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BUS PAKVIESTA IR 
VOKIETIJA

PARYŽIUS, birž. 28. —
Paai.ški, kad Francija neturi 
noro daugiau nusileisti prezi
dento Hooverio sumanymo 
klausime.

Taipat paaiski, kad J. Am. 
Valstybės matyt, pasiduos 
Francuos norams.

Rytoj tad prasidės konfe
rencija. Bus pakviestas ir Vo
kietijos atstovas.

VOS IŠLIKO FRANCUOS 
KABINETAS

PARYŽIUS, birž. 27. — 
Šiandie anksti ryte Francijos 
parlamentas baigė triukšmin
gai svarstyti prezidento Hoo- 
veiio sum^iymų nutraukti ka 
ro skolų mokėjimų vieneriems 
metams ir į tų sumanymų 
Francijos ministerių kabine
to atsakymų.

Kaip tik kabineto atsaky
mas Amerikai pripažintas tin 
kamuoju ir reikšta kabinetu 
pasitikėjimo, tuojaus J. An.. 
Valstybių Iždo departamento 
sekretorius Mellon atnaujino 
pasitarimus su Francijos mi- 
nisteriu pirmininku Lavai.

Pasitarimai vedami skubo
tai. Norima kuoveikiaus susi
tarti kompromisu, taip kad 
karo skolų mokėjimo nutrau
kimas būtų vykdomas pradė
jus liepos 1 d.

ParĮamento svarstymai bu
vo' liegalo triukšmingi. Tauti
ninkų atstovai aštriais žo
džiais puolė prezidentų Hoo- 
verj. Sakė, būk jis norįs Vo
kietijų išsukti iš karo atpil- 
dynrų mokėjimo, kad po to 
Vokietijoj puikiau klotusi A- 
merikos kapitalui.

Pulta ir sava vyriausybė už 
daromus nusileidimus prezi
dento Ilooverio sumanymui. 
Buvo pavojaus kabinetui. Kas 
valanda parlamentas galėjo 
reikšti nepasitikėjimo ir La
vai’o kabinetas būtų griuvęs.

4 ŽUVO SPROGIME

NOBEL, Ont., Kanada, birž. 

27. — Canadian Industries, 

Ltd., dirbtuvėje įvyko sprogi

mas. Žuvo 4 darbininkai.

IŠKELIAMA KOVA 
KUNIGAMS

MEXICO MIESTAS, birž. 
28. — Vera Cruz valstijoj iš
keliami kunigų persekiojimai. 
Išspręsta kuoveikiau vykdinti 
Valstijos įstatymų, kuriuomi 
einant visoj valstijoj leidžia
ma darbuotis tik 11-ai kuni
gų. Vienam kunigui išpuola a- 
pie 100,000 katalikų.

Kai-kuriuose miesteliuose 
kunigai jau pašalinami ir už
daromos bažnyčios.

SUKILO ISPANIJOS 
LAKŪNAI

MADRIDAS, birž. 28. — 
Pašalinus iš kabineto kariuo
menės lakūnų viršininkų maj. 
Franco, prieš vyriausybę su
kilo visi lakūnai.

PAŠALINTAS KOMITETO 
NARYS

MADRIDAS, birž. 28. — 
Laikinoji Ispanijos vyriausy
bė iš savo sustato pašalino o- 
ro ministerį lakūnų majorų 
Franco. Jis kaltinamas darus 
sųmokslus prieš pačių .vyriau
sybę.

SUSPROGDINTA 4 
BOMBOS

GENOA, Italija, birž. 28.— 
[vairiose miesto dalyse sus
progdintos keturios bombos. 
Policija įsitikinusi, kad tai a- 
narchistų darbas.

MINĖJO 15 M. SUKAK
TUVES

VERDUNAS, Francija, bir. 
28..— Vakar čia minėta 15 
metų sukaktuvės, kaip franci 
zai po kruviniausių mūšių 
nuo vokiečių išgelbėjo šių ga
lingų tvirtovę.

DANAI LAKŪNAI VAIŠI
NAMI

COPENHAGEN, Danija, b. 
27. — čia atskridusiu per At- 
lantiko vandenynų iš Ameri
kos du danu lakūnu yra vai
šinamu ir gerbiamu kaipo į- 
žymiausiuoju tautos vyru.

KELI IŠ BĖGAMŲJŲ ŽINIŲ VAIZDELIAI

1. Didžiausias Didžiųjų Ežerų keleivinis laivas “Noronic” pirmutinis plaukia Kana
dos perkasu Welland. 2. Dr. Frank Boas iš Columbia Universiteto — naujas “Ameri
can Association for .Advancement of Science” prezidentas; su juomi čia atvaizduoja
mas Dr. T. H. Morgan, buvusis šios organizacijos prezidentas. 3. J. Torrio, Chicagos 
smurtininkų vienas vadų. < ’

KATALIKŲ AUKLĖJIMO 
SĄJUNGOS SUVA

ŽIAVIMAS

PHILADELPHIA, Pa., br. 
27. — Šių savaitę čia įvyko 
Šalies Katalikų Auklėjimo 
Sąjungos metinis suvažiavi
mas. Dalyvavo daug įžymiųjų 
auklėtojų mokytojų, įėmus se
seris vienuoles iš įvairių aka
demijų ir kolegijų. Suvažiavi
mo atstovus sveikino Jo Emi
nencija kardinolas Dougherty, 
Philadelphijos arkivyskupas.

KATALIKAI APLANKE 
ANGLIKONŲ KATEDRĄ

LONDONAS (per paštų).— 
500 Šv. Kolumbo Vyčių narių 
aplankė Canterbury katedrų, 
pirm daugelio šimtmečių bu
vusių katalikiškų, gi ligšiol e- 
sančių anglikonų žinyboje.

Šioje katedroje yra pAlai- 
dotas palaimintasis Tomas 
More. Katalikai suklaupę prie 
jo antkapio pasimeldė ir pa
dėjo gėlių vainikų.

Iš katedros išėję visi nužy
giavo į artimiausių katalikų 
bažnyčių, kur įvyko pamaldos 
palaimintojo More pagarbai.

SUŽEISTA 25 RAUDO
NIEJI

BARBERTON, O., birž. 27. 
— Apie 1,000 komunistų ir 
jų sekėjų Lake Anna parke 
turėjo susirinkimų ir pradėjo 
grųsinti policijai.

Kadangi susirinkimas buvo 
be leidimo, policija komunis
tus puolė. Panaudota garsty
čių bombos ir lazdos. 25 rau
donieji sužeista.

PRAĖJO SAUSUMŲ 
LAIKAS

.IUNCKSONVILLE, UI., b. 
28. — Pirmu kartu į penkis 
mėnesius vietos gyventojams 
leista be jokių varžymų nau
dotis vandeniu.

CHICAGO JE
Į

GAISRAS MĖSOS SAN
DELY

WMson & Co. mėsos sande
ly, 1257 Oakdale avė., kilo gai
sras. Apie 50 darbininkų grei
tai apleido trijų aukštų būtų.

AREŠTUOTAS TAIKOS 
k TEISĖJAS

Už pergreitų automobiliu 
važiavimų areštuotas taikos 
teišėjus Ch. Glass iš High- 
wood.

Jis aiškinosi vieškelių polic 
monui, kad skubinasi į teismų 
klausyti pergreito automobi
liais važinėjimo bylų. Tas ne
įtikino poliemono.

NEAPMOKAMOS ATOS- 
.TOGOS

Cook apskrities komisija iš
sprendė, kad šįmet apskrities 
tarnautojai turės neapmoka-
mas atostogas. Tas taip da-1rastas’ kadangi karalil,s ir ’° 

žmona yra stačiatikiai.romą išlaidų mažinimui.

IMA TAUPYTI MIESTO 
VALDYBA

Majoro Ceymako vedama 
Cbięago miesto valdyba maži
na išlaidas. Vieneriais metais 
išlaidų būsiu mažiau apie 5 
milionai dolerių.

APIPLĖŠTAS OFISAS

Trys plėšikai užpuolė Hou
sehold Finance Co. ofisų, 736 
East 63 gat. Dvylikai žmonių 
grųsino revolveriais. Pagrobė 
apie 1,000 dolerių.

VYRESNYSIS TEISĖJAS

Cook apskrities kriminali
nio teismo vyresniuoju teisė
ju išrinktas teisėjas H. M. 
Fisher. ,

GAL VYKS I EUROPĄ

Ateinantį rugsėjį Paryžiuje 
įvyks tarptautinis policijos 
viršininkų suvažiavimas.

Chicagos majoras Cermak 
patariamas tan suvažiaviman 
pasiųsti policijos viršininkų 
Alcock.

t.. Šiandie .Chicagoj minima 
Kūdikių diena.

JUGOSLAVIJOS KARA
LIUS LANKĖSI KATALIKŲ 

BAŽNYČIOJ

PRAHA, Čekoslovakija (per 
paštų). — Iš Jugoslavijos 
praneša, jog Kamena Brana 
miestely įvyko katalikų iškil
mės. Buvo apkarūnuotas ste
buklingasis Dievo Motinos pa
veikslas.

Pontifikalinių šv. Mišių 
klausyti nuvyko Jugoslavijos 
karalius Aleksandras su žmo
na. Katalikai nesigailėjo jied
viem nuoširdžių syeikinimų.

Tas įvykis skaitosi nepap-

Tai jau antras karaliaus 
Aleksandro apsilankymas ka
talikų bažnyčioje. Pirmu kar
tu jis bažnyčių lankė, kada 
turėta gedulingosios pamaldos 
už mirusiu franeuzų maršalu 
Foch ir Joffre.

ANGLIJA OELBĖSIANTI 
INDIJAI

LONDONAS, birž. 28. — 
Indijos finansinė padėtis jau 
senai yra bloga. Anglija tad 
pagaliau Išsprendė duoti jai 
reikalingos pagelbos.

Apie tai skelbia patsai mi- 
nisteris pirmininkas MacDo- 
nald.

F.ULTON, Mo., birž. 28. — 
Nukritus orlaiviui lakūnas 
Jordan žuvo ir du keleiviu su
žeista.

Šiandien ir rytoj, Šv. Jur
gio par. salėj, Brooklyn, N. 
Y. įvyksta Lietuvių Darbinin
kų Sąjungos šešioliktasis Sei- 
mas, kuris prasidės 10 vai. 
ryte iškilmingomis šv. Mišio- 
mis ir pamokslu. Sesijos pra
sidės 11 vai. ryto. Seimas ža
da būti skaitlingas. Kun. Jo
nas Balkūnas skaitys svarbių 
paskaitų apie naujųjų darbo 
enciklikų. Kun. K. Urbanavi
čius parašęs referatų apie L. 
D. S. tikslus.

L.D.S. organas “Darb.” a- 
pie šio Seimo svarbų taip ra-
vso:

“Šiandien, ryt ir poryt į 
Šv. Jurgio parapijų, Central 
Brooklyn, N. Y. suvažiuos lie
tuviai darbininkai ne revoliu
cijos kelti, ne kurstyti vienus 
prieš kitus, bet sustiprinti sa
vo darbuotę, suderinta su Kri
staus mokslu. Jie važiuoja, a- 
irot šv. Povilo paraginimo, per 
dirbti save atnaujindami savo 
dvasių. Darbininkų kova už 
geresnę ir teisingesnę socialę

HOOVER NEPAMIRŠTA IR 
PIETŲ AMERIKOS

WASIIINGTON, birž. 28.— 
Praneša, kad kuomet preziden 
tas Hoover baigsiųs derybas 
su Francija karo skolų mokė
jimo nutraukimo vieneriems
metams klausimu, tada jis at-• »
sižvelgsiųs ir į Pietų Ameri- 
kų, kur taipat finansai ir e- 
konominė padėtis yra suirę. 
Nuo to suirimo nukenčia ir 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės.

AMERIKOS LAKŪNU 
SIEKIA ALASKOS

VLADIVOSTOKAS, birž. 
27. — Skrindančiu aplink pa 
šaulį amerikiečiu lakūnu šian
die pasiekė Blagovieščenskų ir 
po kelių valandų išskrido į 
Chabarovskų. Iš tenai jiedu 
skris į Kamčatkos pakraščius, 
iš kur paskui pasuks į Berin
go jūrų ir į Nome, Alaskoj.

Kol-kaa jiedviem laimingai 
klojasi.

ŠIAURINĖS AMERIKOS 
KENTĖTOJŲ ŠVENTOVĖ

ANRIESVILLE, N. Y., bir. 
27. — Anų dienų Albany vys
kupijos vyskupas Gibbons čia 
pašventino Šiaurinės Ameri
kos Kentėtojų šventovę. Kelio 
lika tūkstančių tikinčiųjų da
lyvavo nepaprastose iškilmėse.

ir politiniai ekonominę tvarkų 
yra ne lengva, nes prieš juos 
stovi gerai organizuoti kapi
talistai.

Be to, darbininkams nema
žai kenkia įvairiais vardais 
pasivadinę socialistai, kurie 
laiko niekais visa kas ant
gamtiška, o tik ieško materia- 
lės gerovės. Jie mums sako, 
kad socialis klausimas esųs 
tik ekonomiškas klausimas. 
Tuo gi tarpu yra aišku, kad 
tų klausimų reikia spręsti re
miantis dorovės Ir religijos 
principais.

