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BAŽNYČIA MEKSIKOJE NEPAISO PERSEKIOJIMŲ
FRANCIJA PRIEŠ HOOVERIO SUMA

NYMĄ; SIUNČIA ATSAKYMĄ
PREZ. HOOVER PATIKRINA KONGRE

SO ATSTOVŲ NUSISTATYMĄ

Du Amerikiečiu Leidosi Oru 

Per Atlantiką

FRANCIJA RUOŠIA AT
SAKYMĄ VVASHINGTONUI

LEIDOSI PER ATLANTIKĄ

PARYŽIUS, birž. 24. — 
Francijos ininisterlų kabine
tas vakar turėjo nepaprastą 
posėdį ir pasipriešino prezi
dento Hooverio staigiam su
manymui nutraukti karo sko
lų mokėjimą vieneriems me
tams. Išspręsta pagaminti pre
zidentui Hooveriui atsakymą 
su visa eile paklausimų. Ma
tyt, šiandie tas atsakymas bus 
pasiųstas j Wasjiingtoną.

Francijos vyriausybė, sako
ma, norinti gauti iš \Vashing- 
tono platesnio tuomi klausi
mu paaiškinimo. Jai norėtų
si pasitarti su Britanija, Bel
gija ir Italija. Ypač ji norėtų Į 
gauti aiškaus užtikrinimo (ga-* 
rauti jos), kad po tos vienerių 
metų karo skolų nemokėjimo 
pertraukos ji galėtų ir vėl gau
ti kaip gavusi iš Vokietijos 
karo atpildymą.

Kiek žinoma, Britanija su
manymui palanki lygiai kaip 
Vokietija. Bet Italija, taipat 
Belgija, irgi reiškia nepalan- i 
kūmo ne tiek pačiam sumany 
mui, kiek Vokietijai.

t _____________
PATIKRINA KONGRESO
NARIŲ NUSISTATYMĄ

HARBOR GRACE, N. ?., 
birž. 23. — Du amerikiečiu la
kūnu, Wiley Post ir Howard 
Gatty, šiandie iš čia išskrido 
j Europą per Atlantiką. Jiedu 
be sustojimo nori nuskristi j 
Berlyną, Vokietijoj. Jei pa
vyks, skris aplink pasauli.

BRITANIJOS AMBASADORIUS SU AMERIKOS MOKINIAIS
-

Amerikos J. Valstybių Vėliavos Sąjunga į Europą pasiuntė iš įvairių valstybių mo
kyklų parinktus 22 mokinius ir mokines, kad jie ten susipažintų su įvairiomis šalimis. 
Jie esą atstovaus Amerikos jaunimą. Čia atvaizduojama, kaip dalis tų jaunuolių ap
lanko Britanijos ambasadorių su Ronald Lindsay W,ashin g t o n e.

ŠIMTAI KINIEČIŲ ŽUVĘ 
POTVINYKETURI ŽUVO PER RIN

KIMUS ISPANIJOJJ J SHANGHAI, birž. 23. — Iš

BARCELONA, birž. 24. — čan&^’ Hnnan provincijos, 
Vakar Toledo apylinkėse rin-1Prane,^a> kad tenai issiliejęs 
kimų metu nužudyta keturi;’r didelį potvinį sukėlęs Tun- 
žmonės. Nužudyti) tarpe yra'^11^ e^eras ir Siang upė. Žu-

CHICAGO JE

RASTAS NUŠAUTAS 
SMURTININKAS

MIRĖ Iš IŠGĄSČIO

trys broliai.

KETURI ŽUVO VESULOJE

ve šimtai kiniečių. Tūkstan
čiai netekę pastogės. Padary
ta dideli medžiaginiai nuosto
liai.

RIO GRANDE 1JO SUL, 
Brazilija, birž. 24. — Vėsula 
palietė miestelį Dos Carceres. 
4 žmonės žuvo ir 20 sužeista. 
Sugriauta apie 30 namų.

1 KOMUNISTAS ŽUVO, 
10 SUŽEISTA

TOKYO ŽEMES DRE
BĖJIMAS

WASHINGTON, birž. 24. 
— Prezidentas Hoover turi 
vilties Franciją patraukti sa
vo pusėn. Į tai atsižvelgus, 
jis patikrina kongreso narių 
nusistatymą, kaip jie atsineša 
i karo skolų mokėjimo nutrau-

TOKYO, Japonija, birž. 24. 
—r Vakar antrukart savaitės 
bėgiu šį miestą ir apylinkes 
palietė smarkus žemės drebė
jimas. Buvo atjaučiamas ir 
kitose prefektūrose.

VARŠAVA, birž. 23. — Žy
dų apgyventoj miesto daly ko
munistai sukėlė riaušes. Ko
voje su policija vienas komu
nistas nušautas, gi 10 pavo
jingai sužeista.

DIDELIUS NUOSTOLIUS 
PADARE GAISRAS

ITALIJOJ AREŠTUOTAS 
KUNIGAS

UDINE, Italija, birž. 23. — 
Tarbisio miestely areštuotas 

kimų vieneriems metams. Jei kun. Luigi Calledoni. Fašistų
kaip, tai nebus reikalinga Ko- vyresnybė jį kaltina, būk jis
ngresą šaukti nepapraston se- sekmadienį sakydamas pamo

kslą puolęs fašistų vyriausy
bę.

sijon.

FRANCIJAI PIRMUTINEI 
BUVO PRANEŠTA BRITAI PAGERBIA 

MELLONĄ

KUNIGAI ĮPAREIGOTI SLAPTA 
LAIKYTI $V. MISIĄS

MEXICO MIESTAS, birž.įskupas Ruiz y Flores, parei- 
24. — Katalikų Bažnyčia Me- Skia, kad sakomas įstatymas 
ksikoje nepaiso (ignoruoja)
Vera Cruz valstijoj paskelb
to kunigus varžyti Įstatymo.

Tuo įstatymu apribuojamas 
kunigų skaičius valstijoj.

Apaštalinis delegatas Mek
sikai, Jo Ekscelencija arkivy-

yra priešingas šalies konstitu
cijai. Kaipo toksai neturi būt 
pildomas.

Bet jei tenai kunigai būtų 
pašalinti iš bažnyčių, pareiš
kia apaštalinis delegatas, jie 
yra įpareigoti s\apta laikyti 
šv. Mišias.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PIEŠINIŲ IR RANKDAR
BIŲ PARODA ŠIAULIUOSE

Per Sekmines Šiaulių mer
gaičių gimnazijoj Įvyko pieši
nių ir rankdarbių paroda. Šią 

i parodą aplankyti turėjo lai- 
I mės nemažas būrelis panevė
žiečių moksleivių, kurie malo-

vinčią sargybą. Rodos dienos 
metu vagių nėra ir ten sargy
ba nereikalinga. Kunigas iš 
sakyklos jau kelius kartus pra
šė ten nestovėti sargyboje, o 
pamaldų metu bažnyčioje. Rei
kėtų susiprasti! “P. B.”

Ehvood Freeland, 15 m., iš
ITanirnondo, su, kitais \ nikais niai ggrgj081 įvairiausia šiau- 

maudes venoj kūdroj CalumetĮliečių pjeginh?
( dy. K taiga pamatė priešais drauge su tomis atvaizduo- 

Po geležinkelio tiltu, Ganai plaukiančią angį. Fite- fomjs dvasiomis siekė grožio,
gat. ir 28 place, rastas nušau-: a,n P^rsi£an sudribo i va-|(jrange kentėjo su nukautuoju 
tas žinomas policijai smurti
įlinkas J. Polianna.

Vjenas apylinkės vaikų ma
tęs, kaip patiltėje sustojęs au
tomobilius, ką tokio išvertęs 
gatvėn ir nuvažiavęs.

Kiek palaukus viena ėjusi 
patilčių moteriškė radusi la
voną.

PAGROBĖ DAUG ŽE
MUOGIŲ

Plėšikų gauja ties 83 gat. 
ir Brandon avė. sulaikė t ro
ku važiavusį ūkininką P. Wa- 
de iš Michigano. Jis vežė že-

ST. JOHN, N. B., birž. 23. muoges dėžėse vertės apie 400 
— Visą vakarinę vietos dide- dol. Piktadariai atėmė nuo jo 
lio uosto dalį gaisras sunai- troką ir nuvažiavo su uogo- 
kino. Atlikti milžiniški nuos- mis
toliai.

NUBAUSTA 124 “MAFI
JOS” NARIAI

GAL BUS SUSTABDYTI 
VIEŠIEJI DARBAI

ndenį ir prigėrė.

UŽLIETA NAMŲ RŪSYS

Užpraeitą naktį ir vakar ry
te Cbicagą palietė smarkus 
lietus su perkūnijomis. Lijo 
pertraukomis, liet lijo smar
kiai. Užlieta daug namų rū
sių. Kaikur užsemtos gatvės 
geležinkelių patilčiais.

MEKSIKONAI APLEIDŽIA 
KALIFORNIJĄ

DIDINAMI FONDAI BE
DARBIŲ ŠELPIMUI

ROMA, birž. 23. — Sicilijoj 
baigės byla 178 siciliečiams už 
prigulėjimą į slaptą draugiją 
“mafiją.”

15 jos narių nubausta ka
lėjimu ligi gyvos galvos. 109

Chicago miestas, neturėda
mas pinigų ir negalėdamas 
gauti paskolos, rasi, sustabdys 
visus ligšiol vedamus viešuo
sius darbus.

LOS ANGELES, Cal., birž. 
23. — Kalifornijos vaisių ir 
daržovių augintojai turi kuo 
susirūpinti. Šįmet virš 60,000 
meksikonų darbininkų apleido 
Kaliforniją. Išvyko į Meksi
ką. Augintojai netenka gabių 
ir pigių darbininkų.

Niekas negali išaiškinti me
ksikonų gryžimo į savo šalį. 
Jiems čia nėra pavojaus. Vy
riausybė prieš juos nieko ne
turi. Matyt, jie bijo kokių tai 
galimų sau didelių nesmagu
mų. Tad. meta uždarbiavę ir 
gryžta į tėviškes.

už tėvynę karžygiu, drauge 
pynė gražiuosius ornamentus 
ir jais gėrėjosi... Dar matė 
šiauliečių mokėjimą gražiai 
perkelti skulptūros galvutę ar 
kitą kokį išdirbinį į popierių. 
Gražūs buvo ir Įvairiausi kli
javimo darbai, bet dar graže
sni rankdarbiai. Viena, suma- 
ningai padirbta pagalvė ir iš-į 
siūtas paveikslas (p. J. II b.1 
kl.) tikrai verti pasigėrėjimo.

įspūdis, išneštas iš šios pa-’ 
rodos ir apskritai iš Šiaulių, 
liko nemažas. Pažymėsim tik, 
kad ir mums reikia rengti to
kias parodas, reikia ir mums 
gerbti žuvusius už nepriklau
somybę karžygius, jų paveiks
lais puošti mokyklų salių ste
nąs. O karžygių, žuvusių už 
nepriklausomybę, turi Ir mū
sų mokyklos. Šiuo atžvilgiu 
sektini Šiauliai.

“P. B.”

WASHINGTON, birž. 23. 
— Prezidento paskirtas spe- 
cialis darbų reikalais komite
tas paskelbė atsiliepimą į vi
sas tautiškąsias organizacijas 
didinti fondus, reikalingus be
darbių ir vargšų šelpimui a- 
teinančią žiemą. Nes prama- 
torna, kad busimoji žiema mi- 
lionams žmonių bus toli nepa- 
kenčiamesnė už praėjusią žie-

LAKŪNE LENGVAI 
SUKEISTA

ST. JOHN, N. B., birž. 23. 
— Čia atskrido lakūnė Ruth 
Nichols, kuri pasiryžusi pati 
viena skristi per 'Atlantiką į 
Europą.

Nusileidžiant sugadintas o- 
rlaivis. Ji pati lengvai sužeis
ta.

