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NAUJI DREBĖJIMAI ITALUOJ TRUKDO
PAGELBOS DARBUS
Egipte Tautininkų Partija
Kovoja Valdžią
Bolševikai Gręsina Visam Pasauliui; 4 Bilionai
Dolerių Anglijos Metines Išlaidos; Šiandie
Kanados Parlamentan Rinkimai
ŠVENTOJO TĖVO ATSTO
VAS NUKENTĖJUSIUOSE
PLOTUOSE

EGIPTO TAUTININKŲ
PARTIJA KOVOJA
KARALIŲ

ROMA, liepos 27. — Nu
kentėjusiuose dėl žemės dre
bėjimo plotuose atsikartoja
nauji drebėjimai. Tas trukdo
gelbėjimo darbus.
Nukentėjusius plotus lanko,
teikia medžiaginės pagelbos ir
nukentėjusius žmones ramina
Šventojo Tėvo atstovas mons.
Spirito Chiapetta, kurs spe
cialiai ten pasiųstas.
Be to, Šventasis Tėvas me
džiaginę pagelbų fir sųjausmo
žodi pasiuntė ir nukentėjusienis nuo vėtros gyvento
jams Treviso provineijoj, šiau
rinėj Italijoj.

CAIRO, liepos 26. — Egip
to tautininkų partijos parla
mento atstovai turėjo slaptų
“sesijų.” Pareikšta karaliu
mi ir jo valdžia nepasitikėji
mas.

LAIMĖJĘS RINKIMUS

GAILĖJOS, KAD UŽMIRŠO
KATEKIZMO PAMOKAS
. PARYŽIUS, (per naštų).
— Nesenai Vannes mieste gi
ljotina nugalabintas žmogžudis Jean-Marie Gabillard.
Pirm mirsiant jis savo advo
katui parašė tokį laiškų:

P-IOS HUVERIENĖS SEK

RETORĖ.

A

C 0 P Y

Telefonas: Hoosevelt 7791
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
sikalbėjimų su p. Voldemaru,
STATYS ŠIAULIUOSE
i Voldemaras
korespondentui
MUZIEJŲ
,
------------i pareiškė, kad jis dabartinį paŠiauliečiai be įtažiūrų ir įsi- dėjimų laiko nepasikeitusiu ne
tikinimų skirtumo pasirūpinę po sekmadienio įvykių, tai ypastatyti moderniškus Šiaulių ra birželio 29 d. tautininkų sumuziejaus-bibliotekos rūmus.! važiavime, nes jis, sako, savo
Tai sako, bus bene (geriausias žmones gerai pažįsta,
h Vytauto 500 m. mirties suka- Ji Kai p. Voldemaras pradėjo

“(Gerbiamasis: Pirm mir
siant noriu padėkoti Tamstai
už visa gera, ką esi man pa
ktuvių paminėjimas.
įkalbėti, buvusieji suvažiavime
daręs. Tamsta dėjai visas pa
Mat, Šiaulių vietoji bibliokabincto nariai iš’
stangas išgelbėti mano galvų.
teka su keliomis dešimtimis
Ls sa ®8Bet aš ,'esu vertas l tos baus- ,
x
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Ta
proga “Id. St.” dar pritukųtancių knygų, dideli m u- i ,
mės už savo nusižengimų.
.
, • i duria, kad Voldemaras suvaziejaus,. rinkiniai, kurie, uzsie’
“Meldžiu Dievo dovanoti
žiavime kalbėjęs puspenktos
ny būtų įvertinti kokiu miliman už viskų^ kų esu bloga
i.
...
. ,
...
valandos. Tačiau pertraukos
jonu litų, dabar stovi sukisti |
»
.
atlikęs. Aukoju savo kraujų
I'ankstuose
i xx
k-x
x
.
metu
gavęs
žodį
ir
gen.
Įeit.
butuose, neapsaugo-j
7 '
*
0
už tų, kų esu praliejęs.
!J. Bulota, kuris pastebėjęs,
I
ti nuo gaisro ir sunykimo.
liną, kurs rinkimuose nuga “Jei aš būčiau buvęs išti
kad p. Voldemaras nemoka
kimas
savo katekizmo pamo
Tų
rūmų
statybos
komitelėjo senatorių Simmons.
gerbti svetimos nuomonės ir
j tų sudaro pirm. P. Bugailiš- .laikąsis tik savo nusistatymo.
Bailey nominuotas kandida koms, nebūčiau atsidūręs šion
P-lė H. Greene, iš Roches-.kis, vicepirm. kan. Sarapas ir! Vis dėlto, sako, tokio žmogaus
tu? senatan iš demokratų par • Vieton. Melskis už mane, kad
Dievas būtų man gailestin ter, Minn., paskirta privatine .R. Nurokas, sekret. mokyt. S. [negalima pamiršti ir reikia šatijos.
.
i
gas. Aš meldžiuos už Tamstų. prezidento žmonos sekretorė. (Antanaitis, ižd. teisėjas Peč-'1’
- •• 1 • • Bet
" tikrumoj
••’
lims susitaikinti.
Jean-Marie Gabillard.”
■■ ,
Ikauskas, nariai: prof. Janu- prie jokio susitarimo nepriei
VOLDEMARAS IŠSIŲS
CHICAGO JE i^;8:
A “• 7v- ta.
“R.”
TAS I KRETINGĄ
FORDAS YRA PAGELBO- ;

Buvusis ministeris pirminin
kas Nakas paša paskelbė, kad
*^*VJ** [Bielskis, mz. Z. Margolinas,
tautininkų partija tuojaus iš
JE
KOMUNISTAMS
--------------j mokyt, semin. direkt. J. Orkelsianti visam Egipte priešDR. PURICKIS — “LIET.
KAUNAS, liepos 26. — Bu
i Pataria grąžhrti į senąją Jauskis, sm. kred. banko divaldiškų judėjimų — nemokė vusis Lietuvos diktatorius A.
AIDO” REDAKTORIUS?
. DETROIT, MICH., liepos
vietą
rėkt. M. Petrauskas, būrin. J.
ti valdžiai mokesčių.
Voldemaras ištremtas į .Kre 27. — Kongreso komisijai aCook apskrities “grand, j u-.Sondeckis, apsfcr. viršin. A.
“Lietuvos Žin.” praneša,
tingą — į valstybės valdomą pie komunistų veikimų šioj
ry”, kuri,tyrinėja Tribūne re- Staškevičius ir adv. J. Urbai- kad “L. A.” redaktorius p.
KANADOS PARLAMEN
jį dvarų.
šaly tarp kitų* liudijo ir kun.
M R. n
Gustainis atsisakė nuo savo
•Su juo kartu išvyko ir jo Ch. E. Coughlin. Jis tarp kit porterip Liųgle nužudymų, tis.
TAN RINKIMAI
pareigų ir išvažiavo į sftvo tė
žmona francūzė' ir jaurfas au ko pareiškė, kad ir Henry išklausinėjo buvusį policijos
————* , .
VOLDEMARAS
KALTINA
viškę. “Liet. Aido” redakto
OTTAAVA, Ont., liepos 27. gintinis,
kurs 1929 metais Ford dalinai prisideda prie viršininkų kapit. Russell ir
CENZŪRĄ
riaus kėdę užimsiąs Dr. J. Pu
ITALIJA PATI VIENA ŠEL — Rytoj įvyksta (Kanados Kaune buvo sužeistas bombos komunizmo plėtimo šioj šaly. buvusį detektivų viršininkų
rickis. Ši žinia pasklinda vi
PIA VIRŠ 60,000 (NUKEN parlamentan rinkimai. 545 ka šukėmis, kada kesintasi prieš Jis tai daro nesužiniai. Jis kap. Stege.
Užsienio laikraščiai juokin suomenėj jau antru kartu, tai
“Grand jury” paskelbė pa
ndidatai darbuojasi laimėti diktatoriaus gyvybę,
turi kontraktus su Maskvos
TĖJUSIŲ
tarimų, kad kapit. Stege būtų ga forma aprašo, kaip Volde gi yra pagrindo manyti, jog
245 vietas parlamente.
i
A. Voldemaras ištremtas valdžia.
grąžintas detektivų viršininko maras raštu pasiaiškino Kau gandui yra galima virsti rea
ROMA, liepos 26. — Žemės
Iš kandidatų yra: 222 libe Kauno komendanto pulk. Tano apygardos teismo prokura lybe.
Kun. Coughlin yra Mažosios vieton.
“R.”
drebėjimo paliestuose plotuo
ralai, 231 konservatistai, 7 pa levičiaus parėdymu.
tūrai
dėl
jo
duotų
užsienio
Gėlelės
Šventovės
(Šv.
Tere

se gyvena apie pusantro miližangieji, 12 liberalų-pažangiųsės) parapijos klebonas. Pla Policija ieško trijų plėšikų spaudos atstovams pasikalbė
NUSIŠOVĖ PANELE
ono žmonių. Jie visi tokiu ar
MASKVA GRĄSINA
jų, 11 suvienytų ūkininkų iš
jimų.
čiai
žinomas
per
radio
kalbė

kitokiu būdu paliesti tos ne
VISOMS ŠALIMS
Alberta, 9 Saskatchewana ūTrys plėšikai apiplėšė vie 1 Tam savo atsakyme Volde Birželio 30 d. vakare Ukme
tojas.
laimės. Neskaitant žuvusių ir
kininkai, 9 darbiečiai, 33 ne
nos įstaigos siuntėjų, galima maras, pasak vokiečių laikraš rgės plente 38 n r. III aukšte
sužeistų, virš 60,003 žmonių
MASKVA, 'liepos 27. —
priklausomieji ir 9 komunis
sakyt, pačiam bankos Commyra netekę pastogės ir mais
Bolševikų valdžia paskelbė UŽDRAUSTA Iš RUSIJOS erce Trust and Savings prie čių, gi neina, kad prokuratūra rasta nusišovusi Celina Naru
tai.
neturėjusi teisės jo patraukti ševičiūtė 25 m. mergina. NuĮVEŽTI MEDŽIO
to ir visų priemonių gyventi.
grųsinimų visam pasauliui.
•
•
angy.
Atimta
15,000
dolerių
į teismų, jei jis kuo nors įžei I sišovė Južsirakinusi
KOŠELE POPERAI
kambary
Užsienių komisaras Litvinov
Oficialiai skelbiama, kad žu
čekiais ir pinigais.
NAUJAS KABINETAS
dęs
žymius
žmones.
Traukti
į
tų pačių dienų 17 v. Nusižu
vę 2,142 žmonės. Neoficialiai
pareiškė, kad jo valdžia su
Siuntėjas detektivų biure teismų jį galį tik tie žmonės, dymo priežastis nežinoma.
SUOMIJOJ
WASHINGTON,
liepos
27.
trauks visokius užsakymus
paduodama virš 3,000. Sužeis
tris piktadarius pažino iš fo kurie jautėsi esą įžeisti.
“R.”
tų — 4,500.
tose šalyse, kur varžomas — Iždo sekretoriaus padėjė tografijų. Jie ieškomi.
HELSINKI, liepos 27. —
jas Lowman, kurs yra muiti
Rusijos prekių įvežimas.
Apnaikinta arti 100 miestų,
Paskui čekiai su automobi 1 Kai dėl jo duotų intervjū,
Suomijoj sudarytas
naujas
miestelių ir sodybų. 34 iš tų
Šiame atsitikime daugiausia nių viršininku, uždraudė iš ’ liu , atrasti palikti Aberdeen į'tai, sako, Čia jokių kaltinimų NORI PABRANGINTI LAIŠ
ministerių kabinetas. Jo prie
Rusijos į Am. J. Valstybes į-J
visai sugriauti. Kai-kurie taip
einasi apie Am. J. Valstybes,
KŲ SIUNTIMĄ
gatvėje.
Ji negali būti, nes cenzūra, kai
šaky yra senatorius P. Frivežti
medžio
košele,
iš
kurios
daug sunaikinti, kad daugiau
kur uždraustas iš Rusijos į_____________
| jai nepatinka, tų gali išbraund Svinhusvud, įžymus suomis
gaminama
popera.
jau nebegyvuoja.
vežimas sienojų, kietųjų ang
IVASHINGTON, liepos 26.
Policija negalį kartu eiti su’lkti> be to,
kontroliuoja įvepolitikas.
Nauju kabinetu gy
Pasekretorius
Lawman
pa'
Nukentėjusius plotus (vakar
lių, degtukų ir medžio koše
lydimaisiais
žamus į Lietuvą užsienio lai- — Paštų departamentas turi
ventojai reiškia pasitikėjimo.
tyrė, kad tų medžio košelę Ru
palietė du nauju smarkiu dre
lės.
.
ikraščius. Tuo būdu,čia nieks didelį nepriteklių. Tad iške
sijoj gamina kaliniai.
Chieagos polic.jai parėdyta, n(g#,.g Mu kaltinama8 — nei liamas sumanymas pabrangin
bėjimu. Vienas drebėjimas įkad jei policijos nariai sau
vyko pirm pusiaudienio, kitas PRIPAŽINTA ANGLIJOS
ti pirmosios kliasės paštą —
ŽUVO 5 MEKSIKIEČIAI
jis nei užsienio žurnalistai.
PATARIA
ĮVESTI
30
VA

gojamus
žmones
kur-nors
lydi,
SĄMATA
— popiety. Sugriauti visai
LAKŪNAI |
'
“R.” į pustrečio cento.
LANDŲ
DARBĄ
SAVAI

negali
su
jais
kartu
eiti,
ar
kai-kurie pirmiau sugadinti
TĖJE
tam pačiam automobiliuj va
Pamestas kūdikis
ų 1
LONDONAS, liepos 27. —
namai. Bet žmonių nei vienas
MEXIC0 CITY, liepos 26.
MOSCICKIS VILNIAUS
žiuoti. Saugojamus visados tu
Anglijos parlamentas pripaži — Arti Vilbuena orlaivių sto
nenukentėjo.
STUDENTŲ KOLONIJOJ
Van Buren viešbflty rastas
NEW
YORK,
liepos
2C.
—
ri
sekti
paskui.
no
metinę
išlaidų
sąmatų
—
Nukentėjusias vietas lanko
ties susidaužė kariškas orlai
pamestas 6 mėnesių kūdikis
karalius. Gelbėjimo darbas ir keturis bilionus dolerių.
vis. Žuvo keturi kariškiai ir Kalbėdamas Kivanis kliubo
Lankęs neseniai Vilniją Le berniukas. Paimtas į Šv. Vin
susirinkime senatorius CopeDu sužeista
Tai sųmatai trumpa paja vienas civilinis lakūnas.
griuvėsių atkasinėjimas spar
nkijos prezidentas aplankė ir cento prieglaudą.
land
iškėlė
sumanymų
visose
čiai vedamas. Iš išaurinės I- mų. Bus įvesti nauji mokes
Nelaimė įvyko suruoštose
________________
Akers orlaivių stoty, ties Vilniaus universiteto studenšalies pramonėse įvesti 30 va
tų
koloniją,
kuri
randasi
Le-j
j§
Danville
kalėjimo pabetalijos traukiniais ir automo čiai.
orlaivių lenktynėse.
Grand avė., susidaužė senas
landų
darbų
savaitėje
darbi

