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500 žmonių žuvo sostinėje
VALPARA1SO, Chile, lie-, 

pos 10. — Bolivijos respubli
koj pravesta pavykusi revo
liucija prieš buvusį preziden-, 
tų Šilęs, kariuomenės viršini
nkų.

Bolivijos sostinę La Paz re
voliucionieriai apvaldė birže
lio 27 d. Tik dabar paaiški, 
kaip ten sukilėliai buvo žudo
mi. y : I
i Respublikos prezidentas Ši
lęs pirm kelių mėnesių buvo 

'atsistatydinęs, bet jis paliko
PARYŽIUS, liepos 10. — kariuomenės priešaky. Dar 

/Į Italijos ministerio pirmini-j pįrmįail j kariuomenės vadus 
nko Mussolinio grųsinimus jįs pašaukė vokiečių karinin- 
Francijos valdžia atsako vai- kų gen. Hans Kundt įvesti

FRANCIJA ATSAKO 
ITALIJAI

LONDONAS, liepos 10. — 
Oficialiai paduota, kad šian
die Britanija, ty. Anglija, Sko 
tija ir Yalija turi jau 1,890,- 
000 bedarbių. Neoficialis be
darbių skaičius toli didesnis, jnimu

LEOPOLDVILLE, Kongo, 
Afrika. — Belgų Kongo pir- 
nnu kartu susilaukė apaštali-. 
•nio delegato, kuriuom yra ar-1 
•kivyskupas J. Dellepiane. Jo 
Ekscelenci ja čia iškilmingai i 
pasitiktas. Jš stoties į nupuoš- j 
tų vėliavomis bažnyčių apaš- 
italini delegatų entuziastiškai 
nulydėjo didžiausios žmonių 
minios.

i Šiandie Belgų Kongoj yra 
daugiau pusės miliono katali- Į 
kų. Tai misionierių energingo i 
darbo vaisiai.

SERGA KARDINOLAS 
VANNUTELLI

Tai Dr. H. Suzallo, pakvies
tas į Carnegie Fundacijų pre
zidentauti. Dr. Suzallo* ligšibl

i Birž. 20 d. į Kaunu atskrido i vai. Alsėdžių v. valdybos bfl-
amerikiečiai maj. Melvin Hali, dėl neatsargumo užsidegė
kuris yra vadas šios ekskur- J motorinio gaisro gesintuvo

Į sijos ir drauge vicepirm. Cur- (špricas. Kadangi špricų užge-
tiss AVright Kooperacijos. Ta-,1 sinti nepavyko, tad užsidegė
rp keturių pilotų yra Ameri-'V. valdybos būtas, o nuo jo
kos lakūnas maj. Doolltthe, ir visas Alsėdžių centras. At-
pasižymėjęs skraidimu aklai, vykę iš Telšių, Plungės ir Sė-
nematant žemės. dos gaisrininkai neleido to-

_. ... . . . . bau plėstis gaisrui,i Si misija yra visai privati,! . . .. „ ; . . ,■ , . ■ Apie 17 v. gaisras buvo lo-i Europų atskrido komerei-, .. , . ... . ,\ .. , kalizuotas ir prasidėjo degan-
niais tikslais. I y. ,.cių namų galutinis gesinimus.

Ta proga vietinė Amerikos j§ vįso gajsra sudegė 30 
atstovybė suruošė lakūnų pri- : nannj. SavįnįnklJ
ėmimų Lietuvos aviacijos, vai- parodymais, bendras nuosto-

stybės apsaugos išlaidų didi prūsiškų drausmę boliviečių, .. 10 _  Seren tariamojo komiteto švietimo i dalyvaujant.
.kariuomenėje. ruma, ąepos ©ergą....................................

i buvo prezidento Hoover pa- 'tižios ir spaudos atstovams ]hj įvertinimas siekia 91,530

Didelis nedarbas šiandie y- !■ 
ra pavojinga darbo partijos 
valdžiai našta. Vargiai ji iš
silaikys nesuklupus.

Ministeris pirmininkas Ta- 
rdieu parlamente iškėlė rei- 
ikalavimų skirti 45 milionuS ■ 
dolerių daugiau valstybės ap
saugai.

Jo Eminencija kardinolas Va
ivada La Paže prieš vald- ^nnutelli, seniausias Šventosios 

žiu sukilo studentai, kadetų .Kardinolų Kolegijos narys.

reikalais direktorium.

ITALIJA ALBANIJAI 
PRISTATO GINKLŲ

TIRANA, Albanija, liepos 
10. — Galinga Italija mažytei 
Albanijos valstybei pristato.
reikalingų ginklų ir skolina 
pinigų. •

Pirm keturių metų Italija 
su Albanija yra padariusios 
militarinę sutartį. Pažymėta, 
kad, prireikus, kita kitai turi 
gelbėti ginklais.

Italijos karininkai yra su
organizavę Albanijai armijų. 
Taipat valstybės reikalų vedi
me Albanijos valdžia vaduo
jasi italais patarėjais.

LAKŪNAI NUSILEIDO 
JŪRON, IŠGELBĖTI

dalis ir kai-kurie » gyventojai, 
gen. Kundt paskelbė parėdy
mų ištikimai kariuomenei? 
“Jokių žmonių neimti nelai
svėn, visus žudyti!” Kariuo
menė ir policija jo parėdymų

PADIDĖJUSI DOLERIO 
VERTĖ

WASHINGT()N, liepos 10. 
— Darbo statistikų komisio-

CHICAGOJE
VINCĄ LANKĖS! 

“DRAUGE”

lt. Apdraustų namų buvo 11. 
Lakūnai išbuvo pora dienų. Apdraudimo suma siekia 13,- į 

Nusileido Lietuvos aerodro-(000 lt. Per gaisrą sudegė val- 
ime. “R.” dybos namas, vaistinė, 2 sta-

--------------- ;--------- Įmbios krautuvės. 1 odų išdir-
GAISRAS ROZALIME bimo fabrikėlis ir žydų sina- .

—j-----------  gogą. Žmonės ir gyvuliai ne-
Birželio 12 d. Rozalimo mie- nukentėjo. “Ž. P.”

'.stely kilo didelis gaisras. Su-

DAKAR, Senegal, liepos nuo kulkosvaidžių.

Plačiai pagarsėjęs lietuvis t
!pildė. Apie 500 žmonių krito pnierius E. Stevvart skelbia, boksininkas Vincą šiomig die-

kad dolerio vertė pirkime gį. 'nomis ajvyko Chicagon ir la- įny&os varpinė, bet bažnyčia 
»met kiek padėjusi, pafygi- »nkėsi “$raugo” ofise. ‘ ftentĄentė jo. Namai sudegė su
mus tai su praeitų metų ver-( atvažiavo Chicagon kartu su-iVigu turtu, nes (jpį kaitros ir

degė 20 namų, dauguma gy
venamų namų. Sudegė ir ba-

NUSKENDO 25 ŽMONES

A10. — Trys francūzai lakūnai, 
kurių priešaky yra Jeari JS^e-/ Už P°r°a dieni} į sostinės

j rmoz, iš Pietų Amerikos skri- 
1 do į Afrikų per Atlantikų.

Skrindant prakiuro gazoli- 
nos kubiliukas. Jie nupuolė 
jūron ant vandens ties vienu

ANGLIJOS KARALIUS UŽ 
TAIKĄ INDIJOJ

apylinkes atvyko revoliucio 
nierių kariuomenė su genero
lu Galindo priešaky. Šis pa
reikalavo valdžios j dvi va- 
landi pasiduoti. Praėjus vie
nai valandai buvusis preziden-

.garlaiviu. Kaip jie, taip ve-Į^ Kun(lt
•žarna pasta išgelbėta.

Buvo praskridę didesnę ke
lionės dalį, kada nelaimė įvy
ko.

ATIDĖTI FRANCUOS 
SUMANYMĄ

te. i ristininku Gansonu.

Bet Stevvart nurodo, .'kad 
kuomet įvairių daiktų daug- 

valdžios nariai išsislapstė į- menomis pardavimas kiek at
pigęs, tai tuo pačiu laiku ma
žmenomis pardavimas nepin- 
ga.

vairiose svetimų šalių pasiu
ntinybėse.

i Revoliucionieriai užėmė La 
Paz be pasipriešinimo, nes ir 
valdžios kariuomenė padėjo 
ginklus. Tada išnaujo kilo bai
senybės. Revoliucionieriai ė-

--------------- į BERLYNAS, liepos 19. — mė pulti ir žudyti įtariamus
LONDONAS, liepos 10. —iVokietijos parlamento užsie-jsavo priešus. Po to sudaryta 

Čia atidaryta nauji Indijos įi nių reikalų komitetas patvir-
namai. Anglijos karalius da- tino valdžios paruoštų atsaky

mų Francijos užsienių minis-lyvavo iškilmėse. Pasakė pra
kalbų. Ragino indiečius grų- 
žinti Indijai taikų ir gyvento
jams vienybę, kad ten išnau
jo žmonės gyventų laimėje.

namų artumo ugnis išsiplėtė

Turimomis žiniomis, šiem 
besimaudydlami visoj Lietuv 
jau nuskendo apie 25 asm 
nys. O kur galas? Juk dar til

Tas reiškia, 'kad už dolerį ■ Abu svečiu tapo pakviesti ]a})aį greitai. Daugiausia nuo vasaros pradžia. Kodėl- tie] 
šįmet galima pirkti truputį i Draugo piknikų. Jei sva- ,giaisro nukentėjo žydų namai, maža atsargumo? “Ž. P.’ 
/daugiau visko. 1 ')I1S realai nesutrukdys, tai, Nuostoliai siekia iki pusės mi-1 -......................

teriui Briand dėl jo sumany.-|i SUMAŽINTAS KALĖJIMO
mo sufederuoti Europos val
stybes.

Vokietijos valdžia pataria

DARBININKŲ RIAUŠĖS
BUTTE, Mont., liepos 10. 

i— Timsteriai ir mašinistai 
įsukėlė streikų. Jų vieton da
rbdaviai pakvietė streiklau-

laikinoji militarinę valdžia šiuos gi užpuolė streiki-
grųžinta tvarka. minkai. Keletas asmenų'su

žeista.
Kad neįvyktų daugiau riau

šių, šerifas pašaukė tarnybon 
100 padėjėjų.

LAIKAS

-Karalius pareiškė, kad In-Briandui tų sumanymų atidė- 
dija. jo širdžiai esanti brangi, ti tolesniems laikams ir pir

moje vietoje darbuotis už mui
POLICIJA PUOLĖ RŪMUS

BOMBAJUS, Indija, liepos 
10. — Penktu kartu policija 
puolė čia Indiečių Tautinin
kų Kongreso rūmus. Pagrob
ti Kongreso išleisti be vald
žias leidimo biuletinai. Areš
tuotas vienas indietis.

PASIGAILĖTA 22 PAS
MERKTŲ ARABŲ

JERUZALE, liepos 9. — 
Jeruzalės aukštasis komisio- 
nierius pasigailėjo 22 arabų, 
kurie buvo nubausti miriop už 
žydų žudymų buvusiomis pra
eitais metais riaušėmis. Mir
ties bausmę pakeitė kalėjimu.

sakė, atvyksiu į piknikų.

PASKUTINĖ DIENA
lijono litų. Padegėliai dabar py\RE|NY NĖRA RAMYBĖS

•gyvena po atviru dangumi, i ______
| Gaisrų likvidavo atvykę ug-1, BERLYNAS, liepos 10. — 

šiandie, liepos 10 d., yra pa-; niagesiai. Gaisro priežastis ti- Nežiūrint Francijos protestų,! 
{utinė diena mokėti taksas riama. M. L. paliuosuotam Pareiny nėraskutinė

už nekilnojamas savastis. Ku
rie šiandie neužsimokės, tie vi
si turės mokėti pabaudos — 
1 nuošimtį į mėnesį. 

i Pavyzdžiui, kas turi taksų 
už namus 100 dolerių ir šia
ndie neužmokės, rytoj jau pri
sieis mokėti 101 doleris.

Pagrobė 15 šautuvų

ramybės. Gyventojai puola 
tuos visus, kurie ilgus metus 
sėbravosi su okupantais.

Birželio 14 d. prieš pietus ( Zeitze, arti Leipcigo, vo- 
• apie IĮ vai. Jonišky kilo gai- kiečiai fašistai užpuolė fran- 
sras. Gaisras prasidėjo iš U- eazus sportininkus plaukikus, 
pytės Olšausko namų. Gaiš- kurie buvo atvykę persiimti 
ras sunaikino septynetų na-i,gu vokiečiais plaukikais, 
mų. Kadangi ugniagesių ma-J vienas fagigtas peiliu su. 
šinos buvo užrūdiję, tai buvo raižytas. 'Prancūzas areštuo- 
pavojaus sudegti visam mies-‘ltas ir nubausta9 kalėjimu, 
tui. Nuostolių padaryta labai Francijos konsulis iškėlė

GAISRAS JONIŠKY

tinių panaikinimų. Tuo reika
lu Vokietija pataria sušaukti
Europos valstybių konferen

ciją.

