu
vių didelę demonstracijų!

Antrų valandų visi suėjo į

Mes Gimę”, “Laisvės
Varpas” ir “Šėriau Žirgelį”,

Čia kunigas Garmus pers
tatė antrų žymių svečių — 
Sheboygano miesto majorų p. 
H. Scheulke, kuris pareiškė 
didelį pasigerėjimų lietuvių

patrijotizmo jausmus, kad 
visi sustoję garsiai užtraukė 
Lietuvos himnų. Svečių nuo 
estrados palydėjo smarkiau
siais plojimais.

Po šiai jausmų audrai pui
kiai programų tęsė gražus 
Kenoshos choras vadovaują-

priimti ir patarnauti. Bet už
vis labiausia ruošiesi Sheboy
gano Vyčių choras, kuris 
dėlto ir puikiai pasirodė pro
gramoje. Čia tenka pažymėti, 
kad choro vedėja, p-lė O. 

Pikučiutė, parodė nepaprastų 
savo uolumų. Ji, šalę kitų sa- į 
vo svarbių užsiėmimų, puikiai! 
prirengė Sheboygano ir Port Į 
Wa»hingtono chorus šitai iš
kilmei. Sheboygano vaikeliai 
irgi svarbių dalį atliko šioj 
programoj, juos rūpestingai 
priruošė p. B, Vaškevičiutė. 

Taigi visi veikėjai, suruošę

ADVOKATAI

ras po vadovyste p-lių Kum
py Čių. Labai gražiai padaina- • sustoję galingai užtraukė Vy

čių ir Lietuvos himnus ir 
tuom gražių programų baigė.

Del didelių karščių, sve
čiai labai įkaitę ir ištroškę, 
vieni puolėsi prie šaltų gėri- 
rų, kiti prie šaltos košės, o 
muzikai užgriežus jaunimas 
ėmė linksmai šokti.

Nepaisant didelio darbo ir 
nuovargio, Wisconsino Vyčių 
Apskritys padarė savo svar
bų, priešseiminį susirinkimų. 
Gražiam, prie salės esamam 
kambaryj, Sheboygano Vyčių 
kuopa iškėlė jiems gražias 
vaišes. Vyčiai, pasistiprinę ir 
gražių nutarimų padarę, visi- 
suėjo salėn, ilgai, linksmai 
žaidė, šoko ir naujas pažintis 
užvedė!

Wisconsino lietuviai jau tre
ti metai ' turi savo tautiškų 
Šventę. Gražiai buvo nusise 
kę užpernai Kenoshoj, o per-

vo sekančias dainas: “Šiltas 
Gražus Rudenėlis”, “Čia 
Kraštas Liūdnas”, “Tu Mano 
Mergelė” ir “Mes Grįšim 
Ten”.

Čia vedėjo buvo pakvies
tas kalbėti AVisconsino Vyčių 
Apskričio Pirmininkas jau
nuolis Petras Marčiulaitis iš 
Kenoshos. Jis, pasigėrėjęs šia 
didele iškilme, kvietė visų jau 
nimų tapti Vytais!

Programo paįvairinimui mi-Sheboygano gražiausių salę,; suvažiavimu, gražiomis lietu-
Turner Hali, kur prasidėjo ' vių dainomis ir pažymėjo, kad mas jaunutės panelės Laučiu-Įkliai atliko duetų — piano ir 
programas. Kadangi kun. P. Į jis labai norėtų matyti daug tės. Labai maloniai padaina- ,smuiką, du Port W ashingtono 
Garmus buvo užprašęs Wis-
consino gubernatorių W. Ko- 
hler atsilankyti į šias iškil
mes, taigi jis 2:30 čia ir atsi
lankė! Kuomet programo ve
dėjas, kun. Garmus, perstatė 
ąusirinkusiems garbingų sve- 

Ičių valstybės gubernatorių p. 
kw. Kohlerį, visi atsistoję en- 
Ruzijastiškai ' jį pasveikino.
, Gubernatorius savo nuošir- 
Į džioj kalboj pareiškė didelę 
pagarbų lietuvių tautai ir jos 
vadui kunigaikščiui Vytau
tui. Pažymėjo, kad lietuviai 
turi teisę didžiuotis savo 
gražia kalba, kuri yra tikras 
raktas į visas svarbiausias 
pasaulio kalbas.

naujų lietuvių apsigyvenant įvo: “Jaunimo Giesmė”, “Vii-l3auni Vyčiai, Jankūnas ir 
Sheboygane. Publika jam už-Įnius”, “Kariuomenės Mar- Murauskas, 
tai labai padėkavojo karštai Į šas ”, “Važiavau Dienų”, ‘Vii 
paplojant. niaus Kalneliai’ ir “Malda”,

Po jo tuojau buvo persta- kuri» «iedant’ .iuvusi>* P“8™'
tytas kalbėti kitas žymus sve
čias, District Attorney H. C.

bimui, visi atsistojo.