Bažnyčios Galva ir šiais 
metais priminė mums nenu
tolti nuo tų principų. Jis ra
gina dvasios vadus padėti 
darbininkams susiorganizuoti.

Dabartinė tvarka negali pa
tenkinti katalikų darbininkų, 
nes ji yra paremta neteisin
gumu, nelygybėmis ir skriau
domis.

Katalikų darbininkų 
šventa pareiga kovoti netei
singumų, nelygybę ir skriau
dų.”

MAŽINA IŠLAIDAS

1VASHINGT0N, birž. 28.— 
Karo departamentas paskel
bė, jog ekonomijos tikslais iš
laikyti šalies sargybos vyrus, 
pašauktus lavinimui šių vasg^ 
rų, sumažinamos išlaidos ligi 
45 cėntų dienojė kiekvienam.

NEW YORK, birž. 28.' — 
Šiame mieste jau ’penki' tei
sėjai (magistratai) pašalinti 
iš užimamų vietų-

ATKAKLUS LENKŲ 
DEZERTYRAS

!
Į Telšius buvo varomas le

nkų kariuomenės dezertyras 
Batvinskas Juozas. Pravažia
vus Steponiškių stotį, jis! iš
šoko iš einančio traukinio pro 
langų ir, nežiūrint į pastangas 
jį sulaikyti, pasislėpė* Kuršė
nų policijos vėliau jis buvo 
Šaukėnų vieškelyje sulaikytas. 
Dezertyras Batvinskas, jį su
laikius, puolė policininkų, no
rėdamas nuginkluoti ir mėgi
no bėgti, tačiau vėl buvo su
laikytas ir pasodintas į Šiau
lių kalėjmų. “R”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23 
Belgijos 100 belgų " 33.91! 
Vokietijos 100 mrk 23 83 
Šveicarijos 100 frankų 19.22
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žinoti to jpniešastis, bet jei dauguma 'kuopų 
paįra, 'tada yra visiškai blogai. Mos neturime 
tikrų davinių, ar dštikro taip yra (L. J), B-goje. 
Apie tai daugiausia sprendžiame .iš spaudoje 
telpančių pranešimų.

Vis dėl to, mums rodos, kad vyriausias 
L. D. S. šešioliktojo seimo uždavinys turėtų) 
būti — atgaivinti organizacijos veikimų, iš-, 
rinkti tokių valdybų, kuri sugebėtų vado-: 
vauti darbininkiškai organizacijai, kuriai pir
moje vietoje rūpėtų darbo žmonių gerovė. 
Reikia žinoti, kad vykdant tokį gTažų pro
gramų. kokį turi L. i). S., yra daug darbo ir 
reikalinga tinkamų vadų.

Ką Patyriau Žemaitijoje.

Amerikiečiai Lietuvoje Pasigenda “Menkių”...

Mielas Olesyti! Noriu, kiek [Žemaičių Kalvarijų, rodos

tosi senos pilies griuvėsiai KAS KALTAS UŽ RADIKA 
Aš, meilyti, trokščiau turėti) LŲ PLITIMĄ,
tokioj vietoj vasarnamį, vie
ton Palangos, nors man visu

tau žinoma vieta. Man tenyk
štė apylinkė labai patiko. Čia 
yra daug kalnų kalnelių, ir

Lietuva atrodo lyg vasarnn-
Nutruukę sesijų Illinois val

stybės įstatymų leidimo že-

LITHUANIAN DAILY ««END 
PubUdua Dot)r. jbzoobc auUot.
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DIENOS KLAUSIMAI

Kada L. D. S. centre atsiras daugiau su- 
i manumo, kada kuopos iš centro gaus nuo-1 
i latinius -nurodymus, veikimas įsijudins, tada 

ir organo išlaikymas bus lengvas dalykas. 
Tat, mes širdingai linkime L. D. S. seimui 

• kuogeriausio pasisekimo ir pilniausia pasi
tikime, kad nuo šio seimo šioj kilnioj lietu
vių katalikų organizacijoj atsiras daug dau
giau veiklumo, atsigaivins jos kuopos, jai va
dovaujant, sustiprės visas lietuvių krikščio- 

1 1 nių darbininkų judėjimas.

sugebu, tau savo kelionę po 
Žemaitiją aprašyti. Žemaitija 
ištiesų yra graži, o žmonės
čia yra labai nuoširdūs iri mūsų kelias taip lyg 
vaišingi, ir man net pasidi
džiuoti norisi, jog galiu save 
vadinties žemaite. Pradėjome 
savo kelionę nuo Šiaulių, mat 
reikėjo p. Gabaliauskų paim-

mis. Ūkininkui apie ežerų gy-1 mesnieji rūmai negali pasigir- 
vena labui skurdžiai, nes že-jti atliktais dideliais darbais.
mė daugiausia smiltynė. •Jei jie kų tokio ypatinga at-

Gaila, kad Amerikos lietu-',lik"’ l>adart viea ‘urta»li'J 
koks1 vai nesistengia pamatyti gra- "aui,ai- ,J“ alininkams kas 

sapnas gražiai vingiavosi tarp šiaušias vietas Lietuvoje. Daž-'tko' *' ‘al sa
tų kalnelių, ir man norėjosiį mausiu musų ekskursantai kai 1
taip kaip Adeliutei Norvegijos urnose tupi pas gimines ir val-
kalnuose apsvaigti ir niekui* (stybinę gurkšnoja, ir dar a- 
kitur neiti. O ir įdomių isto-pic “stebuklingų” Amerikų 

.ti. Iš Šiaulių važiavome į Ma-įriją man teko sužinoti, kati kvailų pasakų pripasakoja, o 
žeikius. Tarpe šių dviejų mies Žemaičių Kalvarijos įsteigėju kai Amerikon sugrįžta tai 
tų apylinkės nelabai įdomios, buvo vyskupas Tyškevičius. Lietuvą pakeikia. Argi jie no- 
daugiausia lygumos, tik ret-,Jis atlankęs Šventųjų Žemę, ir vi kad Lietuva savo gražumų
karčiais susitikimas vieške- iš ten atsivežęs nuo Kristaus 
lio su Ventos upe paįvairino Kančios vietų žemės išbarstė ti? Žinai, branguti, kad čio

nykščiai žmonės jau pavargo 
bedėdami pastangas, kad kų

mūsų kelionę. Iš Šiaulių į Ma-Įpo tam po parinktus kalnelius, 
žeikius eina pirmos rųšies vieš j paskui pastatė koplytėles, ir 
kelis, 80 kilometrų tolio, ir regis vandens iš Cedrono u-; nors amerikiečiams rodinėti,

L. ©. «. .BEIMĄS.

Šiandien pradėjo savo metinį seimų Lie- 
ftanių Darbininkų 'Sąjunga, buri -leidžia laik- 
awritį “darbininkų”, .■Seimas, kaip jau (buvo 
(pranešta, įvyksta šv. Jurgio par. salėj, Broo- 
klyn, N. Y.

^Šeštadienyje šioje vietoje trumpai rašė
me .-apie iL. D. ,S>. ttikelus ir jos 'reikalingumų. 
Šiaipgi išreiškėme apgailestavimų, kad dau
gelyje mūsų kolonijų iL. D. S. kuopos nebe
veikia.

Mes 'neabejojame, kad Lietuvių Dafbi- 
•ninkų‘Sąjunga yra reikalinga ir naudinga or- 
ganiaaoija. fti gražiai veikė iper keliolikų mė
ty. Ir, -reikia -pripažinti, daug kilnių darbų 
•mūsų -visuomenės gerovei nuveikė. 'Tačiau 
ddbar, bent mums taip rodos, ji tik savo gra- 
Sia praeitimi 'begyvena. Pačiame centre nebe- ’ 
ra*to pirmykščio veiklumo, iniciatyvos, gyvu
mo. Daug kuopų visai iširo, kitos menkai 
gyvybės beparodo. Dėl ko taip — nesunku 
yra įspėti. Jos iš centro nedaug direktyvų 
begauna. Visas organizacijos tiks’las apsiru- 
lieziavo laikraščio leidime iir palaikyme. Bet 
ir čia tik kelios kuopos, arčiausia esančios 
prie “Darbininko”, benk kiek daugiau gyvu
mo teparodo.

Labai gražus yra dalykas leisti laikraštį 
ir jį palaikyti. Ypatingai įtokį laikraštį, ko- 
kiųo yra “Darbininkas”. Bet darbininkiškai) 
organizacijai vien to darbo nepakanka. Bei-

organizacijos vadovybė žodžiu, 
jcaštu ir .darbu gyvai atsilieptų į visus aktua
liuosius darbo žmonių klausimus, kad ji duo
tų kuopoms iir 'visiems -nariams veikimo direk 
lynas. Jei aviena įtik kuri kuopa nustoja vei-1 
kns, kas nors jau yra negera, centras turi

PABTAKfcLĖS.

automobiliu važiavome apie 
3 valandas. Pats Mažeikių 
miestelis; taip kaip visi Lietu
vos miestai, viena žydynė...

mins.
Illinois valstybės žemesnieji 

rūmai nepravedė sumanymo, 
kuriuoiui norėta moterims dar 
iiiinnkėms įvesti 8 valandas 
dienoje vietoje 10 valandų.

Šis sumanymas ilgi metai
, ° / kankinasi valstybės rūmuose,jiems j namus atneštų parody . . J .

Kaip tik atstovai susirenka 
sesijon, tuojaus jis ir iške
liamas. Pakyla prieš sumany- 

i:rv? ;šnau-
i< i

nių prar.:?:.
•loja r oteris irpės parvežęs ir čia į mažų upe (nes amerikiečiai Lietuvos žino

liukų supylęs, užtai dabar tų i nių pastangų tinkamai neįver- . .
, v . L- tylios p taigose. Jie gali rūmųupeliukų žmones vadina “Ce- tina. Girdėjau keistų anekdo-

dronu”. Paskui dar didžiąją- tų apie vienų amerikiečių ek
Mes keliom valandom susto- me altoriuje yra didelis kry- 
jome pas p. G. pusseserę, ūky-• žius, kuriame esąs šmotelis o-

darbininkes. Jie galingi vals-

skursijų, kurių Lietuvos vei-. 
kėjai buvo nuvedę į Karo

7. Douillet.imt HE KAUKĖS.
t ‘

jiiMOit JU.LIS.

(Bet -dažnai šitdkie itmiukiai ir -nępa- 
Tada darbiniūbams už darbą .mo

lui talonais, ipagbl 'buriuos jie iš -hoope- 
«atyvų <gauna prekių. Dono baseine takiuo 
būdu dažnai -moka darbininkams už dar
bą. (Bet jei tuose kooperatyvuose yra 
kvepalų, pudros, tai užtat ten 'begalo trū- 
'ksta duonos, mlkraus, avalynės ir kitų rei
kalingiausių darbininkams daiktų. Dar- 

‘biriirikas yra priverstas kreiptis į speku
liantą, kurs šiuos talonus -poška tik iuž 
pusg at trečdalį jų vertės. Gonlaadcoje aš 
pažinau vieną rūdakasį, kurs gavo ži- 
jiių, kad Tag&uroge mirė jo motina (maž
daug 130 .kilometrų nuo Gorlov-kos). Kad 
galėtų nusipirkti geležinkelio bilietų ir 
nuvykti j laidotuvės, šis darbininkas įbu- 
xo priverstas parduoti -savo prekių talo
nus, gautus vietoj algos. Už Ukkos rub-

•“^ra” vis dar tebežiūri į gyvenimų per 
juodus akinius. Niekur ji nemato šviesos. Vi
sur tamsu ir juoda. ’Pasak jos, nieko gero 
pasauly nebėr. Net ir dr. Šliupas jau ne be 
tas. Mat, jam nepasisekė bažnyčių išgriaut, 
(kunigus varpinėse iškart, taip kad šiandien 
katalikybė ne tik pas mus tebėra gyva, bet! 
lietuviai skiriami vyskupais, kad kitas tautas- 
prie katalikybės atvestų ir tuo pačiu mūsų 
tautos garbę keltų. “S-ros” akimis žiūrint, 
tai esanti baisi mūsų tautai nelaimė.

je netoli miestelio, laukda
mos kol p. G. atliks savo ad
vokatūros reikalus. Tuo tar
pu nuėjome pažiūrėti Ventos 
pakrantės; Bevaikščiojant po 
gražias, žydinčias ir kvepian
čias pievas, pagailo man Chi- 
cagoje gyvenančių lietuvių. 
Kėkie jie yra dūmų ir dulkių

rignalo kryžiaus atrasto Je- Muziejų. Vieno amerikiečio už

atstovus savo pusėn patrauk
ti jei ne gražiuoju, tai bailei- *« 

įniniais. Tas pat atlil.la. ir šį
met.

klausė, kaip jam patinka mu-Į Valstybės senatas sumany
tai jis atsakė: “Koks.mų pravedė. Rodė palankumo

“Trimitas”, Lietuvos Šaulių Sąjungos 
organas, matomai pritaria Lietuvos vyriau 
sybės bedieviškiems žygiams. Apie tai spė
jame iš jo pranešimo apie ark. Bartoloni iš
važiavimų, kuriame sakoma: “Pereitų šešta
dienį išvažiavo iš Lietuvos popiežiaus atsto
vas Bartoloni. Jis buvo paprašytas išvažiuo-; 
ti dėl to, kad kišosi ,į Lietuvos .vidaus reika
lus”. Gaila, kad “Tr.” redaktorius nenurodo 
į .kokius Lietuvos vidaus reikalus Popiežiaus 
Nuncijų kišosi. Mums rodos, 4rTr.” to įrodyti 
negalėtų. Bent šauliai neturėtų būti maišomi 
j .tų kovų, kokių tautininkai veda prieš Baž
nyčių. Juk šaulių tarpe daugiausia yra kata
likų ir katalikai yra stambiausi Šaulių Są
jungos rėmėjai.