VALDŽIOS KARIUOMENĖ 
PULS SHANTUNGO 

SUKILĖLIUS

NANKING, liepos 10. — 
Kinijos valdžios kariuomenės 
žymi dalis atšaukiama iš Ho- 
nan fronto ir bus pasiųsta į 
Shantungų nugalėti sukilėlius. 
Pirmiausia norima atsiimti 
Tsinan miestų Shantunge.

Ties Oak gatve Micbigan e-' 
žere rastas nežinomos moteri
škės lavonas.

i FRANKFORT, Ky., liepos) 
•10. — Vietos valstybiniam ka
lėjime anądien kilo gaisras. 
Gesinime energingai dalyva
vo ir daug kalinių. Nei vienas 
nedrįso jų pabėgti, nors tu
rėjo geros progos tai daryti.

121 kaliniui už pasižymėji- 
•mus gesinant gaisrų sumažin
tas kalėjimo laikas.

i NEW YORKO GYVENTO
JŲ SKAIČIUS

NEW YORK, liepos 10. — 
(New Yorko miestų sudaro pe
nkios dalys, vadinamos “bo- 
rough.” Jos yra: Brooklyn, 
Manhattan, Bronx, Queens ir 
Hiclnnond. Visose šiose mies
to dalyse, einant federaliu ce
nzu, gyvena 6,955,034 žmonės.

PLATINKITE “DRAUGĄ?

___________________________

SUSEKĘS ŠALČIO PERUS

Trys plėšikai užpuolė spo
rto daiktų krautuvę, 2716 We- . .. .
st 22 gat. Pagrobė 15 šautu- "tZ'‘'I,rotest*
vų, apie tuzinų sporto vilno-
nių marškinių ir 15 dolerių. 
.Krautuvėje tuo metu buvo 
tik vienas savininkas John 
Hajek.

ti. Be to, Jonišky sudegė ži
balo ir aliejaus sandėlis, ku- ( 
rio nuostoliai siekia 15,000 li-!( 

“M. L.”|

UŽTIKO LAIVĄ SU 
DEGTINE

Dr. Pfeiffer, Maryland U- 
niversiteto medikalės mokyk
los profesorius paskelbė suse- 
įkęs perus (gyvius)', kurie su
kelia šaltį (slogų). Jis sakosi 
išrašius ir vaistus nuo šalčio 
pasigydyti.

Parėdyta patikrinti 
poticmonus

Einųs Chicagos policijos vi
ršininko pareigas Alcock po
licijos kapitonams parėdė pa
tikrinti visus policmonus, ar 
kartais kurie jų nėra įtaria
mi sėbravime su tais ar ki
tais piktadariais, gal su 
“ bootlegeriais,” ar “raketie- 
riais.” Parėdyta, kad tas bū
tų atlikta ligi liepos 20.

i Lake Bluff nuo arklio nu
kritus žuvo Miss Helen Bo- 
wen Blair, 17 metų, turtuolio 
Wm. McCormick Blair vien
turtė duktė.

i OSSINING, N. Y., liepos 
110. — Arti Sing Sing valsty
binio kalėjimo Hudson upėje 

\ oldemaro byloj, kurioj jis ,va]stybinė policija sulaikė 
kaltinamas už valstybės išda- ;piaukįantį įtariamų laivų, 
vimų, teismo įstaigos tardė, jame rado degtinės 250,000 
visus tuos žurnalistus, su ku-'^j vertėg ir 25 vyrus, 
riais Voldemaras kalbėjosi. ==========================
Ar bus duota Voldemaro by-' CHICAGO IR APYLIN-, 
lai tolimesnė eiga, ar ne, dar kES. — Dailus oras; ne taip 
neaišku. “M. L.” <]aug gįita.

VOLDEMARO BYLA

SUDEGĖ SODYBA» ' I
—...........

Iš Šiaulių praneša, kad 
Šiiaulių valsčiuj, Lieporių kai
me sudegė Jono Gabril-aičio 
gyv. namas su visu invento
rium. Sudegęs turtas buvo ne- 

i apdraustas. Gaisras kilo iš 
netikusio kamino. “R.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų „ .$10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23 
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.33 
Vokietijos 100 markių 23.89
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• Badaktorlus priima —- nuo ll:io Iki 11:00 ral
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Skalbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet.
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BIZNIO PADĖTIS.

; Praeitas mėnuo biznio atžvilgiu ar tik’ 
nebuvo blogiausias. Tai parodo statistika ir 
didelis darbininkų skaičiusi atleistų iš darbo. 
Tas faktas daugelį biznierių įvarė į nusimi
nimų ir beviltį. Daug kas mano, kad suma
žėjas biznis nebeatgaus savo pirmykštės pa
dėties. Praeito rudens akcijų nusmukimas 
ir dabartinio biznio puolimas užkrečia žmo- 
nes nepasitikėjimu šio krašto pamatine biz
nio struktūra.

Po praeito rudens akcijų puolimo pre
zidento Hooverio suš&uktoj pramonininkų 
konferencijoj buvo žhdėta įkinkyti dirbtuvės 
į darbų įvairiems konstrukcijos darbams. 
Tuo nuraminta visuomenė, nes šiek tiek biz
nis’buvo atsitaisęs, ddrbų padėtis pagerėjus? 
Bet pastarais mėnesiais^davėsi matyti, kad 
pttftnonininkai im A<i^. s«rQ_^dėjiįrius i'kb 
pil^e. Jie, si^^^SaCSĘ’.pkuui
riu’ės prezidentui buvo pažadėję vykinti, uie 
neišdrįso, nes bendra visame krašte biznio 
patfeiis pasirodė pergyvenanti sunkias dienas.

Tokia padėtis yra ne vien Jungtinėse 
Valstybėse, bet beveik visame pasaulyje pra- 
niobė ir biznis yra žymiai sumažėjęs.

Bet yra ženklų, kad šiomis ((ienomis 
bendras biznio judėjimas pakilo nuo 93.9% 
iki 95.2%. Reiškia, šiek tiek arčiau priėjo 
prie normalumo. Reikia tikėtis, kad rudeniop 
biznis Jungtinėse Valstybėse vėl sugrįš į nor
minę padėtį. i

eitų trečiadienį. Jo konsekracija įvyko šv. 
Klemenso bazilikoj. Laikraštis praneša, kad 
Vyskupas Bučys bus vyskupu, reprezentuo
jančiu slavų apeigų katalikus Romoje.

Pranešama, kad tuojau po konsekracijai, 
Vyskupas Bučys įšventino kunigu princų A- 
leksandrų Walkonsky, buvusi seniau Rusijos 
militariniu attaclie Romoje. Katalikų tikėji- 
man jisai perėjęs 1912 m., o dabar esųs pro
fesorium rusų ir paleo — slavų kalbų orien- 
taliniame institute Romoje.

“Catliolic Tribūne” taipgi pabrėžia nau
jo vyskupo tautybę, kad jisai Amerikoje lie
tuvių tarpe darbavosi nuo 1917 iki 1921 m.

Šios papildomos žinios mums lietuviams 
dar daugiau džiaugsmo duoda. Pasirodo, kad 
J. E. Vyskupas Pr. Bučys bus vadu visų sla
vų apeigų' katalikų. Tai aukštos, sunkios, bet 
kartu ir garbingos pareigos. Reiškia, lietu
vis vienuolis, kuriam uždėta taip aukštos 

pareigos, turi didelį pasitikėjimų pas Popie
žių ir Jo malonę. Tas faktas teikia garbę ne 
vien pačiam J. E. Vyskupui Bučiui, jo va
dovaujamai Marijonų Kongregacijai, bet vi
sai mūsų tautai, kuriai, matomai, paties 
Aukščiausiojo yra skirta apaštalauti kataliky 
bę rytuose.

J. E. Vyskupas Bučys, gyvendamas Pe- 
tfapily ir profesoriaudamas Dvasinėj Aka
demijoj, turėjo labai plačias pažintis aukšto
se sferose bei mokslininkų tarpe. Pravoslavų, 
tarpe jisai buvo tikru katalikybės apaštalu. 
Savo mokslingumu ir įtaka jis daug gero 
Katalikų Bažnyčiai padarė. Istorija, be abe
jo, nepraeis pro šalį, jo didelių nuopelnų ne
pastebėjusi.

Tas pats faktas, kad Vyskupas Bučys, 
tuoj po {savo konsenkracijai, įšventino kuni
gu Rusijos kunigaikštį, labai daug pasako a- 
pie naujojo vyskupo pareigų svarbumų ir kil
numų.

s-assaBM
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DAR APIE VYSKUPĄ BUČĮ.

‘Catliolic Daily Tribūne” paduoda dau
giau žinių iš Romos apie J. E. Vyskupų Pran
ciškų Bučį. » t

Didžiai gerb. prof. kun. Pr. Bučys titu- 
liariu Climpo vyskupu Bizantijos slavų apei
goms Popiežiaus pakeltas Konsistorijoj pra- 

, ■ -

Dr. Andr. Kšesinskis Vertė Pr. Gineitis

ATSITIKIMAI TERE
SĖS NEUMANN GYVENIME.

■« (Tąsa)

Kuikurios moterys stengėsi pabu- 
eilioti jos rankų. Kažin kuris per neatsar
gumų, suėmęs jos delnų, bent kiek pas
paudė. Pasigirdo iš jos krūtinės vaitoji
mas, reiškiąs patirtų didelį skausmą. Jai 
prašant atidarytas dar vienas langas, 
neg silpni jos plaučiai labai atjaučia gry
no oro reikalingumų.

4 Kai visi jau išėjo, į kambarį įleido 
naujų žmonių būrį. Ir vėl įsibeda į jų 
daug godžių, išvysti nepaprastus daly
kus, ž\ifgsnių, ir vėl ji užverčiam i klau
simais. Apžiūrinėjamos jos žaizdos, reiš
kiamu užuojauta, šis bei tas prašo ją at
siminti juosius savo maldose, utsisveiki- 
n arti a ir išeinama. Ir taip keičiasi vienas 
po kilo lankytojų būriai.

Vieną būrį sudarė išimtinai tik ku

arybės Skyrius.
is centro susiRnrtafo

Prašau | Mano Kampelį
toli mūsų ūkio turi savo dido- 

■ H ir gražiai sutvarkytų ūkį.
ljabdaringosios Sųjungos! Nuomos mokės 500 dolerių į 

veikėjai ir vasaros karščiuo • • metus. Reikalingus tam raštus 
padaryti pavesta adv. J. Gri-
šiui.

se neima atostogų. Jie labda
ringąjį darbų varo pirmyn. 
Tai gerai parodo centro skait
lingi susirinkimai.

Kaip jau truputį buvo pas
kelbta, centro susirinkimas 
įvyko birželio 25 d., Aušros 
Vartų parapijos mokyklos ma
žesnėje salėje. Susirinkimui,

Rinkliava. Del rinkliavos 
bažnyčiose susižinota su kan
celiarija ir ji perkeliama į 
sekmadienį po Paaukštinimo 
Šv. Kryžiaus t. y. šiemet į rug1 
sėjo 21 dienų. Talu tikslui nu- ! 
tarta atspausdinti 10,000 spe

Pro f. Kampininkas

l

i pasimaudyti, o nei peno no- 
J aukoja New Yorko žydų pope
liui “workeriui”.

Pliila boisai, būkite “smart 
sėt”; suraskite vyresnį ba- 
tiuškų, kuris ir Vabaleika pa- 
koliotų, kai jis šiltų diena 
pkikdosi Jackson parko “by- 
čiuje”.

“Žemaičių Priedelis”, daryd^ias naujų

kaip paprastai, vadovavo cen- cialių vokelių, 
tro pirmininkas p. Antanas' Prašoiha paramos, šv. Ka 
Nausėda,! o sekretoriavo
Fabijonaitis sekretorius.

Išvažiavimas, išklausius į- 
vairių raportų,• pasitarta ke
liais svarbiais dalykais, kurių 
vienas buvo — kito išvažiavi
mo į Labdaringosios Sųjun
gos ūkį surengimas. Išvažia
vimas nutarta rengti rugpiu- 
čio (August) 31 dienų tuo 
pačiu būdu, kaip ir pirmų j į, 
kuris buvo birželio 1 dienų.

Padaryta pastaba, kad dau
gelis žmonių pirmojo išvažia
vimo dienų ūkio nerado. Kiti, 
mat, paėmė Joliet Road 4 a, 
o reikėjo važiuoti naujuoju 
Joliet Road Nr. 4, be raidės 

: j f
Kitas svarbu* dalykas svar

styta, tai galūtįttos Labdarin
gosios Sujungęs' reikalų sut
varkymas su kanceliarija. Nu
tarta šį reikalą sutvarkyti pa
vesti centro valdybai.

