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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Si terminale (galinė) stotis

jau atidalyta. Dar visai ne
baigtu. Išbaigus atsieis apie

150 milionufc doleriu.
* Su stoti-

LIETUVOS KONSULIATUI
NEW YORKE RADIOG
RAMA

STATO ŠAKIUOS
SKERDYKLĄ
»
Šakių apskrities savivaldy
bė stato mūrinę skerdyklą.
j Statybos darbai bus baigti ligi spalių mėnesio. Skerdykloj
bus kiaulių, raguočių, paukš
čių, košer skyriai ir laboratorija.
“R. 99

LIEPOS 8. — Gripsholmų
. lietuvių ekskursija pasiekė
būtai, jėmus viešbutį.
• Goteburgų. Švedai sutiko labai svetingai. Pasveikintas
•
——————————
besilankąs švedą karalius. At
Indijoj Policija Sužeidė Virš 500 Žmonių; Ar
sakė radiograma reikšdamas
gentinoj Gatvekaris Įvažiavo Upėn, Nusken
nuoširdžią padėką lietuviams.
Plaukiam Klaipėdon. Visi svei NUKOVĖ LENKŲ ŠNIPĄ
do 70 Žmonių; Kebli Padėtis T. Sąjungai
ki ir patenkinti. Jūra rami,
Del Ungarijos Sosto
labai smagi kelionė. Klaipė
Gauta žinių, kad birželio
doj būsim ryt.
Jankus, mėn. 20 j 21 naktį Vaitakonių
SOVIETŲ VALDŽIA ŽEN-.TARDIEU PALEIDO PAR-------------------km., lenkų pusėje, rastas nuLAMENTĄ
GIA TIESIOG J PRAPULTI
AMERIKIEČIŲ LAKŪNAI kautas iš vokiško šautuvo leKAUNE
nkų šnipas Gureliauskas. Del
PARYŽIUS, liepos 13. —
NEW YORK, liepos 13. —
________
minėtos priežasties lenkai buTaip vadinamas
“Federal Kad apsaugoti nuo griuvimo
VI-20 d. iš Rygos į Kauną vę uždarę net administr. liniCouncil of Churches” ištyrė savo valdžią, Francijos minis
atskrido keturiais įvairių tipų j<b bet birželio mėn. 23 d. jau
Rusijoj
maisto
gamybos teris pirmininkas Tardieu sulėktuvais amerikiečių skrai- pradėjo leisti žmones laukų
atžvilgiu
ir
skelbia, kad skubo paleisti parlamentą.
domoji misija, kuri dabar vie- darbams.
“R.”
sovietų valdžia komunistindaŽetnesnieji rūmai savo di
ši Europoje ir demonstruoja
ma ūkius žengia stačiai j pra džiuma. jo valdžiai buvo išti
naujausios konstrukcijos ma PREZIDENTAS SENATUI
pultį.
kimi, nežiūrint nuolatinio pikšinas. Latvių lakūnų palydėti,
NEDUODA SLAPTŲ
Rusijoj visais laikais buvo to socialistų puolimo. Bet se- T. SĄJUNGAI YRA PAVO KARDINOLAS PALAIDO
iš
Rygos
aerodromo
išskrido
TAS
VATIKANO
MIESTE
DOKUMENTŲ
permaža gyventojams, ypač natas buvo pasiruošęs kas va
JAUS
Rygos laiku nevienodai — du
miestams, reikalingo maisto, landa reikšti neištikimybės.
lėktuvai 12 vai. 15 min., o ki
AVASHINGTON, liepos 13.
nors turtingesnieji ūkininkai
ROMA, liepos 13. — Miru VIDURINIUOSE VAKARUO
PARYŽIUS, liepos 13. —
ti du be 15 min. pirmą, valan — Karo laivynų sutarties klau
daug jo pagamindavo. KomuBOLŠEVIKAI UŽDARE T. Sąjunga stipriai palaiko ži- sio kardinolo Vannutelli palai SE M,IRĘ 72 ŽMONAS dą. Mat, Kaune norėjo būti
simas trukdomas senate. Se
nistinant ūkius maisto gamy
KATALIKŲ BAŽNYČIĄ nomą pasaulio valstybių pasi-Į kai palaidoti Verano kapinė13
vai.
Bemaž
tuo
pačiu
laiku
'-v .
J
> *
natas reikalavo prezidento pa
ba žymiai sumažėjo ir kaskarrašytą Kelloggo nekariavimo jse, Vatikano rįjjose;
v
Praeitoinis-keHoasaig' dieno- ir atskrido — penkiolika mi
tiekti visus slaptus dokumen=
!' Gedulingosios pamaldos P j mis vidurines vakarų valstytas eina mažyn. Savo ražu
MASKVA, liepos 12. — sutartį.
nučių po pirmos mūs laiku.' tus, kokiais pasikeista pirm
miestuose auga
gyventojų Bolševikų laikraščiuose pas
Diplomatai nurodo Sąjun- vyko Šv. Ignacijaus bažny- |bes palietė nepaprastį karš-1 Pirrnosios dvi mašinos atskri‘
skaičius. Artimoj ateity turės kelbta, kad sovietas Samaroj gai pavojų, jei karaliūnas 0- čioje, dalyvaujant kardino čiai. Tose įvairiose valstybė- i ęj0 pirmiau, o truputį vėliau konferencijos ir paskiau.
Prezidentas formaliai atsa
griūti visa ta komunistinė uždarė katalikų bažnyčią.
tto užimtų Ungarijos sostą, lams, diplomatams ir Italijos se nuo karščio mirė 72 žmo- jr bjtos jvį
kė, kad jis to reikalavimo ne
tvarka.
Išniekintos katalikų didžiai kas nusakoma ateinančiam ru kariuomenės ir laivyno atsto- uės. Kai-kur daug nukentėjo Į
gerbiamos Šv. Florino ir Ger deniui. Čekoslovakija, Rumu vams.
ir gyvuliai
Reikia pasakyti, kad Ame- pildysiąs, kad pavieniai sena-'
rikiečių lakūnai lietuviams y- toriai galį matyti tuos doku
SUŽEISTA ŠIMTAI
mano relikvijos. Relikvijoriai nija ir Jugoslavija HabsburChicago miestą nuo karščio ra labai lojalūs. Skrisdami iš mentus, jei pasižadėsią apie
ir visi šventieji indai ir baž gų dinastijos atsigaiveliojimui WUCH0W PAKELTAS
INDIEČIŲ
saugojo Alichigan ežeras, iš /Varšuvos į Rygą, pasuko daug tai tylėti.
PREFEKTŪRA
nytiniai rūbai užgrobta ir pa yra priešingos. Ungariją, sa
kur pūtė vėsus vėjas.
Kai-kurie senatoriai pareiš
didesniu keliu ir Vilniuj ne
BOMBA JUS, Indija, liepos dėta į muziejų. Pati bžanyčia koma, jos pultų ginklais. Bet
nusileido, nors lenkai to ir kia, kad prezidento nusistaty
kaip Ungarija, taip jos yra
NEW YORK, liepos 12. —
13. — Policija puolė indiečią pakeista šokių mokykla.
Pollcmonas ■
iieson
norėjo. Sustoję birvo trumpą mas yra priešingas konstituci
pasirašiusios Kelloggo sutartį. Šventoji Tikėjimo Platinimo
demonstraciją. Virš 590 žmo
j Kongregacija pranešė Ameri- Teisman šaukiamas policmo laiką tik Lydoj. Iš Kauno da jai. Senatas /turi žinoti, ko
nių sužeista, kurių kelios de BELGIJOJ ĮVYKS TAUTI Pulti negali.
KlausimaS tad, kaip išsilai-1 kos Katalikų Užsienių Misijų nas Britton už vaikino W. bar skris per Rygą į Taliną. kiais pagrindais sudaryta su
šimtys pavojingai. 150 žmonių
NIS EUCHARISTINIS
Su mūsų lakūnais svečiai yra tartis.
kytų savo vietoje ir ką veik- Į Draugijai, Maryknoll, N. Y., Sund, 17 m., mušimą.
paimta į ligonines.
KONGRESAS
labai draugiški ir nuoširdūs.
kad AVuchow misija Kwangtų T. Sąjunga?
Neribuotam laikui nutrauk
Tas vaikinas iš Peoria, Ilk,
Pašautas į koją
LOUVAIN, Belgija, liepos
si provincijoj, Pietų Kinijoj,
tas veikimas vietos biržoje.
pirmu kartu atvyko į Chicagą ; Amerikiečiai lakūnai demo
12. — Mieste Malinęs ruošia KONSEKRUOTAS TITU pakelta apaštaline prefektūra.
Plėšikas užpuolė gazolinos
ir su broliu vėlai vakare pa nstravo naujos sistemos orlai
masi į tautinį Eucharistinį LIARIU ARKIVYSKUPU
Šios prefektūros plotuose kliuvo į vidumiestį.
70 ŽMONIŲ NUSKENDO
Tenai vius. Iškilę gražiai atliko ke stotį, 5300 So. AVestern avė.
Kongresą. Įvyks rugpiūčio 25
gyvena, apie trys milionai žmo prie jo prisiartino policmo- letą orlaivystės lakiojimo triu Stoties savininkas Alex GutARGENTINOJ
—31 d.
ROMA, liepos 12. — Mon- nių. Jų didžiuma vieni varg
nas civiliniai apsitaisęs. Sund kų. Mačiusieji turėjo gražaus tman atsisakė pasiduoti. Pasign. Carlo Salotti, šiandie šai. Kalnuose sutinkama se
BUENOS AIRES, Argenti
pamanė, kad tai plėšikas ir pasigerėjimo, net šiurpaus nu- *tu’tas i koją. Piktadaris pa
ninis Šventosios Tikėjimo Pla novės pradinių žmonių. Se mėgino įbėgti į šokių salę. Po. stebimo. Mūsų lakūnai nau- b‘^°MIRĖ
VYSKUPAS
MEK

na, liepos 13. — Vakar ankstr
tinimo Kongregacijos sekreto
SIKOJ
ryte kupinas žmonių gatveka
niau šiuose plotuose misionie) licmonas jį pagriebė ir revol- juose orlaiviuose pastebi daug
rius, konsekruotas tituliariu
Arti Manistiąue, Mich., Maris užvažiavo ant atidaryto
riavo Paryžiaus Užsienių Mi verio rankena tėškė į ‘ burną. naujų technikinių patobulini
MEXIC0 CITY, liepos 12. Filippopolio arkivyskupu. KocDonald
ežere maudantis nus
mų.
“R.”
tilto ir nuriedėjo Čuelo upėn.
sijų Draugijos misionieriai.
Priede areštavo.
—Mirė Cuernavaca vyskupas nsekratorium buvo Jo Emi
kendo trys jaunos seserys:
Pranešta, 70 žmonių nus
Maryknoll misionieriai Ry
Bernaičių
teismo
teisėjas,
Fr. Uranga y Saenz. 1927 me nencija kardinolas Van RosMrs. Grenier, Genevieve ir
kendo. Tik penki išgelbėta.
tuose ligšiol turėjo tris baž
3574 PŪVANTIEJI
išklausęs jaunuolio ir liūdinin
tais velionis gyveno ištrėmi sum, šios Kongregacijos pre
Lena Liberty.
nytines divizijas: Kongmoon
ŽMONES
kų pasakojimų, parėdė policme. 1929 metais sugryžo į sa fektas.
apaštalinį vikarijatą ir KayiMAŽINA PIRKIMĄ UŽSIE
tnoną pašaukti teisman atsilie
vo vyskupiją.
Siaulių mieste ir apylinkėj šeštoji Liepos 4 d. auka
ng prefektūrą Kinijoj ir PeNIUOSE
pdamas:
DIDELIS GAISRAS
bepaleistuvaudami serga už
ng Yang apaštalinę prefektū
Chicagoj mirė šeštoji Ne
“Mušti vaikiną revolveriu į
VOKIETIJOS
BEDARBIAMS
PARYŽIUJE
RYGA, liepos 13. — Žinio
sikrėtę venerinėmis' ligomis priklausomybės minėjimo au
rą Korėjoj.
burną yra biauriausias daik
PAŠELPA
mis iš Maskvos, bolše\istinė
net 3,574 asmens. Šitos ligos ka. Tai Albert Marusek, 16
PARYŽIUS, liepos 13.
tas ir to nesu dar girdėjęs.
valdžia sumažino įvairių pre
yra labai baisios ir užkrečia- metų. Jis rankoj laikydamas
Čia pačiam vidumiesty siautė * AMERIKIEČIAI KINIJOJ JSJei jo nenubaus viršaičiai, aš
BERLYNAS, liepos 12. —
kių pirkimą užsieniuose. Ša
įmos.
Sergantieji tiesiog pūva snplaišino šautuvo patronų.
didelis gaisras. Sunaikinta
PETĮ APLEISTI PAVO
Oficialiai paskelbta, kad šįtai atliksiu.”
lies ekonomijos komisaras salyg kokios atmatos. Norint
keli dideli būtai ties Bonne
JINGUS PLOTUS
met
birželio
pabaigoje
Vokie

