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PIETŲ ITALIJA SPARČIAI IŠSIKASA 
IS GRIUVĖSIŲ

EGIPTE NERAMU; PRAMATOMI 
SUKILIMAI IR REV OLIUCIJA

Turkija Daug Nukentėjo Nuo 
Vėtros

SPARČIAI KASASI IŠ 
GRIUVĖSIŲ

EGIPTE PRAMATOMA 

REVOLIUCIJA

ŽUVUSIAM ŠIAURIUOSE AMUNDSENUI PAMINKLAS
K

ROMA, liepos 29. — Pietų 
centralinė Italija sparčiai ia-

CAIRO, Egiptas, liepos 29. 
Egipto valdžia ir karalius 

sik'asa iš griuvėsių po pasta- J Fuad neturi noro pasiduoti 
rojo žemės drebėjimo. ^tautininkų partijai, kurios

Anot oficialių'pranešimų, žu'.priešaky yra buvusis ministe- 
vusių žmonių skaičius nebū-hris pirmininkas Nahas paša.
siųs didesnis 3,000.

Visuose miestuose, mieste
liuose ir sodybose vedami

Tautininkai pasiruošę į su
kilimus. Iš sukilimų gali užsi
liepsnoti revoliucija.

griuvėsių atkasimo darbai. Su ji Valdžia, kaip pranešta, pa- 
irandama daugiau 'žmonių la- įsirengus ginklais nuslopinti
vonų. Pirm poros dienų vie
tomis griuvėsiuose rasta dar 
ir gyvų žmonių, jų, tarpe pora 
vaikelių. Rastas vienas gyvas 
kelių savaičių kūdikis, kurio • 
motina yra žuvusi.

sukilėlius.

TURKIJOJ BAISI įVĖTRA

ISTANBUL, liepos 29. — 
ii Turkijos Anatolijų šį sekma- 

Nukentė jusiu žmonių tarpėi ^ni palietė baisi vėsula su 
be kareivių i'r milicininkų fa
šistų daug darbuojasi ir ku
nigai. Kai-kurie sužeisti ku
nigai neatgula į ligonines, bet 
veikia saviškių tarpe. Ilgas 
naktis jie nemigę ir kelinta 
diena nevalgę bendrai su da
rbininkais dirba griuvėsiuose. 
Ieško žuvusiųjų, gyvųjų žmo
nių • .

Apgriauti miestai ir mies
teliai valomi. Maisto pristaty
mas ir paskirstymas jau pa- 
tvarkvtas. Vandens netrūksta.

ledų kruša.
1 20 žmonių žuvo, šimtai su-
ižeistų. Išgriauta ir sulamdy
ta daugelis namų.

VON HINDENBURGAS) 
PADIDINA MOKESČIUS

. BERLYNAS, liepos 28. — 
Vokietijos respublikos prezi
dentai von Hindenburg, eina
nt diktatorine savo valdžia, 
paskelbtu specialiu išsprendi
mu padidino gyventojams mo
kesčius.

Italija nuosavomis jėgomis i Kaip žinoma, šiems mokes-
greitu laiku pakils iš griuvė
sių. Žmonės atsisako apleisti 
išgriautus miestus. Iškils nau
ji namai. Bet įvykusi nelaimė 
ilgam pasiliks žmonių atmin
tyje. ,i į.if

čiams pasipriešino parlamen
tas. Už tai jis paleistas.

KOMUNISTŲ VEIKIMAS 
BE PAVYKIMO

BERLYNAS, liepos 29. — 
Vokietijos valstybė Turingija 
po karo pagarsėjo tuom, kad 
tenai susivijo sau stiprų liz
dų komunistai.

Šiandie jie baigiami blašky
ti. Nuo valdžios vairo jau 
praginti. Jų vietų užima taip 
vadinami tautiškieji socialis
tai, ty. dešiniausias socialistų 
sparnas.

DU VOKIEČIU SKRINDA 
J CHICAGĄ -

LONDONAS, liepos 28. — 
Du vokiečiu lakūnu, Hirth ir 
Weller, iš Berlyno atskrido į 
Oarkney salas. Iš ten skris į 
Ųhicagų per Islandijų ir La
bradorų. Naudojamas mažas 
orlaivis.

. 

“DRAUGAS”

The moet influential 
Lithuanian Daily in 
America.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
APIE VILNIAUS LIĖT. 
GIMNAZIJOS tfelSlŲ 

ATĖMIMĄ

žiuoja nauji. Bene daugiau
sia už visus lankytojų turi Ni- 
ida. Jų aplankys šiemet rekor-

------------ idinis žmonių skaičius.
, .“Vilniaus RytdjUs” patvir- i Birželio mėnesį nebūdavo 
tina žinių apie viešumos teisių įtokios dienos, kad neatvažiuo- 
atėmimų iš Vilniaus lietuvių < tų viena ar dvi ekskursijos, 
gimnazijos. Dėdamas kūrato- Kartais net būdavo po kelias, 
rijos įsakymų, laikraštis vadi- ypač šventadieniais. Dabar 
ma jį istoriniu dokumentu ir daugiausia atvažiuoja valdini- 
Įneabejoja, kad gimnazijai tei- nkai iš Lietuvos ir Vokietijos, 
įsės atimtos reorsijų keliu. iVisi būtai jau išnuomuoti. At-

„ . .................... i Šio, Švietimo mlhlBUHori '7^aUT"^’ jei.ga"na

Tai modelis paminklui. Garsus žemgalių tyrinėtojas Amundsen su keliais Laku- , . TMI(1jlPVih *„14x1x0 av. šlok! toki kaillPeli pas žvejus, 
nais žuvo išskridęs orlaiviu gfelbėti generolo Nobile ekspediciją šiaurinio žemgalio a- livi,niaus Rytojus“ nie ‘<T? ”

—............................... ■<»' iiiį-6.—■! .1 ! --------------- - .. .. ku kitu negali paaiškinti. Vy-
PORA DIENŲ SAVAITEjE 

ŠVENTOJO TĖVO AT
SILSIU!

NUSAKOMAS VĖSESNIS itauto gimnazija kalėjo nusto-;
ORAS ' ti teisių tik tuo a t vėju, jėi mo-j

kslas joje būtų pašlijęs, ta

ATVYKO p. S. JOHAN

NESSEN

Šiomis dienomis į Kaunu 
atvyko Norvegijos vyriausy-; NUSIGĖRIMO AUKOS i Praeitų savaitę ir vakar či- čiau yra atvirkščiai. Gimnazi-'

________ jikagiečiai pergyveno nepapra- -jos abiturientų egzaminų ko- atarėjai
Edward M. Johnston, 36 ma stai didelę šilumų. Kuone kas-misijai jau eilė metų pirmi- vals^ybių^r^kala-

7757 Essex avė., uždarytas poj-dien buvo 95 ligi 100 laipsnių, ininkauja žymus lėnkų mokslo mg g Johannessen Savo 
audiencijos viena ar pora die-1 licijos stoty. Anų vakarų jo/Nukentėjo daug žmonių. vyras, universiteto P^^o- jaį^ jįgij^^orvegijos pr"- 
nų savaitėje, kad tuo būdu bū- žmona išėjo iš namų ir jam!' Federalis oro biuras prane-irius dr. Otrebskis. Per iškil- , bog’ vjcemįnįsteris ir dabar 
tų progos Šventųjam Tėvui paliko prižiūrėti 5 mėnesių 'ša, kad šiandie būsiu vėsiau mingus brandos atestato įtei- departamento direktorius.

ROMA, liepos 28. — Vasa
ros karščių metu susiaurina
mos Šventojo Tėvo Pijaus XI į

kiek-nors atsilsėti. Kasdien į- kūdikį mergaitę. Johnston jau1 atsisukus šiaurvakarų vėjui, 
vykstančios audiencijos yra buvo girtas, gi kada žmona iš- 
labai varginančios, ypač ne- ėjo, sakosi, jis karštį ėmęs
pakenčiamais karščiais.

BERLYNE AREŠTUOTA 
100 RAUDONŲJŲ

BERLYNAS, liepos 28. — 
Įvairiose miesto dalyse komu
nistai su fašistais buvo sukė
lę muštynes. 100 raudonųjų 
suimta ir uždaryta. Areštuo
ta ir keliolika fašistų riauši
ninkų. 1

NUŽUDYTAS FAŠISTŲ 
MILICININKŲ VIRŠI

NINKAS

malšinti šaltu alum, paskiau 
vynu ir pagaliau alkoholiu.

Kongreso Komitetas 
Chicagoj '■

1 kimus, jis savo kalbose apie 
t gimnazijų visada atsiliepdavo 
dabai gerai ir pareikšdavo, 
kad rgokslas joje pastatytas

Be to, jis pirmininkauja ko
mitetui, kuris turi tikslų plė
sti prekybų su Sovietų Rusi
ja. Johannessen atvykimo tik-

Chicagon atvyko Kongreso tinkamo j aukštumoj, kad gi-iglag _ tirti prekybinių san- 
Gryžos žmona rado .komitetas tirti komunistų veL«m«wj* kasmet darantį-pa- i§ utimo galimumų ta-

mirusį kūdikį. «Gaivutėję sma-Jkimų šioj, šaly. Komitetas at-'ž*ng4- Be to, šiėmęt gimnazi- Lietuvos ir Norveguos. E.
genys įlaužti, viena rankutė įvyko iš Detroito, kur taipat 34 vizitavo kuratorius Bobka.
nulaužta ir visi šonkauliai su-* tyrė raudonųjų veikimų. /Jis- gimnazijoj nerado nieko
triuškinti. Kiek išsipagiriojęs 
Johnston atsimena, kad jis 
verkiantį kūdikį paėmęs į ra-1 
nkas, parpuolęs ir ant kūdikio 
užvirtęs.

Kaimynai policijai liudija, 
kad Johnston su žmona gra
žiai sugyveno. Jis buvo pavy
zdingas vyras. Deja, nebuvo

tokio, už kų reiktų atimti vie-
NEIŠSUKS IŠ “SAUSOJO”’5?1”08?®,18®8 lr sav0 lšvad°d
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PRANCŪZŲ LAKŪNŲ 

VIZITAS

KELIO t
išsitarė, kad gimnazija visiš-

’kai patenkina visuomenės rei- 
'kalavimus.

Į Kaunu atskrido iš Rygos 
šeši prancūzų orlaiviai. Aero- 

r d r ome svečius sutiko pTancū-
• • . • T • 1 • MVVASHINGTON, liepos 28.

— Senatorius S. D. Fess, pra-'r “Vilniaus Rytojus“ pareiš-’zų ministeris Lietuvai su karo 
įmatomas republikonų partijos ikia, kad Vilniaus lietuvių vi-i atstovu, aukštieji karininkai 
išalies komiteto pirmininkas, įsuomenei tuo žygiu suduotas ir aviacija.
skelbia, kad ši partija ateity didelis skaudus smūgis ir jis 1 Pabuvę orlaiviai vėl išskri

.atsargus vartodamas svaiga- j,neiškryps iš savo 1928 metų (suduotas ne dėl jos kaltės. Ta- do į Lenkijų. Tačiau išlėkė ne
lūs. Žmona iš susikrimtimo

MILANAS, Italija, liepos susirgo. Jinai atsisako vyrų 
29. — Nežinomas piktadaris (kaltinti, 
nužudė vietos fašistų milicini
nkų viršininkų Orazio Porcu.

nusistatymo, gi ypač prohibi- tčiau visuomenė raginama ne- per demarklinijų, bet aplinki-

UNGARIJOJ PROTESTAN
TAI KOVOJA SAVO 

VYSKUPĄ

kaip. Ungarijoj. Kad Bažny-

Nušovė du plėšiku
šeštadienio vakare trys plė

šikai užpuolė užeigų ties Ri-

icijos klausimu. Šen. Fess ra-’i nusiminti, nes lietuviai per- -niu keliu, pro Rytprūsius. 
,nda, kad prohibicijai prieši- įgyveno 1927 m.j įvykius — pe-' Prancūzų karo lakūnas pulk. 
masi mažuma, kad prohibicija irgyvens įr šį smūgį. Teisybė 1 Cbabert padarė vizitus krašto 

apsaugos ministeriui ir vyr. 
štabo viršininkui. “R.“

VIENNA, Austrija, liepos 
28. — Ungarijoj nežymų gy
ventojų nuošimtį sudaro pro- talikų tautines iškilmes
testantai — kalvinai. Valsty
bės valdžios priešaky po karo 
yra pakliuvę keletas kalvinų. 
Jų tarpe regentas admir. Ho- 
rthy ir ministeris pirmininkas 
grafas Bethlen. Bet jie nėra 
fanatikai. Jie gerbia gyvento
jų didžiumos — katalikų įsi
tikinimus. Prireikus jie gina 
didžiumų.

Antai kalvinų vyskupas Ba- 
ltbazar nesenai būdamas Pa
ryžiuje apšmeižė ungarų kata
likų bažnyčių. Tenai vienam 
susirinkime jis kalbėdamas 
tarp kitko pareiškė, kad, gir
di, niekur kitur pasauly ne
rastum tokių didelių protes
tantų su katalikais nesutiki
mų, kaip Ungarijoj. .Toliaus, 
kad niekur kitur Katalikų Ba-

čia iš Hapsburgų dinastijos dge vieškeliu, Thornton mie
ga vusi didelius žemės plotus siely.
ir todėl norinti, kad būtų grų? Užeigos savininkui A. Sodo 
žinta ta dinastija. Pagaliau'pavyko nepatėmytinai išeiti j 
jis pašiepė dar ir ungarų ka-^ kiemų. Tenai jis pasiėmė dvi- 

Šv. vabzdį šautuvų ir atsistojo uZ 
kertės.