MOTERIŠKĖ NUBAUSTA 
MIRIOP

IŠDEGĖ PUSĖ KAIMO

WASHINGTON, birž. 24.
— Čia paniški, kad preziden
to Hooverio sumanymas nu
traukti karo skolų mokėjirrtą 
vieneriems metams pirmiausi,a[ rinti Europoje finansinę pa-' QUEENST0WN, Airija, hi-
buvo praneštas Francijai. [dėtį. Cambridge Universitete rž. 23. — Į šį uostą atvilktas

LONDONAS, birž. 23. — nubausti trumpesniems laika- 
Britanija atsimoka amerikie- m* kalėjimu. 54 paliuosuota.I
čiams už jų pastangas page-į ------------------

APIPLĖŠTA PEOPLE’S 
FURNITURE KRAUTUVĖ

PLANUOJAMAS KARO 
SKOLŲ SUMAŽINIMAS

-------------------- • 1 Am. J. Valstybių Iždo depa-
Pietinėj miesto daly prohi-[ rtamento sekretoriui Mellon 

bicijos agentai atliko reidus suteikta teisią daktaro garbės 
saliunuose. 6 areštuota. laipsnis.

sugadintas nardąs laivas 
“Nautilus,” kuriuomi kapit. 
,Wilkins leidosi į šiaurinį žem
galį.

Pirmadienio vakare du plė
šiku apiplėšė People’s Furni- 
ture Co. krautuvę, 2536 W. 
63 gat. Paimta 290 dolerių.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — šiandie šilčiau; pra- 
matomas lietus, griausmai.

LONDONAS, birž. 23. — 
Kada visa Europa atsidėju
siai svarsto prezidento Hoo
verio sumanymą karo skolų 
mokėjimo nutraukimo klausi
mą, čia jau planuojama karo 
skolas sumažinti vienu ketvirt- 
daliu.

Raseinių kaime, Kuktiškės 
valsčiuj gaisras sunaikino 10 
gyvenamų namų, 14 tvartų, 2 
klojimu, vieną daržinę ir j- 
vairous kilnojamo turto. Nuo
stolių padaryta apie 73,000 li
tų. Gaisras kilo dėl neatsar
gaus elgimosi su ugnimi. “R.”

JE'FFERSON, O., birž. 23. 
— Pirmu kartu šioj valstybėj 
teismas miriop nubaudė mo
teriškę. Tai Mrs. Julia M. Lo- 
wther, 23 m., kuri nužudė ki
tą moteriškę -x- Mrs. Clara 
Smith, 28 m.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

PINIGŲ KURSAS

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

3.91
5.23

13.91'
23.82

Subačiuje šventadieniais pa
maldų metu gana dažnai ten
ka matyti jaunų vyrų prie Be

ndrovės ir Kagano laiptų sto- . Šveicarijos 100 frankų 19.22
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“DRAUGAS”
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PRENUMERATOS KAINA: Metanu — *« «•, Pu- 
mM Metų — 23.50, Trims Mėnesiam* —■ 11.02. Vleham 
Mėnesiui — 7ūc. Europoj* — Metama 27.00, Pusei Me
tų — »€••, Kopija .«o.

Bendradarbiam* ir koresDondentama raitų ae*r*» 
Una, jei neprašoma tai padaryti Ir neprlalunčiama tam 
tikslo! paSto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11;M Iki 11:00 Tat 
kasdien.

■kaitimų kainos prisiunčiamo* parelkaiarus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”

Lietuvos istorijoje. 0 ką jau bekalbėti apie 
karo nukentėjusių ir tremtinių šelpimų, ei

nantiems aukštuosius mokslus studentams
paramos teikimų.

Visiems tiems darbams vadovavo Fede
racija. Nežiūrint Lietuvai dirbamų darbų, 
Federacija nepamiršo ir vietos reikalų. Ji 
visada buvo vienyloja ir tautinio bei kultu

Įvairūs Straipsniai.

KOVA ANGLIŲ KASYKLO- mus anglis. Miss J. Roebe ve-
SE.

veda-
Rocky

LITHUAN1AN DAILY FRIEND
Publlshed Daily, Ezcept Bunday.

BUB8CR1PTIONS: One Tear — 25.00. Slx Montk* 
— 23.50. Three Montb* — 22-00. On* Montk — 70*. 
Bnrope — One Tear — 07.00, Biz Montb* — 94.00 
Copy — .090.

Advertlslnų ln “DRAUGAS" turinga be*t reeuit*.
Advertlalng rate* on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley A v,, Chicago

Colorado valstybėje
rinio mūsų veikimo vadovė. Jai rūpėjo, kad nia nepaprastu kova. 
lietuvių katalikų veikimus būtų gyvas, kad ^oan^a*n ^Tiel Company un- 
gerai būtumėme organizuoti kad turėtume-Į kasyklas valdo Miss
uie savos ne tik pradžios, bet ir aukštesnes Jusepliine lvoebe. Jos kasyklo- 
mokyklas. Federacija pirmutinė pradėjo rū- dilba unistui anglekasiai ii 
pintis bernaičių kolegijos steigimu ir šiuri- apniokaiiji taip, kaip via 
dieu džiaugiasi, jog, minėdama savo 25 m. .niistatytu anglekasių organi- 
veikimo sukaktuves, gali matyti bernaičių nacijos.
kolegiją veikiant ir savo veikimų gražiai j Kita anglių kasyklų gi upe 
plečiant, ačiū Tėvų Marijonų rūpestingumui Beguli Colorado buel and I- 
ir pastangoms. * iron c°mPany- ^ias kasyklas

valdo žinomas Rockefelleris
Federacijos vaidmuo mūsų visuomeninia-

danui koinpuniju pajuto uepa-; 
vykimus. Bet jinai išsprendė j 
nopusiduoti. Ji taip pat pa-’ 
rėdė papiginti anglis. Pašilo-! 
dė nepriteklius, tad ši paden
gia savo privatiniu fondu.

Kova eina ir nežinia, kaip 
ji laiigsis. Savo ražu Miss J. 
Roebe paskelbė ątsiliepimą į 
visuomenę. Išrodo, kaip aukš
tai jos kasyklose darbininkai 
apmokami ir kaip skurdžiai 
gyvena Rockefellerio kasyklų 
darbininkai. Ji darbuojasi, i- 
dant visose anglių' kasyklose

..... ... jaunesnysis. Šiose kasyklose butų įvesta anglekasių unija
me gyvennnc y smnd.en Musų dirba

SVEIKINAME JONUS!

DIENOS KLAUSIMAI
A. L. R. K. FEDERACIJOS JUBILIEJUS

Šiemet sukanka 25 m. nuo A. L. R. K. 
Federacijos isisteigimo. Del to centro val
dyba rengiasi šį rudenį sušaukti Federacijos 
jubiliejinį kongresą, kuris, manoma, įvyks 
kurioj nors Naujosios Anglijos kolonijoj.

Mūsų Federacija gavo pradžią 1906 m., 
AVilkes Barre, Pa. Ten ir pirmasis kongre
sas įvyko.

Smagu yra pabrėžti, kad ir prieš dvide
šimts penkis metus buvo žmonių, kurie pilnai 
suprato lietuvių katalikų vieningo darbo svar 
bą. Jie aiškiai numatė, kad lietuviai katali
kai Amerikoje negalės apseiti be tokios or
ganizacijos, kuri vienytų visas draugijas, or
ganizacijas, kuri koordinuotų lietuvių kata
likų veikimą ir jam vadovautų.

Nors buvo tarpų, kuriais Federacija ma
žai veiklumo terodė, kuriais rodėsi ji iširs, 
nustos gyvavus, bet vis dėl to ji išsilaikė, 
sunkiausius krizius pergyveno ir šiandien 
drąsiai į savo ateitį žiūri.

Mūsų Federacijos nuopelnai yra dideli. 
Jos darbai, nudirbti Lietuvai, kada ji kovo
jo už savo laisvę ir nepriklausomybę, yra 
neįkainuojami. Jos sudarytoji Amerikos Lie
tuvių Taryba ir Tautos Fondas savo vardų 
stambiomis raidėmis įrašė mūsų tautos is
torijon. Taryba rūpinosi Lietuvos nepriklau
somybės reikalais, vedė plačią publikaciją, 
siuntinėjo Europon delegacijas, o Tautos 

Fondas tuos darbus finansavo, o be to išlai
kė ir Lietuvos delegacijas Paryžiuje ir ki
tuose pasaulio kraštuose, kurios rūpinosi 
Lietuvos vardo išgarsinimu ir jai laisvės 
išgavimu. Tarybos sudarytas, o Tautos Fon
do užlaikomas taip vadinamas Ekzekutyvis 
Komitetas Vašingtone žymią vietą užims

. nusimanymu, žymiai padidėjo.

Gal būt niekuomet lietuviams katalikamse
vienybė nebuvo taip reikalinga, kaip dabar ninku išnaudojimais. Darbinin 
ji yra reikalinga. Kam nežinoma, jog ir mū- kanis neleidžiama nei minty
si) tautybei ir katalikybei yra daug pavojų, ti apie susiorganizavimą. 
Toms brangenybėms išlaikyti būtinai yra rei-j Miss. J. Roebe vedamos ka- 
kalinga organizacija, kuri mus vienytų ir syklos daro 'didelių nesmagu- 
vadovauti). Del to galime pasidžiaugti ture- mų Rockefellerio kompanijai, 
darni Federaciją, kuri tiek gražių darbų'Anų kasyklų organizuoti dar- 
nudirbo ir Bažnyčios ir Tautos gerovei. jbininkai brangiau apmokami.

Mes manome, kad busimasis kongresas į Tuo būdu jie visas laikas ne 
plačiai įvertins Federacijos nuopelnus pra-j^^ slegia Rockefellerio dar-

apmokaini. $i kompanija, ii- lemtasis darbininkų išnaudo 
gus metus pagarsėjusi darbi- j jimas.

Miss J. Roclie tikisi, kad 
jos pusėje stovės visas orga
nizuotas darbas, dėl kurio ji 
pašvenčia savo turtus, bet ir 
plačioji visuomenė. Ji taip 
pat tikisi, kad visuomenės 
nusistatymas jai gelbės lai
mėti kovą.

Kun. dr. Jonas Navickas, Bern;rČ:ų Kolegijos 
direktorius kuris šiandien švenči,. .. o ifc . 
šia proga taip pat sveikiname 1 n. Joną Klorį, 
kun. Joną Statkų, “Draugo” B -ndrovės direkto
rių Joną Krotkų, dr. Joną Pošką. adv. Joną Borde- 
uą, brolį .Toną, Joną Evaldų ir visus kitus Jonus.

cityje ir nustatys ateities gaires.

PASTABĖLĖS.

Suomijoj veikia aštrus alkoholio už
draudimo įstatymas. Aštresnis neg Jungtinė-;

įbininkams dvasią, bet kompa
nija negali daugiau jiems ma
žinti užmokesnių.

Colorado valstybėje yra 
uždrausti darbininkams strei-I

_ kai. Įvesta valstybės

BAŽNY6IA IR MUSSOLINI.

pramo-
„ ................- —.....— spren-Suomijoj, .

, . . , , . ,T . , , dzia visus kilusius tarp dar-kaip ir Jungtinėse Valstybėse, labai issiple-'.. . . .....
bininkų ir darbdavių nesuti-

. kimus. Anais laikais Rocke- 
mas ir apgavystes. Del to moterys iteike vai-’

felleno kompanija kreipės į mis esąs politinis valdovas I-

se Valstybėse. Iš tos priežasties 
a

aptas degtinės dirbimas, pardavinėji- 
ir apgavystės. Del to moterys įteikė val

stybės prezidentui peticiją, kurioj nurodo-

ninė komisija, kuri

nui žalingas alkoholio uždraudimo mora
lias pasekmes ir reikalauja sušvelninti pro-Į 
bibicijos Įstatymą. Del to, Eltos pranešimu, 
Suomijos vyriausybė įsakė rengti tautos at- i 
siklausimą dėl alkoholio uždraudimo. Šį Šuo-! 
mijos pavyzdį ir Jungtinės Amerikos Vals 
lybės privalėtų pasekti.

tą komisiją, kad leistų suma
žinti anglekasiams užmokes- 

nius. Prieš tai sukėlė protes-

J. Douillet.

MASKVA BE KAUKĖS.
PIRMOJI DALIS.