ko, kad Rusija gali daug vis
Nouvelle bulvardu. Žuvo vie
pasveikti, reikia gana ilgai ir PLATINKITE "DRAUGĄ"
tijos
valdžia
teikė
pašelpą
Už sužeidimą 100,000
ko pasigaminti namie. Įveži
AVASHINGTON, liepos 13.
labai rūpestingai gydytis. Liū
nas gaisrininkas, keliolika as
1,833,000 bedarbių. Tuo pačiu
dolerių
mų sumažinimas į metus sie
dniausia, kad šiomis ligomis
menų sužeista. Nuostolių bū —Žemesniąjam Yangtze upės
PINIGŲ KURSAS
laiku
visoj
Vokietijoj
būta
Už pavojingą sužeidimų va sergančiųjų skaičius kaskart
ksiąs apie 100 milionų dol.
sią apie vienas milionas dole klony, Kinijoj, pakilo veikti
2,636,000 bedarbių.
raudonieji plėšikai. Valstybės žiuojant busu vyresnysis teis daugėja. Ką tai reiškia? Tai
rių.
Lietuvos 100 litą •. .$10.00
departamentas susirūpinęs ten mas pripažino 100 tūkstančių reiškia, kad žmonės nustojo
Britanijos 1 sv. sterL
4.80
ZEPELINAS NAMIE
NUSKENDO 6 VAIKAI
Francijos 100 frankų 3.911
ROMA, liepos 12. — Čia .amerikiečių likimu. Jų esą to dolerių atlyginimo J. M. doros, sugyvulėjo. Tai vaisius
FRIEDRICHSHAFEN, Vo
BLACKPOOL, Anglija, lie siaučia dideli ir nepakenčiami se apylinkėse apie 355. Kaip Princeli, 46 metų,' iš Greybo- bedievybės, kuri Šiauliuose yItalijos 100 lirą
5.23
kietija, liepos 12,— Orlaivis pos 12. — Netoli čia jūros pa karščiai. Daug žmonių miršta, seniau, taip dabar jie įspėti und Lines kompanijos. Prisie ra susisukusi sau šiltų lizdų.
Belgijos 100 belgą
13.94
“tGraf Zeppelin” laimingai krašty maudės 91 vaikas. 6 jų taipat daug serga. Florenci tuojaus apleisti pavojinguo kę teisėjai tarėsi vos 15 mi- į Žmonės, atsipeikėkite!
Šveicarijos 100 franką 19.31
gryžo iš Oslo, Norvegijos.
nuskendo.
sius plotus.
joj tas pat.
nutų.
1
“2. P.” Vokietijos 100 markią 23.80
mi bus sujungti

keli dideli

CHICAGOJE

i
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Šįmet, nors laikai yra blogi,
faktu visa Vokietija džiaugusi ir Pareinio
kapitalas eina didyn ir pati1
pasiliuosavimo dieną ypatingu būdu šventė.
pramonė plečiasi.
PRENUMERATOS KAINA: Metams — *«.•% Pu Prezidentas Hinderburgas išleido proklema-,
Apskaičiuota, kad 1929 me
sei. Metų — *S.BO, Trims Mėnesiams — *«.M. Vienam eiją, kurioj oficialėj paskelbė Pareinio pasitais atlikta dar didesnė ten
ETIOPIJA.
IMneelul — 7 Be. Europoje — Metams *7.00, Pusei Mešaly
orlaiviais
lluosavimą. Bažnyčiose varpai gaudė, reikš
« — *4.40, Kopija .0Io.
pažanga. Vis daugiau žmonių tais visoj
Bendradarbiams ir korespondentams raitų ntsrų“J'“ 70 luilioml
Vaa. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčiama tam dami valstybės triumfą. Tūkstančiai žmonių Vatikano mieste, arti šv. gilinama tikrajai Dievo angliškų mylių.
aplankė Gustavo Stresemanno kapą, ji gėlių . petro Bazilikos, pastatytas Bažnyčiai.
Skalni pašto Menkių.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki lS:00 eaL vainikais išpuošė, dėkuodami už jo padarytus naujas būtas. Tai kolegija eYra priežasčių, delko lakū- į
Kaip žinoma, Šventasis T6nuopelnus Vokietijai.
tiopiečiams katalikams. Puoš- vas Pijus XI yra pasiryžęs nybė šaly taip smarkiai pie
Skelbimų kainos prlsiuneiamos parelkaiarua
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
Apskaitliuojama, kad Pareinio okupacija nus būtas ir brangintinoj vie- visiems
atskalūnams duoti čiai. Prekybos departamento
Vokietijai kainavusi viso $1,650,000,000.
toj Yra tai ypatinga Švento- kuotinkamiausios progos gryž sekretoriaus padėjėjas W. P.
vai. po piet.
Pasiliuosavus iš okupacijos, atsirado žmo|jo Tėvo Pijaus XI malonė e- ti Romos Katalikų Bažnyčios McCracken, kurs yra lakūnynių, norinčių Pareiniui nepriklausomybės, tiopiečiams. Dar daugiau, bū- vienybėn. Ta Bažnyčios Gal-Į^ės šakoje viršininku, pareiš“DRAUGAS”
Žinoma, Prancūzija ir kiti Vokietijos kaimy- Įas pastatytas Vatikano lėšo-Jvos malonė liečia tad ir etio^a<^ lakiinybės pletimuisii
LITHUANIAN DAILY FRiEND
nai norėtų, kad tas naujas Pareinio krašte mis.
i piečius. Ne iš savo kaltės jie pirmoje vietoje gelbsti kas
Publlsbed Daily, Ezcept Sunday.
Etiopija musų laikais yra yra atsitolinę nuo tikrojo metai vis daugiau apšviečia
SUB8CRIPTIONS: One Tear — »«.00. Slz Montlu judėjimas būtų realizuotas gyvenimam Del
■* **•*>, Three Montbs — *2.00, One Month — 7Be. to atsiranda įtarimų, kurstymų. Tokie daly- vadinama Abissinija. Etiopi-Įtikėjimo. Tad jų naudai pas- mi oro keliai. Pirm trijų me
Bėrope — One tear — *7.00. Sht Montbs — *4.00
kai priveda prie tarptautinių konfliktų, prie Įjos karalius (ras) yra pasiva- Į tatydinta kolegija, kurioje e- tų apšviestų oro kelių būta
Oopy — .oic. r
Adrertlsing ln “DRAUGAS" bringa best reaults.
karų. Laimė dar, kad šiuo tarpu Europa dar'dinęs Negus Negasti, ty. E-. tiopiečiai bus lavinami kuni- vos 2,000 mylių, gi balandy,
Adyertlslnt rates on appllcatlon.
Pasaulinio karo skolų neišsimokėjo ir į nau-Įtiopijos karalių karalius. Be'gaiš misionieriais. Jie gryž į 1929 metais, jau buvę 10,000
^DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
ją karą eiti neišdrįsta.
i lo, jis save vadina Judo Pa-Į savo tėvynę tarp saviškių mylių. Seniau kas 25 mylios, P-lė F. Williams, viena įžy
I dermės Liutu, sakosi paeinąs skleisti tikrąjį Kristaus mok- buvo vienas žiburys, nurodęs mių golfininkių moterų tar
NAUJAS RUSIJOS CARAS.
tiesiog nuo Šebos karalienės' slą. Šie Bažnyčios tarnai mi- lakūnams kelią, gi dabar ma pe.
'iir karaliaus Saliamono.
sionieriavime turės daugiau žiau kaip kas dešimts my
Birželio 28 d. prasidėjo komunistų par-ij šiandieninis Etiopijos val- pavykimo už kitus svetimša lių. Be paprastų žiburių pro
tijos kongresas Maskvoje. Šiame kobgrese y- dovas yra Taffasi Makounen lius misionierius. Žmonės la žektorių daugiur naudojamas
PRIEŠ DIKTATŪRĄ LENKIJOJ.
patingai pasižymėjo Stalinas, komunistų par mirusiojo įžymaus karaliaus biau į saviškius palinkę, dau Morse sistema, kuriąja paduoPasirodo, kad diktatūra Lenkijoj nėra tijos generalinis sekretorius, pasakydamas Meneliko žentas. Yra apsišvie giau jiems reiškia klusnumo ir dami stočių numeriai.
žmogaus dantys ir būdas.
taip tvirta, kaip daugelis mano. Diktatorius septynių valandų kalbą. Jisai kalbėjo apie tęs ir išmintingas valdovas. pagarbos. Jų žodis yra įtakin
Pirm trijų metų naktimis
Vokietijoj atsirado toksai
Pilsudskis vis naujų priešų susilaukia. Vi žemės ūkio programo vykdymą, apie pilno Kalbama, kad jis esąs katali gesnis ir reikšmingesnis.
tik pasta buvo vežama. Gi
specialistas^ kuris spėja žmo
same krašte eina agitacija prieš diktatūrą ir kolektivizmo erą, apie nugalėjimą taip va ku, bet tą užlaikąs paslapty.
Šati kokiais tikslais etiopie- šiandie jau ir keliauninkai.
gaus būdą iš dantų. Savaime
dinamųjų “kulakų” — ūkininkų “buržujų. Jis valdo milionus žmonių,
- i , ••
-»T ..
patį Pilsudskį.
*• 'eiai susilaukė kolegijos Vati- Šiandie žmonės vežiojami di
suprantama, kad tai dantų
Prieš kiek laiko, Krakuvoj demonstrft-* Be to, Stalinas plačiai kalbėjo apie “pilną kurie tūkstančius metų visais kano ribose.
deliais orlaiviais ekspresais,
gydytojas. Sulig dantų for
vo 20,000 asmenų, kuriems kalbėtojai, atsto triumfą” ant partijų ir ginčų išnaikinimą. šonais magometonų apsiausti,
kaip dienomis, taip naktimis.
vaują šešias partijas, karštai kalbėjo ^prieš Jisai pasakė: “šešioliktas kongresas yra pir ir kurie visas laikas nepame- PAŽANGA LAKUNYBĖJE.
Šiandie didžiausios pastan mos, jų spalvos, kietumo ar
minkštumo jisai
sprendžia
diktatūrą ir smerkė maršalą Pilsudskį. Minia mas komunistų istorijoj, kuriame nėra orga ta krikščionybės.
gos dedamos orlaivius padaly
svarbiausius žmogaus ypatu
nizuotos opozicijos, kuri atvirai drįstų ata
Senovėje jie buvo tikrais
reikalavo prezidento Moscickio rezignacijos.
Didis Amerikos J. Valsty ti kuosaugiausius keleivių ve
mus.
Ugi siauri dantys, sulig
krikščionimis. Jiems krikščio bėse lakūnybės (aviacijos) ple žiojimui. Be to, pačiuos© or
Lenkijos seimo atstovai, būtent jų di kuoti partijos liniją.”
Anot iš Berlyno atėjusių žinių, komunis nybę buvo palikęs Etiopijos . timąsis pastaraisiais keleriais laiviuose įtaisomi įvairiausi jo patyrimo, tuščios garbės
džiuma, irgi nesnaudžia. Šešių partijų 160
Dantys,
šv.
Frumentius. metais yra nepaprastu susisie patogumai. Įtaisomi net radio geidimo reiškinys.
seimo atstovai, atstovauja maždaug 5,000,000 tų kongrese Stalinas yra pilnas diktatorius. apaštalas
balsuotojų, sudarė demokratinį bloką kovai Visą jo nustatytą programą, naujas, gana Paskiau ta krikščionybė nete kimo istorijoj įvykiu. Išpra- priimtuvai. Elektros šviesa, išsikišę pirmyn ir ilgi, liūdysą Pilsudskiu. Varšuva yra apstatyta sustip- radikales reformas komunistų atstovai pri ko savo charakterio. Liko at- džių šioj šaly lakflnybė buvo šiluma, jokių dundėjimų ar ja apie žmogaus šykštumą ir
egoizmą. Maži, balti dantys,
ba purtymų.
' rinta kariuomenė, kuri dieną ir naktį budi, ima. Stalinas — gi pasiskelbia pilnu Rusijos miešta žyd, ir kitų praktiko- t;k
ne visai arti viens prie kito
Savo smulkmenomis atl*ad neįvyktų pervartas. Nors Varšuvoj ir diktatorium — premieru, pašalindamas iš mis.
nus.
u
^fesija,, gi ^šiandie ;pau diųęlė. K?i-kafe>
kad
Šate
neuždrausta susirinkimai, tačirf^jįropiai sau premierystės Rykovą. Jisai prie to einąs ypa
.
.
. .jų savininkams ar savininkė
gojama, kad ten nevažiuotų žmonės didesniais tingu būdu: provincijose Stalinas davė atsa^ePaPlak jai
1 y*: yPae jau pralenkia kitas Europos. +urį nepastovų būdų. Siauri,
komingas vietas bemokšams, kurie niekuo
skaičiais iš provincijos.
Tos ypatingos etiopiečių kada bus išrasta priemonių šalis. Vis daugiau žmonių (ampriai viens prie kito susi
met
nesitikėdami
taip
aukštai
pakilti,
dabar
Tas reiškia, kad Pilsudskio sostas Len
krikščionybės priešaky yra' keliauninkus apdrausti nuo naudojasi oro kelionėmis, yglaudę dantys, rodo palinki
pasidarė
ištikimiausi
Stalino
norų
vykintojai.
stačiatikių
koptų vyskupas,! galimų nelaimių sklindant orkijoj siūbuoja.
pač kur kelionė yra reikalin mą prie didelio nervingumo.
Is tokių ir šešioliktąsai kongresas susidarė. L ufg gyVena Egipte ir retkar- laiviais.
ga greita.
Tankūs dantys, augantys net
Visi iki šiol pači, svarbiausią rolę vaidinę
]ankosi Etiopijoj
Pas
PAREINIO JUDĖJIMAS.
Kada pradėta tobulinti ka
Be kitko, pradedama via viens ant kito, rodo neteisin
komunistą valdžios sferose, dabar netenka nei ctiopie{ius i5 senOvės tikro- riškieji orlaiviai, šių akyvaizdaugiau prekės ir siuntiniai gumą.
Spaudoje daug žinių randame apie pra garbės, nei vietų.
sios katalikybės yra užsilikęs doj karo laivai pasirodo jau
Stalinas pasidarė nauju Rusijos caru, tik šiandie jų dvasiškių pamal neatatinkama priemonė vals vežioti orlaiviais.
Gaila, kad čia tiktai blo
dėtą judėjimą Pareinio (Rliineland) krašte
už nepriklausomybę. Del to buvo bijoma nau daug piktesniu ir žiauresniu už Romanovų dumas ir asketiškas gyveni tybės apsaugai. Šiandie iš or Netolimoj ateity geležinke gieji požymiai. Bet sulig ko
giminės carus.
jo konflikto tarp Vokietijos ir Prancūzijos.
laivių paleistos kelios nedide- liams teks vežti tik vienas kiu dantų sąstatu bei jų for
mas.
Beje, komunistų partijos oficialis. orga
Pareinio kraštas iki šiol buvo santarvi
Kada etiopiečiai išklydo iš lės bombos gali nuskandinti, sunkenybes, gi žmonių didžiu ma galima būtų išsirinkti sa
ninkų okupuotas. Bet birželio 30 d., sulig nas “Pravda”, darydamas komunistų inter tikrojo tikėjimo, ten pasiųsti kadir didžiausią karo laivą, ma persikėlimui iš vietų į vie vo gyvenimo draugą ar drau
Haagos sutarties, Santarvininkų kariuomenės nacionalo apžvalgą; padaro ypatingą pastabą misionieriai Lazaritai. Ilgiau Į Anot Aeronanlinių Ameri- tas pasuks į orą — padanges. gę — štaį, kas įdomu būtų
sužinoti iš to dantų gydytojo
D. C.
puskutmiai pulkai Pareini apleido ir oku su karštu raginimu varyti smarkią propa šimto metų jie tenai kamavo- kos Prekybos Rūmų pareiškipacija pasibaigė. Sulig Taikos Sutarties, oku gandą svetimšalių ir negrų tarpe Jungtinėse si, buvo persekiojami ir kan-Įmo, į orlaivių gamybos praspėjėjo. Bet apie tai jisai nu
MARION, Oliio, liepos 11. tyli. Pagaliau, didelis klausi
pacija, kuri prasidėjo 1918 m. galėjo tęstis Valstybėse.
kinami. Kai-kurie jų mirė už monę šioj šaly 1928 metais
ki 1935 metų. Tik ačiū gabiam Vokietijos
Matomai, Stalinas nepasitenkina būti vien tikėjimą, Tečiaus tas davė ge-.buvo įdėta apie 75 milionai — Čia ir apylinkėse atjaustas mas ar turi bent kiek teisy
Eteicnių reikalų ministeriui dr. Gustavui tik Rusijos caru, bet visą pasaulį nori užval- rųjų vaisių. Nemažas skai-'dolerių kapitalo. 1929 metais žemės drebėjimas. Mažesnieji
bės jo spėjimai.
i. f&resemann, jo taktingai vedamoms dery dvti. Bet yra sakoma, kad nepavydėtinas Ii- čius klaidatikių atversta ka- toje pramonėje kapitalas jau namai purtyta kaip vėjo pa
(“M. L.”).
boms, kraštas pasiliuosavo anksčiau. Tuo kimas laukia tų, kurie perdaug nori apžioti, talikybėn. Pastaraisiais me- peršokęs 100 milionų dolerių. liesti lapai.
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užėjau į gretimus namus paprašyt sau rizonto ir jau rengėsi poilsiui. Miške
nakvynei pastoges. Susiradęs sau butą, nurimo paukščiai, visur tyla užviešpata
išėjau kaimo apžiūrėti, tačiau beeidamas vo. Atsisėdau ant vejos ir, gėrėdamasis
prisiminiau, kad dar nepietavau. Grįžu ramumu, garbinau Kūrėją, sukūrusį taip
vėl į tuos namus, kame buvau gavęs nak gražų pasaulį.
Saulė jau buvo nusileidusi ir melsvi
vynę, atsisėdau už ilgo stalo ir papra
(Tąsa)
šiau besiruošiančios šeimininkės duoti ką pilki rūkai tiesėsi paliai žemę, kai aš
Gretimam klebonijos sode atsisėdo nors valgyti. Pastaroji prisiartinusi ėmė grįžau į kaimą. Netoli bažnyčios šen bei
Vaisinių medžių paunksnėje ir su džiaug klausinėti kokį valgį aš bevelyčiau pa ten žmonių būreliai šnekučiavosi apie ne
smu traukė į plaučius gryną šiltą orą. sirinkti. Veikiai atsirado ant stalo kum prastus Tėrėsės Įvykius. Visi lauke ryt
Čia josios niekas nevargino jokiais pis, dvejopos rūšies sūris ir baltos kvie dienos Teresės ekstazės. Ši kartą Teresė,
klausimais.
tinės duonos. Už' kumpį padėkojau’ ir motinos prižiūrima, pasiliko -nakčiai kle
Po trumpo poilsio grįžo į kambarį, atsisakiau valgyti, o su apetitu valgiau bonijoje.
Namuose kur apsistojau nakvynei, ra
nes artinosi penktadienio ekstazė, prieš šveicariško sūrio su duona. Užkandęs iš
dau
šeimininkus tarpe savo vaikų bei gi
|ęurią paprastai jaučiasi kaskart silpnės- x gėriau tryškančio šalia šaltinio stiklą šal
to vandens ir padėkojęs išėjau pasivaikš minių. Visi sėdėjo seklyčioje ir gyvai
nė,
tarpusavy kalbėjosi. Tuojau paprašė ma
7. Vakaras Kannersreuth’e.
čioti netoli kaimo augančio miško link.
Eidamas keliu sutikdavau vežimus, ne prie stalo ir ėmė rūpintis vakariene.
Artinosi vakaras. įėjau į bažnyčią pagarbinti žmonių sielų Mylėtojų. Maloniu avižų prikrautus, grįžtančius vyrus, įvai Atsisėdau ir įsikišau į kalbą. Kalbėjomės
raminančiu jausmu prisipildė mano siela, rius darbo įrankius nešinus, moteris su apie ūkio dalykus, apie valsčiaus reika
kuoluose klūpojo būrelis žmonių. Pro lan- grėbliais ant pečių, šalia bėgo vaikai, lus, ir galų gale apie Teresėlę. Visi ją
s sklido šviesa, nušviesdama didįjį al- vilkdami paskui save žolės • prikrautus nuo mažens gerai pažįsta. Ji visuomet
UĄ>rįų ir rytinę naujai dažytų sienų dalį. vežimėlius, kuriuose gulėjo išpuoštos lė buvusi dora, darbšti, kukli ir nuoširdžiai
£ro atdaras dhlžiąsiąs duris plačiu ban lės. Visi mandagiai sveikino mane. Jų pamaldi, tačiau kasgį galėjo manyti, kad
tokie nepaprasti dalykai su jąja įvyks.
vieną — kitą prakalbinau.
ga liejosi iš lauko oras.
Pagaliau paprašė vakarieniauti. Iš
Saulė ugniniu ratu artinosi prie ho
Po valandėlės išėjęs iš bažnyčios,
Andr. Kšesinskis

