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Žuvusiųjų Skaičius Italijoj Arti 4,000
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AMERIKOS”
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MUZIEJUI

Dar Apie “Švyturio” Gaisrą
Ar tik ne lenkų agentų dar KAUNO JGULOS JUNGTI
bas? Sudegė “Vilniaus
NIO ORKESTRO KON
Golgota.” Sudegė >/2 mi
CERTAS
lijonų litų sumai Jvalrlų
“švyturio” knygų. Turtas • Gen. Nagevičiaus iniciatyva
nebuvo apdraustas. Ant-^Karo Muziejaus sodnely lieras iŠ eilės “švyturio” gai-, pos 10, ruošiamas Žalgirio
sras. “Dievo šypsenų” ne mūšio paminėjimas. Be pas
beliko, o Vaižganto raštai kaitų programoj bus išpildo
> bevelk nesudegė
ma jungtinio visų Kauno įPapildant birželio 5 d. ži.' Pil'» orkestnj ivairūs muzika-

Keletas Tūkstančių Sužeistų
Bolševikai Gręsina Uždaryti Savo Banką New
Yorke; Fordas Prailgina Atostogas Savo
Darbininkams; Francijoj Kyla Visuotinas
Streikas; Kinijoj Vienam Mūšy Nukauta
5,000 Sukilėlių
i

nias apie dideli goterit, aunaJ-lh”,al kūnnlai> kas K*“"0 P»Mažąja Amerika pavadintas sniego ir ledynų didelis plotas
pietiniam žemgaly, kinūsj ‘(švyturio" Bendrovės !Wlka‘ bus "a“Jiena‘ nes Kaukur buvo apsistojusi ir apie vienerus metus ten išbuvusi admirolo Byrdo ekspedicija. ir Vilniai Vaduoti Sąjungos >nas tokl° <l.<lžiulio orkestro
DIDĖJA ŽUVUSIŲ SKAI- ŠVENTOJO TĖVO PAGEL
Vienas ekspedicijos narių padirbdino tų plotų modelį, kas pavesta Gamtos Istorijos
knygų, sandėlinę, pravers štai'gr0Jant dar ne,urtJo
AUS ITALIJOJ
, BA NUKENTĖJUSIEMS
Muziejui New Yorke.
ką pranešti.
' klaus>'tL
ROMA, liepos 24. — Žemės
BOLŠEVIKAI IŠKELIA
Mačiusių gaisro pradžių pa Jungtiniam orkestrui vado
FRANCIJA PAGERBĖ
ROMA, liepos 24. — Nukedrebėjime žuvusių skaičius m tėjusių nuo žemės drebėjimo KARŽYGES VIENUOLES
rodymais, gaisras prasidėjo vaus keturi muzikai — karo
GRĄSINIMUS
kaskart eina didyn. Suskai plotų vyskupams Šventasis
ne iš sąšlavų duobės (kaip kapelmeisteriai. Orkestras su
“R.”
čiuota jau 3,760 žmonių žuvu Tėvas parėdė tuojaus visomis ADDIS ABEBA, Etiopija,
NEW YORK, liepos 25. — ,'spaudoj buvo pranešta) bet iš sidės iš 150 •žmonių.
ATSKRIDO KUNIGAS
sių ir daugiau 3,000 sužeistų. priemonėmis gelbėti nukentė- — Praeito kovo mėnesiu dvi
Amtorgo Prekybos bendrovės' išeinamos vietos, kurion iš ga
‘ MISIONIERIUS
Per pirmus 3 mėnesius LieKai-kurių miestelių ir sody jusius.
pirmininkas Bogdanov ir di- jtvės praeiviai dažnai užeidavienuolės Seserys, slaugydabų likimas dar nežinomas. Vi Gelbėjimui bus ^panaudotas mos šiltine sergančius, užsi- Iš New Yorko į Chicagų or rektoriai grųsina, kad, bolševi- |vo- Salia tos vietos buvo šan Įtuvoj vedė 7,847 poros. Pereisokis susisiekimas nutrauktas, 1 Vatikane išlaikomas specialis krėtė šiųja liga ir viena jų laiviu atskrido lakūnas kuni- kų valdžia šioj šaly atšauk-įdėlis, kuriame buvo sukrauti tias metais tuo laiku vedė
1000 porų mažiau.
“R.”
keliai ir tiltai išgriauti, gali (fondas.
mirė. Francijos valdžia abiem(gas misionierius De Lon. Jam sianti didelius užsakymus, jei
ma susisiekti tik orlaiviais.
pripažino aukso medalius, kai- draugauja brolis G. Feltes. •ši bendrovė ir toliau bus puoDETROITE GALI IŠKILTI
Drebėjimas palietė pietinę NĖRA ŽINOMAS TIKRAS po karžygėms kovoje su epi: Jiedu skrinda į Alaskų, kur ,lama.
KARIŠKA VALDŽIA
demijnm$r V4ena*- mw]alis į- lužsiima. misionieriavimu.
ir vidurinę Italijos dalis. Dre »; ŽUVUSIŲ SKAIČIUS
bėjimo patsai sūkurys buvo
*.A teiktas pasveikusiai vienuolei,
PRAILGINA ATOSTOGAS
DETROIT, Mich., liepds
ROMA,
liepos
24.
—
Žemės
Leitenantas
išteisintas
gi
mirusiai
vienuolei
skirtas
aplink užgesusį Vultura Ugne-1
24. — Valstybės gubernatokalnį. Šalę to kalno sugriau (drebėjime žuvusių žmonių ti- — įteiktas vienuolijos perdė- Chicagos policinis teismas
DETROIT, Mich., liepos 25.
•išteisino policijos leitenantą — Ford Motor kompanija sa darbas. “Švyturio” direkto-įr*us Green paskelbė, kad šiatas Melfi miestas.
ti.kras skaičius dar '.nežinomas, itinei
Bet žuvusių būsiu keletas' tū • Sakomus medalius Franci Barker, kurs * savo automobi vo 80,000 darbininkų prailgi rius p. J. Rinkevičius, rodyda me mĮeste turi būt išgriauti
Visomis galimomis priemo
kstančių. Tūkstančiai ir sužei jos valdžios vardu įteikė Fra liu vežė per miestą triukšma- na atostogas. Dirbtuvės ir o- mas į sudegusių V. V. S. lei visi piktadarybių lizdai ir iš
nėmis sužeistieji vežami į
ncijos pasiuntinys Etiopijai, •darį Zutą ir jį užpuolė pikta •fisai buvo uždaryti liepos 11 dinių krūvą, stačiai pasakė: • naikinti visi piktadariai. Ir jei
stų.
Foggia ir Potenzia miestus, ■ Žemės drebėjimas palietė
dalyvaujant visam Meneliko darių gauja. Kovoje vienas d. dviem savaitėm. Dabar pa — Štai delko mes turėjom kaip, miestų gali apvaldyti ka
kurie mažiau nukentėję ir kur keturias apskritis: Avellino,
II ligoninės štabui ir katalikėj pašalinis žmogus žuvo, kitas skelbta viena savaitė ilgiau. sudegti... To pačio J. Rinke riuomenė.
yra ligoninės ir pagelbos prie
Gubernatorius šį pareiški
vičiaus žodžiais — “ŠvytuBenevento, Foggia ir Poten- misionieriams.
/sužeistas.
monių.
rio” sandely sudegė pusė mi mų paskelbė, kada naktį prieš
za. Sugriauti arba apgriauti
Leitenantas buvo kaltina
POTVINIS
ANGLIJOJ
Be
kitko
Etiopijoj)
nuo
šil

Nukentėjusiuose
plotuose
lijono litų sumai knygų—va trečiadienį La Šalie viešbučio
<83 miestai ir miesteliai, ne
mas už tai, kam jis turėjo ve
tinės
mirė
misionierius
kun.
Veikia kariuomenė. Tūkstan
dovėlių, beletristikos ir mok karidoriuje trys piktadariai
skaičiuojant sodybų.
žti tų triukšmadarį, kurs bi
Wold-Yes.
,
LONDONAS,
liepos
25.
—
•
čiai
darbininkų atkasinėja
nušovė turtuolį G. E. Buck
slo leidinių.
Kol-kas patirta, kad sugriau
jojo savo priešų.
Nuo lietaus išsiliejo Ėsk upė
griuvėsius ir atranda vis dau • ta 3,188 namai, sugadinta 2,Turtas buvo neapdraustas. ley, kurs per radio kovojo pi
ATSTATYTA IR PAŠVEN
šiauriniam Yorkshire. Užlieti .Tai antras “Švyturio” gais ktadarybes ir kurs daugiau
giau lavonų.
757 namai.
i Nubaustas Ir pasilieka
TINTA KARO METU AP
dideli plotai. Žuvo 4 žmonės. ras. Pirmų kartų “Švyturys” sia pasidarbavo pašalinti mieVakar kuone visų dienų vi
tarnyboje
GRIAUTA KATEDRA
Šimtai neteko pastogės.
tada sudegė s^° mad°rų Bowles.
suose nelaimės paliestuose plo
ŠIAURINĖJ FRANCIJOJ
Cook apskrities asesrius 0“Vaivorykštė” ir Lazd. Pe Buckley nužudytas, kada pa
tuose buvo sudarytos tikybi
STREIKAS
YPRES, Francija. — Lie liver federaliam teisme • nu VOS IŠSIGELBĖJO NUO
skelbta, kad piliečių balsais
lėdos raštai.
nės procesijos melsti Dievo,
pos 15 d. čia įvyko įspūdin baustas kalėjimu ir pinigine
KOMUNISTŲ
i Be kitų knygų, sandely bu majoras pašalintas.
kad atitrauktų tų skaudžių ry PARYŽIUS, liepos 25. —
gos iškilmės. i Pašventinta at pabauda už nemokėjimų vald
vo ir komisan paimtos J. A.
kštę. Išbėgę iš namų žmonės Šiaurinėj Francijoj streikuoja
statyta vietos katedra, kuri žiai mokesčių už savo paja
SUSPENDAVO DU
MEXICO CITY, liepos 25. Herbačiausko “Dievo šypsebijojo gryžti atgal. Jų didžiu apie 65,000 darbininkų audiz
buvo apgriauta karo metu. mas.
AGENTU
Du policininku pasiųsta iš- nos,” kurios visos sudegė. Tuo
ma spruko vienmarškiniai, nes minėse ir metalo dirbtuvėse.
Atstatymas užėmė apie aštuo Nežiūrint to, Oliver pasilie vaikyti komunistų susirinki
tarpu Vaižganto raštai, paly
nebuvo laiko pasiimti viršuti •Streikas plinta.
nerius metus. Išleista arti pu ka apskrities tarnyboje.
mų. Komunistai puolė polic- ginti, mažai nūkentėjo. “Švy WASHINGTON“, liepos 25.
nius drabužius. Taip buvo Ne i Streikas iškilo dėl šalies
santro miliono dolerių.
— Naujas probibicijos vykini•monu. Laimė, laiku atvyko
apoly ir kituose miestuose.
darbininkų apdraudos ir penMirė nuo gyvulių ligos pagelba ir policininku išgelbė turio” sandėlis virto nuodie- mo direktorius AVoodcock su
Iškilmėse dalyvavo daugybė Mirė J. Bloch, 48 m., val
gulių ir popierinių sąšlavų
Į nukentėjusius plotus išvy •sijų įstatymo. Jame pažymėta,
ja.
Tada
prasidėjo
raudonųjų
dvasiškijos iš Belgijos ir šiau domųjų daiktų krautuvės tar
•krūva. Yra baimės, kad po to spendavo du agentu už atlik
ko keli ministeriai ir Raudo kad premijas moka perpus
rinės Francijos. Aukštąsias nautojas. Pasirodė, kad jis areštavimai.
kios nelaimės svarbi kultūros tų vienam automobiliuj kratų
nojo Kryžiaus viršininkai. Ei •darbdaviai ir darbininkai.
šv. Mišias atnašavo kanaunin •mirė nuo “anthrax’o” — gyįstaiga — “Švyturys” var be “tikrosios priežasties.”
na gelbėjimo darbas. Tūksta Darbininkai reikalauja, kad
“R.” • Be to, direktorius parėdė,
ŽUVĘ 5,000 SUKILĖLIŲ giai beatsigaus.
ivulių ligos.
nčiai darbininkų atkasinėja arba vieni darbdaviai mokėtų kas de Laere.
kad agentai pirmoje vietoje
griuvėsius, taiso kelius ir til •premijas, arba padidintų da Ypres apylinkėse karo me
baudotų savo smagenis, bet
SULAUKĖME NAUJŲ
tu įvyko visa eilė mūšių. A- Iš Statęville valstybės kalė SHANGHAI, Kinija, liepos
tus.
,
rbininkams užmokesnius. Da
ne ginklus.
artistų
pylinkėse yra 40 atskirų kapi jimo, arti Jolieto, pabėgo du 25. — Nankingo valdžia skel •
---'
L U L——— . —3
rbdaviai nesutinka.
bia, kad tomis dienomis vie
nių,
kuriose
ilsisi
daugybės
kaliniu:
A.
Dili,
21
m.,
ir
C.
KARALIUS VYKS J NU
CHICAGO IR APYLIN
nam mūšy jos kariuomenė nu
žuvusių kareivių lgvonai.
Davis, 25 m.
KENTĖJUSIUS PLOTUS
NUSAKOMAS NAUJAS
KES. — Nusakomas gražus
kovusi 5,000 sukilėlių šiaurie
Pabėgo du kaliniu
> ŽEMES DREBĖJIMAS
•oras,
kiek vėsiau.
čių.
PAKRAŠČIŲ SARGYBA
ROMA, liepos 24. — Itali
STAIGA MIRĖ
CLEVELAND, O.,
liepos
PAŠOVĖ 2 ŽMOGŲ
jos
ministeris pirmininkas
PINIGŲ KURSAS
•25. — Kun. Odenbach, Jezui• Pranciškus Kujava, gyv. po
Mussolini šiandie į nepapras
itas seismologas Carroll Uni
num. 4726 So. Laflin; gat., štai
tų posėdį sukvietė savo miniLietuvos 100 litų „ .$10.00
versitete, nusako naujų žemės
ga susirgo, buvo paimtas į li
sterius spręsti nukentėjusiems
Britanijos 1 sv. sterL 4.88
drebėjimų Italijoj.
goninę ir ten mirė liepos 24
pagelbos klausimų.
Francijos 100 frankų 3.91
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kad tuo laivu vežami svaiga Patarnaujant graboriui EudeiLONDONAS, liepos 25. —
sias vietas rytoj vyksiąs Ita įgali išjudinti ugnekalnius ĘU lai. Atlikus kratų laive neras- ifciui bus palaidotas šv. Kam. Britanijos parlamentas patvita jokių svaigalų.
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Penktadienis, Liepos 25, 1930

draugas

VYSKUPAS BUČYS ITALŲ SPAUDOJE.