biliais siunčiamas maistas.
armijos orlaivis. Pavojingai gašiškėse. Kartu su preziden-ig0 keturi kaliniai,
Traukiniais ir trokais veža BULIUS PENKIS SUBADĖ BUVUSIS TEISĖJAS PRI ninkams. Tai- esą, būtų ata- sužeistas vairininkas ir kitas tu ten buvo nuvykę Vilniaus
tinkamiausioji šiandie priemo
mas vanduo, nes vietomis jo
PAŽINTAS KALTU
vyras, kurs pakviestas “pa vaivada Račkevičius, pulkini
nė
sumažinti
nedarbu.
PINIGŲ KURSAS
trūksta. Sužeistieji paimti j li
SEVILLE, Ispanija, liepos
nkai Pristoras i” Blagovskis.
sivažinėti.”
gonines, numirėliai laidojami. ■26. — Čia buvo filmuojamas
NEW YORK, liepos 26. —
“R.”
Lietuvos 100 litų ».$10.00
IŠMUŠTI VISr'jAVAI
Vedamus darbus nemažai (fotografuojamas) kovos su Dar nesenai buvusis Kings
Trys suimti Ir pažinti
Britanijos 1 sv. sterL 4.86
sunkina nepaprastas karštis- bulium reginys.
apskrities teisėjas W. B. VaKLINTSI, Ukraina, liepos
Trys plėšikai užpuolė May- VOLDEMARAS NENUSI
Francijoa 100 frankų 3.91
Staiga bulius peršoko auk use federaliam teisme pripa 27. — Šias apylinkes palietė fair viešbučio ofisą. Viešbu
apie 100 laipsnių. Visi plotai
LEIDŽIA
Italijos 100 lirų
5.23
yra kariuomenės žinyboje. Vi štą tvorą ir puolės į žmonių žintas kaltu už paštos nau baisi ledų kruša. Viltomis le čio klerkas 'vieną jų pašovė.
Belgijos 100 belgų
13.94
sur veikia kareiviai ir fašis minią. Penki asmenys pavo dojimą apgaulybės tikslais. dų buvo 2 pėdos aiikščio. Iš Greitai po to jie visi suimti
Žydų dien. “Volksblatt” aŠveicarijos 100 frankų 19.37
tai milicininkai.
jingai subadyti.
Jo laukia kalėjimas.
mušti visi javai.
savo korespondento paVokietijos 100 markių 23.83
ir pažinti.
i
11.
1. 1.1
i

.

DRAUGAS
Mano pareiga visai kitokia. Aš priguliu
universiteto mokytojų brolijai.
Neto* kasdien. Uakmu MkmadlanlM
“Tai didinga privilegija. Mokytojų bro
PRENUMERATOS KAINA: Metama —
PuMf Matų — $1.50, Trims Mėnesiams — SS.00, Vienam lijos pareiga yra skelbti įspėjimus kaip pa
Mėnesiui — 75a Europoje — Metama >7.00. Pusei Ma
vieniams, taip visai tautai. Aš įspėjau jūsų
tų — IMS, Kopija ,0Sa
Bendradarbiams ir korespondentams raMV oegrv(anglų) tautų, kaip įspėjau ir savųjų. Aš sa
Btaa. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčiama tam
Mirtini palto Menkių,
viškius aštriau kritikuoju, negu jus pačius,
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 13:00 raL
kadangi į saviškius atsiliepti turiu daugiau
kasdien.
Skelbimu kainos prisiunčiamos parelkalarua
teisės.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
“Man teka girdėti apie traškančių impe
vai. po piet.
rijų. Todėl mano pareiga ir buvo jus įspėti
taip, kaip jus kituomet įspėjo jūsiškiai. Aš
“DRAUGAS”
taip pat įspėjau savuosius tautiečius, kad
jie būtų pasirengę nusimesti sunkų vergijos
LITHUANIAN DAILY FRIEND___
jungų. Juos raginau pakilti iš tautinio letar
Publisbed Daily. Kxcept Sunday.
•HB8CRIPTIONS: One Tear — >0.00. 81x Meatks
go. Nesijaučiu tad blogai atlikęs taip elgda
— |S. 10, Tbree Montks — $3.00, One Month — T»a
Barone — One Tear — 37.00. Mi Montbs — $<.00
masis. Neperžengiau jokio įstatymo.
Cepy — .03a

“DRAUGAS”

Adeertislnc ln "DRAUGAS" brings best reeulta
Advertlslng ratas on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
INDIEČIAI IR LAISVE.

■ Kaip kitados šios šalies kolonijų gyven
tojai kovojo su Anglija už laisvę, taip šian
die kovoja Indijos gyventojai. Ta ir ši ko
va turi daug panašumo. Kaip amerikiečiai
kovojo, taip indiečiai kovoja su Anglija. Ki
tados Anglija negailestnigai spaudė ir iš
naudojo amerikiečius. Taip ji ilgiausius me
tus elgias su indiečiais. Amerikiečiai senai
sutrempė anglus ir naudojasi laisve, indiečiai
vos pradeda kovų. Indiečių pasiryžimai toki
pat, kaip amerikiečių. Pastarieji gyveno ge
resnėse sąlygose, turėjo ir galėjo įsigyti gin
klų. Indiečiai kol-kas negali to padaryti. Jie
beginkliai. Jų didžiuma nei nenori vartoti
ginklų. Kitomis priemonėmis tikisi laimėti
laisvę. Indiečiai krikščionys tikisi laisvę įgvti Kristaus meile, gi paganai indiečiai —
kadir Buddos mokslu, kurs taip pat priešin
gas žmonių žudymams. Anglai Amerikoje
neturėjo tiek daug progos daugybę sukilėlių
vadų suimti ir bausti kalėjimui^. Gi indiečių
vadai Indijoj skaitlingai suimami ir baudžia
mi kalėjimais. Kaip paprastai, suimtųjų vie
tas tuojaus užima kiti ir kova už laisvę ne
sulaikoma.

Laikraščiai praneša, kad Cawnpore, Invieneriems metams kalėjimu nubaustas
indiečių tautininkų vadas Acharaya Kripaląni, vienos kolegijos profesorius, žinomo
Gandhi šalininkas. Pirm paskelbsiant ištar
mę, jam leista teisme pasakyti, delko jis už
savo veikimų neturėtų būt nubaustas.

i

£’•

Tad jis ilgai kalbėjo. Bet jam tas negel

bėjo. Jo įdomios kalbos dalis padavė ameri
koniški

laikraščiai.

Štai kai-kurios

ištrau

kos:

“Atsisakau prisipažinti kaltu. Tai ne
mano privilegija kurstyti žmones į maistus
arba juose diegti pagiežų, kadir neapykan
tą. Tų darbų atlieka pati Indijos valdžia
žiauromis žmonių priespaudomis ir teroriz
mu. Toks yra valdžios politinis nusistatymas.
J. Marcinkevičius.

KRUVINOS PRIETELIO RANKOS
Kaip lenkų žandarai ir šnipai klastingai
nužudė kun. K. Lauską.

(Tąsa)

Klebonas liepė- atkabinti langų ir eiti An
tanui pasakyti, kad jo namie nėra, o pats
nuėjo policijon ir pranešė sužinojęs, kad
pas jį naktį lįs į butų vagis. Kai Anta-nas ramus, pasitikįs lindo pro langų, du
policininkai jau stovėjo už durų ir vis
ki sekė. Tyliai pagūžom jis prislinko prie
spintos, išvartė visas knygas, laikraš
čius, rūbus. Nieko neradęs, jis norėjo.
Įsprukti atgal, bet policininkai jį nutvėrė
rankų ir sulaikė. Antanas nė kiek
.nenusigando. Jis pašnibždom aiškiuos esą« politinės policijos agentas ir pas
įtariamų asmenį lįaręj kratų. PolicininU buvo nustebint į.

Pirmadienis, Liepos 28, 1930

B
AUKSO MĘDALIS ORLAIVININKAMS.

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

daly šiandie yra iškilęs mies
telis su naujoviniais namais.
Ten daugiausia gyvena euroTsinan miesto vardas dažnai pėnui: įmoninkui, pirkliai ir
tenka matyti laikraščiuose. misionieriai.
Versalio taikos sutarty šis Siena apjuostam mieste gy
vardas minimas.
vena išimtinai vieni kiniečiai.
Tsinan yra vyriausias Sban- Gatvės siaurutėlės, pilna dultungo provincijos, Kinijoj, kių. Visame mieste oras tvanmiestas. Šiandie dėl to miesto kus, europėnui nepakenčiaužėmimo eina dideli kiniečių nias.
kariuomenių mūšiai. Miestų'
------------------turi užėmę šiauriečiui sukilę-' SUNKESNI LAIKAI ŽM06liai. Valdžios kariuomenė no-Į
ŽUDŽIAMS.
“Aš esu įsitikinęs, ši šalis priguli indie- ri atsiimti.
Tsinan turi apie 350,000 Illinois valstybėje žmogžu
čiams, kaip Anglija anglams, gi Vokietija
vokiečiams. Kiekvienos tautos žmonėms kak- gyventojų. Nors yra už poros džiams eina sunkesni laikai.
tose gamta yra įspaudusi žvmes, kokiai ša-Į šimtų mylių nuo pajūrio, bet i Valstybės prokuroras išsprenD ,
, . . , ,,
. ,,, .
hai pe priguli. Kų Dievas ir gamta yra ar-!.svarbus
kiniečių prekybos de, kad ateity visi zmogzu, ... , , . .
rugs. i d., s. m., Orville Wright’ui ir Charles Liudlikę, žmogus negali to atmainyti. Tad pašau- į centras. Miestas yra perka- džiai, kurie nubausti kalėjibergh’ui bus įteikta tokie aukse ia_.
ly negali būt po panašaus, kaip kad Britų—į sais sujungtas didelėmis upė- mu ligi gyvos galvos, kalėjiJndija. Juk negali būt Indiečių — Anglija, mis — Geltonųja ir Hsiao —'me būtinai turi išbūti 20 metų ir tik po to valstybės pa-'Jarb$>
pateks į teisingu-1 rsij a į Vilnių ir Trakų pilį.
Cliing.
arba Prancūzų — Vokietija.
’
mo
rankas.
Ekskursantai važiuodami t ra u
komisija
j
“Kaip visos kitos tautos kovoja už lais Per Tsinan eina svarbus roliavimo
Kas nebijo Dievo, tas turi kiniu dainavo lietuviškas dai
vę, tų patį ir mes darome. Tai musų šventa geležinkelis, kurs jungia Pei- svarstyti kalinio paliuosavi
nas. Pavydu lenkams tokios
bijoti žmonių.
pareiga. Kitos tautos gal kovoja ginklais. pingų (Pekiną) Tsientsiu ir įuo klausimų.
giedrios
Tuojau
Ikišiol yra buvę priešingai.
Bet mes broliškos meilės priemonėmis. Būda Sbangliajų.
prieina lenkų konduktorius ir
NUOTRUPOS
Iš atokiųjų Kinijos vaka Politiniu žygiu nemažas žmog
mi po Gandlii paparčiu, mes siekiame Mozės
paprašo
ekskursantų sąrašo.
įstatymų pakeisti. Norime saVo priešams už rinių dalių į Tsinan sugabena žudžių skaičius buvo paliuoFrancija pasiryžus pradėti Kadangi viskas buvo surašy
blogų į mus atsinešimų atmokėti geru. Kadan ma daug javų, grūdų. Tenai suojama (paroliuojama) iš
tiesti naujų geležinkelį per ta lietuviškai, ėmė juoktis,
gi visokios neapykantos negalima išgriauti geležinkeliu arba upėmis siun buvus kalėjime vos keliolikų
Afrikos tyrlaukius — Sabara klausdami bene iš Lietuvos
metų.
neapykanta. Kitais žodžiais tariant, piktųjų čiama į pajūrius.
Tsinane, be kitko, yra dide Nestebėtina, jei Illinois teis nuo Bu Arfa stoties iki Segu, vykstate, kas gero ten girdė
darbų negalima išnaikinti piktaisiais darbais,
Sudane. Kelias bus 3,300 ki ti, kaip dalykai Lietuvoj klo
arba teroro teroru. Mes esam palinkę prie li žiemriešučių sandeliai. Yra muose prisiekę teisėjai bijelometrų ilgio, kainuos 3 mili jasi ir 1.1. Perskaitęs vardų
Jėzaus Kristaus ir Buddos įstatymo. Tik mei dideli žemriešučiams malū davo kartais žmogžudžius aš
jardus frankų ir bus galima “Stasys” pasakė, kad Lenki
le galima išnaikinti visus blogumus, kad ir nai. Taip pat į šį miestų su- triai bausti. Greitai paliuojoj turi būt “Stanislavv.” Gavežama daug Sliantunge au suoti galvažudžiai juk gali baigti tik per 8 metus.
tarptautiniuose reikaluose ’
patyrusi'gale *^au visai piktai vyres"
ginamos tabokos.
į parodyti savo apmaudos tiems,', Lenkija sujudo,
nysis sušuko: “Čia Lenkija,
slaptas franeuzų — anglų
Yra dar malūnai ir javų kurįe jį nubaudę.
MAT, PRIE KO VEDA.
grūdams ir žemriešučių alie Ateity prisiekusiems teisė vokiečių derybas Dancigo ka tai ir dokumentai turi būt lejaus dirbtuvės. Taboką ir jams nebus tos baimės. Jie ridoriaus klausimu. Jų spau-: ūkiški, o jei važiuojate su lieNesenai Kaune įvyko tautininkų partijos
žemriešučius auginti Shan- • žinos, kad jų nubaustas vi da nori įkalbėti saviesiems, tuvišku sąrašu, tai tegu jus
konferencija, kuri labiausia pasižymėjo p
jog iš viso to nieko realaus t velniai neša į Lietuvą.” “R.”
tunge įvedė amerikiečiai, ku
Voldemaro penkių valandų kalba
saip , gyvenimui. kal^L S»Jvanebus; Vokietijos Reichstagas
rie patys iš to tt/ri didelius
Šioje konferencijoje paaiškėjo, kur tauti pelnus ir kiniečiams teikia žudis per 20 metų riebus lais pasikeis, Francija su Anglija
vas. 20 metų — tai ilgas lai
ninkai nuves Lietuvą. Visai mūsų tautai skau darbo.
turi savo vargų. Vis-gi atro
kas.
du pareiškimų padarė užsienių reikalų minisdo, kad artinasi lenkams meTsinan dirbtuvėse audžia
su kali-,,
.... . ...
.,
teris dr. Zaunius, kuris tvirtino, kad su len- mi dailus kaurai ir gamina- Tos rūšies . betvarkė
. ,.
, tas grjzti } tikras savo ribas,
Amerikos Lietuvių R. K.
kais esą reikalinga derėtis ne tiek ekonomi-;imi moterų plaukams suimti niais gyvuoja ir kitose vals Jaunieji vokiečiai nacijona-i Vargonininkų Sąjungos seinėj, kiek politinėj srity. Kų tai reiškia? Juk jtinkleliai/ pastarojį pramonė tybėse.
. , Angliška
u spauda pažy- listai siūlo Lenkijai už Dari- imas šįmet įvyks antradieny,
tai yra ėjimas prie susitarimo su Lenkija Vii-- yra sumenkėjusi, kada mote- Į1“1’ kad ir klto,ns vaLstybe,ns cigo karidorių pasiimti nuo rugpiučio 26 d., lietuvių par.
niaus krašto klausimo neišrišus t. y. jį palie-!rys prad^jo kirptis plaukUi3. verta *usld°m^Į tu°. klaasi? Rusijos visų Ukrainą ir su- svetainėj, Mahanoy, City, Seikant grobonims lenkams. Kažin, ar mūsų tau-jTų tinklelių milionai seniau mU/.r zinogzlldzms lankyti i daryti 90 milijonų valstybę, Imas prasidės lygiai 1 vai. pota ilgam pakęs tokių vyriausybę, kuri Vii- buvo igvežania ir j Ameriką.į^1“0®1’18 darbuS 1 gam lai‘ kurioje, deja, būtų apie 16-20 pietų.
niaus nori išsižaėti.
milijonų lenkų. Smarkių susi- I T »
..
, , .
,Jy.
Tsinan nuėstas yra gal >
,
.
.
,
.
•
Informacijų
delei
meldžiu
virš 3,000 metų senas. Visko! Si Priemon5 yra rclkah"ea kirtimų net karo pavojus ga- j ,
,.
,r
. „ . ...
matęs,
visko
praleidęs.
;
ypa«
"rasų
laikais,
kada
dėl
h greit įskilti tarp Lenkijos
Mūsų nusimanymu, kiekviena tarp tau
406 W. Mahanoy Avė., MuluiGelto
P
r
°uihicijos
ir
automobilių
ir Vokietijos.
tinė sutartis, kuria norima sustabdyti apsi- ; kartų nukentėjęs nuo
noy, City.
į pradėjo plisti žmogžudystės.
ginklavimas ir vesti pasaulį prie pastovios'uosios upės patvinimų.
Aleksandras Aleksis,
taikos, yra naudingas dalykas. Gal Londono! Pats miestas iš trijų šonų j Eina sunkesni laikai žmog- KAIP LENKAI ELGĖSI SU
sutartyje amerikiečiai bent kiek ir perdaug' apjuostas aukšta sienų, kurio-įžudžiams. Reikia spėti, kad ŠVENČIONIŲ GIMNAZI Vargonininkų Sųj. Cent. pirm.
nusileido, tačiau pats faktas, kad toje su- je yra daug vartų.
j ateity dar daugiau jiems paJOS AUKLĖTINIAIS
Ligi 1906 metų į Tsinan re-• sunkės. Tada kiekvienas piktartyje mažinama karo laivynas, aprubežiuoSKAITYK IR PLATINK
jama jo statymas, aiškiai kalba už sutarties tai pakliūdavo eropėnai. Pas- tadaris, pirm žudysiant žmo Birželio 26 d. Švenčionių gi
TIKTAI KATALIKIŠ
naudingumų ir dėl. to gerai, kad senatas jų kiau jų daugelis ten ir apsis- gų, turės pagalvoti, kur jis mn. direktoriaus rūpesčiu įvy
KUS LAIKRAŠČIUS.
ratifikavo.
'
tojo. Išorinėj vienos sierios turės atsidurti už tų savo ko lietuvių moksleivių ekskuKINIJOS MIESTAS
TSINAN.