Piktadariai, keliolikų žmo-

iesų teigiamai atsiliepusi į vi- lanksčiau ar vėliau paims vir-I *’sus šalies reikalus. šų. Gale laikraštis primena,
Šen. Fess yra Anti-Saloon 'kad Vilniaus gimnazija yra 

lygos šalininkas. Jis nusako, 'grynai privatinė. Tuo tarpu 
kad 1932 m. kandidatu į pre-į nepriklausomoj Lietuvoj vienų 
zidentus išnaujo busiųs pre-denki} gimnazijų vyriausybė 
izidentas Hoover ir busiųs iš- ipati užlaiko, o kitas šelpia.
•rinktas. (Visos jos turi pilnas valsty-

Emmero jubiliejų.

Ungarijos parlamento aukš- 
tesniuoae rūmuose tuojaus iŠ- ni« vi<iuj “P'P1^. Nu
keltas valdžiai paklausimas. ka" su 8robia- Netolias sto- 

atliko atstovas kalvinas,
Klausta, ar teisybė tas, ką ka- ^‘"antį pirmutinį plėS.ką
Jvinų vyskupas kalba. .S“*10 ™nu SfiTlu PaK”ldė’ P°

ko kitų kitu. Trečias pabėgo, 
Ministeris pirmininkas at-1 neg godo neturėjo kuom šau- 

sakė į paklausimų. Jis karš- ; r Liko ir jų vogtas automo-
tai atrėmė to vyskupo šmeiž- dilius, 
tus, pavadindamas aiškiomis
melagystėmis. Kadangi Unga
rijoj taip nėra, kaip tas vys-

NuSovė krautuvininką
Du plėšiku užpuolė krautu-

kupas kalba. Jis pareiškė, kad 264 No. Kedzie avė., nu- 
IKatalikų Bažnyčia nuo Haps-'§ovė krautuvininkų ir pabėgo 
įburgų negavusi jokių žemių, Į RU gg dolerių.
tas žemes yra įgijusi viduri

niais amžiais.
1 Ungarijos katalikai paten
kinti tokiu ministerio pirmini-

žnyčia neturinti nepavykimų, nko nusistatymu.

I

Plėšikai pavojingai pašovė 
gazolinos stoties savininkų W. 
Levy, 34 m'., 4254 Roosevelt 
road.

r
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FRANCIJOJ AREŠTUO

JAMI ISPANAI

PARYŽIUS, liepos 29. — 
Francūzų policija užklupo is- 

bines teises. Ar tai yra smū- j panų susirinkimų ir suėmė 61 
1932 MįETAI BUS NEPA- j'#*®* N. Lietuvos lenkų švieti-1 asmenį. Pasirodė, keletas jų 
LANKŪS ŠALIES ADMI- ;mo įstaigoms, apie kuriuos pirmiau buvo ištremtu iš Fra- 

NISTRACIJAI taip dažnai skelbia lenkų spau ,ncijog> bet gryžę slapta,
------------- da? klausia Vilniaus Ry-Į, Policija sakosi turi įrody-

VVASHINGTON, liepos 28. tojus. susirinkę ispanai ta-
- Kalbama ir nusakoma, kad j. Lenkų “Przeglųd VVilenski“ rėgi kiti paskui kitus gryžti 

/1932 metai bus nepalankūs taip igke]ia aukštų gimna- i Ispanijų'ir ten kelti politi- 
įprezidento Hooverio adminis- ,zįjog mokslo lygį ir stebisi del.n’us triukšmus.
tracijai.

Yra svarbių priežasčių. Jų 
įsvarbiausios šios: “biznio“ 
nupuolimas, ūkio produktų 
kainų mažėjimas ir prohibici
ja.

to išimtino įsakymo. Ir šis lai- 
kraštis vadina įsakymų retor- CHICAGO IR APYLIN* 
sija, konstatuodamas, kad da-* KES. Nusakomas dailus orasj 
bar Lietuvos Lenkijos santy- i jr vėsiau. » į
kiai įeina į galutino pablogė

jimo ir paaštrėjimo stadijų. E.

DAUG VASAROTOJŲ 
KLAIPĖDOJ .

•
1 Iš Klaipėdos raio, kad Sie
linei visuose Klaipėdos krašto

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų 1, .$10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.80 
Francuos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23 
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.33

NUŽUDYTAS VALSTYBĖS 
PREZIDENTAS

RIO DE JANEIRO, liepos 
28. — Nužudytas Parahyba 

1 valstybės, Brazilijoj1, prezide
ntas J. Pessoa. Žmogžudi8 y- kurortuose ir maudyklėse va
ra politinis priešas. _ ( earotoįfl juka. Ir jil dar y a-iVokieti jos 100 markia 23^fl
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“DRAUGAS”
Uelaa kaadlan. Uakyrua aakmadlaalna

PRENUMERATOS KAINA: Metama — 10.40, Po*
Mt Matų — 11.10, Trims Mėnesla/na — 11.01. Planam 
MOaaaiut — 7 to. Europoje — Matams |7.04, Puaal Ma
tu — 10.00, Kopija .0»o.

Bendradarbiams ir koraapondantama raitų natrų- 
Mna, Jai napraioma tai padaryti Ir neprielunfilama tam 
tikslui psAto irioj

Radaktarlua priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vaL

Skalbimų kainos prisiunčiamos parelkalavuA
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND___

Publlsbed Daily, Ezcapt Sunday. 
8UB8CRIPTI0NS: Ona Tear — |0.00. Slx Mostba

— IB.BO, Tkraa Montks — 01.00. One Month — 70a. 
Europa — Ona Tear — 17.00. Blz Montka — 04.00 
Oapy — .00a.

Advartislng In "DRAUGAS" bringe best rasults, 
Advartlslng ratas on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

MUMS REIKIA VIENYBĖS.

Vienybė visur yra reikalinga. Tautos ir 
valstybės gyvenimas negali klestėti be vie
nybės. Norint pasekmingo veikimo, anot “P. 
B.”, reikia, kad principų dalykuose 
būtų vienybė, reikia nuomonių vienybės, va
lios vienybės ir veikimo vienybės.

Apie tai gražiai rašo p. K. Baras “Pan 
B.55., primindamas du svarbiu jubilieju. Ži
nodami, kad ir mums, Amerikos lietuviams, 
kaip tikybiškame, taip ir tautiškame veikime 
yra reikalinga vienybė, mes p. K. Baro straip 
snį ištisai čia perspausdiname, turėdami vil
ties, kad jame pareikštomis mintinus bent 
dalinai pasinaudosime:

“Šiemet du dideli jubiliejai: Vytauto 
Didž. ir šv. Augustino. Tie du dvasios galiū
nai šaukia, skatina mus į rimtą, vieningą 
darbą. Jie patys, būdami Vieningi Aukštoms 
Idėjoms, tapo amžinai atmintinomis asmeny
bėmis. Aukšta, vieninga mijĮatjg pgimiĮšė šv. 
Augustino kūnines aistras. idėjos
begalo didelės reikšmės turi žmogaus gyveni
me. “Idėjos, jei didžios, nemiršta, kaip žmo
nės, tik neina, kaip saulė, ramiai be kario
nės: jos mėto nekartą ižaibus!” (Maironis}. 
Toji aukšta idėja — katalikybė pajudino 
silpną žmogų, kuris širdies gilumoj sušuko: 
“Dieve, Tu sukūrei mus sau ir nerami yra 
mūsų širdis, kol ji nenurimsta Tavy”. Klau
sydamas Dievo balso, iš silpno žmogaus ta
po šventas ir krikščionybės genijus.

Šv. Augustinas yra religinio bei dvasi
nio atgimimo simbolis. Jo gyventi laikai labai 
yra panašūs į šį XX amž. Ir tada, kaip ir 
šiandien, žmonės nerimo, blaškės, viską norė
jo suprasti tik savo protu... Todėl jis mums 
artimas.

Kada didžiausias pavojus yra iš įvai
riausių svyravimų ir garbi-nimų žmogiško 
proto ir nepaisymo vyriausių principų, tada 
itin yra reikalingas vieningumas, nes be vie
nybės normalus katalikų gyvenimas ir vei
kimas neįmanomas. “O, kaip miela ir malo

nu, broliai, gyventi vienybėje!” — puątebėjo 
prieš pusketvirto tūkstančio metų pirmasis 
žmonijos poetas, karalius Dovydas. Bet vie
nybė ne tik graži, ji kiekvienos stiprybės Nelaimė tai tautai, kuri
pamatas. Plieno tvirtybė iš to, kad jo da- ■ nesupranta, ar nenori supras- 
lys glaudžiai sujungtos tarp savęs. Mažas ti, savo padėties. Rusų tau- 
deimantas už molio visą kalną brangesnis, ta, didi savo skaičiumi ir val- 
nes jis kietesnis už akmenius ir plieną. Pa- stybe, šiandien kenčia di- 
rakas dėl to gali išsprogdinti kalną, kad jo džiausį materialį ir dvasinį 
dalelės glaudžioje vienybėje susikaupusios vi
duje, ugnies paklausiusios, kartu visos žaibo 
greitumu skleidžiasi į visas puses. Kur nėra 
to glaudumo viduje, kur nėr sutartinės klus
numo, ten negali būti* jokios jėgos. Del to kentėti didelė Dievo bausmė, 
vienybėje — galybė. Vieni kančiose žuvo, kiti iš-

Visiems katalikams brangi ir ta pati tie- blaškyti po platųjį pasaulį, 
sa, bendri principai ir bendras tikslas. Skir- gi visa tauta — liaudis namie 
tumų gali pasireikšti tik veikimo būduose ir 
pačiame veikimo priemonių pasirinkime. Bet 
ir čia beveik dviejų tūkstančių metų krikščio
nybės praktika ir tradicija palieka daug pas
tovumo ir uždavinių vykdymo būduose ir 
pačiame veikimo priemonių pasirinkime.

Deja, mes katalikai negalim pasigirti vie
nybe. Juk principų dalykuose turime vieno
dai galvoti ir daryti. Štai mokyklų klausi- *
mas. Tiek jis reikšmingas ir tiek aiškus, jog, 
rodos, čia principe negalėtų būti jokio nuo
monių skirtingumo. Visi katalikai, turį nors'beturiu tauta pasmerkė tokį 
elementario susipratimo, turėtų stovėti už ■ savo diduomenės elgesį ir,

skurdą, nes tos tautos vadai

Amerikos lietuvių katalikų 
visuomeninis susivaižiavimas, 
VVilkes Barre, Pa., 1906 m. 
sutraukė atstovus iš visų di
desnių lietuvių kolonijų. In- į 
teligentai — dvasiškija apie ! 
90 jos nuošimčių ^dalyvavo I
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J. Marcinkevičius.

KRUVINOS PRIETEUO RANKOS

nei kiek nesirūpino savo tau- ’ pirmame Amerikos lietuvių^ 
tiečių likimu. Už tokį savo katalikų susivažiavime. Gi da-
apsileidimą, jiems prisėjo nu-

Kaip lenkų žandarai ir šnipai klastingai 
nužudė kun. K. Lauską.

(Tąsa)
Antanas irgi to norėjo. Kas jam Lietu
va, lietuviai! Nors jis užaugo Lietuvoj 
praleido savo jaunatvę, bet jis namie 
kalbėdavo lenkišku žargonu, jam Lenki
ja žadėjo turtus, aukštas vietas ir leido 
laisvai elgtis su kitos tautybės žmonėmis, 
leido jaustis viešpačiu.

Netoli administracijos linijos, ka- 
dais lenkų okupuotoj vietoj, apsigyveno 
gabus energingas ir geras kunigas Kazi
mieras Lauskas. Apsigyveno 1920 ni. tuo 
pačiu laiku, kai bolševikai įsigriovė,į 
Vilniaus kraštą ir visa jėga veržėli į 
Varšuvą. Jis studijavo Liublino univer
sitete Bažnytines teises ir parvykęs Ne
šulių parapijon atlankyti savo motinos.

bar kuomet mūsų priskaito- 
ma virš milijono su apie 123 
lietuvių katalikų parapijomis 
ir arti poros šimtų dvasiškių, 
musų lietuviški katalikiški! 
visuomeniški susivažiavimai ’“pakutavoja 

nuodėmes.
Jei atversime senosios Lie

tuvos istorijos lapus, ir tenai 
rasime tą pat. Lietuvos didi
kai — bajorai, užmiršę savo dų liga — nepaisymu.

už savo vadų

i '4i

Nauji J. A. Valstybių ambasados rūmai Kuboje.