GLAUDUS J. E. VYSKUPO BUČIO RYŠIAI SU
“DRAUGO” DARBININKAIS.

Viso pajamų turėjo $359,764.95, išmokėta
$218,796.51; balansas balandžio 1 d., 1930 m.
ttelna kasdlan. Ualtyrus sekmadieniu
$861,582.02. Pašalpos Fondas tuo pačiu lai
rRSMUMERATOg KAINA: Metama — 90.00. Pn
Osservatorio Romano, Va- davo įvairias apologetines
,
091 Matų — 92-00. Trims Mėnesiams — 92 00. Vienam kotarpiu pajamų turėjo $150,599.16, išlaidų '
konferencijas.
Mėnesiui — 70e. Europoje — Metama 97.00, Pusei Ma $141,436.95; baldas balandžio 1 d., 1939 ‘ka,'°
tų — 94.00. Kopija .Oto.
~
, ...
- * DĖKOJA UŽ PASVEIKINI , te stambios išlaidos ir mane
Kas
sekmadieni
po pietų;
i
.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų naųrų- m. $30,188.46. Jauaanieeių Fondas pajamų tu- ,leP°sv
. j ’
.
-i
,
.
,,
MA.
|pasveikinote
ilga kablegraina.
Bna, Jai neprašoma tai padaryti Ir naprlslundlainn tam
jdėjo žymioje vietoje platų up turėdavo katalikams studene
I1
.
tikslui palto lankių.
rėjo $17,936.60, o išlaidų tik $3,135, balan
Dievas,
beabejonės,
atlygins
rašymų apie Jo Ekscelencijų tams apologetines paskaitas
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 yni
Roma 1930 liepos 10 d.
sas balandžio ld., 1930 m. $63,283.68. Su
Jums už tatai, o aš visa širvyskupų Bučį, kuris dabar Jo darbštumas nežinojo ribų.
Skalbimų kainos prisiunčiamos pareikalavusi
dėjus į krūvų visus fondus, iki milijono dar
Didžiai Gerbiamieji
Įdimi linkiu geriausio pasise
priėmė naujų vardų — vys Jisai teikdavo pagalbos Šven
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
trūksta kelių dešimtų tūkstančių dolerių.
‘ ‘ Draugo ’ ’ Darbininkai!
kimo Jums Patiems ir Jūsų
vai. po piet.
kupas Petras.
tosios Šeimynos ir pranciško
- Neseniai aš buvau jūsų tar- J šeimynoms. Augščiausiojo paDel mūsų laikraščių pastabų apie Sus-mo
Pagal Osservatorio Romano nių prieglaudose Peterburge,
seimų, organas daro tokių “švelnutę” pasta Jo Ekscelencija vyskupas Pe , ,
n_. , .
„ , . ,Pe ir vienas iš jūs “Draugo” i Įaįnia jaį būva visuomet su
“DRAUGAS”
be to gelbėjo dviem pašaipi, | darbininkas.
aš tebe-!Jumis
bų:
tras
Būčys
yra
parašęs
įvai

LITHUANIAN DAILY FRIEND
n«m lietuvių draugijom. Bu-Lsmi neatsi6kyr?8 g gražaus
Publlthed Daily, Eicept Sunday.
“Kai kuri spauda, neaplenkiant net ka rių spausdintų raštų 216 ir vo nuodėmklausiu Uršuliečių I h. garbing0 JflslJ b,-lreiio, nors Jums visa širdimi atsidavęs
BUBSCRIPTIONS: Ona Tear — »«.00. 81z Moatbi
talikiškosios, 43—44 Seimų aprašinėjo ir ap liuosai kalba astuoniomis kai- ir Marijos Dukterų; <1^ i 1)ievas lllan sk}.,« kitokį
■— **.!•. Thr«« Months — 92.0*. Ona llontb — 71a
Petras,
„ Boropa — Ona Tear — 97.02, Blz Montba — 94-00 rašinėja tendentiškai. Susivienymo laimėjibomis,
tit. Olimpo vyskupas.
sakydavo pamokslus dauge-; bą dirbti Wkmgas Julns es.
Capy — .Oto.
idurtlitni In "DRAUGIAS" brlnsa bart raaolt»
mų ji tarsi nemato, o kai kuriuos menkus da- jo konsekracija į bizanti- lyje bažnyčių, o taipgi pa-i
▲dvartlalng ratas on appllcatton.
rni, kad Jūs atmenate ryšius, D . Gerbiamiems
lvkėlius
pučia nevengiant prasimanymų, iš jos — slavų apeigų vyskupus šventino naujų bažnyčių .Te
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
esančius tarp mūs, kad ir nia- “Draugo” Darbininkams
kraipymų ir keršto... Organizacijai ir bendrai įvyko liepos 6 d. 1930 m. šv. riokuos, Suomijoje.
no paskutinį rankraštį gra- Į Administracijai ir Redakcijai
katalikų visuomenei iš to tik moraliniai nuos Klemento bazilikoje, dalyvau
žiai baigiate rengti visuome-Į 2334 So. Oakley Avė.
toliai, o laisvamaniams džiaugsmo ir pasiten jant lietuviams kunigams ir Jo darbuotė atvertė į Ka
Cliicago, III.
talikų Bažnyčių daug garbin- į nei, kad mano paskutinių
kinimo”.
Lietuvos episkopato atstovui.
U. S. A.
gų šeimynų. Parašė daug'šventinimų dienoje nesigailėjo
Toliau Osservatorio RomaMes
čia
turime
pastebėti,
kad
Sus-mas
nė

straipsnių, gindamas tikrųjį. «■■■
............ .
.......- ——
L. R. K. S. A. STOVIS.
ra slapta organizacija ir dėlto spaudai valia)110 rašo:
tikėjimų, rusų laikraščiuose: i sekretoriumi Katalikų Veiki- Atvykimo Legalizavimas.
i
L. R. K. S. A. 43-čiasis seimas pasižymė yra aprašinėti jo seimų eiga. Jei spaudos at-1 Vyskupas Būčys yra gimęs “Novoje Vremia”, “Riec”, !inn centre
..
' KLAUSIMAS — Atvykau
stovai pastebi organizacijos vadų daromas 20 rugpiucio d. 1872 m. Ša “Rus” ir “Birževyia Viedo-I „
jo savo triukšmingumu ir išteisinimu asme
klaidas ir nuostolius, jie nusikalstų prieš vi kių Apskrityje, Lietuvoje, ku ,uosti”. Savo apologetinius!,t J. A Vdrtyl« 1918 m. per
nų, kurie savo apsileidimu organizacijai daug
suomenę, jei slėptų blogumus. Juk tai būtų ri tais laikais buvo Rusų im- raštus talpindavo Peterburgo, IkongragaC1J0? Kapltu * 192^ Ka'“'4- Nepraėjau jokio‘egmoralių ir materialių nuostolių padarė.
akstinas tolimesniam valdybų apsileidimui i perijos dalis.
Varšavos, Vilniaus, Kauno ir 'jisai buvo išrinktas General zamino. Jc’j?. .1 g*: ?.s praIš seimo teismo komisijos sprendimo, iš
vikaru ir, mirus 1927 m. Vy- ves ateivių užregistravimo
ir klaidoms daryti. Mūsų nusimanymu, kas Nuo 1880 m. pradėjo moky- ■ kįtUOse laikraščiuose.
visų mūsų laikraščių raporterių pranešimų,
riausiam Vadovui Arkivysku- aktų, ar galės mane išdeporbloga yra mūsų organizacijose, tai reikia tis Slavikuose, o- paskui lan
1909 m. bal. 29 įstojo į Ku- pui Jurgiui Matulevičiui, bu- tuoti?
aiškiai matėsi, kad Sus-mo pirm. p. Muliolis
viešai pasmerkti, pašalinti, nes klaidos ir kė Marijampolės gimnazijų.
nigų Marijonų Kongregaciją
, J()
, ir sekr. p. J. Šaliūnas nusikalto organizacijai
netvarka organizacijas pražudo. Mūsų vi
K. B., Albany, N. Y.
1890 m. jisai stojo į Knni- ir sekančiais 1910 m. rugsėjo
sąryšyje su nelaimingąja p. P. Lukoševičiaus
suomenė reikia privesti prie to, kad ji pa
Universiteto
gų Seminarijų Seinuose, o m. padarė pirmuosius įžadus, Atsisakęs iš
byla/ Tačiau seimas nedidelė balsų didžiu
, „
,
. ATSAKYMAS — Negalės
darytų didžiausias pastangas išvalyti Šūs
1928 m., atvyko Romon, kur ...
, ,. , , .
,
...
nuo 1895 mokėsi Peterburgo1 o 1917 m. amžinuosius.
ma juos išteisino. Matomai,, valdybos šalinin
’
įsdeportuoti delei nelegalio įnių nuo visų blogumų, gerai sutvarkyti visų Dvasiškoje Akademijoje, ku-Į Nuo spalių mėn. 1915 m. iki buvo perkelta
Marijonų gene
kų grupė, akis užsimerkdama ir ausis užsi. važiavimo. Žmogus, kuris nejo aparatų, tada nereikės nė laisvamaniams
J legaliai įvažiavo prieš liepos
rių pabaigęs tapo įšventintas1 vas. m. 1916 m. apsigyveno raliniai namai.
imšdama apie daromų Sus-mui žalų, visiškai
džiaugtis Sus-mo valdybos apsileidimu ir pa
į kunigus kovo 25 d. 1899 m.Į netoli Maskvos, Izmailovkoj ir Marijonų Namuose Romoje' 1 d., 1924 m., negali būti d.elaiškiais sumetimais gynė p. Muliolį ir p. darytais nuostoliais.
FŠaliūnų, o noriai prisidėjo prie Lukoševi
vyskupo Karolio Niedzial-j teikė katalikams pabėgėliams atidaryta speciali prieglau- portuojamas, nes deportavimo
Mes vis dėl to,pasitikime, kad nors ir ta karskio. Paskui jisai išvyko pagalbos.
Ida kunigams rusams, arti- laikas paskirtas tik penkiems
čiaus apkaltinimo.
pati valdyba pasiliko Sus-mų vairuoti, jis
Aišku, kad P. Lukoševičius nusikalto
pagilinti teologijos mokslų į' Žymiai pakenkęs savo svei- mai bendradarbiaujant “Rū- metams. Toliau, kaipo imiaugs
ir
bujos.
O
jei
valdyboje
atsiras
daugiau
katalikiškų Universitetų Fri katai, per Romų išvyko Cbi- sų Kolegijai” ir vyskupui d’ grantas, kuris atvyko neleužvesdamas bylų teisme prieš Susivienymų,
broliškos, taikios bei sugyvenamos dvasios ir burge, kur tuomet apologeti
bet dar kaltesnis buvo centro sekretorius,
cagon pas Marijonus. Čia ji Herbigny, Rusijai atversti galiai prieš birželio 3 d., 1921
daugiau
geros
valios
ir
noro
eiti
kartu
su
vi

kų dėstė P. Albertas Maria sai redagavo katalikiškų dien- Komisijos pirmininkui. Šv. m. Tamsta gali kreiptis prie
kad prie to privedė, o pirmininko nepateisi
sa
katalikų
visuomene,
o
ne
šalintis
nuo
jos,
Weiss, ir liepos* mėnesyje raštį “ Draugas ir buvo šv. Į Tėvas Pijus XI paskyrė 1929 1 arčiausio imigracijos ofiso dėl
namas apsileidimas, kad, gavęs iš teisino pra
tuomet
organizacija
dar
labiau
turės
sustip

1901 m. gavo tedlogijos dak Kazimiero Seserų kapelionu.; m. vysk. Bučį tos komisijos užregistravimo certifikato.
nešimų, nesiskubino pats nuvykti laiku ir
rėti. Sus-mas turi pasidaryti visos mūsų ka taro laipsnį. Jo mokslinis vei
ginti organizacijų, o tų' pranešimų siuntė paš
j Aplikacija bus
padaryta
talikų visuomenės organizacija, o ne vien kalas: “Šv. Stanislovas vys 1921 nu buvo parkviestas;)“4“1^“tu sekretoriui, kuriam bylos teisme likvida
Lietuvon, kur Apšvietos mi- Į Paskutinėje Konsistorijoje an4 sPecta*ės fortuos (fonu
mainierių grupės ir p. sekr. Šaliūno.
kupas ir kankinys” buvo iš-j
vimas, matyt, ir-gi nedaug terūpėjo. Del to
nisteris jam pavedė steigia-;Jo Šventenybė Pijus XI, pas- 659) dviejose kopijose. Abi
spausdintas sekančiais me jmojo Lietuvoje Universiteto kyrė J. M. Petrų Bučį titulia- ^°PGas
ir įvyko skaudus dalykas. Sus-mas turėjo
turi išpildyti
it
tais.
$16,000 nuostolių, dėl to nepavyko narių va
a L'batutų pagaminti. Dirbo taip riu Olimpo bizantijoš — slanotai o pasirašyti. Ta
“Mūsų Laikraštis” iš Kauno praneša:
jus, suardyta organizacijos vienybė.
. Sugrįžęs
_ . . iš užsienių,
„ trum-Į
'um- j .........
.
,,
forma, šešios fotografijos, 21/j.
“Mūsų užsienių reikalų ministerija buvo Įw laiklJ buv0 S!avikų
-g. P™ katalikų latkrasetų. |vų apetgų vyskupu
’ $20.
Nežiūrint tų liūdnų ir skaudžių įvykių
^ikrastyje
pįniglaišku ’ išpildvtu
L. R. K. S. A. nepasiliko ant vietos. Finan savo laiku pasiuntinusi Tautų Sųjungai pro- vikaru. 1902 metų pradžioje! Atsisakęs -nuo pasiūlytų’ ±ame
siniai jisai sustiprėjo. Nors esant geresnei testų, dėl to, kad lenkai žiauriai kankino lie buvo paskirtas filosofijos pro Užsienių reikalų muusteno J . X._A_
T
vardu Connnissioner of Innnifesorinmi į Kunigų Semiuari- portfelio ir nuo
Ambasado- Į”'™))”"
grati<a1’ Was,"n«ton> D- C.)
tuvių
jaunimų.
Tautų
Sąjunga
pasiuntė
tą
tvarkai centre ir dirbant glaudesnėj vieny
§
bėj, Sus-mas turėjo dvigubai, jei tik nedau protestų lenkų vyriausybei. Lenkai, iš savo jų Seinuose. O jau rugsėjo liaus Paryžiuje, įėjo į naujai
turi būti pasiųsta į arčiausia
pusės,
užprotestavo,
kam
Lietuva
kišasi
į
mėn.
1902
m.
buvo
pakviestas
suorganizuoto
Universiteto
giau, sustiprėti. Tik pastebėtinas yra lėšų
Imigracijos ofisų. Adresai viLenkijos
“
Vidaus
reikalus
”
.
Iš
kitų
šaltinių
sužinojome,
Slj ofįSų randasi antroj pusėj
į
Peterburgo
Dvasinę
Akadeprofesūrų.
1922
m.
buvo
išfondo susmukinimas. Pastarais metais įeigų
“Po to Tautų Sąjunga paskelbė, kad jai mijų dėstyti fundementalinę rinktas teologijos fakulteto jog J. L. vyskupas Petras y- fornios. Užregistravimo certiturėta $49,313.92, o išlaidų — $55,687.22. Vi
so deficito tas fondas turįs $35,763.95. Ben nėra pagrindo įsikišti į šį lietuvių — len teologijų ir apologetikų. 1912 dekanu, 1923 Universiteto vi ra paskirtas Apaštaliniu Vi- ffkatas legalizuoja tavo buvidrai, per du metu organizacijos turtas pa kų ginčų ir pareiškė vilties, kad abi valsty lu. tapo paskirtas Akademi-į ce-rektoriumi, o 1924 Univer- zitatoriumi visų unitų. Taigi, .„g gįoje šalyje. Gavęs užrebės nesigriebs dėl to priemonių, kurios pa jos vice-rektoriumi.
• siteto _rektoriumi.•
naujas didelis darbas. Jo tie- gjstravimo certifikatų gali išdidėjęs tik $152,939.12.
blogintų
tarp
jų
santykius.
Beprofesoriaudamas Dva-j Nuo 1922 m. buvo Lietu- sioginė užduotis bus — P&gel-' siiniti pirmas popieras ir
Anot “Garso”, L. R. K. S. A. savaiti
“Tai smūgis Lietuvos užsienių politikai. sinėje Akademijoje tarp 1902: vos vyskupų bažnytiniuose bėti susivienyti su Kristaus dviem metais vėliau gali pranio organo, kiti fondai taip stovi: Apsaugos
Fondas nuo balandžio 1 d., f928 m. iki ba Tautų Sąjunga atsisako užstoti skriaudžia ir 1906 m. buvo dvasios tėvu reikaluos Įgaliotiniu ir nuo Bažnyčia slavų tautų schiz- gyti natūralizacijos,
(
|
(Bus daugiau).
Ozerovo prieglaudoje ir teik- 1926 iki 1928 m. vyriausiu matikams.
mų lietuvių tautų.”
landžio 1 d., 1930 m.