VARGONININKU SEIMAS.

ir klebonui ir vargoninkui .atkeršyti. Jis
prie kiekveno politinėspolicijos valdinin
ko, kad kuris jį priimtų savo bendra
darbių skaičiun. Ta mintis, kad jis kalė
jo už vagystę, buvo lietuvių prigautas,
vis nedavė jam ramybės, knietė jam
smegenis, stūmė prie niekšiškumo.
Lenkams klebonų areštuoti arba iš
tremti taip pat rūpėjo. Jie žinojo, kad
jis susipratęs lietuvis, neklausė jų įsa
kymo lenkinti kaimiečius ir, nors nieko
priešvalstybinio neveikė, bet užteko ir
to, kad jis prisipaižinb esįs lietuvis.
Punskan pasiųstas }>olitinės policijos
agentas negalėjo nieko prieš klebonų su
rasti, negalėjo bylos iškelti. Tuomet prie
jo prišlijo Antanas. Jis pasisakė galįs
klebonui lengvai bylų sudaryti ir tik
prašė keletos markių pinigų. Agentas pi
nigus jam davė ir liepė naktį įlįsti į kle
bono butų, įdėti į spintų kelis lietuviškus
laikraščius ir niekam apie tai nepa
IU.
Jšėję« iš kulėjįmo Antanas prisiekė sakoti. Antanas sutiko. Naktį jis išpjovė

— Agent?..
Tak!..
Tuo tarpu įėjo klebonas ir pranešė,
kad jam žuvę 300 dol. Antanas kiek pa
bąlu:
— Doleriai?.. Aš valdininkas...
Pašaukė policijos viršininkų. Virši
ninkas liepė padaryti kratų.
— Aš agentas... dariau kratų... —
I šnabždėjo Antanas.
— Kratų?.. Krata daroma oficialiai,
ne pro langų lendant.
Iškratė, 300 dol. rado jo kišenėj. Su
mušė. Ryt dienų, surašius protokolų, su
palydovu Antanų nuvežė į Suvalkus ir
įdavė politinės policijos viršininkui. Tas
išraudo, susigėdo dėl savo bendradarbio
gabumų ir, skėlęs kelis kart į žandų, ati
davė jį prokuratūros nuožiūrai.
Prisiekusiųjų teismas priteisė Anta
nui 3 mėn. kalėjimo bausmės.

langų, įmetė porų egzempliorių “Trimi
to” ir, pavogęs auksini laikrodį, kelias
eilės rūbų, pasislėpė.
Bet ir čia jam nepasisekė. Klebonas,
radęs butų netvarkoj, pranešė policijai.
Nors policija ir norėjo kibti prie rastų
laikraščių, bet negalėjo.
Per daug jau
buvo aiškus įrodymas, kad jie kažkieno
tyčia padėti. Po ilgų ginčų tarp policijos
valdininkų, paaiškėjo, kad Antanas vėl
nemokėjo jam pavesto darbo atlikti ir ap
vogė klebonų. Apdaužę jį,vėl nuteisė. An
trų kart jis kalėjo 6 mėnesius.
Kai Lietuvoj peoviakus išleido iš
kalėjimo, jie visi atsigrūdo Lenkijon.
Vienas jų įstojo polit. policijon, apsigy
veno Vilnijoj, Ilinų miestely, ir liko punk
to viršininku. Sušaukęs savo bendradar
bius, jis ėmė jiems aiškinti, kad svar
biausia jų užduotis esą sekti lietuvius. Už
kiekvienų areštuotų lietuvį pažadėjo pre
mijas. Ilinų miestelis daug nukentėjo.
Prasidėjo kratos, areštai, mušimai, kan

kinimai. Niekas lietuvių nežinojo, kas jo
rytoj laukia.
Antanas išėjęs iš kalėjimo fciip pat
Ilinų miestely atsirado. Čia jam pasise
kė. Jį priėmė politinėn policijon ir pri
skyrė prie Yauuų kaimo pasienio kontro
lės punkto (kur buvo ir trys lenkų žan
darai), slaptuoju agentu.
— Antanai nesnausk! — įsakė jam
išvažiuojant peoviakas, — nesnausk! An
tanas nesnaudė. Pirmai, mažiausiai pro
gai pasitaikius, jis kankino nekaltus kai
miečius, kankino visus, kas tik lietuviš
kai žodį ištarė. O ypač jis nekentė kuni
gų. Punsko klebonas, doleriai, laikrodė
lis, kalėjimas stovėjo jam dienų naktį
prieš akis ir jis ieškojo progos atkeršyti.
Jam tuomet nebebuvo skirtumo! Kud
tik kunigas, kad tik lietuvis kunigas. Iš
savo draugų nusipasakojimo jis žinojo,
kadi ne vienas jį kalėjiman padėjęs su
sidarė su gerų vardų ir gavo pinigų.
(Bus

daugiau)

D R A 'i

Pirmadienis, Liepos 28, 1930

f'

aa
kunigų.
Deja,
ėmimų paskutinių šv. Sakra mirsiųs. Svarbu slaugytojui
“Man nesmagu, kad į tų jis nuvargę kaliniai miegoda paliuosuoti
pirm dviejų mėnesių kunigas
mentų. Dažnai pasitaiko, kad ligonį prikalbėti, įtikinti, kad žmogžudystę turiu įmaišyti vo.
sueis bobelės lankyti ligonio atlikus išpažintį, priėmus šv. musų parapijos klebonų. Va
Bet ir miegas jam nebuvo buvo jau miręs. Nelaiminga
ir pradės kiekviena iš jų gir Komunijų, sieloje užviešpa kar vėlokai man einant pro miegu, kad po dienos darbo sis į šaltus kapus nusinešė
dint ligoniui reikšti savo nuo taus didžiausia ramybė, suma bažnyčių aš mačiau kunigų kiek atsilsėti. Atgulęs ant žmogžudžio išpažinties pas
“The Angelus”.
Nerasi namų, kurių kada ti, šiurkščius žodžius, kaip ku monę: “Žiūrėk, jau nosies ga žės skausmai. O kad tas tie Kobylovič šautuvu nešinų grei lentų jis įsivaizduodavo pra laptį.
nors neaplankytų nekviestoji lkas jam svaidyti, tai visiškai las ir lūpos pamėlynavę. Kojų sa, tų gyvenimas rodo. Ar gi tai įeinant į bažnyčios prie eitį. Juk tai baisus dalykas /
NAUJA SANATORIJA
viešnia — liga. Liga įkyrus jį į nusiminimų įvarysime. Pa- pirštai taip pat jau šalti. Ne ne dažnai pasitaiko, kad ligo angį. Jis tuojaus iš ten išėjo apkaltinti jų žmogžudžiu. Ką j
PANEMUNĖJ
besulauks
ateinančio
sekma

nis
po
šv.
išpažinties
ir
Ko

apie
tai
gali
manyti
jo
pabe
šautuvo.
Išrodė
nepapras

'
prastai,
kai
ligonis
serga
ga

dalykas. Nieks nenori sirgti.
Liga galinga, ji ne vienų jau na ilgai, pasidaro įkyrus, nuo- dienio, reikės jau vargšeliui munijos lieka daug ramesnis, tai susijaudinęs. Baimingai rapijonys, visi tie, kuriems i Dr. Basanavičiaus parke
nų stiprų vyrų, paguldo į lovų. 1 bodus. Sakoma, ar mažas vai atsigulti į grabų.” Toks lan sveikesnis! Aišku, kad V. Jė aplink apsidairė ir įėjo į sa jis šv. Krikšto, Moterystės ir (Panemunėj, ant kalno, baigia
Štai žiūrėk visa šeima links kas, ar ligonis, tai tas pats. kytojų nuomonių pareiškimas zus šv. Komunijoje, tas ligo vo namus. Jūs dirstelkite į j kitus sakramentus teikė. Kų ma statyti nauja Raudonojo
ma, sveika. Visi ramūs, paten Bet vis tiek, nežiūrint to, su blogai veikia į ligonį. Sakoma, nių Prietelius suteikia ligoniui bažnyčios prieangį. Jei ten apie tai gali manyti jo senu (Kryžiaus sanatorija. Tai bus
rasite šautuvų, bus aišku, tė motina ir namiškiai. Nėra didžiausias namas visoj Pa
kinti. Rodos, toji ramybė šei ligoniu reikalinga apsieiti kuo sveikam galima liga įkalbėti, ramybės ir jėgų.
tai
kų
besakyti
apie
sergantį
moje viešpataus amžinai. Bet švelniausiai. Niekuomet nede
i
Dar vienas ir tai jau pas kad mano pasakojimas yra priemonės apginti savo ne nemunėj — 4 aukštų, su visais
kaltybę. Tos ir kitos mintys /moderniškais patogumais. Sa
štai netikėtai atsiklausto ne juokime; “O Dieve, koks man žmogų. Ligonis, girdėdamas kutinis patarimas, kurį tau, teisingas”.
apie
save
tokias
kalbas,
pra

natorijoj bus pusantro šimto
kviesta viešnia — liga ir pri- I vargas su tavim, kaip aš pa
Policija suskubo į nurody kaip peiliai varstė jo širdį.
gerasis, norėjau duoti, yra
deda
nerimauti,
liūdėti,
kan

