"DRAUGAS"

Vienatinis
tikybinės

tuvių

tautinės

minties

dienraštis

“DRAUGAS"

ir

The most
Lithuanian

lie

Ame

rikoje.

influential
Daily in

America.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 132

36

A

C 0 P Y

“Draugas,” 2334 8o. OaJcfey Avenue

CHICAGO, ILLINOIS ■ KETVIRTADIENIS, BIRŽELIO (JUNE) 5 D., 1930 M.
entered as second-class mater march si, i9ie. at chicago. Illinois under the act of march s,

36 A C 0 P Y
1879

METAI-VOL. XV

Telefonai: Roouvelt 7791

15 Šimtų Sukilėlių Išžudyta Kinijoje
FRANCIJA NENORI LAIVYNO
PALIAUBySUITALIJA

LOS ANGELES MIESTO PRIEPLAUKA
K

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KAUNO STUDENTŲ EU- , kus augti, bujoti ir būti aCHARISTININKŲ AGAPE teity didžiais Tėvynės ir Ba

žnyčios darbininkais. Gerb.
Kauno studentai ateitinin prof. vadino eucbaristininkus
Cfcg*"
.. HM
kai eucharistininkai š. m. ko- ateitininkų avangardu, kurie
, vo mėn. 16 d. surengė gražių pirmieji drųsiai eina į gyvei savo meilės puotų. Iš vakaro nimo kovų. Del to jis ir linKALNĖNŲ PADERMĖ PAKILO KOVOTI
o
8 vai. studentų bažnyčioj vi kėjo eucharistininkams atlik
BRITUS INDIJOJ
si išklausė kun. Dr. S. Česai- ti pilnai savo uždavinį, karčio konferencijos ir priėjo iš-'žygiškai kovoti ir laimėti, —i
ŽUVO
1,500 SUKILĖLIŲ
FRANCIJA ATMETA ITA
pažinties. Rytų 11 vai. per,būti ta sprogdinančia medžiąKAREIVIŲ
LIJOS PASIŪLYMĄ
studentų mišias priėmė Šv. ga gyvenimo ydoms. Visi puoKomunijų. Prof. kan. B. Čes-itos dalyviai gerbiamų profeNANKING, Kinija, birž. 5.
ROMA, birž. 5. — Italijos
nys pasakė pritaikintų pamo-! šorių ir dvasios vadų kalbas
— Šalę Hsuchang miesto tau- tužsienių reikalų sekretorius
•kslų. Per mišias stud. Pečiū- palydėjo džiaugsmingoms otininkų valdžios kariuomenė j Dino Grandi štai kų paskelbė;
ra gražiai griežė smuiku ir[vaeijoms.
išskerdė 1,500 sukilėlių karei-į Andai jas būdamas Genevogiedojo studentų choras.
j Toliau ėjo meno dalis. P-lė
vių, kurie norėjo prasilaužti je Francijai pasiūlė nutraukti
! Pirmų valandų Ateitininkų J. Tverskaitė paskaitė stud.
per valdžios kareivių eiles.
vieneriems metams karo lai^amuose, gražiai išpuoštoj sa- euch. Naujokaičio parašytų ei
Hsuehang miestų apie trys vynų programų vykinimų, ty.
lėj, buvo bendri pietūs. Juose Į lėraštį “Eueharistininkų švesavaitės yra užėmę sukilėliai, nedirbdinti jokių karo laivų
Atvaizduojama Los Angeles, Cal., .prieplauka, kuri prekių siuntimu šioj šaly už dalyvavo daug sendraugių, bai ntei,” kas labai patiko publi
gen. Feng Yu-bsiang vadovau — paskelbti paliaubas.
: gūsių universitetų ir jau dir- kai. Gavę iš dvasios vado dijami.
.
Francija tų pasiūlymų grie ima antrąją vietą. Pirmoje vietoje yra N|ew Yorko prieplauka.
-bančių savo profesinį darbų; spensų, vyrų eueharistininkų
Valdžios kariuomenė visas žtai atmetė, pareiškia Gran
j buvo ir Kauno moksleivių eu-j choras, kolegos J. Bataičio veRado daug dinamito
PRADEJO VEIKTI
laikas miestų apgulusi. Mies di.
’ charistininkų atstovų. Jų tar- damas, padainavo kelias tgraVESUVIUS
tas apjuostas 30 pėdų aukšta
Policija atliko kratų garadpe buvo atvykęs iš Panevėžio žias daineles, dvi panelės pasiena, tad sukilėliams yra pa-į PRIEŠ BRITUS ŽIAURIEJI
ižiųje, 527 No. Central Park
,
.
buvęs uolus Kauno studentų dainavo duetų ir viens stuNEAPOLIS, Italija, birž.
Žuvo moteriškė
togumų gintis.
Į
KALNĖNAI
lave. Dideliam šildomajam pe......
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eueharistininkų vadas, dabar dentas eucbaristininkas solo
5. — Smarkiai pradėjo verž
Tomis dienomis gen. Feng
Mrs. C. Dennert, 1744 EastD'iuje pelenuose rado dezę, k u- A . .,
T _ .
.. ,,
. .
»«.?
„ . i .. .. .
,
........ technikas, p. J. Bonsas, eu- “Marija.”
Vesuvius. Šioi
išsprendė iš miesto- išleisti 5.PESHAWAR,
Indija, bįrž.j tis ugnekalnis
•93 gat., nuėjo pas savo kai- rioje buvo sukrauta keliolika .......
•
,
v, .
, , . .
-Prieš britus Indijoj pr»...Wno
observatorijos
direkto
,,
.. . , v.
chanstinmku dvasios vadas
Puotos dalyviai, susijungę
1,500 kareivių. Jiems įsakyta
mynę Mrs. G. Tomaseh, 9243'dinamito lazdučių.
.
,
'
Tv. , .
*
T»
'
Fgerb. prof. kan. St. Usons, savo širdyje su Amžinos Puoįdėjo veikti žiaurioji žmonių rlus Prof- Malladra tuojaua
pralaužti apgalėjų eiles.
Mernll avė. ir suskambino eSuimtas garadžiaus savinif Dr p Kuraiti
f. ;tos geimininku ir broHSka
padermė,
kuri
gyvena
Turkes.
P
ar5dd
Pavojingose
vietose
diKareiviai apginkluoti ilgais
lektros varpelj. Staiga kaimy- nkas Sbapiro, taipat manad- Dovydaitis ir kiti žymūs eu. meile savo gražios
ta.
peiliais, atidaryti miesto var- tano kalnuose palei Indijos rMinti Penius, kad sulaiky- nes virtuvėje įvyko sprogi žeris. Buvo išklausinėjamas ir cbarisiįnįnkų rėmėjai.
, rpe pasisėmę tiek daug matai ir jie išleisti. Kaip tik jie;-pasienį. šiems kalnėnams va- 'Į 'av,1’
ji iš žioeių imtų mas. Užsiliepsnojo langų už
negras -automobilių valytojas.
.
.
.
,loni . ūdži
ir jaunatvė8
išėjo /per pusmylį į apylinkę, dovauja 1908 m. iš Indijos d 4 ' s'
Policija spėja, ar kartais ; Eueharistininkų
toiimesnjemsJžygiams>
dangos. Pašaukti gaisrininkai

Veržias Ugnekalnis Vesuvius

CHICAGOJE

valdžios kariuomenė visus ap
siautė ir išskerdė kulkasvaidžiais.
, i
Hsuehange yra 30,009 suki
lėlių kareivių. Juos apgulę
50,000 valdžios kareivių. Šis
miestas skaitomas
raktu i

pabėgęs Badshah G ui, matyt,
rado virtuvės sienas suardy
BRITANIJA
GINA
NUSI

90 metų amžiaus.
tas, Mrs. iG. Tomafceli negyvų.
STATYMĄ PALES
Kalnėnai puola pasienio
Kas galėjo įvykti, neišaiški
TINOJE
britus • ir šiaip gyventojus.
nta. Spėjama, kad Mrs. ToBritų sargyba į tai atsako ar. (nuaseli turėjo būt gazu priGENEVA, birž. 5. — Bri
motų šoviniais. Kol-kas iš to
troškusi ir virtuvė turėjo būt
tanija suvaržė zvdų ateivijų| .
jokios naudos.
* pilna gazo. Iš varpelio galė!iį Palestinų. Žydai sukėlė pro-'f^ j^kti elektros* kibirkštis