, . . _ . gali būt nei kalbos. Visur ty- siems Ordenams ir visomsnesutraukia nei 10% musų in-1, ..... . _. , .. , . .. ,. ... . .. . . . 'ko plėšikai. Jie neatsižvelgia Kongregacijoms buvo arti-teligentijos. Matyti, kad ir . • ,... , . ... . ,. , . . i savo aukų padėti arba jų mas. Visi buvo artum jo sir-musų tautos vadai pradėjo „ . .
. ... , * pasaukimą,sirgti anąja rusų tautos va-

1 džiai ir, aišku,, jis savy turėjo
į Šiandie kasdien laikraščiuo-J^ dvasią ir tuos pa-
' se skelbimui iš Kiniios ivai- Ut^i-JIlU£.

katalikišką mokyklą. Juk ir viso pasaulio ka
talikai taip daro. Deja, pas mus yra žmonių, 
save vadinančių katalikais, net su visa ais
tra griaunančių privatines katalikų mokyklas. 
(Mintys skolintos iš įvairių autorių. K. B.).

Arba katalikiškų jaunuomenės organiza
cijų klausimas. Rodos, visiems katalikams tu
rėtų rūpėti, kad mūsų jaunuomenė katali
kiškai auklėtųsi, savo organizacijose įgauna 
dorinį ir religinį gilesnį supratimą, tuo pa-, 
čiu daros geresni, kultūringesni. Jose išmok
sta katalikiškai mąstyti, ne tik mąstyti ir 
daryti, katalikiškai veikti — gyventi. Gai
la, atsiranda tokių katalikų, kurie šalia ga
lingų katalikiškų organizacijų kuria be aiškių 
principų organizacijas. Tai reiškia, skaldyti 
katalikiškas jaunimas — jis silpninti.

“Katalikybė nėra abstrakcija. Kataliky
bė — pats gyvenimas. Aš esu tiesa, gyveni
mas ir kelias — pasakė Kristus. Šiame pasau
ly ji gali pasireikšti tik konkrečiomis formo
mis. Katalikybės uždavinys — jos dvasią re
alizuoti visose gyvenimo srityse, o ne ją už
daryti bažnyčiose, — kaip gražiai pastebi vie

tautą, svetimiems nuėjo tar- Šių metų rugpiučio 19-21 se skelbiami iš Kinijos įvai 
dd. Newark, New Jersey, bus ™ausi įvykiai, daugiausia p&- 
Amerikos Lietuvių Katalikų jgrobimai, skerdynės, plėšimai! 
visuomenininkų susivažiavi- į Suteriota ilgais metais ša
mas, 20 Amerikos Lietuviųs yra reikalinga svetimų ša
lį. K. Federacijos kongresas, i bų kapitalo. Kas jai duos pas- 
Kiekvieno lietuvio kataliko— j kolą arba kreditą. Yra pavo- 
inteligento pareiga pasistengti BnSa įdėti milioną kitą. 
šiame Federacijos metiniame, L ab prapulti. Jei valstybė nc- 
suvažiavime dalyvauti. i turi pastovios valdžios, tenai

Lietuvi inteligente, katali-įne vieta svetimam kapitalui.
vių tautos vadai — inteligen-įke! Tamstos šventoji parei-l Kada šios visos naminės ne- 
tai tampriai buvo susirišę suiga pakalbinti kitus ir pa-'laimės Kinijai baigsis, kas 
visa tauta — liaudimi ir ben- čiam į Federacijos kongresą &'ab žinoti. Kol-kas neprama- 
dromis jėgomis kovota prieš pribūti ir savo įgytu prityri-, tomą tvarka. Atpenč, štai su- 
savo prispaudėją rusą. Ačiū mu prisidėti prie bendro vi- kilėlių sujungtos armijos ko- 
tokiai visos tautos vienybei, Lų Amerikos lietuvių katali-' vo0a sukurtą Nankinge val- 
lietuvių tauta nors neskait

■nauti, užtai prarado pačios 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
šimtmečiai prisėjo svetimiems 
vergauti. Tautiniai atbudusi

pastumus juos šalin, išsiauklė- 
jo vadus iš savo tarpo — 
žmonių kaimiečių.

Pirmieji atbudusios lietu-

kų visuomeninio darbo. džią. Tų armijų vadai yra su-

• v1S, paėjo 
aukštos kilmės šeimynos. 
Kaipo toksai jis buvo pata
rėju ne tik popežiams, bet 
imperatoriams ir karaliams. 
Lygiai buvo dileliu ir vargšų 
žmonių globėju ir užtarytoju. 
Savo įtaka jis milionams 
vargdienių palengvino gyve
nimą. Gimimu buvo francu- 
zas, bet jo veikimas apėmė 
kuone visą pasauli.

Tai buvo viduriniais am
žiais, kada Francijoj ir kitose 
šalyse pradėjo kilti įvairios 
atskalūnybės. Šv. Bernardas 
sėkmingai jas kovojo ir galy-

. , ,,v. bes suklaidintu žmonių atgal
linga, bet privertė išstyžusi XT , , „ x. planavę sukurti naują valdžią, '* * v.6.

8 -is- 1 -i • r • Valgome, kad gyventi — ppjn:nt,p _ spnaiain Pokine grąžino Katalikų Bažnyčiai,rusų milžiną nusileisti ir grą . T . i tipingi — senąjam rcaine.
...... . . ® * gyvename, kad dirbti visuo- »v. Bernardas buvo aukst

meninį darbą.žinti lietuviams spaudą. 
Seniau da, kuomet mūsų

čia buvo maža, tuomet viso
kis tautinis sujudis tuoj ap
imdavo visą išeiviją. Pirmasai

Federacijos Sekretoriatas,

180 Hale Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Kinijai yra reikalingas ko
ks genijus, kurs galėtų plieni
niu pasiryžimu grąžinti tvar 
ką ir susildausymą.

IVAIRŲSSTRAIPSMIAI
ŠV. BERNARDAS, BAŽNY

ČIOS DAKTARAS.

KINIJOS NELAIMĖS. '.Jie susiorganizavę ir virtę
_____ | paprastais plėšikais galvažu-

Ugi metai Kinija pergyve- tižiais. Kur jų gaujos pereina,
nas mūsų veikėjas. — Katalikybė — gyveni-, . . . rp , , ... .....

\ y na namines nelaimes. Tos ne- ten lieka tik nuodėguliai ir
mo religija, o netyrumą. Todėl ne vien tik', . . , . , ,. . . . v. v »®d J . laimes, tai daugelis kiniečių žmonių lavonai. Daugelį zmo-
gali, bet ir turi būti ir katalikiška politika 
ir katalikiška ekonomika ir katalikiškas auk
lėjimas bei švietimas”.

vadų, siekiančių šaly pirmeny
bės. Kada vieni kurie pakyla 
į valdžios viršūnes ir ima 
tvarkytis, tuojaus supuola 
kiti visokią tvarkų griauti, šie 
kia pirmenybės ir prasideda 
kruvina kova naminis karas. 

Šiandie visoj Kinijoj bega-

Vienybę veikime galime pasiekti tik per 
savo organizacijas. Jaunimą privalome orga
nizuoti ir į vienybę traukti per L. Vyčių 
organizaciją, kurios seimas įvyksta rugsėjo 
4, 5 ir 6 dd., Kenoslia, Wis., o visą musų ti*
lykybišką ir tautiškų veikimą privalome vie- line betvarkė. Eina kaip ėjęs 

I nyti prie A. L. R. K. Federacijos, kurios j u- kruviniausias naminis karas, 
biliejinis kongresas įvyks rugsėjo 19, 20 ii Kai-kurias dalis perdėm už- 
21 dd., Newark, N, J. plūdo komunistai sukilėliai.

atgal grįžti nebegalėjo. Pasiliko. Vil
niaus Vyskupas paskyrė jį naujai įsteig
ti Žilų parapiją. Steigdamas parapiją, jis 
susipažino su aplinkiniais žmonėmis, pa
milo juos ir ėmė kaipo kunigas ir lietu
vis kruopščiai jų tarpe darbuotis.

Sugyveno jis gerai ir su lenkais. Bet, 
kai seimelio išvakarėse lenkai ėmė ap
gaudinėti lietuvius, kun. Lauskas užpro
testavo. Kad turėjus daugiau balsų ir 
laikraščiuose rašius būk lietuviai patys 
nori prie lenkų dėtis, lenkai vaikščiojo 
po kaimus, gundė lietuvius raštu prašy
ti druskos, duonos, o tačiau parašus siųs
davo į laikraščius, neva jie norį prisidėti 
prie Lenkijos. Valsčiuj, susirinkimuos, 
bažnyčioj jis visur energingai gindavo lie
tuvių reikalus. Lenkams tas nepatiko. Jie 
ilgai kentė, pagaliau ėmė veikti. Lauskas 
gaudavo ne vieną grąžinantį laišką, ne 
kartą jam teko susilaukti kratų ir areš
tų. Kunigas Lauskas žinojo darąs gerą 
ir teisingą darbą, nenusigando ir nenu

t

nių pagrobia ir reikalauja 
aukšto išpirkimo. Negavę su-j jie turi 
imtuosius užkankina. šventąjį,

Pagrobiami kunigai misio
nieriai. Miestelių viršaičiai ne 
žmoniškai žudomi. Be atodai
ros žudomos moterys ir vai
kai.

Šiandie patiems kiniečiams 
yra didelio pavojaus Kinijoj 
persikelti iš vienos vietos į 
kitą. Svetimšaliams gi — ne-

sigando ir nenusileido. Tuomet kerštin
gas peovialcas gavo iš aukščiau supra
sti, kad gali su Lausku tinkamai apsi
dirbti. Pasišaukęs Antaną jis liepė jam 
jį sekti ir prie geros progos rasti, kaip 
jis sakė, jam nežinomo kareivio kapą. 
Antanas pasižadėjo. Jis pasišokinėdamas 
parlėkė sargybos stovyklon ir papasako
jo nužudymą centais neapsieis, 
darai sutiko Lauską nužudyti ta sąlyga, 
jei jiems bus duota pinigų arba leista 
kunigą apiplėšti.

Antanas viską pažadėjo. Jis įkalbi
nėjo žandarams, kad kun. Lauskas yra 
didžiausias lenkų priešas, sudenginęs 
lenkiškas karūnas prisiekė, kad jis yra 
daug lenkų nuskriaudęs. Įdiegęs į jų šir
dis keršto jausmus jis davė suprasti, kad 
jei jau lenkų vyriausybė liepia jį nužu
dyti, tai jis yra baisiausias žmogus, o už 
jo nužudymą ceitaig neapsieis. t

Įerzinti žandarai tik .progos laukė, o 
Antanas trynė iš džiaugsmo rankas ir

Cistersų Ordenas šio liepos 
mėn. 23 d. minėjo 100 metų 
sukaktuves, kaip šio ordeno 
globėjas šv. Bernardas pas
kelbtas Bažnyčios Daktaru. 
Paskelbtam Cistersų atsiliepi
me pareiškiama, kad ne vieni 

pagerbti sakomą 
kaipo Bažnyčios 
Visas katalikiškas

pasaulis turi minėti šias su
kaktuves. Tai dėlto, kad šv. 
Bernardas gyveno ir darba
vosi ne kokiai vienai ar kitai 
atskiriai tautai, bet visuoti
nos Bažnyčios gerovei. Nors 
jis iš profesijos buvo Cister- 
su, bet ‘ savo pašaukimu vi-

Daktarą.

šnipinėjo, kuomet kunigas išvažiuos iš 
klebonijos.

Greitu laiku su Žilų parapijos reika
lais, su rinktiniais parapijos žmonėmis 
kun. Lauskas sumanė važiuoti į Vilnių 
nusipirkti statomai bažnyčiai reikalingų 
daiktų. Su savimi jis turėjo porą tūks
tančių dolerių. Privažiavęs Jaunų kai
mą, kur stovėjo žandarai ir Antanas, 
kreipėsi prie jų, prašydamas leidimo’. 
Žandarai nudžiugo. Jie mandagiai jį su
tiko ir puolės vaišinti medum. Antanas 
kvaisdamas iš džiaugsmo puldinėjo, klau
sinėjo :

— Į Vilnių? o ką pirksit?
— Statau bažnyčią, — pasakojo 

Lauskas. — Šį tą reikia nusipirkti.
— O jūs trupučiuką palaukit. Mes 

ir važiuojam Vilniun... Drauge bus links
miau...

Vyresnysis žandaras įdomavos:
— Gal ir pinigų daug vežatės? Per 

miškų vienam ne kas...

aukšto
mokslo. Buvo ne tik dvasiškas 
mokytojas, bet ir gabus vals
tybininkas. Buvo taip pat 
garsus rašytojas. Apie Kata
likų Bažnyčią ir šv. Tikėjimo 
tiesas yra parašęs keliasde- 
šimts tomų knygų. Kiti Baž
nyčios dirvoje darbuotojai jo 
raštus stato pirmojon vieton 
po Šventojo Rašto.

Šv. Bernardas buvo didis 
Švenč. Marijos P. garbintojas. 
Įžymieji katalikai rašytojai 
pripažįsta, kad sunku yra 
žmogui tinkamai garbinti Die
vo Motiną nepasinaudojus šv. 
Bernardo žodžiais ir kalba.

1830 m. Popežius Pijus VIII 
šv. Bernardą paskelbė Bažny
čios Daktaru.

Šv. Bernardas mirė 1153 
metais.

SKAITYK IR PLATINK 
TIKTAI KATALIKIŠ
KUS LAIKRAŠČIUS.