Čia buvo pakviestas kalbėti
Runge. Jis savo ilgokoj kalboj ,“ Draugo ” redaktorius, p. L. 
pažymėjo, kad lietuvių tauta Į Šimutis. Kadangi jis jau daug 
yra verta didelės pagarbos metų aktyviai dalyvauja lietų- 
už savo ištvermę persekioji-' vių katalikų veikime, buvo 
muose ir, už didelę savo iš(i- Lietuvos Parlamento nariu ir 
kimybę religijai. Po šių gra- yra labai iškalbus žmogus, tai 
žiu kalbų ant estrados suėjo ! jis savo turiningoj ir ilgoj kai 
Milwaukės choras, vadovau- j boj daug naudingų dalykų pa
jamas p-lių S. Mockiutės ir (sakė klausantiems ir labai 
E. Staškuniutės. Gana gra- Įvaizdžiai priminė Vytauto gy-' 
žiai padainavo “Bijūnėlis Ža-jvenimų, nuoširdžiai kviesda-

Gal būt, labiausia nustebi
no klausytojus jaunutis Port 
Washingtono Vyčių choras, 
kuris nepaprastai gražiai pa
dainavo: “Kut Giria Žaliuo-•.a * . • 4 • •
ja”, “Važiavau Dienų” ir 
“Pasisėjau Žalių Rūtų”. Šių

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUGKAS
ADVOKATAS 

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

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 190C( S. UNION AVĖ. 

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

(Išskiriant sęredos)

DVIEJV METŲ SUKAK
TUVES

A. A.
BRONISLOVAS

PETRUTIS
Mirė rugpj. 6, 1928, o po 

gedulingų šv. Mišių Aušros 
Vartų par. bažnyčioj palaidotas 
Sv. Kazimiero kapinėse rugpj.
» d.

A. a. Bronislovas buvo su
laukęs 18 metų amžiaus, buvo 
gimęs Chicagoj, III.

Dviejų metų mirties sukaktu
vėms paminėti užprašome Auš
ros Vartų par. bažnyčioj šv. 
Mišias, kurios Įvyks rugpj. 4 
d. 8 vai. ryte prie Jėzaus Šir
dies giedotinės, rugpj. 5 d. prie 
Dievo Motinos 6 vai. .ryte ir 
ekzekvijos rugpj. 6 d. 7:80 vai. 
ryte.

I tas pamaldas širdingai 
kviečiame atsilankyti visus gi
mines, pažjstamus ir kaimynus 
ir pasimelsti už a. a. Bronis
lovo sielą.

Nulludusi
Pėdučių

Mes liBurinara (ApMžiam)
Namus (nuo ugnies ir vėtros)
Brangenybes (Auksinius ir Daimontus)
Automobilius ir Trokus, (visose srityse apdrauda)
Langus
Kailinius (Fur Coats) ir Drabužius
Naujus Statome namus (Bldg. Construction)
Visokių kitų rūšių apdraudos (insurance)

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

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

S. P. KAZVVELL & CO.
INSURANCE SKYRIUS

2839 W. 63rd Sl TeL RepubKc 8899

LIETUVIŲ RAMO PROGRAMAI
Nedėlioję iš Stoties W0FL 970 k. nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų, iš WHFC 1420 k. kas ketverge nuo 7 iki 8 v. v.

Nauja rądio, kaip ant paveikslo, groja 
labai gražiai

Kaina $69.00 su viskuo

Tik .$10.00 tereikia įmokėti.
Pašalk telefonu Boulevard 4705 dėl dykai demonstra

vimo jūsų namuose.

Jos.F.Budrik RexRadio
3417 S. Halsted St. 3343 & Halsted St.

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

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

Jau penki metai kaip esu tarp cl- 
ceriečių, bet jau turiu 15 metų pa
tyrimo aptiekorystėj, o savo šakos 
mokslus išėjau universitete. Plačiai , 
pažįstu apie visokius vaistus ir jų V 
veikmę. Atsargiai rekomenduoju dak 
tarus, o aš turiu plačią pažlntj 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 y,ra 
šviežus dėlto, kad aš savo vaistus 
perku iš geriausių vaistų išdirbys- 
čių ir perku jų kasdien.

Turiu išrendavimui 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, II! Tel. Cicero 39

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

106 W. Adams St. Km. 2117
Tęlephone Randolph 8727 

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

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9899

JOHN IUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt Street 
Telefonas Canal 2552

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

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street
Room 929 

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subatae

52 Kast 107-th Street

Kampas Michigan Ava.
Tei. Pullman (984

Nuo I Iki 9 vak. tr RubatomUi

ATIDAROMA

KROMEL’S PHARMAGY
LIETUVKKA APTIEKA 

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

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

PILNAS EGZAMINAS 
>5.00 TIKTAI |5 00

8PECIACX8TAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

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

Mano Radlo — 8cope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas baktertologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu aš 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, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užslsenėjuslą. Iš
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytoju! neatldėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALI8TA8 

Inėjlraae Rūmas 1911
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 19 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo t Iki t 

Ifedėllomls nuo 1 • ryto (kl ’ X
prf pietų - . w
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Telefonas Yarda 1138
=■

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Ckicago, Illinois

S. M, SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7683

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. METINIS RĖMĖJŲ IŠVA
ŽIAVIMAS.