“DRAUGAS”

J. Marcinkevičius.

KRUVINOS PRIETELIO RANKOS
Kftlp lenkų žandarai ir šnipai klastingai
nužudė kun. K. Lauskų.

Kalėjime žmonės pasipasakoja visų
savo gyvenimų. Jie pasipasakoja nie
kelio neprašomi, be jokios prievartos. Ta
kia jau kalinių psichologija. Išsisvajoje
apie laisvę, apie amnestijas, kurios jiems
dienų naktį vaidenas, jie kits kitų apsi
kabinę apnuogina savo sielas, išsipasakoja visa. Ir jei kartais vienam jų iši pažinčių klausytis atsibosta, jie eina
prie kito, jie šaukia balsu, verkia kaip
kūdikiai, tarsi, neišsipasakojus juos kaž
kas pasmaugs, tarsi kažkoks pritvinkęs
skaudulys truks ir mirtinai užnuodins kū
nų ir sielų.
Jie pasakoja. Pasakoja rytų, vaka»rų, pasakoja naktf Jų klausydamas daž
nai norėtum verkti, dainai juoktis, o

kai kada iš pykčio ir pasibiaurėjimo su
sitraukia antakiai ir virpa rankos.
Mano prietelis Skalinskis taip pat
pasakoja. Pasakoja nuliūdęs, išbalęs, lyg
būtų nuteistas pakarti. Viena jo istori
ja, pilna niekšiškumo, nekaltai pralieto
žmonių kraujo, man giliai įsmigo at
mintin, ir aš jų užrašiau. Užrašiau pa
siskaityti žmonėms, kurie tokių istorijų
nėra girdėję.
I.
— Kai aš nuvažiavau į Suvalkus—
liūdnai kalbėjo Skalinskis — ėmiau ieš
koti savo draugo. Nors Sūvalkai ir nedi
delis miestas, tačiau gatvėmis basčiaus
visų dienų, kol, pagaliau, jį suradau.
Draugo kambarys buvo mažas, žemas,
vienu langu, pro kurį silpnutėliai švietė
saulė, ir veržės suplėkęs sutrom dvokias
oras. Kairiam jo kampe stovėjo maža,
pakrypus lova ir daugiau nieko. Nei sta
lelio, nei kėdės, nei jokio paveikslo. Ro
dės, kad tam niūriam, panašiam į rūsį
kambarėly, niekas nesilanko , nevalgo,

Besilinksmina; rodės, kad jame tik di
džiausiam nusikaltėliui, išsigimėliui liū
dėti ir mirti tegalima.
Lovoj gulėjo vos panašus į žmogų
vyriškis. Jis gulėjo aukštielninkas, išgel
tęs, išsikišusiais žandais, įdubusiom akim ir atrodė į pūvantį lavonų!
Aš stabtelėjau. Maniau, kad ne tas
duris pravėriau, kurių ieškojau. Urnai
jis šūktelėjo.
— Stasy!
Aš krūptelėjau, priėjau prie lovos ir
pažinau savo draugų “Antanas! Vieš
patie...” ko nesurikau iš nustebimo, bet
taip gomury ir liko tie mano žodžiai. Aš
stovėjau, lyg stabo ištiktas ir žiūrėjau
Antanui į akis. Antanas! Tikėjaus, kaip
visuomet, rasti jį jaunų, sveikų, linksmų,
o čia... baisios baidyklės šešėlis!
— Kas pasidarė?... Tu sergi...
Antanas griebė man už rankos.
— Sėsk, sėsk brolyti...
Aš stovėjau.
Jis nusigandęs žvilgterėjo į mane,

sujudėjo ir dar tvirčiau patraukė mano
rankų. Atsisėdau.
— Iš kur tu? kaip gyveni! Mielas
mano... Stasy! — kliedėjo Antanas ir jo
akyse suspindėjo džiaugsmas.
Aš vėl klausiau:
— Ar tu sergi? Kas tau pasidarė?
— Aš? nebeklausk! Nebėr manęs. Su
puvau, supuvau. Amen! Buvo Antanas,
buvo, bet dabar pūliuojąs lavonas...
— Dar Varšuvoj buvai toks sveikas...
— Buvau? Drauguži mano, gelbėk
mane, — gelbėk! Kunigas, kraujais ap
šlakstytas, baisus kunigas sapnuojas man,
griebia mane už gerklės, smaugia mane,
o, o, o! Gelbėk! Kaip tik sudedu akis,
tuč-tuojau atsiveria kapas, išeina iš kars
to kunigas, senas, baltais plaukais, krū
von susivaręs kunigas, persižegnoja ir
verkia: “Duok man pasimelsti, duok”
StasyJ paskui jis slenka prie manęs,
griebia man už gerklės ir smaugia. To
kios baisios jo akys pasidaro, kad mane
išpila šaltas prakaitas, ir aš visa gerkle

pradedu šaukti. Drauguži, gal tu kų gali
man pagelbėti, gal gali. Aš nebegaliu
taip kankintis, nebegaliu...
Aš maniau, kad jis kliedi. Pradėjau
jį raminti, bet kur tau!.. Jis pasisėdo, iš
traukė iš po antklodės savo suvytusias
rankas ir mosuodamas jomis, tarsi, jį
būtų vapsvos apipuolusios šaukė:
— O, o, o! Kunigas... Tas kruvinas,
prakeiktas kunigas! Geriau aš būčiau
negimęs, nepažinęs savo motinos...
Skalinskis nutilo. Kažko po kamerą
dairydamos jis ilgai tylėjo, paskui išsi
ėmė papirosų, užsirūkė ir vėl kalbėjo:
— Tuo tarpu prasivėrė durys ir įėjo
man nepažįstama moteris. Ji buvo vidu
tinio ūgio, jauno, gražaus, bet energin
go ir kiek pablyškusio veido. Sučiauptos
raudonos lūpos, sutraukti antakiai rodė
jų esant staigaus ir stataus būdo mote
riškę.

(Bus daugiau)
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STATYTOJŲ IR AMATNINKŲ VADŲ SUVAŽIAVI
MAS.

renkasi salėn.
Pirmininkui tuoti; primena, kad detalios
pranešus, kad tarpe Konfe- skaitmens apie Lietuvos —
lene. dalyvių yra p. ministe- Amerikos prekybą jau buvo
ris Balutis, — Konferenc. da- paskelbtos spaudoje kiek tas
savo kampely rašiau), o kar
Prof. Kampininkas
Statytojų ir statybos amat-.
(Rašo Observer)
ties importo prekyboje, kaip lvviai kelia p. Atstovui ova- lietė 1929 m. figūras, ir Ekon.
vės, girdėdamos orkestrą grie-, . ,
,
.
cijas.
Konferenc. dalyviai beabėjo
.
.
,
ninku vadų suvažiavimas 1Bostone, taip ir Kaune.
ziant, net daugiau pieno duo-,
*
‘
(Tąsa).
, , ,
...
........ įvyks Atlantic Civt, N. J. Pra
Toliau seka 21-sis dieno- tą bus pastebėję.
Paskaitoms jmsibaigus ir
da, dabar pilniausiai tiki aki....
.
Kiti
reklamos
būdai
visai
ne

... .. ....
, . .sides šio liepos menesio o«
28
artėjant vidunakčiui, Dr. Vi- tvarkęs punktas: Lietuvos—Į
vaizdoje šio takto: vykstant
(Bus daugiau).
dieną. Šio suvažiavimo tiks vartojami. Taipgi nėra keliau nikas jiadėkojo visiems kalbė- į Amerikos Prekyba Statistikos
iš Rokiškio stoties autobusui
jančių
agentų
po
kolonijas,
las tarp kitko yra patikrinti
tojams už suteiktas mintis,1L «-Rtų Šviesoje. Referuodasu karišku orkestru, ant ke
ir pripažinti įstatus, kuriais kurie rinktų užsakymus. Kai dalyviams už atidą ir gyvą nias šią temą Gen. Konsulas
lio atėjo karvė ir užsižavėjo
— Aha, mačiau, kaip mano
einant šalies darbo tribuno kas užsisako prekių, bet kiti domavimąsi
referuojamais Į P* Žadeikis pareiškia, kad
Sukant autobusą j šalį, jis ap
las spręs žinomas “jurisdik- paskaitę garsinimus ar gavę klausimais, Skandinavų Lini- -skaitlinės nuvargintų klausy- draugas tau davė juodą akį.
virto ir sužeidė keletą muzi— Tu nematei to žmogaus.
A
cines disputas”, kokios daž laišką tingi atsakyti. Asme- jos ir paties laivo vadovybei , ^°.)us ir imtų daug laiko cikantų.
— Gal ir nemačiau, bet jis
nai iškyla tarp amatninkų u- miškai pasiūlius( galima laukti iuž vaišes ir parodytą palan
geresnių rezultatų, nors ir ta
vistiek yra mano draugas.
PROF. KAMPININKO
: nijų.
kumą, ir kvietė vėl susirinkti
PRAŠAU
NESIJUOKTI.
da
atsiras
tokių,
kurie
atsisa