tame pečiuje nebus sudeginti kas L Bazi eMcius gražiai,
pagiedoję Ateitinin,.daugelio prapuolusių galvažu- ' Pakalbėjęs atidarė susirinkikų ir Tautos Himnus baigė
mų. Po bendros maldos pradarų lavonai.
savo jaukių puotą.
I
' sidėjo jaukūs užkandžiai. Čia
Stud. St. Šerkšnas.
pasipylė visa eilė kalbų ir
90 mėty kalinys
sveikinimų. Sendraugis J. Bo
Gary, Ind., teisme už pro- risas sveikino Panevėžio eu- 50,000 DALYVAVO PA
hibicijos peržengimų pabauda charistininkų vardu. Studentų MALDOSE ATVIRAM ORE
Chengehow. 5
[itestus. Šis klausimas iškeltas f
ir kalėjimu nubaustas 90 me Ateitininkų Sųjungos pirmi
NĖRA FONDO ŠELPTI _
. — lr sprogimas.
KRUVINI MŪŠIAI KINIJOJ
______
U S«jnng0R_ mandatų konuMoteriskea ,lu vaikai
tų senukas Viktoras Gerza.
BALTIMORE, Md., birž.
BEDARBIUS
ninkas stud. Balkūnas sveiki’Sijoj. Britanija pranešu, kadi ..
i
111*
•
Policija jo namuose atliko no visos Sųjungos vardu, lin-|4 ((suvėlinta). — Į Dangų J------I. v X
X- ,
.laiku buvo mokykloje, gi vyLONDONAS, birž. 5. - Bri.
» 1»»-|rail> m,-lrininkas, darbP.
kratų ir rado galionų vyno. kėdamas sėkmingai dirbti a- žengimo šventėje čia milžinišSHANGHAI, birž. 4. — Ki
tanijoj
bedarbių
skaičius
yra>
varz
I
Tnas
ra
l
a,
kuias.
Britui
_______________
Senukas teisinosi, kad jis va paštalavimo darbų visoje sų-ikam stadijume įvyko katalikų
nįjoj atnaujinti kruviniausi arti 1,800,«». Bedarbius M. komisija tau tyrinėja gyven-!
Kta ga,važudž|s auka
rtojo vynų, nes gydytojas pa •jungoje, patraukiant kaskart ipamaldos.
mūšiai už pirmenybę apval
.tojų
padėtį.
j
Gatvaitėje,
831
W.
Harri
tarė jam kasdien gerti stik vis daugiau narių į savo se- i Arkivyskupas Curley atnadyti šių šalį. Mūšiuose daly- ipti išsekė valstybės fondas.
vauja arti pusė miliono karei- Praneša,' gal
tam
tikslui
bus
"
n-» MFDDinFDAMA ADiF* 'son
ras^as Thomas So-<lų vyno, kad apsidrausti dirk- kėjų. Dvasios vadas prof. kun. Savo I’ontifikales Šv. Mišias.
1? ! f, paskolinta apie 100 milionų J
IMI^IDtl^MĄ APIE mnerio lavonas.
Somneris snių ligos.
vių.
St. Ūsoris laikė tai dienai pri- 'Virš 50,090 žmonių dalyvavo.
ŠVENTĄJĮ
tėvą
at

Vietomis pažangiuoja vald dolerių.
Jis
nubaustas
130
dolerių
taikintų paskaitų. Prof. Dr. iChorų sudarė 3,500 balsų,
[prigulėjo galvažudžių gai:jai.
!
I
siliepimą
žios kariuomenė. Šiaurinės
Ateity nedarbo klausimu
Tai buvo viena įspūdingiau'Jis kankintas, pasmaugtas ir pabauda ir 30 dienų kalėjimu. Kuraitis karštai kalbėjo, linKinijos sukilėliai yra sųjun-j'ims rūpintis specialia valstyiKalėjimo bausmę teisėjas su- kėdamas studentams eucbaris- šių katalikų tikybinė demonspamestas.
i
ROMA,
birž.
5.
—
Valdigoje su komunistais plėšikais įibės komitetas, kurio priešaky
tininkams labai plačiai išplė įtracija.
Policija sako, matyt, t'as y- spendavo.
taro
mieste
krautuvininkas
E.
1
Pietuose. Šių raudonųjų skai bus patsai ministeris pirmi
ra sąryšy su Fox Lake vieš
sti savo veikimų ne tik stu
Bassani
neprideramai
kalbė

ninkas.
tlingos gaujos darbuojasi va
Iš Arkansas atvežtas ir Fi- dentų katalikų tarpe, bet ir ATSISAKĖ PATIKRINTI
buty įvykusiomis skerdynė
jo apie Šventųjį Tėvų. Teis
ldžios jėgas pulti iš kito šo
SAUSĄJĮ įstatymą
mis. Matyt, iš Somnerio no eldo muziejun padėtas did- visoje visuomenėje, — kuo
no. Dalį kariuomenės valdžia
NENORI DUOTI ATSA mas jį nubaudė 6 mėnesiais rėta išgauti tų skerdynių da i žiausias Amerikoj surastas daugiausia uždegti Kristaus AVASHINGTON, birž. 4. —
kalėjimu ir 50 dolerių pabau
atsuko prieš raudonuosius.
KYMŲ METODISTŲ
f meteoritas. Sveriųs 820 svarų, meilės ugnim ir savo gražiu Vyriausiajam teismui buvo įlyvių vardai.
da.
Svetimšaliai apleidžia pa
VYSKUPAS
pavyzdžiu, kilniais darbais įduotas prašymas patikrinti,
vojingas vietas. Daugelis jų
Sužeisti 3 pollcmonal
patraukti skaitlingų jaunimų ar sausasis Jonės įstatymas
GAISRAI MIŠKUOSE
WASIIINGTON, birž. 4. — ‘ HOOVER UŽ SPECIALĘ
šaukias pagelbos. Seniau jie
Trys poliemonai Lincoln
po savo vėliava. Dar sveiki- nėra priešingas konstitucijai.
SENATO SESIJĄ
buvo įspėti apleisti miestus ir Metodistų vyskupas James
iparke sulaikė automobiliu vaAVINNPEG, Man., Kanada, no Kauno moksleivių euchari Teismas nepripažino prašy
miestelius. Didžiuma neklausė. Cannon, iš Pietų, senato ko- , WASHINGTON, birž. 5. — ržiavusį žmogų ir pradėjo iš- j birž. 5. — Didelius miškuose' stininkų vardu kun. Markaus- mo.
į miteto tardomas apie jo po- t Artimiausiomis dienomis se- [klausinėti stovėdami šalę au gaisrus pradeda stabdyti lie-,kas, kalėjimų kapelionas kan.
litinį veikimų ir politines iš- ,natas norėtų pasiliuosuoti. De tomobiliaus
SU ORLAIVIU ĮKRITO
tus. Kalbama, gaisruose ne-; Jarulaitis, Moksleivių At-kų
PINIGŲ KURSAS
UPĖN
laidas 1928 m., pranešė, kad ja, muitų tarifa nepravesta.
Ant visų trijų staiga užlėkė imažai žmonių bus žuvę.
Centro pirmininkas stud. Lau
Lietuvos
100
litų
..$10.00
jis neturįs noro į visus paduo-,/Jei tarifa nebus baigta, pre- /kitas automobilius ir nesusto
čka, Studenčių ateitininkių va
POUGIIKEEPSIE, N. Y., damas jam klausimus atsaky-aidentas grųsina senatų ru- ję8 nudūmė. Visi trys pavo- NESURASTI TIK KETURI rdu, p-lė Sereikvtė ir paga
Britanijos 1 sv. sterL
4.86
birž. 5. — Skrindų orlaiviu ti, ypač kas liečia jo asmeninį šaukti į speėialę sesijų. Sena- jingai sužeista,
Franci jos 100 frankų
3.91
liau paskutinį žodį tarė dide
IONIA,
Mich.,
birž.
5.
—
žemai ant upės Hudson trys veikimų.
'
j\torių didžiuma nusiskundžia,
Italijos 100 lirų
5.23
lis eueharistininkų prietelius
Iš
13-os
bepročių,
pabėgusių
vyrai įkrito upėn orlaiviui aGalimas daiktas, jis bus pa- kad jie yra pavargę. Bet preBelgijos 100 belgų
13.94
CHICAGO IR APYLIN
ir vadas prof. P r. Dovydai
iš
lę-iminalistojj
bepročių
ligo

psivertus. Visi trys išgelbėti. trauktas atsakomybėn už se- ridentas i laikosi savo nusista- KES. — Apsiniaukę; gali būt
ftveicaaijos 100 frankų 19.37
tis. Jis savo ilgoj ir karšto
kalboj
ragino
cucharistinin-ll
Vokietijos 100 markių 23.85
ninės,
9
jau
suimta.
Sužeisti.
nato niekinimų.
tymo.
lietaus; kiek vėsiau.