VISUS BIZNI*- 
SSUS J* PROTESMHMJIft

Tiran kkslBIĄMi 
“DRAJJCUS”

svarus -duonos. Bet kadangi tos sumos 
jam nepakako, tai jis buvo priverstas nu
siauti ir parduoti savo .batus. J Taganro- 
gų jis atvažiavo basas.

Štai kokie dideli sovietų Rusijos ma
teriališki laimėjimai.

Argi gali Europoje .ir įsivaizduoti tų 
skurdų ir vargų, kurį kenčia Rusijoj rū- 
dakasiai: jie gyvena pusiau sugriuvusiuo
se 'barakuose, kurie net lietaus ir sniego 
nesulaiko; jie gyvena po kelias šeimas vie 
noj vietoj. Aš mačiau mažytėlaičius kam
bariukus, šiaip taip dviems gyventi, to tuo 
tarpu juose gyveno 9-10 darbininkų; ki
ti gyvena landose po žeme, kaip urvų gy
ventojai. Moterys ir vyrai guli drauge 
vienoj krūvoj, kaip gyvuliai; sis baisus 
drauge gyvenimas sukelia pačias ydingą
sias, biauriųsias scenas. Veneros ligos vi
su smarkumu viešpatauja. Kartų 200 rū- 

' dakasių žmonių, pasiųstų Dono .baseino at
vyko į Rostovą, kad rūšiuotų kooperatyvų 
atsargos anglis. Jas patalpino senuo
se kardono fabriko rūmuose Suvorovo g- 
vėj 19 «r. P<o trijų savaičių joms apžiū
rėti iš higienos komisariato buvo atsiųsta

ruzalėje pastangomis Šv. ka
ralienės Helenos. Kas tų relik
vijų. atgabeno į Žemaičių Kai- čia jūsų muziejus, nei mon- ir žemesnieji rūmai. Bet kada 

pakilo pramoninkai, šių rūmų 
atstovai tuojaus ir pašlijo jų 
pusėn.

ziejus,

varijų, neteko sužinoti. Manikių,’, nei ‘elefantų’ čia nėra...
sakė, kad liepos mėnesy čia 
suplaukia 40 iki 00 tūkstan
čių maldininkų. Aš nusistebė
jau sužinojus, kad tų kalne-

pas mus Amerikoje tokių 
‘skrepų ir džionksų” muzie
juose nelaiko”. Na, ir kalbė-j Ig Kankakee ir Aurora tūk.

amerikontais,isįan»į:?į gyventojų prisiųstakis tu su tais
kad nori! kovoti 8 darbo valandų die-

Prie Platelių ežero pralei-.nojo i rotorinis pravedimų. Vie 
dom tik 2 valandi, ir per tų 'nur kitur yra dirbtuvių, liu- 
visų laikų p. Gabaliauskas riose dirba daugiausia mote- 

rcios vid»je vaikščiojo pas ūkininkus blau- įrys. Darbdaviai joms prane-
sinėtis ar neras kur tinkamų šė, kad jei busiąs pravestas 8 

nalus vyskupo Valancausko j viet^ pabūti kelet^ dienų !vaianjų suma.
portretas, ir keletas portretų ■ Munw taįp labaį &a norėjosi- nymas, jie savo dirbtuves mi
kitų garsių Žemaitijos vysku-, pa,)flti> įf žinotuinei> nei pas'kelsiu į Kentucky valstybę, 
pų ir šiaip bažnyčios gerada- vjen^ ukįninkų vietos nerado.'kur jie turėsią liuosas rankas. 
r^' . Taip jie čionai skurdžiai gy-! Daugelis žmonių patikėjo

Platelių ežeras. vena, kad ir už pinigus sar- šiems bauginimas ir skaitlin
is tenai važiavome j Plato- niatijasi svečius priimti. Vis-!8&i nuvyko į fcspringfieldų rei- 

lių ežerų, kur Voldemaras du- vien, mes pasiryžome dar sy-,kalauti nepravesti sakomo su- 
ro “rimtus” apgalvojimus.' ki čia sugrįžti, o dabar sk u-i manymo.
Mes, žinoma, Voldemaro ne- binam į Klaipėdą, kad pusi-j 'Pramoninkai laimėjo. Ir
matėm, ir mums jis visai is likus ‘Draugo ekskursijų.^tvisi socialių reformų vy-

dideli jpušų ir eglių miškai, .atminties išnyko kaip pama-' Pakely pravažiavome Kretin-' kįntojab kurie verkšlena apie
tėmė žavėtino gražumo ežerų, gų, kur dabar nebepriima ant'sunki) žmonių gyvenimų, nei
Platelių ežeras man regįs bus atgailos padykusių kunigų, žodžiu neprasitarė darbinin-
trissyk. didesnis už mūsų 'mat vienuolyno perdėtinis',^ naudai.
“Gagės Lake”, krantai ap-1 ......... .v, . ., i nenori, kad jam jauniaugę puikiais miškais, vidurv1 
ežero yra salų, salelių, o di- ,liukus iš keUo vest«- 

desnėje vidurinėje saloje nia- • (Bus daugiau)A

kainuojami mizerijos! Žinoma,'lių savininkai yra atskiri ūki- 
branguti, jei aš jiems tai į a- ninkai, ir jie laiko sau už gar- 
kis pasakyčiau, -tai vargiai bę būti savininkais tų šventų 
manim patikėtų. Bet aš nuo vietų. Bažnyčių valdo kunigai 
kūdikystės dienų augusi ir Marijonai. Bu
gyvenusi Cbicagoje, nei įsi- Į randasi gan gražus ir origl- 
vaizduot .negalėjau kaip gra
ži yra Lietuva. Ko, ko, bet 
gražumo tai jau Dievulis ne
pavydėjo Lietuvai. Aš su ma
lonumu išsižadėčiau silkinų ko 
jinių ir basa vaikščiočiau po 
Lietuvos gėlių pievas.

Iš Mažeikių važiavome į p.
Uabaliausko’ ūkę Leteniuos. 
iČJia jis turi .arti Ventos 60 
hektarų žemės, aplinkui yra 
dideli pušų ir eglių miškai.
Dalis miško prikiauso p. G., 
bet daugel yra valdiško, ir 
tenai ketina statyti džiovinin
kams sanatorijų. Mano su
pratimu vieta yra ideali.

Žemaičių Kalvarijoj.
1 Toliau, mūsų kelionė siekė

Veneros ligomis. • tydarni tokias gausingas demonstracijas,
Tur būt, mane paklaus, kaip yra ga- j su įsitikinimu mano, kad rusų liaudis

Įima, kad šis alkanas ir beveik mirštąs 
darbininkas galėtų siųsti milijonus pini
gų anglų riaušininkams ir kinų revoliuci- 
jonieriams? Bet mes jau žinome, kaip el
giasi sovietai, kad išplėštų iš darbininko 
jo paskutinius skatikus šelpti ir remti vi
so pasaulio bedarbiams ir revoliucijonic- 
riams. Darbininkai, geri mano pažįstami, 
išsemiamai išaiškino man šią paslaptį. 
Kaip organizuojamos darbininkų klasės 
manifestacijos, Jiems patiems to norint’.

Bet tai dar ne viskas. Ir sovietų 
spauda, ir svetimšaliai, grįžtą iš sov. Ru
sijos, mums aprašo grandioziškas darbi
ninkų manifestacijas, kurios yra rengia- 
giamos .revoliucijos metinių švenčių pro
ga, arba kaįp protestas prieš imperialis- 
tiškų Prancūzijos politiką Sirijoj, Moro- 
ke, arba prieš kinų valdžią, o paskutiniu 
metu ir prieš antisovietiškų Anglijos po
litikų. Kaip tik pasaulyje kas nors įvyks
ta, kas nepatinka sovietams ir komunistų 
partijai — tuoj, žiūrėk, po visų sovietų

sovietų pusėj.
Bet Europoj nesiteiraujama, kaip so

vietai pasiekia šituos teatrališkus efektus 
ir kaip suguria manifestacijosna šias žmo
nių matės. Svetimšaliai tiktai klausia sa
ve: jei darbininkų klasė kenčia nuo so
vietų .jungo, tai kodėl jie dalyvauja viso-' 
se sovietų manifestacijose? Ogi todėl, kad 
dalyvauti tose demonstracijose yra jų pa
reiga ir kad gautų leidinių jose nedaly
vauti, turi pristatyti daktaro liudijimų su 
jo parašu apie susirgimą ir ligą. Darbi
ninkas, susilaikęs nuo dalyvavimo demon
stracijoje, tuojau įrašomas komunistiškos 
fabriko jačeikos arbos įstaigos, kurioje 
jis tarnauja, į juodąją lentą. Jei tai at
sitinka 2 kartu, tai darbininkas tuojau 
atleįdžiarnas nuo durbo įvairiais būdais, i r 
priemonėmis jačeika veikia ir terorizuoja 
šiam reikalui ir kitus piliečius. Rostove, 
pavyzdžiui, kaip ir visoj sovietų teritori
joj, medžiotojų organiaaoijos taip pat tu
ri siųsti savo atstovus į šias rengiamus.

gydytoja Perimami. Ji -rado, kad .tik 121, protestų banga. Taip, Čitos demoaetiraei- 
Jių taloną jie gavo 5 rublius dr dar d iš jų buvo eveikoe, o 188 likusios sirgo J jos iš tikrųjų įvyksta, ir svetimšaliai, nia-

teritorijų .pasipila didžiausia “liaudies” OKnifestacijas. Tie medžiotojai turi da-
i lyvauti su savo šuutuvais ir šunimis. Nuo 

tų, kurie atsisako dalyvauti, tuojau atima

bro | Ką dabar kaltinti, jei darbi
ninkai tuo būdu išjudinami ir 
jei jų tarpe plinta radikaliz
mas?

mi leidimai medžioti.

Pradžioje daugelis darbininkų bandė
nedalyvauti šiose demonstracijose. Jie at
eidavo demonstracijos pradžioje, stodavo 
į eiles, o kelyje, demonstracijai bežings
niuojant, ir išnykdavo. Tada štai kų ko
munistai sugalvojo: jie .ėmė tris kartus 
tikrinti darbininkus sulig jų pavardė
mis: pirmų kartų fabrike, antrų demon
stracijos vietoje ir trečių kartų — pa
baigus demonstracijų, jau sugrįžus. Čia 
dalyviai sugrąžina savo vėliavas ir, to
kiu būdu atlikę savo pareigų socialistiš- 
kai tėvynei, vos bepaeidami dėl nuovar
gio* gauna leidimų grįžti namo. Kadan
gi tos demonstracijos esti labai dažnai 
ir tai nedarbo dienomis, todėl rusų dar
bininkas šventadienio poilsio vietoj, tu
ri žingsniuoti ištisus kilomotrus gatvėmis 
ir po aikštes, vilkti vėliavas su komu
nistiškais lozungais, į kuriuos jis labai 
šaltai žiūri, giedoti kvailus bolševikiškus 
himnus ir rodyti visam pasauliui savo 
solidarumų su kinų revoliucijonieriais ir 
savo atsidavimų sovietų režimui. Ir visa 
tai darbininkai daro tik dol to, kad nebū
tų metami į gatvę ir kad su visa šeima 
nenumirtų iš bado.
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Įvairūs Straipsniai.
NEPAVYKUSI “PIATILIET 

KA.”
varkė gyvuoja ypač sukur-' 
tuose komunistų ūkiuose.

------------- Šiaipgi pavieniai valstiečiai
Vardu “piatilietka” yra,laikosi pasyvio nusistatymo, 

vadinamas Rusijos bolševikų Jų didžiuma visai neapdirba 
planas j penkerius metus at- laukų. Sako, kas iš to, jei vis- 
gaivinti Rusijoje sugriautų kas turi tekti vyriausybei. Vi- 
pramonę, taip kad bolševisti- si dėvi skarmalais, neturi rel- 

Rusija galėtų pralenkti kalingų gyvulių, nei atatinka- 
Amerikos Vai mųjų pastogių. Žodžiu tariant, 

šalis sužnvbtavisa ziaunau-

ne
kadir Jungtines 
stybes.