Seimas. NntaUa vienuolip- 
aj Labdara^Mios Sųjungos 

šėirfių laikytFlapkričio 16 die
nų; Šv. Kryžiaus parapijos 
salėje, Town of Lake koloni
joj. Kur atsigaivinusi veikia 
pirmoji labdarių kuopa. Kuo
pos prašomos išanksto prie

“a”

PROF. KAMPININKO 
RADIO

Paryžius. — čia madų dra-

K aunas. — Žemės Ūkio pa- 
rodon atgabentas iš užsienio 
arklys. Kadangi per kaiku- 
rių “pavyzdingų” valsčių 
balas arklys begalėjo išbristi,

P- zimiero kapinyno bendro, ės' bažiaall. gal„inilll0 užkeltas ant stiprių ratu
valdyba savo laiku buvo pas- !jvyko ^^„„1,,, Matj sllži,10. 'ir astuoni žemaitukai turėjo 
kvrnsi Triibdarinaaiai Sninn-’. , ■ . '-ii niivovf! i JC’nn.Yiokyrusi I.abdanngiĮjai S«nn-',a kad Kal|n(, tveriasi naujjį nuvežti į Kaunu, 
gai penkis tuksiančius doie- jas lnadl) drabužiams galaiu.‘ 
rių. Del to nutarta paprašyti, «sindikatas>,; kuris žnda 
kad'dabar toji auka butu per-i batį dide|iu Paryžiui kon!dl. 
vesta sųjungai, nes pinigai y-
ra labai reikalingi nupirktojo 
ūkio išmokėjimui.

Lapinsko reikalu. Juozas 
Lapinskas prisiuntė

i rentų. Pirma naujo kauniškio

PĖA8AU NESIJUOKTI.

dėdė, susitikęs savo
“sindikato” drabužių mado.-, “tunaitį bara:
laida jau gatava ir sempeliusĮ _ Kai aš girdžiu apie ta-
amerikiečiai ekskursantai ga-

laiškų. }į matyti Laisvės Alėjoj. Tai 
kuriame prašo gelbėti jam pa- Į vyriškas drabužis — kelnės 
sigydyti iš sunkios ligos. Nu-’įr marškiniai su vienu guzi- 
tarta jo padėtį ištirti ir jei|ku užsisegimui. Esu, drabu- 
būs reikalinga .ir jei būs ga- j žig labai patogus, tinkųs į 
įima pasiųsti jį į tas gydyk- teatrus eiti, baliams ir t. t.
J&S, kuriose jisai pirmiau bu- ________
Jo, bet dėl lėšų stokos turėjo Phila, Pa. — Buvęs Brook- 
įugrįzti. Prašoma visuomenę dabar Cbicagos liętu-
31 paremti. Tvarkos delei ge-|viškų tavorščių batiuška Va
riausia būtų aukas siųsti per 'baleika daro “smarkių pasta-

“Visiems gerai žinoma, jog žmogus tik 
tada gali visais atžvilgiais išsilaikyti deramo
je aukštumoje, jei jis turi ir tikėjimo meilę, ir 
išmokslintų protų, ir išauklėtų valių, ir švel
nius jausmus, ir sveikų kūnų.

“ švtaš. penkias gerybes įgyti, tarp kitką, . Vi. , , .
, • i -i v v . m , šio seimo ruoštis, kad ji pa-padeda katalikų knygos ir laikraščiai. Todėl į .ljf4> t

visai teisingai sako šv. Tėvas Leonas XIII Į dantis pilnai pasisekusiu. Kuo

“Veltui statysite bažnyčias, steigsite mo- !pų veikėjai prašomi parinkti
seimo programo knygų ap

... i .. ,. . , ... .L” įmokamų skelbimų,nenorėsite skaityti ir neremsite katalikiškos i
spaudos”; į Ūkio išnuomavimas. Pusa

šiuos žodžius čia pakartojame tam, kad. rodo, kad pati Labdaringoji 
jie ir mums tinka. Mes turime ne tik skaityti, [Sąjunga dar nėra pasiruošusi 
bet ir remti katalikiškųjų spaudų. Tų paramą J ūkį valdyti. Del to reikia jį 
galime teikti visokiais būdais. Štai, ateinantį' išnuomuoti kitiems. Šiais me-

kyklas ir darysite visokius gerus darbus, jei

sekmadienį įvyksta dienraščio “Draugo” 
piknikas. Tai puiki proga paremti katalikiš
ką dienraštį. Del to nuoširdžiai esate užkvie- 
čiami atsilankyti, paremti ir sustiprinti svar
bų spaudos darbų.

* r

liai, kuriems į įvairius paklausimus Tė- 
rėsė atsakinėja galvos linktelėjimu ir 
trumpu “taip” arba “ne”.

Pagaliau kunigas klebonas, matyda
mas, kad Tėrėsė labai pavargo, liepė už
daryti įeinamąsias duris ir daugiau* ne
įleisti lankytojų.

3. Iš Teresės Neumann praeities.
Visą tų lankytojų priiminėjimo lai

kų buvau kambaryje šalia Teresės. Klau
siau, akiliai stebėjau kiekvienų smulkme
ną: nesykį pats patiekdavau klausimų ir 
stengiausi atspėti bei suprasti tų sielą. 
Stengiausi įsižiūrėti į jos žvilgunčias a- 
kis, kuriose atspindėjo kažin koks dide
lis skausmas drauge su neišpasakytu 
džiaugsmu bei dvasios pakilimu, stebėjau 
jos išblyškusio, pailgo ir gana pilno, bal
tu skepeta pridengto veido bruojžus. Pa
prasta kaimo mergaitė 29 metų ir 6 niėn. 
amžiaus! Visų laikų gyveno gimtųjame 
savo kaime. Vos tik artimiausių apylin
kę tepažįstų. Matomai, niekad nėra va
žiavusi traukiniu! Tačiau gi kiek nepap 
rastų įvykių atsitiko jos gyvenime!

Kurį'laikų tarnavo pa& kaimynų —

Labdaringosios Sųjungos cen
trų.

A. A. Ė. NAtTGŽĖMld LAI
DOTUVĖS.

tais ūkis buvo išnuomuofas 
svetimtaučiams, kas sudarė 
kai kurių nepatogumų. Ki
tiems metams išnuomuotas Ma 
rijonų Kongregacijai, kuri ne-

vo bomavimą, daužymąsi nak
timis po įvairias vietas, lat- 
ravirnų, tingėjimą imtis bile 
kokio darbo, net plau
kai ant galvos stojasi!

— Penktadieny,, valgant 
sardinkas, Jonukas jaunesnia
jai sesutei sako:

— Žinai, Elziutė, kad di
džiosios žuvys jūrėse labai 
daug tų sardinkų surija! t

— Ja t D kokiu būdu tos
ba” (gatavas net pabaudų už
dėti) čion gyvuojančiam Ly- 

iros chorui, kam jis šiltą die- , žuvys atidaro blekines dežu- 
nų važiuoja į Atlantic City tęs

, .. . ■ ... _. _ zų pamokslų pasakė didžiai
ta netekusi uolaus veikėjo, 51 / ..., . . . s , Igerb. pralotas, o kapuose kun.kp. pirmininko, lietuvio pat-i . ,r A. . ,T ... ,1 - A. Martmkus. Nors diena bu-rioto ir gero kataliko a. a. I .. a v.'

. . v-r ■ v - , . ivo lietinga, tačiau žinomuKazimiero Naugzemio, kuris | . , ... .
. . v., . .... nesulaike nuo dalyvavimo at-visai netikėtai pasimirė bir-■ . ....sisveikimnie su visu invlimuzelio 30 dienų.
Velionis buvo vienas iš pa

vyzdingiausių mūsų veikėjų.

ir gerbiamu veikėju.

Labdaringoji Sąjunga ne-
Jis daug darbavosi, aukavo, ■ pamiršta savo geradarių. At-

’bet ir savo šeimų gražiai už- simena juos maldose, užperka
laikė, vaikams davė mokslą mišias. Užpirko mišias ir už

. T_ . . ,T w !a. a. K. Naugžemį. Velionies A. a. Kazimiero Naugze-', . , , . , . , .
. , . . L ± , laidotuvėse dalyvavo labdariųnuo laidotuves sutraukė tuks-1 ... , .. . . ...

, v- v . . . , i centro valdyba, direktoriai irtancius žmonių iš visu miesto , , , , , , ....... -. . . , ė... , daugybe labdarybės veikėjų,daliu. Šimtai automobilių ly- .* .... . ” .
~ • , v Centras reiškia giliausią uždėjo i kapus. Is namų i baz- . „

v. A1 ... . . . . uoiauta p. Nangžemienei, ne-nycia.atlydėjo trys kunigai su . ., .. .
i . -1. 7- v . muistančiai labdarių veikėjai,gerb. pralotu M. krusn prie- , ,

y . . „ y y. . ,, sflnauis ir dukterims,sakvje. Bažnyčioje pamaldos

CICERO, ia,
Pranešimas.

Visų draugijų atstovų susi
rinkimas bus 29 d. liepos, 8 

į vai. vak., Šv. Antano parapi
jos svetainėje, ant 15-to^ gal 
vės ir 49 Court.

Šitas susirinkimas bus ma
sinis susirinkimas, tat visų 
draugijų valdybos ir atstovai 
kviečiami, taip pat ir visi vei
kėjai.

Mes, eicėriėeiai, 14 d. rug
sėjo, šių metų, turėsime di

delės iškilmes. Tai bus pen
kių šimtų metų Vytauto mir
ties atminimas. Tad-gi tam 
darbui yra reikalinga valdy
ba ir komisijos.

buvo labai iškilmingos i r, Labdaringosios Sųj. Valdyba. Kviečia laikinoji valdyba.

ūkininkų, nes jos tėvai, turėdami nedide
lį ūkį, negalėjo išmaitinti savo skaitlin
gos, susidedančios iš dešimties vaikų, 
šeimos. Buvo labai pamaldi, kas tačiau 
į aplinkinius nedarė didelio įspūdžio, 
kadangi Konnersreutb’o gyventojai yru 
dori ir*giliai religingi žmonės. Tėrėsė pa
sižymėjo gera sveikata ir nepaprasta fi- 
zine jėga. Dažnai ją tekdavę matyti su 
sunkia našta ant pečių, sp kibirais van
dens, su dalgiu ar prie arklo laukuose, 
arba triūsiančių aplink gyvulius. Kai su
kako 20 metų, arti jos darbdavio namų 
ištiko gaisras. Rinkėjo gelbėti seimininko 
namai ir kiti trobesiai. Tada ji pačiupo 
kibirus ir skubiai nešiojo bei padavinėjo 
ant stogo kibirų' su vandeniu, staiga paju
to pusiaujyje baisų skaudėjimų dėl kurio 
nepajėgė suvaldyti kibiro, kad net jis 
iškrito iš rankų. Kulį laikų ji sirgo ir 
turėjo lovoje gulėti. Tačiau pamažu pra
dėjo taisytis ėmė vaikščiot ir lengves
nius darbus dirbti. Bet kai kartų bedirb
dama mėgino atsitiesti, skaudėjimas vėl 
pasikartojo dar smarkesnėj formoj, kad 
net parkrito aukitjęįninka -rir .smarkiai

susidavė pakaušiu į žemę. Prasidėjo 
smarkūs galvos skaudėjimai. Jos regėji
mus nusilpo, o veikiai net visai apako. 
Vienkart prasidėjo mėšlungiai krėipvmai 
ir paraližai kai kurių kūno organų. Ko
jos visai atsisakė klausyti ir ji negalėjo 
vaikščioti.

Tolesnioji įvykių eiga rišusi su asme
nim šv. Teresės Vaikelio Jėzaus. Jos be
atifikacijos dienų (29 d. balandžio 1923 
m.) staiga Tėrėsė praregi Ir džiaugsmin
gai išvysta šviesų bei aplinkinį pasaulį, 
kurio beveik kefūriuą metus ji jau buvo 
nemačiusi. Šv. Tėrėaės kanonizacijos die
nų (17 d. gegužės 1925 mt.) po ilgesnės 
maldos nepaprastame regėjime, kuris 
perima jos visų' sielų ir padaro jų nejau
trių aplinkumai, gauna užtikrinimų, kad 
galėsianti vaikščioti. Regėjimui • išnykus, 
atsikelia iš patalo ir didžiausiam visų 
ten buvusių nusistebėjimui be kitų pa
galbos ima vaikščioti po kambarį. Ta
čiau po šešių mėnesių vėl sunkiui susirgo 
aklosios žarnos uždegimu. Parvedė gy
dytojų, kurs pareiškė, kad padėtis esanti 
labai rimta, ir liepė kuogreičiausiai vež

ti į artimiausių miestelį Waldsassen, kad 
padarytų operacijų. Kai jau viskas buvo 
kelionei paruošta, ligonė paprašė atnešti 
jai šv. Teresės relikvijas. Jos prašymas 
tapo išpildytas, ir po to vėl išvydo regė
jimų, ėmė judinti lūpas, ir su kuo tai ne

matomu su pasigerėjimu kalbėtis. Re
gėjimui pasibaigus, pasakojo susirinku
siems', kad jai pasirodžiusi nepaprasta 
šviesa, iš kurios prabilusi į ją šventoji
Tėrėsė ir užtikrinusi, kad ir iš šios ligos 
ji tuojaus pasikelsianti. Ir tikrai karštis 
tuojau nukrito, ją kankinę skausmai bei 
diegliai pranyko. Paprašė paduoti rūbus, 
Išsikėlė apsivilko ir kuoveikiausiai nu
vyko j bažnyčių. Gydytojas pripažino ją 
visai pasveikus.^

Po tų nepaprastų pagijimų įvyko 
dar nuostabesni reiškiniai, būtent; Stig 

matai (žaizdos), sunkimasis kraujo iš 
žuizdų ir akių, ekstazės ir gulėjimas vi
siškai apsieiti be valgių ir gėrimų.