Vertė Pr. Gineitis

NEPAPRASTI ATSITIKIMAI TERE
SE NEUMANN GYVENIME

gėriau du puoduku pieno ir suvalgiau
duonos gabalėlį. Po to nuvedė mane ant
aukšto į didelį švarų kambarį, kuriame
jau radau paruoštą man patalą.

8. Teresės penktadienių ekstazė.
Rytojaus dieną, penktadienį, rugsėjo
2 d., vos tik prašvito, žmonės ėmė rink
tis prie klebonijos. Minia kas kart augo ir
stojo į eiles. Nuo pusės pirmos valandos
nakties Teresė buvo ekstazėje. Ji gulėjo
praskėtusi žaizdotas rankas lyg tarytum
norėdama apkabinti Kristų it paimti ant
savęs visas Jojo kančias. Nusilpo jos šir
dis, sulėtėjo tvinksnis (pulsas), kvėpi
mas silpnas, vos bepastebimas.
Veidas mirtinai išbalo ir mėšlungiš
kai kraipėsi: nepaprastai didelis skausInas atsispindėjo jame. Lūpos nuolatos ju
dėjo: tai prasiverdamos, tai susičiaupdamos. Iš jos akių, kurių lėlutės nuola
tos krypo viena linkme, — aukštyn, —
pamažu sunkėsi kraujo lašai ir dviem
srovelėm tekėjo per skruostus, per kaklų
ir lašėjo ant baltų jos rūbų. Ji gulėjo pu
siau sėdomis ir kokio tai vidujinio im

pulso vedama nuolatos tarytum veržėsi iš
patalo.
Laiks nuo laiko įvykdavo trumpu
tės pertraukos. Tuokart bejėgė gulėjo
ant pagalvio ir buvo taip išblyškusi, iš
vargusi ir skausmų iškankinta, kad vei
kiau buvo panaši į lavoną, o ne į gyvą
žmogų.
Penktą valandą atnešė jai kunigas
šv. Komuniją, kurią ji, laikinai atsiga
vusi, dideliu vargti teįstengė priimti. Po
to paskendo dėkingumo maldoje. Tačiau
veikiai vėl regėjimai pasikartojo ir jos
siela veržte veržėsi prie ko tai aplinki
niams nematomo. Jos primerktos akys
ugningai spindėjo, o blakstienos nuolatos
lipo nuo besiskunkianeio kraujo. Iš as
tuonių galvos žaizdų smarkiai sunkėsi
kraujas, ir ant baltutės skepetos aplink
galvą pražįsta didelių raudonų rožių vai
nikas. Kairiajam šone ' prie širdies, ant
jos suknelės vis labiau plėtėsi kraujo
dėmė. Iš jos krūtinės išsiverždavo lai
kas nuo laiko tylus, gilus, skausmingas
atsidūsimas.
(Bus daugiau)
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niuose, geležinkelių stotyse.
Tas yra žalinga tuo, kad bus
tik padauginta nelaimingų at... Įsitikimų skaičius, duodama
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LIETUVIAI AMERIKOJE

ffORCESTER, MASS.

iptogos atsirasti kelionėje jvai-

bę, \ie o ne e ę. roo yne jrjemg truk£maifts įr keliaujam!
yra gėry daktarų; „e turėtų
y
Iškilmingos Primicijos.
Jurgio katalikams užduoti
Leidus svaigi n. gėrimus par
(Pabaiga)
stiprių vaistų (o, gal, užtek
davinėti kurortuose, žmonės
tų ir paprastos ricinos) nuo
Jau aštunta valanda, štai,
nuvažiavę pataisyti sveikatos
dams išvalyti, tada, atgavę
ir pasilsėti, ras girtaujančių' ir gerb. klebonas su primicisavo macę, apsivalytų nuo nuo trukšmų arba patys savo silp-pan^u
kitais svečiais, feukidijančio juos brudo.
nybės gundomi už žingsnio > žmonės nuoširdžiai sveikigaUs svaigalų išgerti. Nebus ]na garbės svetį ir jo palvdoPRAŠAU NESIJUOKTI.
žmonėms ir kraštui naudos, ’vus- Kiek aptilus žmonėms
.jei svaigalus bus galima par-j*r muzik°s garsams, gerb. klePROF. KAMPININKO
Viena
špntistė
būtinai
no-i^^.
pftrodose Taip pat'bonas, trumpoj, nuoširdžioj
RADIO
rėjo pamatyti^ mirusio savo bug
pftdaryta> jei įkalboje pareiškia vakaro tik*r sveikina kun. Bakanų,
New York. — Union Aikštėj vyro vašių, nėjo į spri is jeį(j2jarna sekmadieniais ir
tapo pastatydintas “ Laisvos j
seansu, bet, nežiūrint i c šventadieniais atidaryti svai- kaipo Jiauję. sv. Kazimiero
Stiebas”. Vienas Brooklvno Ipastangų, vyro dvasios ne gjųjų gėrimų mažmenomis par j parapijos vikarų ir savo pakomunistų “ nelaisvininkas” j
pamatytį.
.
(davinėjimo įmones, nes tada Sėjėjų.
nužiūrėjo, kad ant to stiebo Į
Teisybė,
staioa atsiini sebma(jjenjaįg jr šventadie-č Prie progos perstato ir
bus galima kartuvės įtaisyti
moterėlė,
dabar da tik ldaijg miesteliuose bus pilna f?erb. kun. Stasį Stonį, (šv.
ir žudymų, tada Kazimiero draugijos įgalioti
(žinoma, jis turi minty tada. devinta valanda, o jis nie-1 muštynių
__
kada komunistai Amerikų so- kuomet nepareidavo namo be kflg
^j. dft_ nį) kaipo vakaro vedėjų.
dvyliktos, pirmos ar antras. ,is kražto
girtau8i
Kun. Stonis daug gražių
vietais padarys).
bus apsvaigę ir kas septinta ypatybių yra worcestereeianis
“
Narsus
kovotoja.
”
.
dieną
Kaunas. — Karo muziedaugelis piliečių pra- parodęs, bet šiandien pirmu
Kartų
parėjo
vienas
žyde1^
vis<
k„
Sešias diena8 kartu matosi naujoj, sugabaus
jaus (gen. Nagevičiaus pri‘toast masterio’ rolėj.
ž.iūromo) apielinkė nuolat gra lis iš karo ir džiaugiasi, kad už(jįrbs
z
viskas
laimingai
pavyko.
žinama. Miesto valdybos pa
Klebonas atkalbėjęs maldų
Mūsų
manymu
negalima
rėdymu, užpakaly muziejaus — Na, tai kaip gi ten tau
pakvietė susirinkusius prie
klausia jo
pardavinėti svaigalus
pradėta asfaltas (žydiškoji [klojosi, Joške?
I karių klubuose, tai nedarys užkandžių. Ir nereikėjo kvie
smala) virti.
žmogus.
timo pakartoti, nes visi gerai
•
,
• ,
mūsų kariuomenei jokios
gar— tt
Ui,- jau
kap _
man viskas
•*
°
žino worcesteriečių šeimyninBrooklyn. — čia gyvuoja gerai ei, tai naprapal! Kap į ^s’ 0 s*ums 3$ i ištyžimų, kių sumanumų.
silpnumų ir nusikaltimus, kų
šv. Jurgio draugija, kuri bir aš buvę an vaina, to kad ko
Aptuštinus stalus, praside
gyvenimo faktai jau ne kar
želio 22 surengė sėkmingų voje, tai kovoje... An vieno
da vakaro programas. Pasi
tų patvirtino.
piknikų ir komunistai, drau lenko kap davu per ranku,
pila linksmios, nuoširdžios
Leidžiant naujojo įstatymo
gijos vardu, per savo šlamš tai jam po skradžiu nuvėj!..
kalbos — linkėjimai.
— Tai delko tu jam nekir proektu restoranuose, kur su
tų pareiškė visiems padėkų.
Pirmiausiai pakviestas kal
sirenka daugiausia visuome
Draugijos narių didžiumų tai par galvų!
sudaro katalikai, bet' jie, sa — Ko, kad jau ten galvos nės ir net valstybės atsako- bėti kun. V. Vasys, kuris sa
mingi ir autoritetingi žmonės vo linksmioj kalboje keliais
koma, Trockio išperėtom mus nebuvę!..
ir šiaip inteligentija, turinti bruožais nušvietė gerb. primi
kraštui būti pavyzdžiu, par cijanto gyvenimų.
davinėti stiprieji gėrimai, kaip
Seka ir kiti svečiai, kaip
degtinė ir spiritas, tik bus
tai So. Bostono klebono, kun.
Įduodama progos ne vienam
Virmauskio rimta, tėviška kai
--------'garbingam žmogui nustoti to
ba, po jo prabilsta nuoširdžiai
L. K. Blaivybės Dr-jos Biule tai naujam įstatymai vei-, vardo, likti girtam iki nebekiant, jis kiekvienų sekma- ’ leidžiat žmogaus, ypač inteli- Lawrenco klebonas, kun. Ju
tenis Nr. 14.
ras, čia vėl tolimasis svetys,
L. K. Blaivybės dr-jos Cen dienį ir šiaip šventadienį ruo genio garbė ir praskidlžiama
primicijanto artimas draugas,
tro Valdyba šiomis dienomis šiamuose valsčiuje (mieste ar tautos vadų protai ir sąžinės,
Montrealo Kanados klebonas
įteikė Vyriausybei dėl naujo kaime)
pasilinksminimuose
(Bus daugiau)
kun. Bobinas, džiaugėsi savo
svaigalų mažmenomis parda ras tokį traktierių ir aludę ir
draugo atsiektu tikslu. Tai
vinėjimo įstatymo projekto pasilinksminimo įkarščio vei
vėl pakviečiamas kalbėti semi
platų raštą, kurio svarbesnes kiamas pradės svaig. gėri
liarijos draugas, klierikas Gie
KIEK AUTOMOBILIŲ
mintis čia paduodame.
mus gerti, o paskui ne vienas
dris, kuris savo gyva, anek
PASAULY
Šis proektas turi gerų ir ir girtauti. Pradėjus tokiam
dotais išpinta kfflba sukėlė
blogų pusių. Gera tai, kad juo įstatymui veikti į gegužines
WASHINGTON, liepos 12. daug linksmaus juoko.
panaikinaiųa 30 svaigieji gė ir vakarus jaunimas dažnai;
- Prekybos departamentas - Da kalba ir kiti du semi
ia.
,
.
rimai ir jie laikoma svaiga eis ne pasilinksminti, bet pa-Į
.. .
..
,
[skelbia, kad visam pasaulv naristai draugai, pažymėda
lais. Su džiaugsmu konstatuo sigerti ir suvesti su savo drau'„
, .. ,, 1 šiandie naudojama virš 35 mimi kun. Jono Bakano malonų
.
’
dami tai, mes turime pabrėžti, gaiš asmeniškas “sąskaitas ”,1 .
,kad, v.
,
,
. .
v
n
i
•
i
x
* i nonai automobilių, trokų« ir draugiškumų nuo pat jų pažin
sis proektas turi nemaža, atkeršyti. O kiek ten girtam1,
_w , , ...
•
....
.
fbusų. Iš to skaičiaus apie 27
ties.
trukumų.
jaunimui kils progų susimus...
....
.
.....
. ...
...... Imilionai tik vienose Am. J.
Kalba ir vietinis adv. BoDžiaugdamiesi naujo įstaty ti, kiek vakarėliu ir kitokiu „ .
....
. .
,•
-Valstybėse,
mo proektu, kad juo panaiki pasilinksminimų nebus gali-1
nama 30 svaig. gėrimai, turi ma padoriai suruošti dėl truk- ‘
me su skausmu konstatuoti, šmadarių, kiek bus šlykščių ■
kad daugeliu kuo jis pakeistas vaizdų. Kas suseks tokiuose
į pasilinksminimuose įvykstanį blogų.
Naujuoju įstatymo proektu čius moralinius nusikaltimus
leidžiama pardavinėti svaigi ir nupuolimus, kas atlygins
JUOZAPAS
namieji gėrimai gegužinėse, įstatymams ledižiant-ir žmo-1
SNECKUS
vakaruose ir kituose pasilink giškai silpnybei pasiduodant Į JONAS LUCKUS
Mirė liepos 12, 1930, 1 vai.
Mirt Liepos 10, 1930 m. 10 v.
ryte. Kilo iš Raseinių Apskr.,
sminimuose. Tokie reiškiniai pasigėrus ir padarius krimi-1
nakt), 40 metų amžiaus.
Jurbarko Par ir m. Ameriko
šiais laikais Europos valsty nalinį nusikaltimų. Per daug*]
je išgyveno 18 metų.
Kilo iš MariampoiSs Apskr.,
Paliko dideliame nulludlme
Skriaudžių Parap.,
Simelkių
bėse retai kur beužtinkami. skaudu ir per daug brangiai
moterj Oną po tėvais MatukaiKaimo.
tė, 2 dukter) Mortą ir Antani
Jei įvairiuose pasilinksmini gali valstybei kaštuoti, išnau
ną, žentą V. Levandausk), 3 sū
Amerikoje išgyveno 20 metų.
nūs Vincentą, Juozapą Ir Sta
muose bus leista pardavinėti dojant žmonių, ypač. jaunimo
Paliko dideliame
nulludlme
nislovą, 2 broliu Vincą Ir Jo
broli
Juozapą,
o
Lietuvoje
mo