RADIO
“Jurisdikcinės disputos”
kitą rytmetį Liet. Gen. Kon
Palengvinkys
pirkti.
Be
to,
iš
Lietuvos
Lietuvos laikraščiuose šio- yra tarp atskiriu statybos uKŪDIKIS NEAUGA?
sulate baigti užsibrėžtąjį dar
kit tą
Chicaga.
—
Dvidešimts mis dienomis įdėta tokia fo- nijų keliami ginčai, kuri uni- importuotos prekės veik išim
,
Prižiūrėk
jo virškinimą.
bą.
Bereika
penktą kartą tavorščiams pa tografija: Suomijoj, lappaie- ja turi atlikti statyboje atsi tinai yra žinomos ir platina
Kūdikiai negali augti, jei Jų vlKetvirtoji sesija prasidėjo
durėlius užkemša surugusi medžiaga,
lingą
skelbus,
kad
“gegužiniai eini (Lappua yra suomių, radusį naują kokį darbą. Apie mos lietuvių tarpe. Mes dar
gaminanti gesus, dieglį ir užkietėji
birželio 11 d. tik 10 vai. Gen.
mą. Tada bandyk būdą, kuri dak
Skausmą
smurtininkai SLA. seime pra-, daugumoj ūkininkų, organiza- šį klausimą Darbo skyriuje nesama rimtai pasiūlę Lietu- Konsulato kambariuose, ka
tarai pataria, o milijonai motinų ži
ivos
prekių
amerikonams,
nors
no.
Tada tėmyk vaiko
gerėjimą.
lieję nekaltą daibininkų krau, cija< kuri paskelbus mirtiną “Drauge” jau ne kartą buvo
dangi parodos kambarys vi
Keletas lašų grynos augmeninės neGalvos
gal
mes
dar
ir
nepasiruošę
ją”, teisybei patvirtinti, jūsų kovo kolnu,ni2mui visoj Su0. ra5yta
kenkf/ningos Castorijos tuoj nutildo
.
j
t •
• liojo svečius. Ten berūkydaŠalčių
nerimaujanti bei karščiuojanti kūdi
tam, nes dar neturime gerai i d
prof. Kampininko ‘‘kraujo mijoj) pasigavus ant
kį. Keletas dožų ir jo virškinimas
Reumatizmo
pasigavus ant gatvės
Pradėjus gyvuoti statybos • v, ,
. , „ „ , . ,. . . įmi ir ragaudami Lietuvos salįsdirbtos rinkos netgi lietuvių 1
°
tvarkoj ir normaliai auga. Kad gau
tyrimo” stotis pasiuntė LieNeuritis
komunistą ir jam kelnės be- amatninkų unijoms, prasidėjo tarpe
j dainių, dešrų, kumpių, papi
ti tikrąją Castorią, tai žiūrėk, kad
tuvi,) Auditorijoj. savo eksbutų ant pakieto Fletcherioparašas.
rosų ir tt. dalinosi vakar die
Galima
kaltinti
lietuvį
imkiek
perus pairi,
įe
pertą
Dabar atspėkit, ką lappuie- dalinimą darbu. Metai i metus
nos įspūdžiais.
porterį nemokėjimu ir nepasi
nelaimingą SLA. Seimą nula
• iai komunistui darė, kaip pa-' statyboje kilo vis naujų gePosėdžiui dar neprasidėjus,
ruošimu, o gal nesugebėjimu
šėjo ant grindų nekalto tadarė tai, ką darė?
irinimų ir darbų, tad kas meKonferencijon
atvyksta Lie
importo srity, bet reikia pri
T''vorščių ir tavorškų kraujo.
“Draneo’7^' 172 įdėta1“ did8jo. ir
I
pažinti, kad mėgindami šią tuvos Ministeris iš Vašing
Ekspertams nuvykus ir per
,
»•
l, j
Tie ir kiti amatninkai norėjo
tono,
p.
B.
K.
Balutis.
Ponas
.
. .
' prekybos šaką jie buvo kupi
didžiausius mikroskopus (prie trumpa žinute, kad Chicagos MKIT BayeT Aspirin piliukę ir
atlikti naujai įvedamus ko- ni gerų norų ir patriotizmo. ministeris gyvai interesuojasi ITamstos kankinimas galvos skau
taisas, per kurį galima gryna Stock Yard’uose, iš vienos
užsibaigs. Greitai palengvi- •
kius — nors darbus. Iš tų Kad jiems per 10 metų ne Lietuvos prekių pavyzdžiais dėjimo
na. Neslogina širdies. Nereikia bat- i
akim nematomus daiktus pa- firmos vagys pavogė 40 sta
, ,. .
, . ,
ginčų kildavo didelių nema- pavyko išplėšti prekybos su ir teiravosi apie Konferenci mintis veikmių, jei pirksit piliukes ,
.
.
matyti) išegzaminavus salės tinaicių degtines, kuri buvo ,
su Bayer vardu. Neapsimoka laukt,
lonumų patiems statytojams. Lietuva, daug kalti Lietuvos jos eigą. Gen. Konsulas p. kad ga'.vos skaudėjimas pereitu. Nėr ;
grindis, nerasta nei vieno vartojama prie kepimo mesi
ko kęsti skausmo, kuomet galit tu- 1
Į Pradėti statyti būtai kartais
eksporteriai. Negalima saky Žadeikis ir Ekon. Konferenc. rėti greita palengvinimą kaip Bayer Į
lašo darbininkiško, nekalto mų paštetų.
t, . y
..... ..
...
! ilgas savaitės nebuvo baigia- ti, kad Lietuvos pramoninkai pirm Dr. M. Vinikas teikė Aspirin suteikia. Vyram’ turintiems
vis dirbti, nepaisant aklų skausmo,
kraujo. Tiesa, rasta vienas
Pnes
pnhibicijos laikus .......
T . .
,
....
A
nuilsio, ar šalčio; moterims, kenčian
degtinė
buvo
vartojama
tiktai
mi
kilusių
amatninkų
tar-1
prekybininkai
nenorėtų
sau
1
Pministeriui
paaiškinimų,
lašiukas, bet, išanalizavus, pa gėrimui, o šiandie... ir paš-^ ne8'“iPra‘“my lskiWaTO'užkariauti Amerikos rinkos,
čiom reguliari sistematišką skausmą,
Tuo
tarnu
atsilanko
“
N
Tuo tarpu atsilanko “New Bayer Aspirinas tai yra palaimini
sirodė, kad tai kraujas “buo
•nemaži ekonominiai nuostoliai. bet pas juos yra. daug truku York Times” ir “Brooklyn mas. Naudokitės! Nešiokit kišeni Turiu garbės lietuvių visuomenei
nę
dėžele.
Laikykit
ekonomišką
žes” — policmono iš smagu tetams gaminti.
kad aš tebesu Ciceroj, te
Šį klausimą nekartą spren- mų, kurie trukdo prekybos Daily Eagle” korespondentai, 100 piliukiu bonkute namie ar ofi paskelbti,
betarnauju
žmonėms ir visą savo
Nevienas munsamo fabririo piršto, kurį viena tavoršse. Perskaitykit
nurodytus budus laiką pašvenčiu tam, kad prideramai
.
,
» , ..
..
. , dė ir pati Šalies Statybos A- ryšius. Jie įsivaizduoja Ame- į kuriems Gen. Konsulas sutei- vartoti kuriuos rasit pakely ir iš
visiems patarnauti. Tą atlieku pagal
kantas ar fabrikante nustebs,
. ,
_ .
\ .. . ..
ka buvo įkandus.
geriausių savo išgalių.
. v. ,
v. . . , .
. imatnmkų Sąjunga, sutaikinti riką esant aukso šalim ir kad kė žinių apie Konferenc. dar- mokit juos įvairiai naudoti.
iki šiol nežinoję tokio1 recepto,!
-A
Jau penki metai kaip esu tarp cinebuvo galima. Pagaliau šiuo- imums su pinigais netenka bus.
ceriečių, bet jau turiu 15 metų pa
‘•
l
Rokiškis. — Kurie rokiškė kad “hamburger steiką'” gatyrimo aptiekarystėj, o savo šakos
mi klausimu susidomėjo pre- skaitytis. Užklausus apie. pre
Konfer. pirmininkas kvie- {
_
mokėjus išėjau universitete. Plačiai
nai netikėjo, kad ir gyvuliai lima ne tik taukuos ar svie-J
pažįstų apie visokius vaistus Įr Jų
i ridentas Hoover ir jis iškėlė kių kainas, jie dažnai prisiun čia pradėti posėdį. Dalyviai•
mėgsta muziką (kaip andai j.ste, bet ir degtinėj iškepti, i
veikmę. Atsargiai rekomenduoju dak
' - ‘
sumanymą įkurti sprendimų čia kainoraščius su daug bra
taros, o aš turiu plačią pažinti su
daktarais ir chirurgais. Aš garantuo
į“bošrdą”, taigi,
ginčams ngesnėmis kainomis, negu pa
ju kiekvieną savo receptą. Jei kar
tais pritrukstu vaistų, tai recepto vi
spręsti tribunolą. Šio tribuno- rduodama Lietuvoje smulkme
sai nepildau.
lo įkūrimui planus pagamino nomis, kas yra neįmanoma.
Mano visos prekės ir vaistai yra
šviežus dėlto, kad aš savo vaistus
J. Donlin, buvusis statybos Be to, nors jie yra dideli fo
perku iš geriausių vaistų išdirbys>i
SKYRIUS
čių ir perku jų kasdien.
amatninkų departamento pre- rmalistai, bet nevisada atsa
Pasauliniame kare
Kapitonas
Turiu išrendavimui bankinių dėžu
čių, tokių kaipir bankuose. Renduoizidentas Amerikos Darbo Fe- ko į laiškus arba ilgai užtrun
Seno Krajaus
KAIP PANAIKINTI SUN yra paikas daiktas savo galSpecialistas iš
tojai prie jų gali prieiti kada tik
aeracijoje.
ka.
Nevisada
suženklina
pre

yra atdara aptieka.
vas smeigti į smiltis kai tas
KIUOSIUS LAIKUS.
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
laukdamas progos
jums patar
Seniau tiems ginčams sprę- kes, užmiršta atsiųsti doku
NEŽIŪRINT KAIP IŽSISF.NLJISIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS
naut, lieku.
Afrikos paukštis, ir nuduoti, j
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užSu pagarba,
sti “boardas” gyvavo, bet mentus. Pas juos didesnis ap
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, gaivos skaus
JOHN MALACHOWSKAS, R. PH.
Tuo klausimu vienam ang kad mes to visa nejaučiame,
buvo panaikintas, kaipo ne- sileidimas ir nenusimanymas
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
4847 West 14 Street
liškam laikrašty rašo A. 11. ar gal nematome, o gal prielaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia Ir
Cicero, m.
,
Tel. Cicero 39
turįs stipraus pagrindo. Kai- prekyboje, negu pas mus. Da
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
"VVilson. Niekas negali užgin- monių neturime. Toks elgimą- i
li metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
po toksai jis neturėjo ganė žnai atsiunčia kitokių prekių,
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėllomis iki 12 d.
čyti fakto, kad šiandie yra sis nepakeis faktų. Reikia
ATIDAROMA
4200 West 20 St.
kampas Kccler Avė.,
Tcl. Crawford 5573
tino autoriteto ir jo pastan prastesnių, negu užsakyta, koblogi laikai, sako jis. Am. J. |tuojaus imtis darbo. Pirmiaugos neduodavo geistinų sėk »kių negalima parduoti. Dau
Valstybių istorijoj
nebūta'šia reikia išspręsti nedarbo
mių. Gal jam trūko atatinka guma sąžiningi asmenys, bet
LIETUVIŠKA APTIEKA
dar tokio įvykio, kad tokia klausimą. Kada išnyks nedarmų įstatų, ar kitko.
Jos. M. Kromel, R. Ph. G. Sav.
kiti savo nerangumu, apsilei
daugybė žmonių tokį ilgą lai- bas, tada pakils ir “biznis”,
3902 Deodar St., Ind. Harbor, Ind
Donlin apskaito, kad dėl tų dimu ir suktumu kenkia racio
Pildau receptus, užlaikau, visokių
ką neturėtų darbo. Ir nežiū- ijis nebus reikalingas kėlimo,
vedamų ginčų kas metai pa naliam prekybos plėtojimui.
rųšių vaistus, duodu draugiškus pa
rint dailių nusakymų, kad į Wilson sako, kad desperatarimus. Taipgi užlaikau ice creamo
sidaro virš 35 milionai dolerių Santykiai pradeda gerėti.
Ir soda Fountain parlorų. Kviečiu
“štai, gerovė čia pat už tos tiški dalykai reikalingi radivisds
Indiana Harboro, East Chicago
nuostolių šalies statyboje.
Pono Romano paskaita gy-i
ir Hammondo lietuvius kreiptis su
kertės”, nesimato jokių žen-• kalių žygių. Neverta laukti
visais vaistų reikaJais.
vai suįdomino klausytojus ir
klų, kad tas gerbūvis greitai (gerbūvio, kuris pats negryž
jam, kaip ir kitiems kalbėto
sugryžtų.
/negrąžinamas.’Nes kas-gi yra SKAITYK IR PLATINK
jams, teko atsakyti į dalyvių
PILNAS EGZAMINAS
Kasdien vis daugiau firmų gerbūvis ? Gerbūvis reiškia,
TIKTAI KATALIKIŠ
paklausimus. Jis paskaitą pa
35.00 TIKTAI 35 00
griūva, daugiau teatrų užda kada visi darbininkai nuolat
BPECIALT8TA8
KUS LAIKRAŠČIUS.
ruošė iš turtingos savo patirTaigi nenusiminkit, bet eikit pas
roma ir daugiau krautuvių dirba ir už savo darbą apturi
tikrą specialistą, ue pas kokj nepstyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
pavedama “nuomon”. Dau teisingą atlyginimą. Kas iš
fesorius, neklaus jūsų kas Jums ken
GAVO PINIGUS LIETUVOJE
kelia
gerbūvį?
Tie
patys
dar

gelis vyrų ir moterų nedirba
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
Kuriuos siuntė per “Draugą” šie asmenys:
po pilno liegzaminavlmo. Jus sutau
bininkai,
kada
jie
turi
užtek

jau ilgiau vienerių metų, gal
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitą
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
ilgiau. Mes visi laukiame, tinai pinigų ir daug visko
to, kad jie neturi reikalingo patyri
B. Masiliūnas
J. Matuzas
kad štai “biznis” iškils vasa perka.
mo. suradymul žmogaus kenksmin
P. Radzevičius
P. Rugis
gumų.
Anot Wilsono, gerbūvį gali1
Žvejojimo Kontestas mūsų banko viešrą, ar gal jai pasibaigus. Bu
Mano Radlo — 8cope — Raggl.
M. Martinkėnas
J. Zupkus
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vlkainbaryje eis iki Liepos mėnesio pabaigos.
vo daug kalbėta ir rašyta, ir turi grąžinti pramonių ve-Į
stšk&a bskteriologlškaa egzaminavi
Z. Giedraitis
A. Krikščiukaitis
kad tai įvyksią pavasarį. Bet dėjai. Sako, tegul jie atidaro
mas kraujo atidengs man jūsų tik
Ateik.
Pradėk
sąskaitą.
Ir
ne
vien
laimėk
F. Žibienė
V.
Pankaitis
ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu
“biznis” nekyla. Šiandie mes išnaujo visas dirbtuves, pri- (
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
gerą dovaną, bet turėk progą laimėti Didžių
J. Šerauskas
J. Šilingas
vumas sugryš jums taip kaip buvo
įtikinami, kad turime kantriai ima atgal visus darbininkus,'
jų Dovanų, vertų šimtus dolerių.
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ilgų skil
K. Vaškunas
S. of C.
vio, tarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
laukti rudens. Tada, esą, tik duoda jiems darbo, teisingai
vą, širdies, reumatizmo,
kirminą,
D. Rėkus
S. V.
rai *gryžią laukiami gerieji juos apmoka ir štai kuotrumuždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
A. Rimkus
J. Gerlikas (2 siunt.)
lelgu turit kokią užslsenėjuslą. {at
laikai. Gana tų jų pasakų, i piausiu laiku iškils gerbūvis.
kerėjusią. chronišką ligą, kur} nuT. Atraškienė
L.
Ubis
pasldsvš net gabiam šeimynos gy
Antri metai kantriai klauso Sakysime, gal vieną mėnesį
dytojui, neatldėlioklt
neatėjo pas
A. Vildžiūnas
J. Šalvaitis
ATRUSTCOMPANY
mane.
mės ir nieko nėra. Jei dabar, pramonės turės nuostolių. Bet
H. Rimkiewicz
INO West 33* Street
J. Klikunas
DR. J. E. ZAREMBA
vasaros metu, yra blogi lai paskui jos daug pelnys ir tie
A
State
Bank
• • • • AClearingHouzeBank
F. Kazlauskas
J.
Bužaitė
(2
siunt.)
8PECIALI8TAS
kai, tai rudenį negalima nei .nuostoliai gryž keleriopai.
t n ėjimas Rūmas 101*
Pr. Čalikienė
M. Trumpienė
20 W. JACKSON BLVD.
Tai, esą, atatinkamiausia
laukti pagerėjimo. Apie ateiValstijinis Bankas
Biržos Bankas
Ar»l etate Ostvėa
“DRAUGO” PINIGŲ SIUNTIMO SKYR,
nančią gi žiemą negali būt priemonė panaikinti sunkiuo-

Prašau Į Mano Kampelį

Pirmoji Amerikos Lietuvių
Ekonominė Konferencija

BAYER
ASPIRIN

D

ARBA
DARBININKŲ

Daktaras

O

fflSSIG,

KROMEL'S PHARMACY

Jus Dar Turite Progą
Laimėti Dovaną

Central“SS4*Rank

nei kalbos.

įsius laikus.

Aguona.