Bolševikai tų planų prade- sios vergijos ir alkio,
jo vykinti pirm trijų metų.' Tokia tai tikrenybėje 
Jie kaip pradžioje, taip ir bolševikų “piatilietka” 
šiandie įtikina darbininkus to žadamas išsirituliuoti 
ir valstiečius, jog pravestuo- cialistiškas “rojus”, 

yju planu jie Rusijoje sukur- Į D. C.
šių socialistiškų “rojų” ir! ---------------------- '

ir
yra

iš
so-<

KARO SKOLŲ PANAI
KINIMĄ.

tada žmonės galėsiu atsilsėti' UŽb
ir pasinaudoti užpelnytu ger
būviu.

Maskvos autokratai visas' Garsus sociologas kun. Dr. 
laikas pasauliui skelbia, kad!J. A. Ryan iš Amerikos Ka-
sakomas planas sėkmingai vy tai ikų Universiteto, kurs sa
ldomas ir visais pramonės (v am laike šalies prezidentų ir 
ruožais ir visais žvilgsniais da , kongresų ragino išleisti bonų 
romą pažanga. Kai-kuriose• kelių bilionų dolerių vertės1

J. E. VYSKUPO BUČIO 40 M. KŪRYBINIO DARBO SUKAKTUVIŲ PUOTA.

^rityse, girdi, atlikta dau
giau, negu buvę numatyta ir 
tikėtasi.

Bet ištikrųjų taip nėra, kaip 
bolševikai skelbia. Chicago 
Tribūne korespondentas H. 
Wales, kurs visų Rusi jų išil
gai ir skersai apvažiavęs be 
jokiu raudonųjų vadovų, ra
šo, kad sakoma “piatilietka” 
perdėm nepavykusi, kad įvai
rių darbų atlikta palyginamai 
labai mažai ir kad šiandie so
vietų šulai jau iškelia suma
nymų šio atstatymo programų 
(planų) prailginti penkiolikai 
metų.
\. Sakomas korespondentas pa 
žymi, jog prailginimas, be a- 
bejonės, bus įvestas, kadangi 
įvairiose Rusijos dalyse sta
tomos milžiniškos dirbtuvės.’ 
Korespondentas įsitikinęs, 
kad bolševikai svajojamojo 
gerbūvio neatsieks nei į šim
tų metų.

Yra svarbių priežasčių. Vi- 
supirma, nežmoniška gyvento
ji) priespauda ir gyvuojanti 
žiauri geležinė raudonųjų dik
tatūra. Paskui begalinis žmo
nių išnaudojimas ir skriaudi
mas. Iš to kyla baisus gyve
nimo skurdas, alkis, badas ir 
pagaliau mirtis.

.viešiesiems darbams, kad grų- 
žinti geresniuosius laikus, 
stovi už karo skolų panaiki
nimų.

Anot jo, pasaulį išgelbėti 
iš ekonominio slėgimo, žnyp
lių yra tik šios priemonės: 
panaikinti tautiškųsias tarifas 
Europoje ir sumažinti apsau
gos tarifas visur kitur; 
mažinti Vokietijos 
karo atpildymų; pagaliau pa
naikinti visas karo skolas A- 
merikai mokamas.

Ši J. E. Vyskupo Petro Bučio literatinio ir visuomeninio darbo 40 m. sukaktuvių puota įvyko 1931 m., birželio 17 d., Stevens viešbu
tyje, Chicagoje. Iš kairės į dešinę žiūrint, prie kalbėtojų stalo sėdi: kun. Tarnovskis, kun. J. Svifskas, kun. A. Baltutis, kun. Balinskas, 
dr. M. Siemens, kun. Verchovskis, kun. J. Paškauskas, kun. Ig. Albavičius, J. E. Vyskupas Petras, kun.A. Skripkus, kun. B. Urba, p. A. 
Kalvaitis, p. J. Elias, kun. J. Jakaitis, p. Voronko, adv. J. Borden. Stovi — p. L. Šimutis, pulk. Šapoval ir kun. H. Vaičunas. Priešakyje sė
di: adv. K. Česnulis, p. Julius Brenza, p. J. Krotkus, p. Jonas Brenza, p-ni Bložis, dr. Bložis, adv. F. Mast, kun. P. Gasiunas, (kuris 
šiandien mini savo vardo dieną ir dėl to jį sveikiname), p-lė Briedytė, pianistė, p-lė J. Urbiutė, smuikininkė, p-ni Kalvaitienė ir p-nios: 
Stankūnienė, Mackevičienė, Kirienė, Borden.

rųjų pritrūko pinigų ir atėjo 
sunkiausieji laikai. Vokietija 
negali toliaus mokėti, nes ne
beturi priemonių. Visos vals-

mokamų tybės istaiSos užstatytos už 
skolas. Jei ji norėtų karo at- 
pildymus toliaus mokėti kad
ir gaminamais daiktais, ir to
neištesėtų. '

Kun. Dr. Ryan nepripažįsta, Taigi> atgjo laikai> kad Vo- 
kad šioj šaly ekonominį slė- kieti ja jau negali pildyti žino- 
giinų būtų sukėlusios tarptau- ni0 Youngo plano sųlygų. Pre- 
tinės išdavos ir kad tik tarp- ridento Hooverio sumanymas 
tautinės padėties pagerinimu nutraukti karo skolų mokėji- 
būtų galima Amerikai grų- vieneriems metams Vokie- 
žinti geresniuosius laikus. A- fįjaį galį pagelbėti tik laiki-' 
not jo išvežimų sumažėjimas nai> bet ne visados. gis su. 
padaugino čia nedarbu. , Jis manymas taip pat negali grų- 
nurodo, kad Amerikoj ekono- žinti pasauliui gerbūvio. Vie- 
minis slėgimas prasidėjo ank- nerių metų lakiotarpiu šis su- 
sčiau, negu ėmė mažėti išveža- manytas “moratoriumas” ga
mas (prekių eksportas). Svar- u giek-tiek padauginti darbo, 
blausioji šioj šaly slėgimo prie beĮ paskui ir vėl turi gryžti 
žastis, tai gamybos perviršis. sunkieji laikai.
Įvestomis mašinerijomis trum- viskas kas reikalinga, tai 
pu laiku pagaminta perdaug panaikinti karo skolas, iėmus 
įvairių prekių ir daiktų. Kada Vokietijos mokamus karo at- 
to visa nebuvo kur dėti, ta- pildymus (reparacijas) 
da kilo didelis nedarbas ir e- naikinti aukštas

su-

j. . . įkonominis slėgimas. Milionai džiamas muitų
Bolševikai tun dirbtuvių ir j darbininkų neteko pajamų, su kį0 išėjimo

įsigiję užsieniuose įvairių ma
šinerijų. Bet nėra kam atlik
ti darbų. Jei ligšiol įvairiose 
taetalo dirbtuvėse šis-tas pa
minama, tas atliekama ačiū 
tik svetimų šalių inžinieriams 
ir mechanikams. Bolševikai 
neturi savų atatinkamų žmo
nių atlikti kokius nors supai
niotus darbus. Caro laikų ga
biausius vyrus raudonieji y- 
ra išžudę ar kur šiauriuose 
užkankinę kaipir “buržujus”.
Nežymi jų dalis suspėjo pa
bėgti į užsienius. Šiandie 
tad jiems belikę naudotis tikC"^—

mažėjo pirkimo jėga. Štai ir 
aiškus slėgimo atvaizdas.

Karo skolų mokėjime Vo
kietija yra blogiausioj padėty. 
Jos mokamus karo atpildymus 
kitos valstybės panaudoja 
nuošimčių už karo skolas mo
kėjimui. Kada Amerika, saky-
sime, iš Fra nei jos apturi

nėra
Dr. Ryan.

krašty jūros dugnas pakilo 
keliolika pėdų ir iškėlė ankš
čiau buvusį po vandeniu miš
kų. Atrodo, kad šis miškas 
kadaise buvo žemės paviršiu
je i p vėliau buvo jūros užlie
tas. Iškilusioje žemėje 
daug mažų šaltinių.

yra

įr paz- 
ir apdrau- 

tarifas. Kito- 
sako kun.

LIETUVOJE

hektarų naujai iškirsto miško 
jaunais medeliais. Visur buvo 
tik ir kalbama ir aiškinama 
apie medžių reikšmę kraštui, 
kiek jis yra naudingas, kiek 

mokyklos mokiniai su savomis duoda grožio ir tt. Tai gra 
mokytojais — vadovais išvy- žus ir kultūringas darbas! Tie 
kę Žarėnų link pasodino kele- jaunuoliai, kurie šiandien sa-

mokiniai apleido mokyklų uo
lus ir išvyko į laukus — miš
kus sodinti medžių. Mat, ge
gužės 16 diena — tai medžių 
sodinimo šventė. Pradžios- 

su

čiams šalikėliuose pasodintų 
medelių.

Ar V-skas.

ta medelių. Sodintojų buvo 
apie 300. Gimnazijos mokiniai 

d. buvo tikra šventė. Visos nuvyko netoli Germonto eže- 
mokyklos liko tuščios. Visi ro į mišką, kur apsodino apie. i

TELŠIUOSE gegužės 16
vo rankomis sodina medelius 
ir kalba dar maži būdami 
apie jų reiškmę, grožį, užau-
gę, tikrai, nepiaustys botko- nyčiosę

Pirmoji Lietuvos senojo ba
žnytinio meno paroda atida
roma birželio 14 d. 13 vai. 
Teisingumo ministerijos rū
muose. Parodoj bus daug se
nojo bažnytinio meno ekspo
natų, surinktų Lietuvos baž-

fru U R.

METINIS “DRAUGO MM

I

I PIKNIKĄ
Vėl stumbrai pasirodė.

BALTBOKŠČIO (Bielavie- 
žo) girios (okupuotoje Lietu- 

už voje) buvo vienintelės, ku-
karo skolas nuošimčius, tai riose buvo užsilikę stumbrai, 
tie pinigai yra Vokietijos Karo laiku jie visi buvo iš- 
Francijai sumokėti pinigai, šaudyti, ar išdvėsė. Prieš ku- 
Vokietija karo atpildymui rei- rį laikų buvo atgabenti iš už- 
kalingas sumas gali surinkti sienio keli stumbrai. Dabar 
tik prekiaudama su užsieniais jie susilaukė prieaugliaus. Ma 

savo gyvento- noma, kad jų daugiau prisi-

Nedėlioję,

LIEPOS-JULY12 D. 1931
U

svetimų Sali, technikų protu. . mokeaaais Po kar0
išpra- vaisins. Miško administracijai 

I Išmokslinti saviškių jie ncga* džių taip elgtasi. Paskiau gi įsakyta stumbrais rūpintis. 
Ii, nes netun mokytojų. Bol- įvairi fodyg įvedė aukštas ir Bus uždrausta vaikštinėti po 
ševikų mokyklose mokoma tik apdraud»jamas yokjc niiškųį kur Stumbriai laikosi,
bolševizmo ir pagiežos visam uja nebegalėjo pelningai pre- Jūroje miškas ir šaltiniai, 

kapitalistiškam kiauti. Kadangi karo atpildy- Mokslininkai patyrė, jog po
Gi žemės ūkio Rusijoje, a-'mus reikėjo mokėti, gauta pa- paskutinio didelio žemės dre- 

^ot korespondento, visai su- skolų Amerikoje. Taip ilgai bėjimo Naujosios Zelandijos 
griuvęs ir bolševikai jį atgai- negalėjo būti. Pagaliau atėjo pajūry vietomis pakilo jūros 
vinti

Chernausko - Birutės Darže
79th ir Archer Avė., Justice, III.

Piknike Bus Visokių Įvairumų
neturi galimybės. Bet- laikas, kada Vokietijai ištik- dugnas. Vienoje vietoje pa-

-..-.-i __________ __
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Vilkaviškio Diacezijos Eucha
ristini Kongresą Aplankius

. ......................................................................................................... imi

Eucharistiniai Kongresai — Naujas Religinio Gyvenimo s 
Reiškinys Lietuvoj. — Reikia Religinio Atgimimo. — i 
Religinio Gyvenimo Žaizdos. — Bažnyčia Prievartos - 
Nenaudoja. — Valkai Garbina Viešpati. — Pasikal
bėjimas Su ūkininku. +— Nepakanka žodžiu, Reikia 
Pavyzdžiu. — Vilkaviškis Buvo Paskendęs žmonių 
Jūroj. —
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Kaip nuvažiuoti į Brolių Marijonų Pikniką?
KETVIRTĄ DIENĄ LIEPOS — 4 of JULY — traukiniai eina

sekmadienio tvarku: Laikas yra naujas — šviesos taupymo ar
ba Chicago laikas.

Traukiniai Burlington Route eina šiomis valandomis:
Union Station: 8:30, 9:35, 10:28 ir 11:37 
Dievo Apveizdos stotis: 8:34, 9:39, 10:32 ir 11:41 
Aušros Vartų stotis: 8:38, 9:43, 10:36 ir 11:45 
Cicero stotis: 8:43, 9:48, 10:41 ir 11:50 
Bilietus Teikia pirkti į Člarendon Hills stotį. Stotyje lauks 

trokai, kurie atveš žmones j pikniko daržą.
Visus nuoširdžiai kviečia RĖMĖJAI RENGĖJAI.