bet kokie svaiginamieji gėri silpnumų ‘‘didinti’’ valdžios
ną, seserį Julijoną ir gimines,
tiną Ievą ir seserj Marijoną.
o Lietuvoje
motiną Barborą,
Kūnas pašarvotas 6719 So.
mai, jau ir taip pakrikę mūsų iždų ir todėl mes manome,
brolj Pranciškų ir gimines.
Rockwell St.
Kūnas pašarvotas 4605 So.
įmones moraliai, ypač jauni kad visokiuose pasilinksmini
Hermltage avė., velionis gyve
laidotuvės (vyks Liepos 14,
no 4451 So. Marshfield avė.
1980. Iš namų 8:30 vai. bu*
mas, būtų ta linkime pačios muose svaiginamųjų gėrimų
Laidotuvės Įvyks Antradieny
atlydėtas J Avenčv Panelės M.
pardavinėti negalima.
je, liepos 15 d. Iš Eudelkio
valdžios pastūmėti.
Gimimo par. bažnyčią 68 and
koplyčios 8 vai. bus atlydėtas
Washtenaw Avė., kurioje Jvyks
Reikia būtinai drausti svaig.
i Av. Kryžiaus par. bažnyčią,
gedulingos
pamaldos
už
velio

Jei priėmus tokį įstatymų,
kurioje Jvyks gedulingos
pa
nio sielą. Po pamaldų bus nu
gėrimų mažmenomis pardavi
maldos už velionio sielą. Po pa
koks jis dabar yra, labdary
lydėtas j Av. Kazimiero kapi
maldų bus nulydėtas i Av. Ka
nėjimo įmonėse ruošti pasi
nes.
bės tikslu bus ruošiamos gegu
zimiero kapines.
linksminimus.
Nuoširdžiai kviečiame visus
Nuoširdžiai kviečiame visus
žinės, vakarai ir kitos pramo
gimines, draugus ir pažystamus
gimines, draugus
Ir pažysta
dalyvauti šiose laidotuvėse.
mus dalyvauti šiose laidotuvėse
Naujo
įstatymo
proektas
gos, tikrai bus labai ir labai
Nuliūdę Moteris, Dukterys,
Nuliūdę Broliu ir Giminia.
-Žentas, Nūnai, Broliai ir Gi
padidintas labdarybei darbas. leidžia pardavinėti svaigina
minės.
Laidotuvėse patarnauja grab,
Jei lig šiol ne visai jaunimas muosius gėrimus parodose,
Laidotuvėse patarnauja grab.
Lachavlčlus. Roosevelt 2516
Rndetkis. Yards 1741.
lankė traktierius ir aludes, į kurortuose, laivuose, trauki-

^VAIGiyjy GĖRIMŲ MAŽMENOMIS PARDAVINĖTI
ĮSTATYMO PROEKTAS.

i

Al A

blis. Bet, ar tik ne pati gra
žiausi šio vakaro prakalba
buvo, tai vietinio adv. Anta
no Millerio.
Visose kalbose buvo reiš
kiama daug nuoširdumo, pa
garbos, gerų linkėjimų, bet
vis kaž ko jose stokavo.
Ir tik prabilus adv. Milleriui, visiems paaiškėjo, kad
čia stigo atitinkamo paminė
jimo ir įvertinimo tų asme
nų, kurių pasišventimo ir sa
vęs išsižadėjimo dėka, kaip
tik ir laikomos šios primicijos
tai dėka kun. Jono Bakano
tėveliams, broliui ir sesutei.
Todėl adv. Milleris savo
trumpoj, bet jautrioj, iš šir
dies plaukiančioj kalboj, pil
nai atpildė kitų kalbėtojų ne
paliestų dalį.
Kalbų protarpiais vakarą
paįvairino visokios dainos ir
skambinimai, ką išpildė gerai
žinomos vietinės dainininkės,
p. Tamkenė, p-lės Stockiutės,
Adomaičiutė, Blaveckiutė; zelefonu skambino p. Alivošius:
be to p. Žemaitis, vietinis var
gonininkas, padaniavo kelias
daineles ir kitiems daininin
kams akompanavo pianu.
Klausant gražaus programo, nuoširdžių linkėjimų kun.
Jonui J. Bakanui, įvairios
mintys lindo galvon.
Ar-gi čia taip sau, atsiti
ktinas dalykas, kad pirmuti
nis Worcesteryje gimęs ir au
gęs jaunuolis — primicijantas
yra bendravardis to pirmojo
šios parapijos primicijanto,
neužmirštinos atminties gerb.
kun. Jono J. Jakaičio.
Ar-gi tas gražus vardų su
puolimas reikštų, kad šis
kun. Jonas bus savo triusu ir
pasišventimu antru kun. Ja
kaičiu šiai kolonijai?
Kad nelengvas tai dalykas
pasekti to didžio pirmatakuno

keliais, tai aišku, nes retai te
pasitaiko toks sujungimas ge
ležinės sveikatos, nuostabios
iniciatyvos bei energijos su
patraukiančia asmenybe ir
giliu atjautimu žmonių sielų.
Gi visa tai tvarkoma plieni
nės valios — tai ypatybės randomos tik dvasios milžinuo
se!
Bet koks puikus pavyzdis,
koks akstinas būti vertu pa
sekėju tokio dvasios milžino!
O kad yra plati dirva Worcesteryje, kad ir sugabiausiam žmogui, ypač jaunimo
tarpe, to nieks neužginčys.
Todėl worcesteriečiai su ypatingu džiaugsmu sutinka
kun. Joną J. Bakaną, nes yra
viltis, kad šiuo atžvilgiu jis
labai daug galės prigelbėti
mūsų gerb. klebonui.

sta, kaip ir pats jo gyveni
mas.
Jaučia ta ir patsai kun. Jo
nas, bet “Kalbu taip kaip
Širdis jaučia”.
Trumpai atpasakojęs savo
tėvelių ir visos šeimos neleng
vų gyvenimų, jų nenuilstan-

Išsisklaidžiusias mintis at
šaukė kun. Stonio praneši
mas, kad šį jaukų šeimyniškų
vakarėlį apvainikuos paties
primicijanto kalba.
Nutilo
linksmios kalbos, sužiūro žmo
nės į garbės svetį.
Jo. rimtas veidas, truputį
nusvirę pečiai (lyg viso pa
saulio našta būtų ant jų už
krauta) aiškiai liudijo, ant
kiek paveikė į jį susikaupę
šios dienos įspūdžiai.

Turiu garbės lietuvių visuomenei
paskelbti, kad aš tebesu Cicero], te
betarnauju
žmonėms ir visą. savo
laiką pašvenčiu tam, kad prideramai
visiems patarnauti. Tą atlieku pagal
geriausių savo išgalių.
Jau penki metai kaip esu tarp ciceriečių, bet jau turiu 15 metų pa
tyrimo aptiekorystėj, o savo šakos
mokslus išėjau universitete. Plačiai
pažįstu apie visokius vaistus ir Jų
veikmę. Atsargiai rekomenduoju dak
tarus, o aš turiu plačią pažint; su
daktarais ir chirurgais. Aš garantuo
ju kiekvieną savo receptą. Jei kar
tais pritrukstu vaistų, tai recepto vi
sai nepildau.
Mano visos prekės ir vaistai y,ra
šviežus dėlto, kad aš savo vaistus
perku iš geriausių vaistų išdirbysčių ir perku jų kasdien.
Turiu išrendavimui bankinių dėžu
čių, tokių kaipir bankuose. Renduotojai prie Jų gali prieiti kada tik
yra atdara aptieka.
Laukdamas progos
jums patar
naut, lieku.
Su pagarba,

Kalba kun. Jonas, išlėto,
lyg svarstydamas kiekvieną
žodį, arba balsiai mąstydamas.
Nelinksmi, ne triumfali jo kal
ba, bet rimta ir liūdesio atau

(Tųsa ant 4 pusi.)

MA1ACHOWSKAS, R. PH.
4847 West 14 Street
Cicero, III.
Tel. Cicero 39

JOHN

Daktaras

WISSIG,
F

Kapitonas

Pasauliniame kare

Seno Krajaus

Specialistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP C ŽSISEN ĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS

JOS

YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodljimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto Iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d.
4200 West 28 St.
kampas Kccier Avė.,
Tel. Crawford 5573

ATEIK Į
MUSĮJ
ŠTORį

RY COO

Moterų pilnai marinos gryno
šilko pančekos, creap, cbif-

fon, Picot viršais, įvairiau-,
šių naujausių spalvų panče*kos. Regulerė vertė $1.50,
šiame išpar
davime tik

87c

MOTERŲ NAMINES IR IŠEIGINES
DRESES
Didis pasirinkimas madų ir stailių mo
terų naminių ir išeiginių dresių. Regule
rė kaina iki $3.49. Dabar po

$1.791 $2.79
Bernaičių ir mergaičių dra
bužiai ir žaidimo siutai saizai
2 iki 7. Regulerė kaina
$1.00, šiainei
išpardavi
me

79c

Moteriški, balti filipiniški gražiai ranka

išsiuvinėti apsivilkimai,

Regulerė kaina
įš išpardavimų
tik

visokių

šaižų.

69c., per,

VYRŲ RAYON ŠILKINIAI UNION
SIUTAI

Puikus Rayon vyrij union siutai, pritai

kinti vasarai, balti, rausvi, žemčiuginiai
ir mėlyni, kol jų bus
vertė $1.25
po .....................................

