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ŽINIOS 1S LIETUVOS
DAINŲ ŠVENTĖ VYTAU
TO DIDŽIOJO GARBEI

policijai. Jis yra kilęs iš Kau
no ir nuo 1920 m. tarnauja
•lenkų geležinkely. Norėdami
- - - J.
* 'j
Dainų šventė, įvykusi bir- greičiau jį atgauti, lenkai paželio 20 d. Kaune, sutraukė grobė Strielčiškių kaimo gyapie 9,(XX) dainininkų ir kelio- ventojų Žemaitį, kuris ganė
likos tūkstančių žiūrovų mi gyvulius mūsų pusėj. Suėmę
nių. Į dainų šventę buvo at pagrobtąjį Žemaitį, lenkai pa
vykę Rygos liet. kat. jaunimo reiškė, kad jis įkaitas už Ju-(
ALEXANDRIJOJ, EGIPTE, RIAUŠES;
.
“R.“
choras. “Šviesa“ ir vienas la rkevičių (?!)
RIAUŠININKAI ŽUDOMI
ivių choras. Ši dainų šventė,
SUSTREIKAVO SALDU
'•jei jos organizatoriai būtų tuTIŠKIO LENTPIŪVĖ
įirėję užtektinai geros valios,
ŠVENTASIS TĖVAS ĮSPĖ BOLŠEVIKŲ DIPLOMA
j būtų padariusi daug geresnį
JA AMERIKĄ SAUGOTIS
TINĖ TARNYBA
Saldutiškio lentpiūvės savi
įspūdį, kaip tai su kuriuo ji
BOLŠEVIZMO
!
ninkas nesumokėjo savo darpraėjo,
RYGA, liepos 15. — Komu
i Katalikiškojo jaunimo cho- j bininkams (apie 40 žmonių)
VATIKANO MIESTAS, lie nistų. kongresas Maskvoje iš
.
. ..buvo skau
algų. Del tos priežasties dar
pos 15. — Šventasis Tėvas sprendė patvarkyti bolševikų
rai- organizatorių
Washington parko, Milwaukee, žvėryne beždžionės laipioja specialiai pritaisyta1 džiai apvįitį įr neturėjo jiems bininkai birželio 21 dienų suPijus XI vakar audiencijon diplomatinę tarnybų. Tarny
bon
tari
bflt
skiriami
j^sižyvirve
k fotografuojamos filmoms - kratomiesiems vaizdams. Čia atvaizduojama 75anksto
duoti repar streikavo. Paties savininko
priėmė Amerikos Katalikų Cpolicijai surasti nepavyko.
niversiteto rektorių monsign. mėję ištikimybe komunizmui
tuaro išpildyti.
“R.”
J. II. Ryan.
ir apsukrūs agitatoriai, be ne .OLANDIJOS VAKARŲ INANGLIJOS VALDŽIA
i Organizatoriams
pradžioj
vertės raudonieji, , DIJŲ GUBERNATORIUS
APIE NEDARBĄ
Kalbėdamas su rektorium aabejotinos
pranešus, kad kat. jaunimo
• •v 1 • v • •
•V •
SUŽEISTAS JAUNAS »
'kurie,
išvykę
į
užsienius,
išsi

YRA KATALIKAS
tarp kitko Šventasis Tėvas įchorai negalės dainuoti atski
LAKŪNAS
LONDONAS, liepos 16. —
spėjo Amerikos J. Valstybes žada komunizmo ir atsisuka
DIDŽIUOJASI SAVO
rai neva dėl to, kad nebuvo
i CVRACAO, C. Amerika. — Darbo parduos valdžia per
prieš bolševizmų, l^urs didelio .prieš bolševizmų.
IŠLAIDOMIS
laiko padaryti repeticijoms,) BENNINGTON, Vt., fepos
bolševi- Olandijos"valdžia Vakarų Li
gyvena pavojų dėl didelio ne
nedarbo laiku ten ėmė įsivy- Į, Ligšiol užsieniuose
pas dainininkus ūpas nupuolė' ig. _ 19 metų lakūnas Frank
rauti. Pareiškė, kad Ameri etinę tarnybų pametę ir Rusi- Ujoms gubernatorium pasky- darbo. Kad atsiginti savo po
Republikonų partijos kandi- i ir tas, žinoma, atsiliepė į vi- LGoldsborough, kurs pasižymėkatalikų Jo Eksc. 'majorų litinių priešų, ji skelbia, kad datė į senatorius Mrs. R. H.'sų dainų šventę. Daugelis dai- 'jęs išilgai Am. J. Valstybių
kos J. Valstybių gyventojai, jon negryžę keli šimtai buvuB. W. Vau Slobbe.
nedarbas Britanijoj nesųs taip
senato komitetui'nų sudainuota taip, kad vos skridimu mirtinai sužeistas
matyt, neįsivaizduoja komuni- sių raudonųjų,
stų propagandos pragaištin-i
pranešė, kad jos laimėjimas f galėjai klausyti.
r Naujas gubernatorius yra didelis, kaip skelbiamas.
netoli čia kalnų pašlaitėje. Per
gurno.
v. . , .
UŽ GANDHI PALIUO- gimęs 1882 m. Olandijoj ir pa Valdžia pripažįsta, kad ofi “primary“ rinkimuose atsiė-t _ .
•
qio ore 1 1 t* 4
„
Ba to, pačioj dainų sventej tirštas miglas skrindant orlai
SAVIMĄ
reina iš pavyzdirtgos katalikų cialia bedarbių skaičius yra jęs 319,866 dol. Is tos sumos labai trūko tvarkos ir visų ki vis 'užkabino medžių viršūnes
“Kada
nemažas žmonių
šeimynos.
skaičius yra be darbo, gi biz
1,896,600. Bet nurodo, kad ta jinai nuosavų pinigų išleidus tų gerų ypatumų tokioms šve ir nukrito.
BOMBAJUS,
Indija,
liepos
nio vedimas pakirstas, bolše
Surastas ir paimtas į ligo
• Curacao kolonijų sudaro dvi me skaičiuje esu apie 600,000 apie 252,(XX) dol.
ntėms pravesti.
“M. L.“
•15.
—
Visoj
Indijoj
iškeltas
vikams yra geriausia proga”
ninę. Turi įskeltų kaukuolę.
tsalų grupės. Gyventojų salo- Žmonių, kurie ir pirm karo,
Jos politinis priešas toj pa
platinti raudonąsias savo ide- ''reikalavimas iš kalėjimo pa- Sse 66,580.
___ __Iš to _______
skaičiaus yra tv. pastoviais laikais, neturė čioj kampanijoj išleidęs tik
ŠV. KAZIMIERO GIMNA
jas,“ sakė Popiežius.
įliuosuoti indiecių tautininkų 59359 katalikai. Darbuojasi ję darbo arba mažai dirbę.
TEISME NUŠAUTAS
apie 24,000 dol.
ZIJOS
I
LAIDA
;ivadų Gandhi, kurs sukėlė ne- kunigai Dominikonai.
Be to, kiti 700,(XX) darbininkų
10 VALSTIEČIŲ ŽUVO klusnybės valdžiai judėjimų.
retkarčiais turi tokio ar kito Mrs. McCormick didžiuojas
LOS ANGELES, Cal., lie
Birželio 23 d. 12 vai. įvyko
tomis
savo išlaidomis ir lai
kio,
darbo.
pos
15. — Frank D. Keaton,
Vietos prezidentūros vald
EGIPTE STREIKAS,
MEKSIKOJ
šv. Kazimiero mergaičių gim
mėjimu.
,
. , -j •», i-nekilnojamų savasčių pardažia atšaukė savo reikalavimų
RIAUŠĖS
Pagaliau nemažas aarbininnazijos 1-osios laidos išleidžia-]
.
.
7
,
AYUTLA, Guerrero, Mek- Į paliuosuoti Gandhi, kada nuvėjas, čia vienam teisme bykų skaičius, nurodo valdžia,
masis aktas. Priešpiet pamal
Nelaimė ūky
ALEXANDRIA, Egiptas, gauna darbo naujose pramo
sika, liepos 1G. — Cahuatache' jautė, kad įstatymų leidimo
los laiku nušovė Motley H.
dose pašventinta nauja vėlia.
. .
ir Zoyatlan sodžių gyventojai \ rūmai už tai jai reikš nepa- -liepos 16. — Čia sukeltas vi nėse.
•• vbaigė
• • 00
u*
Flint
miliomenų.
Arti1 Mundelein, III., G. Me- va Gimnazijų
22 abitu>
susikovė už savo valdomos ’ sitikėjimo.
suotinas streikas reikšti sų..
t
* 1 • 1
Keaton mete revolveri ir palka ūky sudegė gyvenamieji nentes,
— J. Andnukaityte, .,
_
.
,
1
žemės ribas. 10 žmonių žuvo
į jausmo nukentėjusiems politi NUSKENDO ŠEŠI JAU namai. Gaisras kilo sprogus a » » -a- toj i -*- sidave. Pareiškė, kad Flint ir
A. Barcaite, J. Budreckaite, .
’
..
-7
ir daug sužeistų. Pramatomas
aAr n -v.
a- io valdoma bauka jį sunaiklFRANCIJA SU ITALIJA nėse riaušėse Mansurah ir
NUOLIAI
kerosinui užkuriant pečių. Ap- B.’ „
Garnyte, M. Geibovicaite, J
naujas kruvinas susikirtimas.
Bilbais.
TURI PALIAUBAS
svilo ir mirė Melka vaikas 14 M Gudaitytė, M. Jaržemskai-,nę finanslskaL
Valstijos valdžia pasiuntė po
Magomet Ali aikštėje did BOSTON, Mass., liepos 15. metų. Kitus tris vaikus ūki- tė> B Kėkštaitė, P. Kongise-'
licijų sulaikyti tas tarpusaves . PARYŽIUS, liepos 16. — žiausios minios sukėlė demo — Bostono pakraščiuos van ninkas išgelbėjo.
AVASHINGTON, liepos 15.
raitė, T. Krestnikovaitė, O.
žudynes.
Francijos su Italija nesutiki nstracijos. Įsimaišius polici denyne ■ nuskendo penki jauni
— Apskaičiuota, kad 1929 meLeonavičiūtė, A. Marcinkevi- j
mai kokiam laikui užslopinti. jai, kilo riaušės.
v-a- m ir 1 1 a aa at
tais šiai šaliai prohibicijos pa
vaikinai ir viena mergaitė ap Moteriškės lavonas kūdroje čiute,
M. Mykolaityte, A. MoV
£
220 ŽMONIŲ ŽUVĘ KO Pranešta, kad padaryta “pa Pašaukta kariuomenė ėmė sivogus buorinei valčiai. Ne
....
a- r.
at
-i-aa laikymas atsiejo 959,872,870
JJ
’
Jackson parko kūdroje at įtėjūnaite, B. Namikaite, A..
riaušininkus šaudo laimė įvyko už keletos mylių
liaubos” ir artimiausiomis kovoti
AT , J v-A- Ar C A • • dolerių. Ton sumon jeina isRĖJOS POTVINY
_ ZUP..UAC
rastas nežinomos
žilplaukės 'Nekvedayiėiu te M. Stnoga.-,
dienomis uždarytomis durimis mais. Daugybė žuvo.
nuo krašto.
moteriškės, lavonas. Moteris- te, A. šulaityte M. \ alav.federoiė
TOKYO, liepos 16. —Nau bus turimi pasitarimai laivy
f
i^, valrtyb48 ir mirsi.
DETROITE TARPUSAVE APIPLĖŠTAS BANKOS kė buvus apie 68 m. amSiaus. e.ute, A.
jausiomis žiniomis iš Korėjos, nų klausimu.
tenai .potviny yra žuvę 117 • Europa lengviau atsikvėpė.
GAUJŲ KOVA
iždai.
PASIUNTĖJAS
Sužeisti
4
gaisrininkai
žmonių daugiau, negu išprad- Buvo spėjama, kad ar tik abi
DAR VIENAS ŠNIPAS?
DETROIT, Mich., liepos
žių buvo pranešta. Viso tad valstybės nepakils karan.
NEW YORK, liepos 16. — i Sudegė gyvenamieji namu
CHICAGO IR APYLIN
•16. — Čia kelinta diena veda Keturi plėšikai Brooklyne už kai, 511 So. Morgan gat. Ge
žuvę 220 žmonių.
Trakų bare Strielčiškių sa KĖS. — Pramatomas bailus
ma tarpusavė gaujų kova. Į puolė Kingą County Trust Co. sinant įgriuvo lflbos ir sužei
Nuo lietaus daug nukentėju ATSIMETA NANKINGO
rgyba sulaikė okupuotos Lie oras ir šilčiau.
dešimtį dienų |9 įtariami pi tbankos pasiuntėjų. Atėmė 18,- dė keturis gaisrininkus.
si ir Formosa sala.
KARIUOMENĖ
tuvos gyventojų Valkininkų
ktadariai nušauta ir keletas 000 dolerių pinigais ir 5,000
•stoties viršininko perėjųjų Ju- į
PINIGŲ KURSAS
sužeista.
dolerių čekiais.
Mirę teisėjas Holdom
RUSIJOJ 235,000 NEREGIŲ; SHANGHAI, Kinija, liepos
rkevičių Liudvikų, kuris perė
j 16. — Honan provincijoj praCbicagoj mirė aukštesniojo jo administracijos linijų netu
PENKI UŽTROŠKO
NEW YORKO MIESTO teismo teisėjas Jesse Holdom, rėdamas tam leidimo. Jurke Lietuvos 100 litų f.. $10.00
MASKVA, liepos 16. — Ru sidėjo nauji mūšiai. Valdžia
Britanijos 1 sv. eterL
4.86
KASYKLOJE
, RIBOSE YRA 320 ŪKIŲ 78 m.
sįjos neregiai turi čia suva turi nedaug kariuomenės ta
vičius pareiškė norėjęs nueiti
Francijos 100 frankų 3.91
žiavimų. Jų daugelis yra ko- me fronte. Tad šiauriečiai vaSACRAMENTO, Cal., lie NEAV YORK, liepos 15. —
į Kurklių kaimų, esantį anaItalijos 100 lirų
5.23
munistų. Suvažiavime paaiški, -rosi pirmyn. Žymi dalis val- pos 16. — Glen aukso kasyk bjederalis cenzas iškėlė aikš
Diversey bulvarde vakar au-’ipus administracijos linijos,
Belgijos 100 belgų
33.94
kad šiandie Rusijoj yra 235,- gižios kariuomenės iš ten pa- loje kilo gaisras. Penki dar tėn, kad šio miesto ribose yra tomobilių susikūlime sužeista Į bet miške paklydęs. JurkeviŠveicarijos 100 frankų 19.37
000 žmonių neregių.
siųsta į Shantungų.
bininkai užtroško dūmais.
320 ūkių.
trys poliemonai.
čius perduotas kriminalinei
Vokietijos 100 markių 23.83