MtiiuiiiiiiiiiiiUHiiiiiiiii^iiiiiiai^HiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiinintHuiiuiiiiiiniiniiiiiiiiniHiiMiiimHMHiiiiuiiiimiiHiiiumimmmmiiuiuiuuiiiHiiHiiiiiiimiiniiiimmĮmHinmiiHmminmHinmn^
Šaltas penktadienio rytas, dioj, tyroj sąžinėj, tvirtuose BIBLIOGRAFIJAVėjas laužo medžių šakas. Pa-j įsitikinimuose bei pasiryžime!

plenėiuis iš Kauno j Yilkaviš-į tesėti iki galui. Bet yra pro-' ------------
kį matyti nulaužytų medelių. I gų valiai pasidaryti piktai, sų-i Kelionė po Europą, ir Įspu-

se. (Ji skaitytojai gėrėjosi I Kristaus Vietininką žemėje ir
ir įspūdingais jo pelnyti Šv. Metų Jubiliejaus

Nors turėjau nemažai pa-,ir politiniy žinių, egoistini*

Iš dangaus neišspėsi ką jisĮžinei apsldrumsti, įsitikinimą-!
žada — lietų ar giedrą. Žmo
nės nieko nebodami būreliais

džiai. Pusi. 187. Parašė 
ir išleido kun. Pran

ciškus J. Vaitukaitis. 
Chicago, III.

straipsniais katalikiškoje lie
tuvių spaudoje, semdami dva
sinį maistą sielai ir dorus pa
mokinimus tiksliam gyveni
mui.

Užsibaigus Dievo Apveiz- 
Šio veikalo autorius, jaunas dos parapijos iškilmingam Si

dabro Jubiliejui (geg. 3 d. 
1925 m.), gerb. kun. Pranciš

atlaidus. Taip ir susikūrė ke
lionės po Europą platesnės 
mokslinės žinios, gyvesni ir 
mišresni įspūdžiai.

Perdem cituoti kurinį užim
tų daug vietos. Iš citatų ne-

vargti karštoje vasaroje po Eu Į neužslėpė savyj, 
ropą važinėdamas, bet ką pa
simokinau bei patirti progos 
turėjau, — už jokius pinigus 
nebūtų galima nupirkti”
(pusi. 179). — Ir gerb. kun.
Pranciškus J. Vaitukaitis, tų

galima pilnai pasitenkinti ir,visų įspūdžių, įgautų savo ke- 
daug pasimokinti. Kad pasi
dalinus kelionės aprašymu ir

lionėje ir svarbių geografinių

bet patieki

(Tąsa ant 5 pusi.)

NAUJAS IŠRADIMAS
GALINGA MOSTIS

No
Koja.-

Koja,

(ak

•kaudejiina, Šalti, Ranku,
Dusuli, Galu

ir taip risoidus

uis aptemti bei pasiryžimui 
nusilpnėti. Kartas nuo karto 

plaukia į Vilkaviškio vyskupo Bažnyčia duoda ne kasdieni- 
rezidenciją, Vilkaviškį. Ant vi-’nių, l>et nepaprastų progų, kad 
sų kelių, vedančių į Vilknviš- Jos šokėjai sustiprintų savo
kį, stovi garbės vartai su po- apsilpusias pajėgas ir pasisė-'ir vikrusis, apleidęs Tėvynę,
piežiaus ir tautos vėliavomis mę naujų, galėtų dar stiprės- J atvyko į S. V. ir čia garbingai 
ir sveikinimo žodžiais. Spėlio- niu žingsniu* žygiuoti paskuiĮužbaigęs mokslus, tapo įšven- 
ti nebereikia kas čia po kelių Jos vėliavą: jokiais, o ne ki- (tintas kunigu Cliicagos arki- 
valandų įvyks — visa Vilka- tokiais, kaip kai-kas norėjo vyskupijai ir paskirtas dar-
viškio diecezija ir visa>Lietu-' įmatyti, tikslais buvo organi-(bnotis čionykščių lietuvių sic-1 sidarbuojant parapijoje ir va ...........
va jau žino, kad per tris die- zuojamas Vilkaviškio diacezi-1 los ir tikybos uždaviniais. Pir- idaujant visuomenei, kiek laki dydžiai įsiskaityti. Joje ap- 
nas čia vyks antrasis iš eilės jos eucharistinis kongresas, Imutinė vieta, kurioje nenuils- .jo dvasia išsiilgo brangios tė-Į1®®^ iva,ri°6 salys, kaip 
Lietuvoj eucharistinis kongre- Į tokių tikslų siekia ir visi kiti,! tomai triusėei, buvo vikaravi- |vyškės ir skriejo Lietuvon,; T*ranc*bia, ItaliJa> Vokietija, 
&as. Pirmasis toks kongresas greit įvykshmtieji, kitų diace- nias Dievo Apveizdos parapi- kad aplankyti ir pamatyti naJLietuva ii kitų šalių svarbio-

kus J. Vaitukaitis, ne tiek nu
ilsęs nuo įvairių pareiginių 
sunkių darbų, rūpestingai be-

persiimti visais įspūdžiais ir 
įgauti svarbių mokslinių žinių, 
kurių kupina veikale, reikia 
po ranka turėti tą knygą ir

BESIRENGIANTIEMS 
VESTI ŽIEDAI

Ir
Baigiantiems Mokyklą 

Dovanos

Tokstaažial žmonių

Deluoio Galinga

ks
7B

Uaisvde

kiek ji patisrdyn
ir 10 centu

KlaiuUta

tiek

81JS0 ir 33.00,

aptiekorius teip
DEKEN’S NEW DLSCOVERY

OINTMENT.
DEKEN'S OINTMENT CO.

P. O. Bos >52
Hartford. Conn.

zijų tokie pat kongresai. Visą'joje. Skaisčios išvaizdos, an- 
jų tikslas, paprastais žodžiais! gėliškos minos, prietelingo ir 

klauso pirmoji iniciatyvos mi- išsireiškus, stiprinti Lietuvoj geradėjingo budo, energingos 
ctis organizuoti Lietuvoj eu- ; raginis gyvenimas. i dvasios ir doro gyveninio jau

Lietuvoj yra įvykęs pernai Pa- 
nevėžy. Tat Panevėžiui nri-

laiškius, kurių nematė nuo jau 
nystės dienų; kad savo akimis 
regėti Laisvą ir Nepriklauso
mą Tėvynę, kurią slaptomis

kunigą — dvasios vadą apleido nepatogių aplinkybių 
dar 

lete-
ugningu- nt),i ir tėvynainiai tepranašavo

sios istorinės ir stebuklingos

charistinius kongresus. Vilka-Į j kongresą buvo kviesti vi
viškis šiemet pinnasis atiden- eį. jaunį įT 8eni, (ftjeli ir 111a- i pamylo ne tik jaunimas, ne ,iV£®čiainas, Lai tebuvo 
gė diacezinių eucharistinių ko- prasčiokai ir turtingi, ino- tik senieji, bet ir visa par. Sti- gaurių Meškos plėšrioj 
ngresų eilę. Dar šiame birže- kyti ir bemoksliai, ir visi susi-
lio mėnesy įvyks tokie kongre-' rinko. Kongreso patronas, bo
sai Telšių, Kaišiadorių ir Kau -ngreso garbės pirmininkas hu
no vyskupijose. vo j E. vyskupas Karosas?

ną

priosios energijos
mas ir prašmatnus iškalbingu
mas traukė skaitlingas minias 
klausytis dievotų ir išganin

gai Laisvę, nes priešai lėmė 
tik mirtį; ir pasigerėti, kaip 
“šiandien Lietuvą valdo pa-

vietos; audiencijos pas Šv. Tė- Į 
vą Pijų XI, pas Lietuvos pre- j 
zidentą A. Stulginskį ir kitos; 
įvairios katedros, garsios ba-; 
žili kos ir vienuolynai; kultu-' 
ringos įstaigos ir universite-į 
tai; senovės liekanos, katakum 
bos ir d. k. Tik paklausykime, j 
ką patsai autorius sako:

Mes užlaikome geriausių dal- 
mentlnlų žiedų dėl sutartuvių — 
?ngagement. Turime gražatuslų 
laikrodžių, karolių, fontaninlų 
plunksnų, burkštinų — gintarų— 
žodžiu sakant, turime visokių 
visokiausių dalykų, kurie yra tin
kami pirkti kaipo dovanos bai
giantiems mokyklą. Musų kainos ’• 
dabar yra specialiai nupigintos. 
Naudokitės-proga!

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

ADVOKATAI

JOHN S. BORBEN
(Jobu Bngdziunas Bordsn)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. .2111

Telephone Randolpb 8727

2151 W. 22 St. € liti 9
i Talepbone Roosevelt 9000 
iName: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 981

Kongreso rengimo komiteto 
kad’PhTnniririku buvo -J. E. vysimi--.

Kongreso tikslas
Nėra jokios abejonės, 

pradėti Lietuvoj organizuoti, Pas koadjutorius M. (Reinys 
eucharistiniai kongresai yra 8U energiškai dirbusiais padė-
naujas mūsų religinio gyveni-1 
mo reiškinvs. Po tautinio at-'

jėjais prof. kun. Aleksa, prof. 
kan. Dailide, kun. Vaitiekai-.

gų jo pamokslų bažnyčioje ir tys lietuviai”, kaip “Nepri
jspudingų prakalbų ar pamo
kinančių jo paskaitų svetainė-

taikomoj ir vedamo,j pradžios
■mokykloj. Tik Vilkaviškio mie
sto pradžios mokyklų vaikai
kažkodėl atvyko be savo mo- 

greso punktas buvo katedra kytojų. Jeigu ga|ima vaikus
kad mūsų religi-Įlr J "s sventonus. Pontitikali-|atleistj ig mokyk|y medeliams 

Mišios buvo laikomos

gimimo Lietuvoj turi sekti ne į čiu, prof. kun. Ražaičiu ir 
mažiau reikalingas mūsų gy- Lun. šilingu. Centrinis kon-
venime religinis atgimimas. 
Visi žinom
nis gyvenimą^, pergyvenęs ru
st] priespaudą, didįjį karą su 
jo pasėkomis ir vokiečių oku
pacija, turi daug pavojingų 
žaizdų. Yra tam tikra rūšis 
žmonių, kurie drovisi religi
jos ir jos pratimų, religinį gy
venimą norima uždaryti baž
nyčios ir šventoriaus sienose, 
o net kartais religijos pasirei
škimo teritorija norima taip 
sumažinti, kad jai beliktą vie
tos tik atskiro žmogaus sieloj. 
Taip suprantama tiesa, kad 
religijos normos turi tvarky
ti viešąjį atskiro žmogaus, 
šeimos, visuomenės ir valstv-. 
bės gyvenimą, vis daugiau 
pradedama paneigti. Religinė
mis tradicijomis giliai persiė
musį mūsų senąjį kaimą nevi
sai noriai benori sekti jauna
sis kaimas. Iš to kaimo išėju
si inteligentija ne visai sąži
ningai nori laikytis religinių

ims sv.
prie šventoriuje pastatyto la
bai stilingo snkonstuoto alto
riaus. Paskaitos ir pamokslai 
buvo sakomi iš šventoriuje pa
statytos tribūnos ir į visą šve
ntorių perduodami garsiakal 
biais. Žmonės, pirmą kartą 
matydami tokius “eudus”, bu-j 
vo ir nustebinti ir kartu pa 
tenkinti, nes dėl to buvo iš 
vengta didelio kaulų laužymo. 
Įžangąs žodį į kongresą pasa
kė šventoriuje J. E. vyskupas 
Karosas. Po himno “Veni 
Creator” paskaitą laikė L. U-‘ 
niversiteto prorektorius kan. 
prof. Česnys. #

klausoma nuo kitų pati tvar
kosi, kaip patys piliečiai savo 
šaliai kokią nori, tokią val
džią išsirenka” (pusi. 144). Ir 
galų-gale, pasotinus vaizduotę 
ir dvasią Liet. gamtinės gro
že, piliečių jauna bręstančia 
kultūra, šalies pavyzdinga 
tvarka ir kulturiniu gyveni
mu, pasistiprinus dvasioje Tė-

R. ANBRELIIHMS
(Marąuette Jewelry & 

Radio)

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

sodinti, •sportuoti ir kitokie
ms geriems darbams atlikti, vynės karšta meile, gryžti at- 
tai mums atrodo, kad jie bu- Oi darban ir priminti tą vis-

Valkai garbina Viešpatį
Bet užtat vaikučių buvo la

bai daug. Nieko stebėtino, nes 
pirmoji diena jiems buvo skir
ta. Po himno jie visi susirin
ko į bažnyčią, kur jiems bu

vo galima atleisti vienai die
nai ir eucharistiniame kongre
se d'alyvauti kartu su savo mo
kytojais. Vaikams, tėvams ir 
valstybei tai turėtų didelės 
reikšmės. ftis trukumas, kurį 
visi pastebėjo, tikimės bus ne-
•pakartotas kitų diacezijų ko
ngresuose, ir mažieji piliečiai 
savo mokytojų vadovaujami ir 
.pamokomi galėB viešhi pagar
binti Kristų. Juk valstybė y- 
ra žmonėms, o ne žmonės val
stybei. Žodžius turi sekti dar
bai. Nepakanka tik sakyti, kad 
religija yra teigiamas veiks
nys valstybės gyvenime. Tai 
reikia įrodyti gyvu pavyzdžiu. 
Suaugusiems kongreso daly
viams šv. Mišias atlaikė Kai
šiadorių vyskupas Kukta. Pa

ką žingeidiems klausytojams, 
gal parašant ką nors ir spau
dom

2680

Užlaikau visokių 
auksinių Ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. planų rolių.