J. Lulevi&us

1930

S. D. LACHAVvICZ
LUOTU n& GRABORIUS

Patarnauja lailotuvėse kuopiglau- 
•la. Reikalo meldžiu atsišaukti, o 
■tano darbu bnuite užganėdinti.

Tel. Roosavelt 2516 Arba 2518

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

1439 S. 49 Conrt Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

J.F.BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHKAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
lodei, kad priklau
sau prie grabų iš
dirbystės.

' OFISAS 
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

GRABORIUS IR 
BALSAM UOTOJ AS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8103 8. Halsted
St ębloago, Ilk

Tel. Victory 11U

I. J. Z O LP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

Pbone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE į

Liepos 17,
Paul P. Baltutis,
3327 S. Halsted St.,
Chicago, III.
Didžiai gerb. p. Baltutis :— 

Nuoširdžiausiai Tamistai de
kojų už gerą

Telefonas Groveblll 8262

DR. A. 6. RAKAUSKAS
- „ . . . i , .. | GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Šv. Kazimiero Akademijos w MARQŲETTE ROAD 

Rėmėjų Centras rengiasi prie
metinio, šeiminiško išvažiavi-

Nuo 9

i .mo. i » »■ t
Visi matome, kad rėmėjos 

patarnavimu surengia tik vieną išvažiavi- 
mūsų kelionėje. Su Oscar II, mą į metus gerb. Seselių
laimingai perplaukėme Atlan- i naudai. Visas pelnas eina šv.
tiką ir kelionėje j.okių kliūčių 
nesutikome. Ant laivo patar
navimas geras ir mandagus.

Kazimiero Vienuolynui. 
Suprantame gerai, jeigu ne

reikėtų pinigų, nebūtų sko-

12 vai. ryto. Nuo 2 vai. — 
6 Ir 7 iki 9 vai. vakare. 

Seredomia nuo 9 — 12 vai. ryto.
' Nedėliotais pagal sutartį.

Ofiso Tel. Victory 8687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2874

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

i Antras ofisas Ir Rezidencija 

į 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nu? 7-9

Ofiao Tel. Virglnla 0036
Rezidencijos: Van Buren 5858

OR. T. DUNDULIS

Visoje kelionėje jokių misis-‘los, viskas įrengta moderniš- 
kundimų iš niekur negirdėjau.! kai, tai kas-gi užsiimtų tuo ' 
Tat visiems patariu, kurie į vargu — rengimu įvairių pra-1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Aventae

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

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

Vai.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

1650 West 46th St. važiuojate Lietuvon, važiuo-į mogų, kad padarius pelno? Otlso Tel CanaI 31ia

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. HadJey Lic. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 8161

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Victory 4688-86
Res. 4424 S. ROCKWELL ST.

Tel. Virglnla 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9377

kitę per p. Baltučio agentu 
rą, kuri visus patenkina.

Lietuvoje, kiek patyriau, 
visko yra taip, kaip ir Ame
rikoje. Tik Lieutvoje nesuly
ginamai viskas pigiau. Aš ap
sistojau Tauragėje ir ten pa
sisamdžiau du dideliu, gražiu 
ir net su elektra apšviestu 
kambariu, už kuriuos moku 
60 litų į mėnesį. Už valgy
mą, apskalbimą ir patarnavi
mų moku tik 120 litų. Tai su 
viskuo mėnesyje man pareina 
tik $18.00. Tai visai nebran
gu. ' > ?

Labai prašyčiau p. Baltu
čio paduoti man Univer sal 
S tą te Banko adresą, nes aš 
ųeatsimenu. Už Jūsų patar
navimą busiu labai dėkingas. 

Jūsų,
. B. Shimkus,

Vokiečių gatvė 6,
. Tauzagč.

Ne, ir da ne! Čionai būtinas, 
ir reikalingas, darbas verčia I. 
visas rėmėjas išsijuosus dirb- Į 
ti. i f

Be abejo, rėmėjos nieko 1900 S. HALSTED STREET

Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

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

Nedėlloj pagal susitarimų

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH

vak. Antro Of. Vai-: Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimo.

neįveiktų, jeigu visuomenė ne 
suteiktų paramos. Todelei, 
dirbant vienybėje ir matome, 
kokie būna gražūs rezultatai.

Tad, primenu, jog rėmė
jos ir gerb. sesutės labai nuo
širdžiai rengiasi priimti sve
čius ir patarnauti.

Išvažiavimas bus nebeuž- 
ilgo, rugp. (Augusi) 17 d., 
Marųuette Parke. Girdėt, kad 
gerb. biznieriai gausiai remia 
dovanomis, kiti valgomais pro 
dūktais, kiti medžiaginiai. 
Bilietas tik 50c. ir už tą gerbt 
Sesutės pagamins užkandžių.