Jie įkalbėjo Lauskui pasilikti pas 
juos, o žmonėms leisti atskirai važiuoti 
vieniems. Lauskas nieko blogo nemany
damas, priešingai, taip mandagiai jų su
tiktas, pasiliko.

Vakare visai sutemus, Antanas, du 
žandarai (vienas liko kaime), kun. Lau
skas susėdo į vežimą ir išvažiavo.

IV.
Lengva riščia leidos arkliai duobė 

tu keliu. Lauskas buvo ramus ir rim
tas. Kai vežimas privažiavo netoli miš
ko žandarai ėmė tarp savęs kažko šnabž- 
dėtis, o Antanas kalbino Lauską. Jo lū 
pos buvo ironiškai iškrypę.

— Kunige, pasakyk man, ar ištikiu 
tiki į Dievą, ar šiaip sau... dėl akių...?

Lauskas nustebęs ūmai žvilgterėjo 
Antanui į akis ir nuraudo:

— Kaip tai?..

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
--------------- Rašo prof. Kampininkas.----------------

PROF. KAMPININKO 
RADIO

bai gera. Lietuvos eksportas pir apie Amerikos lietuvių bi- 
Amerikon nėra mums malo-Jiznio praktikų ir progas Lio
nės gestas ir Lietuvos ekspo-įtuvoje, kurie pilnumoje tilps 
■rteriai turėtų tai suprasti.»ispaudoje atskirai.

'mentalinį, remonto mechaniš- /Gamyba didėja, sąlygos kei-jį
kųjį, termiškąsias, konvejeris i čiasi geryn ir jau patenkina
ir daug kitokių. ' ne vien Lietuvos vidaus rin-

■ ką ir gali žymiai gaminti eks-
PRAŠAU NESIJUOKTI. portui, pav. “Birutės” saldai- 

• . .------------ į>niai.
Čia įvyksta to-1 Kun. A. Milukas nurodė,

Maskva. — Komunistų cie
soriaus Stalino įsakymu, Chi- 
cagos ir Brooklyno draugams 
pasiusta didelė padėka už Lietuva.
“atsiustus” sovietams trak- kių vagysčių, kokią negirdėti kaipo kliūtį, importerių pra 

visam pasauly. Pavyzdžiui, šomas peraukštas kainas už 
nesenai vienoj vietoj buvo iš- /Lietuvos prekes Amerikoje pa 
vogta ūkininko kopūstų, bu- įduodamas, 
rokų, morkų, ridikų ir ttJ, eilės p. P. Daužvardis,

Apie 1 vai. posėdis pasibai
gė ir dalyviai skubinosi į Go- 
vernor Clinton viešbuti pus- 
piečių valgyti ir toliau tęsti 
Konferencijos darbus.

torius ir “postskrystum" pa
žymėta, kad, šįmet draugai 
daugiau traktorių jau nebe
pirktų ir nebesiųstų, nes Sta-

PENKTAS1S (PASKUTI
NIS) POSĖDIS, B.’Rž. 11 D.

lingrado (pirmiau buvusio 
Peterburgo, Petrapilio, Pet
rogrado, Leningrado ir busi-

rasoda. Dabar Dvariukų kai- Lietuvos Vice-Konsulas, tu rė
me (Šiaulių apskr.) gyvento- jo skaityti referatą apie “Lie- 
jams išvogtos iš darželių gė- tuvos produktų kainas,” bet 

mo da Trockigrado) kapita- lės — jurginai. Taigi, neužil- <jel laiko stokos liko neskai- 
listų grėblių fabrikas kas (go Lietuvoj reikės ne tik gy- .tytas. Referatas, veikiausia,

Svečiai į posėdžių kambarį 
kotely Governor Clinton, vie
name didžiųjų Ne\v York’o 
viešbučių, rinkosi lėtai. Tuo 
(tarpu Gen. Konsulas P. Žadei- 
ikis teikia informacijų atsilan
kiusiems vietos spaudos repo
rteriams »(City Press, N. Y.

šešios minutos išleidžiąs po Į viniai, mėsa, malkos, bet ir pasirodys spaudoje atskirai, i Times ir kt.). Prie stalo susė
do 2 vai. popiet, ir dalyviai 
nusifotografavo.

Dar puspiečių nebaigus, Ko 
nferencijos pirmininkas Dr. 
Vinikas nurodęs tamprų ryšį 
itarp ekonomikos ir politikos,

ieną traktorių. Nors spartu- ’ rasoda ir gėlės po štanga /vėliau.
mas, sakoma, da nepasiekęs. laikyti 
’ordukų gaminimo sistemos, 
ile neužilgo pasieks ir pra- 
enks taip, kad pas sovietų 
capitalistus, bosų ujami, dar- 
uninkai, beskubindami, netu
rės kada nei nosę nusišluos- 
yti.

ji p. A. Kalvaitis, Lietuvos
------------ (Konsulas Čikagoje, suteikė

Geografijos mokslas mus /savo dviejų pranešimų apie 
mokina, kad mūsų žemė yra Amerikos Lietuvių ekonomi- 
apskrita, kaip kamuolys. Aš nio organizavimosi pastangas
sakau, kad tai netiesa! Kaip' — . _
gali būti mus žemė apskrita,

kviečia Lietuvos Ministerį p. 
B. K. Balutį pratarti į Kon- 
ferenc. dalyvius. Ponui Balu
čiui atsistojus, Konferėnc. da
lyviai vėl daro jam ovacijų, 
p. Ministeris prabilo sekamai: 

1 “Tai pirmas savo rūšies su-
f . .
.sirinkimas Amerikos lietuvių 
.istorijoje, pirmos pastangos 
suburti disorganizuotas eko
nomines lietuvių spėkas, pa
dėti solidų pamatą komercinei 

•lietuvių akcijai ateity. Ši Ko
nferencija — tai inauguracija 
naujojo judėjimo lietuvių is

torijoje. Galima tikėtis nau- 
!dos ir didelių pasekmių. Spė- 
. ju, gerbiamas p.' Žadeikis jau
čiasi patenkintas dėl pradėto 

(žygio.
i “Konferencijos tikslas: 1) 
I - . ./suorganizuoti, sukaupti bizniš- 
ko lietuvių elemento jėgas; ir 
2) pamėginti užinegzt, pra- 
plėst ir pagerinti ekonominius 
ryšius tarp Jūs ir Jūsų Tė- 

jvynės Lietuvos. Abu tikslu y- 
Jra begaliniai svarbūs.

“Nevien privačiame indivi
dualiame gyvenime, — mes e- 
konominiu veikimu prisidėsim 
prie lygsvaros visame pas.au- 
ly. Politinių ir kultūrinių ry
šių pagrindas yra — ekonomi
niai santykiai. Šiandien nega
lime skirti kur baigiasi eko

nomika ir prasideda politika. 
Kultūriniai ryšiai savaime a- 
teina su ekonominiais. Todėl 
ir konsularinių agentų tikslas 
yra tverti, gerinti, tobulinti 
ir plėsti ryšius tarp dviejų 
tautų išeinant iš ekonominių 
sumetimų.
i “Lietuva — mažas ir nau
jau kraštas. Mūsų liaudis iš
laikė pakankamai gyvybės 
j pradėti po karo naują gyve- 
' nimą. Bet apie mus mažai ži
no kad ir Amerikos Jungtinė- 

(se Valstybėse. Daug yra pro
gos, ekonominį darbą dirbant, 
padėti tarpusaviam susipaži- 

inimui. Amerikos lietuviai pa- 
įžįsta vieną ir kitą kraštą; jie 
(pažįsta papročius, skonį, —

jie geriausi interpreteriai me- 
izgiant ekonominius santykius, 
ir tuo būdu politinius ir kul- 
it Arinius. Plati dirva: beveik 
nepaliestas laukas. Negi vien 
asmeninis pelnas tegali rūpė
ki : čia yra didelis faktoris su
artinant abu kraštu. Nereikia 
/praleisti progos, ypač biznie- 

’į/riams. Amerikos lietuvių biz- 
inieriai turi progos įgyti dau- 
'giau prityrimo biznyje, negu 
'Lietuvos biznieriai, 
t “Leiskite pareikšti didžiau
sių linkėjimų šios Konferen
cijos dalyviams; tegu Jūsų 
^pastangos atneša patenkina- 
^inus vaisius. Man malonu da
lyvauti dideliame darbe nors 
ir šioje kuklioje formoje. Jau
siuosi turįs garbės būti vienu 
'pionierių tokiam svarbiam da- 
irbe, ekonominiam gyvenime.” 
i (Bus daugiau)

I
Remklte tuos Profesionalus 
Ir Biznierius, kurie garsinasi 
dienrašty] “Drauge”.

Chicaga. — Socialistas A. 
Uis, žiūrėdamas į savo žo

lyną, į savo dešimties metų 
;riusą, rausta dėl nepilno dar- 

Mat, žodynan neįdėta 
laug “lietuviškų” .žodžių, kū
nuos socialistų broliai — 
ivorščiai savo spaudoje daž- 

įai vartoja. Pav., selmastro- 
įus, traktorostrojus,

kuomet ant jos yra toks gu
zas, kaip Everesto kalnas, 
Himalajuos, arba toks įdubi
mas, kaip vieta Ramiąjame 
vandenyne, kur gali paskęsti 
visi Himalajų kalnai?

Daugelis mano, kad grei
čiausias traukinys iš New 
Yorko į Chicagą yra “20th 
Century” arba “Broadway

pakau-'Limited”. Bet tai ne. W.

jei jus ĮTRAU A

siostrojus, magnitogarstrojus, 
inieprostrojus, Stalingradtrak 

torostrojus, kolchozas, sovclio- 
zas„ mašinizacija, glavmetalas,
tepas, cechas, udarnas, instru vinį.

Winehell’is sužinojo, kad grei 
čiausias yra — 16-kos valandų 
traukinys, — kuris kasdien 
eina į Chicaga su šviežia žu-

dar daugiau, jeigu ne .. .

Jums patiks WINGS 

“oru išvėdinti” cigaretai!

Pirmoji Amerikos Lietuvių 
Ekonominė Konferencija

(Rašo Observer) parduoda’ už 125 dol. už kilo, 
tai urmo kaina už išdirbtą gi
ntarą.

Dr. Vinikas, chemikas, pa
stebėjo, kad vbeikalitas ir or-

..................................... malitas, — dirbtinis gintaras,
es vijūnai; taipgi žaislai, ra- . . ... . , ,.’ neturi tikro gintaro savybių

nkų dirbiniai, batai (nors nau- . . , , . ,.’ , ir gintaro chemikai negali pa-
jas tarnas uždarys batams dutj. T ■ ,. . . ...... . įdirbti. Jo nuomone, gintarui
ris), odos dirbiniai kaip cemo-‘ , ... . ... . „ . .yra didele ateitis Amerikoje
danai, portfeliai; vaistai, žo- • , e ,.. . . ’ ? nepaisant falsifikatų, ir ne
les ir preparatai, sviestas,

(Tąsa).

Amerikoje gerą rinką rastų 
rūkyta, konservuota ir sūdyta 
žuvis, k. a. unguriai, strime-

reikia skubintis su išvadomis.

P. Anibrozevičius pasiteira
vo ar gintaras vien Lietuvoje 
ir Prūsijoje terandamas, ir 
gavo atsakymą — taip. p. Pi- 

ivarūnas nurodė, kad tiek Lie
tuvos valdžia tiek pirkliai tu- 
iri susirūpinti gintaro gamy
ba ir nevienodumu kainose.

kiaušiniai, linai kurie dabar 
eina Amerikon per Rygą, są- 
maninės durpės ir kt. Kol kas 

ietuva parduoda Amerikai 
nž pusę miliono dol. Tas per- 
mažai, ir mes galime tą pre
kybą padidinti.

Referatas gyvai suįdomino
tlaugytojus ir referentui regu|iuoti kreipian,
atsa imti 1 01 ę paklausnnų. domę r Konsulatus, ir pla- 

čiau garsinti

MES nežinom, ar jus įtraukiate, ar ne. Bet 
štai vienas dalykas, kurį mes žinome! Jeigu 

jus rūkydami įtraukiate, jus pastebėsite, kad 
WINGS yra šilkiniai švelnus—maloniai švieži. Tai 
cigaretai, kuriuos jus galite rūkyti visą dieną— 
kiekvieną dieną! Jeigu gi jus retai įtraukiate 
(arba ir niekad), jums patiks pilnas, turtingas 
WINGS skonis—visuomet jaučiamas, švarus ir 
v-ė-s-u-s !

Kiekviename atsitikime—jus nerasite smagesnio 
cigareto—nuolatiniam rūkymui—kaip WINGS— 
aukštai lekiąs rukimas!

WINGS yra “oru išvėdinti.” Išimtinas naujas 
procesas—“skalbimo oru”—pašalina visas dulkes, 
žvirgždus ir kitus erzintojus. Visas graužimas, de
ginimas, kartumas—yra “skalbimo oru” pašalinti.

Jus galite rūkyti WINGS “kiek tik širdis trok
šta”! Kiekvieno jų—nuo pirmo rytmety iki pasku
tinio užsitraukimo naktį—skonis bus vis tas pats. 
Šviežias—švelnus—švarus. Vėsus kaip kalnų 
jalis!