(Tąsa)
Pasiėmęs sovietų laikraščių iškarpas, 

aš aplankiau 2 paminėtas laikraštyje dirb
tuves ir galėjau konstatuoti, kad “paleis
tos į darbą” krosnys aukštuolės visiškai 
neveikė. Aš pasiteiravau, ar jos veikė? 
Pasirodė, kad veikė. Ir mįslę atspėjau 
visai paprastai: šios krosnys tikrai buvo 
paleistos į darbą, o tam tikslui nuravino 
net atsarginę metalo medžiagų, kuri buvo 
dirbtuvių ‘žinioj; paskum užkurtąsias 
krosnis gesydavo ir eidavo prie kitų arba 
net ir į kitą paliktą dirbtuvę, kurią taip 
put paleidę į darbą, sustabdydavo, pas
kelbtam laikraščiuose apie naujus laimė
jimus ekonomiškame fronte. Vienas šių 
dirbtuvių raudonųjų direktorių, kurs ge
rai žinojo, ką reiškia ir kiek atsieina pa
leisti į darbą krosnį aukštuolę, štai ką

I’Tancijos karalius Liudvikas je vieloje. Valstybė ?ūpir i 
XIV ir paskiau Napoleonas. Į pasauliniais arba medžiagi- 

Jie taip pat viską uzurpavo irįniais tautos reikalais. Tad vai , 
leido gyvuoti Bažnyčiai. įstybės funkcija tautoje užima 

“Aš nebesutiksiu”, sako to-j ūk antrąją vietą, 
liaus Mussolini, idant kas-j Kaip Mussolinio, taip Ispa- 
nors galėtų leisti tai, kas pri-mijos naujų valdovų nusista- 
guli valstybei. Mano formula tymas gana ypatingas. Musso- 
aiški: Viskas valstybėje, nie- lini ir Ispanijos vyriausybė 
kas išoro valstybės, niekas' atsidė;ašiai šaukia, kad jie 

neko o ją nei tikėjimo, nei 
tik

Paryžiaus laikraščio Le 
Journal atstovui tomis die
nomis teko susieiti ir pasi
kalbėti su Italijos ministeriu ! l’Heš valstybę.”
pirmininku Mussoliniu. Per į Matyt, jis užmiršta, kad Bažn> ios. Girdi, kovoju
tą laikraštį Mussolini prane-Tos rūšies formulą turi pripa-:Pavienius Bažnyčios atstovus, 
ša pasauliui įdomių dalykų, 'žinę Rusijos sovietai (komu-, *;ul'ie vienur ir kitur statą

Jis pareiškia, jog jis tik vie

talijoj, ir jog visas Italijos 
jaunimas prigulįs išimtinai 
valstybei, ne kam kitam. Ma-

tus Amerikos Darbo Federa- tyt, sakomo laikraščio atsto
vas jo klausinėjo apie vals
tybės su Bažnyčia santikius. 

“Aš noriu, idant tikėjimas

cija ir anglekasių organiza-
c-ija. Prie šių protestų prisidė- 

įjo ir Miss J. Roebe savo kom
panijos vardu, Miss Roebe

į komisijai patiekė platų pa- 
Mūsų bolševikėliai vis dar tebešaukiareiSkimą, kuriame įrodė, kad 

“Daily Workeriui’ reikalinga skubi finansinė' užmokesnių mažinimas būtų 
parama; dienraščiui didelis krizis”. Jau ke-!aįžkus darbininkams ir 
linti metai, kai panašiai šūkauja, o vis dėl to šeimynoms skurdas, 
šlamšto galas negriebia. Kur nors čia šuniu-į Komisija taa nesutiko ma- 

kas yra pakastas. jžinti užmokesnius. Kad taip,
k,tai Rockefellerio valdoma dirba. Tai tikėjimo dalykas. 

Nebematome spaudoje raštelių iš A. L. R.'kompanija pakėlė kovą Miss Kitkas yra politika. Gi poli- 
K. Federacijos raštinės. Jų pasigendama. Gal J. Roebe vedamai kompani- tika — tai aš pats.” 
dalykai paaiškės po Federacijos centro valdy- jai, kad ją privesti bankrutan. Į Šiame Mussolinio pareiški- 
bos susirinkimo, kuris bus liepos 1 d., Brook-Į Rockefellerio kompanija žy- ine nėra nieko originalio. To-

gyvuotų visoj šaly”, sako Mu
ssolini, “ir idant vaikai mo
kintus! savo katekizmo. Aš 
siųsiu juos kas sekmadienis į

jų: bažnyčias priimti Komuniją 
'uniformose būriais arba pa
vieniui. Šiame atsitikime y- 
ra kunigų darbas ir tegul jie

nistai). Bele jei jis tai žino, 
tai seka komunistų pėdomis.

’ Viską uzurpuoja, visus visur 
varžo.

Toli aus jis sako:
“Vaikas, gangreit paauga 

ir ima suprasti dalykus, pri
guli tik valstybei vienai. Ne
galima dalintis vaiku”.

Tuotarpu yra žinomu, kad 
vaikas priguli savo tėvams 
ir tėvai ne valstybei, bet val
stybė skirta tėvams. Tėvai 
sudaro- šeimynas, gi šeimynos 
tautą. Ir ne tauta tarnauja 
valstybei, bet pastaroji tautai. 
Tauta sudaro valstybę ne sa
vo priespaudai, liet savo gero
vei, tvarkos ^palaikymui, nor
malinio gyvenimo ir laikino
sios laimės užtikrinimui. 

Tolinus, kiekvienos tautos
lyne. jmiai papigino savo parduoda-1 kios nuomonės buvo juk į dvasiniai reikalai yra pirmo-

man pasakė: “Tuo būdu mes, lyg ir duo- l buvusi rusų belgų draugijos, dirbtuvė te-
darni darbininkams darbo, juos sudomina
me. Po kiek laiko mes pereiname į kitą 
vielą, kur duodame dariai kitiems be
darbiams. Tuo tarpu tai yra ir propogan 
da, naudinga mūsų darbui, ir mes palai
kome ir sustipriname taip pat ir tikėji
mų tuo, kad mūsų industrija klestėte 
klesti ir kad kasdien vis naujos dirbtu
vės paleidžiamos į darbą. Patenkinti mu
mis Maskvoje, o taip pat yra ko parodyti 
ir svetimšaliams.” Ką galima pridėti prie 
šių raudonojo direktoriaus samprotavi
mų? Jų negalima viršyti nei akiplėšišku
mu nei cinizmu.

Akmeninių anglių, metalurgijos ir kok
so pramonės, kaip žinome, glaudžiai 
yra tarp savęs susijusios. Dono 
baseinas iki revoliucijos turėjo labai daug 
kokso krosnių. Kiekviena jų pagaminda
vo visus padedamuosius šioje pramonės 
šakoje dalykus: dervą, benzolj ir k. Da
bar ši pramonės šaka sovietų Rusijoje vos 
tik bekruta. Ji dabar išlaikoma primity
viškomis priemonėmis, kurios buvo var
tojamos pusė amžiaus atgal. Dabar visoje 
Rusijoje tiktai viena Enakievsko, seniau

gamina padedamuosius kokso pramonės 
produktus. Sovietų spauda ir apie šią vie
nintelę dirbtuvę skelbiu kaip apie komu
nistų laimėjimą (žiūr. 1926 m. žurnalo 
“Nauka i technika” “Naši uspecbi” sky
rių).

Grįžęs į Belgiją, aš sutikau inžinierių 
Vitmerų, vieną rusų belgų draugijos bu
vusių administratorių, dėl kurio kompe
tencijos apie Dono baseino pramonę ne
galima turėti jokių abejonių. Aš kalbėjuu- 
si su juo. .Šiuo klausimu ir papasakojau 
jum savo pastebėjimus apie šį dalyką. Ir 
štai ką man pasakė tas pietų rusų akme
ninių anglių pramonės žinovas, būtent, 
kad sovietų kokso pramonė dabar paga
mina tik šeštąją dalį to, ką Rusija pa
gamindavo 1914 m. Dervos dabar, pavyz
džiui, bepugaminama tik 480,000 pūdų, 
tuo tarpu 1914 m. buvo pagaminta 3 mi 
Jijonai pūdų.

lilko fabrikai.
Turėjau laimės aplankyti vienus, be 

sovietų agento, didžiausią Miko gamybos 
fabriką Maskvoje “šelkotreštą“, kuris bu 
vo anonimiškos francūzų rusų draugijos

kiiučių ją vedamoje politikoje.
Panašiai tvirtina Ir Lietu

vos tautininkai. Persekiodami 
vyskupus ir kunigus jie sa
ko, kad jie nekliudą tikėjimo 
ir Bažnyčios.

Socialistai ilgiausius metus 
laikosi tos taktikos. Bet ta 
savo taktika jie siekia vieno 
dalyko: išgriauti tikėjimą ir 
išnaikinti Bažnyčią.

Matyt, Mussolini išnaujo 
gaivina savy socialistiškus 

jausmus. Tų jausmų pirmiau 
išsižadėjo tik siekti aukštojo 
valdžioje laipsnio. Šiandie jis 
užkopo pakaktinai aukštai ir 
jau pasisako, kad Italijos val
stybėje jis vyriausias valdo
vas, kad Italijos jKilitika, tai 
jis pats. Taigi, kas ne su
juom, tas — prieš jį.

D. C.

nuosavybė. Šis fabrikas buvo įkurtas . Sovietų pramonė blogai suorganizuo- 
1889 m. 1911 m. jis buvo dviguliai padi- j ta ir turi neišmintingą administraciją. 
Bintas, o 1914 m. jame dirbo 2,000 darbi- * Naivus biurokratiškas laiko gaišimas, per
mukų. Dabar tas fabrikas belaiko (ir tai 
su dideliu vargu) nuo 350 iki 400 daVbi-

didelis, neišmintingas darbininko jėgos 
vartojimas kur nereikia, jausta adminis-

ninkų. Šiuo atveju sovietai šio fabriko su- t racija, mažas darbininko jėgos vartoji- 
menkėjimo kaltės negali suversti balto- mas kur nereikia, prasta administracija, 
sioms armijoms- ar pilietiškąja karai, nes j mažas darbininko darbo našumas ir visai 
Maskva visą laiką buvo bolševikų rankose į nereikalingų ir nenaudingų daiktų masiš- 
ir, aišku, toli nuo visų pilietiškų karų ari1- . kas gaminimas — tai sovietų pramonės 
nes. To priežastis yra ta kad komunistai I pūliuotos žaizdos. Štai mažutėlis, faktas iš
Rusijoj veda laukinių žmonių ekonomišką 
politiką, t. y. jie plėšia ir naikina kapita
lą, kurį pagrobė iš kitų.

Liaudies komisaras Bykovas tai pri
pažino šiais savo pasakymais: “Ligšiol 
mes gyvenome iš to, ką mums paliko bur
žuazija. Fabrikuose mašinos jau pasigadi
nusios, o kad būtų galima jiakeisti nors 
vieną mašiną kuria nors nauja, reikalingi 
pinigai, o tų pinigų sovietai kaip tik ir ne
turi.” Tai visai suprutama, nes ir tuos pi
nigus, kurių jie taip nedaug teturi, jie su
vartoja kelti pilietiškiems karams įvai-

taip didelio kitų faktų skaičiaus, Kuu- 
čuko trestas, kuris rūpinasi koliošų ga
myba, verste užverčia turgavietes nepap
rastai didelių numerių kaliošais, kurių 
niekas neperka, o 8, 9 ir 19 numerių, t. y., 
vidutinio didumo, priešingai, labai re
tai būna. Maskvoje, Charkove, Rostove 
ir kituose miestuose galima matyti kai 
kuriomis dienomis ištisą eilę pirkėjų, sto
vinčių ištisomis valandomis prie magazi
nų durų, pardayinėjančių vien tik bran
giuosius 8, 9 ir 10 numerius, vartojamus 
krašto gyventojų. Magazinų languose ifi.

mio»e kraštuose ir kolonijose ir palaikyti statyti kaliošai, o šalimais fatališkas akel- 
ivairias komuąistų organizacijos užsieny- ! bimas, kari nėra jums reikiamų numerių, 
je. (Bus daugiau)
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KUN. JONAS JAKAITIS, kuris tarpi
ninkavo nupirkime Bernaičių Kolegijai rū
mų, Thompson, Conn., o dabar važinėja su 
J. E. Vyskupu Petru Būčių. Ir jisai šiandien 
mini savo vardines, dėl to sveikiname!

iĮlimmimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .. .........................................................................................................................................................................................tunu;

Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet liepos 4 dienų Broliu Mari
jonų ūkyje įvyks metinis piknikas. Atvažiavusieji šįmet ras daugelį 
permainų: pernai statomas namas dabar jau pastatytas—didelis gra-

Didysis Metinis
PIKNIKAS žus; sodas žymiai paaugęs, daugiau pavėsio. Valgių, kaip paprastai, 

ūkyje niekuomet netrūksta. Todėl visus savo prietelius ir rėmėjus 
kviečiame vykti į šį metinį piknikų pasidžiaugti.