Įrakina skausmų retežiais prie vargau tave beslaugydamas.”
Slinko dienos, savaitės ir lovų.
tas, kad reikia melstis už ligo tų vietų ir tikrai rado dvi
kintis,
nervuotis,
o
tuo
pačiu
ovos vienų kurį nors šeimos Tų girdėdamas ligonis prade
nius ir Dievo prašyti, kad su- vamzdį šautuvų. Vienas vamz metai. Kunigas sunkiai dirbo j Atidaryti sanatorijų mano
jau
ir
sveikata
silpnėja.
To

arį. visuose namuose išplė- da nerimauti, kankintis. Jis
grųžintų jiems sveikatų, arba dis buvo tuščias. Klebonas katorgoje. Pradėjo menkėti inuo ateinančių metų pavasa
dėl
reikia
nuo
ligonio
praša

rio. Šiemet baigs įtaisyti vi
ia ramybę, paskleidžia liūde- tada aiškiai pamato, kad pats
duotų kantrybės kentėjimuo tuojaus suimtas. Nors buvo sveikata.
linti
visus
mirties
pranašus
ir
į. Tik pasižiūrėkite šiek tiek yra nelaimingas ir kitus daro
1880 metais staiga susirgo dų. Joje galės gyventi ne tik
visai nekaltas, bet aplinky
se.
ženklus.
Labai
neprotingai
da

lačiau, o pamatysite daug ■nelaimingais. Jeigu slaugyto
Gyvenimo Laivelis f“ Ž. P.”q bės prieš jį buvo atkreiptos. ir mirė tikras žmogžudis. ligoniai, bet pasilsėti ir nusilro,
kas
ligoniui,
dar
gyvam
amų, daug pakripusių lūšne- jas yra švelnus, kantrus, ma
Nežiūrint kunigo užsiginimo, i Pirm mirsiant jis prašė į sa -pusieji. Sanatorija pastatyta
esant,
dirba
jau
grabų,
ren

ių, kuriose ligos varginami ndagus, labai sumažina ligonio
jis nubaustas į katorgų visam lve namus pakviesti miestelio (puikioj, ramioj vietoj. Jos pa
gia
pakasynas.
Kaimynams
iš
ejuoja ligoniai.
kūno ir sielos skausmus. O
gyvenimui.
viršininkų ir teisėjų, Šiedviem statymas atsieis apie porų mi
I
šono
žiūrint
atrodo,
kad
tuo

lijonų litų.
“R.”
Daug kų pagelbsti ligoniui kad tas tiesa, pasako šis gra
Žitomirio vyskupas Bonows- štai kų išpažino:
met
jau
namiškiai
nekenčia
1860 metais pietvakarinėj ki taip pat, kaip ir teismas
dytojo patarimai, vaistai, žus gyvenimo pavyzdys.
“Tai aš esu tas, kurs pirm
savo
ligonio,
laukia
jo
mirties,
et taip pat ne mažiau paVienas turtingas, išsilavi
Rusijoj atlikta baisi žmogžu tikėjo kunigų kaltu esant.
dvidešimts metų nužudžiau
(jĮbsti ligoniui ir geras pri- nęs žmogus, kurs yra apkelia nori jį kuo greičiausiai į že dystė. Oratove, arti Kijevo, Tad nelaimingąjį kunigų iš
ūkininkų. Aš paslėpiau šau
iūrėjimas, slaugymas. Reikia vęs beveik visų pasaulį, daug mes užkasti. O tas viskas dar katalikų parapijoje gyveno braukė iš savo dvasiškuos ei
tuvų bažnyčios angoje. Savo
okėti ligonį slaugyti. Nekie- kų matęs ir patyręs, sakosi, blogiausia, kada ligonis paste vienas veidmainis žmogus. lių.
piktadarybę išpažinau Kuni
ienas moka ir sugeba siau kad savo gyvenime jautėsi lai bi, kad jau jam dirba grabų, Jis sugalvojo nužudyti pavyz į Kun. Kobylovič išvežtas į
gui Kobylovič. Nubaustas ku
ri ligonius. Lengvai sergųs mingiausiu tada, kada sirgo rengia pakasynas. Kiekvienas dingų, sunkiai dirbantį ūki Siberijų. Bendrai su kitais
ogus, jeigu tinkamai nepri- karštige ir gulėjo Miuncheno galite lengvai įsivaizduoti, kų ninkų, kad susituokti su jo kriminalistais jis surakintas nigas nieko bendra neturi su
žmogžudyste.
Jis nekaltas.
iūrimas, sunkiai suserga. Ir i(Vokietijoj) ligoninėje. Atro pergyvena ligonis tų visų jau žmona. Tas veidmainis prigu
iir
pastatytas sunkiuosius dar Aš jį įskundžiau, kad save
tankiai sergųs, stropiai, rūpe- do labai nuostabu, kaip tas sdamas. Žinau vienų tokį at lėjo parapijai, nudavė gerų
bu dirbti kasyklose.
išgelbėti”.
tingai slaugomas dažnai pa žmogus sirgdamas jautėsi lai sitikimų. Vienuose namuose katalikų. Kaipo toksai turėjo
Tų jo išpažintį paskelbus,
reikšta. Todėl, gerasis skai- mingiausias. Iš tikrųjų taip sirgo ligonis vėžio liga. Na laisvės net kunigo klebono i Kasdien nuo ryto ligi vamiškiai,
jausdami
nebetolimų
tarp
žmonių kilo nepaprastas
jkaro jis turėjo vargti'kasyk
;ytojau, ir noriu čia tau duo- būta. Tik pasiklausykime jo
namuose.
loje. Kiekvieno kunigo šven sujudimas. Buvo liūdesio ir
keletų patarimų apie ligo paties žodžių; “Mane slaugė jo mirtį, padirbo grabų, pasi
Turiu garbės lietuvių visuomenei
Klebono
kun.
Kobylovič
na

toji pariega yra kasdien at- džiaugsmo. Katalikai liūdėjo, paskelbti,
tų slaugymų.
ten viena gailestingoji sesuo, dirbo pakasynoms- alaus. Tų
kad aš tebesu Ciceroj, te
mai (klebonija) buvo šalo į kalbėti Bažnyčios skirtas ku kad nekaltas kunigas taip betarnauju žmonėms ir visų. savo
visų
pastebėjo
ligonis
ir
pra

Ligoniui reikia pataisyti pa- ir josios angeliško meilumo ir
laikų pašvenčiu tam, kad prideramai
bažnyčios. Klebonas turėjo nigiškas maldas iš Brevijo baisiai
turėjo kentėti, gi visiems patarnauti. Tų atlieku pagal
ogų patalų. Ligonio patalas kantrybės niekada per visų dėjo prašyti, kad parodytų
dvivamzdį šautuvų, kurį ret riaus, ar kitos maldų knygos. : džiaugsmo, kad jo nekaltybė geriausių savo išgalių.
ri būti minkštas, švarus, savo gyvenimų nepamiršiu. grabų ir duotų atsigerti savo
Jau penki metai kaip esu tarp clceriečių, bet jau turiu 15 metų pa
■ažus. Todėl reikalinga ligo Aš buvau jai svetimas ir ji pagrabo alaus. Tolei ligonis karčiais naudojo zuikių me Dienos metu tų pareigų atlik apginta.
tyrimo aptiekorystėj, o savo šakos
Greitai kreiptasi į Petrapi mokslus išėjau universitete. Plačiai
jo lovos šienikų (šiaudinį, turėjo be manęs dar kitus li nepaliovė prašęs, kolei nami džiojimui. Kalbamas žmo ti neturėjo jis laiko. Tad kas
pažįstu apie visokius vaistus ir jų
trasų) dažnai taisyti, lygi- gonius; dienų, naktį ji sun škiai parodė grabų ir davė at gus pavogė klebono šautuvų J miela naktis kelias valandas lį tuo reikalu. Vyriausybė į veikmę, Atsargiai rekomenduoju dak
o aš turiu plačių pažint} su
ti, purtinti. Taip pat reika- kiai darbavosi — bet per iš sigerti alaus. Gali lengvai, ge ir vakare vienam pakely nu jis meldėsi, kada kiti kaip Siberijų pasiuntė parėdymų tarus,
daktarais ir chirurgais. Aš garantuo
šovė
ūkininkų.
Po
to
jis
šau

ju kiekvienų savo receptų. Jei kar
inga pagalvių užvalkalus, lo tisas aštuonias savaites tema rasis skaitytojau, įsivaizduoti,
tais pritrukstu vaistų, tai recepto vi
tuvų
atnešė
ir
paslėpė
prie

pęs paklodes dažnai mainyti. čiau jos veide vis tų patį spi kų jautė savo širdyje tas ligo
sai nepildau.
< /;
Mano visos prekės ir vaistai yra
Dažnai tenka sodžiuose maty- nduliuotų gerumų — niekada nis, žiūrėdamas į grabų, į ku angy į zakristijų.
šviežus dėlto, kad aš savo vaistus
Ant rytojaus tas žmogržudis
perku iš geriausių vaistų išdirbys;i: guli ligonis lovoje, kaip ko- nė mažiausio šešėlio suniuri- rį netrukus turėjo atsigulti.
čių ir perku jų kasdien.
dar
pirm
šv.
Mišių
nuėjo
į
Manau,
kad
nebeskanus
buvo
tiame lauže. Pagalvių užvaiką mo. Taip, tada aš buvau dan
Turiu išrendavimui bankinių dėžu
čių, tokių kalpir bankuose. Renduobažnyčių
ir
meldė
klebono
jam
ir
savo
pagrabo
alus.
ai juodžiausi, patalo paklo guje.” Taigi ligoninėje būta
tojal prie jų gali prieiti kada tik
yra atdara aptieka.
jės purviniausias, pats ligo jo laimingiausių dienų. Šį gra
Ligai didėjant ir ligoniui išklausyti išpažinties. Klebo
Laukdamas progos
jums patar
i
nis jsitepęs, įsimurzinęs. To žų pavyzdį skaitome Fiorste- jaučiantis silpniau, reikia pa nas jo išklausė. Piktadaris
naut, lieku.
Su pagarba,
neturi būti. Tas viskas jau rio knygoje; “Jaunuomenės kviesti kunigų su šv. Sakra žinojo, kad išpažintis jokiu
JOHN MALACHOWSKA8, R. PH.
4847 West 14 Street
abai kenksminga higienos at Auklėjimas.” Matai dabar, mentais. Negerai daro tie, ku būdu negail būt iškelta vie
Cicero, III.
Te,. Cicero 3#
žvilgiu. Bet aš čia to nesisten meilutis skaitytojau, kiek da rie kunigų kviečia tik tada, šumon ir jis jautėsi laisvas.
kuri duoda Jums radio programus iš dviejų Radio sto
Tų pačių dienų šalę kelio
gsiu aiškinti, nes tai gydyto ug gero galima padaryti li kada ligonis guli jau be sųmočių WCFL ir WHFC.
ATIDAROMA
jo dalykas. Noriu aš čia tų da- goniui, švelniai, ramiai, man nės. Reikalinga kunigų anks rastas nušautas ūkininkas.
Nauja radio, kaip ant paveikslo, groja
ykų paliesti vien tik ta pras dagiai su juo apsieinant.
čiau pakviesti. Žmonėse yra į- Apie šių žmogžudystę žinia
labai gražiai
me, kiek švarumas, tvarkin Kaip jau minėjau, ligonis sivyravusi klaidinga nuomo žaibo greitumu pasklydo apy
METI VISKĄ APTIEKA
Kaina
$69.00
su
viskuo
Jos.
M.
Kromel, R. Ph. G. Sav.
gumas, visos aplinkumos jau reikalauja didelės ramybės. nė; “Kų kunigas aplankė su linkėje. Visi buvo sujaudinti.
’ 3902 Dcodar St., Ind. Harbor, Ind
nimas labai gerai veikia į li Todėl labai negerai daro tie, Švenčiausiu, tas jau turi mi Policija nežinojo kur ir kaip
j Pildau receptus, užlaikau, visokių
1 rųšių vaistus, duodu draugiškus pagonio sielų, širdį. Jeigu svei kurie ligoniui girdint barasi, rti.” Todėl dažnai ir pasitai rasti žmogžudį. Tada patsai
I tarimus. Taipgi užlaikau ice creamo
kam žmogui malonu gulėti pešasi, mušasi. Vienų kartų ko, kad ligonis bijo kunigo, žmogžudis nuėjo policijon ir
į ir soda Fountain pariorų. Kviečiu
' visus Indiana Harboro, East Chicago
svarioje lovoje, tai kų bekal- man prisiėjo matyti tokį vai nes mano jau tikrai tuomet į štai kų pranešė:
, ir Hammondo lietuvius kreiptis su
I visais vaistų reikalais.
)ėti apie ligonį. Tas nepatei zdų: Lovoje guli sunkios li
sinama neturtu. Tegu bus sau gos varginama duktė, tėvas
PILNAS EGZAMINAS
ieturtingai, bet tik viskas su motina jos akivaizdoje mu
15.00 TIKTAI f5 00
svaru, tvarkinga.
šasi. Ligonės veide matyti di
SPECIA VISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
Ligonis reikalauja didelės džiausias ne tik kūno, bet ir
tikrų specialistų, ne pas kok| nepa•amybės. Jeigu jau sveikų sielos 'skausmas. Prasiveria
tyrėlj. Tikras specialistas, arba proNamus (nuo ugnies ir vėtros)
į feaortus, neklaus jūsų kas jums ken
mogų triukšmas, bildesys ne sukepusios nuo karščio ir
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
Brangenybes (Auksinius ir Daimontus)
po pilno išegzamlnavimo. Jus sutau
moja, tai ligonį tuo labiau. skausmo ligonės lūpos ir iš

Keletas Patarimų Ligoniui
Slaugyti

APGINTA NEKALTYBĖ.

BudrikoRadn
Krautuve

KROMEL’S PHARMACY

Mes hšmun (ApMžam)

Todėl reikalinga ligonį pagullyti į atskirų kambarį. Jeigu
:ur atskiro kambario nėra,
en reikia prašalinti nuo ligolio viso namo triukšmų. Ligo
jo kambarys turi būti švarus,
varkingas, jaukus. Visa kam»rio jauki išvaizda gerai vei
dą į ligonio1 sielų.

taria žodžius: “Gerasis Die
ve, leisk man greičiau ■ numir
ti ir nebegirdėti šio namų pra
garo.”
Jeigu atsitinka jau tokia ne
laimė, kad namuose kilo bar
niai, nesutikimai, tai tas vis
kas reikia kuo rūpestingiau
siai nufl ligonio paslėpti.