M. Jankus pastebėjo, kad 
?rieš karą tūli žydai nuoma
vo gintaro kasyklas už 200,- 
XX) markių, darydami gražaus 
pelno. Klaipėdos krašte teka- 
jama D/2 iki 5 metrų, netu
rint žemsemių siekti giliau, ir

P. Žadeikis pastebėjo, kad 
gintarui ateitis gali būti il
gam, bet apdirbimo metodai 
turi pasikeisti iš naminių įra
nkių į italų ir Karaliaučiaus

, ,V1 „ , . meisterių pavyzdžio dirbimus:
aso beiskasamas uz 2(X) dol. į , .. . mūsiškiai atrodo lyg ir tre
peną. 1000 gramų kainoja 5 ». ... m. , ’cios rūšies. Tas žymiai pri
lok Rinkos galima gauti dide-1.. e T, .r ° 'klauso nuo fabrikantų. Kai

dėl kumpių, — dėl sveikatos
...................... , į valgyk lietuvišku kumpių: Lie

koje, išsireiškė, kad gintarui,|UV0S ūkininkas šeria gyvu- 
,ra menkos perspektyvos A-Į)iu> „eWgirikuotai9 duk.
nerikoje. Perkamas 2 dol. gi- f . ,. . . .

. , , . _ , , tais, mūsų ūkininkai dar ne-itaras parduodamas uz o d<k i ’ *
Esama godžių pirklių: vienus ' kaip greitai nutukinti gy

mės.
P. Kalvaitis, konsulas Čika-

įgentas pareikalauja 250 dol. 
kilo, ir kitam ta pati firma

vulius ir šeria natūraliais pro 

dūktais, todėl ir mėsa yra la-

Sulenkiama , 
cigaretų 

dėžutė — Plona • 
Ir tvirtai

Du maži pakučiai 
po 10 vietoj 

storo po į 
20 ei|aretql

t

Uidirbli Raleigh Cigaretų išradėjų) Brown & Wiu.(amson Tobacco Cobfoiation, LouisviUe, Ky.

© 1910. Brown A Wi11iamjon 
Tobacco Corporation, 

Lonisville, Kr.
The AIR-COOL/ED Cigarette

(Oru Išvėdintas Cigaretai)
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Sveikata - Laimės Šaltinis
■Rašo Dr. A. G. Rakauskas

Appendiei- 
tu yra vadi
nama uždegi 
mas aklo
sios žarnelės.
Uždegimas 
gali būt stai
gus arba kro 
niškas. Kal-

lik a- a.' g, Rukauskus - appendicitu 
pie staigųjį Rd. Grovehiu 32G2 «jų, jame randama dažniausiai 
appendicitu.

rastai, bent vienų ar daugiau 
| sykių vemia ir jo viduriai 
[dažniausiai yra sukietėję.

Jautrumas. — Palytėjus li
gonio dešini šonų, jis pajaučiuĮ

! ypatingų, skaudėjimų, ypač 
toje vietoje, kurioje randasi 

, uždegimas.
Kraujas. — lšegzaminavus 

susirgusio krau

” nuo 12,000 iki 15,000 baltų 
Medikai plačiai rašą ir nuo-; kraujo kūnelių viename ku-

latos kalba apie šių ligų, 
dėlto, kad ji be laiko nuvaro 
j kapus didelį skaičių žmonių. 
Mums lietuviams, reikia šių 
pragaištingų ligų plačiau ir ge 
riau suprasti. Juo daugiau

biškame milimetre, kuomet 
normaliai jų randama apie 
7,000 ar 8,000. Baltų kraujo 
kūnelių padaugėjimas' gali 
būti mažesnis arba ir žymiai j ATSIŠAUKIMAS ŽVINGIŲ 
didesnis, atsižiūrint kiek lai-! KARO METŲ SUDEGINTOS

Žvingių kapinėse koplyčia, kuri tarnauja žvingiečianis kaipo laikinoji bažnyčia

i berašant pažadėjo $25.00, gal jžvingiečiai, malonaus atsako, 
Kun. A. Kruša.

Mano antrašas: Rev. A. 
Kruša, Ali Saints 
Cliureb, 10809 S.
Chicago, Ilk

| P. S. Būtų gera, kad koks 
kitas katalikiškas laikraštis 
tų atsišaukimų patalpintų sa

li. R. C. 
State St.,

ir daugiau. Jei kas norėtumė
te daugiau kokių žinių, prašau 
į mane kreiptis: kiek galėda
mas stengsiuos patarnauti.

Tuo tarpu lauksiu iš jus,

TĖVAI SUPRATO VAIKO 
KALBA.

į “Mes jau manėme, kad vaikas
i mirs, kuotnct dantukai dygo’’, pa- YO skiltyse.
‘ rakė motina, iš Kentucky. "Jis nieko ’
negalėjo virškinti ir kasdien blogė- j 
jo. Po vienos neramios nakties aš 1 
atsiminiau C&storia ir tuoj jos ga- j 

i vau. Keletas jos lašų jį nuramino, 
o po kelių dožų jis jau buvo visai .

; kltokis vaikas". Daktarai visur re-! 
komenduoja grynai augineninę ne- j 
kenksmingų Fletcherio Castoria nuo ;

'slogų, sukietėjimo, dieglio ir kitų i I
ivaikų negalių ir milijonai motinų, . , ,
| žino jos švelnių, veikmę. Saugokis , gUlllll \ \ 1 IJ gUVO (lai DUS. Kiek 
imitacijų. Fletcherio
ženklas tikrosios Castorii

NEDARBO PADĖTIS 
KLAIPĖDOJ

mėnesi bedarbių 
kaičius sumažėjo. Didelė dau

Gegužės

mes apie jų žinosim, tuo ma- ko praėjo nuo susirgimo va
žiau dėl šios priežųsties nūs- į landos ir uždegimo priežasties, 
tosime gyvybių iš savo tarpo. į Gydymas. — Staigiuoju ap-

BAŽNYČIOS ATSTA
TYMO REIKALU.

Priežastys. — Gyvenančios 
žmogaus viduriuose bakteri
jos, kaip tai B. coli, strepto- 
coccus pyogones, ir staphylo- 
coocus dažniausiai yra šios 
pavojingos vidurių ligos prie
žastimi. Uždegimas aklosios 
žarnelės gali kilti taipgi iš 
priežasties sugedusių tonsilų, j 
Appendicitu serga daugiau
siai augantysis jaunimas — 
tarp 10 ir 25 metų amžiaus. 
Bet senesnio ir jaunesnio am
žiaus žmonės taipgi nėra 
liuosi nuo šios ligos. Tik ma
žuose kūdikiuose ši liga re
tai tepasitaiko. Ja serga a- 
biejų lyčių asmenys bemaž ly
giai. Netvarka su maistu, su
kietinti viduriai taipgi duoda 
progos šiai ligai kilti.

Akloji žarnelė, paprastai, y- 
ra 3 ar 4 colių ilgio. Yra ir 
trumpesnių, o kartais siekia 
net pėdos ilgumo. Juo ilges
nė akloji žarnelė, tuo dau
giau yra galimybės atsirasti 
joje uždegimui, nes, suakme
nėję toje žarnelėje išmatos, 
negali iš ten taip lengvai pa-

pendicitu susirgusiam ligo 
niui vienatinis kelias į sveika

Brangiausios žmogaus gy- 
venimo dienos, — tai jau-

tų yra operacija. Juo greičiau į n« dienos* Malonu yia at- 
ji bus padaryta, tuo geriau kūdikystės, jaunystės
ir saugiau. Atidėliojimas, kad j mintimi skrajoti tais
gal mažu ligoniui pereis, daž- * taka,i.s, kuriais jaunas būda- 
nai baigiasi ligonio mirtimi, ;mas vaikščiojai, bendrauti su 
o namiškių — širdgėla ir a-l^a^s žmonėmis, su kuliais 
žaromis. Reikia pašaukti dak-. susieidavai, dirbda-
tarų ligoniui kogreičiausiai, iva/’ Yisu jaunos širdies ais- 
nes čion ir pusvalandis yra 'tringumu pamiltas kraštas, 
svarbu. Jokio valgio, ggrįmo'žmonės, nameliai, kuriuose au 
ir vaistų viduriams paliuo- ®ab bažnytėlė, kurių lankei,
suoti ligoniui jokiu būdu ne- meldeisi, girdėjai vargonais
galima duoti. Daktaras, išeg- gožiant niekuomet neišdils 
zaminavęs ligonį, pasakys ką žmogaus širdies, atminties.
reikia daryti.

Klausimai ir atsakymai.

KLAUSIMAS. — Noriu pas 
gerbiamų Daktarų rodos. Ant 
mano rankų ir kojų atsirado 
ružavi ir rausvi plėniai. Visai 
negaliu suprasti kas tai galė-

parašas yra; blogiau su moterimis, kurioms 
jos. (G7) 7 . „ . .. .

darbo stinga. Bedarbiai gavo 
ADVOKATAI įdt irbus prie laukų melioraci

jos ir gatvių grindimo. Gegu- 
i žės mėn. gale šiemet bedarbių 
[iškaičius buvo didesnis negu 
Įjiereitais metais 180 žmonių. 
Šiais metais nedarbui parem- 

:ti iki birželio 1 d. išleista 217,- 
•461.30 lt. “R.”

jo ugny. Man pačiam teko liams, seserinis, kuriems reiks Teiephone Dearbom 0037

tuo laiku g venti Gorainiuo
se, girdėti urmotų šūvius ir 
irstyti Žvingių miestelio gai
šių. Į pietus n 10 Baltrimo tro- 
l?c. ių visas miestelis sudegė.

Sudegus bažnyčia:, pamal
dos imta at’i.cnri padidinto.) 
kilpinėse bažnytėlėj — koply- 

KoplytėU maža ir žmo-»e.eu
nėms žiemų daug vargo. Kad 
palengvinti parapijonanig at
važiuoti bažnyčion, pačių žino 
nių iniciatyva, vadovaujant

visa statybos naštų nešti ant 
savo pečių. Aukas galite ar j 
man asmeniniai įteikti, ar į 
laišku pasiųsti. Jei kokioj ko- j 
lonijoj daugiau žvingiečių bū
tų, tai būtų gera, susitarus 
keliems asmenims, pereiti per 
pažįstamus Žvingiečius, užra- į 
šaut vardų, pavardę ir aukos Į 
kiekį. Visos aukos bus pas
kelbtos dienrašty “Drauge”! 

ir pasiustos Lietuvon. Aš pats; 
iš savo pusės pradžiai aukoju!

kun. M. Jankevičiui, pasta-j$50.00. Viena gorainiškė man 
tydintas karui pasibaigus per
Jurų puikus tiltai. Bet 1916 
metais, rods, per Naujus Alė
tus milžiniškas Jaros potvi- 
nis nunešė tiltų. Vanduo taip 
aukštai buvo pakilęs, kad

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

160 No. La Šalie St. R111. 1431
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 3 vai. vak. 
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

Tel Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant seredos)

Ir nors tenka kartais savo!plovė senos bažnyčios ir kupi-
gimtinis kraštas apleisti, toli 
išvažiuoti, apsigyventi, bet

nių zomatus. Ir seni žmonės 
tokio potvinio neatsiminė.

savo krašto, savo buvusios i Naujo tilto sugriovimas buvo 
parapijos gyvenimas niekuo- (antra Žvingių nelaimė.
met nelieka svetimas. Jus 
patys žinote, kaip yra malonu 
gauti laiškas iš saviškių, iš 
savo sodžiaus, parapijos.

Šį atsišaukimų rašydamas,

Greitas
Palengvinimą 
Reumatizmui 
Strėnų 

Skaus- 
mui

Neuralgi
joj, Galvos į 
Skaudėji- ' 

mui 
Šalčių

A. A, OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Salin St., Rotum 1711 
Tel. Randolph 0331-033] Vai. 0-1 

Vakarais
3241 SO. HJfLSTED STREET 

Tel. Vlctory #582
7-8 vai. vai apart Panedėllo Ir 

Pėdnyčios

<

tų būti. Užsikrėsti kokia liga,
rodos, nebuvo kaip, nes j,rei'piu()Bi j jus,'žving'ie{iai ir 
niekui neišeinu iš namų. F ;|jaįmyninįy parapijų žmones, 
šiaip jaučiuosi visiškai svei-!kuric ncaploisdavote progos 
ka. Seniau turėjau bėdos su skaitlingai „(važiuoti į Šv. 
viduiiais, bet mano kai'11*0" i Antano aųaįjus į Žvingius ir 

siliuosuoti, kas duoda progos ka patarė vartoti Ex-lax, tai norju vįenu jUSų apleisto kra
toje vietoje bakterijoms įsi-1 dabar ir su viduriais jokio reįj-aju prabilti į jūsij 
galėti ir privesti prie užde- į vargo nėra. Dviejose vietose [ gįrtjį8
gimo. Žarnelės susisukimas, i tie plėniai iš raudonumo net i qhį jftU esate gįrjėję, kad 
nurytas guzikas ar špilka taip pamėlynavo. Susimildamas,1 j{aro meĮu 1915 metais pava-
gi kartais būna appendicito 
priežastimi.

Symptonai bei ženklai.
Skausmas. — Staigus, aš

trus skausmas tiesiame šone 
yra mažne nuolatinis ir pir
mutinis appendicito ženklas. 
Kartais, išpradžių, skausmas 
jaučiama visame pilve, o va
landai ar kelioms praėjus, jis 
apsistoja tiesiame šone.