Išvažiavime netruks links
mumo. Bus įvairių žaislų; pas 
kui matysime jaunučius, ku
rie smagiai linksmins atsilan- 
kusius.

Tai-gi, vienas ir visi, dide
li ir mažyčiai, važiuokite į 
jMarąuette park, rugp. 17 d. 
O ten, užtikrinu, turėsite sma
gų laiką.

G—ga.

REMKITE VISUS BIZNIU 
Irius ir profesionalus, 

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”.

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 didziausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus 
aprengimui mirusiųjų.

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

J. F. Eudeikis Komp.

AR ŽINOTE, KAD
Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai 

atvažiuoja ir visiems čempionams 
per nosis duoda.

Taip ir T. A. D. tonikas visiems 
seniems tonikams duoda ir apgali.

T. A. D. dar tik kelių metų senu
mo, o jau turi tūkstančius vartoto
jų ir nuo, Jų padėkavonių. T. A. D. 
būdamas vienoj formoj, gydo daug 
ligų. Reikalaukit iš savo aptlckos ar
ba išdirbystės.

T. A. D. PRODUCTS 
3133 So. Halsted St. Chicago, UI.

PAGJRABŲ VĘDCyU
Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
. 4447 So, Fairfleld Avenue

Tel. Lafayette 0727
SK Y Pilis

1410 So. 49th Ct., Cicero
Tel. Cięerę 3794 

’ ‘ SKYRIUS

3201 Aubum Avenue Tel. Boulevard 3201

Republlc 8466

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS

IR OBSTETRLKAB 
Gydo staigias Ir chroniškas Ilgu

vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomls tik 

lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Canal 6764
L

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

Ofisas 8102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street 

VALĄNDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis Ir šventadieniais 10-18

NAMAI:

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

Tel. Hemlock 8700 
Rez. Tel.

DR. B. ARON
Prospect 0616

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

Res. 6622 So. Whipple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

TeL Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

OR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belaklo-Rakščio aptle- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette 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 7821 
Rez. 6641 8. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1986. Nedėtomis tik pagal su
tartį.

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-toa Street 
Telef. Wilmette 195 arba 

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

ir Ketvergais vakare

DR. ŽMU1DZ1NAS
t

GYDYTOJAS, CHIRURGĄ* IR 
AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue 
Tel. Drevei <828 

Vai.: s iki 16 ryto 
6-8 vai. vakare

JOHN SMETANA, 0. D.
c

z \i 4?

OPTOMETRISTAS”

Tel. Lafayette 5798

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

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

Ofiso Ir Res. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo i Iki 8 po 
pietų ir 4 iki 8 vai. vakare

Res. 3201 S. VVALLACE STREET

i

l

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 VVest 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6223 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DENTISTAI T6I. Canal 0257 Res. Prospect •«»»

A. L. DAVIDONIS, M. D.
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. 2924 Washlngton 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450^2451

Office Boulevard 7641

DR. C. Z. YEZELIS
LIETUVIS DBNTISTAS

444 5 So. Ashland Avenoe 
Aat Zaleskio Aptlekoa

Tel. Canal 1831

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė. 
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų 

8 Iki 8:30 vakare

DR. S. A. DOWIAT DR. D. L BLDŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4739 W. 12 PI. 
Tek ętcero 2888

Nedėliomis
Susitarus

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DBNTISTAS
2201 WEST 22nd STREET

(Kampas Leavitt Bt)

Valandos* Nuo 9 iki 13 ryto 
nuo 1 1U i vakare

Beredoj pagal sutarti

Boulevard 7589

DR. CHARLES SfGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nno 10—12 nuo 2—4 p« 

pietų: 7—8:86 vakare 
Nedėliomis 16 Iki 12 

Telef. Midway 2880

Aklų Ekspertas ir pritaikytu o akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt BIdg., kam p. II St 2 aukitas 

PaeUMklt mano lškAhan 
Vai. 9:10 ryt 1W 8:8ę vak. Šarado
mis 9:80 iki 12 V. Nedėliomis nėr 

skirtų valandų. Room 3 
Pbone Canal 0623

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim gal voa skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių korštj. Atitai
sau kreivas akla, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

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 
13 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. 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)

Dantistas
1608 MILVVAUKEE AVĖ 

Kampas North Avė.

Nortwest Tower BIdg. Room 809 
Vai., 9-12 ryto; 1-8:30 vai. vak.

DR. GUSSEN
LIETUVIS DBNTISTAS

Tel. Boulevard 1461

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

3343 SO. HALSTED STBfiffiĘ
Valandos: Nuo 2 — 4 a •. 

7—6 vakare

DR. HERZMAN
, IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 20 
metus kaipo patyręs gydytojas, chl- 

’ rurgas ir akušeris.
| Gydo stalgias Ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų Ir vaikų pagal nan- 

I jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
'elektros prietaisus.