79c

NEBALTINTA DROBĖ
40 colių platumo nebaltinta
18c. vertės, dabar
šiame išpardavime
perpus. Yardas ............. :...

drobė,

Mergaitės nuo 8-16 metų amžiaus, prisidėkite prie musų Stitching Contest. Laimėtojoms bus suteikiamos dovanos!
“KLAUSK MUS APIE TAI”

Pirmadienis, Liepos 14

draugas

4.

1930

MISS UNIVERSE”
kilti. Koks doleris paramos Tvirtovė ugniakalnio skylėje patalpinti jo skylėje tvirtodaus ir iš lauko, podraug ir
(kratere).
per dieną jam leistų vien dva
vės patrankas.
kleboniją, da trūksta geleži
Honululu
miesto
apgynimui
į
sios
gyvenimu
gyventi
ir
ra

nės tvoros ir medžių. Bet,
(Tąsa nuo 3 pust)
Tvirtovės statybos darbai
šyt. Kas šį žmogų taip parem (Honolulu yra Havajų salų
laikui bėgant, ir tas bus pa
čius pustangas padėti jam
tų, tas tikrai išaugintų dide sostinė) amerikonai nuo se buvo pradėti jau prieš aštuodaryta.
atsiekti užsibriežtą sieki, vie
lį asmenį. Gerai žinodamas niau yra įtaisę tvirtovę skylė- nioliką metų ir apie 1913 me
Tuomet malonu bus žiūrėti
šai sudėjo savo motušei, tė
jo darbą ir gyvenimą, kviečiu je (krateryje)
arti esančio tus, prieš patį didįjį pasauli
į šv. Kryžiaus bažnyčią, nes
veliui, broliui ir sesutei gi
susirūpinti, kad smulkmenose ugniakalnio.
i ji būdys parapijonų darbšnį karą, ugniakalniškoje tvir
liausios padėkos donj.
nenvktų jo neabejotinas talen-1 Tas punktus pasirodė lu tovėje buvo pastatytos to lai
* tumą.
Graži ir Įspūdinga buvo 1a
tas, kad galėtų iškilti. Atskiri blausiai patogus tvirtovei staReikia pažymėti, kad mūsų ,
ko paskutinės sunkiausios pa
įtemptos tylos valandėlė —
žmonės, arba kokia draugija, tyti, kadangi yra virš miesto
draugijos stovi ant tikrų ka
tos džiaugsmo ašaros, kurios
12-kos colių gaubigalėtų tuo reikalu rašyti arba R- uosto, teikdamas galimybės trankos
I
talikiškų pamatų; chorų, ra
suvilgė tėvelių skruostus, 1,as'
man arba šiam rašytojui, ku- [apšaudyti priešo laivus nuo cos.
telių ir kitas veikimas yra
nutrukęs iš'didžio susijaudi
rio adresas trumpas: Kaunas, 'didelio atstumo. Nors ugnianukreiptas obalsiu: bažnyčiai
nimo kum Jono balsas...
!
Rašytojui Arėjui Vitkauskui, kulnis ir priklauso užgesusių Remkite tuos Profesionalus
ir tautai.
Nemažiau grožės Įnešė Į šį
į Kuo greičiau jį taip purenusi-p karčiui, vienok
reikalinga
V. Damašus.
ir taip jau gražu ir malonų t
te, tuo daugiau jis pasidar didelė drąsa (ir tikrai ame- Ir Biznierius, kurie garsinasi
vakarėlį, tai primieijanto iš-j
buos savo plunksna.
rikonų drąsa!), kad išdrįsti dienrašty] “Drauge”.
reikštas lojališkumas ir nuo-j
Kol kas nors padės daugiau,
širdi padėka gerb. klebonui!
tuojau reikia šiam plunksnos
kum A. Petraičiui už jo visa- ,
Radio CAR.
darbininkui įtaisyti bent ge
keriopą paramą ir rouomąi
X Rugpiučio 10 d. bus mū
rus jo darbo įrankius, kurių f
prietelystę.
sų parapijos antras piknikas,
jis neturi: visai neapsišvietę
Du kartą prabilo kun. Pe
G rovė darže. Visi
žmonės mačiau, turi daug ge
traitis, dėkodamas susirink*-•
Namus (nuo ugnies ir vėtros)
darbininkai ir draugijos ku
resnes kišenines plunksnas,
sienis svečiams ir uždaryda- j
Brangenybes (Auksinius ir Daimontus)
rios darbavosi pirmame pik-!
kaip šis rašytojas, be to, jam
Automobilius ir Trokust, (visose srityse apdrauda)
nias vakarą.
nike, pasižadėjo darbuotis ir
Beatrece Lee, iš Salt Lake City, Utali, nori laimėti “pa- daug rašant reikalinga rašo
Langus
Skirstėsi žmonės
kupini;
ateinančiame parapijos pik- šaulio gražuolis” titulą. Tokia gražuolė bus renkama Brazili moji mašinėlė, kurią žada pirk
malonių įspūdžių, linkėdami į
Kailinius (Kur Coats) ir Drabužius
nike.
joj. Laimingoji gaus $10,000 ir .dykai kelionę aplink pasaulį, j tį jau kelinti metai ir vis pi-Į
naujam Kristaus darbininkui i
Naujus Statome namus (Bldg. Construction)
X Praeitą šeštadienį niot*- ... ....... .
/".'"■.■■jjaMi" z.............
nigų nesurenka jai; neturi jo
— ištvermės, sveikatos ir il
Visokių kitų rūšių apdraudos (insurance)
'rystės sakramentą priėmė iškio rašomo stalo ir net jo ra
giausių metų!
! kilmingose šv. Mišiose pane- PADARYKITE LIETUVIŲ menų rašymui dėl pragyveni
Mūsų insurance (apdraudos) skyrius visuomet sten
mo, jis galėtų daug parašyti šalinė paimta skolon ir daž
RAŠYTOJĄ GARBŲ!
Girios Duktė
gsis
suteikti teisingą ir greitą patarnavimą. Taipgi pa
įlė Liudovica Sprainaitė ir
didesnių, svarbesnių raštų, nai trūksta rašomo popieriaus?
gelbės sutvarkyti jūsų insurance (apdraudos) reikalus
1 Remigins Cherneskis. Pietūs
Gerai pažįstu žmogų, kuris nes ir dabar jų parašo. Vaikų Savo darbais jis jau įrodė,
be jokių kaštų ir atsakomybės tamstoms.
buvo jaunosios tėvelių namuo
labai daug padarė, kaip rašy laikraščiuose, kurių Lietuvoje jog patogesnėse sąlygose nu
se, kuriuose dalyvavo daug
Mes atstovaujame sekančių kompanijų: Royal In
tojas, nors tebėra 27 metų. išeina trys, niekas tiek daug veiktų nepalyginamai dau
surance, Aetna Life and Casualty Co. ir kitų kompani
svečių ir mūsų visi trys ku- „
,
.
...
Iš mus padanges.
/
*
J
Į Rasite jo vardą
visuose
lietunerašo, kaip jis, o tokių raštų giau: taigi reikia juo susirū
jų, kurios yra priežiūroj Illinois valstijos. Esame na
Nors čia mažas būrelis lie
.
... .
_ — vV'.vių laikraščiuose Lietuvoje ir dar labai daug trūksta. Šis pinti !
riais Board of Undenvriters ir taipgi po Bond (Kaucija)
X Liepos 10 d. musų baz- .
v .
tuvių, bet turi sutverę keletą
v. . . .
...
, . t Amerikoje. Jis rašo ir straips- žmogus tame darbe nepamai-:
.... . . . . .
katalikiškų draugijų, kurios nvcioje įvyko iškilmingos lai ! .
S. P. KAZWELL <& CO.
mus įvairiais klausimais, ir nomas. Jis nudlat ir anglų Mokytojas Audronis Petrulis,
rūpinas Bažnyčios ir tautos dotuvės a. a. M. BreveckieD.
Gružių
mokyklos
vedėjas,
laikraščius
skaito
ir
mokinasi
įdomias rimtas bei juokingas
INSURANCE SKYRIUS
nės. Atlaikyta trejos šv. Mireikalais.
gerai
angliškai
rašyti.
Kad
Vaškai,
Litliuania.
, _ apysakas bei eiles. Šią vasara
.
,
Anuo metu čia katalikai šios sykiu. Klebonas pasakė ..
2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899
jis gyveno ir dirbo pas rna netiek reikėtų rūpintis pragybuvo nekaltai tąsomi po civi- gražų pamokslą bažnyčioje ir:
.
......
‘tinimu trrmfnl <mlafn ir
..
.
, ,
......
ta
.-v
.
:ne mokykloje. Aiškiai pama- veniniu, gimtai galėtų ir ang
lius teismus, kad nejsileido kapuose. Daugybe žinomų va-!
■iau, jog tokiam žmogui ne- lų spaudoje- dirbti! Bendrai, NĖR
amerikonizmo į Šv. Kryžiaus žiavo į kapus,
. reikia
—o- nieku
... kitu užsiimti, kas jo gyvenimu susirūpintų DAUGIAU
bažnyčią. Jie arkivyskupui į X Mūsų vargoninkas Al
kaip tiktai rašytojavimu, nes ir padarytų jam patogesnes R A U M A T1 Z M 0
buvo perstatyti kaipo didžiau-Į Mondeika išvažiavo į AViscontuo jis gali būti labiausiai sąlygas dirbti, tas jį aukštai Naujos ir Pagerintos Gold
"si bedieviai, bolševikai juod- sin, žuvauti. Gerb. pralotas
naudingas. Jis iš rašytojavimo iškeltų! Nei vieno cento šis Medai Haarlem Oil Capsules
rankini ir t. t. Bet, Dievo pu- Krušas ir A. Martinlrus, sair pragyvena, bet lietuvių lai žmogus nesunaudos be griež stabdo skausmus ir gėlimą dėl
Inkstų, Kepenų ir Pūslės, netvar
gelba, Daytono katalikai ne- koma, nemokėję žuvauti, tud
kraščiai tokie silpni, kad už- to reikalo. Jeigu jis gautų iš kos. Ne naujoviškas išradimas,
įtė. tikėjimo.
Jie
ir šiandien!ir...
pasiėmę„ gabųjį.. Ciceros
zu-. mokėti
. ... rašytojui
.... uzv jo
. darbą
. . ij ko nors, kas supranta jo dar bet virš 200 metų gyduolė dau
metė
*
.......................
.
ivi uz savo tikėjimą ir lie- vimnką uz protesonų. Good ,
. ,. , , ,
- , •
stovi
vvl,„
■ bov. Ado,„b. sbow
(r0StUS> “ek- kad rasy‘°-,as bo svarbumą, bent per treje geliui ligų. Malonios vartoti.
tuvybę.
bov, Adolpli, sliow tliem liow
Visose vaistinėse trijų dydžių.
galėtų ramiai pragyventi, ne tą metų kaip ir vadinamą sti- Ieškokite "Gold Medai’’ vardo
Prisiminus tuos laikus neX Girdėt, kad mūsų gerb.
gali. Ir šis žmogus gyvena pendiją (paramą), kad galėtų i kiekvienoje dėžutėje,
kartą net širdį suspaudžia, klebonas vėl gerą pluošta pa
skurdžiai, nors nėra išlaidin- atsidėti vien rašymui didesnių į
*
bet-gi šiandien iš džiaugsmo rap. skolos sumažino. Viso
dalykų,
o
npužsiiminėti
sniulkTLffiS)».
gas: jis nusistatęs blaivinin
turime Dievui dėkoti už atsiun nuo naujų metų, sako, skolos
kas, nerūko, yra aršus priešas menų rašymu dėl pragyveni
HAARLEM OIL
timą tikro dvasios vado kun.! atmokėjęs net $10,000.00. JeiCAPSA L ES
įvairių puotų ir bendrai dide mo, tai jis galėtų aukštai iš4
S. Bystrajaus.
gu taip, tai musų parap. skolis idealistas, nepaprastai at
atmaino
los turi
tik aI,ie
sidavęs savo plunksnos dar
Atvykęs kun. S. Bystrais į 0 r<xlos> tik k» bažny{i,t ir bui,. Iš tokio žmogaus gali iš
VIENO MĖNESIO SUKAKTUVĖS
kleboniją pastatė.
Daytoną, rado taip bažnyčią,
eiti didelis asmuo. Mačiau ir
X Ciceros prezidentas ža
taip kleboniją labai apleistą.
matau, kaip jis dirba (rašo)
da miesto vandenį parduoti
Bet, štai, praslinkus porai sa
daug smulkmenų laikraščiams
Orkestros kurią Jus girdėjote iš Radio stoties WCEL
kokiai tai kompanijai.
vaičių sąryšis surengė pikniką
kas nedėldienį per visą žiemą.
vien dėl to, kad pragyventi.
Mūsų miesto prez. gerą var
atnaujimui klebonijos. Į darTuo tarpu, jeigu jam nereikė
16173K
“Vakar Vakar vakar© Ir Čigonai
dą suteršė, o dabar nori ir
bą stojo Šv. Petro draugija su
tų daug jėgų padėti tų sniulkNAUJOS LIAUDIES DAINELĖS
vandenį suteršti.
moterimis ir nupirko rakan
Įgrajino Sudriko Radio Orkestrą
dus.
161 GOK Lazdijų Polka ir Mylimo Polka—Mahanojaus Orkestrą.
PILNAS EGZAMINAS
Kun. S. Bystrajis sausio
16167
Lietuva Tėvynė Musų Ir Tykiai Tykiai Nemunėlis Teka.
16166
Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis.
$5.00 TIKTAI $5 00
mėnesy sušaukė parapijos liū
16135
Ganiau Avelės ir Saulutė Tekėjo.
8PECIAC.ZSTAS
tingą, kuriame tartasi apie Taigi
16151
Mlelašlrdystė ir OI Berneli Vienturti.
nenusiminkit, bet eikit pas I
16161
Valio Dalgelis ir Jausmai Svajonės.
bažnyčios pagražinimą. Nor ! tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- ' I
16067
Sirpsta nokstu. Avietėles ir Vakarinė Daina.
WORCESTER, MASS.

CICERO, ILL,

Mes Insurinam (AuMaain)

DAYTCN, GHIO.