Brolių Marijonų Ūkyje 
LIEPOS - JULY 4

Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu»

Kviečia RĖMĖJAI RENGĖJAI. =

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

Kada asilų pristinga...

Rusų imperatoriaus Nikalo- 
jaus I rūmuos, praėjusiam 
šimtmety, didelė pagarba nau
dodavosi tuometinis Petrapi
lio katalikų arkivyskupas Go- 
lovinskiš. Jam ne tik rūmų, 
bet ir imperatoriaus kabineto 
durys visuomet būdavo atvi
ros Caras, mat, vertindavo jį, 
kaipo žmogų, su kuriuo gali
ma pasikalbėti.

PRAŠAU NESIJUOKTI.

Vienų dienų, kada caras su 
savo dvariškiais vaikštinėjo 
po rūmų sodų, į vartus įva
žiavo puiki karieta, ketvertu

LIETUVIAI AMERIKOJE
HOMF^TFAR PA ginusieji gėlių žiedai. numtoitAU, rA. i gįinet skyrių baig. 1G

mokinių: 10 mergaičių ir G 
bernaičiai.

X Pavyzdinga p. V. Kran- 
čiunų šeimyna, pasekminga’ 
veda valgomų daiktų krautu
vę, 4614 So. Paulina St. P. V. 
Kraučiunas yra Šv. Kryžiaus 
par. trustisas; du sunu moki
nasi Notre Dame universitete,

Programai baigianties, gerb. !abu a‘letai: dukffi
'mokinasi šv. Kazimiero akade

piknikas bus liepos 19 d. 
Vytauto darže.

Eina sveikyn.
Mūsų gerb. klebonas kun.

S. Čepanonis jau eina sveikyn. ... .y, ,
T ; . . klebonas išdalino diplomus
Jam buvo amputuota (nupiau- „uks,,iaurin moksĮo linijoje; be to, gražiai auklėja
ta) koja. Nesmagu buvo be;nį do M Mikalaus-iir ,nokina vien* “ašlai‘«- 
lietuviško kunigo, bet, ačiū 
kun. Kazėnui, gavome lietuvi

MOKINIŲ KONCERTAS.
*

North Side. — Šiandie, bir
želio 24 d. Ilumboldt Park

salėj įvyks p-no N. Kulio, šv. 
Mykolo par. vargonininko nio 
kinių koncertas. Po programų 
prakalbų pasakys adv. Gri
gai. Visi kviečiami atsilanky
ti.

Ten busiąs.

kunigų, Tėvų Alfonsų Kazlaus 
1 kų, pranciškonų, kuris gra
žiai patarnauja lietuviams dva 
sios reikaluose.

Kom.

Bosas į darbininkų; Kur
buvai išėjęs per darbo valan
das?

Darbininkas: Pas barberį, 
Daviau nukirpti plaukus.

Bosas.- Kų?l Darbo valan
domis tu eini pas barberį, kad 
plaukus nukirptų? '

Darbininkas: Juk darbb 
valandomis ir mano plaukai 
auga.

— Pasveikink mane. Nese
niai vedžiau žmonų. Ji nepa
prastai sumani ir taupi: iš 

dar puikesnių juodžių įkin- savo seno rūbo padaro man
kvta. Tai buvo arkivyskupas 
Golovinskis. Vienas iš dvariš
kių, kunigaikštis Menšikovas, 
gana aštrus liežiuviu, arklvys 
kupui besiartinant prie caro, 
kreipėsi į šį su keistu prašv- 
vui, leisti jam sv arkivyskupu 
‘ pajuokauti”. Caras gerai ži
nodamas, kad arkivyskupas 
ne iš tų, kurie tyli, savo dva- 
r’ški bandė atkalbėti, bet šis 
nenurimo tol, kol monarchas 
pagaliau sutiko.

Kada arkivyskupas priėjo 
ri pasisveikinęs pradėjo kal
bėtis, Menšikovas, reikšmin
gai raitydamas ūsiukų ar
kivyskupui prikišo:

— Kiek mes žinom, Kristus, 
kurio mokslų Jūsų Ekscelenci
ją skelbiate tikinčiųjų tarpe, 
niekuomet nesinaudodavo ki
tomis 'susisiekimo priemonė
mis, kaip savo kojomis. Tik 
vienų kartų jis jojo asilu. Tuo 
tarpu, Jūsų Ekscelencija, juo
džiams gali pavydėti mirtin
gasis asilas.

— Tiesų sakot — atkirto vys 
kūpąs. — Bet kųgi padarysi, 
kad Petrapily lengviau įsi
gyti tokius juodžius, negu asi
lų. Atleiskit, Jūsų Didenybė, 
kreipdamasis į carų pridūrė 
Golovinskis, visi asilai, kurie 
dar yra Petrapily, mums ne
prieinami, nes susibūrė prie 
Jūsų rūmų.

Po tokio antausio kunigaikš 
tis tegalėjo tik iki ausų už
mušti, o caras gardžiai kva
tojo.

kaklaraištį....
— O mano žmona dar geres-

WH. HARBOR. INO.
Mokslo metų užbaigimo vaka

ras.

Birželio 14 d. vakare buvo 
mūsų, Šv. Pranciškaus para
pijos mokyklos, mokslo meti] 
užbaiga.

Gražiausį programų išpildė 
mokyklos mokiniai. •

Didžiausia padėka priklau- 
;o didž. gerb. klebonui kun.

kaitė. Kiti gavo pagyrimus už : X Šv. Kryžiaus parap. pik- 
kitokius pasižymėjimus, kaip nikas įvykęs biržų 14 d., Bi
tai už iškalbingumų, piešimų,
gražiausį rašymų ir t. p.

Iš 7 skyriaus mokinių už

Knygos
gražiausį rašymų gavo aukš- 
čiausį laipsnį Jeronimas Jo
cius, sūnus mūsų geriausių pa
rapijos rėmėjų, Jono ir D. 
Jocių.

Per programų pianu gra
žiai skambino Albina Mustei-

rutės darže buvo sėkmingas, DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
parap. davė pelno apie du MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas
tūkstančiu dolerių. j 400 puslapių kaina ................................................ $2.00

ŠVENTASIS AUGUSTINAS, didelė knyga, vertė J. Ke-
liuotis, 256 puslapių, kaina .................................. $1.50

BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Makauskas 20c. 
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 

... ,r ,.v . S JAUNUOLIO LAIVIMASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c.
T, . P T t, . v. ŠVLNČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berhoux kaina 35c.--- Knot nnco* Innoe B-mnl/utn : z A

X Šv. Kryžiaus par. pikni
ke laimėjo prie įžangos tikie- 
tų: Agnės Urban-Eastman Ko
dak; Vlad. Vanagas — Tra-

Brief case; Jonas Paukšta 
— S\van Fountain pen setų; MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku

tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K. 
Zajančkauskas kaina ............................................  15c.

ŽEMĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M.
| I. C. kaina........................................ .......................... 10c.
j EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c. 

KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c. 
ANIIELLIS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius

tracijas darė dail. V. Bičiūnas, kaina ...................  40c.
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis

kaina.................................................................... . 10c.
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,

kaina ...........................................................................  75c.
KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks

mų drama, kaina .......................................................  25c.
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.

v . Pranas Jakštas, kaina......... . ............................... ... 50c.
išsilaužė , rankų, užsinuodijo, GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C, 496 pusla

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00 
TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. 

Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
246 puslapių kaina ................................................ $1.75

žioja tų vardų, sveikiname ir. TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c. 

ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.

kun J. Bikinas, kaina....................................... ;.... 90c.
aiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiNiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiią PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.

= LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra-
S platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina.......... 80c.
| ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške-
=' vičius, kaina.................................................................. 20c.
s DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina................ 40c.
I 5,000 ALKANŲ VYRŲ, verdtė K. Zajančkauskas M. I. C.
= kaina .......................................... . ............................... 15c.
| SIELOS TAKAI TOBULYBĖN, parašė kun. D-ras K. Ma- 
= tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00 
= Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.

kaitė, kuriai pamokas davė Jonas Kazlauskas
seselės Kazirnierietės. (Sese-

J vakarų buvo atsilankę ir 
įžymus radio dainininkai, ku
rie padainavo keturias dainas, 

K. Bičkauskui ir seselėms Ka-Į^as publikai labai patiko. Vi
ri mierietėms, kurios savo triu si dainininkai yra AVasliing- 
su ir pasišventimu tokį sun- |ton Higli School mok. Jų prie
ki] darbų dirba. Tėvai ir vai-/akyje yra A. Mikalauskas, gi
keliai turi didžiuotis ir Aukš
čiausiam dėkoti, kad turi ka
talikiškų mokyklų, kurt, nors 
da jaunutė, nes vos tik 4 me-

nė: ji iš mano seno kaklaraiš-.ta’ kai įsteigta, bet vaisiai 
čio pasidaro sau naujų sukne-lI)ievo garbei ir Tėvynės la-
lę...

KELIONĖ PO EUROPĄ.
Šimtai lietuvių šiemet vyks 

aplankyti Lietuvą. Keliautojai 
visu keliu pamatys nematytų 
dalykų, įgys naujų įspūdžių, 
Tas viskas yra labai indomu 
ir malonu.

Keliautojai kartais savo 
įspūdžius aprašo laikraščiuose 
ar knygose.

Taip yra padaręs gerb. 
kun. P. Vaitukaitis, plačiai 
žinomas veikėjas, Nekalto Pra 
aidėjimo Panelės Šv. par. vi
karas. Jo knyga vadinasi “Ke 
lionė po Europą ir Įspūdžiai’. 
Knyga papuošta paveikslais 
autorių, “Draugo” knygyne, 
arba per “Draugo” agen
tus.

bui jau dideli.
Visi mokiniai, nuo pirmo

iki aštuntojo skyr., savo da
lis programe geriausiai atli
ko. Mažyčiai atrodė kaip an
gelai, o didesnieji kaip gra-

Opera
Glasses; Francis AVirtel —

les ir daugiau turėjo muzikos gražių lempų; ši lempa dovano 
mokinių, bet Albina pasirodė ta ponios Kazwell, real-tisto 
viena gabiausių). i žmonos.

kiti kitataučiai.
Visi esam už tai labai dė

kingi. Svečias.

CHICAGOJE

RADIO ŽŽŽ.

X Nuo birž. 21 d. kleb. kun. 
A. Skripkus dalyvauja reko- 
lekciekcijose Mundelein,I 11.

X Sunkiai serga Zigm. Se- 
reikis, 4555 So. Paulina, St. 
Guli šv. Kryžiaus ligoninėje.

X Birž. 15 d. Juozas Gud- 
nianas, 4328 So. Hermitage 
avė., 12 metų amž., įlipo į me
dį išsiimti bolę —- iškrito —

kraujas, dabar pavojingai ser 
ga.

X Birž. 24 d. pripuola Šv. 
Jono Krikšt. diena. Kas ne-

Town of Lake. — Serga O- linkime per Šv. Petrono už- 
na Jjurkaitienė. Guli County į tarymų Dievo malonių! 
Hospital. I X Kitas Šv. Kryžiaus par. i

Pranešimas
DR. A. J. BERTASH

Perkėlė savo ofisų po num.

756 W. 35th Street
Šiaurės rytų kamp. Halsted ir 35 gatvės 

Taipgi permainė telefoną. 
NAUJAS TELEFONAS 

Boulevard 5914 arba 5913 
s Vai.: 1—3 po pietų ir 6:30—8:30 v. v. 