Francija Su Italija Padariusios
“Paliaubas”

CHICAGOJE

1

^Trečiadienis, Liepos lG, 1930

DRAUGAS

NAUJAS VOKIETIJOS LOKOMOTYVAS.
ką. Ar gružu turėti tokį SLA. Seiliuj, kuria
me policija stovi visų, laikų ir beveik nebu
Ueln* kasdien, liakyrus eekmadlentaa
delegatams pasipriešinti
PRENTJMERATOg KAINA: Metama — l«0». Pu vo jokios progos
laibai maloni ir džiuginan charistiniiune tų metų Kongre
sei Matų — *S-50, Trims Mėnesienos — *1.00, Vienam bilia kuriai užmačiai.
ti pasiekė mus žinia, kad mū se ir apmokėjo Jo kelionės iš
Mėnesiui — 7Be. Europoje — Metama *7.00, Pusei Me
z
“Ar nėra faktas, kad “Liaudies Tribū
tų — *4.00, Kopija .01c.
sų
tarpe
gyvenęs
ir
dirbęs
laidas.
O
gal
tai
ir
paskutinis
Bendradarbiams Ir korespondentams ražtų neffrt- noj” buvo išreikšta mintis, jog kur tik So
■na. Jei neprašoma tat padaryti Ir neprlaluneiama tam
sunkų visuomeninį darbų Jo [ kartas amerikiečiams teko pa-!
cialistai prikiša savo pirštus, tenai suirutė kįtikslui pašto lenkių.
taip garbingu Į
.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vaL la? Ar ne vietoj buvo pasakyta, kad yra rei Kilnybė pro f. kun. dr. Pra simatyti su
ibi
nas Bučys, buvęs Am. Lie- savo buvusiu vadu, nes da-; r
kalas keisti Pild. Taryba? Ar nėra faktas,
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 kad buvo noras padaryti iš Susivienijimo in- tuvių R. K. Federacijos pirmi bar nuskirtas taip atsakominninkas, liko konsekruotas vy gai vietai vyskupu vargu ga- j
šiurance (ąpdraudos kompanija) ? Jeigu Tam
vai. po piet.
lės kada nors mus, amerikie
skupu.
sta tuo abejoji, tai kokiu tikslu buvo noro
Tikrai didelė garbė tenka čius, aplankyti.
pakeisti čarterį ir įdėti tokius žodžius kaip
“DRAUGAS”
Tėvams Marijonams, nors, pa Amerikos Lietuvių R. K.
“Bendrovė” arba “Korporacija” ir tt. Aiš
lyginamai, jaunai Kongrega Federacija su dideliu džiaugs
LITHUAN1AN DAILY FRIEND
ku kiekvienam šaltai protaujančiam lietuviui
Didelį supraizų, sakoma, Vokietija padarius nariams pa
cijai, bet iš savo tarpo susi- mu sveikina savo buvusį pir
Publisbed Daily, Except Bunday.
prie ko tas visas veda.
BUBSCRIPTIONS: One Tear — *0.00. Slx Mostu*
jlaukusiai jau du vyskupu: Vil mininkų J. E. vyskupų Dr. saulio nusiginklavimo konferencijos paleidus ant savo gelž— *1.50, Three Montbs — *2.00, One Montb — 7Be.
“Toliaus, jeigu kalbeli apie bolševiku
niaus vyskupo vėliau Popie Pranų Bučį ir linki ilgiausių kelių naujų lokomotyvų, turintį 2,500 arklių jėgų, 120 atmos
■urope — One Tear — *7.00, 81x Montbs — *4.00
pavojų, tai reikia žiūrėti iš kokios priežasCopy — .03c.
žiaus specialio Atstovo Lietu- metų, taipgi sveikiname Tė ferinio garo spaudimų ir 500 laipsnius garo (Celsians). Šis
Advertisln* ln "DRAUGAS” brings best resulta.
.
, . .. .
T
.
ties tas bolševikiškas “pavojus” kila. Tamsvų Marijonų Vienuolijų, susi- naujos konstrukcijos lokomotyvas sutaupo 45 nuoš. kuriavai
a.
a.
arkivyskupo
Jurgio
.. Advertising rates on applleatlon.
ta gerai žinai, kad Cbicagos ^ytto
I Matulevičiaus, kuriam teko laukusių savo Vyriausiam Va- namos medžiagos.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago tojai’, arba genaus pasakius to obalS.ozrao-|atlikl.
paaukš
ASM
'
■
'
•
———
tik milionų katalikų gyvento- Nusileidžiant turi ilgokų' galą
nės “Lietuvai ne cento yra ne kartų pareis-jI suorganizuojant
______ .___ 4__ x TLietuvos
. A____ Bažj tinimo.
__
jų apsišvietimas ir susiprati- nučiuožti atsimušus į žemę
I ko savo nuomonę, kad jeigu jie negaus to ■
nytinę Provincijų ir dabar Tegyvuoja Tėvai Marijonai!
mas tikėjimo reikaluose. Belgi Eratais. Kitaip turi būt su
ko jie nori, tai jie eis su bolševikais. Ta CbiKandidatai Federacijos
Bizantinėms Slavų apeigoms
jos gyventojai savo dvasiški-,“b'i'
vagos socialistų .nuomonė, yra žinoma vi
Valdybai.
skirtas vyskupas prof. dr. Pra
jų laiko didelėj pagarboj. Tas
Toliaus “i. licupter” turi
siems geros valios lietuviams. Prie to jie per
IR GI PRIEKAIŠTAS.
Einant Federacijos konsti
nas Bučys.
reiškia didelę tautos pažangų, būt ypatingas tuom, kati žinopaskutinius porų metų savo spaudoj sėjo ne
Amerikos Lietuvių R. K. tucija, Fed. apskričiai arba
Dar daugiau. Belgijoj ir gus juom pakilęs aukštai Į
Atsipeikėjo ir “Tėvynės” redaktorius iš apykantą tarpe Susivienijimo nariui žodžiu ir Federacija tikrai gali ir tu skyriai nominuoja 9 kandida
i
socialistai
nėra koki akyplė- dausas galėtų jį ten vienoje ir
po “garsiojo” SLA seimo. Jis tik dabar te- raštu. Jie skelbė savo spaudoj, kad nėra rei ri kuo pasididžiuoti, maty tus, iš kurių Fed. kongreso
išos.
Jie
socialis- toje pačioje vietoje išlaikyti,
perskaitė prieš mėnesį laiko rašytus mūsų kalo keisti Pild. Taryba, ypatingai preziden dama vieno iš savo buvusių atstovai renka valdybų sekan
Itais
skaitosi
tik
ekonominiais
liais riekada žemė s:;v;
dienrašty straipsnius apie SLA. Seimų. Del tų. Jie rašė, kad ta “amžina Pild. Taryba” vadų pasiekus taip garbingos tiems metams. Taigi šiuomi ir
vienoje
Pasiliekant
to ir nestebėtina, kad jisai mums daro vi yra “kompetentiška” ir moka vesti SLA. rei ir turinčios didelės pasauli prašome gerb. Fed. apskričių i šalies reikalais. Šiaipgi jie dėtų.
su maža išimtimi, yra pat- vietoje žmogus nei neapsižiusiškai nepamatuotų priekaištų, o į šiuos žo kalus. Bet šiandien, matote, kaip viskas ve nės reikšmės vietos.
ir skyrių kur apskričių nėra, i
riotais. Su jais katalikai gali retų kaip trumpu laiku patekdžius rašančio lūpas įdeda niekuomet jo ne dama. Pavyzdžiui koki investmentai ir kokių
Pora metų tam atgal J. E. pirmame savo susirinkime no- j
nesutikti, gali ginčytis, bet ne tų į tolimiausius žemės krašsakytus žodžius, kad esu komunistų vadovau garantijų jie turi: $20,000, Makaveckui iš Vyskupas Dr. P. Bučys gar- minuoti kandidatus.
barniūs vesti.
jtu3. Prisieitų tik tiesiog žejamų triukšmadarių prašalinimas iš seimo Tliompsonville, Conn. ir P. Deveniui iš Water sbingai atstovavo Amerikos
Nominuoti galima 9 ar dau i
Belgų tauta Bažnyčiai yra myn nusileisti, kad patekti
atrodė tai net. $50,000. Nuo-!.'?
, ...
,
,.
“labai patarnaus mums, katalikams”. Tokio būry,; Conn., kaip
e
I lietuvius katalikus Eucliansti- giau, nes nevisi nominuotieji
suteikusi daugybę įžymųjų į norimą vietą ant žemės ka
nebuvo paskolų vertos ir atrodo, kad į .
„
...
pareiškimo “Draugo” redaktorius niekam savybės
■
1
fmame Kongrese, įvykusiame gi atvyksta seiman. Išnominėra davęs. “Tėvynė” čia sąmoningai pra Makavecko reikale SLA. turės nemažai nuos-! Sidney, Australijoj, ir grįžda nuotų kandidatų kongresas 1 katalikų vadų mokslavyrių ir muolio.
Pagaliau “helicopter” tu
šventųjų žmonių.
silenkia su tiesia ir visai bereikalo mums tolių. Su Deveniu dar blogiau. Duota viena mas Lietuvon per Jungtines renka 9 į centro valdybų.
pėtų
būt taip įtaisytas, kad
paskola $25,000, neva pirmas mortgičius ant
prikaišioja komunistams talkininkavimų.
Am. Valstybes, prieš sėsiant Nominuotų kandidatų suraNUSAKOMA PAŽANGA
nebūtų pavojaus, jei inžinas
Tiesa, mūsų dienraštis turėjo savo repor mažos vertės namuko. Dokumentai rodo, kad jlaivan, atvyko Brooklynan ir šų prašome prisiųsti Fed. rašAVIACIJOJE.
sugesųt, kad kitomis prie
terius SLA. pozicijos ir opozicijos seimuose, banka jau turėjo pirmų mortgičių $12,000 ir !a. a. kun. A. Kodžio sukvies- tinėn nė vėliau rugpiučio 9 d.
monėmis butų galima į žemę
kurių ęigų aprašė, bet aprašė visai bešališkai. kas kaltas dabar? Prie to Devenio taksos ne ; tame katalikų būrelyje vie- kad surašą paskelbus spaudoCurtiss kompanijos orlaivių
nusileisti.
.
.. ofr." ' isiil <• >
Mes* iicLėlėme aikštėn Tų dSlT^’Ų, koletus iš mokėtos, rodos nūo 1923 metų kas sudaro su-Į šai padėkojo Am. Lietuvių je.
(ėroplanų) dirbtuvėse New
Tais dalykais tad daugiau
lig dokumentu $2,424.42. Dabar namas apkaikėlė iš jų pačių lagerio žmonės, susispietę
R. K. Federacijai, kuri teikė Federacijos Sekretoriatas,
Yorke ilgiau keturių metų sia ir rūpinamasi. Gal inžinie
nuofas net dviejų apraiserių (apiprekiuotojų)
prie “Liaudies Tribūnos.”
ISO Hale avė.,
si jį įgalioti atstovauti Ame
dirbdinama ir gerinama ypa
riai jau atradę pagrindinius
vertė $15,000. Taigi atėmus taksus ir pirma
Brooklyn, N. Y.
rikos lietuvius katalikus Eu-'
tinga oro mašina, vadinama dėsnius. Jei taip, jiems nesun
Mes nekartų esame rašę apie tai, ko ver
mortgečių kas gi lieka Susivienijimui. Vadi
“helicopter”. Praneša netoli
ti yra komunistų žygiai prieš SLA. Esame
ku bus mašiną tobulinti.
nasi Susivienijimo $25,000 taip stovi kaip!
moj
ateity
ta
mašina
padan

rašę ir apie tai' kad komunistai, užvaldę Š. kaizerio sostas.
.!
Sakoma “helicopter” or
gėse bus išmėginta. Įgudę laivis jau pirm poros šimtu
L. A,, jį padaryti komunizmo propagandos
“Einant dar toliaus kįla klausimas kiek
tuose išradimuose inžinieriai
tvirtoje ir tai būtų organizacijai galas. Bet
metų buvo žinomas. Jis buvo
SLA. 36-tas Seimas kainavo? Tūli sako, kadi
— ekspertai turi vilties, kad
mes pasiliekame tos nuomonės, kad bolševi
KATALIKIŠKA TAUTA. užgrobtos, sukelta propagan
padirbdintas ir buvo naudoja
$40,000 bet mums rodos, kad gal ir daugiau?
išmėginimai bus sėkmingi. Gi mas vien1 kaipo žaislas. Kaluli
kų į Šūs-mą privaišino tautininkai ir socia
da prieš tikėjimų įr įkurtos be
Bet jeigu ir mažiaus kainavo ar galima sa
jei taip, tada aviacijoje įvyks
listai savo netaktais ir nemokėjimu organi
Belgija yra katalikiška ša dieviškos organizacijos.
gi tais laikais neturėta suvo
kyti, kad jis pilnai apsimokėjo, nes jokių
perversmės.
‘ ‘ I lelicoptcriai ’ ’
zacijai vadovauti. Tam daug patarnavo ir
lis. Iš astuonių milionų gy
lios
apie sklidimo pagrindus,
svarbių nutarimų nepadaryta.
Bažnyčiai ir tikėjimui rei
pakeis šiandienines oro maši“Tėvynė”, kurios turinys dažnai nesiskyrė;
ventojų nekatalikų yra apie
niašinos valdymo dėsniai ne
“Paskiau konstitucijos klausime, kur iš
kalingos pagarbos grąžinimas
nuo bolševikiškų laikraščių turinio. Taigi, ką
40,900. Šiuos pastaruosius su
buvo žinomi.
laidų nemažai buvo ir p. Jurgelionio iškepta
paskiau ėjo labai palengva.
“ Helicopter” yra vadina
pasėjote, tų ir piaunate.
daro protestantai, žydai ir ki
Galimas daiktas, kad neto
konstitucija po dviejų dienų Seimo svarstymo
Praėjo apie 40 metų, kol Baž
mas toks orlaivis, kuriuom
ti.
limoj ateity šiandieniniai or
nyčia išnaujo atgavo sau pri
6tfL«fcVlKAI IR SOČIALISTAI GRIAU numesta į gurbų.
butų galima iš vietos, be jo
Einant valstybės konstituci
laiviai bus pakeisti naujovinėgulinčią šaly vietą.
NA ŠUSlVIĖNIJIMĄ.”
kio įsibėgimo, pakilti stačiai
Jungtinių Valstybių iždo sekretoriatas ja, Bažnyčia nuo valstybės nt
D. C.
1884 metais sustiprėję kata aukštyn ir stačiai nuskirton nus mašinomis.
paskelbė, kad šių metų birželio mėn. pinigų'skirta. Nežiūrint to, šaly kata
likai iš valdiškų vietų pašali vieton nusileisti. Šiandieniniu
Humboldt Park Lietuvių P.
Tautininkų laikraštukas “Liaudies Tri cirkuliacijoj buvo $225,000,000 mažiau, negu likybė turi pirmenybės,
no
savo
skriaudėjus
ir
prie