Įsitaisė modernišką ofisą po 
num. 4847 W. 14 St. Cicero, 
III. Pirmiau Dr. Gussen ture- 
jo ofisą North Sidėj, o Cice-I 
roj laikė skyrių. Dabar Cico-

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

Tel. ofiso Canal 8110 Rez. So. Shore 
2288, arba Randolph 6800.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
r.TRTTTVTfl AKIŲ SPECIALISTAS

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

^8^
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756West 35th St.
Kampas Halsted St. 

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

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. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8206

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki S po pietų.
Nuo T Iki 9 vakare.
Nedtl. nuo 10 UU 12 diena ,I



& R A U O A S Pirmadienis, Rugp. 4 d,, 1930

CHICAGO J E
-X ifli. ■> ..

Ii LABDARIŲ IiVAŽIAVt- kuri rūgs. 21 d. Švęs 15 me-
MO.

- Town of Lake. — Labdarin
gos Sąjungos 1 kuopos išva
žiavimas įvyko liepos 27 d. 
Marąuette Park. Išvažiavimas 
labai pavyko.

Daugiausia pasidarbavo p. 
M. Sudeikienė, kuopos pirmi- 
ninke, taip-gi p. J. Čepulienė, 
vice-pirm., kurios iš širdies 
darbavosi. Ji netik rėmėjoms 
triūsia, bet ir labdariuos vei--i v 4.
kia.. , • t į , 4

Ponios J. Čepulienės pasi- 
< darbavimu, yra gautas pečiu

kas iš Peoples Fumiture Co.

Valgomieji dalykai — tai 
buvo aukos mūsų biznierių 
P. J. Mandzjauskas aukojo 
“h ėmę”, p. J. Kunčinas ir p. 
Ravalčikas “frankforts”, p. 
Ivaškevičiai ir p. Voznienė— 
gėrimo. Buvo ir daugiau au
kotojų, bet vardų neteko su
žinoti. Beje Pivarunienė au
kojo duonos.
., Daugiausia išplatino tikie- 
įų p. Voznienė ir p. Gedvi
lienė.

Širdingiausia padėka vie
šiems atsilankusiems ir auko
tojams už parėmimą* labda
ringo darbo.

Labdariu 1 kuopa.

tų gyvavimo sukaktuves, buvo 
Ė. Andrelunas, visiems gerai 
žįnotnas Marąuette Jewelry 
ir Radio savininkas, 2650 W.
63rd St. Jis buvo pirmutinis 
kuopos vice-pirm. ir vienas 
organizatorių, buvęs kuopos 
ir apskr. choro iždininku ir 
da tebėra kuopos nariu. Pri
siuntė $5.00, už ką tariame 
ačių. į

Prižadėjo neatsilikti ir p.
V. Balanda, pirm. Metropoli
tan Wet Wash Laundry Co.,
6553 So. Kedzie Avė., V.
Stancikas, “Vyties” Adverti- 
sing manager, kuris visada
rėmė Brighton kuopą , ir karts ! ------------
ttuo karto atsilankydavo ir| Brighton Park. — Pp. Ru
duodavo kp. gražių patarimų. į masnauskai, liepos 30 d. buvo

kp. atstovai ankstybą rytą 
išvažiuoja į Kenoshą savo 
Seiman, kuris prasidės Šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje iš
kilmingomis pamaldomis bei 
suma. i

ŽINIŲ-ŽINELĖS naujausi patogumai ir pageri
nimai. , , •

i-i

IŠVAŽIAVO CANADON.

Tow& of Lake. — Liepos 
29 d., dvi žymios towu of La
ke veikėjos p-nios Mališaus
kienė ir Kinčinienė išvažiavo

NETEKOM DRAUGO.

Brighton Park. — Po vi
są Brighton Parką pasklido

naujiena, jog B. Są: 
dauskas, mūsų mylimas drau 
gas, persiskyrė su šiuo pasau
liu, liepos 27 d., po sunkios 
ligos ir daug kentėjimo, pa
likęs savo tėvelius, seseles, 
gimines, pažįstamus ir savo 
nuliūdusius šio meto baigu
sius mokyklos draugus.
- Mokyklos diraugai ir drau

gės, sužinoję apie jo mirtį, kuo 
greičiausiai lankė jo pašarvo
tą kūną namuose.

Rytmetyj, liepos 31 dieną, 
kun. Vaitukaitis, drauge su 
p. Kudirkų, tarnautojais, mo
kyklos vaikučiais ir draugais 
ėjo į namus iškilmingai atly
dėti B. į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švenčiausios bažny
čią, kurioj įvyko iškilmingos 
pamaldos. Buvo trejos hiišios. 
Prie vidurinio altoriaus Mi
šias laikė kun. Vaitukaitis, 
prie šalutinių kun. A. Valan
čius ir Tėvas Pranciškonas. 
Tėvelis Vaitukaitis taip-gi pa
sakė pamokslą. Daug žmonių 
susirinko suteikti jam pas
kutinį patarnavimą.
- Buvo liūdna matyti vieną 

iš mūsų būrelio jau atsisky
rusi. Bet taip-gi ir linksma, 
kad klesa, neužmiršdama, pri
ėmė Šv. Komuniją jo inten-

Pamaldoms pasibaigus, daug 
žmonių lydėjo į Šv. Kazimie
ro kapines.