Karštis. — Ligoniui susir
gus, visuomet atsiranda karš
čio nuo 100 iki 102 F. Pasi- 
taiko, kad uždegimas būva 
taip staigus, kad karštis ne
suspėja pasirodyti iš karto

Vidurių padėtis. — Susir
gęs appendicitu ligonis, pap-

Daktare pasakykit man kokių sarj vokiečiai sudegino visų
nors gyduolių. 1
ATSAKYMAS. — Jums, po kurie buvo nušovę keturis 

nia, jokių gyduolių nuo šios [vokiečius, perėjusius per Ju- 
ligos nereikia. Jūsų odos ligaJrib armotonu.) apšaudė mies

telį ir, perėję per upę, jį pa
degė. Nor.s b-ut'yčio’j nelietė, 
liet degančios špitolės lieps-

yra iš priežasties perilgo var
tojimo Ex-lax, kuriame yra 
vaistų viduriams liuosuoti ir

Daktaras
Kapitonas

Specialistas ii
I

Laikui bėgant ir padėčiai 
šiek tiek pagerėjus, dabar 
sumanyta atstatyti bažnyčia.
Kun. A. Braknės ir bažnyti
nio komiteto pastangomis jau 
sudarytas planas ir greit ma
noma pradėti statyti senoj t>XYER Aspirin palengvins skaus- 

v v. Ulnus. Be abejojimo. Net ir tuos gt-
Vietoj medinė bažnyčia. Žino-, [liūs skausmus kurie suskaudina vi- 

, • sus žmogaus kaulus. Net i ė siste-ima, butų geriau turėti RtUli-, matjškus skaudėjimus kurios mote-
nę bažnyčių, bet dcl karo su- ’ rys končia- Ji0 pasiduoda šiom piiiu-

‘ v - • • keln! Tikras Aspirin teikia Jvairių
vargusiems žmonėms tai nei- [naudų. Skaitykit nurodytus budus

galinia. Man netikėtai atva- 1 perin pakely, ir nekentėkit bereika- 
Žiavus Chicagon, Visų Šven-!an«u »kau«nų, neuralgljoz neuri-

tų parapijon pas kun. kleb. tę laikykit namie: nešiokit kišeni-
__ v, , . i n i - !ne dėžutę, jei turit netikėtų galvos
1 askanskų, kun. A. Brukne, ' skaudėjimų, greitų šalčių. Greitas 
altinis Žvingių klebonas," palenffVinimas’ ^kenksmingu veik-

& 'miestelį. Keršydami rusams, išgavęs iš J. E. Telšių vys
kupo įgaliavinių, man jį at
siuntė ir prašė, kad per spau
dų, ar gyvu žodžiu pabelščiau 
ir Žvingiečių ir kitų kaimy
nų širdis ir paprašyčiau nau
jos bažnyčios statymui aukų. 
'Iš kitos pusės, jau ne vienasyra vadinami Plienolplitha- ;nos greit persimetė ant arti

lein. Jūsų kūno sistema tu
ri ypatingų jautrumų dėl plie- 
nolplitbalein. Taigi paliovus 
šiuos vaistus vartoti, odos li
ga savaimi išnyks.

stovinčios varpnyčios, paskui 
bažnyčios ir viskas supleškė-

tebėjau pirm keturių mėnesių.
Kuomet jį paspaudžiu, tai skau 

KLAUSIMAS. — Didžiai1 (jtt> šiaip iš viršaus jokių 
gerbiamas Daktarė: Esu 35 žymįų nesimato. Auginu tris 
metų amžiaus moteris. Mano vaikučius, taigi man labai
kairėje krūtyje yra kietas gu-jr ūpi, kad su manim kas ne-1 ginčiai ir kaimynai, kreipiuosi 
zas nykščio didumo. Tai pas-; atsitiktų. Patarkit fuan, kų ! 3US senos Žvingių parapi- 

J. M.

mlų; Bayer Aspirin neslogina šir
dies. Tik visada žiūrėkit Bayer var
do'— Ir žodžio "tikras” raudonai at
spausdinto kiekvienoj dėžutėj.

BAYER
ASPIRIN

Žvingietis, mane patikęs, klau 
sė ir stebėjosi, kodėl, sako, 
jie neatsišaukia į amerikie
čius ir neprašo pagelbos; mus 
Žvingiečių, sako, yra daug ir 
nei vienas neatsisakys tokį kil, 
nų darbų paremti.

Todėl dabar, Brangūs Žvin

WISSIG,
Pasauliniame kare 

Beno Kr&j&us
GYDO VISAS LIGAB VYRŲ UI MOTERŲ 

NE*H RIMT KAIP I ŽSISF.MOJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Spectallškat gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, ut- 
nuodtjlma kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
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 išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto Iki 8 v. v. Nedėllotnls iki 12 d. 
4200 West 20 St. kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

daryti;

ATSAKYMAS. Patarčiau 
tamstoms nueiti prie tikro 
^daktaro ir tegul tų guzų iš- 
ekzaminuoja. Jeigu daktaras 
'atras, kad yra reikalo opera
cijų daryti, lai daro jų tuoj 
ir tų guzų išima.

Vėžio liga krūtyje dažnai 
I panašiai apsireiškia. Bet jei
gu laiku yra pašalinama, žino 
gaus sveikata ir gyvybė yraJ (apsaugota. i » »

jos vardu, vardan brangių tė
viškėj praleistų dienų prašau 
visų jūsų netik Cbicagoj gy- 
jose, kituose miestuose aukš- 
venančių, bet ir kitose koloni
jose, kituose miestuose aukš
čiau minėtam tikslui, sulig 
išgalės, paaukoti. Nors jus 
sunkiai dirbate, brangus jums 
yra sutaupytas centas, bet 
vis dėlto jus esate turtinges- Į 
ni už Lietuvoj brolius, seseris. 
Prisidėdami prie to darbo, jus, 
padėsite savo tėveliams, bro-j

BRONISLOVAS
SADAUSKAS

mirė liepos 27, 1930 m. 12:30 
vai. po pieįų, 16 metų ir 5 
mėn. amžiaus. A. a. Bronislo
vas gimė Chlcasoj-

Paliko dideliame nuliudimc 
motinų Marijonų po tėvais 
Juoikaltė, tėvų Aleksandrų, d\ 1 
seseris Barborą ir Elcnų, fivo- 
gerj Antanų Mažeikų, 3 dėdes, 
dvi dėdienes, gimines ir pažįs
tamus. Baigė Nekalto Prasidė
jimo Panelės šv. mokyklų. Na
mų te'a. Laf. 8025.

Kūnas pašarvotas 4344 So. 
Fairfield avc. Laidotuvės Įvyks 
ketverge liepos 31. Iš namų 
8:80 vai. bus atlydėta Į Nekal
to Prasidėjimo I’. par. bažny
čių, kurioj Įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta i Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Tėvai, Seserys, švogerls 

ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741.

Į JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
[105 W. Adams St. Rm. 2117 

Teiephone Randolph 6727
! 2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Teiephone Roosevelt 9090 
{Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 960#

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefono Canal 2552

Valandos 9 ryto, 
kare. Sered&irds 
mis nuo 9 iki 6

k i 8:00 va 
r PėtnyČio

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearbom Street
Room 928 

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Michlgan Ava.

Tel. Pullinan 5950
Nim I Iki 8 vak ir Ruhatnmto

A. I ‘ A.

JONAS GRYBAS
Mirė liepos 28 d. 1930 m., 4:30 
vai. ryto, sulaukęs pusamžio. 
Kilo iš Tauragės apskričio, Gi
rdiškės pnrap. Gegužio kaimo.

Paliko nubudime moti rį Jo
aną, dvi dukteris Agniešką ir 
Pranciškų, sūnų Stanislovą, 3 
brolius: Jokūbų, Motiejų ir Pe
trą, soserj Marijonų Ir glgilnes, 
o Lietuvoj brol) Mykolą Ir bro
lienę Pauliną,

Kūnas pašarvotas G932 So. 
Talman avc. Laidotuvės įvyks 
ketverge, liepos 31 d., iš namų 
8 vai. bus atlydėtas į Gimimo 
I’anelės šv. Par. bažnyčių, ku
rioj (vyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines. Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines, draugus-ges ir 
pažjstamus-inas dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nubudę: Moteris, Dukterys,
Sūnūs, Broliai ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Mažeika. Yards 1138.

Turiu garbės lietuvių visuomenei 
paskelbti, kad aš tebesu Ciceroj, te
betarnauju žmonėms ir visų savo 
laikų pašvenčiu tam, kad prideramai 
visiems patarnauti. Tų atlieku pagal 
geriausių savo išgalių.

Jau penki metai kaip esu tarp ci- 
ceriečių, bet jau turiu 15 metų pa
tyrimo aptiekorystėj, o savo šakos 
mokslus išėjau universitete. Plačiai 
pažįstu apie visokius vaistus ir jų 
veikmę. Atsargiai rekomenduoju dak 
tarus, o aš turiu plačių pažint} su 
daktarais ir chirurgais. Aš garantuo
ju kiekvienų savo receptų. Jei kar
tais pritrukstu vaistų, tai recepto vi
sai nepildau.

Mano visos prekės ir vaistai yra 
šviežus dėlto, kad aš savo vaistus 
perka iš geriausių vaistų išdirbys- 
člų ir perku jų kasdien.

Turiu išrendavimui bankinių dėžu
čių, tokių kaipir bankuose. Renduo- 
tojai prie jų Sali prieiti kada tik 
yra atdara aptieka.

Laukdamas progos jums patar
naut, lieku.

Su pagarba,
JOHN MALACHOVVSKAS, K. PH. 

4817 Wcst 14 Street
Cicero, III. Tel. Cicero 39

ATIDAROMA

KROMEL'S PHARMACY
LIETUVIŠKA APTIEKA 

Jos. M. Kromel, R. Ph. G. Sav.
3902 Deotlar St., In«I. Harbor, Intl

Pildau receptus, užlaikau, visokių 
rųšlų vaistus, duodu draugiškus pa
tarimus. Taipgi užlaikau ice ereamo 
ir soda Fountain parlorų. Kviečiu 
visus Indiana Harboro, East Chicago 
ir Hammondo lietuvius kreiptis su 
visais vaistų reikalais.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrų specialistų, ne pas koki nepa
tyrei J. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzamlnavlmo. Jus sutau
pysit laikų Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radlo — Scope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškaa egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu 
jus 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 kokių užsisenėjusių. Įsi- 
kerėjusių, chroniškų ligų, kurj ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėllokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas. Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Oatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
l po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7

Nedėliotai* nuo 10 ryto iki 1 
DO pl*tų
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GRABORIAI:

Telefonus Yards 1138

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei 

kalams. Kaina prieinama.*

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. D. LACHAWICZ
UKTUriS GRABORIUS

Patarnaąja, lallotuvėse kuopigtau- 
ela. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu besite užganėdinti.

Tel. Roosavelt 2515 Arba 2518

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

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

jTrradzius
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHBCAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabu iš- 
dirbystės.

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

Plione Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skysiu.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

#.3

■a

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7582

I

KUO KIEKVIENAS GERIAUSIAI GALI PAMINĖTI 
VYTAUTO DIDŽIOJO IR ŠV. AUGUSTINO 

SUKAKTUVĖS,

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM GOTOJ A8

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8102 S. Halsted
8t, Chicago, III.

Tel. Victory 111*

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.

Kampas 46th Ir Paulina Sts. 
Tel. Boulevard 5203

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

BUTKUS
UNDERTAKING «O.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

DR. A. G. RAKAUSKAS
• i ... . . _ v ’ !• i / UIUliUJAO **-jubiliejaus me-Įtineu Yilmaus, Mn«ho skun- '2433 w MAKQnETTB rojuj 

minime Vytauto Didžio- džiamės žmonių atšalimu nuo ;Nuo 9 _ 12 val ryt0 Nuo 2 val _ 
tikėjimo, šiandie, skundžiamės !

Gyvename 
tus,
jo ir šv. Augustino sukaktu
vės. Sukaktuvių proga sten
giamės susipažinti su tų ju-

dorovės nupuolimu, šiandie 
skundžiamės sunkiu gyveni- 

biliatų asmenybėmis, jų nu- mu. Kas visa tai pataisys, kas 
veiktais darbais ir tomis ap- palengvins mūsų vargus, kas 
linkybėmis, kuriose tie did- atvaduos Vilnių, kas sustip- 
vyriai gyveno ir nudirbo to- 1 rins tikėjimų, kas grųžins mus 
kius didelius darbus, jog net prie Dievo?!
po 500 (nuo Vytauto Didžio- Į 0, kad šiandie turėtume 
jo mirties) ir po 1500 (nuo ; Vytautų, o, kad šiandie turė- 
šv. Augustino 'mirties*) metų j tume šv. Augustinų! Vytautas 
jų darbai nenustojo savo pir-Didysis grąžintų mums Vii-Į
mykštės reikšmės. Žiūrime į -nių, o šv. Augustinas atvestų omo Tei. Canai 2118

Telefonas Oroveblll 8262

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rezidencijos Tel. Drev-l 9191

DR. A. A. ROTH

DR. B. ARON

Ofiso Ir Res. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
2464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po 
pietų Ir 8 Iki S vai. vakare

Res. 8201 S. WALLACE STREET

A. L. ŪAVIDONIS, 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

DENTIST AI

Nedeiiomh
Susitarus

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.
Kampas Halsted St.