JAU IŠĖJO COHIA REKORDAS
Jgrojitas Budrika Radio Orkestras

ANO IMPRofr
nv

A.

1 tyrėlj, Tikras specialistas, arba proneklaus jūsų kas jums ken-

tlarbai ėjo ir eina UOperge-: feaorius,
riausia, bet Daytono katalikai

1

pamatė, kad klebonas vra pil- P>Blt
«*• p‘n,KU3- Daugelis kitų
j daktarų negalėjo pagelbėt jums del
nus gerų IIOI'IĮ ir jam pritarė.'to, kad jie neturi reikalingo patyrl•i i
i • i •
mo, suradymui žmogaus kenksmlnNusibalsuvo kiekvienas paru-!gunjų
Tiijona.s mokėti po 15 dol. Šinn ’ “an0 Rad’° ~ ®cope ~ Raggi.

dien, kas atvažuoja į Davtoną

!slškas bakterlologtškas egzamlnavlmae kraujo atidengs man Jūsų tik]T.‘ UZCinU j p V. Kryžmus baz- ras negeroves, Ir jeigu aS paimsiu
gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
nyčia, grožėjasi. Iš luuko pu Jus
vumas sugryė jums taip kaip buvo
sės ir-gi numaliavota ir visai pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio. žarnų, Inkstų, odos, kraujo, nerkitaip išrodo. Tikrai panasilvų, širdies, reumatizmo, kirminų,
- | uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba j
j Dievo namą. Už tai garbė Jeigu turit kokią užslsenėjuslą, Įsl.

v .

.

-

,?

priklauso kun. S. Bvstrajui iriker^U8‘»- chronišką Ilgą, kuri no-

1

...

parapijonims,

...
’
dirbo

kad

*

.

.

iŠ vieno

i pasidavė net gabiam Šeimynos gydytojul, neaUdėlloldt
neatėję pa*;
'mane.
i
DR. J. E. ZAREMBA

Dabar mus gerb. klebonas i
laiko Cliicagoj ir kitose vieto- I
we atostogas. Grįš liepos 26 d.
Dar trūksta.

Aptaisius

bažnyčią iš
z

VI-

SPECIALI8TA8

Inėjtmas Rūmas i o i«

20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
į Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki
! 1 po pietų. Vakarais nuo Ii Iki f
Nedėllomls nuo 10 ryto iki 1

po plotų

16041

ANTANAS
MtŠKENAS

VANAGAIČIO
16085
16154
16130

Mirė liepos 11, 1930 m. 4:20
ryte, 15 metų amžiaus, a. a.
Antanas gimė birželio 25, 1915
Chleago, III.
Paliko dideliame nuliudtmo
motiną Oną po tėvais Venckaitę, tėvą Boleslovą, seser) Oną
Ir gimines.
Kūnas pašarvotas 4747 So.
Honore St.
baldot u vės (vyks Pirmadie
nyje, liepos 14, lfi namų 8 vai.
bus atlydėtas j šv. Kryžiaus
par. bažnyčią,
kurioje Jvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas i šv. Įėazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus
ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę Motina, Tėvas,
suo Ir Glniinča

Mes be Vilniaus Nenurimsim Ir Girtuoklio Daina.

Sc-

Laidotuvėse patarnauja grab.
Eirdelkta Yards 1741.'

PETRAS GRYBAS
Be laiko nelaimingą mirtį sutiko birželio 12 d.,
1930, o po gedulingų pamaldų Gimimo Panelės Šv.
par. bažnyčioj palaidotas birželio 16, Šv. Kazimiero
kapinėse. Buvo sulaukęs 15 metų amžiaus.
Vieno mėnesio sukaktuvėms paminėti a. a. Petro
mirties ir laidotuvių užprašėme šv. Mišias, kurios
įvyks Gimimo Panelės Šv. par. bažnyčioj liepos 16
d. 7:45 vai. ryte.
Visus gimines kaimynus, pažįstamus ir drau
gus širdingai prašome atsilankyti į tas pamaldas ir
bendromis maldomis prašysime gailestingo I)wvo
suteikti velionio sielai amžiną atilsį, o mums Iru
siems jėgų ir kantrybės perkentėti sopulius širdies
dėl jo nelaimingos ir netikėtos mirties.
Nuliudusi:
Grybų Šeimyna.

Vanaginė Polka ir Lietuvos Džezas.
O čia ir šimts Velnių Polka.
Margarita ir Bcnosis.

KITŲ ARTISTŲ REKORDAI.
15121
15076
15571*

Dvi Gitaros ir Juodos akys.
Kvietkos Vairas ir Buk Sveikas Polka.
Atlušos Polka — Buehatkos Solis.

Šie visį rekordui yru labui gražus, elektra rekortluoti. Kuinu 75 centui kiekvienus. Perkant 6 rekordus kur
tu, į kitus miestus, mes už persiuntimu nieko neruokuojaine.

Jos.F. Sudrik, Ine.
3417-21 SO. HALSTED STREET
Telefonas Boulevard 4705

0

DRXUQXB

1930

Pirmadienis, Liepos 14

da daug savo parapijom^ ir Visi saulės nudegti. Sako, aChicagos kolonijose ir juos tostogose gerai, bet namie da
“aprūpina” tikietais. Yra ir geriau.
GERAI DARBUOJASI RA mo Ramygalos Pavasarininkų daugiau asmenų, kurie dar X Liepos 4 d. ant Canal- Telefonas Grovehlll 2262
Of. tr Res. Tel. Hemlock 2374
buojasi, platindami tikietus port avė. tapo automobiliaus
naudai.
MYGALOS PAVASA
Bridgeporte gerai darbuoja ir tuomi teikia paramų per suvažinėtas A. Stonis, l’erGydytojas ir Chirurgas
RININKŲ NAUDAI.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2403 WEST 63 STREET
si pp. O. Jakaitienė, Zalato sekiojant ięms Ramygalos IV2433 W. MARQUETTE ROAD Ofisas
Kertė So. Western Avenue
5133 S. HALSTED STREET
Randas
Šv.
Luko
ligoninėj.
Pradžioj liepos mėnesio, rienė, Aleliunienė, visa pp. J. vasarininkanis.
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas Ir Rezidencija
5 ir 7 iki 9 vai. vakare.
Bet, jeigu da kas norėtų pa <X Liepos 4 d. vakare be
Rezidencija 2359 So.’ Leavitt St.
leisdamas atostogas Chieagoj, Garuckų šeima‘ir kiti.
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Tel. Canal 2330
Cicero labai daug dirba n imti platinimui tikietų, tai raudant tapo sužeistas vaikiu- Serodomis nuo 9 — 12 vai. ryto.
turėjau progos atlankyti daug
Valandos:
2-4
po
pietų
Ir
7-9
v.
v.
Nedėliomls pagal sutartį.
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
savo senų draugų, jų tarpe 'lė O. Samsonaitė. Ji netik, prašomas kreiptis prie p. J. kas Gečas. Nudegintas veidas.
Nedėlioj pagal susitarilną
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
žymų skaičių ramygaliečių, i kad aplanko su tikietais rainy Garucko, 3349 Auburn avė. Gydytojas sakė, laimė, kad Ofiso Tel. Vlrglma 9044
Šventadieniais pagal sutarimą.
Ofiso Tel. Victory 6898
,
Rezidencijos:
V«ua
Buren
4844
Chicago,
111.,
arba
p-lės
O.
spėjo
akutes
užmerkti.
Būtų
kurie šiuo laiku dlirbuojasi i galiečius, gyvenančius savo
Rezidencijos Tel. Drevei 9191
|
Republlc 8464
Samsonuitės,
1429
So.
48
Ct..'aklas
visam
gyvenimui.
Tel. Canal 6764
platindami tikietus išlaimėji- 'kolonijoj, bet taip pat suronX Nuo savo motinos, su
Cicero, III.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vėliausiai atėjusios žinios kokiu tai vaikėzu, pabėgo B.
G ft A B O R I A I:
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
4142 Archer Avenue
iš Lietuvos praneša, jog 10 Stigvilaitė, 1908 Canalport
GYDYTOJAS,
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
CHIRURGAS
d. birželio Panevėžio Apygar-’aVe. Motina pranešė policijai,
2 Iki 4 Ir S iki 8 v. v.
Valkų Ir visų chroniškų ligų
Telefonas Yards 1148
\ Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryto
IR OBSTĖTRIKAS
Simpatiškas —
dos teisme turėjo būti svars-ikad surastų. Tėvams
Ofisas 3102 So. Halsted St
i Namų Cfisaa 3414 Franklin Blvd.
Gydo
staigias
Ir
chroniškas Ilgas
Kampas 31 Street
I
Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.
Mandagia —
tomą byla už pavogimų Ra-j daugiau žiūrėti, su
vyrų, moterų ir vaikų
VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak.
Doresnis ir Piges
niygalos Pavasarininkų orkes-į vaikai draugauja.
Ofiso Tel. Canal 2118
DARO OPERACIJAS
Nedėliomls Ir šventadieniais 10-12
GRABORIUS IR
nis už kitų patar
Namų Tel. Lafayette 0098
tros triubų. Bet iš Pavasari- i - ................... —
Ligonius priima kasdieną nuo
BALSAMUOTOJAS
navimas.
Tel. Hemlock 8700
ninku niekas negavo pakvie Rez. Tel. Midway 5512
pietų Iki 8 vai. vakaro.
Rez. Tel. Prospect 0610
Nedėliomls ir seredomls tik
Turiu automobilius visokiems rei timo stoti teisman. Tečiau Pa
lškalno susitarus
OFISAS
kalams. Kaina prieinama.
vasarininkų kp. vaidyba, pa
Ofisas ir Laboratorija
11900 S. IIALSTED STREET GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3319 AUBURN AVENUE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tyrusi apie tai, nuvyko į teis
Ir X-RAY
PAG RABU VEDĖJAI
Ofisas 6155 South Kedzle
Avenue ir 24-tas Street
Chicago, III.
NAMAI:
mų ir pareikalavo, kad teis Oakley
Rez. 6622 So. Whipple
Didysis Ofisus:
2130
WEST
22nd STREET
Telef. Canal 1713-0241
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
mas būtų atidėtas ir pasiusti Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliais I
4605-07 So. Hermitage Avė.
CHICAGO
4193 ARCHER AVĖ.
Tel. Tardi 1741 n 1741
ir Ketvergais vakare
Valandos: prieš pietus pagal sutartį.
pakvietimai abiem pusėm. Iš
PRANEŠIMAS
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.
SKYRIUS
to
aišku,
jog
Pavasarininkams
LIETUVIS
GRABORIUS
Tel. Lafayette 5793
4447 So. Fairtltild Avenue
Didelė graži koplyčia dykai
Tel. Wentwortb 3000
neatvykus i teismų, vagys
SKYRIUS
718 WEST 18 STREET
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1414 So. 49 Ct,' Cicero
būtų pareikalavę, kad byla iš
Rez. Tel. Stewart 8191 atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
Tel. Cicero f794
Tel. Roosevelt 7532
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
Apygardos teismo būtų iš GYDYTOJAS, CHIRURGAI IR
SKYRIUS
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
AKUŠERIS
J. Luleviėiua mesta. Bet tas jiems nepavy
Valandos: nuo 2 iki 4 po plet. Tel.
4191 Auburn Avenue
GRABORIUS IR
Office: 4459 S. California Avė.
Prospect 1939.
4740 Dorchester Avenue
Tel. Boulevard 4211
BALSAM UOTOJAS ko ir ar ankščiau ar vėliau
Gydytojas ir Chirurgas
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
Nedėlioję pagal sutartį.
Tel. DrezeI 6324
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
Patarnauju laido tie piktadariai atsiims tai, kas
6558
SO.
HALSTED
STREET
Vai.:
8
Iki
10
ryto
9
iki
8
vakare.
Tel.
Boulevard
7829
tuvėse visose mie
S. D. LACHAWICZ
Rez. 6941 S. Albany Avė. Tel. Pros
6-8 vai. vaK&re
sto
Ir miestelių jiems, už jų blogus darbu
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare pect
1940. Nedėtomis tik pagal su
dalyse.
Moderniš

LIETUVIS GRABORIUS
priklauso.
tartu
ka koplyčia veltui.
Ofiso Ir Res. Boulevard 5913
PatarnaiM laidotuvėse kuopigiauTelefonas Boulevard 1939
Audranešys.
8103 S. Halsted
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
■la.
Reikale meldžiu atsišaukti, o

D A K T A R A I:

C H I C A G O J E

DR. A. G. RAKAUSKAS DR. J. J. KOWARSKIS

OR. T. DUNDULIS

DR. J. P. POŠKA

DR. A. A. ROTH

DR. A. RAČKUS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. R. G. CUPLER

J. F. EUDE1KIS KOMP.

t DR. A. L. YUŠKA

DR.B.ARON

S. M. SKUDAS

DR. M. T. STRIKOL

DR. ŽMilIOZINAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. H. BARTON

DR. S. BIEZIS

Tel. Victory 1115

DIEVO

I. J. Z O L P

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

GRABORIUS

1439 S. 43 Court Cicero, UI.

IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 West 46th St.

Tel. Cicero 5927

Kampas 46th ir Paulina Sts.
Tel. Boulevard 5203

J. F. RADZIUS

DR. A. J. BERTASH

S L Chicago, III.

mano darbu burite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 Arba 2514

APVEIZDOS PAR.

Dr. S. A. Brenza DENTIST AI

3464 SO. HALSTED STREET

ŽINELĖS.

Ofiso valandos auo 1 Iki 6 po
pietų Ir 4 Iki g vai. vakare
Res.

X Sugrįžo iš atostogų M.
Blankienė su sunumį Juozu,
O. Gaižauskaitė, S. Astraus
kienė su dukterim ir sunuini.

3201 S.

Ofiso Valandos:

ADVOKATAI

9:30 vakare

DR.' C. Z. VEZEUS

4608 S. ASHLAND AVENUE

LIETUVIS DENTISTAS

Netoli 46tli St.

Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6223
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Avenue
Tel. Republlc 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v.
Nedėlloj: 10 — 12 ryto

Office Boulevard 7942

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

WALIA.CE STREET

X — Spinduliai

l

Chicago, III.