t
draugas

Ketvirtadienis, Biri f>, 1930

BAISUS “ARKLYS”.
to kilo didelis triukšmas ne tik spaudoje, bet
ir diplomatinėse sferose. Rusai irgi skundžia
Uelna kasdien, Uakyrua eekmadlenlna
PRENUMERATOS KAINA: Metama — »«••. Po* si dėl nuolatinių lenkų provokacijų.
Metų — |3.S0, Trims Mėnesiams — 13.00, Vienam
Šįmet dienrašty “Drauge” matydami mūsų tautybei pa
Išrodo, kad lenkai dar labiau nori savo
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metama *7-00, Pusei Me
pusėtinai daug- ir įvairiomis vojų ir nenorėdami, kad mūsų
tų — 94.00. Kopija .03c.
kaimynams įsipykinti ir nori iššaukti dar ke.
.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nesrų*
,,
. ,
. ,. . ,
, m * o •
temomis buvo
rašyta
Amen- įstaigos, organizacijos, darbai
■na, jei neprašoma tai padaryti Ir neprialunėlama tam blesnių tarptautinių konfliktų. Tautų feųjun.
J
ttkalul palto lenkių.
v . . T ,
-x- • 'kos Lietuvių Romos Katalikų ir vargai ant niek nueitų, tu
. .
x
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 13:00 vaL ga uz tai Lenkijos gerovei turėtų perspėti ir i
Susivienymo reikalu. Mat, Su rime irgi imti kompasų iv žiu (
taadlea.
sudrausti.
Skelbimų kainos prlsluneiamos parelkalatrua
sivienymas — tai A. L. K. rėti į kurių pusę plaukiame.
Į
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
virš keturias dešimtis metų Mūsų išeitis — tai organi jįO
KATALIKŲ SPAUDOS KLAUSIMU.
vai. po piet.
gyvuojanti laisva fraternalė zacija.
ė Organizuoti jaunimų,
auklėti jį tautinėje dvasioje
respublika.
Katalikiškos spaudos klausimas dabar
“DRAUGAS”
Šįmet mūsų “respublika” ir pratinti prie visuomeninio
visur yra aktualus. Vienas Portugalijos vys
LITHUANIAN DAILY FRIEND
r
pergyvena valdybos rinkimų darbo.
Publisbed Daily, Eacept Sunday.
kupas apie pareigas katalikiškai spaudai
SUBSCRIPTIONS: One Tear — |6.00. Slz Montbs
metus. Pertai daug gyvumo, Amerikos Lietuvių Romos!
. e— *1.60, Tbree Months — 03.00, One Month — 76a šiaip rašo:
agitacijos, gyrimų, peikimų Katalikų Susivienymas kaip!
■urope — One Tear — 07.00, 8ix Montbs — Oė-00
West Pont (J. A. Valstybių Militarės Akademijos) ka
“Tikrai sunkiai nusidės tas, kurs pri
Copy — ,03c.
— daug kalbų apie organiza tik ir yra tokia organizacija,!
Advertislns In "DRAUGAS"* brings best results.
detai per artilerijos pamokas raiti joja ant baisaus “arklio”,
sidės prie palaikymo tokio laikraščio, kurs
,
, , . . .
,
...
...
cijoj esamus trukumus. Ir tai kuri tinka visiems — suaugu-1'
Advertlslng rates on appllcatlon.
persekioja Bažnyčių. Mes turime su pasipik
. ' . .
.
.
.
! t. y. kumiolės, kuri, kaip lanka, pati eina, kur tik jų vairuoto.
,
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av„ Chicago tinimu iškelti aikštėn neišaiškinamų faktų, sveika. Nariai, kurie organi siems ir jaunumu, Susivieny-: jas
paleidžia ar pasuka.
zacijos ydas į aikštę kelia, or mo tikslas — apdrauda, pa-Į.
kad žmonės, kurie nori būti katalikais, laiko
ganizacijų gaivina. Tie, kurie šelpa ir socialis auklėjimas. |
ir platina laikraščius, apie kuriuos žino, jog
ydas slepia — organizacijų Į apdraudę lietuviai labai!
jie yra mūsų ir žmonių draugijos priešai. Kam
ui tiki. Chicagoj mažai rastum
svarbu tvarkos ir visuomenės palaikymas, tas marina. *
Prie progos, gal, nebus pro lietuvių šeimynų, kurios nepri IŠ GEG. 30 D. DARBŲ.
ISTORINIS ĮVYKIS.
ŪKIO ATIDARYMAS.
turi gerų laikraštį palaikyti; reikia jis ginti
šalį žodį tarti, kaip mes turi klausytų prie amerikoniškų
visomis pajėgomis, šelpti ir prisidėti prie jo
me į Susivienymų žiūrėti iv apdraudos (Insurance) konipa Labdariai turėjo daug dar- Štai, jau iVakar skaitėme, kad Popiežius Pijus XI pagerinimo”.
li > pirmųjų
kokių reikšmę ši organizacija nijų. Prie įvairių kompanijų bo “Vainikų Dienoje”. Prie praleidome, kurios senai lausuteikė specialę audienciją Am. Lietuvių R.
Šie teisingi žodžiai tinka ir daugeliui iš
K. Federacijos ekskursijai į Lietuvę, per Ko mūsų. Jie tinka ir Amerikos katalikams vi turi Amerikos lietuvių kata dirba po kelias dešimtis lietu-! Šv. Kazimiero kapinyno jie kėnio, prie kurios taip rūpesvių agentų. Lietuviai agentai
likų gyvenime
mę.
darė rinkliavų labdaringiems tingai kuopos ruošėsi,
siems, kurie, būdami keletos dešimtų milijonų
Susivienymų sumanė ir or- devynias dešimtis nuošimčių tikslams, parūpino užkan-! Ūkis
Federacija, organizuodama šių ekskursi- skaičiuje, tepajėgia tik vienų anglų kalba ka
atidarytas. Praeitų
savo
biznio
daro
lietuvių
tar

ganizavo
susipratę
lietuviai
—
ję, turėjo mintyje šiuos tris dalykus: 1) Ju talikiškų dienraštį išlaikyti. Rodos, kiekvie
į džius, šaltakošę ir minkštųjų ' sekmadienį P’’
lictupe.
Taigi,
vien
Cliieagoj
šim

tėvynainiai,
kurių
tikslas
bu

biliejiniais Popiežiaus Metais duoti progos noj diecezijoj galėtų lengvai išsilaikyti kata
gėrimų.
Į vių ir lietuvaičių jį atlankė,
grupei tikinčiųjų įsigyti atlaidus, aplankyti likiškas dienraštis. Dabar katalikai yra pri vo — suvienyti lietuvius, ats tus tūkstančių dolerių į me Iškilmės, rinkliava ir visas pasivaikščiojo po jį ir, reikia
amžinąjį miestų; 2) užrekomenduoti Popie versti savo centais remti tokių spaudų, kuri, kiriant juos nuo lenkų; skleis-' tus lietuviai /sumoka įvairioms tos dienos darbas išėjo tva.-'pasakyti, nebuvo to žmogaus,
žiui organizuotuosius po Federacijos vėliava anot ispanų vyskupo, yra “Musų ir žmonių ti lietuvių tarpe apšvietę, tau “insurence” kompanijoms ir kingai ir pasekmingai.
kuris nebūtų buvęs pasitenkitinę sąmonę ir teikti nariams išmaitina šimtus prie tų kom Gedulingas mišias laikė J. nęs ir kuris nebūtų išreiškęs
Amerikos lietuvius katalikus ir 3) daly draugijos priešai”.
panijų dirbančių lietuvių amedžiaginę pagelbų.
vauti Vytauto Didžiojo 500 metų mirties su
M. pral. M. Krušas, kun. J. savo gilų džiaugsmų dėl ūkio
gentų.
Žemiau
matysime,
kaip
gar
kaktuvių iškilmėse Lietuvoje.
Svirskui ir kun. J. Saulinskui gražumo, dėl jo patogumo.
Vienas New Yorko laikraštininkas p.
Savo tikslų Federacija pilnai atsiekė. Šv. Horace Liveriglit, sugrįžęs iš Europos, apie bingai Susivienymas prie sa Gerai, jei į apdraudę tiki asistuojant. Pamokslus sakė Visi rodė savo pritarimų tam,
vo tikslo siekė ir kaip daug me, nes tai reikalingas daly kun. A. Briška ir kun. P. Vai- kas padaryta ir linkėjo, kad
Tėvas ekskursantus malonėjo priimti net Europos “taikų” štai kų pasakė:
kas. Bet kaip naudinga būtų,
specialėn audiencijon ir suteikti palaimini
“Prancūzijai pastarasis karas nebuvo gražių darbų yra nuveikęs. jei, vietoj parduoti kailį sveti 1 tukaitis. Ekzekvįjas giedojo tik kuogreičiau Labdaringoji
mų ekskursantų atstovaujantiems organizuo paskutinis. Ji ruošiasi prie kito. Vokietija Tačiau da ne viskas baigta.
visi kunigai ir vargonininkai. Sąjunga išmokėtų ūkio skolų
miems,
daugiau
domės
kreip