~1 rekordų ir t. t
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru-
■mentus.

West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8380

PILNAS EGZAMINAS 
>5.00 TIKTAI 95.00

JUOZAS A. RIZGEN 
3313 S. Halsted St.

Telef. Boulevard 65ffl

I

Ofisas vldurmlestyje 
Room 2414

ONE NORTH LA SALLE BLDO| 
ONE NORTH I.A RA i.l.E ST. ,

(Cor. La Šalie and Madlflon 
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412

j. P. lAITCHES
Lietuvos Advokatas

Lkl S

tėvų tradicijų ir rusų niliiliz
m., apgadinto nori propaguoti Vaikai "b^o 
“naują dvasią.” Jaunintos, 
visada ir visų tautų, ieškųs 
laisvės ir nemėgstąs suvaržy
mų jokioj srity, mielai iinkęs 
nepaisyti ir tų normų, kurias 
jam padiktuoja religija. Už
tat jaunimas privalo religinio 
auklėjimo.

vo atlaikytos šv. Mišios (ir pa-. pasakė univ. prof. Če
sakytas pritaikintas pamoks-

nuvykę į ko-|
sartis.

Tokių minčių lydimas, lie
pos 2 d., laikinai atsisveikino 
ir “ išdundėjo ” kaip jis pats 
sakosi puslapyj penktame. Ta 
čiau kelionėje vandenynu susi 
tiko keliauninkų grupę, pasi
ryžusių atlankyti Pranciją, I- 
taliją ir kitų šalių istorines ir 
s'tebuklingas vietas. Besišne
kučiuojant kartu su pilgrimais 
“atlikti kelionę per Epropą, 
aplankyti Romą, pelnyti Šv. 
Metų Jubiliejų ir po audienci
jos pas Šv. Tėvą vėl kas sau 
keliauti”, autoriaus kilnioji 
siela kupinai nusidžiaugė, kai 
geroji valia sutiko, kad ištek
lius ir nekoks kešeniuje, at
lankyti ir asmeniai pamatyti

B P E C L A L I b T A S į
Taigi nennrimlnklt, bet eikit pa« 

tikrą •peclaliatą, ne pas koki nepa
tyrią. Tikras specialistas, <arba pro-1 
fesorlus, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, <ar kur skauda, bet pasakys nata 
po pilno Uegzaminavli&o. Jus su
taupysit laiką Ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo. surėdymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radto — Scopo — Raggl. 
X^Ray Roentgeno Aparatas Ir Tl- 
sidkas bakterlologiftkas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negenovea Ir jeigu ai paimsiu 
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryt ums taip kaip įbuvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ilgų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos. kraujo ner
vų, Širdies, reumatizmo, kirminų. 
Uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užslsenėjuslą. jsl- 
kerėjuslą, chronišką ligą, kurj ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėję pu

DB. 7. E. ZAREMBA
SFEOLALIBTAB 

Inėjlmaa Rūmas 1018
20 W. JAOKflOTT ELVD.

Arti Btate Gsftvės 
Ofiso Valandoe* Nuo 10 ryto iki

1 pc plot. Vakarais nuo I Iki T 
Medė įlomis nuo 10 ryto Iki 1

po plet

Valstybė reikalauja iš sėv© 
pavaldinių pildyti jos nusta
tytas normas ir, kam nors 
atsisakius jas pildyti, ji pa
vartoja prievartą. Bažnyčia 
prievartos nenaudoja. Jos sti
prybė, Jos sekėjų geroj va-

ngresą ne tik iš Vilkaviškio ir' 9P"* 
jo apylinkių, bet ir iš labai 
tolimų vyskupijos kampu. Jų 
būta iš Marijampolės, (Jr.išfca- 
būdžio, Alytaus, Alvito, Pa-, 
jevonio, Prienų, Simno ir k. 
Daugiausia organizuotų vaikų,' 
priklausančių Angelo Sargo 
S-#ai, atvežė Marijampolė, ku 
rios klebonui kun. Jasnaus- 
kui ir mokytojoms vienuolėms 
priklauso didelė pagarba ir 
padėka. Ne be reikalo Mari
jampolės tėvai katalikai var
žosi dėl vietų seserų vienuolių

uiiiimiiMiiniitiitimimi iMNMMUMiiiiiiiiiHiinimimiimHiniHuiiNiHNHHiiMntnniNiiia

Pranešimas
Dft. A. 4. BERTASH

Perkėlė savo ofisą po num.
756 W. 35tb Street

Šiaurės rytų kamp. Halsted ir 35 gatvės 
Taipf/i permainė telefoną. 
NAUJAS TELEFONAS

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

Nedėlioj pagal sutartį.

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

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

Taipgi permainė telefoną. 
NAUJAS TEI.EFONAS

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

Nedėlioj pagal sutartį. -
iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiuiiiiiiiHnmuiiiiiiiiniimniiiimiiHiitiaiiiiuiiiiiiuiiiiiiuiiaiuiuiiiHiiuiiiiiiiiiiiiniil

DABAR UUXAS
Įsįgykit Gerą Rądio 

Nupiginta Kaina

Naujas Radio su Vic- 
trola, už .,........ $39

Crosley . $29
Majestic .... $£>9
3 šmotų parlor se

tas .................. $4,9
Elektrikiniai Ice bak- 

siai .................. $59
Lengvais Išmoksimais
KLAUSYKITE LIETU
VIŲ RADIO PROG

RAMŲ:

NEDELIOMIS 
nuo 1 iki 2 v. po piet 

W.CF.L,
KETVERGAIS 

nuo 7 iki B vai. vak.
W. H. F. C

lis. F. Bmlrik,
Ine.

3417-21 S. Halsted 
Street

Phone Boulevard 4705

Tel.

vai. kortuos® — nuo 8 Iki 
Subatomiz nuo 9 Iki 41

52 East 107th Street
Kampas Micbigan Avė. 

Pultmau 69S0—namų Pull. 6$t 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn Street 
Ketvergals ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 0057

f. GtiERN AttCK AS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Stree|
ROOM 1431

Nuo 9:30 iki 6 vai. vak.
Looal Office: 1900 S. UNION AV| 

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

(lėsklrlant Seredas)

A, A, 011S
ADVOKATAS
11 South La Baile Street 

Room 1701 Tel. Randolph 031 

Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vai 
3241 B. Halsted St. Tel. Vlctory osf

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utam., K®tv. tr 8ubatos vakarei

C. V. CBESBBL
LIETUVIS ADV0KATAS1
Ofisas 2221 W. 22nd

Telefonas Canal 3683 
Trečiadieniais Ir Psnktadls

vakarais namie pagal sutarti.
6503 So. Campbell Aveara^

Telsfonaz Repubilc -4499

A, A. S L A113
ADVOKATAS 

Ofisas vldurmlestyje
Room 1602 

CHICAOO TEMPUS
77 <*.<-«♦ Kt.

C®r. Waehington and 'Ola«k H*e |
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3336

aA. i At.
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PIRMOJI LIETUVĖ MOTE

RIS GYDYTOJA.

niingų praktikų moterų ir 
\ aikų ligose per daug metų.

Dr. S. A. Slakis savo prak
tikų pertraukė dėl geresnio 
išauginimo savo dviejų duk
relių.

Dabar, dukrelėm paaugus, 
Dr. Slakis vėl grįsta prie 
savo profesijos. Bet pirma, 
nei atidarė savo ofisų, ji dar 
daugiau mokinosi, imdama 
per praeitus kelis metus

VASARINĖS MOKYKLOS.

Vasarinės mokyklos užima 
labai svarbių vietų augusių 
švietimui J. A. Valstybėse.

Praeityje, kuo/net tik karš
čiai užeidavo, visos mokyk- 
los buvo uždaromas iki ru
dens. Bet šiandien visi pripa
žįsta naudingumų vasarinio 
apšvietos darbo. Kaikurie stu
dentai, matydami, jog turės il
gus metus leisti kolegijoje,

draugas
vasarinius kursus. Svetlmtau 

čių draugijos raginamos siū
lyti stipendijas savo tautie
čiams, kurie ketina lankyti va
sarines mokyklas. j

I
Paprastai, vasarinės moky-, 

klos nereikalauja jokių egza->į 
minų.

I
Kaslink mokesties, reikalą- į 

vinių ir kitų dalykų, reikia! 
kreiptis prie mokyklų, pra
šant katalogo arba informa- i

D A K T A

“Post Graduate” prie garsių [per vasarų mokinas, kad fik cinės knygutės. .Columbia Uni- 
greičiau gautų diplomų. Mo- versity turi knygutę iš 244 j 
Rytojai, ir pan. žmonės mato, puslapių, kur išdėstoma šim-į 
'kad per vasarų jie gali pasi- tai kursų mokytojams, stu-J

Dr. Suzan A. Slakis, yra 
baigus Illinois Universiteto 
medecinos skyrių 1911 metais 
ir vienais metais gyveno-mo
terų ir vaikų ligoninėje kaipo 
vietinė daktarė (Interne) Ma
ry Thompson Hospital.

1913 metais atidarė savo 
ofisų- Bridgeporte, 3255 So. 
Halsted St. Tenai turėjo sek-

Dr. Breuneman vaikų ligų 
specialistų. Be to regulariškai 
lankė Cliildren’s. Memorial 
Hospital vaikų ir moterų kli- 

1 nikas ant Maypole Avė. Abi 
r vietos davė daug praktikos to
je specialėje mokslo šakoje.

Dabar Dr. Suzana Slakis 
naujai įrengė ofisų po No. 
4145 Archer Avė. Ir priiminė- 

!ja savo ligonius, moteris bei 
vaikus šiomis valandomis: 10 
—12 rytmečio ir 4—6 po pie
tų išskiriant trečiadienius ir 
sekmadienius.

Tel. Canal (784

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo stalgias Ir cbronlikaa Ilgas 
vyrų, moterų Ir valkų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vąl. vakaro.

Nedėllomls Ir seredomls tik 
lškalno susitarus

Ofisas, Laboratorija Ir X-Rąy

2130 WEST 22nd STREET
UHICAGO

dentams, biznieriams ir ki
tiems. Knygutės siunčiamos 
pareikalavus.

F. L. I. S.

METINĖS SUKAKTUVĖS

A . -f A.

! mokinti, ko negali daryti kuo
met mokyklos atdaros. Ir dar
bininkai gali rasti daugiau 
laiko vasarų mokslui, kuomet 
beveik visi darbai šiek tiek 
pertraukiami.

Šiuo laiku didžiausios Ame
rikos kolegijos ir universite
tai, kaip ir įvairios mokyklos
veikia per vasarinius mėne- I .

j SIUS.

Šiandien yra daugiau kaip 
dvylika specialių vasarinių 

į mokyklų darbininkams. Kai- 
į kurios mokyklos atdaros tik jiUnĮ.į,lw jr reikalavo pinigų 
darbininkams, kurie nepriklau | Vėliau, spėja, tas piktadaris ! 
so prie unijų. Kitos, kaip j nUejes ir išvogęs Vacio Bere- 
Bryn Mawr Vasarinė Mokyk- nj() tani pat miestely krautu- 
la, priima darbininkus nepai-j vį.s daiktų už 300 litų. “lt.” 
sant ar priklauso prie unijų,___________ ________________ —
ar ne. Bryn Mawr Vasarinėj BIBLIOGRAFIJA 
Mokykla yra viena geriausiai į
'žinomų ir seniausia vasarinių ( 1 ąsa iŠ 4 pusi.)

KO KARTAIS UŽSIMANO 
PLĖŠIKAI

Naktį Telšių apskrity Vie- 
vėnų miestely nežinomas pik
tadaris, įlindęs pas Kazimie
rų Kiršienę, atėmė iš jos du 
litu ir dvi jaunų merginų fo
tografijas. Piktadaris, įėjęs 

, į butų, jų miegančia visaip

Telefonas Orovehlll 8262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 8 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.—
4 Ir 6:20 Iki 8 vai. vakare. 

Seredomls nuo 0 — 12 vai. ryto
Nedaliomis pagal sutarti.

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N, THORPE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1637 AVEST 51 STREET
Vai.: 3-4: 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d.

Phone Lafayette 9710

DR. f. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Ofiso Tel. Cicero 49,
Namų Tel. Lawndale 1342

DR. A. T. KING

Ofise Tel. Vlctory 6893

Rszldencljos Tel. D rožei 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 

Nedėllomls Ir Šventadieniais 10-12

D E N T I S T A S 
4930 West 13 St. Cicero. .111. 

Gas ir X-rhy 
Val.: 9-11:30; 1-5; 6:30-9 

Ned. ir Ser. po pietų pagal sutartį

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. W este r n Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2669 So. LeavUt St 
Tel. Canal 2336

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

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus j 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. 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. Lafayette 6791

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 iki 0 vak.

Offioe: 4459 S. California Avė.
Nedalioje pagal sutarti.