(Bus daugiau).
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Teisiu Skyrius

Rašo Adv. JOHN B. BORDEN 
2151 W. 22 St. Tel. Roosevelt 9060
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Vakarienė.
Apie 5 vai. vakare prasidė

jo vakarienė. Ji įvyko dv. 
.Jurgio draugijos mažojoj sn-

Toronto lietuvių jaunimo Vakarienėn tiek prisirin- 
grupė rengia draugiškų išva- ko žmQniw> kad vienu kartu

Draugiškas išvažiavimas.

LIETUVIAI AMERIKOJE

TORONTO, KANADA.

inadžeris p. George W. Weli»li, 
{kandidatas į Michigano vals- 
j tybės gubernatorius, kuris y- 
! patingai gražiai pakalbėjo a- 
pie Vytautų, jo nuopelnus kai
po karžygio, valstybės vado ir 
krikščionybės platintojo. Be 
to, p. Welsli pasidžiaugė tuo 
faktu, kad lietuviai gerbia

NAUJAS ŠVINDELIS Idrinskas lyg abėjojo apie Ba- ziav™» j N*agara Falls vhe' {prie stalų visi negalėjo sutilp-

cevičiui vadovaujant. Visi 
chorai dainas buvo parinkę 
specialiai šiai iškilmei. Jos 
klausytojuose sudarė tikrai 
patrijotinę nuotaikų. •

Gražiai pasirodė ir mokyk
los mergaičių drilius, kurį iš
mokino Seserys Pranciškietės, 
mokyklos mokinės ir gražių

rikos lietuvių tautybės reika
lui. ,

Gale kalbėjo ir gerb. kun. 
Lipkus, klebonas.

Rengėjai. Vytauto jubilie
jaus komitetų sudarė šie d r- 
jų atstovai: kun. J. Lipkus, 
V. Nikšas, B. Bacevičius, M. 
Bagdonas, P. Kazanauskas, P.

Tikėjosi pelno — gavo 
nuostolį.

Gudrinskas padavė Bara 
bančikui savo antrašų, ir pra
šė, kad be atidėliojimo parei
kalautų nuo Kukulio skolos,

rabančiko čekio gerumų, o iš 
Baltimorės gautų čekį, sumoje i

pos 27 d,. Visi torantiečiai, tįe Svečiai sodinta keliais at- 
} atvykę iz apsistoję Kanados ‘'vėjais.

Prakalbos ir koncertas. A-depozitavo savo ta!pusėje’. Viktorijos parko, pa-
kon, džiaugdamasis, kad taip 
trumpu laiku uždirbęs $150.00.

Už keturių dienų laiko, 
bankas telefonu pranešė Ba

iles jam, Gudrinskui, pinigai ;abančikui- kad jo depozituo 
labai reikalingi.

“Jeigu greitai iškolektuosi, 
tai da dvidešimts penkis do
lerius primesiu,” tarė G.udrins 
kas išeidamas per duris.

Barabančikas, nieko nelauk
damas, sėdo prie mašinėlės ir, 
bematant, iškalė Kukuliui laiš 
kų, kurį tuojau išsiuntė “spė
riai delivery”, kad greičiau 
pasiektų adresatų. Laiške bu
vo pasakyta, jeigu Kukulis

savo tautos didvyrius. Iš to- eilučių apie Vytautų padek- iKamsickas, R. Žemaitis, K.

sistiprinę gardžiais užkan-’ pie aštuntų valandų prisirin-

kių žmonių, jisai sakė, ir A- 
merika susilaukia ištikimų 
piliečių. Jo kalba padarė gra
žaus įspūdžio.

lemavo.
Trumpai kalbėjo p. J. Tei- 

beris ir K. Pašluosta.
Svarbiausioji programo da-

ožiais, issiskirstys apžiūrėti , žmonių pilna šv. Jurgio Dainavo trys chorai: para-j lis buvo, tai p. L. Šimučio 
jagaro a s žymesnių vietų salė. prOgTamas prade-jpijos ęhoras p. S. V. Railai į kalbos. Pirmoje kalboje jisai

(kurje gaTės pereiti Amerikos 
pusėn, tai ir ten vyks pasi-

tas čekis sumoje $500.00 su- ir- P»siž™'8« P® «»•

ta su muzika. Vedėjais buvo Į \ adovaujant, L. R. K. A. Mo
terų Sųjungos 42 kuopa cho
ras, p-nei M. Giedrienei' va
dovaujant ir Moterų šv. Ro-

M. Bagdonas ir p. Kazanaus- 
kas. Kalbėjo trys svętimtau- 
įai, žymus mieste valdiniu-Sta » Baltimorės neišmokė-1**8 •!*>“». ir vietas, vėl . ___________ _____________ ._____ ______ ____

tas, kadangi tokio banko 8U.‘'''rul8S 'r "^ridrai .kai. Jn tarpe buvo miesto ma--žančians dr-jos — p. P. J. Kon
T, ......................... v ;Niagara Pails apie 8 vai. vak.Baltimorej visai nesiranda, i ®
Barabančikas, išgirdęs tokią I Lie‘”«»b gyvenantieji A-

•• v menkoje, kurie turite savo“netikėtų naujienų, mažne nu-1 .
, * pažįstamus ar giminaičius To-'įalpo. Atsipeikėjęs, tuojau nu-,^ ‘ ® . i m

• ronto, galite tų dienų pasi-19 
matyti. Be to, kviečiame ar-(5 
timesnių kolonijų lietuvius at-

vyko.bankon ir, pasiėmęs su
grįžusį čekį, skubino pas Gu-
drinskų, bet ten jam pribu- .

■, . silankyti, ypačvus, namų gaspadonus pra-{v. J jaunimų, nes

plačiai nušvietė Lietuvų Vy
tauto laikais, atpasakojo Vy
tauto begalo didelius nuopel
nus, o antroje kalbėjo apie da 
baltinę Lietuvų ir apie AineT

Lorencą, M. Paurienė, K. 
Rinkus, T. Krividaitė, S. Gri
galiūnienė, J. Šidlauskas.

Paminėjime dalyvavo šio3 
draugijos: Vytauto Kareivių, 
Šv. Petro- ir Povilo, Šv. P. ir 
P. choro dr-ja, Šv. Jurgio, L. 
R. K. S. A. 54 kp., Šv. P. ir P. 
jaunimo, Moterų Šv. Rožan
čiaus, Šv. Agotos, Moterų Sų-

(Tųsa ant 4 pusi.)

■ 8f
y- , ■ , , . čia vieni su kitais pasipažint S. „~o_ _______ noše, kad jau keturios dienos . ■

v • m r • n i • i -i 4- Mme ir gyvenimo nuotiknus ■nepnsiųs pinigų begyje 10 (kaip Gudrinskas įssikrauste, . , *9
, , , , . , _ ». . , ri , . pasidalinsime. Jeigu kas lietu !dienų, dalykas tuojau bus pa- 'nežinia kur, nepalikdamos jo- . ° • ■

vestas advokatui, o tada bus-l'io antrašo. Barabančikas nu-' * —
reikalaujama netik suma, bet
nuošimčiai ir visos kitos in- 
cidentalės lėšos.

Už penkių dienų laiko, Ba- 
įabančikas aplaikė nuo Ku
kulio laiškų, kuriame rado 
Baltimorės banko kasieriaus 
tekį sumoje penkių šimtų 
dolerių. Minėtam laiške, Ku
kulis atsiprašinėjo, Gudrins- 
ko ir Barabančiko, dėl užvil
ki nimo skolos ir padaryto 
jiems klapato, sakydamas jog 
gražiai atsilygins atvųžiavęs 
kada nors Chicagon.

Kad greičiau atsiėmus savo 
komisų, Barabančikas sėdo į 
savo autų ir nuvyko pas Gu
dri nskų, pranešti jam smagių 
naujienų — apie gautų laiš
kų ir čekį. Neradęs jo namie, 
parašė ant savo biznio korte
lės pranešimų, kad Gudrins
kas tuojau ateitų Barabanči
ko ofisan, ir pakišo jų po 
kambario durų.

Tų pačių dienų, po pietų,
Gudrinskas parėjęs namon, ir 
radęs kortelę po durų, tuojau, 
sulig reikalavimo, nuvyko į 
Barabančiko ofisų. Įėjęs per 
duris, prakalbėjo:

“Bene gavote kokių nors 
žinių iš Baltimorės, taip! Sa
kyk, gera, ar bloga naujiena?”

“Labai gera ir džiuginanti 
žinia,” atsakė Barabančikas 
“Gavau nuo Kukulio banko 
kasieriaus čekį sumoje $500.00, 
su atsiprašymu. Matyt, Chi- 
cagos policija jam daug bai
mės įvarė, nebenori pakliūti 
teisman antru syk. Greitas 
darbas, ar ne?”

“Iš tiesų, Tamsta esi geras 
kolektorius,” džiaugsmingu

.. ' . , x- i . dalyko paklausyti dėl šio iš-jo policijon pasiskųsti, bet ; .
.K . ... •• i - važiavimo, prašomas rašyti J.ten iš jo tik pasijuokė, nes „ n

Krasauskas, 43 Montrose avė.pasirodė, kad. ir daugiau as
menų tokiu pat būdu tapo ap
gauti, to paties sukčiaus, Gu- 
drinsko. ' ' • •

Pasirodė, kad Gudrinskas ir 
Kukulis, susitarę, vienas bū
damas Chicagoje, o kitas Bųl- 
Innorėj, sėkmingai operavo 
minėtų, gudriai sugalvotų, ap
gaulingų skymų. Kad jų pla
nams pilnai pavyktų, jie tu
rėjo atsispausdinę net specia
lius, imponuojančius čekius, 
su vardu banko, kurio visai 
nesiranda. Bet kas pamanytų, 
kad tai švindelis, matydamas 
tokį gražų, banko kasieriaus 
čekį, minėtose aplinkybėse 
gautų.

Barabančikas, vieton pelny
ti pusantro šimto dolerių, pra- 
kjšo pusketvirto šimto. Už tų, 
jog negalima kaltinti nei re- 
publikonų, nei demokratų. 
Kada tik čekis vija siūlomas,; 
visados reikia būti atsargiam, 
nereikia duoti pinigu pirm 
negu tikrai yra žinoma jog 
čekis yra geras.

P. S. Iš priežasties seimų, 
karščių, įvairių susidėjusių 
svarbių reikalų ir bylų, nesu
spėjau per paskutines kelias 
savaites šiame skyriuje para
šyti straipsnių. Stengsiuos par 
rašyti dažniau.

Toronto, Ont., Canada.
Tikimės minętų dienų su -

daugeliu šavo brolių lietuvių' ■ 
amerikiečių pasimatyti. Kana- ] 
diečius labai bus lengva pa
žinti, nes bus pasipuošę tau
tiniais ženkleliais ir gyvomis 
gėlėmis.

Išvažiavimo vedėjas
J. K.

cuhd upds, n

DRAUGO V
B

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044 

balsu kalbėjo Gudrinskas. “IriftaJt P. Fabijonaitis 
kitiems apie tai pasakysiu.! 2350 So. Oakley Avė.
Ar galima atsiskaityti su 
Tamsta, dabar?”

Gudrinskas atsiprašinėjo, 
1 ad jis neturįs ganėtinai pi
nigų atmokėti už atliktą dar
bų, todėl Barabančikui pasiū
lė, kad. jis pasilaikytų gautų 
čekį, o jam atmokėtų pinigais 
arba savo čekiu. Barabanči
kas ant to noriai sutiko. Gud
rinskui davė savo čekį sumo
je $350.00 ir nusivežęs savo 
bankon dar padėjo jam tų če
kį pakeisti į pinigus, nes Gn- agitatorius.

Ižd. Kon. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Ava.

AGITATORIAI;
Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Ava.
V. Duoba

2328 W. 23rd St. 
f. DimSa

3230 So. Emerald Avė.,
M. dlikaa

10655 So. State St 
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į vaidyba arba

I

i

l

Vytauto sukaktuvių paminėji
mas. ,■

Birželio 29 d. čia Įvyko Vy- ■ 
tauto 500 m. mirties sukakta- j 
vių paminėjimas. Korespon
dentai, matomai, pavėlavo tas 
paminėjimo gražias iškilmes 
aprašyti. Bet, kaip priežodis 
sako, geriau vėliau, negu nie
kad.