>. Amžiną atilsį, duok B. sie
lai, Viešpatie!
^MuKudę šio meto baigusieji

mokyklos draugai.

AUKOS PRADEDA PLAUK- 

' TI.

X Petras Gritėnas, chica- 
giečiams, ypač bridgeportie- 
čiams, gerai žinomas veikėjas, 
šiandie laivu Oscar II išplau
kia Lietuvon.

PRANEŠIMAS.

ryti naują valdžią. To radi
kalą sparno vyriausiuoju va
du yra AVang Ching-wei.* 

Valdžia paskelbė 50,000 do
lerių atlyginimo už komunis
tų gaujų vado gen. Chu Teh 
sugavimą.

Kadangi raudonųjų gaujos

New Yorko. Salų gyventojai 
sukėlė protestus prieš tą pas
kyrimą, nes N. Roosevelt »yra 
salų nepriklausomybės priešu.

Nežiūrint to jisai ten siun
čiamas. Praneša, kad prezi
dentas Hoover dėl to pasky
rimo susilauks nemalonumų 
senate.

Brigdeport. — Moterų Są
jungos 1-mos kuopos įvyks 

Prieš metus, ar daugiau, p. susirinkimas antradieny, rugp. i trankosi Hankowo apylinkėse, 
5 d., 7:30 vai. vakare, Šv. Jur- pastarąjam mieste paskelbta 
gio parapijos mokyklos kam
bary. Prašom visos sąjungietės 
atsilankyti. Valdyba.

Gritėnas buvo parvykęs Lie 
tuvon į svečius ir svečiuoda
masis susirado sau gyvenimo 
draugę, kurią vedęs paliko

karo padėtis.

į Kanadą atostogas praleisti. tėvus, o pats grįžo Ame-
Važiuodamos ŽadSjo užsukti rUwn “M*™" b

žmoną parsitraukti. Laukė 
vis kada pagerės darbai, bet 
nesulaukiant ir matant, kad 
ir sutaupyti centai mažėja,

ir į Detfoit, Mich.

Linkėtina linksmai 
praleisti.

laiką

Rap.

DAILIOS “BIRTHDAY’

Jis nori visados būti 
pirmutinių,

Širdingai prašomi ir 
biznieriai, kaip ir asmenys,
kurte yra buvę kuopos 'na
riais, paremti.

Siūskite L. V. 36 kuopos 
Rėmėjų Fondas, Zig. Vyšniau
skas, 2517 W. 43 St., Chica
go, Dl.

Ar Žinojote, kad:
Dabar gyvenantieji Mar- 

ąuette Purk yra buvę L. V. 
36 kuopos nariai: Rakštelis, 
Mickęliunas, Banys, Drulis, 
Pumputis, Šarka, Kilkis, Da- 
nisiutė, Mickaitės, Beuaitis, 
Pieša, Zdanevičius ir daug ki
tų.

IS senesnių narių Brighton 
gyvena: Balsytis, Dr. Jovai
šas, Dr. Poška, S. Kvietkus, 
Zarumskis, Ivinskaitės, Steg- 
villas, šrupša, Valskis, Vili
mas, Jbhakai, S, Juškevičiūtė, 
Stankienė, Gotautas; Enche- 
ris, Šlogeris, Šatai, Simučiai, 
Michel, Galinskaitė, Smokis, 
Stirbiai ir daug kitų.

tfew Yorko valstijoje randa 
si buvusi Mastauskaitė ir 
Alekas. Sakalai — West Ši- 
dėje, Balčunas — 18-toj, Gau
tos — So. Chicagoj, Miknis

tarp suruošę dailią puotelę savo 
i (šuneliui, sulaukusiam 5 m. 

kiti I Jaunas Ramanauskutis ga
vo labai daug dovanų.

Mes buvusieji linkime Ra
manauskų šeimynai sveikatos 
ir geriausio pasisekimo — au
klėti savo sūnelius.

Buvęs.