orlaiviu pakilti ir nusileisti klubo mėnesinis susirinkimas
būna” š. m. liepos 15 d. laidoje, 12 Nr. praei tuo laiku praeitais metais. Viso pinigų čir- { Pirm kokių šimto metų
šus liberalus ir nuo to laiko yra reikalingos ruimingos vie- bus ketvirtadieny, 17 d. liepos,
tojo SLA. seimo darbus šitaip įvertina:
kuliacijoj buvo $4,521,932,000 arba $37.30(Belgijoj katalikybė nemažai
Honedod
“Brolau ir Sesuo lietuvi! Ar tau ne aiš kiekvienam gyventojui, kuomet pereitais me-'kentėjo nuo franeuzų revoliu- valstybės valdyme didžiumo tos. Pirm pakilsiant oran, or- svetainėj 1640 N.
je
pasilieka katalikai.
tais
buvo
$39.62
per
capita.
Pinigų
cirkuliu-i
ei
jos.
Tais
nelemtaisiais
lailaivis turi gerai įsibėgti, iš- strs., Chicago, Ilk, 7:30 vai.
ku, kad Susivienijimas stovi ant prapulties
Bažnyčios valdžia Belgijo vystyti kuostipriausias jėgas vak. Narius meldžiu dalyvau
kranto. Ar tau ne gėda, kad Susivienijimo cija sumažėjo iš priežasties šiais metais pa-’kais daug bažnytinių įstaigų
A. Walskis, rast.
Seime apie trisdešimts policistų daro tvar- Nogėjusio biznio.
uždaryta, bažnytinės savasty* nėra jokia partijinė jėga. Tai savo sunkumą pakelti oran. j

FEDERACIJOS EX-PlRMffHNKAS VYSKUPO.

“DRAUGAS”
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Vertė Pr. Gineitis

NEPAPRASTI ATSITIKIMAI TERE
SĖS NEUMANN GYVENIME.
*i

(Tąsa)
II.

Kaip išaiškinti nepaprasti įvykiai Tere
sės Neumann gyvenime?

Konnersreuth’o įvykiai plačiai jau
pagarsėjo. Jais susidomino įvairūs žmo
nės. Vieni mato juose stebuklų ir betarpį
Viešpaties Dievo veikimą; kiti tvirtina,
kad ties įvykiai nesą nepaprasti ir gali
būti išaiškinti gamtos dėsniais. Pirma ne
gu spręsti klausimų kurių teisybė, pasis
tengsime išsiaiškinti kas tuose įvykiuose
yra nepaprasta, o ypatingai, kas yra ne
paprasta staigiuose Teresės pagijimuose,
josios žaizdų atsiradime, ekstazėse ir ga
lų gale gyvenime be valgių ir gėriui

1. Kaip išaiškinti staigius Teresės Neu
mann pagijimus?

Žmonėms susirgus, kad ir labai sun
kiomis ligomis, pagijimai atsitinka gana
dažnai. Žinoma, čia nieko nepaprasto, jei
liga bendrai yra pagydoma. Šiuo atveju
svarbu ligonio gera savijauta, rami op
timistinė nuotaika ir tvirtas troškimas
bei tikėjimas atgauti sveikatų. Toks li
gonio dvasios stovis daugumoje atsitiki
mų yra svarbesnis, negu vaistų naudoji
mas, o kai kurioms ligoms, ypatingai ner
vų, yra stačiai lemiančiu veiksniu. Gar
sus gydytojai dažnai tik dėl to ir susi
laukia didelio pasisekimo, kad sužadina
ligonių pasitikėjimų. Tokio pasitikėjimo
dėkų dažnai pasireiškia pas ligonį autosu
gestiją (autosugestija — įsikalbėjimas),
kuri labui teigiamai paveikia į ligos eigą.
Tačiau ir autosugestija turi ribas ir pasi
reiškia tik tam tikromis palankiomis su
tromis esant.

Tada kyla klausimas, ar tik ne dėl
autosugestijos veikimo bus įvykę Teresės
pagijimai. Čia reikia atsižvelgti kaip į
pačias ligas, taip ir į dvasinį Teresės nu
siteikimą. Kas dėl ligų, tai būtų galima
manyti, kad nors jos buvo ir labai sun
kios, tačiau pagydomos; todėl šiuo atve
ju galima manyti ir apie autosugestijos
veikimų. Kalbant gi apie Teresės psichi
nį nusiteikimų tenka pripažinti, kad jis
nebuvo palankus autosugestijai. Visai sa
vo ligas bei sopulius Teresė kentėjo ra
miai, kantriai, pavesdama save Dievo
valiai, nedėdama jokių ypatingų pastangų
nusikratyti jomis; įtikėjimo būtinai pas
veikti ji neturėjo. Ji niekuomet nebuvo ti
kra, kad galėtų pasveikti, ir giliai įsiti
kinusi, jog žmogaus gyvenimas visiškai
yra Dievo valioje, kurs visa išmintingai
tvarko ir rūpinasi žmonių sielų gerove.
Visa tat suglaudus atpuola mėgini
mas aiškinti Teresės pagijimus autosuges

tijos veikimu. Kai atpuola aiškinimas su
gestijos veikimu, tai gal tie pagijimai įvvko natūraliu, paprastu būdu, kūno at
sparumo bei savisaugumo dėka? To grie
žtai paneigti negalima, tačiau keista ir
nepaprasta, kad jie įvykdavo staiga; pa
čiame ligų įsigalėjime ir visados regėjimų
metu, kuriuose ji matydavo šv. Teresę Kū
dikėlio Jėzaus. Dar nuostabu, kud pasku
tinė plaučių liga taip įsigalėjus, jog Tere
sės gyvybė jau aiškiai geso ir ėmė rody
tis merdėjimo žymės, Teresė staiga pa
gijo2) Kaip išaiškinti Teresės žaizdų (stigma-

tų) atsiradimą?

Stignmtai, arba žaizdos, kurios atsivė
rė Teresės rankų delnuose, kojų slėsnose,
šone prie širdies ir aplink galvų, nėra
naujas dalykas. Jos atsirasdavo įvairiais
laikais ir pas įvairius asmenis. Išaiškin
ta, kad nuo tryliktojo amžiaus iki šių die
nų įvyko trys šimtai keliasdešimt dalino*

arba pilnos stigmatizacijos atsitikimų. Vi
si stigmatizuotieji asmenys buvo katalikų
tikėjimo. Jų daugelį Katalikų Bažnyčia
pripažino šventais. Labiausiai žinomos yra šv. Pranciškaus Asižiečio stigmatiza
cijos atsitikimas.
Pastaruoju laiku, 1918 metais, atsi
rado žaizdos pas kapuciną T. Pijų rytų
Italijoje.
Negalima tvirtinti, kad žaizdos nega
li atsirasti natūraliu būdu, giliai jursiėmus Jėzaus Kristaus kančiomis: jų at
siradimų tuokart tektų aiškinti dideliu
valios bei vaizduotės veikimu.
Yra žinoma, kad esama asmenų, ku
rie nuolatinio lavinimosi ir didelio savo
dvasios galių įtempimo pagalba gali pa
veikti į kraujotaką savo kūne, iššaukti
kraujo priplūdinią ir net žaizdas įvai
riose kūno dalyse. Tačiau visa tai tik
laikinai.
(Bus dauginu)
,
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Trečiadienis, Liepos 16, 1930
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ŠV. JURGIO PARAPIJOS (CLEVELAND, O.)

CHORAS IR ORKESTRĄ.

Prašau Į Mano Kampelį
] delegato, kuris, po tokio vožnaus Centro Rust. p. J. Va
liūno pranešimo (kad net Susivienvino priklausymo Fede
racijai klausimas tuojau nuo
stalo bimbtelėjo), būtų pa
ėmęs kepurę ir perėjęs per
delegatus. Tie, be abejo, de
šimtukais būtų sumetę $10 ir
tada nebūt reikėję inšurenso
idep. draudimo peržengti, nei
gi skriausti Sus-mo iždų, iš
PROF. KAMP’NiNKO
kurio ir taip reikia pasemti
RAD1O
pinigų ‘svarbiems reikalams’,
Suomija. — Visoj Suomijoj I)UV- $16,00!) (tai ne $10!) pa
buvo pradėjus plėstis krūvi- siprovojimui su nariais. (Ir
noji epidemija (komunizmas), inšurenso departamentai, ne
kuria vėjas nuo Rusijos už- draudžia?!).

Prof. Kampininkas

b

dos agentūrų; 45 visuomeni
nės įstaigos k. a. bažnyčios,
mokyklos, ligoninės, svetai
nės, teatrai, klubai ir laikraš
čiai. Iš viso lietuviai Čikagoje
kontroliuoja apie 190 milionų
dolerių turto. Iš išvardintų įstaigų tik apie 200 asmenų
priklauso į Vaizbos Butų. Ga
lėtų priklausyti apie* 6(X) as
menų. Butas išleido metraštį,
kuriame
nurodė lietuviams
progų biznyje. Tas metraštis
žymiai prisidėjo prie lietuvių
paskatinimo ekonominiai or
ganizuotis, ir suįdomino dau
gelio miestų biznierius, Lie
tuvos valdžios įstaigas ir net
gi svetimtaučius, kaip kad Pe
rsijos ambasadų.

Bendrai, p. Yarkalos nuo
mone, Vaizbos Butai privalė-(
nešė. Pamatę, kad epidemija Jūsų prof. Kampininkas,
-tų ieškoti biznio progų, kurių
gali visa valstybę sukruvinti, kaįp žinote, visados duoda
ypač didmiesčiuose nestinga,
ūkininkai pirmieji pakilo kru- gerų advaiz. Ir čia pasakysiu,
ir pranešti apie jas skaitan
vinosios bakterijas naikinti. jog
jo„. Sus-inui da nėra pervėlu'
čiai lietuvių visuomenei. Pav.
demonstracijomis
visuose prie Federacijos priklausyti,
randama proga lietuviui ad
miestuose privertė valdžių pa-'Reikia tik, kad atsirastų nu
Vytauto 500 m. sukaktuvių nuliejime, kuris Įvyko liepos 4 d., atviram ore, už miesto, šis choras išpildė bažnytinę vokatui, ar gydytojui, ar vai
daryti gera dezinfekcijų vi-, rys, ar šiaip jau labdarys,
iškilmių programos dalį. Iš kairės į dešinę: vedėjas J. Čižauskas, kleb. kun. Vilkutaitis, per vidurį art. M. Čižauskie- stinei, ar viešbučiui, ar impo
spr, kur matyta kruvinosios; kurįs paaukotų Susivienymui
nė, dešinėj kun. K. Strimaitis, iš Schenectady, X. Y., kalbėtojas, ir kun. A. Karužiskis, kleb. Nep. Pag. P. M. parap. rto įstaigai — reikalinga pra
perų lizdai. Epidemija grei-i$i0> gtai, ir būtų Federacijai
nešti ir lai mūsų tautiečiai iš
Cleveland, Oliio.
tai sulaikyta.
Imokestis! O gal kuri kuopa.
naudoja progų.
Pavyzdis kitoms karalys-1sutiktų savo narių tarpe ko5. adv. Ii. J. Jurevičius, los, siuvyklos, etc.; 25 staty(Bus daugiau).
tems.
Jekšinų tam tikslui padaryti.
Xe\v York’o V. B. narys; ir jbos kontraktoriai; 54 krautuPagalvokite!
6. A. S. Trečiokas, New Je- vės; .298 mėsinyčios ir groseNiagara Falls. Per SusivieLIETUVIAMS LAIŠKAI
rsey V. Buto narys.
rnės; 45 valgyklos ir Yče
nynio Seimų čia paaiškėjo vie
CHICAGOS PAŠTE
PRAŠAU NESIJUOKTI!
Iš eilės, 10-ju dienovtarkės į cream parlors”; 175 nealkonas dalykas, vel tas visų SusANTRASIS POSĖDIS.
d) Referentai — eina ypa punktu, padarė pranešimų p. holinių gėrimų įstaigos; 52 gamo narių dėmesio, būtent, jog
505 Brajidis R.
Pas siuvėją.
tingas Centro jiems pavestas J. Varkala (iš Čikagos) apie j solino stotys ir anglių sandėvalstybių inšurensų depart507 Dikselienei Martlia
“ Amerikos Lietuvių Vaizbos liai; 65 garažai ir automobipareigas;
(Rašo Observer).
Kostiumeris (pasimieravęs
mentai draudžia Susivieny
530 Markauskas A.
e) Ekonominio Centro na-lButus- lr Lietuvų.” Nurodęs j lių taisymo dirbtuvės; 161 assavo siutų): — Kam reikalin
Antras posėdis prasidėjo bi
mui priklausyti prie Katalikų
542 Rubliauskaitei A.
riai, atstu viens nuo kito gy-į konkrečius pavyzdžius iš kelių j meniško patarnavimo įstaigų,
gi
da
tie
prisiūti
prie
ranko