Paprastai kiekvienas ligoLigonio slaugytojas turi būi švelnus, mandagus. Nevalia ■ nis bijo mirties, nenori apie
įiekuomet ligoniui pasakyti jų ir prisiminti. Todėl slau
Įiurkštesnį žodį. Kiek galint gytojas turi ligoniui ir nekal
keikia slėpti nuo ligonio savo bėti apie mirtį, bet įtikinti, įluovargį, nekantrumų, nepa- kalbėti, kad jis pasveiks. Ži
litenkinimų. Ligonis ir taip noma, reikia ir apie mirtį prinučiasi labai nelaimingas, o j minti, kada kalbama ligoniui
lei mes dar jį pradėsime bar apie sielos išganymų, apie pri

Automobilius ir Trokus, (visose srityse apdrapda)
Langus
Kailinius (Fur Coats) ir Drabužius
Naujus Statome namus (Bldg. Construction)
Visokių kitų rūšių apdraudos (insurance)

Mūsų insurance (apdraudos) skyrius visuomet sten
gsis suteikti teisingų ir greitų patarnavimų. Taipgi pa
gelbės sutvarkyti jūsų insurance (apdraudos) reikalus
be jokių kaštų ir atsakomybės tamstoms.
Mes atstovaujame sekančių kompanijų; Royal In
surance, Aetna Life and Casualty Co. ir kitų kompani
jų, kurios yra priežiūroj Illinois valstijos. Esame na
riais Board of Underwriters ir taipgi po Bond (Kaucija)

S. P. KAZWELL & CO.
INSURANCE SKYRIUS

2839 W. 63rd St.

TeL Republic 8899

Jus galite pamatyti visus 1931 m. radių modelius,
geriausių išdirhyščių. Amerikoje

BUDRIKO KRAUTUVĖSE
Atsiminkite: SUBATOJE 2:30 P. M.
A. A. Krones ir Clem Bill, pagarsėję Hawaiian ir
Spanish Guitars playeriai gros BUDRIKO KRAUTU
VĖSE.

i

pysit laikų ir pinigus. Daugelio kitų
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to. kad jie neturi reikalingo patyri
mo. suradymul žmogaus kenksmin
gumų.
Mano Radio — Scope — Raggl.
X-Ray Roentgeno
Aparatas Ir vi
siškas bakteriologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu
Jua gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio, tarnų. Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo.
kirminų,
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
jeigu turit kokių užslsenėjuslų, Iš
kerėjusių, chroniškų Ilgų, kur] nv.
pasidavė net gabiam šeimynos gydytojul. neatldėlloklt
neatėjo pas
mane.

DR. J. E. ZAREMBA

Jos.F.Budrik Rex Radio
3417 S. Halsted St.

3343 S. Halsted St.

SPECIALISTAS
Inėjimaa Rūmas 1*1 •

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State (latvės
Valandos: Nuo 10 ryto 11d
pietų. Vakarais nuo 1 Iki f
Nedėliotais nuo lt ryto Iki 1

Ofiso
1 po

PO plotų

Pirmadienis, Liepos £8, 1930

draugas

pautas, J. Tumėnas, J. Moc- Po $3.00: A. Šiūsa, B. Šaltie
įkus, J. Markūnas, J. Grigutis, nė, M. Sriubas, A. Ambrazai
IP. Katėnas, A. Vikrikas, Ig. tis, Ed. Misius, A. Pocius,
Aleksiunas, O. Žymantas, O. Krincienė, Ga- M. Vrona, Ad. Misevičius, J.
J. j linskienė,
Užiansonienė, A. Karpus, V. Bačkauskas, Pr.
wiwknw|
1 Zaneviciene, T. Šliuzas,
' l/
’
Statkus, Pr. Lapinskas, T.
(ltušo Observer)
merikoje, kuri galėtų užpirk
į Kisielius, Z. J^aujokienė, J. Balakas, St. Budreckis, Dz.
AUKOS ATEITININKŲ NA-1 Jakubauskis, a. Pepalis, M. Tarulis, K. Tolubinskas, J. K ynas, K. Gotautas, R. Meš
ti visų Lietuvos baravykų
MAMS BAIGTI KAUNE.
(Tąsa).
Urba, M. Selenienė, J. Liut č’ernevičia, D. Vaitkus, Z. kauskas, St. Feiza, VI. Bu
perteklių. 1922 m. Amerikon
Galima laukti didelio reika importuota 7,830,864 gv. už 1,Po $1.00: S. Sireika, Ag. kevičius, J. Ulinskas, M. Ka- Šrubšys, K. Norkus, St. Grik- kauskas, K. Budreckas, A.
lavimo išleidus jas j amen-1953,338 .Jok Keikia agentūra
(Balsienė, Al. Markūnas, V. lašinskienė, A. Marčaitė, P. šelaitė, J. Pauga, M. Gedmin- Kondratas, J. Sakalas, K.
konų
liuką. Konsenai,jni Lietuvoje ir kiek atsargesnio
jSriubaitė, V. Sriubaitė, S. Bu Rimeika, J. Kerbedžius, J. tas, J. Gedulis, M. Masiulio- 1 Andriejūnas, P. Gedminas,
jei galima būtų gauti gerai jįįQVinimo, nes kaikurios 1110kauskas, Pr. Mikutis, O. Bar- Sikas, J. Kubelskis, V. Mu- nis, A. Matulevičienė, B. Kft- J. Kiškunas, J. Uosaitis, J.
’.Jančauskas, Alb. Janulis, J.
išdirbtų, galėtų turėti pasise- terėlės gniėliu apipila džiovitašienė, V. Juodikynas, A. Se raška, A. Milmantas, J. Ju- čius, J. Stančikas, L. Kyman
kimo ir kainos yra prieina- nHnj.
rapinas, O. Milasevičienė, K. revičia, A. Matas, J. Baltru tas, A. Štula, M. Kazlauskienė, Makauskas, J. Plerpa, A. Nimos. Bendrai, mėsos produk-j GINTARAI. 1929 m. iš Lie
Ambrazaitienė, L. Černaus- šaitis, J. Šilaitis, J. Kasiulis, B. Kristie, P. Kvederas, J. prikas, Al. Olišauskas, P. La
tai turės didžiausį pasisekimą tuvos importuota Amerikon
kienė, Pr. Macijauskas, J. Sku P. Pukšlys, E. Gudinauskis, Lengvinas, E. Ješkadauskąs, pinskaitė.
Al. Kiškunas, J. Laurynaitis,
lietuvių, tarpe, kada jie bus gįnfaro u£ 6,000 dol. Apdirbbaitis, R. Kriciauskas, P. Trei Pr. Lukošienė.
Po $4.00: J. Šileikis, PetruV. Šemetulskis, J. Petrošius,
plačiau vartojami ir kainos
produktų kainos yra aukšnauskas, J. Kavaliauskas, P.
šiai,
Valaitis, Al. Zaremba.
Po $1.00: S. Šluznys, J. Ba S. Vasaitis, J. Barčius, A.
nupigs.
t tos. Platesniam importui reiJuknys, Ad. Šliauteris, J. Lakaitis, A. Balčiūnas, J. Sta Andriejauskas, M. Račkaus M. Kinčinas $1.50.
SURIAI yra gardūs, kieti, kia daug kapitalo. Iki šiol
vinskas, B. Rinidžienė, U. Rašaitis, J. Žanras, J. Raudulio- kaitė, M. Vaitkaitė, A. Olbi- J. Kazlauskas $1.25.
gerai supakuoti ir turėjo di- jUos importuoja atskiri jubibinovicz, M. Urbaitis, B. Lu.
'nis, R. Vaškelienė, P. Naruše- kas, J. Mikalojūnas, J. Jucius, S. Dovydauskas $1.50.
delį pasisekimą kai tik gauta Į lerai.
XT. ...
...
ikosaitis, J. Daunis, J. Zup-[ .y.
,, o
_ T>
J. Lygutis $1.50.
Visokių Amerikoj
T_’, .
’.T ,
. _ | vicia,’ R, ----------------Petrauskiene,’ "Pr. J- Jankaitis, Aug. Mikuta,
“1V----- J yra ka-|,
,
J Jocius EI Urbonienė I
pirmoji partija šiemet. Tik
Bendrai, žalia medžiaga,
A. Bernotaitė $1.50.
ralienių”. Ši, atvaizde, bus da ,2 , ' T fr
, T
’ iStanislovaitis, Pr. Valaitis, a
Jakutis,
Pr.
Rimkus,
A.
kaž kodėl jų negalima daug kaip . celiuliozas, kailiai, žar•
m
t x
J-. .Zaluba,
K. An-L
,, . -v.
T ir •
Nuoširdžiai ačiū
negirdėta.
Tai. p-le Mclntyre,
,. £ J. „Mačiulis,
. :
St. Batavicia,
J. Kmupstienc, Baumilas, Linksmanavičia, K.
gauti. Lietuva eksportuoja nos, šeriai, skarmalai ir tt.
driulis, St. Boividas, K. Žib
Kun. P. Karalius.
nemažai olandiškų ir Šveica- Amerikon importuojami sek-! UVUS1 oiegono unnersi e o vitis, M. Kučiutė, B. Jan Pr. Mackevičia, P. Stravins- Lukšys, J. Kocbanauskas, J.
kas,
J.
Vaitkus,
M.
Bučnys,
studente, kuri išrinkta PenDargūs, J. Kūkalis, T. Ogens
riškų sūrių. Kainomis galėtų mingai ir sudaro 95% Lįetukauskas, P. Pečiulienė, A.
dleton “round-up” karalienė Diveikis, A. Rimša, K. Simo-į®' ^S^iute, J. Angliškas, kįenė> p Sruogis, j gildą, j
konkuruoti Amerikoje su ki- vos eksporto Amerikon, bet
GYVYBĖ
Ii. Lotaite, Iz. Vitkus, J. By- ^Jalinskas, V. Latvėnas, IŠ
tų kraštų sūriais ir jei atatik-; mes lietuviai neprisidedame 1930 111.
pas, J. Masei kis, M. Voverius,
PRIKLAUSO
la, J. Lanudanskis, K. Geš- Valiulienė
tų vietos rinkos
reikalavi ir vargiai čia prisidėsime. Ma
J. Adomaitis, J. Balčinas,
NUO ŠTAI KO
mams galima butų tą importą lus pirmoje eilėje rūpi apdirb-iniai rūbai,, istoriniai paveiks- V. Šliauteris, K. Ramonas, P.
1NKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS
padidinti. 1928 111. Amerikon tų gaminių importas, nes tas . lai ir viskas iškraustyta. Dau Banaitis, St. Klovas, Al. Veišviso įgabenta 81,402,475 sva-įneša Lietuvai didesnį pelną ir'gelis tų daiktų pakliuvo į mu seliunas, J. Pocius, J. RasiuPer virš 200 metų tikrąsis Gold
Medai Haarlem Oil buvo pripa
rai sūrių už 24,695.314 dol. j teikia! daugiau darbo Lietuvos ; ziejus. Iš bažnyčios paimta kevičia, K. Davidonis, A. Šim- Į
žintas gyduole dėl šių organų
net garsi Sopulingosios Dievo kevičia, St. Tomkelis, J. Šlic-!
DŽIOVINTI BARAVYKAI • gyventojams,
netvarkos. Lengvas ir malonus
METINĖS SUKAKTUVĖS
1
Motinos statulė. Keturi metai kis, L. Stankus, J. Kavaliaus- i
kainomis gali konkuruoti A(Bus daugiau)
imti. Bandyk šiandie. Trijų
ta stutulė laikoma vienam kas, A. Byla, P. Žebrauskas,
dydžių, vaistinėse. Ieškokite:
“Gold Medai” vardo kiekvieno
valdiškam sandely.
P. Baltuška, V. Stonis, J.
je
dėžutėje.
Kada tai visa prisieis grą- Brjncas, A. Gedvilas, A. Račžinti, valdžia susidurs su ne- kauskas> y. Maslauskas, L.

Pirmoji Amerikos Lietuvių

TAIPGI “KARALIENĖ”.

Ekonominė Konferencija

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL

l“*“1 .J-

Žmonių Sveikata

jas ras, kad viduriai neveikia P»P™»ton.is

sunkenybėmis, Šiaulys,

A. Matulevičia, J.
ligos, !Be abej°n5s’
bran- Noone, P. Perkauskas, P.
gintinų daiktų neras.
Mockienė, J. Rusevičia, K.
Jeigu tik skilvis negal apsi gal, būt, kad šitas ankstyvas
Nežiūrint
to, Meksikos val- Stankus, L. Linauskicnė, V.
dirbti su maistu, jeigu žmogų susipažinimas su tavo padėji
verčia vemti, jeigu atsirūgsta, mu leis tau keletą metų il džia pradeda laipsniškai ka-!Useli8) j Vaišnoras, J. Usearba pilvą skauda, tai papras giau gyventi. Nespėk. Kuomet pituliuoti, ty. pasiduoti gy- jįene, A. Matonis, P. Vertelventojų didžiumai — katali ka, Iz. Vaišvilaitė, L. Zadeitam žmogui pasirodo, kąd su tave užpuola vidurių nemali
kams. Nes Calles’o valdžia kis, J. Kaišenas, K. Gulbi
skilviu bėda. Jeigu tie trys mas ir tu spėji, kad gal valgis
be jokio reikalo iškėlė Bažny- nas, A. Metrikas, M. Gobeapsireiškimai tave užpuola, netinkamas ir tuoj permainai
, . .
• •• 1 j -u k
čiai šventvagišką kovą, be rei ris, K. Kiškunas, J. Gaižaitis,
.
.
7
ne spėk apie ligą, bet pama valgi ir spėji, kad viskas bus 1
kalo
gyventojus
vargino
ir
F. Borodis, J. Uogenta, P.
tyk gydytoją. Klausi kodėl? gerai, o, ištikrųjų, sergi vėžio
x
«
i4.
skriaudė,
nekalbant
jau
apie
Kasmauskas, J. Grygelaitis,
v. ’
J
Skilvio nemalimas esą tuoj liga, ar turi votį — pats supereis. Bet gal ne. Gal ilgai prask kokią klaidą darai. Spė |Baznycu)’ kuriQS sPaustl u' A. Bružas, P. Laurynaitis, U.
plėšti neturėjo jokios dorinės Išganantis, J. Petraitis, S.
kentėsi, belaukdamas skausmo jimaį neužsimoka,
nei civilinės teisės.
Raudonius, L. Liudžius, P.
sustojimo. Paprasčiausia prieAr neaišUu> kad kuomet viMeksikos bažnyčios priguli Gendvila, J. Kadžius, S. Žvižastis skilvio nemalimo yra durįaį netinkamai mala, yra
netinkamas valgis. Gal pei rįm|a priežastis ir kad tik tin katalikams gyventojams, tų bas, V. Mockienė1, M. Feiziedaug ant syk valgai, arba gal kama/gydynias prašalins tą(bažnyči^ valdytojais yra vys- nė, K. Mykolaitis, J. Rūbas,
visai netinkamą maistą valgai, i prįežastj * ^eįprask imti viso-'kupai- Tad valdžia neturi 3°* J. Brazauskis, J. Tamošiūnas,
arba gal per^ greitai valgai, kius vaistus> nors jie ir nepa_ kios teisės jas savintis, jų A. Jankaitis, J. Rainys, P.
Stebėtina, kad žmogaus pil vojingi. Pilvui gan sunku ap brangenybės užgrobti ir jų I Pocienė, J. Pauga, J. Januška,
vas vis tinkamai veikia kuo sidirbti su jame įdėtu maistu padėtimi rūpintis. Tuo labiau, A. Stulginskis, J. Karkauskiemet matome kokis valgis į jį ir nereik daugiau jį sunkinti kad pati valdžia yra nekata nė, P. Žičkus, J. Baleaitis, Iz.
dedamas. Ir kuomet galų gale visokiais vaistais. Dviangle- likiška.
Meksikoj prigulinti pagar- j ri krikščionys vyrai, bet ne
pradedą prieštarauti, sakoma rugštė druska nepagelbės nuo
kad “skilvis nemala”. Bet tu vėžio, ir patentuotais vaistai ba Bažnyčiai ir jos savasčių Į masonai. Visupirma reikalin- Į
rime rasti tikrą nesveikatos niekuomet neišgydysi kronišką gerbimas gyvuos tik tada, ka- j gas pačių katalikų aukštas
da valdžios priešaky bus ge-1 susipratimas.
priežastį, neprivalome spėlio ‘ ‘ apendicitis ’ ’.
ti. Kartais vidurių skaudėji
P. L. I. 8.
mo priežastis yra “apendicit.is”, arba vėžys, arba tulžio
GRĄŽINA BAŽNYČIAI,
liga. Ir inkstų ligos svarbus
KAS JAI PRIGULI.
apsireiškimas yra skilvio nePasauliniame kare
malimas, nerviškumas ir kepe- Į
Kapitonu
Meksikos valdžia grąžino
nų ligos verčia skilvį nemalti.
Seno Krajaus
Specialistu iš
Vidurių sukietėjimas ir skil katalikams sostinės istorinę
GYDO VISAS LIGAS VYKŲ IR MOTERŲ
vio nemalimas yra artimos gi katedrą. Praneša, kad išspren!
NEŽIŪRINT KAIP IŽSISENĖJCSIO8 Ir NEIftGYDOMOS JOS
YRA. Spccialltkal rydo Ilgas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, uždusi grąžinti ir bažnyčią, va- Į
minės.
auodijima kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
SKILVIO NEMALIMAS.

dėl kaikurios

rimtos

Daktaras

. .