BANIS STUDIO
Specialistas grupių —- vestuvių, 

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

3200 SO. HALSTED ST.

A. ALESAUSKAS 

MOTOR EZPRESS

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

. Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausią kainą. Musų patarna
vimas yra gi eitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

KALTINA PEIPINGO 
■SROVĘ

SHANGHAI, rugp. 3. —
Už Čangša miesto apiplėšimą 
ir sudeginimą Kinijos valdžia

nutarė grįžti Lietuvon pas į paskubtu pareiškimu kąltina 
žmoną į Masiokų km., Ramy- tautįnįnkų (kuomintang) par

tijos kairiojo sparno ((srovės) 
vadus, kurie šiandie yra Pe
kine ir ten darbuojasi suda-

IŠRENDAVIMUI 4 ir 5 ka
mbarių flatai su vėliausios 
mados įrengimais: šiluma, e- 
lektrikiniai icebaksei, vanos ir 
pečiai. Reikale atsišaukite j;

galos paštas.
X Jono Kulikausko didelis 

ir puikus muro namas po 
num. 2322 W. 24 st. jau per
taisytas ir perdirbtas į 6 pa
togius ir nedidelius flatus. 
Visas darbas atliktas gerų 
meistrų. Staliorystės darbą at
liko kontraktorius J. Šliekis. 
Flatai yra labai patogus ne
didelėms šeimynoms. Įvesti 
elektrikiniai ice-boxiai, nau
jos mados vanos ir visi kiti

Wm.J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 

4(44 80. PAULINA STREET 
TeL Boulevard 1389

MARdUCTTE JEWELRY
&W

Savininkas R. Andrettunas
Ullalkau visokių 

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

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8380

S-iS: Si1” i“ K SOTO IR PIYMOUTH
toh, O., Žilis — Waukegane, 
Brazauskas — Ciceroje, J. 
Juozaitis — North Sidėje, 
Čemys — Bridgeporte, Ivins- 
kaa, Metrikis, — Melrose Pk. 
Sušulaitė, Šėdienė—Town of 

Lake ir kiti kitose vietose.
Visi jie atsilankys į 15 

metų sukaktuvių bankietą, ar 
ba prisius savo auką.

Red Cherris.

WEST SIDE ŽINIOS.

Geriausios Rūšies Automobi-
* liai.
Ateik pažiūrėti musų nau

jausių DE SOTO ir PLY- 
MOUTH Chrysler išdirbystės 
automobilių už labai prieina
mą kainą.
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

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

SENATE BUS KOVOJA
MAS N. ROOSEVELT

WASHINGTON, rugp. 3.— 
Filipinų saloms vice-guberna- 
torium prezidentas Hoover pa 
skvrė Nicholas Roosevelt iš

MORGIČIA1-PASKOLOS
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

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

Public Mortgage Exchange
S. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
I______ !---- . ! 1 J

4 kamb. rak., kaip nauji, pigiai 
4333 Cortez St. 2-ras.

Pigiai- Delicatessen, 
1424 West 61 St.

gera vieta.

REAL ESTATE

J. YUSHKEW1TZ
REAL ESTATE 

Darome {vairius legalius 
dokumentus, apdraudžia
mo 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 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Aveuue

Tel. Lafayette 0465

2322 West 24th Street x SKOLINAM PINIGUS
$50,00 iki $30,000 

neimam komiso iki $300.00

J. NAMON 8č CO.
Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Western Avė.

, Telefonas Grovehill 1038

Tel. Lafayette 6719

AUG. SALDOKAS
REAL ESTATE

Rendavimas, Paskolos ir Apdrauda 
(Insurance)

4038 Archer Avė., Chicago, III.

RADIO
Jei jūsų radio nedirba gerai, 
tai šaukite

A. J. ŽVIRBLIS 
Lafayette 8227 Chicago, UI.

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

• ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:
J

Pardavimui ar rendal 2 augščių 
plytų nam., 3 kamb. apačioj, 5 mieg. 
maudinė augštal, pilnas beizm., 
furn. apš., 2 karų plytų gar. Arti 
Campbell’s Soup .& Harvester Co., 
3250 So. Irving avė. Rašyk Savinin
kui, Box 517, Draugas, 2334 So. 
Oakley. iJ. MEZLAIŠKIS

Generalis Kontraktorius
Budavoju naujtiš namus ant 

orderių. Senus priimu į mai
nus.

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namą po vieną plytą. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne-

MARQOETTE MANOR
Parsiduoda 5 kamb. su 

sleeping poreh mūrinis bun- 
galow 6535 So. Francisca avė. 
Octagon front, tailių sienos 
toilete, blizgančiais langais,

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6524

Telef. Republic 6396
D. GRICIUS

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prieinamiausios.
2452 WEST 69th STREET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažų kainų.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų , rKTn irn Qr
kreipkitės { mus I J. C. ENCHER & CO.
WHITE SOX MOTOR SALES

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

610 West 35 Street
Tėi. Tards 0699

reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

FOUR LEAF CLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksal 
Garadžlai. porčiai

3 metų lakto Išmokėjimui 
Taipgi budavojam visokius naujus

namus.

436 W. 45 St. Yards 2124

X Petras Šliogeris, dirbąs 
Metropolitan State banke, ga
vo porą savaičių atostogų, 
kuriomis pasinaudodamas au- 
tomobilium pereitą šeštadienį 
išvyko drauge su žmona į Ry
tus giminių aplankyti.

X Maldos Apaštalystės Bro 
lija pereitojo penktadienio 
konferencijoje su savo maža 
dovanėle ir-gi tarėsi dėtis 
prie J. B. vyskupo Petro Bū- 
čio sveikintojų.