rželio 10 d. 3 vai. po piet.
Federacijos ir mokėti $10
546 Sireinaitei Elzbietai
vendami, eina savo pareigas miestų amerikonų vaizbos bu- k. a. taxi-cab ir express-sunkvių
galų
guzikai?
metinį narystės mokestį.
547 Stogis P.
tų veikimo ir jų pastangas pa- vežimų; beauty sbops, kirpy
Amerikos Lietuviu EkomoKad vilkas būt buvęs sotus J Siuvėjas. _ Kad užsivilkęs j minio Centro sudarymo klau. susirašinėjimo keliu;
laikyti
fabrikus
ir
žymesnes
f) Ekonominio Centro nu
551 Vilkiutė Ona
kios ir real estate bei apdrau
ir ožys cielas, seime reikėjo j žmogus siutų jo rankovių ga i simų referuoja Gen. Konsulas tarimai skaitomi teisėti tik su' prekybos įstaigas savo miestik vienui vieno supratlyvo lai sau nosies nešluostytų.
tuose ir tuo būdu teikti dauj P.. Žadeikis. Jo pranešimo iš- 5 jo narių pritarimu;
'vada yra, kad įvairiose val- .g) Nariai organizuoja naudarbo, traukti daugiau
! stvbėse ir įvairiuose miestuo- jus Vaizbos Butus kur .jų nė- gyventojų ir taip didinti inie• stelėnų gerbūvį ir pinigų apy- ■
1 se veikiant (šiuo metu) 12 ra
.'-Vaizbos Butų yra reikalinga
4. Amerikos Lietuvių Eko-; vai'tų, jis nupasakojo Čikagos :
"j organizacija, kuri vienytų vi- nominio Centro pareigos:
Liet. A aizbos Buto pastangas.'
1
sus
Vaizbos
Butus
ir
vadovau

a)
Vykdo
Ekonominės
KoAnot .jo, Čikagoje esama 81
(Pabaiga)
nanč.ių mūsų piliečių takus
svaigalų parduotuvėmis, gun tų Am. liet. ekonominiam vei- nferencijps (suvažiavimo) pa- diplomatų (universitetų baiBūtinai reikia įstatymo pro
gūsių) profesionalų, k. a. dak! kiniui. P. Žadeikis čia pasiū- siūlymus;
ekto 17 far. 7 punktų papildy dyti kiekviename žingsnyje 1 lė konkrečius A. L. Ek. Cen
b) Kooperuoja su visais tarų, advokatų, inžinierių etc.;
ti dar tuo, kad svaigiesiems i Jaumni9» šeimynos tėvus ir tro dėsnius arba statutų, ku- Vaizbos Butais, ypatingai jų
profes. biznieriai — vais
■ atsakonlin®’us visuomenės vy-, .
..
..
.
gėrimams mazm. parrdavinėti
tininkai okulistai, graboriai;
[udviiicii rus pasigerti,
.
i
*
ris su keliomis konferencijos
traukti
iš žinoJ |I metinese konvencijose
nuiivtmųwie,"
įmonėse būtų draudžiama po ! •
. .
. .
’dalyvių padarytomis pataiso-į c) Seka Amerikos ir Lietu- -9 finansinės įstaigos k. a. ba
rnių pinigus ne pagal jų ina-! . ,1\.-1 v, r__
..
.1
' 1
amciihub
°
L« 1,
•. •
*
4skolinimo
•
16 valandos pardavinėti svaig.
nkai,
bendrovės,
mis buvo Konferencijos
užgi- vos ekonomibi
pajėgumų,
o pagal
.
j
terialini
gėrimai turgų dienomis kaip ,
.
..
,
. .
rtas sekančioje formoje:
per spaudų ir korespondenci-!‘‘spulkos” etc. 44 real estate
dvasios silpnumų, dargi juos,
'dvasios
valsčiuose taip ir apskričių
ijų informuoja Vaizbos Butus'ofisai; 73 gamybos įmonės k. a.
i užnuodijant, krašto ūkiui iij 1 Amerikos Lietuvių Centro
miestuose, nes žmonės, kaip
fabrikai, spaustuvės, kepyk! kultūrai neįkainuojamai ža'(National Coaneil of Lithua- /apie svarbesnius apsireiški
tik daugiausia veža parduoti ]įnga
'
j nian-American Chambers of mus;
savo gaminius į didesnius
vT
, ,
. ĮCommerce) pagrindiniai dėsd) Ruošia metinį raportų aNemanome, kad yra racio-Į ...
miestus ir čia dažniausiai
pie visų Vaizbos Butų nuvei
Orkestros kurių Jus girdėjote iš Radio stoties AVCFL
praleidžia laikų ligi nakties nalus ir ilgai pakenčiamas
1. Amerikos Liet. Ekonomi ktus darbus;
kas
nedėldienį per visų žiemų.
ir palike pinigus parvažiuoja toks krašto ūkio sutvarky nis Centras susideda iš 9 na i e) Lietuvos-Amerikos pre
16173P
“Vakar Vakar vakare Ir Čigonai
tuščiomis kišenėmis ir pasi- mas, kai kasmet svaigalų ga rių:
kybos vystymui santykiauja
|uėrę namo. Toks ūkininkų mybai suvartojama už kelius
NAUJOS LIAUDIES DAINELES
1. pirmininko,
su Lietuvos Prekybos ir Pra-1
neproduktingas, ne sulyg ma-Įsini^us
krašto turtų,
Įgrajino Budriko Radio Orkestrą
2. viee-pirmininkų,
monės Rūmais Kaune ir Klai
terialių išgalių pinigų aikvo-'ir kai
Pa^ mBU°nU kapi3. sekretorių, ir
pėdoje ir su atatinkamomis o- i
16160F Lazdijų Polka ir Mylimo Polka—Mahanojaus Orkestrą.
s į talo į tų gamybų
įdėta,
tik
16167
Lietuva Tėvynė Musų Ir Tykiai Tykiai Nemunėlis Teka.
junas ir savęs svaigmima
irganizaeijomis kaip Lietuvoje
4. narių-referentų.
Birutė Ir Kur Banguoja Nemunėms.
16166
yra labai žalingas krašto eko-^ain’ ka<^ P^g'aininti savo paGaniau Avelės Ir Saulutė Tekėjo.
16155
2. Ekonominio Centro na taip ir Amerikoje;
MielaSirdystė ir Oi Berneli Vienturti.
16151
nominci gerovei ir kultūrai, iBcs žmonėms dvasios ir kūriai renkami Vaizbos Butų su
Valio Dalgelis Ir Jausmai Svajonės.
16161
f) Ruošia medžiagų sekan
Sirpsta noksta Avietėlės ir Vakarinė Daina.
16067
Be to, nuo visų pabaudų!110 nuothb susilpninti krašto važiavimuose (Ekonom. Končiai Ekonominei KonferenciMes be Vilniaus Nenurimsim Ir Girtuoklio Daina.
16041
už šiam įstatymui nusižengi-! ?>erov®3 kalėja, darbo energi ferenc.) laikui nuo vieno iki
'jai.
VANAGAIČIO
mus 50% reikia skirti blaivy jos šaltinį žmogų, išardant kito suvažiavimo ir gali būti
Po to, Konferencijos preziTuriu garbes lietuvių visuomenei
16085
Vanaginė Polka Ir Lietuvos Džezas.
bės ‘ draugijoms. Krašto gero jo materialines, dvasines ir neribotai perrenkami; išrink- diumas, einant jam suteikta
ka(1
16154
O čia Ir Šimts Velnių Petka. '
Centro nariai patys pa.
16130
Margarita ir Benosis.
vė reikalauja, kad žmonės bū fizinas pajėgas, išvylioti iš
teise pasiūlyti Ekon. Centran laikų pašvenčiu tam, kad prideramai
...
„
. ,.
| visiems patarnauti. Tų. atlieku pagal
silpnavalių
paskutinius
cenj
aiskirsto
pareigomis.
Suvažiatų blaivūs, tad ir reikia skir
KITŲ ARTISTŲ REKORDAI.
kandidatų sųrasų, pasiūlė tuo i gerta„.s,ų savo iSgalių.
tus,
daug
ūkių
privesti
priešinai
(Ekonom
.
Ronferenciti blaivinimui pinigų. Be to,
tarpu išrinkti fi nariu,, gi ki-ijį^;
15121
Dvi Gitaros Ir Juodos akys.
15076
Kvletkos Valcas ir Buk Sveikas Polka.
viltis gauti pinigų labiau pas likvidacijos, daug darbiniu- jogj estj šaukiami reguliariai tUS tris paskirsiu vėliau Ma- tyrimo aptiekorystčj, o savo Sakos
15571
AnuSos Polka — Buchatkos Solis,
iS.'-Jau universitete.
Plačiai
,
•
xX..
■ mokslus iSėJau
-kų
įstumti
į
skurdų
ir
elgetykatintų idealistus blaivinin
vienų sykį per du metu.
ryland, Alichigan ir Ohia v ai-jpatjstu apie
vis
pie vi
ftie visi rekordai yra labai gražus, elektra rekorduoAtsargiai rekomenduoju dnk
kus sekti nusižengimus. Kito stę. Tik taupumas, racionalus
3. Ekonominio Centro narių 7boq
znos Butai
nuiai. P
i no diskusini
diskusijų, šis
sis vc,kn,
tarUR ę-o Atsargia
aS turlu plačlą pažmtj su
ti. Kaina 75 centai kiekvienas. Perkant 6 rekordus kar
se valstybėse su šios rūšies sutaupų vartojimas, sveika pareigos:
'Siūlymas buvo priimtas ir iš-» daktarais Ir chirurgais. Ag gnrantuo.
.
.
.
Ju
kiekvieną
savo
receptą.
Jei
kartu, į kitus miestus, mes už persiuntimą nieko neruokuoa) Pirmininkas neša atsako rinkta šie nariai."
pabaudų blaivinimui tam tik darbo energija ir laiko brantais prltrukstu vaistų, tai recepto vijame.
ra dalis yra skiriama. Pavyz-1 ginimas didina krašto kapita- mybę už visos organizacijos
1. J. P. Varkala, Illinois “U*,
i.
džiui, Latvijoj 1-3 pabaudų 'kls> 0 girtavimas vi«a tai dlarbų sėkmingumų;
Vaizbos Buto narvs;
Šviežus dėlto, kad aS savo vaistus
* tt •»
į perku iŠ geriausių vaistų lSdirbysgriauna.
b) Vienas Vice-Pirmininkas
duodama blaivinimo darbui.
2. C. J. IrO.S‘/luer- I aisnoras,! čių Ir perku Jų kasdien.
V
Buto narvsTur,u
b«nkin‘l «««•
Tuo įstatymo proektu bus (1) ir vienas sekretorius (1) Pennn
Naujo įstatymo proektas,
remia. V. i>Ul<) nm\s,
, flų> toklų kaiplr bankuose. Renduorintis tikslu nugirdyti kuo j lengva piliečius įpratinti gir-1 Amerikos lietuvių reikalams;
_ _
' r.
»
• •
' ,0-1a* Cele Jų gali prieiti kada tik
3. Dr. Pr. Puskuntffis, Mass.'yra atdara aptleka.
mgiausia savo krašto pilie-, tauti, dvasios ir kūno elge j, c) Vienas Vice-Pirmininkas
V
laukdamas progos
Jums patarV. Buto narys,
naut
Heltu
3417-21 SO. HALSTED STREET
lį, yra pasibaisėtinas. Aps-itomis padaryti, bet labai bns'i(II) ir vienas sekretorius (II)
į Su pagarba,
4. J. W. Jenušaitis, C'onnec- john mai,achowskas. r. ph.
tyti ir taip jau tamsoje, sunku juos atstatyti ir visam — prekybos santykiams su
Telefonas Bonlevard 4705
varge ir nesantaikoje gy ve krašte įvesti gerovę.
Lietuva;
tient V. Buto narys,
Į cicero, m.
th. cicero 3®

Pirmoji Amerikos Lietuvių
Ekonominė Konferencija
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JAU IŠĖJO COLUMBIA REKORDAS
Į grojitas Budriki Radio Orkestras

SVAIGIŲJŲ GĖRIMU MAŽMENOMIS PARDAVINĖTI
ĮSTATYMO PROEKTAS.
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LIETUVIAI AMERIKOJE [CHICAGOJE

NORTH SIDE ŽINELĖS.