Kada iškyla tokia padėtis,

miailki'č'“ ■ — .*■**«.■—■ ■
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Iflao Va.andos: Nuo 10 ryto Iki
1 po pietų. Vakarais nuo B Iki f
Nedėllomis nuo 19 ryto Iki 1 •
I»o plotą

Telefonas BOULEVARD 4600

2334 So. Oakley Avė., Ohicagj, UI.

Atdaras kasdien, išskyrus sekmadien'ais iki 8 v. v.
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D R A U O A S

Negana to, atostogoms atė džiaugsmingą naujieną, kad dienį visiems teko gėrėtis Bu
jus, per du suvirs mėnesiu rėmėjų prietelis, jų įsteigėjas, driko radio programų nuo
negauna nei to menko atly garbės narys. Tėvų Marijonų pradžios iki galui, nes patiekŪmesnių
svarstymą.
ginimo, o šeima suside'da iš viršininkas gerb. kun. prof. ta lietuviams mėgiamų daiGerai savo pikniką priren RAVINA PARK OPERA.
Pirmoje vietoje užėmė pik trijų suvirš šimtų seserų. Rei P. Bučys. tapo paaukštintas nelių p. p. Vanagaičio ir 01MUSŲ MUZIKŲ
gė ir išgarsino rengimo kominiko reikalai. Jau visiems y- kia žinoti kokios čia begali- vyskupu. Nutarta atminčiai šausko.
DĖMESIUI.
sija St. Valiulis ir K. KarSąjungofe kuopajvejįg,
’<a(į pennažai
ra žinoma, kad centro pikni- mes išlaidos. Juk reikia vi ir jo pagerbimui prisidėti prie’ Reikia tarti nuoširdų ačiū
rūbų. p. Budrikui ir linkėti jam
pikiu ką parapijos pagįnaudojo. Gi draugija turi Ravinia parkas yra labai kas čia pat. Jis įvyks rugpiu- soms pragyventi. Visas išlai įtaisymo vyskupiškų
s 27 d. Ji dilba dideliu išlaidu su “Baseball graži vieta, prie Micliigan čio 17 d. Iš skyrią raportą das apsimokėti, be to ir mo Tam tikslui paskirta $100 iš pasisekimo už programus sek
prakilni) gailestingumo dar
jmadieniais iš stoties WCFL
ežero, pilnas gėlių ir medžių, paaiškėjo, kad visi dirba rū- kykla reikia lankyti. Vis tai centro iždo.
bą. Dabartiniame laike teikia bia visus kitus “team’us”
Baigus susirinkimą atkal- ir ketvergo vakarais iš stonetoli nuo Chicagos.
Ipestingai, idant šis, metinis, kainuoja pinigo.
nuolatinę pašalpą dviem šei
beta
malda už mirusius rėmė- ties WIIFC.
ir tradicinis, piknikas pa- Tik pagalvokim, mūsų se
Mokykla.
Tą vietą yra paėmus Chi-,
mom. Kartas nuo karto sutei
'Girdėjęs.
selių kokia padėtis rimtai. jus.
,.
. vyktų. Vieni skyriai daugiau, ,sėlių
Mokyklos kambariai jau pra; cagos Civic
Operos
kompamJ
1
v
.
J
.
*
.
.,
L,
,
...
kia kokia pašalpą netikėtai
Kaip kas mėnuo,taip ir šį
būdu pinigas
,
kiti mažiau stengiasi pnsidė-I Stebuklingi}
dedami rengti ateinantiems ja vasaros sezonui,. ,kur kas
pakliuvusiai į vargą šeimai.
joms neateina. Pačios negali kaitą seselės vaišino rėmėjas SKAITYKITE BIZNIERIŲ
ti.
mokslo metams.
vakaras
statoma
operos.
Be
to,
Dabar jos iždas yra beveik I
BARGENUS
kolektuoti. Taigi, jų likimas šaltu lemonadu ir skaniais py
Begalinės išlaidos.
Pr. Rimkus ir D. Jarašius į saVaitė duoda*veltui du kon
išsisėmęs. Jei per pikniką ne
Nors jau daug kartą buvo yra mūsų rankose. Sakau nei ragaičiais.
liepos 19 d. smarkiai dirbo certu vaikams, taipgi rengia
pasiseks jai uždirbti, tai šel
Viena Rėmėją.
MOTINOS dabar
rašyta, bet da noriu primin kiek neperdedama, jei mės
sušrubinėdami ir sustiprin ir tautinius koncertus.
pimo darbas žymiai susitruk- ■
greitu laiku
dami sėdynes. Toliau visos Vokiečiai kasmet čia turi ti, ir aiškiau nušviesti mūsą panorėtumėm,
sužino vertę
dys.
RĖMĖJŲ PIKNIKAS.
visuomenei dideles Vienuoly skolą likviduotumėm ir kitus
sėdynės
i----v— bus
— gražiai, naujai savo “dieną”,
prancūzai ir
MAGNEZIJOS
Sąjungos nariai giliai pasi
jų gyvenimui reikalingus pa
no išlaidas, ypač- šįmet
... . —
.
...
. nudažytos, bus mokyklos grinjlenkai taip.gi
tok, Dievo Apveizda ir gerųjų dyg ;jtcptos.
bus vjs
Koplyčia nuo pastatymo togumus, ko šiandiena neturi, Erighton Park. — Šv. Ka
Man ateina mintis, ar ne
žmonių Širdimis ir jaučia, kad kas surengta) kgd m(>kslo m(.
Kadangi Phillips
nėra malevota. Čia nemaža įrengtumėm. Bet, deja, taip zimiero Ak. Rėmėją 6 sky
galėtų ir lietuviai turėti savo,
...
.
Milk
ot
Magnesia
nutraukti tams prasidėjus, nereiktų ko-;«
jiems
nereikės
gelbsti užlaikyti val
dien£» Ravinia parke? Chi- lėšų *®ks PndėtL ®®\klaUS1 nėra. Mes galini daug padary rius rengia “basket” pikui-,
kus sveikatoj Ir ge
vargšų šelpimas.
ką liepos 27 d. Marąuette!
rame upe, tai kiek
kių nors taisymų daryti.
icagoje mes turime žmonių, mas, iš kur jas imti? Visiems ti. Galim šimtus ir tūkstan
i
viena motina privalo
Parke. Pradžia 1 vai. po piečius
sudėti
tiems,
kurie
lažinoma,
kiek
mūsų
seselės
gau
Labd. Sąjungos kuopa turė
Virtuvė.
Į aukštai išsilavinusių muzikoapie Ji žinoti.
šis nekenksmingas
i na už sunkų mokytojavimo bai mažai arba nieko neįver- tų. Rengimo komisija pagajo savo susirinkimą liepos 20
G įeitai prasidės naujas darkurie galėtų lietuvių Tau
veik be skonio vais
mino
daug
gardžią
valgių
ir
tina.
Gražus
būtų
dalykas,
darbą. Iš tos mažos algos rei
d. Svarstė keletą sumanymų
tas geriausia pašalina
bus pristatomas prie tą gražiai reprezentuoti mū
vaikuose
tuos
simptomus,
kurie pa
pampino
saldžią
gėrimą
ir
kad
mes
teisingai
galėtumėm
sukelti daugiau kapitalo ir į svetainės iš užpakalio naujas sų liaudies dainomis, muzika kia pragyventi. Kaip kiekvie
prastai fcjla dėl surūgusių vidurių,
nam žmogui, taip ir jopis at suprasti aukos vertingumą, šiaip jau visokių įvairumų. vėmimo, karščiavimo ir dieglio.
sėkmingiau dirbti Labdarybės*.
,
, .
,
,
Kaipo lengvai
liuosuojantis,
jis
__
....................... i. i kambarys, kuris patarnaus lo- ir šokiais.
iranda ir kitokių išlaidų. naudingumą ir kilnumą. Tie, Širdingai kviečiame visus į šį švelniai veikia, bet tikrai, pašalin
•flarbą. Yra vilties, kad viskas
Operą
ir
koncertus
čia
lan

Šimų metą artistams ir taip
damas
sukietėjimų,
slogas, vaikų
seksis.
i #. 1h* pat bus ten sutaisyta viskas ko turtuoliai, aukštos kilmės Tenka susirgti, kaip kada ir kurie remia seseles, daro sau piknikėlį, o ypač šv. Kazi- ligas.
šaukštukas Phillips Milk of Masunkiai, tenka atsidurti ligo gera. Juk jos yra mūsų jau rmero Akademijos prietelius.
gnesia atlieka darbų pusės palntės
turėti tinkamą virtuvę, ba- žmonės, muzikos mylėtojai iš
Moterą Sąjungos kuopa.
Ten busiąs.
ninėn ir čia susidaro išlaidos. nuomenės sielų skulptorės.
kalkinio vandens prirengiant karvės
T. . _
r
n
liams
ir vakarienėms rengti. Chicagos ir apielinkių. Jie
pienų kūdikiui. Daugelis vartojimo
Laikas būtų visiems susi
Ji turės savo Jce Creani.
_
®
Kelios seserys serga neišgy
būdų yra Išaiškinti knygoj "Useful
gautų
progos
išgirsti
ir
lie

Sočiai” — gražų, margą pasi-J
Ligonė,
LIETUVIŲ VALANDA.
Information”. JI jums DYKAI bus
domo plaučių liga. išskirtos iš prasti ir bendrai veikti.
pasiųsta. Kreipkis 1 The Phillips Co..
tuvių
muziką.
Be
to,
ir
lietu

žmonėjimą rugp. 2 d., šešta-į Elena Butkutė bedirbdama
Rengianties prie ateinan
170 Varick St. New York, N. Y.
sveikųjų tarpo. Joms reikalin
Pirkdamas žiūrėk, kad gauti tikrų
dienio vakare ant parapijos P1 *e skalbimo baltinių smar- viai turėtų progos ten nuva ga rūpestinga priežiūra, gy čio pikniko, centras nuošir Kaip muzika muzikai, taip Phillips
Milk of Magncsia. Dakta
j} ligoniams skirdavo per 50
daržo pievutės. Be Irukšnio, j kini užsigavo koją. Manė, kad žiuoti. z
dytojas, ligoninė. Čia vėl šim džiai prašo visus mūsų profe dainavimas dainavimui nėra rai
metų.
Tad, ką manote? Ko klaus
“Milk of Magncsia” buvo Chas.
bet jų darbas eina pirmyn. viskas lengvai praeis. Bet ne,
tai lėšuoja. O pašalinių įplau sionalus gerbiamus kunigus lygūs.
H. Phillips Chemical Co. S. V. re
Kaip girdėti, tai jos susilauks žaizda pradėjo didėti, skaus- ti? Ar nebūtų nereikalinga kų nėra. Jei mes turėtumėm ir biznierius skaitlingiausiai Radio programai, kuriuos gistruotas
vaizbos
ženklas ir jos
daug svečių ir viešnių. Tildė- (ina^ pasidarė nepakenčiami Cliicagoj Muzikos Sąryšys ? ligonėm sesutėm atskirą, erd atsilankyti ir paremti šį taip rengia Jos. F. Budriko muzi pirmtakuno, Chas. H. Phillips nuo
1875.
Kas tuo dalyku turi rūpintis.
kos krautuvė, daug kuomi
tai smarkokai perkami. Na ir ' turėjo keliauti ligoninėn,
vų namelį, būtų daugiau ga- gyvą reikalą.
Gal Federacija, Vargonininkų
kur čia nepirks, kad pirkusie Ji susilaukė labai daug
limumo joms greičiau pasveik
Baigiant susirinkimą pirm. skiriasi nuo kitų programų.
lankytojų
ir
tiek
kvepiančiu
,
Sąjungos
Chicagos
kuopa,
ADVOKATAI
ji ne tik bus gražiai šeimyninNausėdienė priminė Štai, kad ir pereitą sekmati ir išlaidos būtų mažesnės, p

LIETUVIAI AMERIKOJE Į

C

H i C A G O J E

ROGKFORD, lU.

kių pavaišinti, bet turės pr^gos laimėti gražių dovanėlių.
Girdėti, kad bus lošiama “Bin
go” ar “Tango” ir laimin
gieji pelnys.
Žiūrėk, galų gale, tai mo
terys pralenks kitus, kurie
su trukšmais rengėsi prie sa
vo piknikų.
Bet tenemano, skaitytojai,
kad Rockforde moterys ieško
tik “good time”. Ne. Jos
greitai paklos visą šimtinę,
kad jų vardu bažnyčioje butų
paminklas.

gėlių, kad: jai ir oro pradėjo ar lietuvių Chamber of Comtrukti dėl kvapsnių. Be kitų rnerce? Pagalvokite 1
Vaitutis.
lankytojų aplankė ją beveik
visi choro nariai, nes ir ji
pati yra choristė, — gera dai IŠ AKADEMIJOS RĖMĖJŲ
DARBUOTĖS.
nininkė ir pijanistė.
Raporteris.