X Kun. J. Šlikas, grįžda- 
mas savo parapijon iš West 
Gidės pakeliui aplankė Wis- 
cottsine Tėvų Karmelitų vie-

Brighton Park. — Pirmuti- nuolyuą» ir jų labai puikią baž- 
nis, kuris prisiuntė savo dalį nyčią ant Holy Hill. 
parėmimui Liet. Vyčių 36 kp.J X Hyt West Side Vyčių 24

HU PMOBILE
Geriausi Ir Stipriausi Automobiliai.

Jei Tamlsta nori pirkti Automo
bilį, pirmiausiai prašome ateiti pas 
mus ir pamatyti HUPMOBILE 1931 
modelių, kurie tikrai Tamistas nus
tebina savo gražumu, greitumu, ir 
visa konstrukcija. Kaina 91,196.
f.o.b. Ir aukščiau.

BALZEKAS MOTORS
6012-14 So. Kadžio Ava. 

Telef. Repubiie 9004

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRANAM PAIGE
Kaina 1846.00 F. O. B.

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

Taipgi turime Įvairių Įvairiausių 
vartotų karų, už labai mažų kainų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Laskys 
Telefonas Lafayette 0000 

3962 Archer Avenue

GENE RALIAI KONTR AKTORIAI 
Real Estate ir visokia apdrauda 

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Fairfleld

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas 
Elektros kontraktorius 

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

Arba
2100 W. 23 St. Canal 5065

SENIAUSIS LIETUVIS 
Elektros Kontraktorius.

Suvedu elektrų kaip { naujus taip 
Ir senus naimus. Taisau Ir {dedu vi
sokius motorus. Užlaikau elektrikinlų 
daiktų krautuvę.
W. P. STEPHAN ELECTRIC CO. 

2522 So. Halsted Street 
Telef. Victory 7452

$20.00 ĮMOKĖTI PERKANT 
VARTOTA KARĄ IR 

$100.00 NAUJĄ
Išmokėjimui duodame 16 mėnesių 

laikų. Ateikite pamatyti pas mus ge
riausių karų už žemiausių kainų.

Willys, Willys Knight ir 
Whippet Pardavėjai 

HARRY J. MAPP, Ine. 
6739 S. Westara Ava. 

Telef oom Republic f 141

NAUJI STUDEBAKER
FREE WHEELII6O IS HEBEI Į 
Ateikite Ir pažiūrėkite Naujue STU

DEBAKER 1931 modelius, kurte J 
turi' stebėtinus pagerinimus, kuriu > 
neturi net Vienas kitas automobilis Į 
kaip Studebaker.

MIDLAND MOTOR SALES
KABULIS Savinmkao 

4492 Archer Avenue
Telefonas Lafayette 7139

A. M. BUTCHAS
Maliavų ir visokių geležinių 

daiktų (hardware) krautuvė.
Atliekame maliavojimor dar

bus iš lauko ir vidaus, taipgi 
plumerio, taisome elektrikas, 
įdedame šilto vandens pečius 
ir tt. Kainos prieinamos. 

4414 So. RockureU St. 
Tel. Lafayette 4689

Pbone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius '

Mes mollavojlme, dekoruojame ir 
iipoperluojame visokius namus. 
Musų kainos labai preinamos ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.
Telefonas Canal 7238

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorhie 

Maliavų ir steninės popteroe krau
tuvė. Naujas stakas.

2384 So. LEAVITT ST.
ftapoa Telef. 
Hemlock 3867

CHICAGO
Namų Telef. 

Republic 6688

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

JOHN TERKES
Plumbing A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pl'mal garantuotas 

Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

vandeniu šildomas. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant 
loto Marąuette Manor.

4 flatai 2-4 ir 2-5 kamb. 
naujas muro namas, 1-mos 
klasos įrengimas Octagon 
frontas, blizgančiais, langais, 
garu šildomos, 3 karų gara- 
džaus, prie Marąuette Parko, 
7030 So. Fairfield Avė. Kai
na prieinama. Į mainus pri
imsiu mažą namą* ar bunga- 
low.

Prie to jeigu jums nepa
tiks viršminėti namai, tai tuo 
met mes galėsim pastatyti pa
gal jūsų norą gerai ir priei
nama kaina.

KONTRAKTORIUS

JUOZAS VILIMAS
4556 So. Rockwell St.

Tel. Virginia 2054

F A R M O S 

FARMA.
Parsiduoda už $1,500 40 a- 

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

P. LUCAS 
White Cloud, Mich.

R. 5

GERA FARMA
Parsiduoda 5 akerių farma, 

1 blokas nuo kieto kelio, 3 
mailės nuo miesto. Namas ir 
Visi budinkai. Agentų nerei
kia. Skolos nėra.

0. URBAN 
135 St. & 44 Avenue 

R. 1 Box 93
Btue Island, UI.