reiųėjų ir jų vardus užrašyti dėti, gali aukomis

aukso raidėmis

prisidėti,

ir patalpinti nes jų tarpe yra pasiturinčių

Parapijos komitetas ir pik piknikų istorijos lapuose. Aš ir turinčių gerus darbus
vien dėl žmonių ir tėvynės PRALOTO JULIAUS MA- i komponavo B. Paleliunaitė, niko darbininkai turėjo susi manau, kad tokių rėmėjų mū
SKAITYK IR PLATINK
CIEJAUSKO IŠLEIS
gražiai padainavo duetų.
rinkimų 9 d. liepos, kuriame sų kolonijoje atsiras nemažai.
labo ir neleiskit dr-jai pa
TIKTAI KATALIKIŠ
Dainų garsui nuaidėjus, ge dųug naudingų planų sudary- Jie mielai prisidės prie para
TUVIŲ VAKARAS.
krikti.
KUS LAIKRAŠČIUS.
Šv. Kazimiero parapijos dar-j Susirinkimas baigtas tautos
rų prakalbų pasakė anglų j ta dėl didesnio pikniko pasi pijos pikniko.
Birželio 29 d. Lietuvių Au
buotė.
kalba (mat, pokily buvo ir'sekimo. Šis piknikas bus viehimnu.
Ateivis.
Jau dabar visa kolonija yra
ditorijoj Chicagos lietuviai
. i svetimtaučių) adv. J. Grisius. Inas sėkmingiausių, nes, kaip
Viskas sęsta, keičiasi. Tro
geiai prisiruošus, tik laukia
sui engė pi ai. J.“Maciejauskui.jo kalbos visuomet yra inte-įteko girdėti, bus daug
naujų
besys kad ilgiau tvertų, rei
27 d. liepos, kada galės kiek
dailias išleistuves, kunos pa jresįng0s
'geimių Įvesta, kuriais
įais visi
kia lopyti, taisyti, maliavoti.
vienas
piknike imti dalyvumų
vyko labiau negu buvo tikė-,
».
.,
~
,
•
b
’ Gražias eiles padeklamavo galės savo laimę išbandyti.
Šis menuo yra šilčiausias.
ir praleisti linksmai laikų
Rengiamės prie Wisconsino tas1,
p-lė R. Jučaitė. Su ja tolygus
Kuomet kankina rėmuo, gesai, ar
Taipgi šiuo pikniku susirū
Žmonės liuosųjį savo laikų pra
ba nevirškinimas, tai to priežastis
Kai susirinko publika ir
, bernukaB; gaill,; kad nonugil, pinę ir mūsų kolonijos jauni gražume Silver Leaf darže.
“Lietuviui Dienos’'.
leidžia prie vandenų, miškuo
paprastai yra rūgšties perviršis. Ge
Pik. Darbininkas.
įteikė pralo.
Wisc. “Lietuvių Diena” bus lė artistų, tai ne vienas ste-:Jau jo
riausias — greičiausias būdas — pa
mas, Vyčiai, kurie piknike
se. Sumenkėjusi, savo svei
šalinti jūsų trubelį yra
Phillips |
liepos 20 d., Sheboygan, Wis. bejosi tuo, kad publikos buvo',,,, g51ių apaaggtytų kover. dirbs kaipo veiteriai, maloniai
Milk of Magnesia. šaukštas jo van
kata tuomi pataisoma, atgai
EXTRA.
denyje panaikina rūgščių kelis sy
Jų rengia L. R. K. S. A. Wis- netoli
.
Heliais. Tai roselandiečių dova- patarnaus visiems pikniko dakius daugiau už save ir tų atlieka
vinama.
Apie 8 valandų atsilanko! ,
.
.v v
v
akimirkoj. Simptomai išnyksta i pen
eonsino apskritys.
_
,
‘
inele.
lyviams įsnesodann po daržų
Dabar visur yra turinčių i
L. Vyčių 24 kuopos jaunų kias mlnutaa.
Mes,
Mihvaukiečiai,
visi
ta
gaibės s\ečias, pialotas i a
Toįvnoflakietė p-lė Nellie saldžius gėrimus,
Kaip tik pažinsi Phillips Milk. tai
daug liuoso laiko ir kaip kas '
jų skyrius stojo į talkų Auš atmesi visus kitus nemalonius bu
'dienų
rengiamės
važiuoti, ciejauskas, kurį publika P»-j jlauraitė, uDainos- choro na
Moterų Sųjungos vietinė
dus. Ir jus nekuomet neįeisite save
išmano, savo laikų praleidžia.
J taipogi ir mūsų choras ren gerbė atsistojimu, grojant mar re, kuri irgi jau pradeda su- kuopa ir, rodosi, šv. Rožan- ros Vartų par. bažnyčiai valy kankinti rūgšties perviršul Tai ge
Mūsų Milmontas ir Gaučas
ti. Jau dirba šie: Jonas Povi- riausias priešrugštlmls vaistas ir per
gias; mokinas naujų giesmių, šų brolių Stirbių orkestrai.
50 metų daktarai tokiu laikė.
švisti
meno
horizonte,
pianu
čiaus
draugija
darbuosis
prie
dirba prie savo bažnyčios ir
Phillips Milk of Magnesia aptielauskis,
Juozas
Zienka,
Kas

Ir tuoj po užkandžių eita.pritaliant žinomai. pianist<jj
i Nors chorui yra labai sunku,
šiltų ir šaltų valgių, kurios tas žalimas, Vincas Žibąs, V. kose po 25c. ir 50c. buteliuose. Pil
mokyklos. Jiedu aptaiso trio- i
ni nurodymai ant kiekvieno pakiekad neturi lietuvio vargoni prie progiamo.
’z. Ivaškevičiūtei, gražiai pa- prie tų darbų yra pripratę ir 5^^ įr Jnozas
to. Reikalauk tikro. Netikras ne
besio langus ir numaliavoja,
Pov. Baltutis, žinomas lui-!dainav0
ninko,
bet,
pastangom
kelių
veiks taip gerai.
visiems
gražiai
ir
maloniai
pa,
Yra
laukiama>
į
ulką
st0
.
kad būtų ir gražiau ir stip
“Milk of Magnesia” buvo Chas.
į mergaičių, choras gražiai pa-ivokorčių agentas, taręs kele-i Po tQ perstatyta Lietuvos tarnaus.
H. Phillips Chemical
Kompanijos
riau.
, tų ir Vyresnieji vyčiai ir vy-'s V. registruotas vaizbos ženklas ir
Klebonas po namus kolek- «ie,da' ,Ki" p“'aeitai8 ,,,etais “!'
“ konsulas p. A. Kalvaitis, kuBe to, tame susirinkime sut-jtės Negalintieji darbu prisi-!į°37plrmtakuno Chaa H" PhlIlips nu° I
mihvaukiečiai buvo gerai pa- perstatė vedejuin žinomų vei- ris pabėrė gražių minčių.
verta nauja piknikui remti!____________ __________________ '______________________
/
tuoj a.
sirodę, taip, gal, bus ir šįmet kėjų, V. Stancikų, kuris, pa- Pianistė Z. Ivaškevičiūtė organizacija — tai yra pikni- Į
Antanas Gaurilas negali bū
Sheboygane. Todėl tų dienų ačiavęs už suteikimą tos pa- daj|iai paskanlbino pianu
ko rėmėjai, kurių tikslas pa
ti nepaslankus. Jis vežiojo į
Puul p Bal.
AVisconsino lietuviams bus teigus, perstatinėjo programų į Perstatoma
daryti šiais D, Vytauto metais
klebonų po Steger ir Harvey.
dalyvius.
linksma.
tutis, kuris savo kalboj, tar piknikų istoriniu ir ski rtingu'
Pranas Jonutis su klebonu
Pirmiausia mažytė mergaitė
Liūdna.
pe kitko, ragino publikų įver nuo kitų. Tame pats susirinki
perėjo visų šv. Kazimiero pa
Pasauliniame kare
Kapitonas
Liūdna mihvaukiečiams bu A. Čeplaitė, išėjus ant scenos tinti gerb. praloto nuopelnus me išrinkta komisija iš ketu
rapijų. Jam tas nepigiai atsė
Seno Kraj aus
vo liepos 8 diena, kada sky su gėlių bukietu, pasakė pa mūsų Bažnyčiai ir tautai.
Specialistas iš
rių asmenų, kuri darbuosis su
jo. Jis ir dabar dirba visas
rėsi su mumis du lietuviu jau sveikinimo eiles ir gėles įtei
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
(Bus daugaiu)
daryti didžiausį buri pikniko
dienas. Bet delei tautos ir baž
NEŽIŪRINT KAIP I ŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
n uoliu, kurie tų pačių dienų kė svečiui.
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, Inkstų ir pūslės, užnyčios labo juKir dideles au
P-lės Čeplaitės motutė, pa
nuodijlmą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
palaidoti, tai J. Gouboris 21
Jaunatvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl
kas duoda ir dirba.
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir pas
lu., sirgęs džiova ir miręs j ti būdama neturte, vis dėlto
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir
jums grįžti. Skausmai, dėl inkstų, kepenų ar pūslės
Negalima nepaminėti Kazi
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
county ligoninėj. Buvo doras negalėjo praleisti nesuteikus
IJ A netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
miero Jankauskio. Jis gelbė
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d.
vaikinas. Paliko tėvus, brolius j dovanėlės gerb. svečiui, nes,
J,
Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena
4200 Wcst 20 St.
kampas Keclcr Avė.,
Tel. Crawford 5573
jo maliavoti triobesio langus
anot jos, ten, Lietuvoj, jų šei
ir sesutę.
TA gyduolė- kuri virš 200 metų liir, atėjus klebonui kolektuogoniams gelbėjo, padaryta ma
Žintelis 14 m. paliko tėvus myna yr gavusi tiek ir tiek
ti dėl bažnyčios, gausiai auko
lonia ir lengva
PILNAS EGZAMINAS
ir seseute. Liepos 4, jis šaudy malonių iš praloto.
jo. Kazimieras nekur neužsivartoti. Gaukite
$5.00 TIKTAI $5,00
Po to, pasirodė p. Vaičikaus
damas persišovė rankų. Nespė
leidžia.
SPECIALISTAS
tikrąsias ir neimkite!
jo pašaukti gerų daktarę, ga- kienė su trim dukrytėm, -ViHAARLCM Oi L
FiTrvnę Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
Sukolektuota jau $300.00.
<
\P5ULES
kitų. Vaistinėse trijų IjFJLE/ll VF0 tikrą
specialistą, ne pas kokį nepa
vo kraujo užnuodijamų ir kai I sos trio išpildė gražių muzi
Kad ir yra dabar bedarbė,
tyrėm Tikras specialistas, arba pro
dydžių. Ieškokite “Gold Medai” vardo kekvienoje dėžutėje.
nuvežta ligoninėn jau buvo kų.
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
parapijos reikalai verste ver
kia, ar kul* skauda, bet pasakys pats,
Mažytė mergaitė, T. Raštuvėlu ir tuoj mirė.
po pilno lšegzaminavimo. Jus sutau
tė eiti kolektuoti po namus,
ONA
pysit laiką Lr pinigus. Daugelis kitą
Žinteliai yra geri žmonės. taitė pasveikinus pralotų ei
daktarų negalėjo pagelbėt Jums <lelkad mokėjus nuošimčius.
LAURINAITfi
Laidotuvėse bažnyčia buvo pil lėmis, įteikė dovanėlę nuo
to, kad jie neturi reikalingo patyri
Parapija mažina skolas.
mo, suradymui žmogaus kenksmin
Mirė Liepos 12, 5 vai. ryte, 19
na žmonių. Trys kunigai laikč marąuetteparkiečių.
gumų.
metų amžiaus.
Parapija po naujų metų at
Mano
Radlo
—
Scope
—
Raggl.
mišias ir į kapus palydėjo.
P-lės E. Jovaišaitė su J.
Gimusi Lietuvoje, užaugusi
X-Ray Roentgeno .Aparatas ir vi
mokėjo savo skolos $2,000;
ChicagOje ir Aušros Vartų Pa
siškas bakteriologiškaa egzaminavi
Parapijonas.
i Sugentaite, kuriom pianu arapijos Mokyklą baigusi.
liepos 14 dienų $200.00 nuo
mas kraujo atidengs man jūsų tik
• Paliko dideliame nubudime
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu
tėvą Antaną, motiną Kotriną,
šimčių, $3,000.00 skolos. Da
jus gydyti, tai jūsų sveikata lr gy
brolį Adolfą ir seserį Silviją
vumas sugryš Jums taip kaip buvo i
ir gimines.
bar parapija turi skolos $5,pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
Kūnas pašarvotas 2059 W.
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
000.00. Parapija šį metų at
22nd St.
vų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
Laidotuvės įvyks Trečiadieny
mokėjo skolos $5,000.00.
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
je, Liepos 16, 1930, Iš namų
jeigu turit kokią užsisenšjuslą. Iš
8:30 vai. bus atlydėta į Auš
Parapija neskaitlinga, ma
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
LIETUVIŠKA APTIEKA
ros Vartų par. bažnyčią, ku
pasidavė
net
gabiam
šeimynos
gy

žytė, vienok išsilaiko ir nema
rioje Įvyks gedulingos pamal
dytojui, neatidėlloklt
neatėjo pat
dos už velionės sielą. Po pa
ža kasmet skolos atmoka. Pra
mane.
maldų bus nulydėta į Sv. Ka
zimiero kapines.
ėjus bedarbei pasiseks atmo
DR. J. E. ZAREMBA
Nuoširdžiai kviečiame visus
kėti visų skolų.
SPECIALISTAS
gimines, draugu-ges ir pažystaInėjlmas Rūmas 1018
• mus-mas dalyvauti šiose laido
Bėglias.
SHEBOYGAN, WIS.
.
tuvėse.

CHICAGO HEIGHTSJLL

NEVIRŠKINIMAS
DINGSTA - GREITAI,
ŠVELNIAI

M1LWAUKEE, WIS.

Daktaras

WISS!G.

ŠIOS

Vf

/V
VjVL/17

MEDAL

ATIDAROMA

Paskutinis Užkvietimas Į
Wisconsino Lietuvių Dienų

Kinmel's PharmacĮ

Jos. M. Kramei, R. PI. G. sav.

3902 Deodar Street, Ind. Harbor, Ind.

TORONTO, KANADA.
—1
Nelinksma.
Lietuvių šv. Jono pašelpinės
draugijos pusmetinis susirin
kimas įvyko šių metų liepos
6 d., parapijos svetainėj. Šiam
susirinkime nariams pasidarė
liūdna, nes neteko uolaus vei
kėjo sekretoriaus J. Krasaus
ko, kuris nenuilstančiai, sąži
ningai, su visu pasiaukojimu
dirba visų gerovei, nežiūrė
damas to, kad jam drebiama
iš visų pusių purvais. Jis sa
kė, jog savo pareigas atlikęs
kuopuikiausiai, liet, sako, už
tenka man jau to, ką gavau
perkentėti nuo visokių “drau
gų” ir net nuo gerb. dr-jos
pirmininko. Taigi, jokiu būdu
nesutiko toliau eiti savo pa
reigų ir turėjom išrinkti nau
ja sekretorių —V. Kondratų.
Laimė da, kad mūsų veikėjas
nutiko likti nors sekretoriaus
padėjėju.
Taigi, gerb. mūsų valdyba,
širdingai prašom dirbti iš
\

Brangūs Lietuviai!
- Vasara yra ekskursijų laikas!
Daugelis mūsų Tautiečių kas met didelėm ekskur
sijom traukia Lietuvon atlankyti savuosius, o iš ten
važiuoja Berlynan, Paryžiun pasigerėti Europa, jos ga
mta ir kultūros grožiu, nors tam tikslui reikia daug lai
ko ir pinigų praleisti. Jūs Wisconsino Lietuviai turit
gražios progos tokią naudingą ekskursiją visai uždyką
turėti šią vasarą: būtent, atsilankyti Sheboyganan, o
čia jausitės kai* Lietuvon nukeliavę. Sueisite daugybę
lietuvių iš įvairiausių Lietuvos kampų, čia išgirsite ke
lių chorų gražiausių letuvškų danų, čia bus graži proga
mūsų brangiam Jaunimui sueiti į naują pažintį su sa
vaisiais, pašokti, pažaisti! čia vsi kartu švęsim Vytauto
Didžiojo 500 metų jubiliejų, čia išgirsime garsiausius
kalbėtojus! čia atgaivinsim savo letuvišką dvasią! Tat
valio Wisconsino Lietuvių Diena!