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

Boulevard 7589
Hemločk

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Val.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Armitage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dentistas
1808 MILWAIKEE AVĖ 

Kampas North Avė.

Nortwcst Tower Bldg. Room 309 
Vai., 9-12 ryto; 1-8:30 vai. vak.

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVI.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
▼ai.: ryto nuo 19—12 nuo 2—4 pą 

pietų: 7—8:89 vakare 
Nedėliomis 19 iki 11

Telef. Midway 2880

Boulevarfl

DR. V. A. ŠIMKUS
ardytojas. Chirurgas Ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 9 — 4 pu p.

T—* vakare

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 9* 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street 

1025 WEST 18 STREET

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

Nedėliomis pagal sutartu.

Ofiso Tel. Vlrgima 4088
Rezidencijos: Vaa Buren

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4141 Archer Avenue 
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki'4 Ir 6 iki 8 v. v.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 

Namų Ofisas 8418 Franklin Blvd. 
Vai.: nuo 8:30 iki 6:34 vak.

Gydytojas ir Chirurgas

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

AKIŲ GYDYTOJAI:

______

A. PETKUS
GRABORIUS 

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Victory 4688-8*
Res. 4424 S. ROCKAVELL ST.

Tel. Vlrglnla 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS ’

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

darbus tų didvyrių ir, rodos, 
matome juos gyvus veikian
čius ir kovojančius dėl savo 
idealų, dėl savo siekimų.

Kad geriau suprastumėm 
didvyrių idealus, kuriuos jie

mus prie Dievo, parodytų lai
mę ir kelių j jų. Koki mes t, 
būtume laimingi! Koki lai
mingi!

Argi nėra nė vieno žmogaus, 
kurs norėtų būti Vytautu ar
ba šv. Augustinu? Ar iš tri-

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10-18

Tel. Heznlock 8700 
Rez. Tel.

siekė, stengiamės pažinti jų i.... 
darbus, stengiamės tuos did- milijonų gyventojų neatsi- ( 
....... , rv , . ras nė vieno Vytauto ir šv. įvyrius sekti. Didvyrių pėdo
mis eiti yra labai sunku. Del
to pavadiname tų didvyrių.

, * , v. _ die taip reikia, taip reikia,vardais gatves, gražius ru- 1 ’
mus, tiltus, kelius, garlaivius, 
muziejus, mokyklas, aįkštės 
statome paminklus ir juose 
rašome tų didvyrių nuopel
nus. Tie paminklai, tie skam
bų didvyrių vardai nuolat mu
ms primena ir paragina ne- 
klaidžiojant siekti kilnių ide
alų, nugalėti sunkias kliūtis 
ir visur kur išeiti nugalėto
jais.

Šiandie neturime savo sos-
--rer-....

Pi

Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

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

Augustino? Nesinori tikėti, Tek Wentworth 3000 * 
kad neatsirastų. Juk jų šian-: Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTONjog be jų mums vargas, o ne 
gyvenimas.

O gal mes tebeturime R Vy- ,6558 S0< HALSTED STREET 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

i

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

navimą.

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus 
aprengimui mirusiųjų.

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

F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

tauta ir šv. Augustinų? Nors 
jie mirė, bet visiškai nenu
mirė, jie su mumis gyvena, tik 
mes jų per žemiško gyveni
mo tirštų rūkų ,nebematome ir 
klaitiižojame po sutemas. Mes 
užsimerkę žiūrime į juos ir 
skundžiamės, kad negalime 
matyti. Mes užsikimšę ausis
klausomės, norime išgirsti jų *
žodžius, bet, aišku, negirdime.

0 žmonės! Pabuskime, pra
regėkime, atsikimškime ausis! 
Klausykime! Vytauto Didžio
jo trimito garsas jau šaukia į 
kovų Vilniaus vaduoti. Klau
sykime! Kaip gražiai kalba 
lšv. Augustinas, kaip jo nuos
tabūs žodžiai šildo mūsų už
šalusias širdis. Žiūrėkite! Jau 
Vytautas sėdi ant šaunaus 

j žirgo, į Vilnių žygį rengia, 
laukia karžygių. Žiūrėkite! 
Jau šv. Augustinas mums ke
lių rodo ir veda į laimę. Jis 
mūsų vadas.

Pratrinkime akis, kelkimės 
iš tamsybių ir nedorybių rū
ko, pradėkime naujų gyveni
mų.

Tik jų pėdomis eidami ge
riausiai juos pagerbsime!

M. Stonis. (“Ž. P.”)

NAUJAS IŠRADIMAS
Kurio svietas per šlmfua 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- 

jgaus, o reikalauk tuojaus iš savo 
' aptiekos arba tiesiai iš

T. A. D. PRODUCTS 
8133 So. Halaled St. Chicago, III.

Rez.' Tel. Mldway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. tVilmette 195 arba 
Canal 1713

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllala* 
Ir Ketrergala vakare

Telefonas Boulevard 1939

Dn. S. A. Brenza
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.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie 

Rez. 6622 So. Whlpple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1936.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 

iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1989. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

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

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201

’ DR. žMdIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGĄ’! IR 

AKUftERIS

4740 Dorchester Avenue 
Tel. DreseI 4118 

Vai.: 8 iki l* ryte
8-8 vai. vakare

Office Boulevard 7148

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4845 So. Ashland Avenue 
Aut Zaleskio Aptiekos

TeL Canal <888

DR. G. I. BLOŽIS
DBJNTI9TAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt lt)

Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto 
. nno 1 Iki 9 vakare 
BeredoJ pagal sutarti

Ofisas ir Laboratorija

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

Tel. Lafayette 5798

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6229

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0257 Rea Prospect 8499

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTHD BT.

Rezidencija 6600 So. Arteslan Av*.
Valandos 11 ryto iki 8 po -pietų 

S Iki 8:80 vakare X

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTA&

Palengvins akių {tempimą kuris 
esti prležastimgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą aklų karšt]. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius Visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 3. ASHLAND AVĖ.

1 Tel. Boulevard 7589

III Pirmiau Dr Gussen turė- iYALandos: Nuo io — 12 pietų ir m. rirmiau ur, uusseu ture nu0 6 lkį 7;30 val VBkare. 
jo ofisų North Sidėj, o Cice
roj laikė skyrių. Dabar Cice- 
roj susilaukė tiek pacientų, 
kad North Sidėj skyrių užda
rė.

Dr. Ousseno pacientai jo 
darbu pilnai patenkinti. Be to 
Dr. Gussen ineina į dabartinę 
žmonių sunkių padėtį, tai yra 
atsižvelgdamas į bedarbę, pa
tarnavimų teikia už prieina
mų kainų.

Tel. ofiso Canal 8110 Rez. 80. Shore 
2238, arba Randolph 6800.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 920*

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 9 po pietų.

NedSi. nuo 10 Iki 19 dieną



D R A U O A S

LIETUVIAI AMERIKOJE

MONTREAL, CANADA
T

S v. Teresės dr-jos išvažiavi

mas.

t Liepos 20 d. buvo suruoš
tas Šv. Teresės dr-jos išvažia 
vimas. Diena buvo labai gra*i, 
todėl netikėtai ir žmonių susi- 
rinko labai daug.

bengiant išvadavimų nu
matyta tris, su t'rius trokus 
paimti, bet pasirodė, kad ir 
šešiuose trokuose buvo per 
ankšta. Tokių didelių išvažia
vimų pas mus retai atsitinka.

Be to, daug važiavo ir su 
savais automobiliais.

Išvažiavimas puikiai pasise 
kė. Vietų, buvo išrinkęs mūsų 
gerb. kleb. J. Bobinas, taipgi 
ir jis su savo tėveliais ir visa 
šeimyna drauge vyko ir link
sminosi, kaipo vadovas minė
to išvažiavimo.

Vieta parinkta: 42 mylios 
žemiau St. Laurence upės, 
La Grevelle. Ten vasarų atos
togas praleidžia mokyklų 
vaikučiai, brolių prižiūriami. 
Ypatingai mūsų gerb. kleb. tų 
vietų yra pamylęs, nes mokslo 
metais jis daug vasarų ten y- 
ra praleidęs. Ir dabar buvo 
apie 400 vaikučių.

,P-nai Kalėdai turintieji bu- 
černę ir duonos kepyklų prie 
35 ir So. Union, taipgi gra
žiai pasitarnavo piknikui — 
su savo dideliu patogiu tru
ku nuvežė ir parvežė gerų 
piknikierių būrį.

Šiaip jau viskas piknike

WEST BEDU ŽINIOS. sumaniai su kitais užgautųjj 
išgelbėjo.

Kadangi ta vieta yra tik dėl 
vaikučių ir kunigų, taip kad 
merginos ir moterėlės buvo 
nepageidaujamos prie bendro 
maudymosi, joms buvo nuro
dyta apie pusę mylios toliau, j)UV0 tvarkoje. Ten buvęs 
vienok merginos nelabai bu
vo patenkintos, nes jų maudy- 
mose vietoje buvę perdaug 
akmenų. Šiaip visi linksniai 
praleidome dienų: kas besi- 
maudydami, kiti bolę žaisda
mi, kiti uogaudami ir tt.

Būtų labai malonu, kad ir

RADIO ŽŽŽ.

Town of Lake. — Liepos 28 
d. kun. A. Dexnis kelioms die
noms išvažiavo į šiaurius pa
ilsėti — atvėsti.

kitos dr-jos panašius išvažia- X Town of Lake vėl ren-
vimus darytų ir nesvaiginan-Į Siasi smarkiai prie antro pa- 

rapijos pikniko, kuris bus 
rugpj. (Aug.) 17 d., Cher-

čius gėrimus teVartotų.
P J

SHEBOYGAN, WIS.
Sudiev!

Išvažiuoju į Lietuvą! Su
diev, visiems sheboyganie- 
čiams lietuviams, draugams 
pažįstamiems, kostiumeriams

nausko darže.

X Išteka K. Cichanauskaitė 
už V. Laurinavičiaus. Mote
rystės Sakramentų priims 
rugpj. (Aug.) 2 d. 5:30 vak. 
Šv. Kryžiaus bažn.

X Westsidiečiai, sužinoję,' 
kad siunčiamas Amerikos lie
tuvių J. E. Vyskupui Petrui 
Bučiui pasveikinimas su do
vanėle noriai prisideda su au
komis ir prašo juos įrašyti į 
sveikintojų eilę.

X Misionierius kun. A. Pe
trauskas pereitų sekmadienį 
grįžo iš Dievo Apveizdos baž
nyčios, užbaigęs šv. Onos 
novenos pamokslus, ir vakar 
Dr. Jovaišos patariamas nu
keliavo šv. Kryžiaus ligoni
nėn tonsulų operacijai.

X Broliai Jonas Peldžius 
ir Jonas Seibutis pereitame 
sekmadienyje 2 vai. po pietų 
aplankė planatorijų G r ant 
Parke ir matė visus dangaus 
kunus ir planetas. Sako, sek
madieniais publika dovanai 
leidžiama planatorijon po pie
tų nuo 2 lig 5 vai. kad susi
pažinti su astronomija.

X Laidojant a. a. J. Bra- 
nauskų, per gedulingas pamal-

PRANEŠIMAI.
Town of Lake. — ,L. Vy

čių 13 kp. laikys svarbų su
sirinkimų antradienį, liepos 
29 d., Šv. Kryžiaus par. mo
kyklos kambary, 7:30 vai. 
vak. 1

Vyčiai prašome skaitlingai 
susirinkti, nes turime pasitar-

ggggyggg-B 'iii imi jju

tas Cog Hills golfo laukuose. 
Imsis AVest Sidės gol f i įlinkai 
bu Town of Lake golfininkais. 
Prasidės’ 8 vai. ryte. Abiem 
pusėm linkime gerų pasekmių.

Antmdlftnis, Liepos 29, 1980

SUŽEISTAS KONSULIS 
- JATULIS

Tarp gilutės ir Pagėgių J- 
vyko automobilio katastrofa, 
kuriuo važiavo Lietuvos kon
sulas Tilžėj dr. Jatulis, Klai
pėdos šaulių rinktinės vadas 
p. Bruvelaitis, mok. Purvinis 

ti svarbiais reikalais. Seimas ** t^ar asmenys- Prasilenk-
artinas, delegatų siuntimas ir 
galop, be to, atvyks Cliic. Ap- 
skr. pirm. p. Bulevičius, ku
ris papasakos daug dalyku.

Valdyba.

X Liepos 26 d. p. Dobinai
.... pakrikštijo sūnų vardais Juo-I^as’ Aušros Vartų bažnyčioj,

ir visiems biznieriam,. Kadau _ Rikar(|aSj Krikst0 surinkta aukų $6.31. Pinigai 
gi prisėjo greitai apleisti buvQ j 01Sauskaę ir o j paskirti bažnyčios ir mokyk- 
Sheboyganas, tdt - negalėjau .j£e§kįeng 'los valymo ir gražinimo fon-
su visais asmeniai atsisveikin- ’ jan
ti. ; i : , X Liepos 27 d. pakrikštytas

Sugrįžęs iš Lietuvos papa- Į Paulius — Mykolas Pash.
šakosiu visiems daug naujie- Kūmai buvo M. Smailis ir O.'z,nant Ausros Vartų par. bok-, 

Paulauskaitė. št& buvo saul§8 spindulių
užgautas, bet turėjo gerų pa-

X Liepos 27 d. Labdarių 1

X Vienas iš talkininkų, gra

nų
V. Rėklaitis.