Paminėjimų, kaip jau buvo
paskelbta, suruošė susitarę ke •,
Iiolika vietos draugijų, Vy- ■ » ’ * ■ \ • -
tauto Kareivių draugijai va
dovaujant.

Bažnyčioje. Aštunta valan
da ryte buvo iškilmingos mi
šios Vytauto intencija. Mišias 
su asista laikė vietos klebo
nas, gerb. kun. J. Lipkus. Jis ■ 
ir pamokslų apie Vytautų ir J 
jo nuopelnus Bažnyčiai paša-! H 
kė. Vytauto Kareivių draugi-1H 
ja ir kitų draugijų atstovai į 
bažnyčių atėjo in corpore. G ra’ 
žų įspūdį padarė Kareivių' 
draugijos narių uniformos. Jos1 
draugijos nariai, kitų draugi
jų atstovai ir daugybė žmonių 
ėjo prie Komunijos. Parapi
joj choras, varg. Railai vado
vaujant laike mišių giedojo.

Pusryčiai. Po iškilmingų 
mišių, mokyklos salėje buvo 
bendri pusryčiai ir trumpas 
pasikalbėjimas. Pusryčius su
ruošė parapijos komitetas. 
Sveikinimo kalbas pasakė 
gerb. kun. klebonas ir sve
čias p. L Simutis, “Draugo” 
Redaktorius. Svečias pasvei- 
kino vietos lietuvius ir jų 
veikėjus, žodį, kitų pasakė a- 
pie/ tai, kokių reikšmę turi 
uniformos draugijose ir orga
nizacijose.

t!

3

įvyks

Chernausko Darže
79th ST. & Archer Avė. Justice, Illinois

Bus nepaprastai geras restoranas. Patarnaus Šv. Onos Dr-jos nares iš Dievo 
Apveizdos parapijos.

Muzika P. Simučio. |žanga 5Oc. Vaikams lOc.
•» • *
i * •

PRADŽIA 10 VALANDĄ RYTO



Hfe
draugas Ketvirtadienis, Liepos 1.0,1933

VYTAUTO SUKAKTUVIŲ (likto dr-jos vice-pinn. P. De- 
PAMINEJIMAS Išrį, kuris gražiai nupasakojo

------------ y Ališausko minėtai dr-jai
(Tąsa nuo 3 pust-) i didelį pasišventimą ir drau

gus 42 kp., Panų dr-ja, SLA.. įgijus vardu įteikė dovaną — 
60 kp. , , £ • puikius marškinius, kokius

Nors Grand Rapidse šiuo buvo galima gauti krautuvėse, 
laiku darbai visiškai mažai šv. Onos draugijos atstovė 
eina, tačiau Vytauto sukaktu- p. (). Lauraitienė gražiai kal
vių paminėjimas išėjo pilnai boj p. O. Ališauskienės šv.
pasisekusiai ir tvarkingai. Už 
tat padėka priklauso Vytauto 
Komitetui ir vietos klebonui.

Koresp.

Onos moterų draugijai ir ka
talikų visuomenei pasišventi
mų ir jai įteikė labai puikių 
dovanų.

Dailiai kalbėjo p. A. Lau
raitis. Apgailestavo, kad pp. 
Ališauskai palieka gimines, 
draugijas ir linkėjo taip pat

. darbuotis tėvynėje tautos la-
Birzelio 28 d. vakare, tuoj , .

• v , bui.po iškilmingų mišparų, ku

KENOSHA, WIS.
Gražios išleistuvės.

riuos laikė gerb. kun. Navic
kas, asistuojant, klierikui iš 
Cliicagos, ir po gražaus kun.

Daug gražių linkėjimų tei
kė draugijų į Federacijų at
stovai: V. Mandravickas, A. 
l.emešis.Navicko pamokslo (prieš šv.!

Petro, mūsų parapijos globėjo Kartu su Ališauskais va- 
dieną), didelis būrys žmonių žiuoja ir senelė Jieva Vara- 
suėjo į parapijos svetainę, nauskienė kuri buvo, atvyku-

POVILAS P. BALTUTIS IŠ L. R. K. S. A, 43-TO 
SEIMO.

vesta p. Lapinskui. Kalbant 
apie vietinį paminėjimų gerb. 
raštininkas pasiūlė įtraukti 
ir mūsų mokyklos vaikučius į
sį paminėjimų: jie galėtų PajKaip buvo pirm. pareigos at
rašyti mažų apysakaičių, už liktos
kurias būtų duodamos dova
nos. Tam tikslui išrinkta ko
misija, būtent, p. Šimutis, p.
Čižauskas, po vadovybe gerb. 
kun. Baltučio.

Kasieriaus raportas priimtas.
P. Moliušis patiekė savo ra

portų teisingai. Nors ir buvo 
jdaug klausimų, bet raportas 
vienbalsiai priimtas. Kasus 
globėjų ruportai taipgi pri
imta.

■ Įdomiau nereikia.
Antrų dienų, išklausius ir 

! priėmus dvasios vado rapor
tų, prieita prie visų laukiamo, ; ' • stulgaitis, kontiolės kom. 
svarbiausio Pildomojo Komi- Ilar>s- tt'ikdalllas ™vo ropor-

P. Šimutis pasiūlė padaryti 
atskirų paminėjimų jaunimui. 
Jiems būtų duota dvi paskai
tos apie Vytautų ir jo svarba 
Lietuvai. Aišku, viena paš

teto pirm. P. Muliolio rapor
to.

Muliolis pažymėjo, kad jo 
raportas yra trumpas, bet 
delegatams pasirodė neaišku
mų. Kalba P. Mačiulis, kun. i

tą, pabrėžė, kad jis nepasira
šęs po raportu. Jo vardas pa
dėtas neteisotai. “Aš negaliu 
tikrinti visų atskaitų, nei bi
lų, nes nemačiau; mūsų tei
sės taip Siauros, apkarpytos,

įkaita Imtų Imtuv.ų kalboj, ao- Uan||us h. kui Uuodllnul jne. Įtik vienas p. Šaliunas veikiu,”
t,a - anglų, šis sumanymas # >akė Stulgaite.
priimtas ir pavesta ibiai Jur- skimdų Teismo kom Kaip pirko namų.
gaitei ir p. Lapinskui su tei- .... .. . , .. ,, - .* . ' . 7 . . ištirti ir patiekti Seimui. Nu-
sė pasikviesti ir daugiau na-

kad atsisveikinti su pp. Ali- 
šauskiais, kurie išvažiuoja į 
tėvynę Lietuvą, kartu su dide
le lietuvių ekskursija, 11 d. 
liepos.

Kadangi Ališauskai buvo 
labai darbštūs, todėl Federa
cijos skyrius ir surengė šau
nių puotų, o draugijos teikė

si pa ssavo sūnelius biznie- 
rius. Bet radusi priešingus 
sau, kaipo motinai, tikėjimui 
ir tautai, verkdama pragyve
no keletu metų ir grįžta tė
vynėn. Sako, ten manęs nieks 
nepersekios už tikėjimų, ra
miai galėsiu numirti. Tad ir 
ji buvo pakviesta į minėtų va-

Gabiausias ekskursiją į Lietuvą organizatorius.
Šiandie, liepos 10 d. 12 vai. dienų Cliicagos laiku p. 

Baltutis lydės į New Yorkų didelį būrį ekskursantų, kurie 
vadovaujant pralotui Maciejauskui su Frencli Line laivu I!<* 
de France, vyks į Lietuvą.

dovanas. Visiems suėjus, Fe- karienę. Kad suraminus sene-
deracijos pirm. ir rengimo ko
misijos pirm. J. Trakšelis

nę nuo ašarų, geros valios mo
terys sudėjo kiek aukų, nu-

pakvietė klcb. kun. A. Bublį, (pirko dovanėlę ir per O. Lau- 
Ališauskus, jų gimines, drau- raitienę įteikė. Bet jos ašaros
gus ir visus svečius prie už
kandžio. Klebonas puotų pra

dą labiau plūdo, kad jos sū
neliai Taip raudoni, kad ne

Paprašytas kalbėti kleb. kun. 
A. Bublis, kaip visuomet, gra- į 

žioj kalboj pareiškė, kad šio 
vakaro puota yra liūdesio 
ir džiaugsmo. Liūdesio, — kad 
Kenosbos parapija ir draugi
jos netenka didelių darbuoto
jų; džiaugsino, — kad pp. 
Ališauskai važiuoja į brangių 
tėvynę, • nes ir tenai reikalingi 
tokie darbuotojai

CHICAGOJE
MARQUETTE PARKO 

NAUJIENĖLĖ.

Visai netyčiomis apsilan-

nų.
Vietinis paminėjimas Vy

tauto 500 metų mirimo su
kaktuvių manoma surengti 
kartu su spalių m. 9 d. ge
dulo šventė. Tj» dienų bus pa
kviestas parapijos choras, žy
mūs kalbėtojai skleis savo 
ugningus žodžius, ir jei ap
linkybės leis, vietinė Vyčių 
kuopa su pagelba kitų organi
zacijų pastatys veikalų. Gerb. 
pirm. J. Mickeliunas buvo į- 
galiotas tartis -su reikalingais 
asmenimis kas link spalių m. 
9 d. paminėjimo.

Su tuo visa užsibaigė. Vi
si atstovai bematant iškriko

balsuota GI prieš 19 ir paves-

P. Stulgaitis sako “Tik bu
vo nutarta viename posėdy,

ta teismui. Vice-pinn. Maro- jkaJ na,u0

zo raportas priimtas, 
šv. Tėvas, Prez. Hoover ir

Jack Sharkey.
Ketvirtoji sesijoj spaudos 

kom. patiekė sveikinimų tek 
stų Šv. Tėvui, prez. Hoover 
ir Jack Sbarkiui, gi seimų 
sveikino tarpe kitų gyvu žo
džiu kun. Karalius, Lietuvos 
Katalikų Centro..ir Ateitinin
ku vardu. Už tokį jausmingų.

paskirti ir komisijai pavesta 
nusiderėti. Bet už namų su
mokėta visi $29,000. Ir aš ne
buvau kaip namų nupirko.”

P. Mardosa taipgi nepatik
rina.

Šaliunas ir Zujus aiškina, 
kad pasitikėję ir išspausdinę 
be jų parašų. Bet raportas 
priimtas.

Daktaro kvotėjo raportas po
;ražų sveikinimų, Seimas su- ilgų galybės įvairių klausimų,

nusiskundimų ir-gi priimtas.
Rap.

dėjo malda, o pirm. pranešė; duoda senelei net ramiai pasi- 
tos puotos tikslų. Be to papa- melsti, išjuokia maldų. Tai
šakojo apie Ališauskų darbuo
tę Bažnyčiai ir tautaį.

kaip bedieviai sūnus atsineša 
į savo motinų, kuri dėl jų var-

Pirm. pakvietus šv. Bene- įgo. Tai bent širdys!

METŲ SUKAKTUVĖS

VLADISLOVAS LUKŠTĄ
Persiskyrė su šiuo pasauliu Liepos 11 d., 1929 m. 

sulaukęs 36 m. amžiaus, gimęs Kėdainių Apskr., 
Pernaravos valšč. Kaimos Preikupės. Paliko didelia
me nuliūdime moterį Stanislavų ir du sunu Vladislo
vų ir Robertų, senų montinelę Lietuvoje ir broli Vin
centų Amerikoje.

Jau štai metai suėjo kaip musų mylimus vyras 
ir brangus tėvelis persiskyrė su mumis ir su šiuo 
pasauliu. Sunkus, ilgi ir graudus buvo šie metai. Ro
dės, ka i 'jis dar bene sugrįš, bet protas sakė, kad 
taip nebus. Tad Gailestingas Dievas tesuteikia tavo 
nemariai sielai amžinų atilsį, o mums kantrybės ir 
spėkų tęsti šią žemiškų kelionę. Ilsėdamasis pas Vieš
patį, lauk mus pas tave ateinant.

Už Vladislavo sielų pamaldos įvyks Liepos 11 ir 
16 d. Šv. Antano par. bažnyčioj, Cicero, III., 7:30 
vai. ryto. Visus gimines, draugus ir pažįstamus ma
loniai prašome atsilankyti į tas pamaldus.

Dideliame nubudime lieka:
Moteris, Sunai, Ir Visi Giminės.

1500 S. 49 Avė., Cicero, Tel. Cicero 3760

metų mirimo sukaktuvių ren
gimo komiteto susirinkimų. 
Vos spėjau kepurę nusiimti, 

Labai malonu matyti tuo6, kai pirm. J. Mickeliunas pa-

kiau į L. D. K. Vytauto 500 Į į visas puses ir mane viena 
su pora moterėlių paliko. Ut, 
pamaniau sau, komitetas: prie 
darbo, kaip bite, o namo, tai

kurie veikdami įgija žmonių 
pasitikėjimų ir galėjo daug

prašė raštininkų perskaityti 
praėjusio Wi5Trinkimo proto-

padaryti. Taipgi garbėj k“r>’visi a‘«‘ovai vi«- 
,teina, kurie atjaučia sunkų!nu: balsu priėmė. Toliau sekė 

visuomeninį darbų, reikale pa
gerbia, kad tokiu būdu atsi-
rastų daugiau tokių darbuo
tojų, kurių šiais laikais labai 
reikalinga.