KELIAUKIM VISI KAS GYVAS

LIEDOS 20 DIENĄ J GRAŽŲJĮ
SHEBOYGANĄ
Nepasivėlinkim i iškilmingas pamaldas, kurios prasi
dės 10:45. Po pamaldų bus svečiams pietūs Lietuvių
salėje po bažnyčia. Po pietų didelė paroda po miestą.
Visi Lietuviai savo automobilius puikiai papuoškite, ypač Lietuvos ir Amerikos vėlavomis!
Po parodai bus didelė programa Turner Hali. At
važiavę Sheboyganan, važiuokite 8th St. ligi Erie Avė.,
Čia sukite j kairę ir pavažiavę 2 blokus rasite gražią
Lietuvių bažnyčią, čia Jus sutiks geros širdies Sheboyganiečiai ir visas informacijas suteiks.

Tat nuoširdžiai kviečiam visus!

RENGIMO KOMISIJA.

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Pildau receptus, užlaikau, visokių rūšių vaistus, duo
du draugiškus patarimus. Taipgi užlaikau icecrcamo ir
soda Fountain parlorų. Kviečiu visus Indiana Harboro,
Kast Cbicago ir Hammondo lietuvius kreiptis su visais
vaistų reikalais.
SERVICE W1T11 A SMILE!

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki
l po pietų. Vakarais nuo I Iki f
Nedėliomis nuo 10 ryto Ud 1
po platu

Nubudę: TT-vat, Motina, Bro
lis ir Sesuo.
Laidotuvėse patarnauja grab.
Lachavičius. Rėosevelt 2515.

AGNIEŠKA MISEVIČIENĖ

A. "|“ A.
MORTA VILIENĖ
(Po

tėvais

Janušaitė)

M Ir. liepos 14 d„ 10 vai. ryto, 1930 m„ sulaukus 31 melų
amžiaus; gimus Mažeikų apskr., Leckavos parap, Buknaičių
kaline, palikdama dldellulne nubudime savo mylimuosius Ir my
linčius vyrą Juozapą ir 1 sūnų Juozapą 11* in., 1 broli Joną Janušą ir brolienę Moniką, 1 seserį Rozaliją I’ranckcvičlenę lr švogerį Jurgį, švogerj Juozapą’ Gabalą, o Lietuvoje motiną Magdale
ną Janušienę, 1 seserį Kostanclją Vilkienę l.r ftvogerį Augustiną
Ir gimines. Dabar randasi prirengta J paskutinę kelionę namuo
se 2507 West 69th St., tel. Grovehlll 2687.
laidotuvės įvyks ketverge, liepos 17 d., 9 vai. ryto Iš namų
) Gimimo Panelės Sv. parapijos bažnyčią, kurtoje bus gedulin
gos pamaldos už velionės sietą, o iš ten bus nulydėta į Sv. Ka
zimiero kapines.
Visi a. a. Martos Vilius giminės, draugai ir pažįstami ir taip
gi draugai likusių nubudime jos mylimųjų osat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavi
mą Ir atsisveikinimą.
Nubudę liekame:
Mriserys.
•
laidotuvėse patarnauja graborius Kadžius, Tel. Canal 6174

Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 13 d., 1:45 vai.
ryte 1930 m., sulaukus 60 metų amžiaus, gimus Kai-*
tinėnų miestely, Tauragės apskr. Amerikoj išgyveno
apie 20 metų. Paliko dideliame nuliudime tris sūnūs
— Juozapų, Pranciškų ir Aleksandrų, dvi dukteris—
Bronislavų Petrokienę, žentų Tamošių, Zofiją Kolvčienę, žentų Juozapų, seseries dukterį Bronislavų
Mogalienę, žentų Vincentų ir anūkų Edvardų.
Kūnas pašarvotas randasi pas žentų T. Petrokų,
8462 S. Vincennes Avė., iki ęeredos po piet, tada
bus perkelta 4358 So. California avė. Laidotuvės jvvks Ketverge liepos 17 d., 8 vai. ryte iš žento J.
Kolyčiaus namų, 4358 So. California avė., Brigliton
Park i Nekalto Prasidėjimo P, ftv. par. bažnyčių,
kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielų,
o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Agnieškos Misevičienės giminės, draugai
ir pažįstami iš Indiana Harbor, St. Charles, Cbicago
ir kitų miestų esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimų ir
htsisveikinimų.
,
Nubudę liekame:
Sunai, Dukterys, žentai ir Giminės.

□nidotuvėse patarnauja grab. Ežerskis, Blvd. 9277.

DBAUGIB

tfrecindienls, Liepos 16, 1930
buvo baisiai karšta, o ant ry
tojaus šalta. Todėl visos pa
žadėtos dovanos lai lieka ru
X P-nia Saskienė iš Brigli- deniniam jomarkui bei pikni
ton Parko ir p-nia K. Zaka kui, Bergmano darže. Biznie
rauskiene iš Cicero rudeni riams “Draugo” piknikui at
niam “Draugo” jomarke ža siimt usiems dovanas, bus pa
da surengti “surpraiz”.
siųsti padėkos laiškai ir dien
X “Draugo” pikniko ko raštyje “Draugo” bus pas
misija gavo nuo kaikiuių biz kelbti.
X Lietuviškas vengras iš
nierių paklausimų apie tai,
kodėl
neatsiėmė pažadėtų Cicero “Draugo” piknike gedaiktų.- Taip atsitiko dėl ne-Irai pasidarbavo geromis knypatogaus oro. Mat iš vakaro',gomis, laikraščiais ir vaistais.

je penktadienį

navimas.

J. F. EUDEIKIS KUMP.
4605-07 So. Hermitage Avė.
Avenue

JOHN SMETANA, 0. D,
OPTOMETRISTAS

Tel. Roosevelt 7532

Akių Ekspertas ir pritaikymo akinių

J. LuIeviAius

1801 S. ASHLAND AVENUE

LIETUMS GRABORIUS
Patarneija IiSlotuvėse kuoplglau■la.
Reikalo meldžiu atsišaukti, o
mano darbu bonite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 Arba 2516

GRABORIUS

Cicero, Iii.

Tel. Cicero 5927

A.IA.

IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 West 4Gth St.

-------- —--------------

Kampas 46th ir Paulina Sta
Tel. Boulevard 5203

J. F. RADZIUS

Nubudimo
valandoje
kreipkitės
P rife manęs,
patarnausiu simpatiš
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau
CHECAGOJE
negru kitur. Koplyčia dėl šermenų
Laidotuvėse pa dykai.
tarnauju
geriausia
Ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.
UNDERTAKING CO.
OFISAS
P. B. Hadley Lic.
668 West 18 Street
Koplyčia Dykai
Telef. Canal 6174
710 WEST 18th STREET
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street, Tel.
Canal 3161
Victory 4088.

BUTKUS

A. P E T K U S

Phono, Bonlmrd 4139

A. MASALSKIS

GRABORIUS
Ofisas

3238 S. HALSTED STREET
Tel. Victory 4«88-8t

GRABORIUS

Res. 4424 S. ROCKAVELL ST.

Mošų patarnavimas

Tel. Vlrglnla 1290

Visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi

EZERŠKI

me Išlaidų užlaikymui
•kyrlų.

Nauja, graži ko
plyčia
7

dykai.

DR, R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue ir 24-tas Street
Telef. Canal 1713-0241

Mirė i'iepos 15, 1930 m.- 9 vai.
tyte, 62 metų amžiaus. Kilo iš
Kėdainių Apskr.,
Tcmaravos
Parap., Palėdiškių Kaimo. Amerikoje išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nubudime
vyrų Antanų ir sūnų Antanų,
marčių Bessie, anūkų ir anūkę,
o Lietuvoje dvi seseri Antaninų
Bernotienę ir Kazimierų Sta
nevičienę ir švogerius, gimines
ir pažįstamus. Buvo narė šv.
Onos dr-jos Melrose I’ark, III.
Kūnas pašarvotas 1304 St.
Charles Rd. Mayvvood, III.

Laidotuvės įvyks Penktadie
nyje, liepos 18, Iš namų 10 v.
bus atlydėta į Mt. Carmel baž
nyčių, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielų. Po
pamaldų
bus nulydėta Į Mt.
Carinei kapines, nuosavų lotų.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažysta
mus-mas dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nubudę Vyras, Sūnūs, Marti
ir Anūkai.

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Laidotuvėse patarnauja grab.
W. H. Borman, Melrose Park,
714.

Tel. Boulevard 9277

DR. A. A. ROTH

0098

Nedėliomis

3sa

DR. H. 6ART0N

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
9:30 vakare
4608 S. ASHLAND AVENUE
Netoli 46th St.
Chicago, III.

F. EUDEIKIS KOMP.
•

i

4605-07 So. Hermitage Avenue
e

Tel. Yards 1741 arba 1742

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija: 6640 So. Mapievvood
Avenue
Tel. Republlc 7868
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. V.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

Tel. Canal 0257

4646 8o. Ashland Arenos
Aat Zaleskio Aptiekos

Gydytojas ir Chirurgas

DR. G. I. BLOŽIS

1821 SOUTH HALSTED ST.

DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET

Rezidencija 6600 So. Artealan Avė,
Valandos 11 ryto Iki I po pietų
6 iki 8:80 vakare

(Kampas Leavltt Bt.)

Valandos' Nuo 9 Iki Ii ryto
nuo 1 Iki 9 vakare
Seredoj

pagal

sutarų

Rez.

Hemlock

DR. CHARLES SEGAL

Boulevard 7589

7691

po

numeriu

SPECUALISTAS

Val.; Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

Telef. Midway 2880

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER

ofisą

Džiovų, Moterų Ir Vyrų
Tai.: ryte nuo 16—1> nuo 2—4 pą
pietų: 7—2:26 vakare
Nedėliomis 16 Iki 12

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

AKIŲ GYDYTOJAI:

Perkėlė savo

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

DR. A. P. KAZLAUSKIS

Nedėliomis
Susitarus

Res. Prospect 6666

DR. P. Z. ZALATORIS

Tel. Canal IMI

OFISAI:
4901 — 14 St.
2924 WashingtOD
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2461

Rezidencija
4729 W. 12 Pi.
Tel. Cicero 2888

sutarti.

DR. S. BIEZIS

Office Boulevard 7642

SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. Kenwood 5107
Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. S. A. DOWIAT

pagal

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
Kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-12, P3, 7-9
Ree.. 2506 West 69th St.,
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR, VAITUSH, 0. P. D.

Tel. Boulevard 1401

DR. V. A. ŠIMKUS

DENTISTAS
4901 W. 14 St.
Cicero. Rl.
a
4* e
X-Ray ir Gae
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
Valandos: 10-12 ryt, 1:20—6 Ir 6-0
vai. vak. Seredomls Ir Ned. susitarus 3343 SO. HALSTED STBEĖT
Tel.

Armltage

Valandos: Nuo 2 — 4 Pi Pu
7—6 vakare

1740

DR. S. T. THOMAS

DR. HERZMAN

(TAMOŠAITIS)
Dentistas
1608 MILVAIKEE AVĖ
Kampas North Avė.

Iš RUSIJOS

<«e» * *•
Gerai lietuviams žinomas per 20
Nortwest Tower Bldg. Room 309 1
metus kaipo patyręs gydytojas, ėhlVai., 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-Itay ir kitokius
elektros prietaisus.

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Ofisas ir Laboratorija

LIETUVIS AKIŲ

Netoli Morgan 8treet

Įsitaisė modernišką ofisą po (
1025 WEST 18 STREET
Palengvins aklų įtempimą
kuris num. 4847 AV. 14 St. Cicero, j
priežastiingalvos
skaudėjimo,
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va esti
III. Pirmiau Dr. Gussen turė-, nuo
VALĄ6Niki
™S;7:30
*uovai.*® vakare.
~ 12 plet,i lr
svaigimo, akių aptemimo, nervuotukare. Serėdau is ir Pėtnyčio- nio, skaudamą akių karštį. Atitai jo ofisą North Sidėj, o Cice-1 ,
o «*•
*
•”
(Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shore
sau kreivas akis, nulmu cataractus.
mis nuo 9 iki 6.
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą roj laikė skyrių. Dabar Cice- 2238, arba Randolph esoo.
regystę.
roj susilaukė tiek pacientų,
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro kad North Sidėj skyrių užda
mas su elektra, parodančia mažiau
rė.
sias klaidas.
Gydytojas ir Chirurgas
Telefonas Canal

JL

Nedėlioję

Dr. S. A. Brenza DENTISTAI

2221 West 22ud Street

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

DR. A. J. JAVOIŠ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(John Bagdziunas Borden)

Arti Leavitt Street

Tel. Lafayette 5793

Telefonas Boulevard 1939

LIETUVIS ADVOKATAS

(ligonvcžimis) jūsų pa
tarnavimui
dieną ir nak
tį.

Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

w „„t M. !office ; 44.9 g Cai;fornia Aye.

JOHN KUCHINSKAS

ambulansas

Ofisas ir Laboratorija ,

Prospect 1930.
Gydytojas ir Chirurgas
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
6558 SO. HALSTED STREET 4 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7826
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. ProaVai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare pect 1986. Nedėtomis tik jiafal su
tartį.____________

JOHN B. BORDEN

Telephone Roosevelt 9090
Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9606

0616

DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

2151 W. 22 St. 6 ilri 9 vak.

Prospect

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomls tik
lškalno susitarus

PRANEŠIMAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Telephone Randolph 6727

DARO OPERACIJAS

10-12

UR.B.ARON

4910

ADVOKATAS

šventadieniais

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6622 So. Whipple
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

F. W. CHERNAUGKAS A. L. DAVIDONIS, M. D.

II So. La Sabe St„ Room 1761
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 6-6
Vakarais
>241 SO. HALSTED STREET
Tel. Victory 0662
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir
Pėtnyčios

IR OBSTETRIKA8
Gydo staigias Ir chroniškas ligas
vyrų, motorų Ir valkų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rez. Tel. Stewart 8191 atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptle- _ ,
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. |*al.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

4740 Dorchester Avenue

ADVOKATAS

ir

Tel. Heimlock 8700
Rez. Tel.