NĖR
DAUGIAU
RAUMATIZMO

Naujos ir Pagerintos Gold
Medai Haarlem Oil Capsules
stabdo skausmus ir gėlimą dėl
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas,
Šv. Vardo Draugija.
bet virš 200 metų gyduolė dau
Liepos 19 ir 20 d. vakarais geliui ligų. Malonios vartoti.
Visose vaistinėse trijų dydžių.
ji turėjo pikniką. Jis nepa Ieškokite "Gold Medai” vardo

sisekė taip, kaip laukta. Dau- • kiekvienoje dėžutėje,
gelis pakaltina pačius drau
gijos narius už nepasisekimą.
Visas darbas sugriuvo beveik
” HAARLEM OIL
ant jauniausių narių. Kurie
itin turėjo visą tvarką ir dar
bą vesti — pasirodė ir prany
ko.
1
Nuoširdžiai dirbo M. Šauti-1
las, A. Rupšis, o daugiausia
t
K. Karvelis. Buvo matyti darJUOZAPAS
buojantės J. Getažius, L. Kaz
BRANAUSKAS
lauskas, B. Misiūnas J. Luko-!
ševičius, Zimmennanas, Ka-! mirė liepos 23, 1930 m. 6:30
vai. vak. 43 metų amžiaus. Ki
šinskas, J. ir S. Noreikai, S.
lo iš Raseinių Apskričio, Vidu
klės Par. Pailsto Kaimo. Ame
Valius. Daug jiems pagalbėjo
rikoje iSgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nulludime
ne nariai K. Ivanauskas ir J.
moterį Onų, 2 sunu Ir 1 duk
Sliauteraitė. Gal dar ir dau- i terį, UrolJ Stanislovų, seserį Ci
nų Bainballenę, draugų S. Ži
gian kas dirbo, bet tik pri-' bų, o Lietuvoj tėvų Ir seserį Ve
ronikų ir gimines. Laidotuvėms
puolama.
rūpinasi brolis Stanislovas.
(

A

MALONUS VIDURIŲ
TONIKAS
“Los Angeles, Cal., Išbandžiau Jū
sų aenipclj ir galiu pasakyti, kad

TRINARIO KARTUS VYNAS
yra puikus tonikas, kartu pagelbs
ti Ir yra gardus. Rev. Lulgl Mar- i
cuccl."
Jei Jus Jo imsite regulerlal po
mažų dožų, tris sykius dienoje, tai
Jausies gerai visų vasarų. Jokių vi
durių triubellų, nebus blogo apetito,
nevlrSklnlmo, sukietėjimo, gesų ar
ba neramaus miego. Bandyk jį šia
ndie. Visose aptiekose.
I

\ I ’ S lj L E S

Šv. Kazimiero Akademijos
Rėmėjų Centro susirinkimas
įvyko liepos 19 d., šv. Kazi
miero Seserų
Vienuolyne.
Nors ta diena buvo nepa
prastai karšta, tačiau atsto
vių susirinko skaitlingas bū
relis.
Pirm. p. A. Nausėdienei
atidarius šusirinkimą, gerb.
Motina
Marija
atkalbėjo
maldą, o rašt. — p-lė V. Galnaitė perskaitė
nutarimus,
kurie vienbalsiai liko priim
ti.
Iššaukus ir užregistravus
skyrių atstoves, eita prie to-

tA

Kūnas pa&arvotas Lachavlčtaus koplyčioj,
2314 W. 23
PI. Laidotuvės
(vyks Subatoj,
liepos 26. IS koplyčios 8:30 v.
bus atlydėtas J AuSros Vartų
bažnyčių, kurioj {vyks gedulin
gos pamaldos už velionio stelų.
I*o pamaldų bus nulydėtas 1
šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti Šiose laidotuvėse.
Nuludę:

Moteris, Valkai, Brolis,
Sesuo Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Lachavlčlus, Roosevbtt 2516

ROZALIJA

RAUDIENĖ

Telephone Dearborn 0057

T. W. CHERNAUCKAS

RICHMAN
BROTHERS

ADVOKATAS
1G0 No. La Šalie St. Rm. 1431

114 - 118 South State Street
6400 South Halsted Street
4011 W. Madison Street
3220 Lincoln Avė.

'

A. A. OLIS
ADVOKATAS

EXTRA Kelinės
kiekvienam tikslui
Parduodamos jums

Be perkupčio
Pelno
Kelnės tinkamos darbui namuose, sode, ofise ar šapoj...Kelnės
pritaikomos kautui ir bruslotui, kurie dar per geri kad juos nu
mesti...Kelnės tinkamos sportams, golfui ir automobilnij važiuoti.

T

Po tėvais Kuizinaitė
Mirė liepos 23 d., 5:30 vai.
vak. 1930 m., sulaukusi
'BĮ
metus amžiaus, gimus Taura
gės aps. Girdiškių parap., Pabreminės kaime. Alnalikoj gy
veno apie 80 m.
Paliko dideliame nulludime
Vyrų Antanų Ir 2 seseris Joha
nų ir Teklę ir 2 Svogerlus My
kolą Šimkų ir PranciSkų RumAų, broij Petrų Ir^brollenę Juozeflnų Strauklenę
ir gimines,
o Lietuvoj seserj Onų ir Svogerj Jonų Būdvyti ir gimines.
Kūnas pašarvotas 4611 South
Weilrf St Laidotuvės Įvyks par.
balnyčių,
kur bus gedulingos
pamaldos už vėllonės sielų, o
1S ten bus nulydėta 1 Šv. Ka
zimiero kapines.
Visi a. a. Rozalijos giminės,
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai
kvlečialmi
dalyvauti
laidotuvėse Ir suteikti Jai pas
kutini patarnavimų ir atstovei
kinlmų. Nubudę liekame,
Vyras, Seserys, Brolis, Bro
lienė,

švogerlai ir Giminės.

Laidotuvėse

patarnauja grab.

Eudetkta Tol.

Yards 1741.

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)

11 So. La Baile 8t„ Roocn 1741
T«L Randolph 01S1-4SI1 VaL 9-4
Vakarais
1241 80. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 2242
7-9 vai. vak apart Panedėlla Ir
Pėtayčloe

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 8727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090
Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9640

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

Jus rasite platų pasirinkimą šaižų ir platų įvairumą materijų ir
madų...Augštos rūšies kriaučišką darbą, kas padaro tas nepaprastas
• vertybes, kurių kaina, vienok, žema $2.00 — $2.50 — $4.00 — $5.00
ir $6.00.

Baltos Flanelines Kelnes
Driužlėtos Flanelinės Kelnės
Vilnoniai Knickeriai
1
Lininai Knickeriai

$5.00
$6.00
$6.00
$2.50

2221 West 22nd Street

Arti

Leavitt Street

Telefonas Canal

2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredamis ir Pėtnyčiomia nuo 9 iki 6.

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

THE RICHMAN BROTHERS CO.
114 - 118 South State Street
6400 South Halsted Street

4011 W. Madison Street
3220 Lincoln Avė.

127 No. Dearborn Street
Roons 9SS
Tel. Franklin 4177
Nuo • Iki 1 Išėmus Subataa

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan Avė.
Tel. Pullman I964
Nuo 8 iki • vak. Ir Subatomla

t

D B I U O K S

Penktadienis, Liepos 25, 1930

dzevičius, Aleksas Glebauskas
ir nusimanantieji apie tą dar
bų..
Aušros Vartų par. bažny-i Iš moterų yra taip-gi pa
Ofiso Tel. Victory 8687
Telefonas Grovehlll 22SS
čios, mokyklos ir klebonijos sižymėjusių. Kaikurios yra jau
Of. Ir Res. Tel. Hemlock 2374
LIETUVIS GRABOKIU’S
valymo ir gražinimo talkinin po 10 dienų išdirbę.
Didelė graži koplyčia dykai
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
kai jau daug darbo atliko ir
718 WEST 18 STREET
Dabar didžiuma darbų lie- 2433 w MARQUETTE ROAD Ofisas 2402 WE8T «3 STREET
3133 S. HALSTED STREET
Kertė So. Western Avenue
iki šv. Dinos atlaidų bažnyTel. Roosevelt 7522
ka mokykloj. Dar lieka visi Nuo 9
12 val> n.to. Nu0 2 vai. Tel. Prospect 1028
Antras ofisas Ir Rezidencija
čioj neužbaigtų darbų mažai |angai ;upla\lti. Taigi d„ rei
5 Ir 7 iki 9 vai. vakare.
Rezidencija 2359 So. Leavltt St.
3. Luleviėius beliks. Mokyklos kaikurie !kia talkiJ sustiprintk praSomi Sertdomis nuo 9 — 12 vai. ryto.
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Tel. Canal 2330
GRABORIUS IR
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Nedėliotais pagal sutartį.
BALSAM UOTOJAS kambariai jau gatavi, kiti bai i prM<lMi vigi> kaip yyrai taip
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
Nedėlloj pagal susitarimų.
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Patarnauju laido* giami. Talkininkai dabar varo ir motel.ySj kurie tik iSgali>
Ofiso Tel. Vlrglma 2032
Šventadieniais pagal sutarimo.
tuvėse visose mie
Ofiso Tel. Victory 6898
įypa- Ue> kurie lei(Jžia vaikus
sto
Ir
miestelių darbų karidoriuose.
Rezidencijos: Va# Buren 6818
TALKININKAI GRAŽIAI
PASIVARĖ.

G R A B O R I A I:
Telefonas Yards 1138

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BALSAM UOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Illinois

A K T A R A I:

S. M, SKUOAS

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

Rezidencijos Tel. Drey-l 9191

dalyse.
Moderniš
ka koplyčia veltui.

~>i

DR. J. P. POŠKA

Parapijonai ir parapijonės į mokyklą, o neturi iš ko užTel. Canal 6764
Republic 8462
S. D. LACHAWICZ
jau
dabar
mato,
koks
tai
ge1
^įmokėti.
Tai
dabar
yra
pro2108
S.
Halsted
LIETUMS GRABORIUS
St. Chicago, III.
ras darbas bus atliktas ir1 ga parapijai atsitarnauti.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Patarnauja laidotuvėse kuoplglauTel. Victory IMK
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
šia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
4142 Archer Avenue
kiek
parapijai
pinigų
bus
suĮ
Talkininkų
išvažiavimas
bei
GYDYTOJAS,
mano darbu bocite užganėdinti.
Specialistas Moteriškų. Vyriškų
▼ai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
Tel. Roosevelt 2315 Arba 2511
CHIRURGAS
taupyta. Todėl jau atsiranda1 piknikas Įvyks rugpj. Aug.
Valkų ir visų chroniškų ligų
\
I. J. Z O L P talkininkų darbui užjaučiau-. 3 j parapijos darže. Tai pra- „Nedėll2°“Ikils 4 Ir 2 Iki 8 v. v. ryt°
IR OBSTETRIKA8
2314 W. 23rd Place
Ofisas 8108 So. Halsted St
y
v •,
I
1
v u
1
Namų Ofisas 8418 Franklln Blvd.
Gydo
staigias
Ir
chroniškas Ilgas
GRABORIUS
IR
LAIDOTUVIŲ
Kampas
31
Street
(Hilcago, III.
cių. Kaikurie negalintieji sa- mOgaį daržas jau prirengianuo s:8t iu 9:84 vak.
vyrų, moterų ir vaikų
VEDĖJAS
SKYRIUS:
vo darbo ir laiko aukuoti pra- ĮluaS) žolė plaunama. Laikas ' oū^Tek canal mis------------------ VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak.
1439 S. 49 Court Cicero, III.
1650 West 46th St
DARO OPERACIJAS
dėjo prisidėti prie to darbo bus patogus, nes tų dienų jo- Į
Namų Tel. Lafayette 0098 Nedėliomls Ir šventadieniais 10-12
Tel. Cicero 5927
Kampas 46th Ir Paulina Sta.
Ugonlus priima kasdiena nuo
piniginėmis aukomis. Pirmuti kių katalikiškų piknikų neren ’i
Tel. Hecnlock 8700
Tel. Boulevard 5203
pietų iki 8 vai. vakaro.
Rez.
Tel.
Prospect 0612
nė su auka pasirodė p-nia giama. Tai į šių pramogų'
Nedėliomls Ir seredomls tik
Nubudimo
valandoje
kreipkitės
Iškalno susitarus
OFISAS
prie manęs,
patarnausiu simpatiš Šiaulienė ir paklojo dolarinę.
galės atvykti svečiai ir iš
kai.
mandagiai,
gerai
Ir pigiau
Ofisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS MET. GRABORIUS
ir Senevičiaus kitų kolonijų ir pamatyti, kų 1900 S HALSTED STREET GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų O. Berenso
CHKAGOJE
dykai.
Ir X-RAY
Ofisas 6155 South Kedzie
kompanija prisiuntė talkinin Aušros Vartų par. talkininkai
Laidotuvėse pa
NAMAI:
Rez. 6622 So. Whipple
2130 WEST 22nd STREET
tarnauju
geriausia
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket
kams du didelių bonkų baksus yra atlikę.
Ir pigiau negu kiti
a
CHICAGO
4193
ARCHER
AVĖ.
todėl, kad priklau
įvairios
soties.
Petras-Cibuls

Rengimo Komisija.
Valandos: prieš pietus pagal sutartį.
sau prie grabų lšPRANEŠIMAS
UNDERTAKING CO.
dirbystės.
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.
kis panorėjo, kad bažnyčios
Tel. Lafayette 5793
OFISAS
P. B. Hadley Lic.
suolai gražiai atrodytų. Tai PROGA AUKĄ SUTEIKTI. Tek Wentworth 3000
668 West 18 Street
Koplyčia Dykai
Telef. Canal 8174
710 VEST 18th STREET jis pats kaipo maliorius duoda
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SKYRIUS: 3238 S.
liez. Tel. Ste w art 8191 atidarė antra ofisą (su Dr. Laurai
Halsted Street, Tel.
Canal 3161
patarimų ir prisiuntė savo ga
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptle- 1
Šiais laikais, kaip visi ge
Victory 4088.
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. Val-: 2
5 P° Pietų, 7 iki 9 vak.
biausių, maliorių, kuris atlieka rai žinome, radio išstumia
Valandos: nuo 2 iki 4 po plet Tek ' r->n-n c, /i rr
•
a
Prospect 1932.
Diiice:
44o9
S.
Califorma
Avė.
artistiškų darbų.
visus kitus muzikalius insSenas ofisas toj
pačioj
vietoj:
Pilone Boulevard 4139
Gydytojas ir Chirurgas
Nedėlioję pagal sutartį.
Talkiiiinkai
taip
smarkiai
4601
So.
Ashland
Avė.
Valandos:
nuo
mentus.
Dabar
mažai
kas
per

GRABORIUS
6558 SO. HALSTED STREET 6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7822
Ofisas
varo darbų, kad- biznierius kasi pianus, giojyklius ar
Res. <841 S. Albany Avė. Tel. Pros
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare pect 1*8*. Nedėtomis tik pagal su
3238 S. HALSTED STREET
Zigmas Dabravalskis nespėja vargonėlius.
tarti.
Tel. Vlctory 4288-8*
GRABORIUS
Netolimoj praeity, kaip ži
Res. 4424 S. ROCKAVELL ST. gaminti košės, vartojamos sie
Telefonas Boulevard 1939
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Ir Res. Boulevard 6918
noms ir luboms valyti. Čia tu nome, kitaip buvo. Pianai,
Tel. Vlrglnla 1290 '
Musų patarnavimas
X — Spinduliai
visuomet sąžiningas i,r
rime priminti, kad tų košę vargonėliai, grojykliai buvo Dr. S. A. Brenza
nebrangus, nes neturi
Ofisas 2201 West 22nd Street
me išlaidų užlaikymui
Ofiso Valandos:
pats p. Dabravolskis išrado madoj. Dabar daugeliui šie
Cor.
So. Leavitt St. Tel. Canal 6223
skyrių.
8464 SO. HALSTED STREET
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
9
iki
12,
1
iki
3
d.
ir
6:30
iki
ir
ji
yra
labai
praktiška.
Jis
muzikaliai instrumentai nėra
Ofiso valandos nuo 1 Iki S po
LIETUVIS GRABORIUS
Avenue
Tel. Republic 7868
Nauja, graži ko
pietų Ir 2 Iki 8 vai. vakare
9:30
vakare
jos
daug
paaukavo
parapijai.
reikalingi. Spėjame, kad ne
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v.
Ofisą s
Res. 8201 S. VVALLACE 8TREET
plyčia dykai.
Nedėlloj: 10 — 12 ryto
Bažnyčios suolų valymų ir vienas turi gerus vargonėlius, 4608 S. ASHLAND AVENUE
4603 S. Marsbfield Avenue
Chicago, III. DENTISTAI |t«1. Canal 0257 Res. Prospect 425*
3307 AUBURN AVENUE
gražinimą atlieka Vincas Ra- kurie jam tik vietų užima. Netoli 46th St.
Tel. Boulevard 9277
Taigi toks saVo vargonėlius
1
galėtų paaukuoti tokiai vie
Office Boulevard 7248
tai,, kur jie tarnaus Dievo gar 4910 SO. MICHIGAN AVENUE
Gydytojas ir Chirurgas
Tel. Kenwood 5107
bei. Mat, tokių vargonėlių
Valandos:
1821 SOUTH HALSTED BT.
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
reikia brolių Marijonų kop
LIETUVIS DENTISTAS
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare
Rezidencija 2600 So. Arteslan Ava
lyčiai.
apart šventadienio Ir ketvirtadienio

DR. A. A. ROTH

DR. A. L YUŠKA

J. F. RADZIUS

DR. A. RAMUS

DR. B. ARON

BUTKUS

DR. M. T. STRIKOL

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. H. DARTŪN

A. PETKUS

A. MASALSKIS

DR. S. 8IEZIS

DR. A. J. BERTASH

EZERSKI

DR. P. Z. ZALATORIS

A. L DAVIDONIS, M. D.

DR. C. Z. VEZELIS

Jei atsirastų norinčių tų
jaukų padalyti, prašome atsišaukti j “Draugas1 2334 S.
Oakley avė., Tel. Roosevelt
7791. '

~~
OFISAI: '
4901 — 14 St.
2324 VVashington
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

NAUJAS IŠRADIMAS

ambulance patar

navimą.