tiesiems lietuviams katalikams. Tai yra isto neprivalėtų turėti nuolatinės armijos, tačiau Da nepraėjo laikai, kad galė
Stacijas ėjo taipgi visi. Gedu ir kad pradėtų statyti reika
tume
į
savo
pašelpines
ir
ap

tume
liautis
rūpintis
apie
mū

lingas mišias labai gražiai lingas prieglaudas. Taipgi bu
rrinis įvykis, nes ši Amerikos lietuvių ekskur- jos kiekvienas jaunikaitis yra gerai apgiųdraudos orgaųizacijas. Prie
sų,
kaipo
tautos,
šioje
šalyje
rija į Romų yra pirmutinėUr sukeiktoji au- kluoU^ Anglijoj pranašaujama amerikoniš
giedojo vargonininkai, komy. vo matyti, jog po šio išvažia
“insurence” kompanijų rašyr
likimų.
Taipgi,
negalime
liaudiencija pas Popiežių, yra
A. Pociui vadovaujant. Tos iš vimo Labdaringoji Sąjunga
koji panika ir manoma, kad toji reakcija išdarė dįdelio h. kilnaus i susilauks daugiau moralinės
dalykas. Tai reiškia mūsų organizuotosios eis jų naudon. Danai nekenčia norvegų ir šve tis rūpintis apie apšvietę ir ^annes tlk pasiduodame, gi
:
lietuvių
organizacijose
apsikatalikų akcijos pripažinimų.
įspūdžio. Žmonių tų dienų Šv. j ir medžiaginės savo kilniems
dų ; norvegai nekenčia švedų ir danų, o švedai medžiaginę savo padėtį.
Diena po dienos genesnieji-i^aus^ani* januamts esą n®
kapinvnan atsilankė darbams paramos. TukstantiReikia padėkuoti Federacijai, kad. ji neapkenčia danų ir norvegų”.
ateiviai
gula
Į
kapus.
Dalelė
klt
’
>
nuosavybėmis,
bet
orgam
'
pajėgė suorganizuoti dvi svarbi ekskursui į
daugvbė — keliolika tūkstan- nes žmonių numos ir šiame iš
Bet ar tai viskas? O kur Balkanų ir PaLietuvę: vienų per Kartaginų, kitų per Ro baltės valstybių nesutikimai? O kas apie Ru to jaunimo, kuri paspėjome zu°tais žmonėmis. Parsidavi- cių.
važiavime gerų pradžių padamų. Tiesa, jos nebuvo labai skaitlingos, bet siją, Italiją ir kitas valstybes, kurios visu ! suorganizuoti, jau pradeda ,lias reksk^a vergiją; organi- Labdaringosios
Sąjungos : rė, nes nesigailėjo išlaidų jgyventi. Jie lojalūs šios šalies žavimasis — progresą.
\iž tai labai reikšmingos istorinės. Jos mūsų, smarkumu ginkluojasi?.
rinkėjos ir visi kiti darbinin vairiems kuopų paruoštiems
Parsidavimo
priežastis
yra
Amerikos lietuvių katalikų vardų plačiai pa- j
bei užkan
Neveltui Europoje daug yra kalbų apie piliečiai, susipratę lietuviai lame, kad mes nepasitikim kai nuoširdžiai ir su pasišven išlaimėjiniams
šaulyje pagarsino.
taikų. Jos jai reikalingos. Tik laikas būti eiti ir, turime viltį, kad organiza savo organizacijomis ir vis timu darbavosi, kad tik kuo džiam*, kurių pelnas eina ūkio
I ruo kalbų prie darbo.
cijose dirbdami, išsilavins,
daugiausia padarius naudos skolų atmokėjiniuL
kam,
kas
yra
mūsų.
Nepasiti

taps
vadais
ir
lietuvybės
pa

LENKAI NERIMSTA.
Labdarių centro valdyba
labdarybei. Beveik nesimatė
kėjimo
purvyne
besistumdy

laikytojais.
Bet
maža
ko
gaKomunistų dieninis šlamštas džiaugiasi,
žmogaus, prie kurio krutinės ir kuopų veikėjai daug pasdami, visi sykiu ir bereikš
kad
kažkas
Cbicagos
Lietuvių
Sub.
Biuras
Jlinre
laukti
iš
to
jaunimo,
kuLenkai, matomai, ir užgrobtose žemėse
nebūtų prisegta gėlelė. Reiš- į tangų dėjo, kad visus svečius
miai nykstame.
jau
sukėlė
“
Daily
Worker
’
iui
”
,
anglų
kalbo-!rio
nesuspėjome
suorganizuonebeįsitenka. Jie provokuoja savo kaimynus
kia, kiekvienas bent po keletą patenkinus, kad išvažiavimų
(Bus daugiau)
je
leidžiamam
komunistų
šlamštui,
pusantro
1
tiJis
paklydo
ir
žinome,
kad
i
lietuvius, vokiečius ir kitus. Pastaromis die
centų aukojo kilniam labdūry- padarius pilnai sėkmingu. Jie
A. J. Žvirblis,
nomis įvykęs atsitikimas Dimitrankoj pri šimto dolerių. Nejaugi komunistams nebeuž-’jo jau neberasime.
bės darbui.
savo tikslų atsiekė. Padaryta
S. L. R. K. A. Chioagos
vertė Lietuvos vyriausybę siųsti skundų į tenka iš Maskvos gaunamos paramos, kalinių • » Kada laivas jūrose paklysta,
Rinkliavai daug padėjo ir iv moralinė nauda ir pelno
Apskr. Organizatorius.
Tautų Sujungę', dėl kurio tai skundo lenkai “rėmimui” surinktų aukų ir t. t., kad reikia Į arba keleivį nakties laike pa
gerb. kunigai, kurie laikė pa nemažai atliks. Apie tai galė
labai įniršo. Jų pilna: spauda yra šmeižtų ne lias lietuvius ubagauti? Bet ir geraširdžiai įtinka pūga, ar atsiduria į nemaldų perėjo po žmones ir sime sužinoti po to, kai į cen
tik prieš dabartinę Lietuvos vyriausybę, bet tie mūsų broliai lietuviai, kad ir kraugeriams žinomų vietų, jis išsiimų kom- PERSKAITĘS “DRAUGĄ”, gružių pinigų sumų surinko trų suplauks visų kuopų pra
komunistams sąvo sunkiai uždirbtus centus pu*ę> žiūri ir suranda kame DUOK JĮ KITAM PASKAI- labdarybei. Malonu yra maty nešimai, raportai.
prieš visų mūsų tautų.
Lenkai provokuoju ir vokiečius. Jų ka- duoda. Tai, žinoma, daro iš savo didelio žio * rytai, vakarai, šiaurė ir pieti, kad visi iš vieno dirba kil
Programas.
TYTI IR PARAGINK
plunio
ir
tamsumo.
Dar
gera,
kad
tokių
lietu*tūs.
Mes,
atsidūrę
pavojingų
reiviaį užpuolę vokiečių pasienio sargybų, o
nų gailestingumo darbų.
j Buvo ir programas: muziLabd.
gyvenimo aplinkybių jurose,
Vokiečiai, atsimokėdami, lenkų sargybų ir iš vių tamsuolių skaičius nėra didelis.
UŽSISAKYTI.
'ka, šokiai, prakalbos. Typiš-

AR VERTA RAŠYTIS į A. L R. K. SUSIVIENYMJį?

“DRAUGAS”

M

Labdarybės Skyrius.

DIDŽIAUSIS DALYKAS.
Rašo Kun. J.