V1S1

p. Čižausko raportas .iš cen- 
tralinioi komiteto veikimo. Pa

bėga greičiau už vėjų. 
Daug pasisekimo!

Lapinas.

WEST SIDE ŽINIOS.

teikė garbės ženklelį.
Kodėl nerinkta kom. patikri

nimui finansų knygų? - į ----------------------
Iškeltam klausime Šaliunas į Remklte tUOS Profesionalus

atsako, kad tai tik bereika- Į Ir Biznierius, kurie garsinasi 
ii Ilgas dalbas ir išlaidos. Iv įdienraštyj “Drauge”, 
nubalsuota, kad nereikia. ' ■- --

Centro sekretoriaus šaliuno
raportas.

I Šaliunas savo raporte pa- 
' žymėjo, kų jis pergyvenęs, 
kiek kentėjęs ir tikrino, kad 
iš širdies dirbęs SLRKA. Ki

X Aušros Vartų parapijoj, i

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI 15 00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa
tyrėm Tikras specialistas, arba pro- I 
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats.

ti net buvo susigraudinę. Bet p° P,ln° Regzamlnavlmo. Jus »utau- 
_ . . pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų

kada pradėjo kalbėti apie tų daktarų negalėjo pagelbėt jums del-
... T , v ... i to, kad Jie neturi reikalingo patyrl- aiškėjo, kad iškilmės įvyks į prasidėjus vakacijoms, nori- |»elai,n,n^ Lukoševičiaus b> - mo 8uradymui žmogaus ’kenksmm-

spalių m. 26 d. Ashland Audi-,ma pagrąžinti mokyklų: Gerb. i ‘Į’ Jos 11 1S aĮ a‘’ i Mano Radio — 8cope — Raggi. ‘
J Tr , , , , 1, , , , įdaug balsų SU klausimais, r. X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vt-tonuine. Valdyba jau pastovi į klebonas kun. Draugelis per, . . . , įsifikas bakterioiogičkas egzaminavi-

1 Šaliunas prisipažino, kad pa- mas krąujo atidengs man jūsų tlk-
liekantieji Keno- ir imasi. rimto dal'b-0- Sk>'ria"1

slioj katalikai darbuotojai a- už platinimų ženklelių bus
v. - . . ...... duodama 20% vietinių išlaidųciuoja visiems, kurie atjaučia * f
darbuotojus. O p. Ališauskams Pa<ien8in.lui- R 11 ‘ “nas

'papildė šį raportų pareikšda-linki laimingos kelionės.
Vargšas.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

1 Adamovviez Heromie.
2 Baltavis Frank
3 Danielewich Mick
4 Dabilskiui Aleksandrais 
15 Loscauskas B.

tA. I A.
JONAS SAROČKA

Mirė liepos 8, 1930 m. 4:30
vai. ryte, 50 metų amžiaus.

Kilo iš Raseinių Apskr., Vi
duklės I’arap. ir (Tvaro.

I’a'tko dideliame nubudime 
moterį Juzefą, 2 dukterį He- 
len ir Moniką, sūnų Vincentų, 
brolį Kazimierą, brolienę Ma
rijoną, seserį l'ršulę Gavinai- 
tienę, švogerį Joną ir gimines, 
o Lietuvoje ir-gi gimines.

Kūnas pašarvotas 9943 Ko. 
May Šį.

laidotuvės įvyks Šeštadieny
je, liepos 12 iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į 8v. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje Įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas J flv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę Moteris, li.iklery.-, 
Brolis, Brolienė, Sesuo Ir Gi
minės.

Laidotuvėse patarnauja grali. 
8. P. Mažeika Yards 1138.

mas, kad centro komitete bu
vę karštų diskusijų vaikšty
nių klausimu. Galėtinas spren 
dimas palikta pavienioms 
kuopoms.

Tolesniai, pono pirmininko 
prašomas, p. Šimutis suteikė 
naujausių žinių iš centro dar
buotės. Medaliai užsakyti, bet 
padarytų nėra. Sakė — gnūt 
bus. Salė jau išnuomota ir 
rankpinigių $75 duota. Ger
biami parapijų klebonai už- 
gyrė centrajinį komitetų ir 
paskyrė kunigų komisijų, ku
riai pavedė suvienodinti pa
maldų apeigas Vytauto dienoj. 
Tuomi užsibaigė pranešimai 
ir bematant prasidėjo disku
sijos.

P. Lapinskas pasiūlė, kad

pamokslų paminėjo apie tų . . v , (Faa
... ,, • i , daręs klaidų ir neįrašęs advo-reikalų. Atsirado vyrų, kurie: ' . v Jus_ ... , .. . 'Ratams išmokėtų virs $8,990 '—apsiėmė aukoti savo laikų toi. , . •

, , .... . • j vj e ir bandė aiškintis, delko nadarbo atlikimui. Kad dideshe * . v.
, , į rių skaičius mažėjo,talkų padarius, norima, kad, C , . , .

, . . . ,, , Per dvi valandi diskusuo-atsirastų į pagelbų moterų'. . . .
. . . ’ į įant prisėjo net dvasios va-bei merginų. ** . . . *

.. .................. r’ZS- „S „

Aušros Vartų svetainėje va
kare 8 vai. nepaprastas mėne
sinis susirinkimas, kuriame 
būtinai reikia pasiruošti prie '

ros negeroves. Ir jeigu aš paimsiu 
gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy

vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos. kraujo, ner
vų, Širdies, reumatizmo. kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
Jeigu turit kokią užsisenėjuslą, įsi- 
kerėjuslą, chronišką ligą, kuū ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėllokit neatėję pas 
mane.

UR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki

Vyčių Seimo ateinančiame 
rugpiučio mėnesyje 
dd., Kenoslioje, Wis.

vardų su įrodimais, dokumen
tais; Šaliunas karštai gina 
savo nekaltybę. Vis-gi didžiu-

į ma balsų nutarta raportas a- A po pietų, vakarais nuo 5 iki t 
Nedėllomls nuo 10 ryto iki 1 

po pietųr n • -r i tiduoti teismo komisijai. 5, 6 ir 7 i

PAPIGINO NUVEŽIMĄ.

Aleksas Masiliūnas, Vest 
Sidės expressininkas, “Drau
go” pikniko svečius nuveš ir 
parveš už 25c. Jo trokas atei
nantį sekmadienį nuo 1.9 vai. 
stovės prie Aušros Vartų par. 
bažnyčios. Norintieji su juo 
važiuoti guli kreiptis pas jį

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WtSSSG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

| vaikštynių nebūtų, nes nmr- 2311 Leavi“ et
quctteparkiečianis nepatogu ir 
negalima. P. Čižauskas tų nuo 
nionę parėmė ir pniviškė, kad 

’iš principo vaikštynės tokia- 
;me atsitikime nepritinku; jis 
įsiūlė tų sumų pinigų, kuri 
išleidžiamu vaikštynėms, su- 

į naudoti propagandos tikslams 
(amerikonų laikraščiuose. Be! 
to, ji. Čižauskas ragino vary
ti didesnę propagandų dėl 

j būsimų iškilmių. Ne pro šalį 
būtų ir centrui i niam komite 
tui tuo reikalu susirūpinti! 
Propagandos skleidimas pa-

Tel. Roosevelt 7754.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ III MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP I ZSISENGUSIOS Ir NEI6GYDOMOS JOS 
YRA. Spcciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijitną kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, gaivos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką Jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto Iki 8 v. v. Nedėliomis Iki 12 d. 
4200 Wcst 20 St. kampas Kęelcr Avė., Tel. Cr*wford 5573

THE CATHOLIC SUPPLY HOUSE
Mes turime pilnų pasirinkimų religinių 

daiktų.
Misijų ir novenų reikmenos musų spe- 

cijalybė.
Pareikalavus mielai suteiksime žinių 

apie musų patarnavimų.

THE CATHOLIC SUPPLY HOUSE 
4723 W. Madigon St. Ghicago, III.

A
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9RAIIFŠIMAI I turime prie jo prisidėti. Vi- Town of Lake. — Teatra- vanduo”, yra parfiumerijos 
lIlAnbvIinAk gįno 2 skyriaus, darbštumų, liškas Klubaę ^Lietuva” lai- produktas, Išrastas 1709 me-
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Bridgeport. — Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 2 
skyriaus susirinkimas Įvyks 
liepos 11 d., tuoj po pamal
dų Šv. Jurgio mokyklos kam
bary.

Nepamirškit visos rėmėjos

miems, kad piknikas neštų 
daug naudos.

Valdyba.

Bridgeport. — Liepos 12 
d., 8 vai. vak., Šv. Jurgio par. 
salėj įvyks Labdarybės 5 

skaitlingai susirinkti, nes tu-s kuopos susirinkimas. Reikės

mų liepos 10 d., 8:30 vai. vak., 
Davis Squarę Park svet.

Valdyba.

Marąuette Park. — Visi at- 
stovai-ės kviečiami atsilanky
ti į L. D. K. Vytauto 500 m. 

sukaktuvių rengimo komite-

kurio vardu ir iki šiol vadi
nama didesnė dalis firmų ta
me mieste, užsiimančių ode
kolono gamyba. To preparato

Telėfonas Grovehlll 2262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2433 W. MARQUETTE ROAD
gaminimui yra daug receptų, jNuo 9 _ 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. 

bef bendrai jie yra tame, kad 
išskiedžiami gryname (aukš
čiausiai rūšiai — vvnuoginia-

5 ir 7 iki 9 vai. vakare. 
Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto. 

Nedėllomis pagal sutarti.

DR. J. J. KOWARSK1S
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. VVcstcrn Avenuo 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v 

Nedėlloj pagal susitarlkią

rime aptarti daug svarbių į rinkti vice-pinnininkų ir at- J to susirinkimų, kuris įVyksta me) spirite, 90 — 95, įvairi- 
dalykų.,

Artinasi centro piknikas.
likti kitus kuopos reikalus.

Valdyba.

GRABORIAI:

Simpatiškas —< 
Mandagus

Oeresnig ir Piges
nis nž kitų patar
navimas.

J. f. EUDEJKlS KOMP.
PAGRABŲ VEDBJA1 

Didyals Oflabs:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Varde 1741 U 1742 
SKYRIUS

4447 Bo. Falrlluld Avenue 
SKYRIUS

T41* So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 2794 

SKYRIUS
8291 Auburn Avenua 

Tel. Boulevard 2201

Telefonas Yards 1128

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
/

Turiu Automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKOBAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dyfcai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7538

liepos m. 10 d., 8 vai. vak.,' nių eterinių aliejų. 
Gimimo Šventos Marijos pa-

Raštininkas.rapijOs salėj.

Marąuette' Park. — Lietu
vių Amerikos Piliečių klubas, 
kuris susidomėjo klausimu,

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241

idant kuodaugiausia gyvenau- į Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllals 

čių šioj apylinkėj lietuvių 
taptų Suvienytų Valstijų pi
liečiais, surengė pamokas, ku
rios tęsis per 7 savaites kas 
ketvergų, 7:30 vai. vak., Gi
mimo Pan. Šv. mažoj svetai-

Ir Ketvergais vakare

Ofleo Tel. Virgin!* 9026
Rezidencijos: Vaa Buren 6819

DR. T. DONDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Vai.: ii ryto Iki 1 po pietų 

2 Iki 4 Ir 6 Iki 8 v. v. 
Nedėllomis nuo 10 Iki 12 ryto 

Namų Cfisae 8412 Franklln Blvd. 
Vai.: nuo 8:80 Iki 9:3d vak.

Ofiso Tol. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drev'l 9191

DR. A. A. ROTH

Ofiso Tel. Victory 8687

Of. Ir Res. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET 

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutartina.

Tel. Canal 6764
4

Republlc 8466

nėję, 68 ir So. Washtenaw 
Avenue. Visi kviečiami atsi
lankyti į šias pamokas, ku
rias duoda gerai žinomas adv. 
Josepli J. Grisk (Grisius).

Valdybai

S. D. LACHAWICZ
IJEri'TTs GRABORIUS

- . »k. • i» . . 4 . >
y PatarnaiJa lailotuvėse kuoplglau- 
sla. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu beit t e užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2516

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

1439 S. 43 Court Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTO JAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted
St Chicago, III.

Tel. Victory 1118

PADĖKA.

J. F. RADZRJS
PIGIAUSIAS BJ.ET. GRABORIUS 

CHKAGOJE
Laidotuvėse pą-

■' tarnauju geriausia
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dlrbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

Phone Bonlrrard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Jfnaų patarnavimas 
d'omėt aųžlnlnifes Ir 
brangus, nes nataurl- 
i Išlaidų užlaikymui 

imu-
•v j

Nauja, graži ka- 
ptyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

Tai. Boulevard 9277

S

■■

m

I. J. Z O L P ,
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.
Kampas 46th Ir Paulina Sta. 

Tel. Boulevard 5203

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadlėy Lic. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

Pirmiausia tariu padėkos 
žodžius gydytojui A. R. Mc- 
Cradie dėl sėkmingos ope
racijos ir už gerų priežiūrų.