C H I C A G O J E
ATLAIDAI.

. Mtarųuette Park. — Mūsų 
parapijoje bus atlaidai, taip 
vadinami porcijunkulės. Jie 
prasidės su rugpiučio pirma 
diena, nuo 12 vai. ir pasi
baigs rugpiučio antra diena 
12 vai. naktį.

PIKNIKAS GERAI PAVY
KO.

:'kp. surengė išvažiavimų Mar- 
Jąuette Parke,' senukės A. 
j Kasmauskienės naudai.

X B. Petrošaitė išteka už 
Karolaus Putzer. Šliubas 
rugpj. 2 d.

Bridgeport. — šv. Jurgio į 
par. piknikas įvykęs liepos 
27 d. Černiausko darže gerai 
pavyko. Teisybė oras buvo 
perkarstąs dėl pilno pasiseki
mo, bet suvažiavo uoliausieji 

Kas tik, atlikęs gerų išpa-! parapijos rėmėjai, darė gerų
žintį, aplankys bažnyčių per 
minėtų' laikų ir sukalbės 6 kar 
tus ‘Tėve Mūsų’, ‘Sveika Ma
rija” ir “Garbė Dievui Tė
vui”, apturės visuotinus at
laidus. į

Šiuos atlaidus galima pa
vesti už savo paties reika
lus, už tėvelius, gimines arba 
už sielas skaistykloje. Galima 
gauti keletu kartų ^atlaidus 
virš minėta sųlyga.

Del to išpažinties bus klau
soma jau ketvirtadienyje po 
pietų vaikų, o vakare 7 vai. 
Suaugusių. Penktadienyje bus 
dalinama šv. Komunija 5:30 
ryto tiems, kurie dirba. Šv. 
Mišios penktadienyje bus pa
prastu laiku 7:45.

Vakare vėl bus-klausoma 
išpažinties tuojau po pamaldų 
prie Saldžiausios Širdies.

Šv. Komunija bus dalinama 
5:30 ryte šeštadieny tiems, 
kurie dirba.

Šv. Mišios bus paprastu lai
ku. Ir tada bus galima prieiti 
išpažinties ir prie šv. Komuni- 
|m. •

Vakare bus pamaldos prie 
Sv. Pranciškaus, pamokslas ir

■palaiminimas Švenč. Sakra- 
Įmentu.

Tais atlaidais gali pasinau- 
'doti ne tik mūsų parapijonys
Kbet ir visi kiti žmonės, nes 
•;jie yra duoti ne parapijai, bet 
pnūsų Švenč. Panelės Gimimo 
F bažnyčiai. I

Vienas porapijonų.

gelbininkų Pran. Petrutį, kurs

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit v

GREKN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 

4844 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

West Side. — Nek Pras. 
Merg. Sodalicija rengia savo 
metinę “Beach Party” šian
dien, liepos (July) 29 dienų, 
Jackson Park, ant šiaurės 
(North) pusės “Beach”.

Visos narės kviečiamos at
silankyti. Korespondentė.

damas su kitu automobiliu už
važiavo ant akmens ir, padan
gai sprogus, apvirto. Dr. Ja
tulis lengvai sužeistas į smil
kinį, p. Bruvelaitis į viršugal
vį ir dar vienas keleivis į ko
jų. E.

MORGIČIA1-PASKOLOS
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ

Skolinam pinigus ant medi
niu ir mūriniu namu. Komišas 
tik 2%. Kreipkitės į

Public Mortgage Ezchange

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

■JI". . -JT---------- -----------------------------J

SKOLINAM PINIGUS

$50,00 iki $30,000 
neimam komiso iki $300.00
J. NAMON & CO.

Po Valstijos Priežiūra
0755 So. Westem Avė.

Telefonas Grovehill 1038

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

GOLFO TURNAMENTAS

BANIS STUDIO
Specialistas grupių — vestuvių, 

pavienių ir kitokių fotografijų. Esu 
patyręs tame darbe per daug metų.

3200 SO. HALSTED ST.

Lunchroom — Pigiai, $800 cash, 
fitymu Slid., k. v. dykai. Rend. $60 
Ilgas listas. 1545 W. Van Buren St.

REAL ESTATE

IŠREKDAVIMUI

RENDON 50 P. STORAS, KAMP. 
S. R. kamp. 59 ir May vienas ar

dvigubas Storas, dabar tuščias. Kar
tu 2 aukščių plytų barnė. Rendon

J. YUSHKEWITZ
REAL ESTATE 

Darome {vairius legalius 
dokumentus, apdraudžia
mo namus, automobilius 
ir kitokias n uosavybes.

2433 West 69 Str.
Telef. Prospect 3140

Rytoj, Liepos 30 d. įvyks j ar pardavimui. Lengvi os išlygos,
lietuvių golfininkų turnamen- iįS*? gre,t Sav' Rosaln' 5933 s'

BUK FARMERIS
Ar norėtum farmeriauti 12 mėnesių metuose šaly, kur 

žemė dar pigi, kur marketai geri pienui, kiaulėms, pauk
ščiams ir kitiems farmų produktams, taipgi vaisiams.

Tame reikale pasimatykite su mumis, o mes pasi
rūpinsime pigia kelionė tų vietų apžiūrėti.

Z. S. MICKEVIČE
2505 West 63 Street Chicago, Illinois

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo aplelinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parų pinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
singas ir greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0455

Tel. Lafayette 6719

AUG. SALDUKAS
REAL ESTATE 

Rendavimas, Paskolos ir Apdrauda 
(Insurance)

4038 Archer Avė., Chicago, III.

biznį ir parapijai pelno liks 
pusėtinai.

Kadangi buvo didelės kait
ros, tai geriausia biznis ėjo 
prie šaltų gėrimų ir prie ice- 
creamo. Vienas iš geriausių 
fundytojų buvo graborius Ma
salskis. Jisai paklojo penkio
lika dolerių ant baro, bet 
pats visai negėrė. Išeina, kad 
p. Masalskis artimus labiau 
myli, negu pats save. Po tei
sybei yra tas, kad p. Masals
kis prisilaiko, nes jis tik at
sigauna iš po ligos.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street

Telef. Republic 5099
Mes pervežame daiktus ir į 

kitus miestus.

MARQUETTE JEWELRY 
&RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

luksinlų ir slda- 
orlnių daiktų, vė
liausios mados ra
lio. planų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 Weat 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8380

AUTOMOBILIAI

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

Budavoju naujus namus ant 
orderių. Senus priimu į mai
nus.

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

-fu iKitwiczi(a-

CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Namų pienai, 5 setai 2 flatų ar

tA.I A.
STANISLOVAS

JURAS
Mirė liepos 28, 1930. 6:40 vai. 
ryte. 6 metų amžiaus.
A. a. Stanlilovas gimė Chica- 
go. III.

Paliko dideliame nuliudlme 
motinų Moniką,, tėvą Vladislo
vą, 2 broliu Valdemarą ir An
driejų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4240 Ro. 
Artesian.

Laidotuvės {vyks ketvirtadie
nyje, liepos 81. Iš namų 9 v. 
bus atlydėtas { šv. Agnieškos 
(39 ir So. Rockwell), bažny
čią, kurioje {vyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas { ftv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę: tėvai, broliai ir gi
minės. ,

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Zolp. Boulevard 6203.

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažą kalną,

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės J mus

WHITE SOX MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Yards 0699

HUPMOBILE
Geriausi ir Stipriausi Automobiliai.

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

BALZEKAS MOTORS 
6012-14 So. Kedzie Avė.

Telef. Republic 9004

$20.00 ĮMOKĖTI PERKANT 
VARTOTA KARĄ IR 

$100.00 NAUJĄ
Išmokėjimui duodame 18 mėnesių 

laiką. Ateikite pamatyti pas mus ge
riausių karų už žemiausią kainą.

Willys, Willys Knight ir 
Whippet Pardavėjai 

HARRY J. MAPP, Ine. 
6739 S. Western Avė. 

Telefonas Republlo 0341

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE

i

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius' 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemloek 5514

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom marinius, apmnrinam 
medinį namų po vienų plytų.
Atrodo mūrinis, PO tO jau ne-, katldži’i> *10> Specialiai užsakymai 

’ , * 'pigus. Allison arkitektas, 115 So.
reik pentyt. Tunm namų ant t nearbora. centrai 0728.

9 kamb. plytų Veneer rez., 5 
bedr., 3 maudinėe, 2 karų gar. ant 
prlvat. kelio, arti transp. mokyklos, 
krautuvių, 1176 Chatfield Rd, Hub- 
bard Woods, III.

pardavimo ir mainymo.
JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

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 kalną.

Taipgi turime įvairių {vairiausių 
vartotų karų už' labai mažą kalną.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Laskys 
Telefonas Lafayette 8000

3962 Archer Avenue

DE SŪTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler isdirhystės 
automobilių už labai prieina
mų kainų.
Naujas De goto $885.00 f.o.b.

Te). Lafayette 8662 Ofisas ir Rez. 
ir 2384 4401-S. Mozart St.

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

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Fairfield

FOUR LEAF OLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksai 
Garadžiai, porčial 

2 metų laklo Išmokėjimui 
Taipgi budavojam visokius naujus 

namus.

ROOMING HOUSE, 10 kamb. 2 
karų gar., elektra, (ura. šil. Pigiai, 
išvažiuojsMi. 1259 W. Jackson bul. 
Tel. Haymarket 0679.

Roomlng House, didelis, gerai j- 
rengtas, bėg. v., elektra, 5 maud.. 
gera vieta, išvažiuojam. Pigiai. 2026 
Prairie ava.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas

Elektros kontraktorius
2515 W. 22 St. Tel. Ganai 2591

Phone Virglnia 2054 
JO8EPH VILIMAS 

Narni) Statymo 

Kontraktorius 
4556 So. Roclnrell Street

A. M. BUTOHAS

YPATINGAI geras kamp. bung. 
šviesuą kamb., 8 porčial, 3 did. bed- 
rulmial, daug klozetų, furn. apš., 2 
karų gar., gera transp. arti mokyklų. 
Storų, parkas su 18 skylių golfo 

mm nv aa m « lauku, 3 lotai $15,000. 8av. 3258 W.
2100 VZ. 23 St. Ganai 5^065 ■ 64 pt. Tei. prospect 9094.

Priverstas parduot lotą 35x125, 
Union avė. arti 111 St. Kainavo $2.- 
SO'O. dabar ui $1,600. Cash ar išmok.

436 W. 45 St. Yards 2124 
Arba

M YUSZKA 
Plumbing A Heating

Rav. Rosaln, 5933 So. Halsted St. 
Kaipo lietuvis, lietuviams patar- Te! Normai 3676. 

nausiu kuogeriausia.

4426 *So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227)
Pilone Republlo 4949

PETRAS GRIRAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes mollavojlme, dekoruotame ir 
išpoperiuojame visokius namus.

TIK 1500 CASH
Piritai 513 W. 56 st. gera 2 fla

tų med. namą ir kattdžlų užp., gar., 
plytų ir cemento pam., cemento belz- 
mantaa Rend. $70 mėn. lotas 37 >4x 
140. Pard. ar main. Kaina tik $6.- 
J50. Sav. Rosaln, 5933 So. Halsted 
st. Tel. NoCmal 3670.

9 FLATŲ PLYTŲ NAM. 910,500 
6338 So. Sangamon st. visi 7

kamb. apt., štymu 811d., ąžuolo as
la, trim. 38 p. lotas. Rendos $185, 
(pigi), nėr morg, baigti reik. pigiai, 

j Sav. Rosaln, 6933 So. Halsted, Tel. 
Normai 8676.

Maliavų ir visokių geležinių Musų kainos Ubai pretnamos ir dar- 

daiktų (hardware) krautuvė.
Atliekame maliavojimo dar-

bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Ava.
F A R M O S

Naujas Plymouth $590.00 f.o.b. bus iš lauko ir vidaus, taipgi 
GAGE PARK MOTOR plumerio, taisome elektrikas, 

SALES ' įdedame šilto vandens pečius
Joe Bagdonas, Savininkas 

5625-27 S. WE8TERN AVĖ. 
Telefonas Prospect 5669

ir tt. Kainos prieinamos. 
4414 So. RockweU St.

Tel. Lafayette 4689

Telefonas Canal 7333

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorius 

Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

„3334 So. LBAVITT ST. CHICAGO

Mod. nam. tinka vtsletn metam. 
93 p. paežerlo, virš V4 ak. miško, 
geros išlygos. A. Hertel, Lake Zu- 
rich. Iii. Tel. 119.

2 ak. žemės, naujas 6 kamb. na
mas, furn. Sl'.d., tinka vištų, triušklų 
ar daržovių f arena), miesto vanduo, 
elektra, 108-ta ir Kedzie. $7.400, 
cash $3,600. Ilk. morg. 1517 W. 63 
St. Hemjock 4700,