Nedėlioj pagal sutartį.

DR. S. NAIKEL’S
Perkėlė savo ofisų po num.

756 W. 35th Street
Šiaurės rytų kamp. Halsted ir 35 gatvės 

Taipgi permainė telefoną. 
NAUJAS TELEFONAS 

Boulevard 5914 arba 5913 
Vai.: nuo 2 iki 4 po pietų ir nuo 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal sutartį.
“Draugas”

= 2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

ęįĮUįįmtęiE
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DRAUGAS Trečiadienis, Birt 24 d., 193

čius ir užėjo pas Antanų Ne buvo nuotakos brolis Juozas, ^a sidabrinės dolarines pys- sa širiloa atsidavė vestuvių neiti darban nei ketvirtų di. 
viaekų. Pas jį ir sukvietėm j Kazimieras Benaitis ir Kazi-'ka torielės. Ateina vidurnak linksmybėms. Trečius dienos .nų, bet pasakiau draugam 
susirinkimų. Suėjo apie 15 Į mietas Kokanauskas, dabar e- tis. Niekas nei nemisiija eiti vakare ir pasirodo larpdurj ‘kad jie gal dar linksmintis 
vvrų. Šeimyninkas Neviaekas: santis poliemonu Cicero j. [namo. Tik jau apie 4 vai. ry- mano bosas ir sako “Wbat’s

tbe matter, George!” girdi 
ar nenori dirbti. Bet gėrimų

į kaipo vada. Kun. Kolesinskis' kiečių tarpe ir tai buvo ištik-!nunešiau lovon. Ji jau pusiau ir valgių dar nebuvo pritrukę.

mane supažindino su kun. Ko- Kiek atsimenu, tai buvo pir- to, nutampytų, nuvargintų sa- 
lesinskiu rekomenduodamas, miltinės vestuvės aštuonioli-Ivo panų paėmiau j glėbį ir

bet aš jau eisiu darban. Tai, 
ir padariau. Kiti dar »r k I 
virtą dienų buvo atsilankę ūžt 
baigtuvėms ir dar buvo vaiši!

Į maloniai j mane prakalbo. A-
In. mat buvome vienvaldžiai 
— Jurgiai. Tai jis ir šukė: e- 
sam du Jurgiai, brangvnr- 

įdžiai, pirksim bačkų alaus ir 
pradėsim darbų. Tai žinoma

JONAS BRENZA, Metropolitn State Bank prezidentas, 
šiandien mini savo vardo dienų. Lindime jam sveikatos, lai
mės ir pasisekimo!

H ■- ■

SENIAUSIU CfflCAGOS LIETUVIU ATSIMINIMAI.
JURGIS BALČAITIS daugiausia gyveno ant Canal , 

;St. netoli 14-tosios. Ten tur-'
(Pradžia nuin. 147)

> atmintinos vestuvės. Tų-j miegojo per paskutinį laikų. Bo^ų tuoj sodinant už stalo, įnami, 
syk aš dirbau prie geležiniu*-J Buvo tokių ves-elninkų, kurie! po vienos kitos burnelės, po 
lio ir bosas liepė ant ryto-! visų naktį nemiegojo. Kiti antį vieno kito kąsnio bosas visai

• t . *
jaus jau grįžti į darbų. Aš tų krėslo susmukę, ar prie stalo (suminkštėjo ir galop susiliejo 

pažadėjau padaryti. Mano Į sukniubę prasnaudė. Nubudę,

draugai tik nusijuokė iš to-Jvėl prie stiklo, prie stalo ir
! netrukus ir atsirado bačkutė kio pasakymo. Vestuvių su-;prie šokių, 
alaus. Girsnodami, svarstėme 
parapijos steigimo reikalus.
Visi širdingai pritarėm. Bei 
pripažinom, kad čia darbas 
nevienų aštuoniolikiečių, tai 
nutarėm, kad reikia tartis su 
bridgeportiečiais, ypatingai su 
Laurynu Ažuku ir su Petru 
Zaeliurevičium.

“Kun. Kolesinskis apsigy
veno Bridgeporte lenkų kle
bonijoj ir pamaldoms vietų 
gavo jų laikinoj bažnyčioj.

Vestuvės.
“Kai Iaetuvoj būdamas pra 

dėjau užsiimti kontraban
da, tai parubežy apsistoda
vau Žimiškių kaime pas Bur
bus. Jie augino tris dukteris 

j ir keletu sūnų. Dukrelės ta- 
!da buvo mažytės. Su ta šei- 
■myna tada gerų pažintį turė
jau. Ir kas galėjo tikėtis, kad

rengimu rūpinosi mano bur- Antn; diclu) vesi.|ni]lku
dingliosis Andriejus Sėbraus- ^„ažėjo, o daugėjo. Prasidėjo 
kis, o pokilis pr,įsidėjo pas but pt>r onkžtfl Raž ,.as K.

netoli randasiuošvius Burbus, o baigėsi sa
lėj. ližėm, baliavojom tris die
nas ir galima sakyt: tris nak 
tis. Suėjo visi aštuoniolikie

si reiškia, kai 
salė ir jų reikėtų paimti. Taip 
ir padarėm. Šokius perkėlom 

i į salę. Perkėlom ir bačkutes.
fiai, buvo iš Nortl: Sidės ir Nieka]|l nerup8jo nei da,,b 
Bridgeporto kviestų ir ne
kviestų svečių. Bokiliui buvo

(Bus daugiau)

★ * * *

su ta pat šeimyna priseis su
sitikti Cbicagoj ant Canalstry-

but tiįsyk lietuvių buvo tirš- Burl)ien6 ir 5,„5 man plr. 
“Darbai tųsyk Cbicagoj ė-.ėmusia. Ir veiklių buvo lietu- U sav0 jaunutę Jul.rytę Mo_ 

jo neblogai. Pirmas mano vių.
darbas buvo cukernėj.

“Didžiųjų išradimų ir pa
gerinimų tąsyk dar nebuvo. 
Chicago tąsyk tebesigerėjo 
konke. Ir nedaugely 
tos pačios konkės ėjo. Konkė 
ėjo taip greitai, kad jai. ei
nant buvo galima į ja įšokti 
arba nušokti.

“Paskui atsirado eable

nikų, kurių Lietuvoje mačiau 
“Kai atvyko Cliicagon kun. Įtik kų pradedančių vaikščioti. 

Kolesinskis, tai pirmiausia Piršlybos baigėsi vestuvėmis, 
užėjo pas Ažukų Bridgeporte. Visų Šventų diena 1892 me- 
Tųsyk matyt Bridgcportas ne- tais susėdome į dvi karietas 

ir nuvažiavome į Bridgeportųoatvių ja})aį buvo stiprus, kad Ažu-

pas kun. Kolesinskį šliubo 
imti. Pamergė buvo Kazimie- 

pabroliais

kas patarė kun. Kolesinskiui 
važiuoti ant Canalstryčio.
Kun. Kolesinskis pa s aštuonio- į ra (irineveckaitė, 

likiečius.
“Kaip Ažukas sakė, taip 

strytkariai. Tas pagerinimas kun Kolesinskis ir padarė
sukėlė žmonėse didelio s»«-| Atvyko jis pas aštuoniolikie- 
domėjimo. Ėjome, žiūrėjome, 
kaip į didžiausius dyvus.

“Nebuvo tųsyk nei dvira
čių. Vienų syk nuėjome su 
draugais į vidurmiestį. Žiūri
me netikėtai, rodos ant Ran- 
dolpli st., kibykšt, kibykšt at- 
rupūžiuoja koks tai sportas 
dviračiu. Bet tai buvo ne 
šios gadynės dviratis, o toks, 
kurio vienas ratas buvo (>% 
p. augščio, o kitas lik dvie
jų pėdų. Tokiais dviračiais 
važiuojant teko matyti Ber- 
line, Hamburge ir New Yor- 
ke. Vokietijoj pamatę dvira
tį sakėme: tai kad gavus to
kį dviratį nusivežti Amerikon.
Vėliau vienų rytų tokiu dvi
račiu ima ir atkibvkštuoja į 
darbų mūsų cukernės bosas.
Kiek tai nusistebėjimo tas su
kėlė! Subėgo visos šapos dar
bininkai ir kaimynai. Per il
gų laikų darbininkai apie nie
kų kitkų nekalbėjo, kaip tik 
apie boso dviratį. O bosas jau-’ 
tesi esųs didžiausias didvyris.'
Šnekėjo, kad tas dviratis l$ai-Į 

nuo ja $150.
“Tie dviračiai paskui keitė, 

po truputį savo formas, tai i 
yra vienas tekinis buvo maži-! 
namas, o kitas didinamas iki 
galop susilygino.

“Pirmutiniai uuteniobiliai 
Chicagos gatvėse pasirodė 
1894 metais. Jie tųsyk buvo 
labai panašūs į karietas.

Ant 18 tosios.
“Aštuoniolikiečiai tųsyk

£
A|&

STANISLOVAS
MEDELINSKAS

mirė birželio 22 d., 2:30 vai. 
p-» pietų, 1931 m, sulaukęs a- 
ple 56 metų amžiaus, gimęs 
Biržų apskr., Vabalniku par., 
P.amongali.ų kaime. Amerike 
išgyveno 2 8 metus.

Paliko dideliame nulludlme 
dukterį Anastaziją, sūnų Joną. 
pusbrolį Petrą Medelinską Ir 
gimines Amerike.

Kūnas pašarvotus randusl 
Masalskio koplyčioj, 3307 Au- 
burn Avė.

Laidotuvės įvyks Ketvirtadie
nį birželio 25 d., 7:45 vai. 15 
.ryto 15 namų į Šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o 15 ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Mede- 
linskio gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti luidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Duktė. Sumiš, Pusbrolis ir 

Gimines.
Laidotuvėse patarnauja grali.
\. Masalskis, Blvd. 4139.

.t

JlLfJOTtA MOCKIENE
(l’o tėvais Rimkaitė)

mirė birželio 23 d,, 4:35 vai. 
ryte, 1931 m,, sulaukus 60 me
tų amžiaus, gimus Tauragės 
apskr., ir mieste. Amerike iš
gyveno 25 metus Priklausė 
prie Tretininkų, Apaštalystes 
Maldos, Amžinojo ir Gyvojo 
Rožančiaus ir Šv. Kazimiero 
Ak. Rėmėjų Draugijų.

Paliko dideliame nulludlme 
vy.rą Joną, 2 dukteris Marijo
ną ir Agotą ir žentą Juozapą 
Vinosky, du broliu .Joną ir bro
lienę Uršulę, Juozapą ir bro
lienę Oną Rimkus ir gimines 
Amerike. Lietuvoje 2 sese,rls 
Marijoną Bartkienė ir Agota 
Vainauskienė, švogerį Jankaus 
kį Ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 829 
W. 33 St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį 
Birželio 27 d., 8 vai. iš ryto 
Iš namų į Šv. Jurgio par. baž
nyčią, kur bus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas Į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Julijonos Mockie
nės giminės, draugai Ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse Ir su
telkti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Vyras, Dukterys, Žentas, 
Kmllai, Brolienė Ir Gimines

Laidotuvėse patarnauja grab. 
A. Pilipavičius, Blvd. 4139.

pavesta devyni kambariai ir 
beizmentas. Alaus bačkų eilės 
stovėjo kieme. Buvo pusbae- 
kifc arielkos ir keletu bačkučių 
vyno. Nereikėjo ragintojų, vis
kas buvo liuosai, visi jautėsi 
kaip namie. Kaiminkos sunešt 
torieles peilius, šakeles, stik
lus ir kitokius pabūklus. Šei- 
myninkės per tris dienas ne
gamino valgių namie, visi gė
rė ir valgė musų vestuvėse. Iš
drįso ateiti ir sv. timtaučie.i 
ir tie jautėsi kaip namie. Už
eidinėjo ir poliemonai, ir tie 
gėrė ir valgė. Visi buvo link
smus, meilus, nieks niekam1 
šiurkštesnio žodžio neištarė, j 
Bolicmofiai gėrėjosi, kad to
kiame žmonių suėjime, kur 
visi visko geria kiek nori, 
o niekas neprisigeria perdaug 
ir jokių vaidų nekįla. Nors 
visa muzika susidėjo iš vie
nos armonikos, bet ji paten
kino visus, kaip kokia simfo
nijos orkestrą. Visi valgo, ge
ria, šoka. Ateina vakaras. 
Prasideda torielių jomarkas 
ir jaunosios šokiirimas. Skani-

nei kitkas. Viriems visas pa
saulis tarsi išnyko ir visi vi-

LIETUVIU RADIO 
PROGRAMAS

Nedaliomis WCFL nuo 1 
iki 2 vai. po pietų.