Tel. Wentworth 3000

GYDYTOJAS. CHIRURGAI IR
AKUŠERIS

A. A. OLIS

CHIRURGAS

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak.

4193 ARCHER AVĖ.

CHICAGO. ILL.
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ.
Tel Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
(Išskiriant seredos)

GYDYTOJAS.

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas 31 Street

Valandos: prieš pietus pagal sutartį.
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

160 No. La Šalie St. Rm. 1431

Republlc 8466

DR. A. RAUKUS

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

NAMAI:

ADVOKATAS

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
plet. Utarn. ir Subat Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.
Tel. Canal 6764

1900 S. HALSTED STREET

105 W. Adams St. Rm. 2117

Naujausio iš
radimo su ge
riausiais pa
tobulinimais

Ofiso Tel. Victory 6893

OFISAS

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėlials
ir Ketvergais vakare

Antras ofisas Ir Rezidencija

Rezidencijos Tel. Drevei 9191

Telephone Dcarborn 0057

LIETUVIS GRABORIUS

3307 Auburn Avenue

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

6818

Į DR. A. L. YUŠKA

ADVOKATAI

BARBORA
JASINSKIENĖ

Rezidencija 2359 So. Leavltt St.
Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v
Nedėlioj pagal susitarimų.

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette

8464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki i po
pietų Ir t iki 8 vai. vakare
Res. 3201 S. WALLACE STREET

f

I. J. Z O L P

3133 S. HALSTED STREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
2 Iki 4 ir 6 Iki 8 v. v.
Nedėliomljj nuo 10 Iki 12 ryto
Namų Cfisas 8418 Franklin Blvd.
Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

Rez. Tel. Mldway 5512

DR. J. P. POŠKA

Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospect 1028

DR. T. DUNDULIS

DR. A. J. BERTASH

TeL Victory 1116

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

Ofiso Tel. Vlrgima 0088
Rezidencijos: Va® Buren

GRABORIUS ER Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas
Tel. Drexei 6323
BALSAMUOTOJAS
Pastebėkit mano iškabas
Vai.: S Iki 10 ryto
Patarnauju laido Vai. 9:30 ryt iki 8:30 vak. Seredo6-8 vai. vakare
tuvėse visose mie mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėr
skirtų valandų. Room 3
sto
ir
miestelių
Phono Canal 0523
dalyse. Moderniš
Ofiso Ir Ris. Boulevard 5913
ka koplyčia veltui.
■ '■ A*- -Ii—
8103 S. Halsted
S L Chicago, III.

S. D. LACHA wICZ

7 iki 9 vai. vakare.

Nedėliomis pagal sutarų.

16 d-; Anšr°ą

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2274

Gydytojas ir Chirurgas

CHIRURGAS

Seredomls nuo 9—12 vai. ryto

DR. ŽMdIOZINAS

718 WEST 18 STREET

SKYRIUS
<201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 3201

5 ir

i Vartų par. mokykloje, lygiai
Chicagos lietuvių katalikų 8 vai. vakare.
tarpe kasmet augant pamaldųYra
džiaugsmingų žinių,
naujų reikalų. Sutarsime kur
šiemet ruošti Rėmėjų Seimų.
Visų skyrių atstovai būkite
Kurio svietas per šimtus metų .lau malonūs atsilankyti.
kė, tai jau yra gatavas.
Valdyba.
T. A. D. tonic būdamas
vienoj

Didelė graži koplyčia dykai

1410 So. 49 Ct, Cicero
Tel. Cicero f794

♦

idieni> lieP°s

LIETUVIS GRABORIUS

SKYRIUS

*

vijų adoracijai.

Ir

2433 W. MARQUETTE ROAD

Petrauskas ir šv. Onos relik-

S. M. SKUDAS

Tel. Yards 1741 Ir 1741

GYDYTOJAS

Marijonų Kolegijos Rėmėjų i
dos, pamokslai, kuriuos sakys
CllicagOS Apskričio mėnesinis
gerb. misijonierius Tėvas A.
susirinkimas įvyks šį trečia-

Chicago, III.

Didysis Ofla^s:

DR. A. 6. RAKAUSKAS DR. J. J. KOWARSKIS

Inuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —

“

pamal

3319 AUBURN AVENUE

PAGRABŲ VEDĖJAI

1439 S. 49 Court

iškilmingos

| formoj, o gydo daug ligų tūkstan
čiams žmonių pataisė sveikatų, o
dar milijonai nežino. Tai ir ‘tu. bro
GRABORIUS IR
lau ar sesutė, nekankyk savęs dauBALSAMUOTOJAS
gaus, o reikalauk tuojaus iš savo
aptiekos arba tiesiai iš
Turiu automobilius visokiems rei
T. A. D. PRODUCTS
kalams. Kaina prieinama.
3133 So. Halsted St.
Chicago, Iii.

nis nž kitų patar

4447

laikomos

Ofiso Tel. Victory 2687

Telefonas Grovehlll 2262

NAUJAS IŠRADIMAS

STANLEY P. MAŽEIKA

Geresnis ir Piges

SKYRIUS
So. Fairlleld

18 d., ją Šventąją ir paprašyti jos

prasidės iškilminga novena barimo įvairiuose gyvenimo i
prie šv. Onos, kuri pasiboigs i rei^aiUOseliepos 28 d. Kas vakarą bus ;
Kun. Zg. Albavičius

I Telefonas Yards 1118

Mandagiai

liepos

ši įvesta

novena teikia progos visiems
bendrai pagerbti šitą Didžią

Dievo Apveizdos bažnyčio

GRABORIAI:
Simpatiškas —

mui prie šv. Onos,

PRANEŠI MAL

ŽINIŲ-Ž1NELĖS

2552

SPECIALISTAS

DR. MAlfRIGE RAHN

J. P. WAITCHUS

LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearbom Street
Room 928
Tel. Franklin 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subataa

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Kampas Mlchlgan Ava.

Tel. Pullman 6960
Nuo I įkl 9 vak. Ir Subatomla

pacientai

jo

darbu pilnai patenkinti. Be to

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki Dr. Gussen ineina į dabartinę
12 po pietų.
žmonių sunkią padėtį, tai yra

Kainos

52 East 107-th Street

Dr. Gusseno

pigesnės,

kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

atsižvelgdamas į bedarbę, pa

tarnavimą teikia

mą kainą.

už prieina

4631 SO. ASHLAND AVĖ

Tel. Yards 0994
t

Rezidencijos Tel. Plaza >201

VALANDO8:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 Iki > po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nedil- nuo 10 Iki 12 dlzaą

•į
v

>

£ RAUGAS

C H I C A G o J E

Trečiadienis, Liepos 16, 1930

pijonams, broliams,
brolie
rėjo parodų, kur “Rūtos” sal “Draugo” piknike pasižymė nike, nes turėjo dirbti. Bet
nėms, giminėms, draugams,
dainiai laimėjo šeštų medalį. jo sūrių biznyje.
jis rudeniniam piknikui žadė
pažįstamiems ir prieteliains
Kažin kokį medalį gaus brolis
X Jonas Krūmas, Aušros jo pasidarbuoti savo dr-joj ir
X
Brigbtonparkiečiai
šiuo
SV. KAZ. AKAD. REMAJŲ Zalatorius darė vidurių ope tariu sudie ir iki pasimatymui.
Vladas už tų saldainių plati Vartų vyrų ir moterų dr-jos bus pikniko darbininkų orga
laiku
visi
parapijonai
ir
panimų.
Kun. A. P. Baltutis.
racijų ir rado trukusį apen
PIKNIKAS.
darbuotojas, atsiprašo, kad nizatorius, .Jisai turėdamas
rapijonkos,
parapijos
komite

diksų. Ligonės gyvybė randa
X A. Rabačauskas iš Cicero negalėjo būt “Draugo” pik- mašinų, tinkamai atliks apsi
tai
su
gerb.
klebonu
kun.
BriPRAŠOMI DALYVAUTI.
Vasaros metas — piknikų si didžiame pavojuje.
imtąjį darbų.
ško
ir
jo
dviem
vikarais
už

X Ant karsto a. a. Onos
laikas. Kur tik nepažvelgsi,
A. ALESAUSKAS
imti prisirengimais prie pir TUOJ REIK MŪRININKO
IŠRENDAVIMUI
kiekvienų' sekmadienį įvyksta Laurynaitytės sudėjo dvasi Brighton Park. — A. a. AMOTOR EZPRESS
mutinio
metinio
didžiulio
pa

Jeigu
Tamsta
mokate
mūri

gnieška
Misevičienė
buvo
narė
piknikas. Todėl žmonės ir klau nius bukietus Aušros Vartų
Roominghouae, 14 kam b.
patog.
rapijinio pikniko, kurs įvyks ninko darbų ir žinote kaip Mes permufuojame-perveža- išrenduota.
Sav. išvažiuoja
$650.
sinėja, teiraujasi, kada įvyks bažnyčioje už mirusių užsakė Tretininkų ir Apaštalystės
1839 So. Mlchlgan.
me
pianus,
forničius
ir
kito

ateinantį
sekmadienį,
liepos
dirbti su “Natco Tiles”, tuo
Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų Cen šv. Mišias brolis Adolfas, se Maldos dr-jų narė. Todėl mu
20
d.,
Cherniausko
darže.
Veik
BRIDGEPORTAS
jau kreipkitės į “Draugų” į kius dalykus.
suo Silvija, Kazlauskų, šeimy sų Tretininkai ir Apaštalys
tro piknikas.
Taipgi
parduodame
anglis
Rendon 6 kambarių flatas karš
visi šių metų piknikai nuken kun. B. Vitkų. Phone RooseČia reikia įsitėmyti, jog tas na, Šimkių trejos giedotos ir tės Maldos d r-ja prašomi da
tu vanderiiu apšildomas. Renda
geriausios
rųšies
už
prieina

$60 mėn.
piknikas bus rugpiučio (Au- Geištorų keturnedėlio caluna- lyvauti jos laidotuvėse, ket tėjo dėl nepatogaus oro. Bet Į vejt 7791
miausių kainų. Musų patarna-* 3205 So. Aubura Avė.
brigbtonparkiečiai
įsitikinę,
' i Į virtadieny liepos 17 d.
gust) 17 d., Marąuette parke. vos.
vimas yra greitas, geras ir
kad jų piknikui oras bus kuoX Pereitame šeštadienyje
Vieta ta pati, kur kas met bū
į nebrangus.
geriausias. Pažiūrėsim.
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
NAUJOJ VIETOJ.
na tie šeimirtiški suvažiavi Aušros Vartų bažnyčioje buvo
7126
So.
Rockwell
Street
X Brolis Vladas gavo iš Specialistas grupių — vestuvių,
Barbernė, beauty šapa, mainymui
Boleslavos Pėstininkaitės su
mai.
Telef. Republic 5099
No. Sidėj, gera vieta bizniui. Pa
Šiaulių
nuo
saldainių
“
Rūta
”
pavienių ir kitokių fotografijų. Esu
Visuomenė gerbia ir remia Juozapu Šelviu šliubas su šv. St. Nugaris, patyręs valgo
patyręs tarne darbe per daug metų.
Mes pervežame daiktus ir į tirk. 2406 Lunt avė.
kompanijos
laiškų,
kur
rašo

mųjų
daiktų
biznierius,
nu

gerb. sesutes Kazimierietes. Mišiomis. Jaunavedžiai labai
Delic., kamp. geras bizn., pigi ren
3200 SO. HALSTED ST.
kitus miestus.
ma,
kad
užsakymų
skubiai
da. Pamatyk. 5858 W. Division.
pirko
naujų
moderniškų
buSupranta jų reikalus ir at gražiai ir rimtai savo iškilmę
siunčia. Toliau rašo, kad tuForničiai 6 kamb. ir pianas. $100
jaučia, o labiausiai šįmet tų susitvarkę, kreipė visų domę. Į černę ir grocernę po num.
cash. 7334 Dante avė. apt. 2, tuoj
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI: reik parduot.
3647 Archer avė. Yra tai ži
reikalų pasidaugino. Štai, sto Telaimina jiems Viešpats.
nomo real estatininko p-no
vi prieš akis didelis darbas—
REAL ESTATE
IKI PASIMATYMUI!
Yushkewitziaus namas.
dekoravimas Sesučių koply
----------' j P-nas Nugaris, ilgų laikų AR NORI PINIGŲ
čios. Lauks tat, kaip gerb. se
J. YUSHKEWITZ
Namų Statymo Kontraktorius
REAL ESTATE
Generalis
Kontraktorius
Lietuvos
Pranciškonų
reiJ
sėkmingai
vedė
tokį
pat
bizsutės, taip ir šv. Kaz. Akad.
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Statau (vairiausius namus prieinama
Darome (vairius legalius
Budavoju naujus namus ant
kaina.
dokumentus, apdraudžiaRėmėjos, gerųjų prietelių iš kalais trumpam laikui buvau nį Riversidėj. Linkima jam
Skolinam pinigus ant medi
me namus, automobilius
orderių.
Senus
priimu
į
mai

7217
S.
CALIFORNIA
AVĖ.
Ir kitokias nuosavybes.
visų parapijų; lauks skaitlin atsiųstas Amerikon. Pasiunti geros kloties naujoj vietoj.
niu ir mūriniu namu. Komišas
Telefonas Hemlock 6628
nus.
2433 West 69 Str.
go suvažiavimo ir parėmimo nybė jau užsibaigė — grįžtu
tik
Kreipkitės į
Telef. Prospect 3140
2453 WEST 71 STREET
KUOPŲ VALDYBOMS.
taip gražaus ir naudingo tiks atgal į Lietuvų. Dabar nuo
Public Mortgage Ezchange
MES
Tel. Republic 4537
PAUL M. SMITH & CO.
laivo siunčiu padėkos žodį vi
lo.
Budavojam naujas namus,
S.
L.
FABIAN,
Mgr.
REAL ESTATE
LOANS & INSURANCE
Piknikas bus gražiai paįvai sai gerb. Dvasiškijai, priete- Lietuvos Vyčių Chicagos
dirbam
cemento
darbus
fun