'dinamą La Solelad. Kada a-;

Svarstydami rimtas ligas,
...
x.
„ •
nais metais žinomo Gailės
kurių pirmas apsireiškimas
valdžia pakėlė kovą vysku
yra “skilvio nemalimas”, ga
pams, kunigams ir visiems ka
lime klausti: “Kodėl nesuras
talikams, pirmiausia ji užgro
ti tas ligas, kuomet pirmiausia
bė tą La Solelad bažnyčią.
pasirodo, kuomet jas galima
Paskiau į tą baižnyčią norėjo
išgydyti?”
įkraustyti savo tautinius ku-1
Kodėl taip ilgai laukti kad
nigus, Romai nepriklausan- i
sužinojus, kas ištikro verčia
čius. Bet tie kunigai, kurių
vidurių nevirškinimą. Pasi, ,
, . . .
.
.buvo vos keli, nerado sau se-1
duok gydytojui įsegzaminuo- , . . t
'
kejų ir turėjo pasisalinti.
ti. Jeigu gydytojas galį tau
La Solelad bažnyčią grąžin-1
patarti, ką tinkamai valgyti
ir tu seksi jo patarimus, ir ti bus didelių sunkenybių. Šian
pasveiksi, tai verty užmokėti d.ie ta bažnyčia' yra tuštutėlė.!
jam už vizitą. Jeigu gydyto- Visi šventi indai, visi bažnyti-'

WISSIG,

mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir
persitikrinkite, kų jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų Ir lSgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėllomis iki II d.
4200 West 28 St.
kampas Keeler Avc.,
Tcl. Crawford 5573

GERA NAUJIENA

Jeigu turi rožę, nervų ligą arba
reumatizmą, skaudėjimą kojose,
strėnose arba pečiuose, tuojaus be
atidėliojimo parsitrauk bonką Ramatijos, o patys persitikrinsite
vertingumą tųjų gyduolių. Kaina
•$2.00 už bonką. Siunčiant pinigus
arba dėl platesnių informacijų ra
šyk adresu:
Message Laboratory,
5209 3. Halsted St. Ohicago, UI.

ADVOKATAI

11

Telephone Dearborn 0057

F. W, CHERNAUGKAS
ADVOKATAS
160 No. La Šalie St. Rm. 1431
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)
.

I

A.A.OLIS
ADVOKATAS
11 8o. La Baile St., Roo«n 17(1
Tel. Randolpft 0U1-M12 Tai. »-•
Vakarais
U41 80. RAL8TED STREET
Tel. Yictorr •!<>

A.

A.

VINCENTAS F. SIMONAVIČIUS
Mirė liepos 24, 1929, Denvery, Colo., kur buvo
nuvykęs dėl sveikatos. Laidojimui tėvelių buvo par
gabentas Chicagon liepos 27 ir po gedulingų pa
maldų Gimimo Panelės šv. par. bažnyčioj palaidotas
Šv. Kazimiero kapinėse. A. a. Vincentas buvo sulau
kęs 24 metų amžiaus, 6 metų atvežtas į Ameriką,
gimęs Medvalakių k., Papilės par. Paliko didžiame
nuliudifne motinėlę Mortą, patėvį Vincentą Petro
šių, brolį Juozapą, dėdes, cioces, pusbrolius ir pusse
seres Lietuvoj ir Amerikoj.
A. a. Vincentas troško atsiekti augštą mokslą
Chemijoj ir turėjo didelį prisirišimą prie boy scoutų
ir mylėjo darbuotis jų tarpe ir buvo jų vadas.
Jau praėjo čieli meteliai, kaip žiauri įnirtis iš
plėšė iš musų tarpo musų mylimą sūnelį. Netekome
mes šviesios žvaigždės, kuri švietė musų širdyse. Nors
laikas eina, bet motinėlės širdyje skausmas darosi
didesnis. Lai būna tau lengva ilsėtis šaltoj žemelėj,
o tavo motinėlė tavęs niekad neužmirš. Tu jau pas
mus nebegrįši, bet mes ankščiau ar vėliau pas ta
ve .nueisime. Kitaip mes savo meilės negalime tau
parodyti, kaip savo maldomis. Todėl metinėms mir
ties sukaktuvėms paminėti pirmiausia užprašėme šv» J
Mišias vietoj ir dienoj kur mirė, tai yra Denvery,
liepos 24 d. Antros šv. Mišios įvyks Gimimo Pane
lės šv. par. bažnyčioj Marquette Parke liepos 30,
1930, 7:45 vai. ryt. Visus gimines, pažįstamus, drau
gus ir kaimynus širdingai kviečiame į tas pamal
das atsilankyti ir pasimelsti už a. a. Vincento sielą.
O po gedulingų šv. Mišių kviečiame į namus po num.
6612 So. Troy Avė.
Liekame nuliūdę:
Motina, Patėvis. Brolis, Dėdės. Ciocės,

Pusbroliai ir Pusseserės Lietuvoj ir Amerikoj

7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir
Pėtnyčloe

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunaa Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Km. 2117
Telephone Randolph 67J7

2151 W, 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 1094
Name; 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 98(8

JOHN MJCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 Weat 22ud 8trMt
Arti Laavitt Street
Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va

kare. Seredamis ir Pėtnyčiomis nuo 9

iki 6.

J, P, WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street
Room 918
Tel. Franklln 4177
Nuo 9 Iki 1 Ižėmue Subatae

52 Kast 107-th Street
Kampae Michlgan Ava

Tel. Pullman l»5t
Nuo I Iki • vak. ir Buhatomle

I

minos

Pirmadienis, Liepos 28, 1930
!-■

GRABORIAI:
Telcf-onua Yards 1188

S. M. SAUDAS

STANLEY P, MAŽEIKA

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET

GRABORIUS IR
' BALSAM UOTOJAS

Tel. Roosevelt 7632

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Raina prieinama.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR
BALSAM LOTOJAS

3319 AUBURN AVENUE
Cbicago, Illinois

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir
miestelių
dalyse.
Moderniš
ka koplyčia veltui.

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS

3103 S. Halsted
SU Cbicago, III.

Patarnaija. laidotuvėse kuopigtau•la.
Reikale meldžiu atsišauktu o
mano darbu bucite užganėdinti.
Tel. Itoosevelt 2515 Arba 2516

Tel. Victory UIS

I. J. Z O L P

2314 W. 23rd Place

GRABORIUS

Clilcago. III.
SKYRIUS:

1439 S. 43 Court Cicero, UI.

IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 West 46th St.

Tel. Cicero 5927
Kampas 46th ir Paulina Sts.
Tel. Boulevard 6203

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS EJ.ET. GRABORIUS
CHECAGOJE
Laidotuvėse pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų lšdirbystės.
OFISAS
668 West 18 Street
Telef. Canal 6174
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

Nubudimo
valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic.
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

A. PETKUS

Phone Boulevard 4139

GRABORIUS
Ofisas

A. MASALSKIS

3238 S. HALSTED STREET

GRABORIUS

Tel.

Victory 4988-89

Res. 4424 S. ROCKAVELL ST.
Tel. Virglnia 1290

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
'nebrangus, nes neturi-*
me išlaidų užlaikymui
skyrių.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Nauja, graži koplyčia dykai.

Ofisas

3307 AUBURN AVENUE

T A

C H I C A G O J

4603 S. Marsbfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

Ofiso Tel. Victory 3687
MOTERŲ SĄ GOS 20 KPS. į 111., kuopą kiniai duota nau Telefonas Grovehill 3262
Of. ir Res. Tel. Hemlock 2374
PIRM. P-LĖ O. A. NEVU jas mini. 7 (tasai numeris pir
miau buvo \\Tst Šitie kuopos,
LYTĖ IŠVYKO Į
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Cbicago, Ilk). P-lė Nevulytė (
RYTUS.
2403 WEST 63 STREET
2433 W. MAEQUETTE ROAD Ofisas
Kertė So. VVestern Avenue
3133 S. HALSTED STREET
būdama
tuomet Ai. S. Aps. t Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
budi
i
*
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas Ir Rezidencija
5 ir 7 iki 9 vai. vakare.
Brighton Park. — Liepos 229 pirm vedė visas kuopas i j
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
Tel. Canal 2330
I 6504 S. ARTESIAN AVĖ.
d., trečiadienyje, išvyko į ry tvarkų ir vienybę belldraill Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto.
Valandos: 2-1 po pietų ir 7-9 v. v Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Nedėliomis pagal sutarti.
tines valstybes įžymi Mote moterų gerovės darbui ir su
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
Nedėlioj pagal susitarimų
piet. Utarn. ir Subat Nuo 3-9 vak.
rų Są-gos darbuotoja ir AL S. sipratimui.
Ofiso Tel. Vlrgima 6036 ,
Šventadieniais
pagal sutarimą.
Ofiso Tel. Victory 6898
Rezidencijos: Ve u Buren 686*
20 kps. pirm. p-lė O. A. Ne i Atgaivino ir sustiprino 20
Rezidencijos Tel. Drevei 9191
vulytė. Gerb. veikėja išvyko akuopą.
Tel. Canal 6764
Republlc 8466
tostogoins ilgesniam laikui, • Brighton Pk. gyvavo AI. S.
/.
taipgi mano atlikti Įtaiku? j 20 kp., bet gan silpnokai. UžGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
4142
Archer
Avenue
riuos biznio reikalus rišan- ėmus p-lei Nevulytei pirmi
GYDYTOJAS,
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
ems su jos real estate, Ne-1 įlinkės vieta toje kuopoje,
CHIRURGAS
2 Iki 4 ir 6 Iki 8 v. v.
Valkų Ir visų chroniškų ligų

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

OR. T. DUNDULIS

DR. J. P. POŠKA

DR. A. A. ROTH

DR. A. BASKUS

Nedėliomis nuo 10 iki II ryto
IR OBSTETRIKAB
pradėjo augt Namų
Ofisas 3102 So. Halsted St
Cfisss 8418 Franklln Blvd.
i Gydo staigias Ir chroniškas ligas
Kampas
31
Street
Vai.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.
Lankydamos! rytuose p-lė'ir energingai veikti, k, privyrų, moterų Ir vaikų
VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak.
Nevulytė mano lankyti kele-'P“5™0 Centl° “,št l,ni M- Ofiso Tel. Canal 2118
DARO OPERACIJAS
Nedėliomis ir šventadieniais 10-13
CllicagOS Aps.
Namų Tel. Lafayette 0098
tų žymesnių lietuvių kolonijų, .Vaičiūnienė
j
ligonius priima kasdieną nuo
Tel. Hemlock 8700
pietų iki 8 vai. vakaro.
taipgi vizituot tas kolonijas metiniame susirinkime, viešai
Rez. Tel. Prospect 061*
Nedėliomis ir seredomls tik
dėkodama
ir
pripažindama
kuriose jai teko darbuotis be
iškaino susitarus
OFISAS '
steigiant Moterų Są-gos kuo-|P"^s ^evuMės pasidarbaviOfisas ir Laboratorija
1900 S. HALSTED STREET GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
j mą tai kuopai.
pas.
Ir X-RAY
Ofisas 6155 South Kedzie
NAMAI:
M. S. Aps. darbuotoja.
Rez. 6622 So. Whipple
2130 WEST 22nd STREET
P-lė O. A. Nevulytė — veikė-!
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
P-lė Nevulytė per trejus j
1
CHICAGO
4193
ARCHER
AVĖ.
ja — organizatorė.
metus pavyzdingai ėjo M. S. Valandos: prieš pietus pagal sutartį.
PRANEŠIMAS
Nuo pat įsisteigimo Mote Cbicagos Aps. rašt. pareigas. >muoae 2~<
ottse 6-8 v. v.
Tel. Lafayette 5793
rų Sąjungos p-lė O. Nevulytė Tuomet apskrity buvo žydė- Tel. Wentworth 3000
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
buvo viena pirmųjų ir veik- jimo laikai. Apskričio pirm. ‘
Rez. Tel. Stewart 8191 atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
liųjų sąjungiečių. Josios pas-ip B Bitautienė pavyzdingai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptiekos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
tangomis tapo suorganizuotos I pirmininkav0) visas kUOpas
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
Office: 4459 S. California Avė.
Prospect 1930.
kuopos Nonvood, Mass. (toji Apskr. sutraukė ir bendrai su
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj: j
Gydytojas ir Chirurgas
Nedėlioję pagal sutarti.
'
kuopa gražiai gyvavo su p-le Nevulyte Apskričio nu- ^55g g0 £LVLSTED STREET 4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo Į
6 iki 8 vakaru. Tel. Boulevard 7820!-------virs 12 metų pastaraisiais lai Icijatyva atliktas istorinis
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
Vai.:
2-4
ir
7-9
vai.
vakare
pect 1980. Nedėtomis tik pagal su
kais jinai “žlugo”... tos kuo skričio darbas surengiant pa
tarti.
pos numeris 36 duotas naujai sekmingai Katal. Mot. atsto
Telefonas Boulevard 1939
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Ir Res. Boulevard 5913
kuopai Cleveland, O.) Persi vei maršrutas, taipgi duodant;
g» a
X — Spinduliai
kėlus p-lei Nevulytei gyventi pradžių Įtaisymui ~ kambario '•
Ofisas 2201 West 22nd Street
į Milwaukee, Wis. jinai suor- gv j^ryžiaus Ligoninėje įne-•
Ofiso Valandos:
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6223
8464 SO. HALSTED STREET
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
ganizavo ten esančių Moterų’šant $200.00. Be to Apsk.
hd 12, 1 hd
d. ir 6:30 iki Ofiso valandos nuo 1 Iki * po
Avenue
Tel. Republlc 7868
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare
9:30 vakare
Sąjungos kuopa — gi parvy- darbuotės aprašymai ir proValandos 1 — 3&7 — 8 v. T.
Res. 3201 S. WALLACE STREET
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
kus Chieagon, jai teko išnau- tokolai tilpo .“M. D.’ ir. 4608 S. ASHLAND AVENUE
Cbicago, III.
jjo atgaivinti West Pullman, ‘ ‘ Drauge ’ ’ regųlariai. Sąjun Netoli 46tli St.
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 665*

wark, N. J.