Dėkoju šv. Kazimiero Sese
rims ir slaugėms už gerų pa
tarnavimų.

Taipgi dėkoju gerb. kuli. 
J., Jusevičiui, kapeloriui šv. 
Kryžiaus ligoninės, už aplan
kymų manęs kiekvienų' dienų 
su Šv. Sakramentais ir mūsų 
lietiniams kunigams už lan
kymų.

Dėkoju ir visiems lanky
li jams, kurie manęs ligoje 

neužmiršo. Ačiū už gėlės ir 
lovanas visiems. Nei vieno 
neužmiršiu. Ona Kalvaitienė.

DR. ŽMDIDZINAS
GYDYTOJAS. ČHIRUROA'A IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
* . A’ *•

Tel. Drexel 6328 
. Vai.: 8 Iki 10 ryto 

z 8-8 vai, vakare

Ofiso ir R-bs. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASR
8464 SO, HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki s po 
pietų Ir I Iki 8 vai. vakaro

Res. 8201 S. WALLACE STREET

ADVOKATAI

’Čfiso Tel. Canal 2118 
. Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

i 1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prieš pietus pagal sutartj. 
Namuose 2-4 po plet, ofise 6-8 v. v.

Telephone Central 6926

F. W. GHERNAUGKAS
ADVOKATAS

134 North La Šalie Street
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.

PAUL, M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Suite 721 First Natipnai Bank Bidg.
38 S. DEARBORN ST.

Tel. Randolph 6130-5131. Vai. 10-6 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

(Su Adv. John Kuchinsku) 
Vai.: 6-8: ser. Jr pėt 5-8.

Tel. Canal 2552

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų •

Ofisas 3102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak.
Nedėllomis Ir šventadieniais 19-12

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0618

DR. R. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzte
Rez. 6622 So. Whlpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas Ilgas

,vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną, nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliotais Ir seredomls tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 ĮVEST 22nd STREET
CHICAGO

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET 

Tel. Victory 4888-82 '
Res. 4424 S. ROCKWELL ST.

Tel. Vlrglnla 1290

Odekolonas, prancūziškai 
eau dez Cologne” (tariama 

“o de kolon”), “Kelno (pron- 
cūziškai: “Cologne — Kolon”

NAUJAS IŠRADIMAS
Kurto svietas per šimtus metų plau

kė, tai Jau yra gatavas.
T. A. D. tonic būdamas vienoj 

formoj, o gydo daug ligų, tūkstan
čiams žmonių pataisė sveikatą, o 
dar milijonai nežino. Tai ir tu, bro
lau ar sesutė, nekankyk savęs dau- 
gaus, o reikalauk tu o jaus iš savo 
aptiekos arba tiesiai iš

, T. A. D. PRODUCTS 
3133 So. Halsted St. Cliicago, Iii,

■

Naujausio iš
radimo su ge
riausiais pa
tobulinimais 
ambulansas 
(ligonveži- 
mis) jūsų pa
tarnavimui 
dienų ir nak
tį.
Skaudžiai Su
žeistus ar su
nkiai sergan
čius Švelniau
siu būdu nugabename į ligoninę. Taigi nclaiiriėje ar ligoje kreipkitės į;

. P. EUDEIKIS KOMP.

4605-07 Sd. HePriiitage Avenue

Tel. Yards 1741 arba 1742 
4 1 ‘B 1 B ~~T| -B- .j... ------- 8

J

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Boulevard 1939

Di^ S. A. Brertza
Ofiso Valandos:

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

4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46th St. Chicago, III,

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠGYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2428 West Marąuette Rd. , 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Valandos: nuo 2 iki 4 po plet Tel. AAuna nrt • *
Prospect 1930. Office: 4459 S. Califorma Avė.

Senas ofisas toj pačioj vietoj:
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1989. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

Nedėlioję pagal sutartj.

DENTISTAI

Office Boulevard 7142

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4445 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6222 

Rezidencija: 6640 So. Maplevvood 
Avenue Tel. Republlc 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. ▼. 

Nedėlloj: 10 — 12 ryto

A. Ar UIS
ADVOKATAS

11 Sd L& Baile St,, Room 1781 
Tel. Randolyh 0331-8333 Vai. 9-1 

Vakarais
8241 SO. HALSTED 8TREHT 

Tel. Victory 8862
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčlos

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzle 2450-2451

DR. S. A. DŪYVIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

TeL Canal <222 ■ /

Bfi. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavltt Bt)

Valandos' Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare

Seredoj pagal sutari]

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORJS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED BT.

Rezidencija 6600 So. Arteslan Are, 
Valandos 11 ryto Iki 8 po pietų 

6 Iki 8:30 vakare

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

NedSllomla
Susitarus

AKIŲ GYDYTOJAI:
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

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

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisj} po nmner'u

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 90

pietų: 7—8:29 vakare 
. Nedėllomis 19 Iki 12

Telef. Midway 2880

JOHN B, BGRŪEN
' (John Bagdzlunaa Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117 
Telephone Randolph 6^27 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name; 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9608

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVest 35fh St. 
Kampas Halsted St. 

Valandos nno 10-12, 1-3, 7-9 
Ree.. 2506 West 69th St., 

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

K VAfTUSH.O.P. D?

Ą*

Tel. Boulevard 1491

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

DENTISTAS
4901 W. 14 St. Cicero. III.

X-Ray Ir Gas
Valandos: 10-12 ryt., 1:30—5 ir 6-9 ' , ,, ___
vai. vak. Sercdotnis Ir Ned. susitarus 3343 SO. HALSTED STHEET

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 22nd Street

Arti Leavitt Street 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 
kare. Sereddinis ir Pėtnyčlo- 
mis nno 9 iki 6.

J. P, WAITCttUS
LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street
Room 928 *

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subataa

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan Ava ' 

Tel. Pullman 6950
Nuo 8 jkl » vak. Ir Bubatomls

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių jtempiiną kuris 

!estl pricžastlnigalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštj. 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 saikučiams.

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

Kainos pigesnė* kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

i Tel. Boulevard 7589

Tel. Armitage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dentistas
100H MIIiWAI’KEE AVĖ

Kampas North Avė.

Nortwest Tower Hldg. Room 309 
Vai., 9-12 ryto: 1-8:30 vai. vak.

DR. Gira
LIETUVIS DENTISTAS

Įsitaisė moderniškų ofisų po 
num. 4847 W. 14 St. Cicero,'

Valandos: Nuo 2 — 4 p. 
7—9 vakare

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS >

Gerai lietuviams žinomas per 20 
melus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.

į Gydo stalgias Ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Itay Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan 8treet

1025 WEST 18 STREET

III. Pirmiau Dr. Gussen ture- VAbAflNP?s; "uo ?° 12 plety *rnuo 6 iki 7:30 vai. vakare. •
jo ofisų North Sidėj, o Cice- ,o J’ To], ofiso Canal 3110 Rez. So. Shore
roj laikė skyrių. Dabar Cice- 2238, arba itandoiph 6800.

• -
roj susilaukė tiek pacientų, 
kad North Sidėj skyrių užda
rė.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

Dr. Gusseno pacientai jo 4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
darbu pilnai patenkinti. Be to 
Dr. Gussen ineina į dabartinę 
žmonių sunkių padėtį, tai yra. 
atsižvelgdamas į bedarbę, pa
tarnavimų teikia nž prieina
mų kainų.

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 3 Iki S po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Ned61. nuo 10 jkl 13

į
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DRAUGAS •

Ketvirtadienis, Liepos 10, 1930

C H I C A G O J E
DIEVO APVEIZDOS PAR. | nežaisti su pavojingais daik- 

ŽINUTĖS. tais. ; J J

UŽSISAKĖ “DRAUGĄ’’ 
6 METAMS.

Prie parapijos ekskursijos 
— išvažiavimo jau pradėta 
uoliai rengtis, šita pramoga 
įvyks rugpiučio 3 d. St. Svi- 
1 aini o ūkyje, kuris randasi ant 
Keane avė. prie 86 gatvės. 
Praeitą. pirmadienį įvyko 
skaitlingas susirinkimas, ka
me padaryta daug gražių nu
tarimų geresniam ekskursijos 
pasisekimui. Jau bilietai yra 
gatavi, todėl rengėjai steng
sis iš kalno juos praplatinti. 
Bilietai ne tik yra geri da
lyvauti ekskursijoje, bet už 
juos taip pat bus duodama 
skanūs užkandžiai. Aštuonioli 
kiečiai prašo nepamiršti tos 
dienos ir širdingai kviečia

Klierikas Pr. Lukošius per 
keletą savaičių pasisvečiavęs 
pas savo mamytę dabar še
šioms savaitėms su kitais sa
vo draugais išvyko atostogoms 
į Clear Water Lake, Wis. 
Ten Cbieagos seminarija turi

Senas chicagietis, Antanas 
Balčytis, pastaruoju laiku gy
venęs Brigbton Parke, išva
žiuoja į Lietuvą su žmona Te
rese ir sūnum Vytautu. Išva
žiuoja ir neketina grįžti.

Per visą laiką pp. Balčyčiai 
buvo uolūs “Draugo” skaity
tojai ir rėmėjai. Todėl, neno
rėdami būti be “Draugo” ir 
Lietuvoj, užsisakė dienraštįlabai gražią vilą. Studentams

po sunkaus mokslo metų dai- šešiems metams, 
ko tikrai ideališka vieta su
stiprinti savo jėgas.

NELAIMĖ SU VOGTU AU- 
TOMOBILIUM.

Bridgeport. — Naktį iš tre
čiadienio į ketvirtadienį visi 
gyventojai prie Union ir 35 
g-vės buvo prikelti iš saldaus

P-nai Balčyčiai yra kilę iš 
Naumiesčio par., Tauragės 
apskr. Kelionės reikalus jiem 
sutvarkė p. Povilas Baltutis.

Rap.

IŠVAŽIUOJA, BET PIKNI
KO NEUŽMIRŠO.

kontraktorius, su žmona ir 
sunum išvažiavo vakacijoms 
į Sodus Mich., pas p-nus Rut
kauskus. Išvažiuodamas neuž- Birželio 14 įvyko pirmos 
miršo “Draugo” pikniko ir Kauno jėzuitų gimnazijos 16 
atsiuntė $10. Pikniko Rengi- (abiturientų išleistuvės. Iškil- 
mo Komisija p-nui Vilimui mėse dalyvavo J. E. šv. Sos- 
reiškia dėkingumo žodžius ir to Nuncijus Ark. Bartoloni,

PIRMOJI JĖZUITŲ 
GIMN. LAIDA

linki jam ir jo šeimynai sma
giausių vakacijų.

P-nai Vilimai sugrįš iš va
kacijų už savaitės laiko. Jie 
gyvena po num. 4556 So. 
Rockwell st. Tel. Virginia 
2054.

J. E. Resp. Prezidentas A 
■Smetona, ponia Prezidentienė,'E 
Švietimo Ministeris inž. Šake
nis, Kauno m. burmistras p. 
Vileišis, pral. Dambrauskas- 
Jakštas, pral. Šaulys, abituri
entų tėvai, pedagogai ir visi 
mokiniai. Po p. rektoriaus ka-

-lbos p. Prezidentas įteikė a- 
biturientams atestatus ir pa
sakė prakalbų. Gražiai kalbė
jo J. E. Nuncijus, p. Prezi
dentienė, p. šviet. ministeris, 
pral. Dambrauskas, p. Vilei
šis I (jo dėka miesto valdyba 

/gimnazijai paaukojo santako
je sportui aikštę). Gimnazijos 
simfoninis ir dūdų orkestrai 
išpildę gražių dalykų. Paskui 
bažnyčioje buvo šv. Sakrame
ntu palaiminimas. Išleistuvės 
baigėsi iškilminga vakariene 
/ant gimnazijos stogo. Abitu
rientų tarpe yra ir p. Prezi
dento sūnus Julius Smetona.

VĖL ORLAIVIO NELAIMĖ

Birželio 13 dieną lakūnas 
viršila Kairaitis, bemanevruo- 
damas ant Šiaulių ežero, dėl 
neištirtos priežasties įkrito j 
ežerą, orlaivis sudužo ir la
kūnas Kairaitis prigėrė.

“M. L.”

REAL ESTATE

ĮVAIRŪS KONTR AKTORIAI:! Jeigu Tamsta mokate mūri- 
* * ninko darbą ir žinote kaip

dirbti su “Natco Tileš”, tuo
jau kreipkitės į “Draugą” į 
kun. B. Vitkų. Phone Roose- 
velt 7791.

J. YUSHKEVVITZ
REAL ESTATE 

Darome (vairius legalius 
dokumentus, apdraudžia- 
me namus, automobilius 
lr kitokias nuosavybes.
2433 West 69 Str.