Tel. Canal 9267

4946 Bo. Ashland Avenue

Ajit Zaleskio Aptiekos

Res. Prospect 6949

Telephone Central 6926
Nuliudimo
valandoje
kreipkitės
TeL Canal 9222
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
PIGIAUSIAS ttEET. GRABORIUS
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau
Gydytojas ir Chirurgas
CHKAGOJE
Tel. Kenwood 5107
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
Laidotuvėse pa dykai.
Valandos:
ADVOKATAS
tarnauju
geriausia
1821 SOUTH HALSTED BT.
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
DENTISTAS
Kurio svietas per šimtus metų .lau
Ir pigiau negu kiti
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
kė, tai jau yra gatavas.
todėl, kad priklau
134 North La Šalie Street apart šventadienio ir ketvirtadienio 2201 WEST 22nd STREET Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava,
T. A. D. tonic būdamas vienoj
sau prie grabų lšValandos 11 ryto Iki 4 po pietų
(Kampas Leavitt Bt)
formoj, o gydo daug ligų tūkstan
CHICAGO, ILL.
dirbystės.
OFISAI:
4 Iki 8:30 vakare
UNDERTAKING CO.
čiams žmonių pataisė sveikatų, o
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
OFISAS
Valandos* Nuo t Iki 12 ryto
4901 — 14 St
2924 Waslilngton
Local
Office:
1900
S.
UNION
AVĖ.
dar
milijonai
nežino.
Tai
ir
tu,
bro

P.
B.
Hadley
Lic.
668 West 18 Street
nuo 1 Iki 2 vakaro
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd
lau ar sesutė, nekankyk savęs dan
Tel Roosevelt 8710
Koplyčia Dykai
Telef. Canal 6174
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzle 2450-2461
Beredoj
pagal sutari)
gaus, o reikalauk tuojaus iš savo
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
SKYRIUS: 3238 S.
710 WEST 18th STREET aptiekos arba tiesiai iš
Halsted Street, Tel.
T. A. D. PRODUCTS
Boulevard 7589
Canal 3161
Victory 4088.
Perkėlė savo ofisą po numeriu
3133 So. Halsted St.
Chicago, III.
Rez. Hemlock 7691
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4729 SO. ASHLAND AVĖ.

F. W. GHERNAUGKAS

NAUJAS IŠRADIMAS

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. G. I. BLOŽIS

BUTKUS

DR. CHARLES SEGAL

DR. S. A. DOWIAT

Fhon* Bsnlmrd 4139
4

A. MASALSKIS

A. PET K U S
GRABO RIUŠ
Ofisas

JOHN SMETANA, 0. D.

3238 S. HALSTED STREET

Kasų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
■•brangus, nei Betart
us Išlaidų užlaikymai
skyrių.

Tel. Vlrglnla 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS
Ofisas

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

4603 S. Marsbfield Aveoue

8307 Auburn Avenue

Tel. Boulevard 9277

ADVOKATAS

Rezidencija
4729 W. 12 Pi.
Tel. Cicero 2888

11 So. La Šalie St., Room 1791
Tel. Randoiph 0331-0332 Vai. 9-9
Vakarais
4241 SO. HALSTED STREET
ei. Victory 9642
. vak. apart Panedėllo tr
Pėtnyčlos

■

Tel. Victory 4483-81
Res. 4424 S. ROCKAVELL ST.

GRABORIUS

A. A. OLIS

OPTOMETRISTAS

5

Akių Ekspertas ir pritaikymo akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

DR. G. SERNER

Valandos: 10-12 ryt., 1:30—6 Ir 6-9

Ofisas ir Akinių Dirbtuve

4605-07 So. Hermitage Avenue

Telephone Randoiph 9727

DR. VAITUSH, 0. P. D.

-

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

J. P. WAITCHUS

LIETUVIS ADVOKATAS

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

127 No. Dearborn Street

DR. S. T. THOMAS

DR. HERZMAN

(TAMOŠAITIS)
Dentlstas
1008 M1LVVAUKEE AVĖ
Kampas North Avė.

Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 20
Nortwest Towor Bldg. Itooni 399
melus kaipo patyręs gydytojas, chi
Vai., 9-12 .ryto; 1-8:30 vai. vak.
rurgas ir akušeris.
| Gydo staigias
ir chroniškas li
gas vyrų. moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija

Įsitaisė moderniškų ofisų po
nuni. 4847 W. 14 St. Cicero,
III. Pirmiau Dr. Gussen turejo ofisų North Sidėj, o Cice-'
“

52 East 107-th Street

pigesnės,

kaip

kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
i

Tel. Boulevard 7589

Netoli Morgan Street

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

,

„

„

„

Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shore

roj laikė skyrių. Dabar Cice- 2238. arba Randoiph 6soo.
roj susilaukė tiek pacientų, *
kad North Sidėj skyrių užda

rė.

Dr. Gusseno

pacientai

DR. MAURIGE KAHN

Gydytojas ir Chirurgas
jo 4631 SO. ASHLAND AVĖ.

darbu pilnai patenkinti. Be to

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va.
kare. Nedėliomls nuo 10 ryto iki Dr. Gussen ineina į dabartinę
12 po pietų.

Room 928
Tel. Franklla 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subatas

Nuo 8 iki 9 vak. Ir Subatomls

Valandos: Nuo 4 — 4 a.
7—9 vakare

1740

LIETUVIS DENTISTAS

Palengvins akių {tempimą
kuris
priežastlnigalvos
skaudėjimo,
Į Valandos 9 ryto, iki 8:00 va esti
svaigimo, akių aptemimo, nervuotukare. Sered<MEis ir Pėtnyčio- mo, skaudamą aklų karšt]. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractua.
< mis nuo 9 iki 6.
Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą
rtgystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Kampas Michlgan Avė.
Tel. Pullman 6940

Armitage

DR. GUSSEN .

LIETUVIS ADVOKATAS

Kainos

Tel. Yards 1741 arba 1742

Tel.

Kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9
Ros.. 2506 West 69th St.,
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street
Telefonu Canal 2552

F. EUDEIKIS KOMP.

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

vai. vak. Serodomis Ir Ned. susitarus 3343 SO. HALSTED STREET

756 West 35th St.

JOHN KUCHINSKAS

J!.

Tel. Boulevard 1491

DENTISTAS

Telephone Roosevelt 9090
Name; 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9609

Skaudžiai su
žeistus ar su
nkiai sergan
čius švelniau
siu būdu nugabename į ligoninę. Taigi nelaimėje ar ligoje kreipkitės į.*

DR. S. ASHER
4901 W. 14 St.
Cicero. III
X-Ray Ir Gas

ADVOKATAS

I
I

Tel. Cicero 2962

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Naujausio iš
radimo su ge
riausiais pa
tobulinimais
an.bulansas
(ligon veži
nus) jūsų pa
tarnavimui
dienų ir nak
tį.

Telef. Midway 2880

Tel. Yards 1829

(John Bagdziunas Borden)

Esą

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

105 W. Adams St. Rm. 2117

S

SPECUALISTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai. ryto nno 19—12 nuo 2—4 pe
pietų: 7—4:89 vakare
Nedėliotais 19 Iki 12

DE'NTIST AS

AKIŲ GYDYTOJAI:

JOHN B. BORDEN

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas
Pastebėkit mano Iškabas
Vai. 9:30 ryt iki 8:30 vak. Scredomis 9:30 iki 12 v. Nedėliomls nėr
skirtų valandų. Room 3
Phone Canal 0523

DR. A. P. KAZLAUSKIS

NedSliomis
Susitarus

Tek Yards 0994

žmonių sunkių padėtį, tai yra

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

atsižvelgdamas į bedarbę, pa

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 8 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
NėdSl. nuo 10 Iki 1> dieną

tarnavimų teikia

mų kainų.

už prieina

Į
; .

DRAUGAS

6

CH I CA G O J E
ir pažįstami sudėjo net 24
“amžinus bukietus”, t. y. Mi
Laivas Leviathan pasiekė šių intencijas. Gražių gyvų
Cherbourgh ’ą 17 d. birželio. gėlių buvo šeši šmotai.
Ten mus pastiko U. S. Lines
Laidotuvių dalyviai.
agentas iš Kauno p. Lutli’as
Laidotuvėse dalyvavo gimi
ir kartu vykome į Lietuvą
nės, draugijos nariai, drau
siekdami Anglijos kraštą. Su
stojome Londone. Pernakvoję gai ir daugelis pažįstamų. Iš
puošniam kotely, truputį pa Tėvų Marijonų Kongregacijos
matę miestą, vykome į prie — gerb. kun. Marčiulionis, iš
plauką, kur laivas SS. Balta- gerb. Seserų Kazimieriečių —
nnib vežė mus į Klaipėdą. Kongregacijos Motina Gene
Nors laivas ir nedidelis, bet, role ir Sesuo M. Juozapa. Mu
būnant gražiam ir ramiam o- sų sesutės niekuomet nepai miršta savo geradarių, jos ne
rui, plaukėme gana gerai.
Klaipėdą pasiekėme 22 d. tik dalyvavo laidotuvėse, bet
birželio. Iškilmingai pasitiko ir Mišias šv. užsakė ir gilią
Šaulių būrio atstovai-vės, pa užuojautą pareiškė našlei p.
Naugžemienei.
puošė keleivius gėlėmis ir,
Šaulių orkestrui
griežiant, Geri darbai — brangiausias
lipome nuo laivo.
• turtas.
Valdininkai mandagiai per
A. a. K. Naugžemis nebuvo
žiurėjo mūsų bagažą, o šauliai
užkvietė Į Viktorija hotelį mokslinčius, nei turtuolis. Bu
vo darbininkas žmogus, prak
puotai.
Po puotos, nuvykome į ka tikuojantis katalikas. Tat ir
pines ir ten amerikiečių var miręs susilaukė gražios pa
du p-lės K. Mikšaitė ir L. Gir- garbos ir iškilmingų laidotu
džiutė — ekskursantės, uždė vių. Ypač brangios jam buvo
jo vainiką ant kapo žuvu- organizacijos, kaip šv. Kazi
Rėmėjų,
siems kareiviams — kovoto miero Akademijos
jams, atvaduojant Klaipėdos Labdaringoji Sąjunga ir Tė
vų Marijonų Rėmėjai.
kraštą.
IŠ EKSKURSIJOS.

Po iškilmių ir kalbų, vyko
Buvo geras parapijonas. Su
me j įvairias Lietuvos dalis savo antra žmona (dabartine
su geriausiais įspūdžiais.
našle) išgyveno gražiame su
A. P. S.
tikime arti 10 metų.

O. Gaižauskaitė ir pusbroliu
kas J. Blankus, o jaunimas
ir senesnieji šoko.
Tėveliai nors nėra labai tur
tingi, vienok stengiasi savo
sunui duoti aukštesnį mokslą
ir dabar neturi atostogų bet
lanko Illinois Business Coliot
ge.
Linkėtina Juozukui pasise
kimo moksle.
Beje,, už gerą mokinimąsi ir
gerą elgimąsi mokykloj Juo
zukas gavo pagyrimo diplo
mą.
Juozas Blankus.

ŽINIŲ-ŽINELĖS
X Plačiai žinomą Cbicagoj
veikėjų,
Aleliunų dukrytė,
Lucija-, dabar turi atostogas
pas savo tėvelius. Iš profesi
jos ji yra scenos šokikė.
Praleidus liepos mėnesį, ji
turės grįžti kompanijon, su
kuria yra susikontraktavus.
X Sofija Bajorūnaitė, iš pro
fesijos mokytoja, irgi yra su
grįžus pas tėvelius atosto
goms.

Pirmadienis, Liepos 14

SBH
Amerikos Jungtinės Valstybės įsu 13 lapų. Ant jo krūtinės
j— mažas skydas su 13 juos
ir skaičius “13”.
Europoj daugelis laiko skai telių, o* kiekviename iš spar
č.ių “13” nelaimingu ir dau nų po 13 plunksnų.
gelis burtais tikinčių žmonių
Šitą statistiką galima būtų
to skaičiaus vengia. Net Lie tęsti be galo, bet užtenka
tuvoje, girdėti, “13-kai” daug pažymėti “žymiausius 13”,
kad būtų matoma, jog “13”
kaltės primetama.
Jungtinės Amerikos Valsty nėra nelaimės reiškėjas.
bės juk tikrai laimingos vi
(“M. L.”).
sais atžvilgiais, o skaičius
“13” tenai užima žymią vie
TEATRUOSE
tą: Amerika atrasta 13 d.
Jungtinės Valstybės pirmiau
Chicago teatre rodoma
sia susidėjo iš 13 dalių. Ant
“Courage,” kur dalyvauja
pirmos Amerikos vėliavos bu
Jack Oakie.
vo 13 žvaigždžių ir 13 spindu
McVickers teatre —“The
lių. Devizas “E pluribus uBig Ilouse.”
num” susideda ir trylikos
United Artists — “Song
raidžių. “Laisvė” Amerikos
O’ My Heart.”
herbe apvainikuota 13 žvaig
Oriental teatre — ,“Bluždžių. Aras tame herbe turi
vienoje kojoje alyvos šakelę
TUOJ REIK MŪRININKO

shing B ridės.”
Roosevelt teatre — “With
Byrd at the South Pole.”

1930

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO
Savininkas R. Andrellunas
yM;..

Užlaikau visokių
lukslnlų ir sidaorlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių,
rekordų
ir t. t.
Taisau laikrodžius
ir muzikos instru
mentus.