Tel. Canal

Valandos 11 ryto iki 8 po pietų
6 Iki 8:30 vakare

1111

DR. CHARLES SEGAL

DR. G. I. BLOŽIS
Valandos* Nuo 9 Iki 19 ryto
nuo 1 Iki 9 vakare
Beredoj pagal sutarei

Susitarus

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas.

Taipgi užlaikome visokius rūbus

aprengimui mirusiųjų.

Į

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

J. F. Eudeikis Komp.

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue Ir 24-tas Street
Telef. Wllmetto 195 arba
' Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllals
Ir Ketvergals vakare

Didysis Ofisas:

•»9*

4605-07 South Hermitage Avenue

x

Tel. Yards 1741 ir 1742

SPECUALISTAS

DR. V. A. ŠIMKUS

OPTOMETRISTAS

3201 Aubum Avenue

Tel. Boulevard 3201

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DR. HERZMAN

(TAMOŠAITIS)
Dentistas
1608 Mn.VAUKEE AVĖ
Kampas North Avė.

IŠ RUSIJOS

į G orai lietuviams žinomas per 20
Nortwest Tower Bldg. Room 809 metus kaipo patyręs gydytojas, chi
Vai., 9-12 ryto: 1-8:30 vai. vak.
rurgas Ir akušeris.

DR. GUSSEN

Gydo staigias
ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal nau' jauslus metodus X-Ray Ir kitokius
elektros prietaisus.

LIETUVIS DENTISTAS

Palengvins aklų įtempimą
kuris
esti
priežastlmgalvos
skaudėjimo,
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotumo, skaudamą aklų karštį. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių kare. Nedėliomls nuo 10 ryto Iki
1801 S. ASHLAND AVENUE 12 po pietų.
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas
Kainos pigesnės, kaip kitur
Pastebėklt mano Iškabas
Vai. 9:30 ryt Iki 8:30 vak. Seredo
4712 S. ASHLAND AVĖ.
mls 9:80 Iki 12 v. Nedėliomls nėr
skirtų valandų. Room 8
Tel. Boulevard 7589 (

Phona Canal Q538

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
1—9 vakaro

1740

,

SPECIALISTAS

JOHN SMETANA, 0. D.

Armitage

DR. S. T. THOMAS

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

4740 Dorchester Avenue

Tel. Lafayette 0727

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

Tel.

Kampas Halsted St.

LIETUVIS AKIŲ

4447 So. Falrfleld Avenue
SKYRIUS

756 West 35th St

GYDYTOJA8. CHIRURGAI IR
AKUŠERIS

SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero

numeriu

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 pe

DR. A. P. KAZLAUSKIS

DR. ŽMUIDZINAS
Tel. Drezel <828
Vai.: 8 Iki 10 ryto
2-8 vai. vakare

PAGRABŲ VEDĖJAI

po

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

ofisą

pietų: 7—8:22 vakare
AKIŲ GYDYTOJAI:
Kurio svietas per šimtus metų ilauNedėliomls 12 Iki 12
| kė, tai jau yra gatavas.
Boulevard
7589
Telef.
Midway 2880
T. A. D. tonic būdamas vienoj
Tel. Yards 1829
I formoj, o gydo daug ligų. tūkstan
Rez. Hemlock 7691
a
11
* ""
'111 čiams žmonių pataisė sveikatą, o
Tel. Boulevard 1421
I dar milijonai nežino. Tai Ir tu, bro
lau ar sesutė, nekankyk savęs dau- LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
gaus, o reikalauk tuojaus iš savo
| aptiekos arba tiesiai iš
DENTISTAS
T. A. D. PRODUCTS
Gydytojas. Chirurgas Ir Akušeris
4712 So. Ashland Avenue
1.3133 So. Halsted St.
Chicago, III.
3343 SO. HALSTED STREET
Val.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare
[Rez. Tel. jMldtvay 5512

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.

savo

Perkėlė

DENTISTAS
2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

NedSl tomis

DR. G. SERNER

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime

Rezidencija
4729 W. 12 Pi.
Tel. Cicero 2888

4246 Bo. Asbland Avenae
Aut Zaleskio Aptiekos

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

Įsitaisė modernišką ofisą po (

num. 4847 W. 14 St. Cicero,,

1025 WEST 18 STREET

III. Pirmiau Dr. Gussen turė- * VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir
nuo 6 Iki 7:30 vai. vakare.

jo ofisą North Sidėj, o Cice-*

,,

_

, .... _

roj laikė skyrių. Dabar Cice-'2238, arba Randoiph
roj susilaukė

tiek pacientų,

I

kad North Sidėj skyrių uždarė.

Dr. Gusseno

_

esoo.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

pacientai

jo 4631
darbu pilnai patenkinti. Be to

SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994

Dr. Gussen ineina į dabartinę

žmonių sunkią padėtį, tai yra
atsižvelgdamas į bedarbę, pa-1
tarnavimą teikia

mą kainą.

M

už prieina-'
. i _

Rezidencijos Tel. Plaza 8202

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

O fc A v O A 8

Penktadienis, Liepos 25, 1930
■B*

sekmadieny, 27 d. liepos, Mat stybės advokatų pasirašė re skris hidroplanais tiesiog iš vo pranešta Tauragės ir Pa
ąuette parke, 1 valandų po zoliucijų atšaukti 18-ųjį kon Londono ir nutūps Klaipėdoj. gėgių gaisrininkams, bet kai
pietų. Išvažiavimo pelnas eis stitucijos priedų (prohibicijų). Iš viso atskris 6 hidroplanai. tie atvyko, gaisras jau buvo
“R.” lokalizuotas. Gaisrui plėstis
X Marijona Jasnauskienė K OF L GIRLS BASEBALL sušelpimui apleistos, sergan Valstybės advokatai rugpiūty
DIDELIS METINIS PARA
čios senelės A. Kasmauskie- turės suvažiavimų, kuriame
kelias buvo užkirstas vietos
po sunkios operacijos per
SCHEDULE.
PIJOS PIKNIKAS.
bus balsuojama tuo klausimu.
nės.
i
gaisrininkų ir gyventojų po
NUTEISĖ KOMUNISTĘ
vieną savaitę šv. Kryžiaus
trijų valandų sunkios kovos.
North Siide. — šv. Mykolo ligoninėje jau žymiai sustip From May 16th to July 25th, Nors Labd. Sąjunga visuo
Nuostolių padaryta už 140,KANADOJ NUŽUDYTA
Kariuomenės teismas, Kau
1930. I
parapijos metinis piknikas į- rėjo ir jaučiasi gerai.
met dirba kilnų darbų, bet šį
000
litų. Iš 18 sudegusių tro
AMERIKIETIS
ne VII. 5 nagrinėjo komun.
How the teams stand at
vyks 27 d. liepos, Silver Leaf X Petras Malakauskas su
sykį tai jau, galima sakyti,
Leškevičaitės bylų. Ji buvo besių tik du buvo apdrausti
present time.
darže, prie Šv. Adelbert ka Ona Miliauskaite stropiai ruo
kad šventas darbas. Savo at
PORT CREDIT Ont., Ka kaltinama, kad čių metų ko 10,500 litų sumai. Gaisras kipinių, prasidės 1 vai. po pie šiasi prie vestuvių. Jų šliuW. L. silankymu ir parėmimu nu‘R.
tų.
| bas bus rytoj Aušros Vartų Cicero
šlostysime nevienų gailių a- nada, liepos 24. — Nuosavam vo 14 d. Urano fabrike pla ,lo dėl neatsargumo.
5
Piknikas šjmet bus labai bažnyčioje.
jšarų suvargusios ir sergan automobiliuj: čia rastas nužu tino komunistiškus atsišauki
Providence
5
linksmas, kokio da pas mus X Šv. Onos novenos pamal Town of Lake
čios senelės. Visus townof- dytas Ph. G. Rumbold, 57 m., mus. Teismas pripažino jų ka Rėmkite tuos Profesionalus
4
turtingas kontraktorius iš To- lta ir nubaudė 3 metais sun- Ir Biznierius, kurie garsinasi
nebuvo. Visados mes piknikus dos šiandienų ir šeštadienyje West Side
laikiečius ir iš kitur kviečia
4
“R.” tfienraštyj “Drauge”.
turėjome vienam darže, o šj bus vakarais 7:30 vai.
me atsilankyti ir paremti iš nawanda, N. Y. Provincijos i,kiųjų darbų kalėjimo,
2
North Side
policija ieško žmogžudžių.
” s—
.
=—g
met turėsim labai puikioj vie X Ryt po antrųjų šv. Mi Brighton Park
važiavimų.
0
ŠILALĖJ SUDEGĖ 18
toj, prie gražios upės, apau šių pamoka besirengentiems Bridgeport
Alma.
0
ATSKRIS
IR
ANGLŲ
TROBESIŲ
gusios gražiais medžiais, gra prie šv. Sutvirtinimo Sakra
LAKŪNAI
t
žesnės vietos nėra visoj Chi- mento, kuris bus teikiamas GAMĖS TODAY, AT GRANT
UŽ 18-OJO PRIEDO
Naktį iš liepos 5 į 6 d. 12
cagos apielinkėj.
Aušros Vartų bažnyčioje pra
ATŠAUKIMĄ
PARK.
Andrellunas
Teko
sužinoti,
kad
rugsėjo
i
valandų
Šilalės miestely (Tau Savininkas R. Užlaikau
Į šį piknikų' pakviestos vi- džioje spalių mėnesio,
visokių
NORFOLK, Va., liepos 24. mėnesį į Lietuvą atskris ir a- i ragės apskrity) kilo gaisras.
tuksinlų Ir sldasos draugijos ir politikos klu- x P-lė A. Mikšaitė, Auš- West~~Side vs North Side
orlnlų daiktų, vė
— 50 įžymiųjų Virginia vai- nglų lakūnų eskadrilė. Jie at- ^Sudegė 7 gyvenami ir 11 ne
liausios mados ra
bai, visi biznieriai ir profe-|ros Vartų parap. choristė, Cicero vs Providence
lio,
planų rolių,
gyvenamų
namų,
jų
tarpe
1
rekordų
Ir t. t.
sionalai ir visi parapijonai, j smagiai atostogauja Wiscon- Brighton Pk. vs. Bridgeport
Taisau laikrodžius
ĮVAIRŪS
KONTRAKTORIAI
:
j,manufaktūros
ir
dvi
smulkių
seni ir jauni.
sino vai.
Ir muzikos instru
Town of Lake Bye.
prekių krautuvės. Tuojau bumentus.
Piknikui pasamdyta geraj
.
.
. .
,
• x • i•
X P-ai Malekauskai, tunn2050 West 63rd St. Chicago.
orkestra, kun< gries visokius1
. v • . »
Telefonas HEMLOCK 8380
y ,•
.
.
. , . tieji aiskriminę priešais AušMES
sokius, nevien jaunimui, bet J
,
v.
...
4įr suaugusiems.
*. v
i
• ros Vartų v bažnyčių, laiminBudavojam naujas namus,
Visi• tlinksmini
,
Generalis Kontraktorius
{VAIRUS PARDAVIMAI
Eįjfc •
;
( jgai grižo iš atostogų, kurias
Budavoju naujus namus ant dirbam cemento darbus - fun Specialistas grupių — vestuvių;
West
Side.
—
Moterų
Są