Jasevičius

ANTROJI DALIS.
(Pabaiga)
Pavyzdžiui, šv. Ignotas Loyoia, va
žiuodamas iš Palestinos į Italiją, nebuvo
priimtas ant vieno laivo, ant kurio jis
buvo pasiruošęs važiuoti. Šventasis nesibarė ir nesipriešino laivo kapitonui, bet
tik mandagiai jam padėkojo ir pasamdė
kitų laivų. Laivas, kuris nepriėmė šv.
Ignoto, paskendo viduržemių jurų gelmė
se. O kitas laivas laimingai pasiekė uos
ta. Dievas laimina tuos, kurie stengiasi
gyventi su artimu taikoje in apsaugoja
juos nuo nelaimių.
Ne tik šventieji, bet ir kiti žmonės
dažnai buvo priversti mūsų j Viešpaties
pavvzdžiu atleisti savo priedams. Kartų Į
Iftpanijoje, Madrido mieste puvo nužu-,
adytas žmogus. Jo sūnus, pilnas energi-,
jos kareivis, atbėgo prie tėvo lavono ir

sušuko: “Tėve,,aš atkeršysiu tavo prie- r
šui”. Ir išbėgo į miestų ieškodamas žmog
žudžio. Tuo tarpu užbėga jam senelis ku
nigas ir sako: “Sūnau, susilaikyk, neieš
kok tavo tėvo priešo ir nekeršyk jam.
Juk tu esi krikščionis”.
“Taip, esu, bet vis tiek atkeršysiu
savo tėvo užmušėjui”.
Tada kunigas parodė jam kryžių ir
sakė: “Žiūrėk kaip jis atleidžia savo
priešams”.
Jaunikaitis susigraudinęs, pabučia
vo kryžių, sakydamas: “Dovanoju dėl
Tavęs, mano Išganytojau”.
Yra žmonių, kurie patys nekeršija
savo priešams, bet džiaugiasi, kai kiti
juos persekioja. Sis džiaugsmas privalo
būti toli nuo mūsų širdies. O dar kiti
matydami savo priešus nelaimėje, gal žodžiais apgailestauja bet savo širdyje sako: “Kus man galvoje. Jie yra verti tos
nelaimės.” Iš tikrųjų tai yra nuduota
meilė. Lūpos nesutinka su širdimi. At-

leiskime savo priešams taip, kaip pats
Išganytojas atleidžia.
Mums ne tik reikia atleisti savo prie
šams, bet jiems net gerai daryti. Tai yra
Dievo pasielgimas. Pats Dievas tuip da
ro. Jis turi savo priešų. Daug yra žmo
nių, kurie tyčiojasi iš Jo švento vardo.
Jie mindžioja po kojų Jo šv. įsakymus,
jie niekina Bažnyčių, kurių Jis įsteigė,
tačiau Dievas jų dažnai nebaudžia. Kas
gali sulaikyti jo rankų, jei jis norėtų
juos nubausti? Ar Dievus negali jų nu
bausti? Jis gali bet nenori. Jis ne tik ne
baudžia savo priešų, bet dar nepaliau
na teikti jiems savo dovanų. Taigi jei
Dievas taip daro, ar .mes neprivalome
panašiai daryti? Juk įlies esame savo sie
la panašus į jį ir privalome sekti jo pė
domis.
Tagii dažnai sakykime: “Viešpatie,
aš myliu Tave ir sutinku su Tavo ,šventa valia. Ačiū tau už viską ir prašau
padėti man sekti paskui Tave”.

“MOTINA ŽMONIŲ GIMINĖS”.
“Štai Tavo Motina,” tarė Jėzus apaštalui Jonui, rodydamas į savo Šven
čiausiąją Motiną po kryžiumi. Nuo to
laiko Marija tapo. Motina visos žmo
nijos, kurią po kryžiumi šv. Jonas at
stovavo. Ji tapo “Dvasiškoji žmonių
Giminės Motina.”

Šventoji Katalikų Bažnyčia, kurią
Jėzus Kristus įsteigė, nepamiršo Jėzaus
žodžių “Štai Tavo Motina.” Ji nuola
tos šaukė žmoniją ir rodė jai Mariją,
tardama “Štai Tavo Motina.” Katalikiš
kasis pasaulis išgirdo Motinos Bažny
čios balsą ir pasiėmė Šv. Mariją už sa
vo Motiną. Dabar atsirado Bažnyčios
patvirtinta šventė “Motinos Žmonių Gi
minės.”

nolą Laurenti. Tas dalykas buvo pa
vestas liturgijos žinovams, šiems vis
ką ištyrus buvo pripažinta ta šventė.
Iš Romos nuo Kunigo A. M. Moore,
O. S. M. atėjo kablegrama į Portland,
Oregon, “Leista švęsti šventė antra
me gegužės mėnesio sekmadienyje,
Motinos Dienoje.
Dokumentai ateis
vėliau.”

Mat, Portlande, Oregon yra įsteigta
Sopulingosios Dievo Motinos Tautinė
Šventenyčia. Ten rūpinosi tos naujos
šventės įsteigimu ir jos susilaukė. Štai
ji pirmą kartą buvo švenčiama geguž.
11 d. Portlande, Oregon. Galimas dai
ktas, kad ji paplis visur.

Ta šventė skirta švęsti “Motinos
Dienoje,” kad tuo būdu toje dienoje
pagerbus kūnų motinas ir sielų dva
siškąją Motiną. Tam tikros Mišios ta
po tai dienai ir šventei parašytos ir bus
Metai atgal buvo paduotas prašy-,'
vartojamos, kaip tik gaus patvirtinimą.
mas Jo Šventenybei Popiežiui Pijui XI,
kad būtų įvesta šventė “Motinos Žmo
nių Giminės.” Tas prašymas nuėjo pas
(Bus daugiau)
Šv. Apeigų Kongregac. Prefektą, Kardi
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kus lietuviškus orkestrus tu- na buvo graži, žmonių į ka- dieno, P. Doi^sa, H. Gedvilie
rėjo roselandiečiai ir westsai- pines daug suvažiavo iš Chidiečiai. Orkestrai įnešė daug vagos ir kitų apielinkių mies
gyvumo, palaikė publika la- lėlių.
Labdarių kuopos visos su
biau vienoje vietoje.
Programų pradėjo Antanas: pasišventimu dirbo, kad kuoNausėda, darbštus Labdarin-j dauginusia surinkus pinigų
gosios Sąjungos centro pirmi- našlaičių ir senelių šelpimui,
ninkas. Paaiškinęs išvažiavi- j Kunigai kapinėse surinko
mo tikslų, pakvietė kalbėti L. $261.80.
Šimutį, “Draugo” redaktorių, į Labdarių kp. surinko sekan-

nė, O. Kleinnitė. Smulkių 70c.