! kuopa išnaujo

DR, A, L. YUŠKA

DR. B. ARON

DR. M. T. STRIKOL

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. H. BARTON

DR, S. BIEZIS

»l»enza DR. A. J. BERTASH

■hM

DENTIST AI

ginės po šiai pienai dėkingos - . ^Al/innyiO M n
! buvusiai darbščiai Apskričio A* Li UAVIUUPjlO, M. U*
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
(valdybai.

Dirbo be atlyginimo.

Tel. Kenwood 5107
Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
i apart šventadienio ir ketvirtadienio

Per keiioliką metų p-lė Ne
Vlllytė dirbo Mot. Są-gai be
vieno cento atlyginimo. Nie
OFISAI:
4901 — 14 St.
2924 Washington
kuomet neužėmė apmokamos > 10-12, 2-4? 7°-9
12-2. 4-6, Blvd
O
Sąjungai
naudų
nej
Tel
Clcero
661
Tcl
Kedzie
2450-2451
vietoi
šė didelę ir kitoms kelius sky- ■
(Tąsa 6-ųjam pusi.)

DR. D. Z. VEZELIS

NAUJAS IŠRADIMAS

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą.

Rezidencija
4729 W. 12 PI.
Tel. Cicero 2888

Gydytojas ir Chirurgas ,
1821 SOUTH HALSTED ET.

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avenae
A-lt Zaleskio Aptiekos

Rezidencija 6600 So. Arteolan Ava,
Valandos 11 ryto iki S po pietų
# Iki 8:30 va,k&r«

TeL Canal 6333

DR. G. I. BLOŽIS

DR. S, A. DOWIAT

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. P. Z. ZAUTOBIS

Office Boulevard 7641

ūfil CHAfiL£S SEGAL
Perkėlė

DENTI8TAS

(Kampas Leavitt Bt)
Valandos* Nuo ( Iki 13 ryto
nuo 1 iki 9 vakare
BeredoJ pagal sutari}

DR. G.SERNER

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.

DR. R. G. CUPLER

Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

aprengimui mirusiųjų.

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

J. F. Eudeikis Koity.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue Ir* 24-tas Street
Telef. AVilrnotto 195 arba
Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėlialfl
ir Ket vergais vakare

DR. A. P. KAZLAUSKIS

/

Didysis Ofisas:

Tek Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero
Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Aubum Avenue

-a

Kampas Halsted St.

DR. V. A. ŠIMKUS

Tel. Boulevard 3201

Armitage

Dantistas

DR. VAITUSH, 0. P. D.

1608 MILWAUKEE AVĖ
Kampas North Avė.

Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39
Nortwcst Toįvcr Bldg. Room 309
metus kaipo patyręs gydytojas, chlVai., 9-12 ryto; 1-8:30 vai. vak. 1 rurgas ir akušeris.

LIETUVIS DENTISTAS

JOHN SMETAN A, 0. D.

n. v.

DR. HERZMAN

(TAMOŠAITIS)

GYDYTOJAS. CHIRURGAI IR
AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue

Valandos: Nuo 9 — 4
7—9 vakare

1740

DR. S. T. THOMAS

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 1^.

LIETUVIS AKIŲ

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

|

Ofisas ir Laboratorija

Netoli Morgan Street
Įsituisė modernišką ofisą po
1025 WEST 18 STREET
Palengvins akių Įtempimų
kuris num. 4847 AV. 14 St. Cicero, j
esti
pricžastimgalvos
skaudėjimo,
III. Pirmiau Dr. Gussen ture- s nuo
VAL^Nf??s; J!“0
“ 12 pletų u
svaigimo, akly aptemimo, nervuotu6 iki 7:30 vai. vakare.
mo, skaudamų akių karštj. Atitai jo ofisą Nortli Sidėj, o Cice-1
*
i Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shore
sau kreivas sk!s, nuimu cataractus. * .
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų roi laikė skyrių. Dabar Cice-’2238, arba Randoiph 6800.
rtgystę.
roj susilaukė tiek pacientų,
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro kad North Sidėj skyrių užda

SPECIALISTAS

mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
.
/
Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

4447 So. Fairfleld Avenue

Tel.

DR.GUSSEN

*Vv»

4605-07 South Hermitage Avenue

, 756 West 35th St.

DR. ŽMdIDZINAS
Tel. Drexei 6328
Vai.: 8 iki 10 ryto
6-8 vai. vakare

PAGRABŲ VEDĖJAI

numerių

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 3—4 pe
pietų: 7—9:39 vakare
Nedėliomis 19 Iki 13

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Taipgi užlaikome visokius rūbus

po

AKIŲ GYDYTOJAI:
Kurio svietas per šimtus metų .lau
kė, tai jau yra gatavas.
Boulevard 7589
Telef. Midway 2880
T. A. D. tonic būdamas vienoj
Tel. Yards 1829
formoj, o gydo daug ligų. tūkstan
Rez. Hemlock 7691
čiams žmonių pataisė sveikatų, o
Tel. Boulevard 1491
dar ^milijonai nežino. Tai ir tu, bro___
lau ar sesutė, nekankyk savęs dau- Į LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
gaus, o reikalauk tuojaus iš savo
aptiekos arba tiesiai iš
DENTISTAS
I
T. A. D. PRODUCTS
Gydytojas. Chirurgas Ir Akušeris
3133 So. Halsted St.
Clilcago, III.
4712 So. Ashland Avenue
Vai.; Nuo 9 ryto Iki 8 vakare
3343 SO. HALSTED STREET
Rez. Tcl. Mldvvay 5512

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas.

ofisų

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

2201 WEST 22nd STREET

NcdėliomU
SuBitarua

savo

rė.

DR. MAURIGE KAHN

Gydytojas ir Chirurgas

Dr. Gusseno pacientai jo 4631 SO. ASHLAND AVĖ
OPTOMETRISTAS
darbu pilnai patenkinti. Be to
Tel. Yards 0994
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
Akhj Ekspertas ir pritaikymo akinių
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki Dr. Gussen ineina į dabartinę
1801 S. ASHLAND AVENUE 12 po piety.
Rezidencijos Tel. Plaza 9209
žmonių sunkią padėtį, tai yra
Platt Bldg.. knmp. 18 St. 2 aukštas
Kainos
pigesnės,
kaip
kitur
VALANDOS:
Pastebėkit mano Iškabas
atsižvelgdamas į bedarbę, paNūn
10
Iki 12 dienų
Vai. 9:80 ryt Iki 8:30 vak. ReredoNuo 2 iki 8 po pietų.
<712 S. ASHLAND AVĖ. tarnavimą teikia už prieinainls 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėr
i
Nuo 7 Iki 9 vakare.
skirtų valandų. Room 3
m,
kainą.
_
NedBl. nuo 10 Iki 11 dleng
Tel.
Boulevard
7589
Phone Canal 0623

B

DRAU OAS

Pirmadienis, Liepos 28, 1930

rėjom kurios pirmutinės šau PROGA AUKĄ SUTEIKTI
McVickers Teatre eina “The
STATO PALANGOS TEATRUOSE
kė moteris prie bendro darbo,
B\g House.”
LIEPOJOS PLENTĄ
savos organizacijos, tos mū
Šiais laikais, kaip visi ge
Chicagos Teatre dabar ro Orięntal teatre eina “Love
WEST BIDE ŽINIOS.
sų tikrosios veikėjos, joms rai žinome, radio išstumia vi Šiais metais latviai nutarę doma “Campus Daže,” daly ų'mong the Millionaires.”
visi turi pripažinti kreditu ir sus kitus muzikalius instru pastatyti keletu naujų plentų vauja Pat Rooney.
mentus. Dabar mažai kas per ir atremontuoti senus. Tarp Roosevelt Teatre rodoma
X Besibaigiant šv. Onos parodyt dėkingumų.
A. ALESAUSKAS
»
kasi pianus, grojiklius ar var jų taisomas plentas, kuris ei “Common Clay,” dalyvauja
novenai,
Aušros
Vartų
paraMOTOR EZPRESS
Reikalingos ‘ ‘ sulauktuvės ’ ’.
X Jau vįsur kalbama apie
gonėlius.
na
iš
Liepojos
į
Falangų.
Tam
Constance
Bennett.
antrųjį “Draugo” piknikų, j
galutinai susitvarkė šv.
Mes permufuojame-pervežaP-lė Nevulytė išvažiavo ty
reikalui
latviai
paskyrė
34,000
United
Artists
Teatre
roNetolimoj
praeity
kaip
ži
kuris įvyks rugp. 27 d., Berg-,Onos brolija, kurios organizame pianus, forničius ir kito
liai ir kukliai, nebuvo “iš nome, kitaip buvo. Pianai, latų. Pataisius plentų, sako, doma “Raffles,” dalyvauja.
mans darže.
cijos komisijos valdybon iš
kius dalykus.
rinktos; pirmininke O. Budri- leistuvių”, bet turėtų būti vargonėliai, grojikliai buvo bus pagerintas susisiekimas Ronold Colman.
Taipgi parduodame anglis
IX Km. I)r. J. Navickas, kien6; vice.pirra _ E. Pocie. “sulauktuvės”, bet jau lai- madoj. Dabar daugeliui šie motociklistams ir visokiems
geriausios rųšies už prieina
“R.”
Bernaičių Kolegijos Direkto-jnė iždo globė.ju — J. šiaulie-'■kas
susiprast ir muzikaliai instrumentai nėra turistams.
RENDON
miausių kainų. Musų patarna
rius, gavo iš Bonus praneši-ln? „50“^ _ p. Peldžienė įvertint
iv“r'int mūsų pasišventeles. reikalingi. Spėjame, kad ne
2 flatai 3 ir 6 kamb., su vi vimas yra greitas, geras ir
mų apie Marijonų klierikų, ir valdybos nariu O. Ūsienė. Chicagos Apskritys, kuriam vienas turi gerus vargonėlius,
nebrangus.
LEDAI ANTALIEPTĖJ sais patogumais.
buvusių Marian Hills Kolegi Visuotini susirinkimai susi 10 metų atgal ir iki šiuo lai kurie jam tik vietų užima.
MISTEK
7126 So. Rockwell Street
jos auklėtinių, pasisekimus tarta daryti metų ketvirčiais, ku p-lė Nevulytė tiek daug Taigi toks savo vargonėlius
3121 So. Morgan St.
Telef. Republic. 5099
Romos universitete. Pasibai tai yra tuose mėnesiuose, ku davė, tiek savo gražiausių galėtų paapkotį tokiai vietai, Liepos 3 d. per daugumų
Mes pervežame daiktus ir į
gus mokslo metų kvotimams, riuose bus penki sekmadieniai. metelių darbo įdėjo ir nei cen kur jie tarnaus Dievo garbei. Antalieptės ir Dusetų valsčių
kitus miestus.
sodybų praėjo smarki audra
šie; Amerikos Lietuvių Ber-i Valdyba sa]ig reikalo tur5s to atlyginimo, nei mažiausios Mat, tokių vargonėlių reikia
su ledais. Ledai išplakė ket
naičių Kolegijos Alunuiai ga-1 susįrįn]{įrnus dažniau. Brolijai dovanelės nėra gavusi, laikas brolių Marijonų koplyčiai.
virtadali javų. Jau dabar nuo Specialistas grupių — vestuvių,
pasigalvot, susiprast ir “pa
vo laipsnius Romos universi vadovaus patsai klebonas.
Jei atsirastų norinčių tų
pavienių Ir kitokių fotografijų. Esu
žinti savuosius”. Už pinigų aukų padaryti, prašome atsi stolių priskaityta už 13,000 li patyręs tame darbe per daug metų.
tete: Šv. Teologijos Bakalauro
“R.”
X Šv. Onos iškilmės dieno darbininkų visur gausi, bet šaukti į “Draugas,” 2334 So. tų.
AR NORI PINIGŲ
laipsnį — Petras Biskis, Šv.
3200 SO. HALSTED ST.
je
Aušros
Vartų
bažnyčioje
idėjos darbininkės tos mūsų Oakley avė., Tel. Roosevelt
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Trejybės parapijos, Newark,
,
’
kun.
J.
Mačiulionis
laikė
in