Ketvergais WHFC nuo 
7 iki 8 vai. vakare.

su visais veselninkais, šoko 
kartu su visais. Galop bosas 
atsisveikindamas sakė: T’ll 
l‘ix you up, George. Come to- 
morrov.” Draugai dar ragino

ADVOKATAI

JOHN B. B0R2EN
(Jotu*. Bagdziunas Bordon)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Raudolph 8727

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

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9604

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurrr.lestyjo 
Room 2414

ONE NORTH LA SAI.LE Rl.DG 
ONE NORTH LA SALLE <5T. 

(Cor. La Šalie and Madison Sis.)
Ofiso Tel. 8TATE 2704; 4412

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS I 

Gydo. Reumatizoia, Ranku, Kojų, 
Nugaros ak&udejima. Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimu*
( tik ne ronas ).
TukstanCial žmonių yra išsigydo o 
milijonai dar nežino apio tai. Į
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta ankso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo. ,
Kaina 7S centai. $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu eatra už persiuntimą.

Klauskite pas aptickorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 1 

O1NTMENT.

DEKCN S O1NTMENT CO.
P. O. Bos 352 
Hartford, Conn.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

BPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia. ar kur skauda, bet pasakys pats, i 
po pilno išegzamlnavimo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Paugella 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jums 
Įeito, kad jie beturi reikalingo pa
tyrimo, suradymul žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radlo — Scopo — Raggl.
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologlškas egeamlnavi- 
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir Jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas BUgryŠ ums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio. Žarnų, Inkstų, odos, kraujo ner
vų. širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užsisenėjusią. Jsl- 
kerėjusią, chronišką lig^, kur) ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy- 

' dytojul, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPEdALISVAs 

Inėjlmas Rūmas 101<
20 W. JAOKSON BLVD.

Arti State Gatvės
į Ofiso Valandos-* Nuo 10 ryto Iki 

1 pc piet. Vakarais nuo 5 tkl 7 
Nedėllcmia nuo 10 ryto iki 1

po plet

Rankinė viktrola vertės
$35.00 tiktai už

$9.50
Gražus rekordai po 75 centus:

16211 ,‘Balandžio dienelėj" dain. 
Pauras tr “Petras Mylėjo 
Katriutė" Pagra.

1C210 “Cit Bobule“ Polka ir “Oi 
Praneli Negaliu” Polka

16209 “Liudvinavo polka, instrum. 
ir “Paukščių polka, instrum.

16212 "Pupu Senis” dain. J. Bu
tėnas ir “Augo Miške Bara- 
vikas J. Butėnas

10213 ‘'Duok ranka“ Polka Maiia- 
nojaus ork. ir "Ieškau Ta
vęs I’olka Mahanojaus ork.

16214 “Sudiev, Panalteleė" dain. 
S. Pauras ir “Marsalete“. 
dain. S. Pauras

16205 “Subatos vakarėlį” ir “Vil
niun Trauk” dain. A. Va
nagaitis ir J. Olšauskas.

16207 “\Vorcestercio Dzekls” Pol
ka ir “Charles Jurkes" I’ol- 
ka. J. Dlrvells ir jo ork.

16208 “Patarimai Ūkininkams“ 
monologas J. Petrauskas n 
“Aitviru Polka. J. Petraus
kas. Armonika. Dain. V. 
Dineika.

16206 “Stoviu prieš tave" ir “OI 
Mergelė" Lietuvių Mahano
jaus orkeestra.

Siunčiame Į Kitus Miestus

JOS. F.
INC.

3417-21 S. Halstecl
Str., Chicago

Tel. Boulv. 8167—4705

J. P. WA1TCHES
Lietuvos Advokatas

11ki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki i 
Subatomis nuo 9 Iki 9

52 East 107th Street
Kampas Mlchlgan Avė.

Tel. Pullman 6950—namų Pull. 637'.
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn Street
Ketvergais ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERN AUCK AS
ADVOKATAS 

ICO Nortb La Šalie Street
ROOM 1431

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.

Locai Office: 1900 S. UNION AVĖ 
Tel. Roosevelt 8710

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

A. A, C LIS
ADVOKATAS 

11 South La Šalie 8treet 
Room 1701 Tel Randolph 0385

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 
3241 8. Halsted St. Tel. Vlctory 0565 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Utajrn., Ketv. Ir Subatos vakare

G. V, CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2552 

Trečiadieniais ir Penktadieniai
vakarais namie pagal sutaftį.

6503 So. Campbell Av&nue
Telefonas Republlc 4499

A, A, S L A KIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmlcstyje
Room 1502

CHICAGO TEMl’LK BLD7I 
77 West Washineton St.

Cor. Washlngtoii and Clark St» 
Ofiso Tel Central 2978

Namų Ttl. įlydo l’ark 3396
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PROBAK
teikia

barberišką
skutimosi^
patogumą

namie

(PRO6AK BtADC)

A food fnr pto- 
tein; a food foi 
mineral saltsį 
for calcium anc 
phosphorus; ^11 
the essential ete 
ments for healt 
and strength are 
found i n gooe 
cheese. And all 
the essential ele 
ments of goo< 
cheese are founf 
in Kraft Cheese

KRAFT<
KRAFT-PHENIX 

CHEESE COMP/
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C H I C A G O lankyti į pirm. namus, 1715, 
So. Union Avė.

DAINININKŲ DĖMESIUI. DAKTARAI:

DIEVO APVEIZDOS PARA- Padėkota visiems

C, i Kad tinkamai pasirodžiusP-lė Zdanevičiuto pranešė,
nariams,'kad visos draugijos mielu1 prieš vviscousiniečių išstatomų T„i 

300 žmonių chorą Liepos 4 
d. Dainų Šventėj, Waul<o

Valio, Dievo Apveiados pa
rapijos draugijoms!

PUOŠ VYČIŲ ŽINELĖS, kurie dalyvavo piknike ir ilir- noru prisižadėjo dalyvauti 
J_______ bo. i Vyčių Dienoj, Waukegan, Iii.

Canal <764 DR. J. J. KOWARSKIS
'GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. Western Avenuo

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 t. t. 

Nedėlioj pagal susitarimą

{Tulefonus Grovehlll 1262

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GTDYTOJA8 IR CHIRURGAS

£415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.—
4 Ir 8:30 iki 8 vai. vakare. 

Sercdomts nuo 9 —- 12 vai. ryto
Nedai loin U pagal su tart J.

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS. CHIRURGĄ# 

IR OBSTETRIKAS
ganė, Mažinus parke, šiuoL. Vyčių 4 kuopa laikė sus

iną birželio 18 d., vakare, pa- 
rup. svetainėj. Sus-mas ati
darytas malda pirm. P. Šal
timiero. Nutarimai perskaity- ' P* Pikelienė pra-
ti ir priimti. j nešė, kad naiiai, kurie yra pa- jjeIRįjX0 operacija. Taipgi

Ponas Bulevičius užkvietė su ,,,oke8tin‘» užsimokė- gcnaį tapo užgauta p-lė Alice tadienį, birželio (June) 26 d.,!
|tų, nes artinas pusmetis. Brudžius. Nuvešta į St Luke8 ,Mark Wliite paikučio salėje, 

Board of Directors sus-mas' ligoninę. Visi nariai prašomi i prie 29 ir So. Jlalsted St., 8;

Apskričio posteįiams išda
linti išrinkta Bruknis ir Be- 
lienaitis.

šaukiama generulė “Dainos” j 
Germun Deaconess ligoninėj, j choro, visų dainininku pri- 

54 ir Morgan St., guli narė klausančių parapijiniams cho- 
l' j p-lė Žitkiutė. Jai daryta ap-Įranis, bei visų tyčių kuopų 
l', pendixo operacija. Taipgi ne- i narių repeticija ateinantį penk .

i Vyčių 36 k uolios sočiai sus
iną, kuris įvyko tą patį va-

Uydo stulgius Ir chroniškas Ilgas 
Tyrų, moterų Ir valkų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdlauą nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis tr seredomls tik 
likai no susitarus 

Ofisaa, Luboratoriju Ir X-ltay
2130 WEST 22ud STREET

CHICAGO

karą. Buvo šokiai. Visi mūsų įvyks šį vakarų 8 vai. Visa tų aplankyti.
kp. nariai po sus-nio nuvyko, valdyba irgi kviečiama alsi-

AlA
BARBORA NAUGŽEMIENĖ
(Po pirmu vyru Tarvydienė)

mirė birželio 21, 1931 m. 11 vai. ryto 57 metų amžiaus. 
Kilo iš Tauragės Apskričio Kvėdarnos Parap. G valdų 
Kaimo Amerikoje išgyveno 34 metus.

Paliko dideliame nuliudinie 2 sunu Adonių ir Alek 
sandrų, Vienų dukterį Josephina, žentų Juoz. Lapins-
•kį, dvi anūkes Zofiją ir Marijoną, anūką’Danielių, po
sūnius Antaną ir Benediktą, podukrų, Jozefą Naugžie- 
niius.

X

Kūnas pašarvotas 3202 So. Auburn Avė. Tel. Yards 
7323. 1/aidotuvės įvyks pėtnyčioj birželio 26. Iš namų 
8:30 vai. bus atlydėtas į Sv. Jurgio par. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę:
Supai, Duktė ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab, Kadžius, Victory 4088

Birželio 21 d. mūsų Vyčiai 
lošė baseball su svetimtaučiu 
tymu. Mūsiškiai išlošė. Valio! 
Vadinas mūsų Vyčiai laimė
jo tos kolonijos čempion
atų.

Šį sykį kp. įsirašė naujas 
narys, geras bolininkas atle
tikos mėgėjas p. Razbin, taip
gi p. St. Stunibris.

Mūsų kuopa per apskri
ties piknikų apsiėmė vado
vauti virtuvėje, todėl 4 kuo
pos Rūkorius kviečia visus

vai. vakare.
Visi nuoširdžiai kviečiami

suvažiuoti.
Apskr. Valdyba.

Ofisu Tel. Victory 6893 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

Tel. Lafayette 6791

I OR. A. J. JAVOIŠ

AfA
ANTANAS BALČIUS

mirė birželio 20 d., 7:10 vai. 
vak. 1931 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Tauragės aps
kričio, Šilalės par., Indijos kai
me. Paliko dideliame nubudi
me moterį Mortą, 2 sūnūs 
Antaną Ir Pranciškų, 2 dukte
ris — Marijoną Kašte n Ir Elz
bietą, žentą Staniąlovą, vieną 
anūkę, du broliu — Povilą ir 
Juozapą Ir gimines, o Lietu
voj vieną seserį.

Kūnas pašarvotas 3117 Au
burn Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ny, birželio 25 dieną, 8 vai. ry
te iš namų J flv. Jurgio par. 
bažnyčią, kur bus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas J šv. Kazi
miero kapines.

Visi gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvlc- 
čiakni dalyvauti ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Supai, Dukterys, 

Broliai, tuntas, Anūkė tr
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Mažeika, Yards 1138.

A. "j" A.
JUOZAS 8UBAITI8

mirė birželip 21 d., 8:30 vai.
vaJc., 1931 m., sulaukęs 48 me
tų amžiaus, gimęs Leščių kai
me, Pernaravos par. Kėdainių 
apskr.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliamo nuliudinie 

dukterį Joscphiną, sūnų Ed
vardą, motiną ir tėvą, 3 bro
lius, Adųuią, Vladislovą ir An
taną, seserį Mcibulina Briedie
nė ir švogerį Alfonsą Briedį 
ir gimines. ’

Kūnas pašarvotas randasi 
1934 »So. Union Avė. Laidotu
vės įvyks Ketverge birt- 25 
dieną, 8:80 vai. ryte iš namų 
j Ap^eizdos Dievo par, bažny
čią, kur bus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į flv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. a. Juozo Subaičio gi
minės, draugai ir pažįstami e- 
sat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą

Nuliųdę liekame,
Duktė, Simus. Tėvai. Broliai,

Sesuo ir Gilinės.
Laidotuvėse patarnauja grab. 