LIETUVIAI AMERIKOJE

Nuo Cicerus vietinės lab
j bus “prosperitv”. Kaip ta dai
darybės 3 kuopos $5.00.
Ina be galo: žiema praeis, va
Juozas Matikaitis aukojo
lsam ateis ir t. t. A. P.
$1.00.
Žinelės.
K. Kokanauskas $1.00.
Gegužės 18, 19 ir 20 dieno- gy. KAZIMIERO DRAUGI.Jonas Adomaitis $1.00.
Ponios: Ona Šlickienė, Ga- niis n,ūsl* šv’ Onos baž«y«°JOS NARIŲ DĖME
nskienė ir K. Sriubienė au-^® huvo
vaL atla,dai; Žn,°;
SIUI.
li.nskienė
nių
lankėsi
daug
ir
veik
visi
kojo maisto
Mockus “Draugo” išnešio-' naud°j°si Diev0 malon®,ni
Šv. Kazimiero
draugijos
kuris nuoširdžiai sveikino pa-į čiai:
1
eidami
prie
šv.
Komunijos,
centras
iš Kauno praneša,
sišventėlius labdarių veikėjus, | 1 kp. 4 rinkėjos surinko tojus kasdien aukoja “DrauPamokslus sakė misionierius ka(j sekantiems nariams pa
gQ
nupiešė to išvažiavimo reikš- $19.35.
Aplankęs Dr. J. Rimdžius A- Wrvele’ 0 Prmadienio va- siustos knygos grįžo atgal:
2
kp.
10
rinkėjų
—
$42.84.
mę mūsų visuomenės gyveni
p Tamkus Kazimieras, 5/2 Į
3 kp. 16 rinkėjų — $92.20. suteikė daug gerų patarimu kare Pamokslų sake kun. Kume ir paragino dar labiau
4 kp. 2 rinkėjos — $15.41. sveikatai atgauti, bet biedny-, likauskas> marijonas. Esu gir- Market St> Newark, N. J.
darbuotis labdarybei,
kad
8 kp. 17 rinkėjų - $122.60. ‘stėje yra bėda, kad nėr už įdėjęs daug pamokslininkų, bet
2. Ilurba Pranas, 458 Main
•kuogreičiausia atmokėjus sko
7 kp. 27 rinkėjos $183.00 ir kreiptis prie gydytojų, ligo-(šls vienuolis, man rodos, bus jgt., Edwardsville, Pa.
las, kad pradėjus statyti prie
lietuviškus
saldainius ninių ar mineralinių vanų pa. Iškalbingiausias, laip įtikri-j 3 Medonis Petras, 526 Taglaudas, kad labdarybės srity nž
'na, kad ir netikintis turėtų mmany Way, Homestead, Pa.
pasivijus kitas kultūringas $10.00. Viso 7 kp. $193.00. ^igydymui, nes gautom auViso tų dienų surinkta I kom kaip tik gyvastį palai- PriPažinti tiesų.
4. Varanauskas Petras, 4500
tautas.
1
Pamokslai buvo gražūs įvai Donore St., Cliicago, III.
Antras kalbėjo žinomas lab- $747.20.
jkau. Negalėdamos pavaikščio- Į
. .
v
5. Blaznutė Jėva, G3 Main
darys advokatas Juozas Gril>a ne visos kp. pridavė at-ti, nei užsidirbti, be visuome-1nonus temomis: apie sv. \ašių, apie šv. Sakramentų, apie
Asliley, Pa.
šius, kuris peržiurėjo ūkio pir- skaitąs. Pageidaujama, kad niskos pagelbos, negaliu is ne
tai, kaip reikia šventa dienai 6. Jakavičiutė' Anielė, 233 Į
kimo aktus ir aprūpino visų pasistengtų priduoti rinklia- (laimės pasiliuosuoti.
legalę pusę. Jisai pareiškė, VOB pinigo sąrašus.
j Širdingai tariu aeiu, ariu švęsti, apie šv. mišių aukų, a- į e. Avė., Bayonne, N. J.
kad ūkis yra užrašytas Lab-i Širdingiausiai ačiū dvasiš- (visiems lankytojams ir auko-jP*® atgailų, apie maldų, apie
7 g
šeštakauskienė Anelija,
ims, rinkėjoms ir visiems,' tojams, kurie savo aukelėmis'dezaus meilę _ ir <. Susirinkę 2423 A
Aliee Avė., Detroit, Midi.
daringai Sąjungai, kad viskas kiams
Matyti, čia yra pakeistas
legaliu atžvilgiu yra pilniau- kurie prisidėjo savo darbu ir mane varguolį užlaiko ir tol- žmon5s klaus5 did,,|ilt
adresas ir savo laiku apie tai
kia pagelbos sveikatai atgau- inu*
šioje tvarkoje. Be to, jisai pa- auka.
Paskutinę atlaidų dienų bu- nieko nepranešta šv. Kazimie
I
. .
..
linkėjo, kad labdariai kuo- Į
------------vo iškilminga procesija.
ro draugijai.
Birželio
1
d.
LabdaringoTodėl,
atsišaukiu
į
plačių
mie
greičiausia sudegintų morgiŠiuomi nuolankiai prašau,’
.sios Sąjungos išvažiavimas ir- laširdingų lietuvių visuomenę
čius.
Mūsų miestely, ir artimuose aukščiau nurodytų asmenį; ga
Trečias kalbėjo kun. A. Lin- ’gi gražiai pavyko. Oras buvot per gerb. kunigus, profesionakus. Kalbėjo apie labdaringo- gražus, šiltas ir žmonių suvalius, organizacijas, biznierius miestukuose, šiuo laiku yra limai greitesniu laiku man
jo darbo begalinę svarbų. Nuo žiavo dau£- Visi buvo Paten- jir geros širdies žmones, nuo didelė bedarbė, jok iu būdu ne- j pranešti savo tikrus adresus,
alima darbo gauti. Žmonės arba jeigu kas žinotų kur tie
širdžiai linkėjo sąjungai pasi- , kinti išvažiavimu į Labdarių širdžiai prašydamas pagelbėti
dejuoja,
pinigų nėra, krautu asmenys gyvena, maloniai pra
sekimo kilniuose jos darbuo- '|fikb džiaugėsi gražiu mišku ir man biednam varguoliui iš
vininkas nenori duoti, arba šyčiau suteikti man jų adrese. Kalbėtojų kalbos sukėlė klausinėjo, kuomet bus kitas'šios ligos pasiliuosuoti.
Už viską esu ir būsiu vi visai neduoda, valgomų daile- sus įjž tai būčiau labai dėkingražaus ūpo.
(Labdarių išvažiavimas.
tų. Tai apverktinas padėji- gas
Svečių tarpe buvo matyti ’. Būtų gera, kad Labd. Sų- siems geradėjams dėkingas,
mas, o kai kurie su šeimyna,
Prie tos progos gal bus lei
daug dvasiškių, profesionalų,' jun^a suruoštų kitų išvažiavi- melsdamas nuo Viešpaties Die
tai
ir
labai
blogai.
sta paprašyti gerb. šv. Kazi
o ypatingai daug biznierių. ,
As manau> <j°g kitame iš- vo sveikatos ir laimės.
Augau
Lietuvoje
ant
ūkės,
Lauksiu nuo jūsų, broliai ir
miero dr-jos narių visuomet
Buvo J. M. pral. M. Krušas, .'važiavime į Labdarių ūkį būbuvau
4
metus
kariuomenėje,
kajp vra kei{ianlas adrewlS|
J. M. kun. F. Kudirka, kun.
dau« dauSiau žmoni^’ nes sesutės, lietuviai, užuojautos,
bet
taip
blogai,
nebuvo,
kaip
|
lir5ti prane5ti sav0 nau.
pagelbos sekančiu adresu:
J. Jakaitis, kun. Ig. Albavi- sužinota keIias ir vietai
.
1
7 x
.
I
Joseph Lapinskas, 1337 So. “aukso salyje”.
jų adresų arba tiesiog šv. Ka
čius, kun. A. Deksnis, kun. j 7 kp’ West Side’ tur®j° vi’
O kad tu kur suruktum! zimiero draugijai, Rotušės
A. Linkus ir kiti. Iš biznierių sokni blzneln*’ knrie dav® I*1* 49 Ct., Cicero, III.
į Vieni turtuose paskendę, o tu, Aikštė 6, Kaunas, Litliuania,
matėsi p. J. Nakrošius, J. At- n<x Nuo įvažiavimo liko $107,
X “Draugo” piknikas, lie- J darbininke, žinokis savo liki
arba Šv. Kazimiero draugijos
kočiunas,. S. Kriukas, J. KrotBroho Vlado už lietu'i§* pos 13 d., Černiausko darže. mu.
įgaliotiniui Amerikoje. Tuo- i
kus, Aitutis, Andreliunas, adv. kus saldainius
Viso
bus labai įvairus. Be to, pikDaug žmonių atleido iš dar’
$162.05.
met visi nariai butų patenkin-'
Vaičius ir visa eilė kitų.
nike
laimingasis laimės naujų bo delei to, kad į dirbtuves
1 Taigi, ačiū visiems ir vi
ti gaudami knygas, o draugija
Rap
soms, kurie prisidėjo savo dar- 250 dol. vertės Kimball radio. sudėjo tokias mašinas, kad išvengtų bereikalingų išlaidu.
I kur pirma dirbo 5-6 darbinin| bu ir aukomis.
Maloniai prašyčiau visais
SV. ANTANO DIENA.
10 PIECE COSMETIC ikai, tai dabar tų turi padary šv. Kazimiero draugijos rei
Westsidietis.
ti vienas. Nežinia, kas iš to
SĖT $1.97
kalais ar naujai norint įsira
Jau keliais atvejais yra praThlu la a Fatnoua Vlvani Sėt and lnišeis.
dudea fače powder. ll.OO; Rouce. 75c,
CICERO,
ILL
šyti i šv. Kazimiero draugijos
Tlaaue Creara Ji.00, Depllatory Ji.00,
soma kuopų, kad susitarus su
Be je, prie to da žmones
Kadai Aytrlngent 51.75, Bath Salt 1.00,
narius kreiptis šiuo adresu:
ToiUt Water $1,25. Vertume $2,75, Brll- ...
w •
gerb. kun. klebonais padaryti
75c. Skln Whltener 75c. Totai JaikraSCiai erzina.
Vis rašo,
Dėkoju mielaširdingai lietu llantlne
Value $12,00. Speclal prlce, $1.07 tor *11
Rev. S. Stonis, 41 Providenkolektų Šv. Antano dienos
, tik vykinkit probibicijų, o už
vių visuomenei, kuri pasigai ten plecea to Introduce thla line.
ce St., AVorcester, Mass.
Vardas ................
proga. Iki šiol tik tepadaryta
3 mėnesių tikrai bus “prospe
li manęs biedno, ligos suspau
Adresas ......................... ..
kolekta šv. Kryžiaus par.
Siunčiame per paštą COD
: rity’
Kun. S. Stonis,
dime, aplankydami ir per laišPinigai grąžinami. Jei
bažnyčioje ir surinkta $100.00.
Šv. Kazimiero Draugijos
Praėjus trims mėnesiams
nepatenkintas.
” v, ~
1 J kelius šelpdami
Tai graži auka. Manome, kad
Įgaliotinis Amerikoje.
Be. Vau 38O-5«h Avenue, N«w Yotk Vėl raŠ°> kad už 3 mėflesir
Iš Town of Lake nuo gerb.
šį mėnesį visose kolonijose tas
būs padaryta. Atsiminkime, klin- A. Linkaus gavau ramygerbiamieji, kad yra reikalinlaiškelį ir aukų $23.00.
ga ir ūkio skolos atmokėti ir
Nuo Labdaringos Sąjungos
nelaimingieji šelpti. Neatidė- 1 kuopos $5.00.
Jiokime, bet, kaip galima
Nuo Apaštalystes Maldos
greičiau, atlikime savo parei- draugijos $5.00.
Šios draugijos nariai sudėįjo $4.30.