organizacijai brangintinis ir 7791.
N. J.
ĮVAIRŪS KO NTR AKTORIAI: Skolinam pinigus ant medi
l. .
tencija novenos lankytojų su gerbtinos...
niu ir mūriniu namu. Komišas
Filosofijos licencijato laips mų ir pasakė gražių pamokslų.
Sena sųjungietė.
tik 2%. Kreipkitės į
nį gavo Alfonsas Jagminas,
Atydžiai skaitykite biznie
Public Mortgage Ezchange
MES
X Ant karsto a. a. Juoza
Apreiškimo parapijos, Brookrių garsinamus bargenus
Budavojam naujas namus, S. L. FABIAN, Mgr.
PADĖKA.
lyn, N. Y. ir Julius Jaskelevi- po Branausko sudėjo velionies
Generalis Kontraktorius
ir įvairius išpardavimus.
809 West 35th St.
čius, Šv. Pranciškaus par. sesuo Ona Bambalienė • dvasiBudavoju naujus namus ant dirbam cemento darbus - fun
v
1
Remkite
tuos
biznierius
ir
damentus
saidvokus,
taipgi
Town
of
Lake.
—
Labd.
nius bukietus — giedotines sv. j
Lawrence, Mass.
orderių. Senus priimu į mai
profesionalus, kurie garsi
muro darbus, iš medinių pa
Mišias, kurios Aušros Vartų ! Sąjungos 1 kuopa dėkoja PeoSKOLINAM PINIGUS
Filosofijos bakalauro laip bažnyčioje bus atlaikytos 29 J plės Furniture Co. už suteiki- nasi dienraštyje “Drauge.” nus.
darom
mūrinius,
apmurinam
$50,00 iki $30,000
2453 WEST 71 STREET
snį gavo Juozas Pauliukonis,
medinį
namų
po
vienų
plytų.
neiniam
komiso iki $300.00
liepos ir 2 rugpiučio.
mų geros ir naudingos dovaTel. Republic 4537
šv. Pranciškaus par. LawrenAtrodo mūrinis, po to jau ne- J, NAMON & CO.
., _. ,.
_.
, . nos, būtent gazolinio pečiaus
Wm. J. Kareiva
X Šiandien suėjo metai,
.
.
"
.
,y .
ce, Mass. irt Eugenijus Andrureik pentyt. Turim namų ant
, .
. .
.
.v
,r
Taip-gi dėkoja vienam is įsSavininkas
Po Valstijos Priežiūra
lionis, šv. Jurgio par. She- kaip nure veiklus Ausros Var
Del
geriausios
rųšies
pardavimo ir mainymo.
taigos vedėjų, būtent p. M.
6755
So. Westem Avė.
ir
patarnavimo,
šau

nandoali, Pa. Geriausia pasi tų parapijos darbuotojas ir
kit
Namų Statymo Kontraktorius
Kežui, nes per jį ta dovana
Telefonas Grovehill 1038
JOKANTAS BROS.
žymėjo jaunasai Eugenijus komitetų narys a. a. Pran
GREEN VAI.LEY
Statau įvairiausius namus prieinama
'buvo gautų.
PRODUCTS
kaina.
4138 Archer Avenue
Andrulionis, pasižymėjęs kaip ciškus Straukas, už kurį šianOlselis šviežių kiauši
Labd. Sų-gai ta dovana y7217
S.
CALIFORNIA
AVĖ.
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
nių, sviesto ir sūrių.
Tek Lafayette 7674
vienas pirmutinių universiteto dienų ir palaidojimo dienoje—
4844 SO. PAULINA STREET
Telefonas Hemlock 5528
ra labai naudinga.
mokinių, išlaikydamas kvoti- ateinančiame
penktadienyje
Tel. Boulevard 1389
Lunchroom — Pigiai, $800 cash,
FOUR LEAF CLOVER
Labd. Sų-gos 1 kp.
štymu šild., k. v. dykai. Rend. $60
mas ir gaudamas laipsnį su- jo liūdinti šeimyna pasirūpiIlgas lista8. 1545 W. Van Buren St.
CONSTRUCTION
Tel. Lafayette 8662
Ofisas ir Rez.
ir 2384
4401 S. Mozart St.
no užsakyti iškilmingas ekzek
mma eum Įaudė.
Fundamentai
Cementiniai bloksai
REIKIA AGENTŲ
J. C. ENCHER & CO.
REAL ESTATE
vijas ir šv. Mišias.
Garadžiai, porėtai
IX Liepos 22 d. Bernaičių
Prie pardavinėjimo paten
GENERALIAI KONTRAKTORIAI
2 metų lakto išmokėjimui
Kolegijoj buvo atlaikytos ge . X Pp. Ratušinskai iš St. tuotų gyduolių. Taipgi prie pa
Real Estate ir visokia apdrauda
Taipgi budavojam visokius naujus
J. YUSHKEWITZ
Notary Public
namus.
real estate
dulingos pamaldos už a. a. Louis, Mo., ir iš Detroit, Mi- veikslų. Gabesni vyrai uždirba
Skyrius 4429 So. Fairfield
Darome įvairius legalius
Savininkas
R.
Andrellunas
436 W, 45 St.
Yards 2124
kunigų Mikų Cybelį, kuris bu- cliigan, pereitame ketvirta- po $15.00 į dienų. Patyrimas
dokumentus, apdraudžia
Užlaikau visokių
mo namus, autotnobllius
Arba
auksinių
ir
sida

vo Kolegijos Rėmėjų garbės Vienyje, atsilankydami pas
Ir kitokias nuosavybes.
METROPOLITAN
nereikalingas. Kreiptis adresu
2100
W.
23
St.
Canal 5065
brinių daiktų, vė
narys. Jisai kolegijai buvo su Aušros Vartų klebonų, savo gi
2433 West 69 Str.
liausios mados ra
ELECTRIC
SHOP
ART STUDIO
Telef. Prospect 3140
lio,, planų rolių,
teikęs daug aukų; pora arno minę, užėjo apžiūrėti “Drau
Phone Republic 4949
rekordų
ir t. t G. Navadomskis, Savininkas
5209 So. Halsted Street
Taisau laikrodžius
PAUL M. SMITH & CO.
tų; buvo paaukojęs savo be- go” spaustuvę ir stebėjosi
Elektros kontraktorius
Chicago, Ilk
Ir muzikos instru
REAL ESTATE
veik visų knygynų. Kolegijo-Įjos moderniškais įtaisymais,
2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591
LOANS & INSURANCE
Priėmimo valandos: nuo 1-5 2650 West 63rdmentus.
St. Chicago.
Perkam, parduodam, mainom na
je bus atlaikyta ir daugiau
X Aušros Vartų bažnyčios
vai. vakare
Moliavojimo Kontraktorius mus, lotus, farmas, biznius visokios
Telefonas HEMLOCK 8380
šv. Mišių už mirusį prietelį
rųšies. Nėra skirtumo aplellnkės ir
janitorius Petras Ražinskas
Phone Virginia 2054
kur yra ar kas yra. Perkam notas,
ir geradėjų.
Mes moliavojlme, dekoruojame ir 2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd
gavo
Marijonų
Kolegijos
farJOSEPH
VILIMAS
" r' '' v
lšpoperiuojame
visokius
namus. mortgage lengvomis išlygomis. Tei
AUTOMOBILIAI
X West Side biznieriai pp. moje atostogas; jo vietų užNamų Statymo
Musų kainos labai preinamos ir dar singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avenue
bas garantuotas.
Aitučiai pereitų nedėlių buvo ėmė Aleksandras Kinsgaila.
Kontraktorius
Tel. Lafayette 0455
NAUJI GERIAUSI
4556 So. Roekwell Street
6127 S. Maplewood Avė.
išvykę į svečius į Vestville, x AuSrog
parapijOs
Tel. Lafayette 6719
AUTOMOBILIAI
Bl.,_pas pp. Karpius. Kelionę Vy..ų 24
pcreitame ket.
Telefonas Canal 7233
M. YUSZKA
turėję laimingą.
virtadienyje Apskričio pirmi-

C H I C A G O J E

ŽINiy-ŽINELĖS

BANIS STUDIO

M0RGIČIA1-PASK0L0S

J. MEZLAIŠKIS

M. ZIZAS

MARQUETTE JEWELRY
&RAD|P

PETRAS GRIBAS

WILLYS, WILLYS KNIGHT
IR WHIPPET

didelis pasirinkimas varto
X Bridgeportietė veikėja p. įninkąs p. Bulevičia per susi- tų Taipgi
karų už labai mažą. kainą.
R. Maziliauskienė taip pat rinkimų įteikė dovanų už skait Norėdami pirkti pigiai gerų karų
kreipkitės j mus
Westville, Ilk, atostogas lei- lingiausių prirašymų naujų
WHITE SOZ MOTOR SALES
džia. Rašo, kad smagiai die- narių prie kuopos,
neles plaukia,
610 West 35 Street

Moterų Sų-gos 20 Kps. Pirm.
P-lė O. A. Nevulytė Išvyko
Į Rytus.

(Tųsa nuo 5-to pusi).

Tel. Tards 0699

H U P MOBILE
Geriausi

Ir

Stipriausi

Automobiliai.

Jei Tamlsta nori pirkti Automo
bili, pirmiausiai prašome ateiti pas
mus Ir pamatyti HUPMOBILE 1931
modelių, kurie tikrai Tamistas nus
tebins savo gražumu, greitumu, ir
visa
konstrukcija.
Kaina
$1,195.
f.o.b. ir aukščiau.

GRAHAM PAIGE

Kaina $845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karą. pirmiausiai
ateik pas mus ir persitikrink, kad
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemą kainą.
Taipgi turime Įvairių įvairiausių
vartotų karų už labai mažą kalną.

INC.
Savininkai: Vainoras, J. Uaskys
Telefonas Lafayette 6886

3962 Archer Avenue

DE SOTO IR PLYMOUTH

Kaikada mūsų moterėlės
ūpo pagautos, arba vien ant
“zlasties”, kelia į padanges
veikėjas, kurios netik liaunj
ne pelnė, bet nei babkų lapų
Dr. Laura Martin, iš Wa- vainiko neužtamavo, o ne
Įghington, D. C., kuri už studi- įvertina ir nepripažįsta Sųjas geografijoj yra gavus Ph.! jungos darbuotojų, dėka kuD. laipsnį, rugp. mėnesy Wil-[rių idealumui, pasišventimui
liamstown Institute skaitys ir neapmokamam darbui, šian
paskaitas šiaurinio ir pietinio die turime Sąjungų. Tos, ku
rios dirbo kuomet iždo netuŽemės ašigalių klausimais.

liai.

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLYMOUTH Chrysler išdirbystės
automobilių už labai prieina
mų kainų.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
GAGE PARK MOTOR
SALES
Joe Bagdonas, Savininkas
5625-27 S. WESTERN AVĖ.
Telefonas Prospect 5069

Kaipo lietuvis, lietuviams
nausiu kuogeriausia.
4426

So. Western

patar

Avė.

Tel. Lafayette 8227

PETRAS CIBULSKIS

REAL ESTATE
Rendavlmas, Paskolos ir Apdrauda
(Insurance)

Maliavojimo Kontraktorius

4038 Archer Avė., Chicago, III.

Maliavų ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas atakas.
2334 So. LEAVITT ST.

Namų pienai, 5 setai 2 flatų ar
CHICAGO katidžių, $10, Specialiai užsakymai
pigus. Alllson arkltektas, 115 So.
Dearborn. Central 0728.

Cash ar vertybės popieros, 100x
123 p. Ashland avė., 1% blokai
W. Rldge Rd. $45 p. J. Tripodl,
4763 Dorchester avė., Chicago, III.

BRIGHTON MOTOR SALES

nė į atsakomąsias vietas. P-lė
$20.00 ĮMOKĖTI PERKANT
Nevulytė šimtus yra praleidus
VARTOTA KARĄ IR
bevažinėdama į Mot. Sų-gos
BALZEKAS MOTORS
$100.00 NAUJĄ
seimus kuriuose dalyvaudavo
6012-14 So. Kedzie Avė.
Išmokėjimui duodame 18 mėnesių
laiką. Ateikite pamatyti pas mus ge
ne tam, kad nuvažiavus pa
Telef. Republic 9004
riausių karų už žemiausią kainą.
žiopsot, bet apimdama vietas
Willys, Willys Knight ir
seimų valdyboje ir sąžiningai
Whippet Pardavėjai
jas atlikdama. .
Geriausios Rūšies Automobi
Branginkime kų turime.

Plumbing & Heating

AUG. SALDOKAS

HARRY J. MAPP, Ine.
6739 S. Western Avė.
Telefonas Republic 0341

-~— i
AUTOMOBILIŲ championas

B U I C K
Per 28 Metas Užima Pirmenybė.

Pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUICK

ARCHER BUICK CO.
4400 Archer Avenue
Virginia 2400
1 Blokas Nuo Kedzie Ava.

JONAS SLEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

MUSŲ BARGENAI
“DUTCH BOY”

VARNIŠKIS

St. Louis White Lead ma Didelis pasirinkimas varnišių nuo
liava
gal. ir aukščiaus.
100 svarų bačkutę.

$1 .39 už

$11.25 už

NAMAMS MALIAVA

Geros rūšies
už galioną.

$1.48

Geriausio
PAINTAS

galioną.

PRIVERSTAS PARDUOT

Išvažiuoju
Europon.
Pigiai
6
• kamb. štymu šild, bung., gera vleta, gar., gera apylinkė, gera transp.
' Mažai
įmokėti,
lengvios
išlygos.
Kreiptis 4721 Dlversey avė.

ŠTAI PIGUS PIRKIMAS
Namų Ieškotojui,
Investoriul ar
statytojui, 4 apt namas prie Garfleld Pk. ir Central Park avė. Jeigu
$3,000. Lotas 60x155. Kaina $19,500.
Įmokėti $6,000. Reik greit parduoti.
Sav. serga. Išvažiuoja. Kreiptis Mr.
Tennls, 6427 Gladys, ar Tel. Estebrook 2054.

Sorto FLA1

$2.50 už

NAKTINES JUTRINOS

Didelis pasirinkimas ski MALIAVOJIMUI ŠEPE
rtingų išdirbysčių už kai ČIAI, 4 colių pločio nuo
Ir aukščiau.
nas, kurios nustebins ta
ve. SpecijalČs Cylinder
naktinės jutrinos su 3 raMes turime lietuviškų
ktais
Ir aukščiau, dalgių.

9 kamb. plytų Veneer rez., 5
bedr., 3 maudinės, 2 karų gar. ant
privat. kelio, arti transp. mokyklos,
krautuvių, 1176 Chatfield Rd, Hubbard Woods, III.
WHEATON

5 ak. prie vlešk., už miesto, gesas,
elektra, $850. A. H. Dwyer, 817 N.
WaShlngton, Wheaton, Tel. 957.

Mes darome visokius darbus, kaip tai, maliavojame iš lauko ir vidų, plumerio, elektrikas taisome, įdedame šilto vandens pečius, etc. Visas darbas ga
rantuojamas. Kainos labai prieinamos. Pašauk, ir
mūsų Apkainuotojas ateis pas jus.

A. M. BUTCHAS, Savininkas
4414 South Rockwell Street
Telefonas Lafayette 4689

FARM OS
Mod. n»m. tinka vlsietn metam,
92 p. paeierlo, virš H ak. miško,
geros išlygos. A. Hertel, Lake Zurich, III. Te:. 119.

Pardavimui pieno farma, 120 ak.
arti Buchanan, Berrien Co., Mlch.
namai, gera žemė, 18 ak. beržyno ir
kllavyno. Rašyk, Sav. F. D, Wooley
11$X$ Lakevlew avė. St. Josepb, Mlch,
I