A. ALESAUSKAS
MOTOR EKPRESS
Mes permufiuojame-pervežame pianus, forničius ir kito
2650 West 63rd St. Chicago.
kius dalykus.
Telefonas HEltI.OCE 818 j
Taipgi parduodame anglis
geriausios rųšies už prieina
miausią kainą. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir
AR NORI PINIGŲ
nebrangus.
7126 So. Rockwell Street
ANT PIRMU M0RGI6IŲ
Telef. Republic 5099
Skolinam pinigus ant medi
Mes pervežame daiktus ir į niu ir mūriniu namu. Komisas
kitus miestus.
tik 2%. Kreipkitės į
Public Mortgage Exchange

S. L. FABIAN, Mgr.
809 West 35th St.

J. MEZLAIŠKIS

M. Z! Z A S

Jeigu Tamsta mokate mūri
SKOLINAM PINIGUS
Namų Statymo Kontraktorius
Generalis Kontraktorius
ninko darbą ir žinote kaip
• $50,00 iki $30,000
Statau įvairiausius namus prieinam*
kaina.
Budavoju naujus namus ant
dirbti su “Natco Tiles”, tuo
neimam komiso iki $300.00
jau kreipkitės į “Draugą” į orderių. Senus priimu į mai 7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
J. NAMON & CO.
Telefonas Hemlock 5526
kun. B. Vitkų. Phone Roose nus.
Po Valstijos Priežiūra
2453 WEST 71 STREET
velt 7791.
MES
6755 So. Westem Avė.
Tel. Republic 4537
Budavojam naujas namus,
Telefonas Grovehill 1038
dirbam cemento darbus - fun
PINIGAI PASKOLAI 1-MI MORGIAL
Phone Virginia 2054
damentus saidvokus, taipgi'
ČIAI
tiktai. D. P. Foley
JOSEPH VILIMAS
Specialistas grupių — vestuvių,
muro darbus, iš medinių pa & Praperteriams
Co. 906 Lakeside PI. Tel. Longpavienių ir kitokių fotografijų. Esu
Marąuette Park. — Nekal patyręs tame darbe per daug metų.
Namą Statymo
darom mūrinius, apmurinam beach 2897
Kontraktorius
to Prasidėjimo Panelės Šv.
medinį namą po vieną plytą.
3200 SO. HALSTED ST.
4556 So. Rockwell Street
mergaičių sodalicijos mėnesiĮVAIRUS PARDAVIMAI
Atrodo mūrinis, po to jau net
nis susirinkimas įvyks pirma
reik pentyt. Turim namų ant
Grocernė ir delicatesscn. 5522 ElWm. J. Kareiva
STANLEY CIBULSKIS
dieny, liepos 14 d., 8 vai. va
ston Avė.
pardavimo
ir mainymo.
Savininkas
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS
kare, Gimimo Paenlės Šv. pa
Del geriausios rųšies
Poperioju, moliavoju ir atlieku vi
$3,000 VERTĖ UŽ $475
JOKANTAS BROS.
sokias namų dekoracijos.
ir patarnavimo, šau
rapijos auditorijoje.
4 kamb. rakandai 60 dienų
kit
Darbas garaijtuotas.
4138 Archer Avenue
GREEN VALLEV
Kviečiame visos narės atsi
5234 S. SEELEY AVĖ.
vartoti. 3 šmotų tikras MoPRODUCTS
Tel. Lafayette 7674
lankyti ir atsivesti daugiau
Hemlock 0653
Olselis šviežių kiaušlhair parloriaus setas, vėliau
»
nių, sviesto ir sūrių.
Phone Republic 4949
naujų narių.
sios mados; dailus 8 šmotų
4644 SO. PAULINA STREET
, Tel. Lafayette 8662
Ofisas ir Rez.
Tel. Bou’.evard 13 89*
Valdyba.
valgom, setas, 4 šmotų riešuto
ir 2384
4401 8. Mozart St.
medžio mieg. setas su springJ. C. ENCHER 8c CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI
Moliavojimo Kontraktorius sais ir madracais, 5 šmotų
AUTOMOBILIAI
Real Estate ir visokia apdrauda
dinette setas, du 9x12 AVilton
Notary Public
Skyrius 4429 So. Fairfield
Mes moliavojime, dekoruojame ir kaurai, lempos, veidrodis, ma
išpoperiuojame
visokius
namus.
ži kaurai, paveikslai. Viskas
Musų kainos labai p,Teinamos ir dar
METROPOLITAN
Automobilių pirkėjams Ir savinin
už $475. Pristatysim. Visi
bas garantuotas.
ELECTRIC SHOP
kams pirm pirkimo naujo karo šir
kartu ar skyrium. Privatinė
dingai prašom atsilankyti Ir pama O. Navadom skis, Savininkas
6127 S. Maplewood Avė.
tyti naujus 1930 Nash automobiius
Taipgi didelis pasirinkimas varto
rezidencija, 8228 Maryland
sul vėliausios mados automatiškais
Elektros kontraktorius
tų karų už labai mažą. kainą.
M.
YUSZKA
(taisymais. Spo.rt Royal tekiniais ir
avė., vienas blokas į rytus nuo
Norėdami pirkti pigiai gerų karų
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591
Plumbing & Heating
kreipkitės į mus
Cottage Grove avė., Tel. SteNash ga'.i papuošti- Už tokias pri
Kaipo .lietuvis, lietuviams patar
einamas kainas pas
FOUR
LEAF
CLOVER
WHITE SOX MOTOR SALES
wart 1875.
nausiu kuogeriausia.
BALZEKAS MOTOR SALĖKI
CONSTRUCTION
4426 So. Western Avė.
610 West 35 Street
4030 Archer Avenue
Fundamentai
Tel. Lafayette 8227
REAL ESTATE
Tel. Tards 0699
Cementiniai bloksai
Tel. Lafayette 2082
Garadžiai, porčiai
Telefonas Canal 7233
2 metų lnkio išpiokčjirmii
NAUJI GERIAUSI
J. YUSHKEVVITZ
Taipgi budavojam visokius naujus
AUTOMOBILIAI
VIENATINĖ LIETUVIŲ I namus.
REAL ESTATE
Darome įvairius legalius
AGENTŪRA
1436 W. 45 St.
Yards 2124
dokumentus, apdraudžia
Maliavojimo Kontraktorius
GENERAL MOTORS
i
ma namus, automobilius

PRANEŠI M

BANIS STUDIO

Bsėkis ramiai, toli nuo savo
tėvynės. Tavo geri darbai neš
X Pereito šeštadieio rytą tau amžiną atminimą. *
Aušros Vartų bažnyčios liūd
Likusiai-gi našlei* p. B.
nas varpo gaudimas pranešė, Naugžemienei lai Dievas pri
kad negailestingoji mirtis iš duoda stiprybės ir toliau tęs
plėšė a. a. Onai Laurynaičiu- ti ir gražius darbus.
tei, jaunai merginai gyvybę.
Rap.
X Šiandie Aušros Vartų
svetainėje parapijos darbuo
IŠ DIEVO APVEIZDOS
tojų bei komitetų mėnesinis
PARAP.
susirinkimas 8 vai. vakare.
X Šiandien kun. Šlikas nu
J. Gaižauskiui, 29 d. birže
keliavo šv. Kryžiaus lietuvių lio baigus pradinę mokyklą,
ligoninėn, kad naujas dakta tėveliai J. ir O. Gaižauskai
ras lietuvis p. Rakauskas ton- surengė to įvykio paminėji
sulus išimtų.
mui puotelę, kurion pakviesta
giminės ir artimi. Puotoj link
DA APIE A. A. K. NAUGŽE smintasi ir linkėta Juozukui
MIO LAIDOTUVES.
siekti aukštesnio mokslo. Be
to, suteikta ir pinigiškos dova
Bridgeport. — Liepos 5 d neles.
Maliavų Ir sieninės popieros krau
Ir kitokias nuosavybes.
šv. Jurgio bažnyčia pilnutėlė
Arba
tuvė. Naujas stakas.
Puotoj svečius linksmino
Kaina 9845.00 F. O. B. _
2433 West 69 Str.
žmonių. Altoriai gedulą iš
2100 W. 23 St.
Cahal 5065 2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO
Jei manai pirkti karą, pirmiausiai
Telef. Prospect 3140
skambindami pianu ir dainuo ateik
pas.r.ius ir persitikrink, kad
puošti, šimtai mirgančių švie
darni
lietuviškas
daineles Tas mus rasite geriausios rųšies au
PAUL M. SMITH & CO.
sų, o ant katafalko iškeltas
tomobilius už žemą kainą.
REAL ESTATE
Taipgi turime ivalrlų įvairiausių
brangus, juodas karstas a. a.
LOANS & INSURANCE
vartotų karų už labai mažą kalną.
Perkam, parduodam, mainom na
K. Naugžemio.
mus, lotus, farmas, biznius visokios
BRIGHT0N MOTOR SALES
pušies. Nėra skirtumo apielinkės ir
Kelionė į amžinąją namą..
INC.
•Ttur yra ar kas yra. Perkam notas,
Savininkai: Vainoras, J. Laskys
“DUTCH BOY”
VARNIŠIUS
Po bažnytinių apeigų suĮ 2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd
Telefonas Lafayctte 6606
I mortgage lengvomis išlygomis. Tei
St.
Louis
White
Lead
maDidelis
pasirinkimas
v.arvirš 100 automobilių lydėjo
singas ir greitas patarnavimas
3962 Archer Avenue
liava $11.25 už nišių nuo $1.39 UŽ
velionį į šv. Kazimiero kapi
4425 So. Fairfield Avenue
PUIKIAUSI
KARAI
Tel. Lafayette 0455
100 svarų bačkutę.
gal. ir aukščiaus.
nes. Ten nuvažiavus prieš lei
ONA
MILDA AUTO SALES
Tel. Lafayette 6719
džiant karstą', gerb. kun. A.
NAMAMS MALIAVA
D. KURAITIS. Sav.
Geriausio Sorto FLAT
LAURINAITE
Martinkus pasakė net du pa
806—8 West 31 Street
Geros rūšies $1.48
Tel.
Victory
1696
*
>
MlrS Liepos 12, B vai. ryte, 19
PAINTAS $2.50 už
mokslu — lietuviškai ir ang
už galioną.
REAL ESTATE
metų amžiaus.
galioną.
Rendavlmas,
Paskolos ir Apdrauda
Oimusi
Lietuvoje,
užaugusi
liškai.- Mat, laidotuvėse daly
Pigus važinėjimas.
(Insurance)
NAKTINES JUTRINOS
Chlcagoje ir Aušros Vartų Pa
vavo ir svetimtaučių.
rapijos Mokyklų baigusi.
Labai Žemos Kainos
4038 Archer Avė., Chicago, III.
Didelis pasirinkimas ski MALIAVOJIMUI ŠEPE
Paliko dideliame nuliudime
Didžiausias pasirinkimas Vartotų Geriausios Rūšies Automobi
Draugijų paskutinis patarna
rtingų išdirbysčių už kai ČIAI, 4 colių pločio nuo
tSvą Antanų, motinų Kotrlnų,
Namų pienai, 5 setai 2 flatų ar
Karų už Labai Pigią Kainą.
.brolį Adolfų ir seserį Silvijų
nas, kurios nustebins ta
liai.
ir aukščiau.
vimas.
katidžių, |10, Specialiai užsakymai
ir gimines.
pigus. Allison arkitektas, 115 So.
ve.
Specijalės Cylinder
Ateik pažiūrėti musų nau
Kūnas pašarvotas 2059
W.
Kadangi a. a. Kazimieras
Dearborn. Central 0728.
22nd St.
naktinės jutrinos su 3 raMes turime lietuviškų
jausių
DE
SOTO
•
ir
PLY

buvo narys daugelio draugijų,
907 W. 35 St.
Yards 4500
Laidotuves įvyks Trečiadieny
50 karų garadžius, labai pigiai, jei
ktais 75c ir aukščiau, dalgių.
je, Liepos 16, 1930, Iš namų
Galite pirkti Cash ar Išmokėjimu MOUTH Chrysler išdirbystės
pirksi greit. Mr. Skakei, 5515 So.
o šv. Jurgio dr-joj išbuvo pir
8:30 vai. bus atlydėta į AušDamen avė.
automobilių už labai prieina
Mes darome visokius darbus, kaip tai, maliavojaros Vartų par. bažnyčią. ku
mininku net 17 metų, tat tos
AUTOMOBILIŲ CHAMPIONA8
rioje įvyks gedulingos pamal
Geras garadžius, taisymas, pigini,
me Iš lauko Ir vidų, plumerio, elektrikas taisome, jmą kainą.
dr-jos nariai nešė karstą. In
dos už veliones sielų. Po pa
išvažiuojam. 5332 EIston avė., Tel.
B
U
I
C
K
dedame šiito vandens pečius, etc. Visas darbas ga
maldų bus nulydėta J Sv. Ka
Kildare 3056.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
eorpore dalyvavo Apaštalystės
Per 26 Metus Užima Pirmenybė.
zimiero kapines.
rantuojamas.
Kainos
labai
prieinamos.
Pašauk,
ir
Pirm negu pirksi automobilių, pamė Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
Visai pigiai, tik $7,500 už 5 kamb.
dr-ja ir šv. Kazimiero Akade
NuoSlrdžiai kviečiame visus
gink BUICK
mūsų Apkainuotojas ateis pas jus.
bungalow, tatlių virtuvė Ir maudnė,
gimines, draugu-ges ir pažystaOAGE PARK MOTOR
mijos Rėmėjų 2 slf., kurio na
ARCHER BUICK CO.
gar. Įnešti $1,500, graži pieva ir
mus-mas dalyvauti Šiose laido
krūmai. Randasi 5806 No. Miltlmore.
tuvėse.
*
’
A.
M.
BUTCHAS,
Savininkas
SALES
riai, prisisegę baltą gėlelę, per
4400 Archer Avenue
Prudential Realty Cd. 2345 Devon
Nuliūdę: TSvas, Motina, Bro
Joe Bagdonas, Savininkas
avė. Tel. Rogers Park 2027.
Virginia 2400
rišta juodu kaspinėliu, darė
lis Ir Sesuo.
4414 South Rockwell Street
1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
Laidotuvėse patarnauja grab.
5625-27 S. WESTERN AVĖ.
Parsiduoda
4 kamb.
namas 2
didelį įspūdį.
Telefonas Lafayette 4689
Laehavlčius. < Roosevelt 2515.
JONAS SLEOAITIS
mieg. viršuj, gražus kiemas, vištiTelefonas Prospect 5669
Draugijos giminės, draugai
LIETUVIS PARDAVĖJAS
nyčia. 1319 Cora St. Joliet, Iii.

WEST SIDE ŽINIOS.

PETRAS GRIBAS

WILLYS, W1LLYS KNIGHT PRANEŠIMAS.
IR WHIPPET

PETRAS CIBULSKIS

GRAHAM PAIGE

PONTIAC IR OAKLAND

MUSŲ BARGENAI

DE SOTO. REO IR
PLYMOUTH

AUG. SALDUKAS

DE SOTO IR PLYMOUTH

ROXEE MOTOR SALES