SNBN6 VA1LEY. IL

FAKTAI APIE
RICHMAN BROTIIERS
DRABUŽIŲ PRAMONĘ

idolnu-

t

i

“VAINIKŲ DIENOS”
RINKLIAVA.

$2.00.

“Vainikų diena”, gegužės $1.00.
30 d., Labdaringos Sąjungos ! Sekantieji aukojo po $1.00:

RICHMAN 3 LOCAL STORES
114- ne S STATE ST
!on W.MADIS0N AVĖ
3220 UNCOLN AVĖ,

L

1879 m. buvo įsteigta pir- pagamintus siutus visuomenėj
moji nedidelė dirbtuvė Cleve-į išplatinama per 55 krautuves,
landė. Tai buvo šaka nedide- | kurios randasi 50 miestų. Be
lės šapos iš Portsmoutb, Oliio. toiiurbuojasi 750 patyrusių aNuo to laiko pramonė bu- Įgentų.
vo tobulinama. Gerinimai ėjo
Bet tai nėra cliain store or
kasmet ir pirkėjams buvo duo ganizacija. Yra tai vvkinimas
dama vis geresnė vertybė.
1 pieno: “tiesiai iš dirbtuvės
Kompanija didžiuojasi savo jums”, tuo pienu sutaupoma
produktais.
perkupčio pelnas.
Pirkėjai įvertino gamintojų
Iliebman Bros. pramušė kepastangas ir prekes. Todėl ’ių į geriausios rūšies drabupramonė augo ir plėtėsi iki į;,,-„ž pigiausia3 kainas
patapo didžiausia drabužių įstaiga pasaulyje. Per'ištisus
Rielunano dirbtuvės inatemetus jos dirbtuvėse dirba1 rijų sunaudoja virš 4,000,(XX)
3800 gabiausių rubsiuvių. Kiek jardų per metus,
vienas iš tų darbininkų yra
Tiek drabužių pagaminti
dalininkas ir turi kompanijos tai reikia darbo. Bet Riclišėrų, kuriuos pirkosi savaiti- mano dirbtuvėse “time clocniais išmokėjimais, išrokuotais j<u” jv niekas niekeno darbo
iš algų. Tas užtikrina darbi- nečekiuoja. Kiekvienas darbi
ninko užsiinteresavimų pramo ninkas pats registruoja savo
nės klestėjimu
laikų ir pats čekiuoja darbų.
Antra dirbtuvė yra Lorain, Taip yra todėl, kad Richmano
Oliio, kur kas savaitė tukstan- darbininkai jaučiasi esą ir
čiai siutų pagaminama. Tuosl savininkai.
Bile biznio siutas, overkotis, golfo arba išeigi
nis siutas bile Richman Brothers store S. V.
visad viena ir ta pati kaina.

,THE RICHMAN

BROTHERS CO.

TRYS CHICAGOS STORAI:
114-118 S. State St. 6400 S. Halsted St.
4011 W. Madison Street

u

ketvirtadienis,

D R A U G A S
"' ■'
u-------ase

Biri *, 1930

žiuoti ir svečius iš kitų kolo
B. LACHAVIČIUS,
sportininkų paveikslus. R. J. visa 17 metų nuo kada pirmi kuri grynai savo lėšomis ir
nijų atsivežti.
Reynolds Tobacco Co., nus Gamels pasirodė. Tai gaivi pastangomis gaji duoti šiuos
X Prelatas J. Maciejauskas
prendė daryti kitokius cigare- nantis Camels skonis permai radio programus, neprisiim
DIEVO APVEIZDOS PAR P-lė Bagdonaitė
džiaugėsi pasižadėjo būti pas mus biržetus ir parduoti kitokiu i«una- nė rųkymo papročius visos dami kitatautiškų įstaigų, ku
I mergaičių priėmimu, dėkojo ir lio 15 d. ir per sumų pasakyŽINIOS.
tu. Nuo dienos kada pirmas tautos ir supopuliarizavo ci- rių (Kitataučiu) pageidavi-------------į žadėjo visad su dr-ja darbuo- ti pamokslų. Po pietų 3 vai.
!mas yra garsinti ir brukti sa
Gamei pasirodė, ant kiekvieno ųuetus daugely pasaulio.
4 jį į svetainėje
Prisirengimo darbas prie1 tis.
lve produktus lietuviams. Bet
sakys prakalbų.
pakučio buvo atspausdinta se
parapijos metinio pikniko,
Visi švėkšniškiai kviečiami at
šie programai, kuriuos gū
Korespondentė.
LIETUVIŲ DAINOS IR
kantis:
kuris įvyks sekmud.., birželio į
džiame kas pirmadienio vaka(vykti, taipgi ir kiti visi.
MUZIKA PER ORĄ.
“Nereikalauk dovanų ar
8 d., Bergmanu's darže, smar- 'j
WEST SIDE ŽINIOS.
!re yra duodami per grynai
XS. Anučiauskas yra pado
kuponų, nes kaštas įmaišytų
kiai varomas pirmyn. Šeimy-j
Praeito pirmadienio vakare ' lietuviškų įstaiga, išpildyta
vanojęs du vasarniamių. lotu
tabakų
Gamei
cigaretuos,
ninkės, kurioms
vadovauja, X Maldos Apaštalystės bro- Cedar Lake gražioj vietoj ir
nuo 7 iki 8 vai. buvo malonu per lietuvius dainorius ir mu
draudžia jų naudojimų.”
darbščioji
U. Auškalnienė, lija ryt, kaipo pirmame šio jnetoli nuo Chicagos. Tai dideGamei dirbėjai tikėjo, kad pasiklausyti lietuvių muzikos zikus dėl lietuvių pasiklausy
džiaugiasi gavusios daug pik- birželio mėnesio penktadieny-jlė auka, nes lotų vertė yra
rūkytojai geriau nori geriau ir dainų iš WMFC broadcas- mo ir pareikalavimo Lietuvių
nikui dovanų ir galėsiančios je, iš ryto iškilmingus prieš ivirš $700. Dabar jau dalinasios rųšies rūkymo, negu ko ting stoties, duodamos pastan tautos tarp kitataučių.
gerai pavaišinti atsilankusius išstatytąjį šv. Sakrameitų šv. Inos laimužės knygutės parakių “ekstra”. Iš to sekė ste goms ir lėšomis Peoples FurAš šiuos programus labai
svečius. Tikimasi gražios die Mišias 7:45 vai. ir vakare pijonams, o lapkričio 17 d., š.
bėtinas pasisekimas cigaretų niture Kompanijos. Programas myliu ir prituriu.
tuojau po pamaldų konferen m., per parap. vakarienę kas
nos ir daug žmonių.
istorijoj. Camels greit pašo- buvo gerai atliktas per pasiM. Druktenis,
cijų mokykloje.
nors juos laimės.
Rap.
, ko į vadovaujamų vietų, ku- įžymėjusus Chicagos daino6931 S. Maplewood Avė.
Kun. prof. B. Urba už poros
X Ryt tuojau po antrųjų
liūs, kaip tai: Jonas Romanas,
sūnūs plačiai žinomo West* rioj pasiliko iki šiandie.
dienų apleidžia mūsų parapi šv. Mišių Aušros Vartų mo-j VYČIŲ 5 KUOPOS UŽUO Sidės biznieriaus graboriaus
Sekretas to pasisekimo bu Anelė Salaveičikiutė, V. StraJAUTA.
jų, nes liko paskirtas šv. Juo kykloje visose klasėse bus šv.
S. D. Lacliavičiaus, netolimoj vo — tai Gamei maišymas. domskaitė, O. Burkiutė, O.
----------zapo parapijos So. Cliicagoje Jėzaus Širdies intronizacija. į
ateityje permainys savo sto Rytuose R. J. Reynolds supir Skeveriutė. Taipgi sugrajyta
North Side. — Vyčiu 5 kuc- nų, tai yra apsives. Ves p-lę kinėjo geriausius Turkiškus keliolikų šmotų rinktinės Lie
klebonu. Gaila yra skirtis su
kun. Urba, nes jisai 12 metų.j
MARŲUETTE PARKO
ipa labai gailisi netekus vieno Valerija Hofmaniute iš Doug- tabakus. Pietuose pirko ge tuvių muzikos reprodukcijos
ŽINUTĖS.
darbavosi mūsų tarpe ir savo i
savo narių, a. a. Stanislovo I las Parko. Šliubas bus šv. A- riausius naminius tabakus dei bildu. Juozui Bulevičiui esant
maloniu
būdu įgijo žmonių
----------Gasparaičio, kuris, nors ne 1 gotos bažnyčioj, prie Kedzie Gamei. Ilgu ir kantriu darbu, pranešėjui, kurio malonus bal
meilę ir pagarbų. Linkime jam
X Šį mėnesį sueina trys personai prisirašė prie kuopos, • avė. ir Doūglas bulvaro, bir tabakų žinovams pavyko su sas ir teisykliškai vartojimas
geriausio pasisekimo naujoje (metai, kaip mūsų parapija ta- bet, pamylėjęs Vyčių idealus,
lietuvių ir anglų kalbų teikė
želio 7 d. 10 vai. ryte. Šliu maišyti puikų naturalį Tur
darbo dirvoje.
> po įkurta. Šį sekmadienį tai- rėmė jų naudingais patari
kiškų tabakų kvapsnį, atmiež- daug malonumo klausytojui.
bas bus su šv. Mišiomis.
------------|gi apvaikščiosime metines pa- mais, darbais, aukomis ir pa- j
B. Lachavičius yra baigęs tų lengvesniais naminiais ta- i Čia turiu išsireikšti, kad yra’
Didelis aštuoniolikiečių bu-' šventinimo bažnyčios ir mo- mokinimais; ir netik mūsų
>arbė Chicagos Lietuviams tu
Aušros Vartų parapijos mo bakais.
rys autobusu ir automobiliais kvklos sukaktuves. Į iškilmes kuopų, bet ir visų L. Vyčių kyklų ir išėjęs graborystės
Geriausia kvalifikacija šių Irėti tokių įstaigų kaip kad
i
.
važiavo į labdarių piknikų.' pasižadėjo
atvykti
Tėvas organizacijų,
i mokslus. Gražiai kalba lietu puikių cigaretų išlaikyta per (Peoples Furniture Kompanija^
Visi gėrėjosi labdarių ūkiu ir Pranciškonas Augustinas Dir- Vyčių 5 kuopa tat kun. Ta-1
viškai ir dalyvauja su lietu
Šio “boiso” šauksmas apie piknikėlį turi gerų pasek
sugrįžo da su didesniu pasi- vėlė. Šeštadieny klausys išpa- mui Gasparaičiui, ir visai ■
viais.
mių. Į jo balsų atsiliepė darbuotojai iš įvairių kolonijų. Jo bal
ryžimu remti labdarių dar- žinčių, o sekmadieny per su- Gasparaičių šeimynai, reiškia ! Naujiems
jaunamedžiams
giliausios užuojautos ir kartu'
so išklausė kontraktorius Jokantas ir piknikėlio sodely įtai
bus.
...j Jįmų sakys pamokslų.
linkime geriausios kloties.
sys didelę ir patogių platformų žaislams. Šeimininkės sve
,
-------------Į X Šį sekmadienį virš 100 liūdi. Be to, Vyčių 5 kuopa)
Praeitų sekmadienį moky-j berniukų ir mergaičių eis už a. a. Stanislovo Gasparai DIDELIO BIZNIO ISTORI čiams prigamins gardžių užkandžių. Ciceros vyrai pagirdys
trokštančius šaltais gėrimais. AVest Sidietės p-lės Kairaitė ir
klos vaikučių būrys priėmė (prie pirmos šv. Komunijos mi čio sielų užprašė šv. Mišias,
JA.
Barauskaitė pavaišys svečius šalta koše. Iš Brighton Parko
kurios bus laikomos 17 d. birPirmąją Komunijų. Gražios') siose 8 vai. ryto.
Kaz.
Anužis atvažiuos į piknikėlį su naujais ratais.
X Mokyklos vaikučiai jau želio, Šv. Mykolo bažnyčioje,
BUDRIKO DIDELIS PIR
apeigos ir vaikeliai gražiai