809 West 35th St.
Perkam, parduodam, mainom na
Apskričio specialio susirinki
Phone Virginia 2054
liams ir pažįstamiems.
rintas.
damentus saidvokus, taipgi' mus, lotus, farmas, biznius visokios
Nėra skirtumo apiellnkės ir
mas, kas link seimo įvyks lieJOSEPH VILIMAS
muro darbus, iš medinių pa rųšies.
Svečius linksmins šv, Jurgio
Mano Kolega, Tėvas Kažikur yra ar kas yra. Perkam notas,
SKOLINAM PINIGUS
Namų Statymo
2nd mortgage ir parupinam 1 Ir 2nd
darom mūrinius, apmurinam mortgage
par. mokyklos vaikučių orkes mieras pasilieka čia. Rudeni,' ,
, ’
,
,
lengvomis išlygomis. Tei
$50,00 iki $30,000
,.
_
tų parap. svet., West Side.
Kontraktorius
medinį namą po vieną plytą. singas ir greitas patarnavimas
trą vadovaujant varg. p. Ą. spalių men. sugųztu ir as, tar
v ’
......
Kuopos prašomos įteikti re- •'"neimam komiso iki $300.00
4556 So. Rockwell Street
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 4425 So. Fairfield Avenue
Pociui.
ida abudu pradėsiva misijas
Tel. Lafayette 0455
zulucijas pirm liepos 27 d., J. NAMON 8C CO.
reik pentyt. Turim namų ant
Dievo žodį skelbti. Taigi vi
Omega.
STANLEY
CIBULSKIS
Tel.
Lafayette
6719
komisijai: Antanas Lapinskas
Po Valstijos Priežiūra
pardavimo
ir
mainymo.
siems laikinų sudie — iki pa
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS
6635 S. Sacramento avė., Chi6755 So. Wfestem Avė.
Poperloju, mollavoju Ir atlieku vi
WEST SIDE ŽINIOS.
simatymui.
JOKANTAS BROS.
sokias namų dekoracijos.
cago, III.
Valdyba.
Telefonas
Grovehill
1038
REAL ESTATE
Darbas garantuotas.
Tėvas Augustinas, O. F. M.

ŽINiy-ŽINELĖS

BANIS STUDIO

M08G1ČIAI-PASK0L0S

J. MEZLAIŠKIS

M. ZIZAS

2%.

AUG. SALDOKAS

X Pereitame sekmadienyje
sunkiai susirgo Marijona JasSUDIEV!
nauskienė. Sunku buvo šventų
dienų prisišaukti daktarų, pe Sėsdamas į laivų Re de
reitame pirmadienyje šv. Kry France ir laikinai apleizdamas Savininkas R. Andrellunas
žiaus lietuvių ligoninėje dr. Washingtono žemę, savo para
Užlaikau visokių

MARQUETTE JEWELRY
ARAMO

lukslnių Ir sidaorinių daiktų, vė
liausios mados raflio, planų rolių,
rekordų Ir t t
taisau laikrodžius
Ir muzikos instru
mentus.

GAVO PINIGUS LIETUVOJE
Kuriuos siuntė per “Draugų” žie asmenys.-

John Lucas (2 siunt.)
V. Striogas
O. Kazlauskienė
E. Ringailienė
E. Radzevičienė
P. Liubertienė
V. Bučinskienė

5234 S. SEELEY AVĖ.
0653

PINIGAI PASKOLAI 1-MI MORGICĮAI
Hemlock
Praperterlams tiktai. D. P. Foley
& Co. 906 Lakeride- PI. Tel. BongTel. Lafayette 8662
beach 2897
Ir 2384

g.

J. Kareiva
j Savininkas
Del geriausios rųšies
Ir patarnavimo, šau-

■ kit

GBEEN VALLEY

-lproducts
Olselis šviežių kiauši
nių, Bviesto Ir sūrių.
4844 SO. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

Ofisas Ir Ucz.
4401 S. Mozart St.

J. C. ENCHER & CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI
Real Estate ir visokia apdrauda
Notary Public
Skyrius 4429 So. Fairfield

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP
G. Navadomskis, Savininkas

A. P.

K. La^anauskas-Žibas

K. Usaitė

WILLYS, WILLYS KNIGHT PRANEŠIMAS.
IR WHIPPET

J. Žilvitis
O. Budavičienė

J. Zupkus

,

O. Prasevičienė
K. Kaminskienė

P. Domenas
E. Bitinienė
P. Kleibienė

A. Bacevičius

M. Masiliuniutė
B. Kopusčienė
B. Rimdžius
A. P-us
A. B.

Ji.

P. Masys
T. Genevičienė
M. Brazaitė
M. Mikalauskas
J. Gučas
J. Nagai ti s
J. Pudžiuvelis
M. Buividas (2 siunt.)
Ig. Noreika (2 siunt.)
J. Kiškupienė

11

K. Kaminskienė

B. Misevičienė
EI. Tomkienė (2 sinnt.)

,

R. Stungienė
A. Ragainis
Ig. Baltušnikas (2 siunt.)
Ag. Šerauskienė
K. Usaitė
•
O. Jankauskienė
O. Žostautienė
K. Dakanauskienė
P. Šemetulskis
K. Petrulaitis
L. Ubis
J. L.
J. Smilgis
J. Lebežinskas
Ą. Bacevičius
A. Peldžius

St. Balčiūnienė
A. Oižauskas
K. Lukošaitis

“DRAUGO ’ PINIGŲ SIUNTIMO SKYR.,
2334 So. Oakley Ąv»., Ohicago, Dl.
Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v

B U I c K

GRAHAM PAIGE

Per 26 Metus Užima Pirmenybė.

Kaina 8845.00 F. O. B.
Jei manai pirkti karų, pirmiausiai
ateik pas r.,us Ir persitikrink, kad
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemų kalnų.
Taipgi turime Įvairiu Įvairiausių
vartotų karų už labai mažų kainų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.
Savininkai: Vainoras, l. Laskys
Telefonas Lafayette MM

3962 Archer Avenue

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO. REO IR
PLYMOUTH
Pigus važinėjimus.

Labai žemos Khinos
Didžiausias pasirinkimas Vartotų
Karų už Labai Pigių Kalnų.

ROXEE MOTOR SALES

Pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUICK

ARCHER BUICK CO.
4400 Archer Avenue

PETRAS GRIRAS

Visai pigiai, tik $7,500 už 5 kamb.
bungalow, tallių virtuvė Ir maudnė,
gar. įnešti $1,500, graži pieva ir
krūmai. Randasi 5806 No. Miltimore.
Mes moliavojlme, -dekoruojame Ir Prudential Realty Co. 2345 Devon
Išpoperluojame
visokius
namus. avė. Tel. Rogers Park 2027.
Musų kainos labai prelnamos ir dar
Parsiduoda 4 kamb.
namas 2
bas garantuotas.
mieg. viršuj, gražus kiemas, višti-

Moliavojimo Kontraktorius

“DUTCH BOY”

NAMAMS MALIAVA

JONAS SLEGAITIS

S'SIS'"*1-48

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi
liai.

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės
automobilių už labai prieina- (
mą kainų.
i
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. •
Naujas Plymoutb $590.00 f.o.b.'
GAGB PARK MOTOR

SALES

Joe Bagdonas, Savininkas
907 W. 35 St
Yards 4500 5625-27
m „ S. WESTERN AVĖ.
Gante pirkti cash ar išmokėjimu L Telefonas Prospect 5669

nyčla.

6127 S. Maplewood Avė.

Kaipo lietuvis, lietuviams
nausiu kuogerlausia.

1319 Cora St.

Joliet,

III.

50 p. tuščios, arti 47 Ir Ashland,
už cash pigiai, nėr skolų, Pearson,
Rm. 301, 155 No. Clark St. Tel.
State 7087-8.

M. YUSZKA
PĮumbing & Heating
patar

Naujas 8 kamp. 6 kamb. plytų
bung. g-vė išbrukuota, štymu šild.
stryt. transp. $8,950. Budav. 5(125
N. Menand avė.

4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227

2 flatų
5-5 kamb., 2 karų gar.
jėla išbruk. Sav. 6809 So. Laflin. •

Telefonas Canal 7233

Pardavimui ar rendai,
8 kamb.
med. namas, bloksu fund.
Pečium
šild., elektra, jėla išbruk. 'ir išmok.
Puikioj pad. $5,500. Įmokėt $500.
Geros išlygos. 7417 St. Lawrence,
Tel. Stewart 4870

PETRAS GIRULSKIS
Mallavojimo Kontraktorius
Maliavų ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas stakaa

Pigiai už cash, kamp. lotas 60x12 5

2334 So. LEAVITT ST.

CHICAGO p. ir 9c. kamp. So. Kilpatrick ir 50
g-vė. George/ Bly, 2252 Warren bul.

VARNIšąJS

St. Louis White Lead ma- Didelis pasirinkimas varJiava
“1,25 už nišių nuo $1,39 už
100 svarų bačkutę.
gal. ir aukščiaus.

Virginia 2400
1 Blokas Nuo Kedzle Avė.

LIETUVIS PARDAVĖJAS

4038 Archer Avė., Ohicago, III.
Namų pienai, 5 setai 2 flatų ar
katidžlų, $10, Specialiai užsakymai
pigus. Allison arkltektas, 115 So.
Dearborn. Central 0728.

MUSŲ BARGENAI

AUTOMOBILIAI

Rendavimas, Paskolos ir Apdrauda
(Insurance)

Phone Republic 4949

M. Kaminskienė
2650 West 63rd St. Ohicago.
Wm. Petrošius (2 siunt.)
Telefonas HEMLOCK 8380
Elektros kontraktorius
A. Spetyla
2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591
O. Butkienė
AUTOMOBILIAI
FOUR LEAF CLOVER
P. Brazauskas
CONSTRUCTION
M. Strishko
Fundamentai
Cementiniai bloksal
J. Bilevieius
Garadžial, porčlai
Automobilių pirkėjams Ir savinin
A. Genčiauskienė
2 metų lakto If^iokėjimnl
kams pirm pirkimo naujo karo šir
Taipgi budavojam visokius naujus
dingai prašom atsilankyti ir pama namus.
A. Rimidaitė
\
tyti naujus 1930 Nash automobiius
Taipgi didelis pasirinkimas varto sul vėliausios mados automatiškais
R. Ųstelienė
,
436 W. 45 St.
Yards 2124
tų karų už labai mažų kainų,
Įtaisymais. Sport Royal tekiniais Ir
R. Brazauskienė
Norėdami pirkti pigiai gerų karų kitais ištobulinimais, kokiais tiktai j
kreipkitės i mus
Arba
Nash gali papuošti- Už tokias pri
A. Brazaitienė
einamas kalnas pas
WHITE ŠOK MOTOR SALES
2100 W. 23 St.
Canal 5065
A. Kazmarski
BALZEKAS MOTOR ŠALMAI
P. Šiaulytis
610 West 35 Street
4030 Archer Avenue
B. Urbikienė (2 siunt.)
Tel. Tards 0899
Tel. Lafayette 2082
J. Gižauskas
AUTOMOBILIŲ CHAMPIONA8
NAUJI GERIAUSI
J. Masiliūnas

Dr. Kiela

4138 Archer Avenue
Tel. Lafayette 7674

™»™$2.5O»

■
5 kamb. flatas, ineigų $42.60, 3
' dld. gyv. kamb. Gail gauti "listų”.
št. šild. šilt. v. dykai, elektra, ren
da $52.50. Į kainų ineina 1 (mėn.
renda. $270 cash. 747 Diversey Park
way, 1-mas.

Pardavimui vasarnamis,
medėjo
šėtra, kempės vieta, gera farma, ar
su vasarotojais ar keletas katidžių.
253 ak. 70 dirbamos, miškas, gany
klos, cukriniai sodai, vaisiai, van
dens ivados. Augšta vieta, gražus
vaizdas, paštas, tel. 9 kamb. Pigiai/
$3,000. Sav. Albert Hutchinson, Rt.
3, Chester, Vt.

FARMOS.

NAKTINES JUTRINOS

Pardavimui 400 ak. farma, 300
ak. dirbamos, geri namai, vanduo.
100| ak. ganykla, 270 ak. apsėta. $42
ak. % cash, % javų, jei pirksi iki
rugpj. 10. Nerašyk, atvažiuok. Prie
žastis — senatvė. 8 m.
š. r. nuo
Van Hook, N. Dak. Peter H. Elgen,
Van Hook, N. Dak.

Didelis pasirinkimas ski- MALIAVOJIMUI ŠEPErtingų išdirbysčių už kai- ČIAI, 4 colių pločio nuo
nas, kurios nustebins ta- 75c Ir aukščiau,
ve. Specijalės Cylinder
naktinės jutrinos su 3 raMes turime lietuviškų
k tai s 75c k aukščiau, dalgių.
Mes darome visokius darbus, kaip tai, maliavojame iš lauko ir vidų, plumęrio, elektrikas taisome, dedame šilto vandens pečius, etc. Visas darbas ga
rantuojamas. Kainos labai prieinamos. Pašauk, r
mūsų Apkalnuotojas ateis pas jus.

A.

M. B U TC H A S, Savininkas
4414 South Rockwell Street
Telefonas Lafayette 4689

Duok savo pasiūlymų už 160 ak.
Perklns County,
S. Dak.
Helen
Buhm, Gardner, N. Dak.
I

Pardavimui 157% ak. 3 mi. 1 Bour
ton, $2,500 A. M. Lee, Leasburg.
Mo.

30 ak. paukščių farma, nauji na
mai, Įrengimai,
bėgantis
vanduo,
elektra, reik tuoj parduot. D. E.
Handley, Hanrington, Del.
j 2 gTeenbouses, 7 kamb. gyv., 3

ak. žemės, 3 ml. 1 Asbury Pk. Par
duosim viską, arba greenhouaes, na
mus. lotų skyrium. Chrls
Vogei,

Oakhurat, N. J.