Tel. Wentwortb 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
W6ntworth 8000

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HAL,STED STREET
Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

grysti tikrais šaltiniais. Dėlto 
patsai veikalas yra svarbus, 
kaipo geografinė, taip ir isto- 

jrinė knyga, pripildyta įvairių* 
(šalių įspūdingais įdomumais) 
ir istoriniais aprašymais ar į

kursų mokykla. lietuvių visuomenei pasidalin-i politinėmis ir eklezijastinėniis'Val
Columbia University, Obio j ti tuo viskuo su visais, net'taniomis. Pati knyga sumaniai*

įstate University, University j savo lėšomis išleisdamas pa-į ir gabiai parašyta, dailiai ilius

Tel. Hemloek 8700

Rez. TeL Prospect 0619

DR. S. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzie 
Itez. 6622 S. Wlhpple 

2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

OFISAI:
4901 — 14 St. 2934 Washington 
19-13, 2-4, 7-9 13-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2460-2461

DR. S. A. DOWJAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI 
Tel. Cicreo 3888

Nedėllomls
Susitarus

of Cliicago ir University of šauliu šaunųjį tų veikalų “Ke- |truota ir gražiai išleista. Taiį A. L DAVIDDNIS, M. D 
California pilnos vasaros lai-jlionė po Europų ir Įspu-j Šedevras •) musų išeivijos lite- 

ku. 100,000 studentų įsirašo j ožiai..”
prie kolegijų ir universitetų 
vasarinių mokyklų. Mokestis

Gerb. autorius yra nepapras 
tas ir talentingas rašytojas

mainosi,* Tlfct *Tetai viršija $40, ................. , .1 ’ lietuvių išeivijos spaudoje. Is
ž vasarini kursų. Dauguma' ,. . •I , ,, , . .... veikalo pastebi, jog autorius

mokyklų reikalauja nuo $12

raturoje. Tos knygos negali 
nepamylėti nei inteligentas 
nei proletaras.

Samata.

4910 80. MICHIGAN AVENUB 
Tel. Kenwood 6107 

Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:

Nuo 6 Iki 8 valandai vakare 
Apart šventadienio Ir ketvirtadienio

A. A. KAZIMIERO NAUGŽEMIO
MIRĖ BIRŽELIO 30 D., 1930 M.

Jau metai praėjo kaip mielas tėvelis mus apleidai. 
Štai netruko nei metu laiko, kai mylima motinėlė 
a. a. Barbora Naugžemienė pas Tave nukeliavo. 
Bet nors mirtis išblaškė mūsų šeimos rateli, bet 
meilės be atminties nepanaikino. Ilsėkitės ramiai 
mūšy mylimieji tėveliai...

Iškilmingos pamaldos už A. A. KAZIMIERO 
NAUGŽEMIO sielą įvyks Šv. Jurgio bažnyčioje, 
Antradienio ryte 7:30 vai. Birželio 30 dieną, 1931. 
Gimines, draugus ir prietelius prašom pamaldose 
dalyvauti.

Nuliūdę: Juozapa, Benediktas .ir Antanas vaikai. 
Juozapa ‘Lapinskienė, podukra; Adomas ir Aleksas 
Tarvydai, posūniai.

iki $25.
Daugelis organizacijų, ku-,. ... . . _” ° . ir gilinasi į versmes, kad ap

ries interesuojasi augusių ap-

nepasitenkina smulkių dalykui *) Švedevras sulietuvintais 
aprašinėjimais, bet teiraujasi prancūzų kalbos žodžio cbef- 

d’oeuvre (tariasi šedevr); an-

«•*’ V ;

švieta, siunčia savo atstovus
rašomieji dalykai butų pa- felų kalboje 

piece.
reiškia master-

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Of. Ir Rez. TeL Homlock 1874

DR. J. P. POŠKA
OF. 1133 8. HALSTED STRETT 
REZ. '6504 8. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 8-6 po plet. Utarn. Ir Subat. 
S-S vak. fiventadienlala pagal sutarti

GRABORIAI:

J. f. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIU8 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dirbystės.

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

S. D. LACHAVIGH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2616 

2314 W. 23rd Pi., Chicago 
SKYRIUS

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

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR, VAITUSH, OPT.

DENTISTAI

Phone Boulevard 7042

DR, G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

'K* m.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, HI.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ | 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

L F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Phone 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

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

O f 1 s* e

4603 So. Marslifield Avenue
Tel. Boulevard 9277

JLPETKDS«
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290

Yards 1138
Chicago, III.

G. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
Tel. Roosevelt 7889

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą aklų karštį. Nulmu 
r.ataractus. Atitaisau trumpą ragya- 
tę Ir tolimą regyste.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos valkučiama

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

KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų aUldklmų akys atitaLomoe 
be akinių. Kainos pigiau kaip kiti

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 9333

DR. G. L BL0Ž1S
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas LeavUt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 13 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Beredoj pagal sutartį

toulevard 7689
Rez. Hemloek 7691

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDAJ AR
1650 Weat 46th St.

TeL Tarda 1820

DR. G. SERNER
lietuvis akių specialistas

Kampas 48th Ir Paulina Bta 
Tel. Boulevard 6218 - 8411

Nulludlmo valandoje krelpkltėe 
prie manę*. patarnausiu slmpatlš- 
kal. mandagiai. gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
dykai.

Ofiang ir Akinių Dirbi a vi
756 West 35th St.
Kampas Halsted St. 

Valandos: nno 10—4; nuo 8—8 
Nedėliomiai nuo 10 iki 12.

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėllomls nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6628 So. Richraond Avė.

Tel. Republlc 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak. 

NedėlloJ pagal sutartį

Tel. Canal 0857 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Avė. 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

6 Iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-taa Street 
Telef. Wilmette 195 arba 

Canal 1713

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllais 
ir Ketvėrgals vakare

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

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Cicero 1389

DR. ODSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Val.t kasdien nuo 19 v. ryto Iki t 
vai. vakare

Nedėllomls pagal sutartį
4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėllomls 1.0 Iki 13 

Telef. Midway 2880

Tel. Lafayette 6820

Rez. Orovehlll 8949

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray * Gas ____
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlloj pagal sutartį

DR. MAURICE KAHN• .J
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

ssaaKeatdenclįos Tel. PI
VALAN&O8:

Nuo 10 Iki 13 dieną 
Nuo 3 Iki 1 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 19 Iki 13 diena



0 DRAUGAS Pirmadienis, Birž. 29 d., 1931

VVEST SIDES “DRAUGO” PIKNIKO DARBUOTOJŲ DALIS. ff AtREfiAN, ILL
Pranešimas.

\Vaukegan School of Music, 
N. Kulio <vedama, turės aš
tunti} metinį recital, birželio 
29 d., Slovenic Hali, ant 10 
St.

Studentai, kurie mokinosi 
per metus, turės išduoti kaip 
ir kvotimus savo tėvams, 

draugams ir muzikos mylėto
jams.

Major

vimą parėmė. Liko gražaus 
pelno.

J. Blankus, pirm.

DARŽO ĮKŪRĖJAI

DIEVO APVEIZDOS PAR.

Susivienijimo Brolių ir Sese 
ių Lietuvių draugija turėjo 
šeiminišką išvažiavimų birže
lio 21 d. J. Sakalausko dar
žo.

Nors lietus lijo dvi valan-
Šiandie birželio 29 d., 7:30 vai. vak. Aušros Vartų par. darže įvyks visų koloni

jų darbuotojų “Draugo” metinio pikniko reikale. Norime sudaryti visose parapijose 
rėmėjų burius, kaip iš biznierių taip ir iš drabininkų tarpo, kad sekantį dienraščio 
“Draugo” pikniką padaryti kuosekmingiausią. West Sidės darbuotojai jau prie to pri
sirengę ir jų būrys čionai matomas. Jie tikisi, kad kitų parapijų darbuotojai panašiai, 
susiorganizuos. 

Prie Aušros Vartų parap.- 
daržo medžiais prisodinimo 
ir platformos, pastatymo be 
jau minėtų geradarių yra dar 
šie: medžiagos aukauja An
tanas Radomskis, darbu pri
sidėjo D. Stogis, Petras Sa- 
lueka, Jonas Juzėnas, Ado
mas Malakauskas, Izidorius 
Bardauskas, Andrius Radze
vičius, Antanas ir Kazimie
ras Benaičiai, Vadovas Bra
zauskas, Andrius Miliauskas, 
Juozas Dobravolskis, Povilas 
Miliauskas, J. Feravičius, V. 
Jankauskas, Ignas Baltušnin- 
kas, Ignas Jankauskas, J. 
Gasparkas, Vincas Juška, VI. 
Mikšis. Platformos išmaliavo-di bet paskui dangus nusiblai 

vė ir pradėjo žmonės plaukti, jimui maliavos aukojo: Pet- 
prasidėjo gražus pasilinksmi- ras Cibulskis, Jurgis Neva- 
nimas, griežiant Stanevičio or domskis, Juozas Balsevičius, 
kestrai. ir Kaz. Pilipavičius. Medžius

Vakare įteikta po auksinį suvežė šie ekspresininkai; Pr.

dinta gražių kvietkų. Prie to 
prisidėjo p-nios: L. Gasilio- 
nienė, Kruševičienė, Juoz. 
Šarka, Vincas Jankauskas ir 
kiti.

Minėti darbininkai sodinda
mi medžius parapijos darže, 
tuo pat laiku apsodino me
džiais “Draugo” namą ir Ma
rijonų Farmai 8 medžius, toj 
vietoj, kur liepos 4 d. bus 
Kol. Rėm. didelis piknikas.

Taigi pasirodo, kad AVest 
Sidės parapijos talkininkai 
pereitą metą susiorganizavo 
ir daug darbo atliko. Savo 
darbą pradėjo bažnyčios ir 
mokyklos išvalymu ir išmalia 
vojimu iš lauko bažnyčios ir 
seserų namo. Šiemet Išvalyta 
klebonija iš vidaus ir įtaisy
tas piknikėliams, bazarams ir 
kitoms pramogoms daržas.

Tai jau gera pradžia prie 
prisirengimo prie parapijos 
sidabrinio jubiliejaus, kurs 
bus apvaikščiojamas rugpili
čio 20 d., šių metų.

Talkininkas.

SMARKIOS AUDROS

C H I C A G O J E
IŠ CENTRO SUSIRINKIMO.

Labdaringosios Sąjungos cen 
tro susirinkimas įvyko birže
lio 24 d., Aušros Vartų para
pijos salėj.

Susirinkimas buvo gana 
skaitlingas. Padaryta visokių

NORTH SIDE ŽINELĖS.
Birželio 24 d., Humboldt 

Park Auditorium įvyko mo
kytojo N. Kulio studentų me
tinis koncertas.

Diena buvo labai šilta, vie
nok žmonių, ypatingai jauni
mo, prisirinko pilna salė. Pro- 

Į gramas buvo rūpestingai pri-nutarimų.
Raportų iš buvusio pikniko, rengtas. Visi piano studentai

Vainikų dienoj, išdavė B. 
Sekleckis, pranešdamas, kad 
piknikas buvo mažas ir ma
žai liko pelno $45.35, kad ne 
visos kuopos da pridavė pini
gus irž tikietus. Taigi, pagei
daujame, kad visas kuopos 
tuoj priduotų pinigus už ti
kietus ir kapinių rinkliavos. 
Vėliausiai ateinančiam Centro 
susirinkime.

Birželio 14 d. Labdaringo
sios Sąjungos išvažiavimas sa-

Parko užveizda gyrė progra j ^d^dų nariams, kurie neėmė Petrutis, St. Fabijonas, Al. 
m'ų, sakydamas, kad pirmą pašelpos per 12 metų. Ta pro- Miseliunas, Petras Mažėnas, 
kartą toj Auditorijoj išpildy- ga Steponavičių pasakė gra- Petras Gadeikis, Al. Alešaus- 
ta toks puikus programas. ^ią prakalbą, ragindamas vi- ^as is Marųuette I arko, Ant.

Rap. sus vyrus ir moteris prisi-' Tičkus» iš Brighton Parko.
____________ rašyti prie draugijos. Be to prie klebonijos priso-

SVEIKINO VARDO DIENOJ Po kalbos muzikantai pa-;__ _______________________
------------ griežė gražų maršą garbės na-

Kun. X. E. Savickis, iš New riams.
Yorko atsiuntė pasveikinimą Ačiū darbininkams, kurie 
Broliui Vladui jo vardo die- išvažiavime darbavos, kaip 
noj. Linki gausių Dievo malo- J- Balsitis, E. Juknis, P. Ste- 
nių, sveikatos ir pasisekimo ponavieia, N. įimkus, J. Gu-

savo kavalkus, kaip lengvus, 3° darbuose, o ypač, kad jo ru joms. |
taip ir sunkus, išpildė iš at
minties, būtent:

Agotlia Daugirda, Viola 
Jancha iš (Melrose Park), 
Sopina Tauteris, Filicija Žal- 
dokas, Stella Slabis iš (Mel
rose Park), Joseph Daugir
das, Julia Bitautas, Stepho- 
nia Tauteris, Tmile Yučius. 
Nortb Side auga du talentuo 

tu smuikininku: Juozas Ja- 
nušis ir Estelle Paskačimas.

pesniu įkurtas West Sidėj j Draugijos nariai, turintieji 
Rūtos daržas gražiai bujotų, sav<> krautuves, išvažiavimą 
susodinti medžiai gražus iš- labai parėmė, pav., Puzaus- į 
augtų ir kad iš to butų kuo- Lai, Pečukaitė, Javarauskai, 
didžiausia nauda Aušros Var- Steponavičia.
tų parapijai, o žmonės turėtų 
iš to kuodidžiausią malonumą, 
kad parapijos 2-ras piknikas 
rugpj. 16 d. kuogeriausia pa
vyktų.