Telef. Prospect 3140

I.

miego baisiu trenksmu. Union
dalyvauti visus savo priete-' Sa^ve iš pietų smarkiai važia- 
jįus vo automobilius ir kad prie

_________ 35 gatvės išvengti susikulimo
Ateinantį sekmadienį nesi-į kitu automobiliu pasuko į 

girdi jokių vietinių organiza- (š°ną ir lėkė tiesiai į p-nų Ra
cijų piknikų, •nes visi geraį Jėdų krautuvę. Bet tam auto- 
atsimena, kad tai mūsų (m°biHui kelią pastojo lempos 
“Draugo” diena. Taip kaip stulpas, kuris neatlaikė ir 
Kolegijos Rėmėjų piknike smalkiai griuvo

J. Vilimas, plačiai žinomas

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIS

Savininkas R. Andrellunas

aštuoniolikiečiai skaitlingai 
dalyvavo, taip ir visi “in cor- 
pore”

P-nai Kalėdai pirmutiniai 
išvydo nelaimės vietą ir džiau

trauks į “Draugo” «*si> kad valgomųjų daik- 
pikųiką. , į<:ltų krautu™ liko neliesta.

_________ A *^įGreit subėgo minios žmonių.
Jau artinasi novena prie, ors susitrenkimas autoino- 

šv. Onos, kuri iškilmingai bus biliaus su lempos stulpu buvo
apvaikščiojama mūsų bažny- didelis, bet draiveris išliko gy
čioje. Gerb. misijonierius te- vas 'r žmones matė, kaip.sku
vas A. Petrauskas jau sugrį
žo į Chicagą p osunkaus mi
sijų darbo ir dabar vadovausr • ' l» C.
šitoms brangioms pamaldoms. 
Pradžia penktadienio vak. lie
pos 18 d. Ne tik saviškius bet 
ir iš kitų kolonijų visus šv. 
Onos garbintojus kviečiame 
pasinaudoti šitoms Dievo ma
lonių dienomis.

biai nušlubavo. Atvykus po
licija susekė, kad nelaimę su
tiko pavogtas automobilius.

M. Z11A S
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau (vairiausius Darnus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock 6526

Užlaikau visokių 
tuksint ų tr sida- nūs. 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, pianų rolių, 
rekordų ir t. t 
Taisau laikrodžius i 
ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chic&go. 
Telefonas HEMLOCK 8(81

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausioj rųšies 
ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

A-U T O M O B I L I A I

WHLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

Budavoju naujus namus ant 
orderių. Senus priimu į mai-

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

Phone Virginia 205* 
JOSEPH VILIMAS 

Namą Statymo 
Kontraktorius 

4566 So. Rockwell Street 

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVO JIMO KONTRAKTORIUS 

Poperioju, moliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653
>«Tel. Lafayette 

ir 2384
Ofisas ir Rcz. 

4401 S. Mozart St.

Ateinantį penktadienį lie
pos 11 d. įvyks Federacijos 
«k. ir Vytauto Komiteto svar
bus susirinkimas. Šiuo laiku 
svarbiausias darbas yra ge
rai prisirengti prie Cbieagos 
lietuvių Vytauto sukaktuvių 
paminėjimo. Jau didžiuma 
draugijų prisidėjo prie. šito 
darbo. ,

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažą kainą.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės j mus

WHITE S0X MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Yards 069#

M
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namą po vieną plytą. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

Ant rendos moderniškas 
kambarys vienai y patai. Yra 
ir garadžius.

6122 South Rockwell 
Hemlock 4081

REIKALINGA TARNAITĖ
Mokanti lietuvių ir anglų 

kalbas. Kreipkitės — 6640
!S. Maplewood avė., arba te- 
lefonuokite Republic 7868.

WM. BEHECKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados popiera. 
Pigiai. Greit. Darbą garantuoju 

Reikale telefonuokit 
Lafayette 7554

Phone Republic 4949

PETRAS GRIGAS
Moliavojimo Kontraktorius

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0455

Tel. Lafayette 6719

AUG. SALDUMAS
REAL ESTATE

Rendavimas, Paskolos ir Apdrauda 
(Insurance)

4038 Archer Avė., Chicago, III.

Nąmų pienai, 5 setai 2 flatų ar 
katidžių, $10, Specialiai užsakymai 
pigus. Allipon arkitektas, 115 So. 
Dearborn. Central 0728.

Praeitą sekmadienį matėme 
labai iškilmingas jungtuvių 
apeigas. Gerb. kun. Dr. A. 
Kruša, asistuojant kunigams 
J. Šaulinskui ir P. Gasiunni, 
suteikė moterystės sakramen
tą savo seserietei p-lei S. Pan 
kauskaitei su A. Lorencą. A- 
budu jaunuoliai šioje parapi
joje gimę, augę, parapijos 
mokyklą baigę, gražiai darba
vosi įvairiose organizacijose. 
Ypač alumniečių tarpe. Gerb. 
Pankauskai iškėlė savo duk
relei gražias vestuves, kurio
se dalyvavo daug jų giminių 
ir draugų. Jaunai porelei vi
si linkėjo daug, daug laimės.

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina 9845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karą, pirmiausiai
ateik pas r.>us ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemą kalną.

Taipgi turime įvairių (vairiausių 
vartotų karų už labai mažą kalną.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Laskys 
Telefonas Lafayette 0800

3962 Archer Avenue

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo Šir
dingai praSom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobiius 
sul vėliausios mados automatiškais 
(taisymais. Sport Royal tekiniais ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas
BALZEKAS M0T0B SALE^j 

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

VIENATINĖ LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAC IR OAKLAND

J. C. ENCHER & CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI 
Real Estate ir visokia apdrauda

Notary Public 
Sky.rius 4429 So. Fairfield

METROPOLITAN 
ELECTRIC’SHOP 

O. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

FOUR LEAF CLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksai 
Garadžiai, porčiai

2 metų lakto išmokėjimui 
Taipgi budavojarn visokius naujus

namus.
j 436 W. 45 St. Yards 2124

Arba

2100 W. 23 St. Canal 5065

Mes moliavojime, dekoruc4ame Ir 
išpoperiuojame visokius namus. 
Musų kainos labai preinamos ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

M. YUSZKA
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojlmo Kontraktorius

Maliavų lr sieninės popieros krau
tuvė. Naujas stakas.

Antradienį po iškilmingų 
pamaldų buvo palaidotas a. a. I 
Stasys Girštautas, jaunikaitis i 
17 m. Mirė nelaiminga mirti-1

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO, REO IR 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.
Labai žemos Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų 
Kp.ru už Labai Pigią Kainą.

ROXEE MOTOR SALES
907 W. 35 St. Yards 4500

Galite pirkti Cash ar Išmokėjimu

MILDA AUTO SALES
D, KURAITIS, Sav.

808—8 West 31 Street 
Tel. Vlctory 1888

2334 So. LEAVITT ST.

AUTOMOBILIŲ CHAMFIONA8

BUICK
Per 98 Metus Užima Pirmenybė.

rnj Pasiėmė revolveri žaidė Firm negu pirksi automobilių, pamė- Hii. irasit uię revoivt r| zaiuo BUICK lr MArquette
su savo draugu ir tas draugas
nelaimingai jį pašovė. Po ke
lių dienų mirė apskrities li
goninėje. Čia turėtu būti gera 
pamoka mūsų jaunimui —

ARCHER BUI0K CO. 
4400 Archer Avenue

Virginia 2400 
1 Blokas Nuo Kedzie Ava.
JONAS SLEOAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau

jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės ■ 
automobilių už labai prieina-1 
mą kainą. į

Naujas De Soto $885.00 f.o.b., 
Naujas Plymoutli $590.00 f.o.b.1

OAOE PARK MOTOR 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas 
5625-27 S. WESTERN AVĖ. 

Telefonas Prospect 5669
r

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

Mes permufuojame-perveža- 
me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausią kainą. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street 
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

Sav. išvažiuoja, pigiai namas už 
cash, 5 kamb. pašiūrės virtuvė, alc- 
mens beizm. šulinys, medžiai, gesas, 
miesto vanduo. Pardav., 909 So. Jo- 
liet st., Joliet, III.

Pardavimui 4 apt. medinis na
mas. Pečiais šildomas. Lengvios iš
lygos. Sav. 3150 Lake Park Avė.

MORGIČIAI-PASKOLŪS
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MOROIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. Komišas 
'tik 2%. Kreipkitės į

Public Mortgage Exchange
S'. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St,

ANT PARDAVIMO
••

Arti Marquette Parko 6 
kamb. muro bungalow, 2 ka
rų garadžius, platus lotas, bus 
parduotas už pirmą teisingą 
pasiūlymą.

Naujas 4 flatų namas, arti 
strytkarių linijos ir Marcpie- 
tte Parko. Priims seną namą į 
mainus. t

'60 pėdų lotas, arti Marąue- 
tte Parko. Mainys į biznį.

2 flatų muro namas, arti 
Marųuette Rd. ir Western avė,. 
6-6 kamb., karštu vandeniu 
šildomas. Mainys ant medinio 
namo Brigbton Parke. Kreip
kitės.

A. N. MASULIS 
3641 So. Westem Avė. 

Republic 5550

CHICAOO I

MUSŲ BARGENAI
. “DUTCH BOY” VARNIŠIUS

St. Louis White Lead ma- Didelis pasirinkimas v,ar- 
liava $11.25 už nišių nuo $1.39 UŽ 
100 svarų bačkutę. gal. ir aukščiaus.

Geriausio Sorto FLAT
5 $1.48 PAINTAS $2.50 už

SKOLINAM PINIGUS
$50,00 iki $30,000 

neimam komiso iki $300.00
J. NAMON 8i CO. 

6755 So. Westem Avė.
Telefonas Grovehill 1038

PINIGAI PASKOLAI 1-MI MORGI- 
CIAI

Praperteriams tiktai. D. P. Foley 
& Co. 906 Lakeside PI. Tel. Long- 
bcach 2897

ĮVAIRUS PARDAVIMAI.

Delic. prie teatro, 4 gyv. kamb. 
maud. Renda $25. Pigiai $450. 1516 
W. 69 St.

už galioną. galioną.
NAKTINĖS JUTRINOS 

Didelis pasirinkimas ski- MALIAVOJIMUI ŠEPE- 
rtingų išdirbysčių už kai- ČIAI, 4 colių pločio nuo 
nas, kurios nustebins ta- 75c aukŠčiau. 
ve. Specijalės Cylinder
naktinės jutrinos su 3 ra- Mes turime lietuviškų 
ktais 75c ir aukšč,au- dalgių.

Mes darome visokius darbus, kaip tai, malfovoja- 
me iš lauko ir vidų, plumerio, elektrikas taisome, į- 
dedame šiito 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

$3,000 VERTĖ UŽ $475
4 kamb. rakandąi 60 dienų 

vartoti. 3 šmotų tikras Mo- 
hair parloriaus setas, vėliau
sios mados; dailus 8 šmotų 
valgom, setas, 4 šmotų riešuto 
medžio mieg. setas su spring- 
sais ir madracais, 5 šmotų 
dinette 'setas, du 9x12 Wilton 
kaurai, lempos, veidrodis, ma
ži kaurai, paveikslai. Viskas 
už $475. Pristatysim. Visi 
kartu ar skyrium. Privatinė 
rezidencija, 8228 Maryland 
avė., vienas blokas į rytus nuo 
Cottage G rovė avė., Tel. Ste-^ 
wart 1875.

•PlETKIi;WICZ£(,q-

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

PARMOS.
1 ak. graž.i žemė paežery, prlva- 

tlškas kelias. Pigiai. H. Schll'er 
Grafton, Wis.

Giažios paež?rb( piapertės i ry- 
tUfi nuo Leadeir ežero. 2 % muil. ( 
vak. nuo Vieškelio 53. 82.65 ak.
Apie 1,800 p. galima parduot. Visi 
žaliuojanti medžiai. Gust Giosse, 
Wascott, Wis.

ŪKĖS — PARMOS
80 akrų ūkė, arti ežerų, Budinkal, 

miškas, sodnas $1,500.
80 akrų, gera ūkė, gyvuliai, pa

dargai, apsėti laukai, $4,000.
40 akrų, gyvuliai, padargai, apsė

ti laukai $2,700.
Taip pat turiu ir ant mainymo.

P. D. ANDREKT S 
R. 1, Fei»tw»ter, Mich.

Pardavimui 320 ak. farmą, pi
giai. 100 ak. Išdirbta, 300 geros 1S- 
dirblmui, namai, barnė. $15 ak. 
cash. C. C. Heath, Elnora, Alberta, 
Canada.

PRIVERSTAS PARDUOTI. $2,000 
už 1 ak. mažas namas, ge.ra vieta 
trluškiams ir paukSflarrfs, arti Ben- 
•enville. K m. J S) nuo Grand avė. 
senvills. % m. ( S. nuo Grand avė 
Bensenvllle, III.

Kp.ru