. ...
,
..v. 1 . *per porų savaičių leido rytipavienių ir kitokių fotografijų. Esu
RiuMkiai ir ŽEBENKŠTYS
Genmelio bus saldžiausio,
e
J
orderių. Senus priimu į mai damentus saidvokus, taipgi patyręs tame darbe per daug metų, tAuginimas
jungos
55
kuopos
metinis
iš

triuškių ir žebenkščių
.„ , . .
_
,nėse valstybėse,
muro
darbus,
iš
medinių
pa

kas kokio norės.
1
J
mėsai Ir kailiams yra pelninga pra
važiavimas įvyks liepos (Ju nus.
3200 SO. HALSTED ST.
monė. Nedaug vietos tereikia.
darom mūrinius, apmurinam
Restoranas bus pirmos kle2453 WEST 71 STREET
Central Llve Stoek Ass’n
ly)
27
d.,
1930
m.,
į
Artis
SUSIŽEIDĖ IR MIRĖ.
medinį namų po vienų plytų.
Robin 1038
140 S. Dearbom St.
sos, jį ves Moterų Sąjungos
Tel.
Republic
4537
Grove Hill Farm, Romeo,
Atrodo mūrinis, po to jau neParsiduoda gabenimo ir muvinlmo
kp. narės. Jos šauniai darbą
Wm. J. Kareiva biznis,
gerai įtaisytas, 6 trokai, 4131
L. Andrijauskis, dirbęs pas Lockport, III. Prašomos narės
reik pentyt. Turim namų ant
Savininkas
atliks. Visi bus patenkinti.
No. Western avė.
ir
visi
norintieji
tam
išvažia

t, v
v.
, .
. bndgeportieti p. J. Martinkų,
Del geriausios rųšies
pardavimo ir mainymo.
Lunchroom — Pigiai, $800 cash,
8v. Rožančiaus dr-jos nares . ,
Ir patarnavimo, Sau
vime
dalyvauti,
suvažiuoti
,
v ,, , v
. 'darbe susižeidė ir greit mištymu šild., k. v. dykai.' Rend. $60
kit
Namų
Statymo
Kontraktorius
desrtukes keps, saltakosę mai
JOKANTAS BROS.
Itfras lietas. 1545 W. Van Buren St.
GREEN VALLKV
rė. Kadangi velionis artimų prie bažnyčios 10 valandų ry Statau {vairiausius namus prieinama
PRODUCTS
kaina.
šys ir sendvičius visiems da
4138 Archer Avenue
giminių neturėjo, tai jo lai to, o iš čia kartu važiuosim
Olselis šviežių kiauši
REAL ESTATE
lins.
j • į
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Tel.
Lafayette
7674
nių, sviesto lr sūrių.
automobiliais.
:
dotuvėmis užsiėmė jo darb4644
SO.
PAULINA
STREET
Telefonas Hemlock 6526
Patartina nieko iš namų nė
TeL Boulevard 1389
FOUR LEAF CLOVER
•
tv x
•
i • - davis p. Martmkus. Palaido- Kviečiame visus sųjungiečių
J. YUSHKEWITZ
sivezti. Pietus ir vakariene į ,
;. ,
, » ,.
REAL ESTATE
rėmėjus
dalyvauti
šiame
išva

jo graizaai su bažnytinėmis
CONSTRUCTION
Tel. Lafayette 8662
Ofisas Ir Rez.
Darome įvairius legalius
piknike pigiau atseis.
A.
ALESAUSKAS
ir
2384
4401
S.
Mozart
St.
Fundamentai
dokumentus, apdraudžia
apeigomis. Laidotuvėse pa žiavime.
Cementiniai bloksal
Yra žinių, kad svečių turė
mo namus, automobilius
MOTOR
EZPRESS
J.
C.
ENCHER
&
CO.
Valdyba.
tarnavo p. Masalskis.
Garadžlal,
porėtai
Ir kitokias n uosavybes.
sime ir iš kitų kolonijų. Malo
2 metų lakto Išmokėjimui
Mes permufuojame-pervežaGENERALIAI KONTRAKTORIAt
2433 West 69 Str.
Kaimynas
Real Estatfe Ir viąokia apdrauda,
Taipgi budavojam visokius naujus
nu bus su visais susitikti ir ty
Telef. Prospect 3140
me
pianus,
forničius
ir
kito

namus.
<u
<
Notary
Public
Town of Lake. — Labda
Skyrius 4429 So. Fairfleld
ram ore linksmai pasikalbėti.
SKAITYKITE IR PLATIN ringos Sąjungos 1 kuopa ren
436 W. 45 St.
Yards 2124 kius dalykas.
PAUL M. SMITH & CO.
Jaunimas su mumis visados
Taipgi
parduodame
anglis
Arba
REAL ESTATE
gia šeimyniškų išvažiavimų,
KITE “DRAUGĄ/’
LOANS & INSURANCE
METROPOLITAN
vienybėje veikia, nes gerai
2100 W. 23 St.
Canal 5065 geriausios rųšies už prieina Perkam,
parduodam, mainom na
ižino, kad mes dėl jų viską
ELECTRIC SHOP
miausių kainų. Musų patarna- mus, lotus, farmas, biznius visokios
.
.
.» rųšiea. Nėra skirtumo apielinkės ir
Phone Republic 4949
G. Navadomskis, Savininkas
veikiame ir jiems viskas pa
AUTOMOBILIAI
vimas yra greitas, geras ir | kur yra ar kas yra. Perkam notas,
2hd mortgage Ir paruplnam 1 Ir 2nd
liks.
Elektros kontraktorius
nebrangus.
mottgage lengvomis Išlygomis. Tel2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591
Taigi, valio i parapijos pik
singas ir greitas patarnavimas
7126 So. Rockwell Street
NAUJI GERIAUSI
4425 So. Fairfield Avenue
nikų, laimės sau ieškoti! Bus
Moliavojimo Kontraktorius
Telef. Republic 5099
AUTOMOBILIAI
Tel. Lafayette 0456
visokių žaidimų, kas kokius
Mes pervežame daiktus ir į
Phone Virginia 2054
Mes moliavojime, dekoruojame ir
Tel. Lafayette 4719
tik mylės ir nepatingės žaisti.
kitus miestus.
JOSEPH VILIMAS
lSpoperluo jamevisokius
namus.
Dovanų bus visokių. Bus
Taipgi didelis pasirinkimas varto
Namų Statymo
Musų kainos labai prelnamos ir dar
tų karų už labai mažą kalną,
Kaina
9845.00
F.
O.
B.
bas garantuotas.
proga viską laimėti.
.‘
REAL ESTATE
Kontraktorius
Norėdami pirkti pigiai gerų karų
Jei manai pirkti karą, pirmiausiai
Rentavimas, Paskolos lr Apdrauda
kreipkitės
{
mus
Tikimės, kad į šį piknikų ateik pas mus Ir persitikrink, kad
6127 S. Maplewood Avė.
4556 So. Rockwell Street
(Insurance)
pas mus rasite geriausios rųšies au46Š8
Archer
Avė., Chicago, III.
atsilankys visi parapijonai ir!iitomobillus
WHITE
SOX
MOTOR
SALES
AR
NORI
PINIGŲ
už žemą. kainą.
Telefonas Canal 7233
geraširdžiai žmonės ir kuo-l Ta,p«1 turlme lvalr”» įvairiausių
ANT PIRMU MOROIČIŲ
Namų pienai, 5 setai 2 flatų ar
M. YUSZKA
vartotų karų už labai mažą kalną.
610 West 35 Street
katldžlų, 310, Specialiai užsakymai
Skolinam
pinigus
ant
medi

daugiausia svečių.
BRIGHTON MOTOR SALIS
Tel. Tards 0699
Plumbing & Heating
pigus. AUison arkltektas, 115 So.
Dearborn. Central 0728.
Pikniko rengimo komisija:
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
niu
ir
mnrinin
namu.
Komišas
INC.

C H I C A G O J E

SPORTAS

i

MARQUETTE JEWELRY
&RADIO

J. MEZLAIŠKIS

PRANEšiMAL

BANIS STUDIO

. M. ŽILAS

GRAHAM PAIGE

PETRAS GRIBAS

WILLYS, WILLYS KNIGHT
IR WHIPPET

MORGIČIAI-PASKOLOS

AUG. SALDUKAS

PETRAS CIBULSKIS

Klebonas ir Komitetai.

PASTABA. Važiuoti reikia
Milwaukee avė. gatvėkarais
Rg sustos. Paskui eiti 2 blo
ku į W. Milwaukee ligi Sil
ver Leaf Grove, kur bus žy
mė ant vartų.
Jėi kas ką manote paauko
ti parapijos piknikui, malonė
site aukų atnešti į parapijos
svetainę, 3 valandų po pietų,
1644 Wabansia avė.

Savininkai: Vainoras, J. Loskys
Telefonas Lafayette

3962 Archer Avenue

PUIKIAUSI KARAI

. DE SOTO. REO IR
PLYMOUTH
Pigus važinėjimas.
Labai Žemos Kainos
Didžiausias pasirinkimas Vartotų
Karų už Labai Pigią Kalną.

Geriausi ir Stipriausi Automobiliai.
Jei Tamlsta nori pirkti Automo
bilį, pirmiausiai praSome ateiti pas
mus Ir pamatyti HUPMOBILE 1931
modelių, kurie tikrai Tamlstas nus
tebins savo gražumu, greitumu, ir
visa
konstrukcija.
Kaina
91,19 S.
f.o.b. ir aukfičlau.

BALZEKAS MOTORS
6012-14 So. Kedzie Avė.
Telef.

Republic

9004

ROXEE MOTOR SALES
907 W. 35 St.

WEST SIDE ŽINIOS.

HU P MOBILE

$20.00 ĮMOKĖTI PERKANT
VARTOTA KARĄ IR
Yards 4500
$100.00 NAUJĄ

Galite pirkti Cash ar išmokėjimu

DE SOTO IR PLYMOUTH

X Juozas Branauskas iš
Cook County ligoninės po Geriausios Rūšies Automobi
liai.
sunkios operacijos nugaben
tas, į Šv. Kryžiaus ligoninę ir Ateik pažiūrėti musų nau
nors gerai prižiūrimas per jausių DE SOTO ir PLY
siskyrė su šiuo pasauliu.
MOUTH Chrysler išdirbystės
X Anastazija Varaniutė, automobilių už labai prieinaAušros Vartų parapijos cho-'mų kainų.
riste, naudodamasi atostogo-Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
mis pereitų savaitę iškeliavo Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
OAOE PARK MOTOR
Michigeno valstijon į vasarna
SALES
mius šalia Benton Harbor ant
Šv. Juozapo upės krantų ir iš. Joe Bagdonas, Savininkas
ton siųsdama gražius vaizde-,5626-27 S. WESTERN AVĖ
liūs sveikina westsidiečius. '
Telefonas Prospect 5669

Išmokėjimui duodame 18 mėnesių
laiką. Ateikite pamatyti pas mus ge
riausių karų už žemiausią kainą.

Willys, Willys Knight ir
Whippet Pardavėjai
HARRY J. MAPP, Ine.
6739 S. Westem Avė.
Telefonas

Republic

0341

nausiu

kuogerlausia.

4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227

Mallavojimo Kontraktorius
krau

Maliavų Ir sieninės popleros
tuvė. Naujas stakas.

'2334 Šo. LEAVITT ST.

CHICAGO

MUSŲ BARGENAI
“DUTCH BOY”

VARNIŠKIS

St. Louis White Lead rna- Didelis pasirinkimas varliava $11.25 už nišių nuo ^1 „30 už
100 svarų bačkutę.
NAMAMS MALIAVA

Geros rūšies
už galioną.

$1.48

gal. ir aukščiaus.
Geriausio Sorto FLAT
PAINTAS £2.50 už
galioną.

NAKTINĖS JUTRINOS

Didelis pasirinkimas ski
rtingų išdirbysčių už kai
nas, kurios nustebins ta
ve. Specljalės Cylinder
naktinės jutrinos su 3 raktais 75clr aukščiau,

MALIAVOJIMUI ŠEPEČIAI, 4 colių pločio nuo
------- * ‘ Irik&iau.
’aul

Mes turime lietuviškų
dalgių.

Pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUICK

ARCHER BUICK OO.
4400 Archer Avenne

A. M. BUTCHAS, Savininkas

B U I C K
Per M Metus Uilma Pirmenybė.

Virginia 2400
1 Blokas Nuo Kedsle Are.

JONAS SLEOAITIS
UETUVI8 PARDAVĖJAI

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

Mes darome visokius darbus, kaip tai, mallavojame Iš lauko Ir vidų, plumerio, elektrikas taisome, įdedame šilto vandens pečius, etc. Visas darbas ga
rantuojamas. Kainos labai prieinamos. Pašauk, Ir
mūsų Apkalnuotojas ateis pas jus.

AUTOMOBILIŲ CHAMFIONA8

tik 2%. Kreipkitės į
Public Mortgage Exchange

4414 South Rockwell Street
Telefonas Lųfayette 4689

SKOLINAM PINIGUS

Labai patogus ( kamb. plytų bung.
kotas 41x144 prie parkway. Pigiai.
(51 W. 87 St. Tel. Triangle 6486.

PARDAVIMUI — 3442 So. Maple
Avė. Berwyn. 7 kamb. namas, 2 bl.
C. B. & Q. sta. graži rezid. g-vė, k.
V. šild. 38.000. E. Severy, 155 No.
Clark st. Chicago.
Tel. Randolph
2278 Berwyn 800-W.

$50,00 iki $30,000
neimam komiso iki $300.00

7226 So. CIaremont, 5 kabnb. na
mas, g-vė lštals. 32,500. T. M. Ryan,
105 Nb. Clark St.

J. NAMON 8č CO.

PUIKUS 7 kamb.
Queen
Anne
bung., pigiai, medžiai, gėlės, krū
mai. Gera transp. 5631 No. Menard,
Tei. Kildare 4330.

Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Western Avė.
Telefonas Grovehill 1038

F A R M O S
MINNE8OTA — Parduodame sa
vo puikią 318 ak. formą, arti St.
Paul, žemė 1-fnos rųšies, geroj vie
toj. Klausk smulkmenų. Underwood
Lumber Co., Eyota, Mlnn.

PLYTŲ BUNG. 1 met senas, 5
kainb., 3 kamb. flatas beizm., k. v.
šild., 6819 So. Hermitage avė. Pi
giai.
Cash ar vertybės popleros, 100x
123 p. Ashland avė., 1% blokai
W. Ridgre Rd. 945 p. J, Tripodi,
4768 Dorchester avė., Chicago, III’.

FRIVER8TAS PARDUOT
Išvažiuoju
Europon.
Pigiai
6
kamb. štymu Š1M, bung., gera vie
Pardavimui 4,000 ak. kolonizaci ta, gar., gera apylinkė, gera transp.
jai,., dideli Ir maži plotai, |5 kk. Mažai
įmokėti,
lengvios
išlygos.
geros Išlygos.
C. M. Clarke,
(14 Kreiptis 4721 Dlversey avė.
Wainwrlgbt Bldg., 8t. Louis, Mo.
YPATINGAI
gerai
pabudavotas

Formos 40, 80. 120 ak. Ir daugiau, kamp. bun., šviesus kamb., 3 por
geroj vietoj, gera žemė, geri na ėtai, 3 did, bedruimiai, daug kloze
mai, geri keliai, 70 mali. ) Indiana- tų,
furn. apš.
2 karų
gar. gera
polls, Ind. 340 — |70 ak. Specljalės transp., arti mokyklų, Storų, parkas
nuolaidos burtams Ii 20—30 vyrų at su 18 skyl. golfo lauku. 3 lotai. Sav.
silankant bėgy 30 dienų. O. G. Ber- 8259 W. 64 PI. Tel. Prospect 9094.
ry, 2734 No. Capital avė. Indtanfct>oėTAl PIGUS PIRKIMAS
lis. Ind.
Namų Ieškotojui,
Investoriul ar
I
Pigiai vasarinio biznio vieta Wls. statytojui, 4 a p t. namai prie Gar150 ak., didelis vasarnamis, 9 nad- fleld Pk. lr Central Park avė. Jeigu
Jl namai, valtys, paežerls, vieškelis, 99,006. Lotos 50x155. Kaina 319.500.
Wln upė, maudlnės, kempė.
įmokėti 99.000. Reik greit parduoti.
313,000 — 315,000. Duok pasiūlymą. 8hv. serga. Išvažiuoja. Kreiptis Mr.
■ Blatter, Hokne Resort, RhlnelaMėr. Tsnnla 6437 Gladys, ar Tel. EsteIwi<
brook 2064.

Verti