Butkus. Tel Canal 2161

ANTANAS VAIČIULIS
mirė birželio 21, 1931 m. 6 vai. 
vak. sulaukęs pusamžio. Ki
lo iš Panevėžio Apskričio, Ra
guvos l’arap. Justinikų Kai
mo Amerikoje išgyveno 30 me
tų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Rozaliją po tėvais Ta- 
moliunaitė, augintinę A. Kul- 
bukaitė, brolio dukterį V. Tu- 
mienę, o Liet. brolį Klemensą 
ir gimines. Buvo narys Kecis- 
tučio dr-jos, Vytauto dr-jos ir 
Kareivinės dr-jos. Taipgi buvo 
rėmėjas I^abd. Sąjungos ir Ber
naičiu Kolegijos.

Kūnas pašarvotas 2216 W. 
24 st. Laidotuvės įvyks ketver
ge, birželio 26. Iš namų 8:30 
vai. bus atlydėtas į Aušros Var
tų par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į flv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiam? visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Moteris, Augintinė ir Gimines 
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Lachawich, ltoosev.j’.t 2513

Vyčius, tėvelius, pažįstamus 
dalyvauti tame piknike. Bus 
skanių valgių. Veitcrkos bus 
gražuolės.

Liepos 4 dienos pikniko pra 
nešimų darė pirm. P. Salti- 
mieras, kad įvyko AYaukegan. 
111., birželio 14 d. bendras 
komisijų posėdis, kad išrinkta 
generalė komisija ir apkal
bėta daug įvairių reikalų. r

Mūsų kuopos narių — pirm. 
Šaltiiniero ir Pikelio pasi
darbavimu gauta 16 policijan- 
tų, kurie 4 d. liepos chicagie- 
čių paradų lydės per miestų. 
Kad tik diena būtų graži. Vi
si laukiame tos dienos.

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
1637 ĮVEST 51 STREET

i Vai.: 3-4: 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d.

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 

Kampas 31 Street
VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis Ir šventadieniais 10-12

, Vai.: 2 iki 6 po plutų, 7 iki 9 vak.

į Office: 4459 S. Calil'ornia Avė.
Nerišlioje pagal sutartį.

Phone Lafayette 9.10

DR. F. S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. W00D STREET
Vai.: 1 — 4 v. v. ir 6:30 — 9 v. v

Ofiso Tel. Cicero 49,
Namų Tel. Lawndale 1342

DR. A. I. KING
DENTISTAS 

4930 VVest 13 St. Cicero. Iii.
Gas ir X-ray 

Vai.; 9-11:30; 1-5; 6:30-9 į Ned. ir Ser. po pietų pagal sutartį

vice Station prie 54 ir So. Ke- 
dzie avė., (Nortli East cor.). 
šios stoties savininkas yra J. 
A. Dalgis, šioj stoty darbno-

SVARBI ŽINUTĖ

DR, M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
nuujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Ava. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

OR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

------------------------------------
Res. Phone 

Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 8000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

r

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ

m

jy. it

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mca visuomet teikiame širdingą, eimpatingų ir ramų) 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GIUBŲRUI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

H,i T J, fonai: YARDS 1741 tr 1742

t Iki..:- .r ■-4^.. —

Be to, mūsų kuopa rengia jasi ir mandagiai kostome- 
istorinį flotų. Tų darbų ap-Irimus patarnauja du jauni
įsiėmė visą valdyba.

Mūsų mergaičių baseball ty
mas lošė su South West čem-1
pionais ir išlošė 5 prieš 4. 
Garbė mūšų sportininkėms.

Mūsų vaikinai rengiasi 
prie Track Meet liepos 4 d. 
Bus 50, 100 ir 250 
dusli”. Tikimos, kad niusiš 
kiai išeis laimėtojais.

Vyčių Karvelėlis.

NAUJA GAZOLINO STOTIS

Marąuette Park. — Birželio 
23 d. atsidarė Universal Ser-

vyrai Jonas Rimkus ir Steve 
Vyšniauskas.

Lietuviai privalo atsiminti, 
kur lietuvių filling stationai 
yra ir reikale privalo naudo
tis jų patarnavimu.

Taigi ir šių naujų stotį au
tomobilių savininkai privalo 

■įsitėnlyti ir pro jos šalį va
lcuojant privalo užsukti, o jų 
^patarnavimu busit užganėdin- 
*ti.

Rap.

GAKS1NKITĖS “DRAUGE”

Tel. Hcinlock 8700

Rez. TeL Prospect 0619

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6156 South Kedzle 
Rez. 6622 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 1-9 v. v. Išskiriant Ket.

OFISAI:
4901 - 14 St. 2924 VVashingtoid
10-12. 2-4. 7-9 12-2. 4-4, Blvd.,
Tel. Cicero 912 Tei. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. BO WIAT
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 VVest 12 PI 
Tel. Cicreo 2888

Nedėliomis
Susitarue

GRABORIAI:

J. F. RAMIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABO RIUS

cmjcagojb
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų U- 
dįrtoyatės.

OFISAS
(68 Weat 18 Street 
Telef. .Canal 6174 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUŠ

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUŠ

O t i • * g
4603 So. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 1277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUŠ

4443 So. Talma® Avė. 
TeL Virginia 1290 

Yards J138 
Chicago, III.

AKIŲ GYDYTOJAI:

A. L. 0AV1D0NIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUB 

Tel. Kenwood 6107
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
I

Ofiso Tel. Victory 8487
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2174

DR. J. P. POŠKA
OF. 8133 S. HALSTED STRETT 
REZ. 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 3-6 po piet. Ularn. ir Subat. 
I-S vak. Šventadieniais pagal sutartį

D E N T I S T A I

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

-----------------------------

DR. S, BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 VVest 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 9221 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Avė

Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. va

Nedėlioj pagal sutartį

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUŠ

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2516 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 6927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA.
GRABORIUŠ IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUŠ 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7611

I. J. Z O L P
ORABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ 

VEDRJAB

1650 West 46th St.

Phone Boulevard 7042

DR. VAITUSH, OPT. DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

- Tel. Canal 6222

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kurt, 
eetl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, Dervuotu- 
mo. skaudamą akių karštį. Nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys 
t® Ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, fgzaminavluioa daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

fipecislo atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va- 
I kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 11 
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų ckys atltalsontos 
bo akiulų. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DR. G. I. BL0Ž1S
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt Bt.)i

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Beredoj pagal sutartį

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 665S

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artcsian Ava 
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų 

C iki 8:30 vakaro

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street j 
Telef. VVlImette 196 arba 

Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliale 

ir Kctvergais vakare

DR. A. P. KAZLAUSKIS DR. CHARLES SEGAL
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenuo 
Vai.f Nuo 19 ryto iki 8 vakare

Tel. Cicero 1261

DR. GUSSEN

Kampas 44tų ir Paulina RtA 
Tel. Boulevard 62(1 - 1412

Nubudime valandoje kreipkitės 
prie mano. patarnauziu slmpatiš-
kai.

dykai.

mandagiai, gerai Ir 
kitu*. Koplyčia dėl

Picine

Tel. Yardz 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 2 

vai. vakare
Nedėliomis pagal sutartį

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Ofisai ir Akinių Dirbtuvė
756 VVest 35th St.
Kampai Halsted Bt. 

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

Tel. Lafayette 5820

Rez. Grovehlll 2940

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray & Gas
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlioj pagal sutartį

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND Al
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4

pietų: 7 — 8:30 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Telef. Midway 2880

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND A^
Tel. Yards 0994

Resldencltos Tel. Plaza 22(i

VALANDOS:
Nuo Ii iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki S po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėk nuo 1( iki 12 dlan*



draugas Trečiadienis, Birž. 24 d., 1931

METINIS ŠVENTO MYKOLO PARAPIJOS
IK NIK A

ĮVYKS’

Nedelioj, Birželio - Jure 28 D., 1931 M.
VYTAUTO PARKE Prie Šv. Kazimiero Lietuviškų Kapinių

Prasidės lygiai 12 va. nuo pusiaudienio Įžanga 50 centų. Įh
Bus gera muzika ir visokių įvairių pramogų. Užtikriname, kas tik atsilankys, nesigailės. Vi- 

si bus maloniai priimti ir nuoširdžiai pavaišinti Todėl kviečiame visus, savus ir kitus, piknikan 
pas mus.

KLEBONAS IR KOMITETAI. j-g11

UŽUOJAUTA.C H I C A G
KALVAIČIAI (LIETUVOS
KONSULAS), IŠVAŽIA

VO LIETUVON ATOS
TOGOMS.

Birželio 21 d. Dr. Davidonio 
namuose susirinko gražus bū
relis žmonių. Visi gėrėjosi Dr. įrengimo 
Davidonio dailiu daržu ir 
prie tos progos fotog. Stan
kūnas nuėmė visų paveikslus 
— judomuosius ir kitokius.

Visi svečiai smagiai viešė- 
josi su mūsų konsulu ir jo 
žmona prie skanių užkandžių, 
kuriuos parūpino p. Davido- 
nienė.

Devintai valandai besiarti 
nant, pradėjo visi rinktis prie

gabiausia visoj klasėj. Diplo
mams ir dovanas išdalino mūsų 
Į gerb. klebonas kun. Svirskas.

Reikia tarti širdingas ačiū 
mūsų sesutėms Kazimierie- 
tėins už jų uolų, energingų

Bridgeport. — Šinomi reiš
kiame gilios užuojautos p-nios 
Naugžemienės dukterims, su- vusių westsidiečių, 
nams ir artymiesiems, mirus 
jų brangiai motinėlei, Barbo
rai Naugžemienei.

A. Rėmėjų Dr-jos Centras.
larbų mokykloje, kaip ir su- --------------------------------------

dailaus programo, že tur«s pramogų parapijos 
' kuris žmonėms teikė pasigėrė- naudai.
jimo. Didžiausį įspūdi darė Rūtos daržas dabar

pastovaus oro ir lietaus (par- gaiš ar daiktais, prisidėjo da 12 STIPRIAUSIŲ VYRŲ. 
ke) gražiai pavyko. šie: M. Jasnauskas, K. ir B.

Šį metiniam parapijos pik- Šidlauskai, Kaminskas (nuo 
nike daug buvo ir svečių, bu- Oklės), R. Kastelek, Jonas

o dabar 
išsikrausčiusių į kitas kolo
nijas. Malonu buvo jiems su
seki senus pažįstamus ir pa
silinksminti.

Pikniko darbininkai visi 
gražiai darbavos. Perdaug už
imtų vietos juos išvardyti. 
Kaikurios darbščios mūs pa-pilna-

vaidinimas pačių sesučių pri- me gražume. Medžiai puikiai rapijos veikėjos moterys at 
mostas, ir Edvardo Sriubo pa- žaliuoja, visi įrengimai gata- j važiavusios į piknikų liuos 
rodymas ir išaiškinimas pa- vi.
veikslo tokio “dangaus”, ko-1 Viskas pagal naujausios ma 

^da niekad nebuvo nupieš- dos.

Brenza, S. Šimulis, S. Cibuls
kis, M. (lečas, P. Cibulskis, E. 
Radzevičienė, F. Balčiūnas, 
J. Zurkauskas, J. Dobrovals- 
kis. Be to, J. Dobrovolskio 
(nuo Okles) pasidarbavimu, 
šie olselininkai aukojo para
pijos piknikui: H. Krueger, C. 
Stasiukaitis, R. Krame ir Na- 
movicli.

Liepos 4 d. per Lietuvos 
Vyčių Dienų (K. of L. Day) 
Waukegan bus lininės virvės 
traukimas tarp 24 vyrų — po 
12 iš Cbieagos Apskrities ir 
Wliseonsin Apskrities. — Čem
pionatui laimėti.

musulus, kviečiami atvažiuoti 
į piknikų. Čia bus daroma 
praktika. Cliieagiečiai turi 
parsivežti čempionatų.

Rap.