Susitars, kad suteikti “Dr-
augui” talką'.

Remkite tuos biznienus it 
profesionalus, Kurie garsi
nasi dienraštyje “Drauge

Šėtos valsčiuj, Gaižūnų kai
me audra su. ledais ftunaiki- 

Ino 36 ūkininkų pasėlius apie 
į*200 ha ploto ir Kirdeikių km., 
to pat valsčiaus palieti; apie 
10 ūkių, bendro ploto apie 70 
ha, sunaikindama dalį pasė
lių. Nuostolių padaryta, spė
jama, apie 82,900 lt. Be to, 
Gaižūnų kaime išdaužė gyve
namųjų namų langus ir ap
draskė stogus. Ledai buvo mi
škinio obuolio didumo.

Gegužės 30 d. Kuršėnų val
sčiuj, Nutaučių k. nuo per
kūnijos sudegė Žvirblio Povi
lo daržinė ir kūtė su ten bu
vusiu turtu ir ūkio padargais. 
Nuostoliai siekia 5,000 litų.

TIKRAS BARGENAS
Gražus 2 flatų muro namas 

po 6 kambarius. Vėliausi įtai
symai. Vertas $16,500. Bus 
parduota pigiai, arba pri- 
jims morgičius ar lotą į mai
ną. Namas randasi arti Mar- 
quette • Parko.

Tel. Republic 5551

REAL ESTATE

Wrn. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšies 
| ir patarnavimo. Sau
kit

ORF.ĖN VALLEY. 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

i JeweLry Storas su 2 augščių namu 
ar be. Yra mašinerijos, aukso, sldab-

Ačiu visiems kurie išvažia-'™' t,rp‘ lr apd’ PiBiaL 3719

Tel. Downers Grove 1395
BENEDIKTAS MOTUZAS
Ogden & Venard avės 

Downers Grove, III.
Turim gražią užeiga, užlai- 

kom skanių valgių ir gėrimų. 
Gražus daržas pasilsėt, vai
kams palakstyt, arkliukai pa- 
jodinėt. Turim tourist camp, 
kur galima pernakvot.

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINO 

Local & Long Distance Reftnoval

3244 SO. IIALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

Del., geras biznis, apt. distrlkte, 
gyv. kamb., šL S. renda $40. Kaina 
$1,400, 642 Harrlson St Oak Pajk, 
III.

voj ūkėj gražiai pavyko. Nors Jie siame vakare gra.-iai su
dėkai blogo kelio nebuvo ga- grajino po solo.
Įima nuvažiuoti į mišką, tik. , v ., , . , ‘ Sv, Mykolo par. choro zvaig-
apsistota sode, bet, kūne bu- », ,_ ™ ,. -. XT _, ...1 v. . zdute Pelicija Nausėdaitė pa-vo atvažiavę, visi smagiai pra , - v. ...»° dainavo gražią ariją is operos
leido laiką tyrame ore po me- ..Samsoa Mi|a„ u- k b.
tižiais ir kartu parėmė labda- . x- ..., , ,lika- labai širdingai nasveiki-
ringą darbą. Pelno liko $150.

labdaringos S«ungos pir-| s;de da
mutinis piknikas nepavyko dė , . . . , T T_. ,, « . nas dainininkas Juozas Kanai blogo oro. Bet nereikia • , , , . ». .. . . . mmskas labai gražiai uzsire-del to nusiminti. Jeigu vienas , ~ ,, . x* ± *•. , , . komendavo ir svetimtaučiųdarbas nepavyko, tunme reng ...... „ . ,,« . .jaunimui (kurio nemažai būtis pne kito. Labd. Sąjun- » , . , , .r w vo) padainuodamas dvi ne-

Piknikas įvyks Sekm. Lie
pos 12, 1931 Birutės — Cher- 
niausko Darže, 79 St. ir Ar
cher Avė., Justice, III.

BRIDGEPORTAS

gos veikėjams niekad darbo 
netruko ir negali trukti.

lengvi' daini.
P-lės Ona Tauteraitė ir Ju-Štai, ir vėl naujas sumany- , .’ ,. , ...............J ha Bitautaite pirmu syk-dai-mas rengti vakarini pikniką' , -.J....o . , navo solo gana gerai. Publi-hepos 18 d., Černiausko dar ka jas pamylo.

m . . . , , . Lucija Valatkutė dar tiklaigi, visos kuopos turite . . . . . . ..... , . . . , .. ;penkių metų, bet jau vaizdm-tinkamai prisiruošti, kad pik

že.

Šio mėnesio 13 dieną čia 
iškilmingai buvo švenčiama 
Šv. Antanas. Mat, kun. Mar- 
tinkaus vardadienis. Šv. Mi
šias (8 vai.) celebravo pats 
kun. Antanas. Bažnyčioj vi
si buvo altoriai gyvomis gė
lėmis papuošti ir paleista vi
sos šviesos. Mažosios Gėlelės 
choras, vedamas prof. Po
ciaus (taipgi Antano) dailiai 
giedojo. Visi “graduates” ėjo 
prie Šv. Komunijos, kas da ' 
rė didelio įspūdžio.

A|A

MARIJONA URNĖŽIUS
(po tėvais KuIpSaitė)

Mirė birželio 26 fl„ 1931 m. 
6.'2 ii vai. vak. 4 4 metų amž.

Kilo iš Tauragės apskr., Va- 
rnikų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Kazimierų, dukterj Fren- 
cis, sūnų Jonų lr gimines.

Buvo narė Sv. Elzbietos dr- 
jos Town of Lake.

Kūnas pašarvotas Eudelkto 
koplyčioje, 4447 S. Falrfleld. a- 
ve.

laidotuvės (vyks nntradlenj. 
birželio 30 d., iš koplyčios 8 
vai. bus atlydėta ( flvenč. Pane
lės Nekalto Prasidėjimo bažny
čių, Brighton Park. kurioje )- 
vyks gedulingos pamaldos už 
volionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta ) Sv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažysta 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Duktė, Simus 

Ir Giminės.

Isildotuvėse patarnauja grab. 
Eudelkls, Tel. Yards 1741.

Geras maistas paukščiams, krali- 
kmms, balandžiams, tiesiai iš dirbtu
vės. Pigiai. Pristatom. Geros veislės 
Chlncella kralikal. $2.50. A. Angell 
Jr. Co. 309 So. La. Šalie Harr. 9845.

Roomlng house $200 mėn. lnelgų. 
22 kambariai. Pigiai. Greit a t si šau
kit 959 Altgeld Div. 5902.

Federal plovyklė ' $30, vartota 8 
mėn. kaip nauja, 5523 Flournoy St.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. Z IŽAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau (vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemiock 5528

Teist Republic 6396

D. GRICIUS

gražiai padeklemavo 
>>nikų pasisekti). Kuopos jau'^^t plan0 .

pasirinko darbus: 1 kuopa tu- . , T n • ,_ . . . „I Adv. Juozas Grigai pasa-res įce cream ir restoraną, 3 , . , ,,. , . , . . . kė įdomią prakalbelę apie mu-kp^- bar», 4 kp pne un,,- ir
6 kp. — prie saldainių, 7 kp-j^jim#.

6v. Mykolo par. choro na
riai : p-lės Felicija Nausėdaitė,

prie ratų, .8 kp. prie geito, Irt 
kp. prie bolių.

Pirmoji kuopa pridavė Cen
trui pinigų $100.00. Jau ne- 
pirmutinė šimtinė priduota

Ona Tauteraitė, Julia Bitau- 
taitė, Anastazija Mikužiutė, 
Aldona Kirstukaite, vyrai J.

Centrui. Ji varosi prie tuks- Kaminskas, V. Kaminskas, J.
tantinės, pirmos dovanos. 4 Makaras, Al. Manstavičius,
kp. pridarė už tikietus $9.00, apvainikavo vakarą daina 
6 kp. — $9.33, 8 kp — $9.00.“Anvil chorus” iš II Trove

P. Fabijonaitis. tore — Verdi.

Mainysiu savo 4 kambarių forni- 
Sluotų vasarnam). Randasi prie Sis- 
ter Lake, Mich. Lotas paežerių 7 5 
pėdų ir 100 p. gilyn. Pigiai parduo
sim arba mainyslm J gerų morgičių 
ar bonų.

Tel. So. Shore 7300 

Paklaust Mr. Braasch

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes pennufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

6 kamb. med. rez. $4,2 50, buvo 
$7,000, furn. iii., 2 karų gar. išbru- 
kuota Jėla. I. C. transp. arti 73 st

Wahlgren Realty Co., 7002 So. ' 
Halstetd St. Vinc. 6200.

Mozart St. 4337 — namas, 6 kamb. 
apačioj, 5 kamb. atike. Vieta 2 ka
rų gar. Greitam pard. $4,700. Tel. 
Lafayette 6266

IŠRENDUOJAMAS didelis
--------- :---------  šviesus kambarys vyrui, mer-

Birželio 14 d., Šv. Jurgio ginai, ar vedusiai porai, 
parap. salėje įvyko mokslo Kreipkitės:
metų užbaigimo vakaras. 2546 Wfest 67 Street

8-tąjį skyrių baigė didelis 
būrys mokinių. Programas 
buvo įvairus. Vaikučiai gerai 
išlavinti ir atsakomai pri
rengti, už tai daug ačiū gerb.
mnkvtniams seserims Ka- atsilankyti ir pamatyti nau- TeiefmoKyrojams, seserims Jug 19gl NASH automoWllu, 8U vė- j
zimierietėms. Tam įdomiam u*u«io« mados automatiškais (tai- em ock 2 

. sytnats, sport Royal tekiniais Ir kl-
programui vadovavo prelatas, tais ištobulinimais, kokius tiktai 

kun. M. L. KruSnu ir Mali-

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai

GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Lr

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos pr^etnamiauslos.

2452 WEST 69th STREET

Phone Vlrglnla 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
4556 S. R0CKWELL ST.

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
siu kuogeriausia.

4426 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 8227

no diplomus, taipgi pasakė ii- BALZEKAg motor SALES 
reikSming^ prakalbo. i Archer AvenM

Rap. ' Lafayette 2082

JOHN YERKES

Namų Telsf. 
Republic 5688

Forclosure pardavimas 2 flatų 
plytų namas, 4-4, furn. š., 2 karų 
gar. lotas 37x160 buvo $6,750, dabar 
$4,800. 9234 Dauphin avė. arti Cott. 
Grove, Tel. Vinc. 1863

PARDAVIMUI AR 
MAINYMUI.

Labai pigiai 870 akerlų farma su 
dviem setais namų. .randasi arti St. 
Anne, III. Mainysiu ( namų arba tuš
čius lotus Chlcagoj. Farma yra gera 
ir galima pigiai išparduoti — po 
$60 akerls. Reikale galime išdalyti 
( mažesnes farma*

JOHN R. O’CONNOR CO. 
1663 E. 79 St.

Tel. So. Shore 7300

Turiu du bungalow, medinį 
ir mūrinį. Vieną parduosiu. 
Pirkėjas galės pasirinkti vie
ną ar kitą. Arba renduosiu. 
J mainus imčiau automobilių 
Kreiptis:

7019 So. Waahtenaw Avė.

Plumbing A Heating Lietuvis 
KONTRAKTO RIU8 

Mano darbas pilnai garantuotas ' 

Kainos prieinamos >
2422 WEST 69th STREET 1

FARMA
Parsiduoda farma 80 ake- 

rių, III. valstijoj, su gyvuliais, 
javais ir visais įrankiais. Del 
savininko mirties parduosim 
pigiai. Del platesnių žinių 
kreiptis.

2816 So. Union Avė.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA*

Nuslunčlame pinigus Lietu
von paštu ( dvi savaites, tele
gramų J dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
j Lietuvų.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome (galiojimus ir visus 

legallškus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morgičių.

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu lr nuoširdžiu ratar- 
navlmu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, III.
Tel. Yards 4669

$$$ D0LLAR SAVINOS,
BUILDING & LOAN 

ASS’N $$$
“LIETUVIŲ SPULKą”

•812 So. Westem Avenue 
įmokėti pinigai ant knygučių

neša nemažlaus kaip, (% ant 
pareikalavimo 4% ( metus.

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

Spulkos sekretorius lr Vie
šas Notaras (Notary Public).

Padarom pirkimo, pardavimo, 
skolinimo notas. Ilsus, kontrak
tus ir kitus ((gališkus dokumen
tus atsargiai Ir pigiai.

Apdraudžlam (Insurance) na
mu* fornlčtus, stiklus lr au
tomobilius tvtrčlaualose Kom
panijose.

Kviečiam persitikrinti.