UŽMUŠĖ PERKŪNAS

Varėnos valsčiuj Vazgirdo- 
nių kaime užėjus audrai, griau 

L. V. Chieagos Apskritys stinis mirtinai užmušė laukuo- 
savo stiprius vyrus rinks perįsc dirbantį pilietį Bartašiūnų

ks
t.«s. Veikalėlis labii juokin-1 Dr-jos, kurios norės naudo- 
gas ir gabiai atliktas. ,tis Rūtos daržu savo naudai,

T: kiruos, kad baigęs mokyk- !tur*s užsimokėti par. $25.00.
v. . U jaunimas neapleis savųjų, f Kadangi West Sidėj pasitai- 

durų, kur p. Elias, gražiai pa- bet dėg.g įg genesni j dr • ko, kad parapija ir draugijos 
sveikindamas nuo susirinku- prog& įiiraSyti Vy.tir “Draugas”_ parengia pik-

čių knopon, kuri sus-nius tar
no kas pirmų ir tn’;<: trečia
dienį kiekvieno me tesio 

Dabar L. V. 5 kp. rengiasi

šių, įteikė poniai Kalvaitis 
gražių rožių ir dailu “kor
sag.” Taipgi “korsag” dailių 
rožių įteiktas ir p-lei Adgaus-1 
kaitei, p. Balučio pagelbinin- j
kei iš Wasliingtono, kuri kar-iV'ie ‘ 4tli of July”.
tu su Kalvaičiais grįžta į: ------------
AVfcsbingtonų. I Parop. mokyklos mokinių

Greitu laiku visi vėl susirin- piknikas Įvyko birž 16 d., 
ko Grand Central stotyje. At- Lincoln parke. Jam? dalyvavo 
sirado ir daugiau draugų pa- r,e vien mokiniai ir mokyto- 
linkėti smagios kelionės. bos, bet ir tėvai, ir pa/.įstami, 

Ponas Kalvaitis ir jo žmo-dr kun. Svirskas. Besilinks- 
na maloniai su visais atsisvei-1 c.iinant toliau užtikta ir ti
kino. Įlipus jam į traukinį, vi- j t°s kolonijos — Ciceros parap. 
si apstoję sugiedojo Lietuva, :m°kyklos mokinių piknikas, 
Tėvynė Mūsų. įkuriame taip pat dalyvavo ir

Baigiant himnų traukinys mokytojos ir kleb. kun. Vai

nikus vienų dienų ir per tai 
deni kitiems pakenkia, tai 

j nutarta, kad kitų vasarų visų 
piknikų rengėjai tarsis, kad 
didelių parengimų vienų die
nų nerengti.

Antras šių metų par. pikni
kas įvyks rugpj. 16 d. savam 
darže. Visų dr-jų prašoma ne
rengti tų dienų piknikų arba 
išvažiavimų, o visiems reikė
tų stoti j talkų parapijai.

Vietinis.

X Aušros Vartų parapijos 
piknikas, Vytauto darže, pe
reitų sekmadienį, nežiūrint ne

palengva pradėjo tolintis.
. Eglė.

JAUNIMO AUTINGAS. VA
KARAS MOKSLO ME
TAMS BAIGTI. MO
KINIŲ PIKNIKAS.

North Side. — Birželio 14

čunas. Ir ne vien Cicero, bet 
Marųuette Park, Town of La
ke ir kitų kolonijų. Matyt, kad 
mūsų kolonija visiems patin
ka.

I>aikas praleistas taip link
smai.

F-s.

d. L. Vyčių 5 kuopa buvo su
rengus išvažiavimų į Jef-
ferson park miškus, J<ur jau- i ------------
nimas labai linksmai laika? Birželio 22 d. vakare Auš- 
praleido bežaizdami bolę, šok- ros Vartų par. pikniko darbi- 
dątni ir tt. Vieta labai pato ninkai turėjo pasitarimų apie 
gi, ant kalnuko. : tolimesnį darbų parapijos nau

dai. Rengėjai apgailestavo,

PASITARIMAS APIE 
DARBĄ.

. , . Jeigu per klaidų kurio ge- noriai eio darbininkams i tai- , .. . .. , .x x radano pavarde liko praleis-I’ o l'ici »» a w v -i/\n Iv Akų. Visi parapijos komiteto 
nariai gražiai dirbo, ypač 
daug pastangų dėjo pp. Stum

ta, prašoma dvoanoti.

brys, Ribickas, Šliogeris, Druk I VKITE IR PLATI N

tenis ir kiti.
Brolis Vladas, kuris visuo

se parapijos reikaluose daug 
padeda ir šiame piknike gra-, M. ZIZAS
žiai darbavos.

Apskrities piknikų, birželio 
28 d., Bergmans darže.

Todėl visi, turintieji gerus

26 m. ūkininkų. R.’

TIKRAS BARGENAS
Gražus 2 flatų muro namas 

po 6 kambarius. Vėliausi įtai
symai. Vertas $16,500. Bus 
parduota pigiai, arba pri-

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI,im* ™orgičius ar lotų į mai-
-------—--------------------------- j nų. Karnas randasi arti Mar-

1 ųuette Parko.
į Tel. Republic 5551

Namų Statymo Kontraktorlua
žodžiu, visi, kuriems para- 8tMtau Įvairiausius ^namus prieinamai

* * *11* „a* v* j* ! *pijos reikalai yra arti širdies, 
dirbo, kas kieK; galėjo. Taigi 
visiems nuoširdūs ačiū.

X Be pirmiau paskelbtų 
biznierių ir šiaip geraširdžių, 
kurie piknikui aukojo pini-

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 662(

Telef. Republic (394

D. GRICIUS

Tel. Downers Grove 1395 
BENEDIKTAS MOTUZAS 
Ogden & Venard avės 

Downers Grove, III.
Turim gražių užeiga, užlai- 

kom skanių valgių ir gėrimų.

Kendžlų Storas, senai jst. cigarai, 
smulkmenos, school supplies. Ilgas 
tįstas. 4 kamb. Pigiai 2639 No. Roek- 
well St.

BAGDONAS BROS,
FURNITUNE & PIANO MOVINO

Local & Long Dlstance Retnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALIŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

fomičius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei

Vakare visi turėjo skubintis 
namo, nes tų dienų įvyko mok 
slo metų baigimo vakaras. Su
grįžę jau rado parop. salę pil
nų publikos.

Šįmet mokyklų baigė šitie 
mokiniai: P. ir V. Nausėdai
tės, O. Ramoškiutė, O. Kup- 
čiuniutė, IT. Kišonaitė, G. šer- 
petailė, II. Kazakevičiūtė, O. 
Juškiutė, J. Vilkeliutė, A. ir 
E. Drnzdauskai, W. Bagonto- 
vičins, J. Radzvilas, J. Tamo- 
sevim us, S. Makaras ir A. 
Sriubas.

P-lė Elena Kišonaitė gavo 
pirma dovanų už savo ener
gingų mokykloje darbų, kaipo

kad piknike negalėjo dalyvau
ti pats klebonas gerb. kun. 
L. I>raugelis. Į savo vietų 
gerb. klebonas paliko kun. 
Andružį, kun. Dr. K. Matulai
tį, misijonorių kun. Petraus
kų, brolį Vladų ir pikniko 
rengėjus.

Piknike pasižymėjo šv. O- 
nos dr-jos narės. Jos padarė 
gražaus pelno parapijai. Jos 
patarnaus ir pasidarbuos per 
Vladislovų vardines birželio 
27* ir 28 d. Patarnaus taipgi 
Nekalto Prasidėjimo Sodalici- 
ja. Vyrai ir vaikinai taipgi 
gelbės prie įvairių darbų.

Šv. Onos dr-ja Rūtos dar-

Wm. J. Kareiva
■ Savininkas 

Del geriausios rųSlea 
Ir pktamavlmo. Sau
kit '

GREF.N VALLEY
PRODUCTS 

Olsetls Šviežių kiauli
nių, sviesto Ir sūrių.

4844 80. PAULINA 8TREET
Tel. Boulevard 128*

Lietuvos Laisvės Bonus 
Perkam ir Mokam Cash

už $100.00 
už 50.00

$80.00
40.00

ATSINEŠKITE ARBA PRISIŲSKITE 
LAIŠKU

John J. Zolp
4559 South Paulina Street Chicago, UI.

PRANEŠIMAS
Dr. Susan A.
Slakis

ATIDARĖ NAUJAI OFISĄ

4145 ARCHER AVENUE
(Kampas Franrlsro Avė.)

Dr. S. A. Slakis yra specialistė vaikų ir moterų ligų 
Priėmimo valandos: nuo 10 v. iš ryto iki 12-tos 

dienų; nuo 4 iki 6 vai. vakare 
Reredoms ir nedėliomis pagal susitarimų

Ofiso tel. Lafayette 7337 Res. tel. Hyde Park 3395

I

QENERAtl8 kontraktomius 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnaaniausios.

2452 WEST 69th STREET

Phone Vlrglnla 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATYMO KONTRAK

TO RIU8
4556 S., R0CKWELL ST.

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
siu kuogerlausla.

4426 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 8227

Sapos Telef. , Namų Telef.
Hemlock 2847 Republic 6(88

l JOHN YERKES
Plumbing & Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos 
2422 WEST 69th STREET

AUTOMOBILIAI

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų ui labai mažų kalnų. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės J 
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa
tyręs mekanlkaa J. MENZOR.

White Sox Motor Sales
A. Jankaitis pardavėjas 

8. Rumchaks savininkas
610 WEST 35 STREET 

Tel. Yards 0(»*

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo. ilrdlngal 

praAau atsilankyti Ir pamatyti nau
jus 1*81 NASH automobiline au vė
liausios mados sutomatlikals Įtai
symais. sport Royal tekiniais Ir ki
tais litobullnlmats, kokius tiktai 
NASH taip gali Įrengti ui tokias 
prieinamas kalnas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenue

Lafayette 2012

Gražus daržas pasilsėt, vai- tfts> geros .- nebrangm 
kams palakstyt, arkliukai pa-!
jodinėt. Turim tourist campj ^es pervežame daiktus iš ir
kur galima pernakvot.

R, ANDRUIUNAS
(Marquette Jewelry & 

Rtdio)
Uilalkau visokių 

auksintų Ir sida
brinių daiktų, vė
liausias mados ra- 
dlo. planų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau latkrodilus 
Ir muslkoa Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK >28*

BESIRENGIANTIEMS 
VESTI ŽIEDAI

Ir
Baigiantiems Mokyklą 

Dovanos

Mes užlaikome geriausių dal- 
mentinlų žiedų dėl sutartuvių — 
engagement. Turime graialuslų 
laikrodžių, karolių, fontanlnlų 
plunksnų, burkfttlnų — gintarų— 
žodžiu sakant. turime visokių 
visokiausių dalykų, kurie yra tin
kami pirkti kaipo dovanos bai
giantiems mokyklų. Musų kainos 
dabar yra specialiai nupigintos. 
Naudokitės proga!

Taipgi taisome laikrodžius pri
einama kaina. Musų darbas ga
rantuotas.

JUOZAS A. RIZOEN 
3313 S. Halsted St.

Telef. Boulevard (6(1

į kitus miestus.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nuslunčlame pinigus Lietu

von paStu Į dvi savaites, tele
gramų J dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
] Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus Ir visus 

Irgallžkus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglClų.

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoSirdžlu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669

DOLLAR SAVINOS,
BUILDING & LOAN 

ASS’N $$$
“LIETUVIŲ 8PULKĄ”

•812 So. Weatom Avenue 
įmokėti pinigai ant knygučių

nefta nemažiaus kaip, (% ant 
pareikalavimo 4% J metus.

Pradėklt tauplntl pinigus da
bar saugiai Ir pelningai.
K. J. Macke (Mačiukas)

8pu1kos sekretorius ir Vie
nas Notaras (Notary Public).

Padarom pirkimo, pardavimo, 
skolinimo notas, liaus, kontrak
tus Ir kitus llgallikus dokumen
tus atsargiai Ir pigiai.

Apdraudiiam (Insurance) na- 
mua, fornlčlus, stiklus Ir au- 
totnoblllua tvlrCIaualose Kom
panijose.

Kviečiam persitikrinti.