C H I C A G O J E

Radios

S

parėdyti darė gilaus įspūdžio.
Tik gerb. seserys moka taip
prirengti vaikelius, kad šita
brangiausia diena visuomet
pasiliktų jų atmintyje.
Raporteris.

IŠ SO DALICIJOS VEIKIMO

West Side. — Pirmadienio
vakare, birželio 2 d., įvyko
Nek. Pras. Pan. Šv. Dr-jos
mėnesinis susirinkimas. Su
virš 35 narės susirinko ir ne
kantriai laukė, nes žinojo,
kad šis vakaras yra ypatin
gas. Štai, po astuonių, ateina
i susirinkimų nieko nemany
dama p-lė St. Bagdonaitė.
Vos įžengus į svetainę, visos
narės sušuko: “Geriausių lin
kėjimų”. P-lė Stanislova net
išsigando. Paskui atsigodėjus,
iš džiaugsmo, net ašaros aky
se pasirodė ir nežinojo nei ką
sakyti.

baigia egzaminus ir rengiasi Kuopos nariai nepamirškite j
prie iškilmingo mokyklos už- ateiti tų dienų i bažnyčių ir
baigimo vakaro, kuris bus pasimelsti už Stanislovo sielų.
birželio 15 d., parapijinėje sa
lėje.
<*..£’! Vyčių 5 kuopos nariui ir ižX Klebonas rengiasi vykti dininkui Vladui Striogai, su
kartu su prelatu J. Maciejaus- situokusiain su p-lė Tekle Boku į Lietuvų, liepos 11 d. Žada gusevičiute, ir atvertusiems
taipgi atlankyti Bavariją, kur naujų gyvenimo lapų, kuopa
rodomi kančios Kristaus vai linki geriausio pasisekimo, ildinimai. Grįš apie pradžių spa giausių metų ir Aukščiausio
lio.
palaimos moterystės gyvemX Parapijos metinis pikni me.
* 1
kas įvyks liepos 6 d., Černaus- Vladai, nepamiršk ir toliau
ko darže. Klebonas ir parapi mūsų kuopos, kaip kad lig
jos komitetas jau rengiasi prie šiol joj darbavais. To ypač
minėto išvažiavimo. Taipgi ir jums linki Vyčių 5 kuopa.
Bijūnėlis.
visi parapijonys rengiasi va-

Daktaras

MG.

Kapitonas

Pasauliniame kare

Specialistas iš

Seno Kr a; aus

NEPAMIRŠKITE

KIMAS IR DAUGYBĖS
PARDAVIMAS PADARO
GALIMU PARDUOTI RA
DIOS UŽ TOKIAS
ŽEMAS KAINAS:

Įdomiausias Amerikos Biz
nio istorijos skyrius, tai isto
rija Camel cigaretų kilimo.
1913 metais, kuomet Camel
pirmu syk pasirodė, cigaretų
darymo industrija buvo ma
ža. Ji buvo padalinta tarpe
keleto tuzinų fabrikantų, ku
rie darydavo net po pustuzinį
skirtingų rūšių.Dalis jų buvo
daromi vienų naminių tabakų.
Kita dalis vien iš turkiškų.
Dalis bandė maišyti.
Tuomet fabrikantai siūlė
visokias dovanas ir kitus pas
katinimus. kad pagaut biznį.
Jie duodavo prie pakučio ci
garetų vėlukes, guzikus, divoinus, kuponus ir aktorių ir

RCA Radiola AC 7 tūbų vertėa
>150,
su
tubolnis,
su

$39.00

viskuo

*POO*W

Atwater Kent
su viskuo
Majestlc 3 tūbų,
Viskuo už

Dynamic,

su

$49.00

Kombinacija

Sonora
>350 už

vertės

‘>'98.00

Philco 8
viskuo už

tūbų

Dynamic,

su

$49.00

$98,00

Sparton 9 tūbos, Dynamic, ver«. ŠIT... „i

su

Bosh 8 tūbų
viskuo už

Super

Dynamic

4^ ^*9 00

Parduoda ant lengvų išmokėji
mu, Jus girdite Budriko Progra
mus kas nedeldienį
iš WCFL,
kas ketvirtadiedi iš WHFC.

JOS. F. BUDRIK

S

INCORPORĄTED

3417-21 S. HALSTED ST.

z

Tuoj Atsišauki!

GYDO VISAS GIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NE*II'R1NT KAIP I ZKISKNfcJCSIOS Ir JJEIMiVDOMftli JOS
YRA. Spcclališkal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už-

Susėdus pirm. Labanauskai
nuodjjiinų kraujo, odos. ligas, žaizdas, reumatizmų, gaivos skaus
tė paprašė gerb. dvasios vado
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir
kun. Draugelio atkalbėti mal-'
persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
dų ir po to pradėjo susirinki
lį metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėllomis iki 12 d.
mų, per kurį nutarta priimti
42(1(1 Wcst 2(1 St.
kampas Kcclcr Avc.,
Tel. Cr«wford 3513
naujas nares, reiškia mergai -1
tęs, kurios šįmet baigia Auš- Į
ros Vartų mokyklų. Pagerbi-1
mui naujų narių, nutarta su-'
rengti “Mystery Party”, ku
z
ri bus ateinantį pirmadienį, kad ateinantį ketvergų, 5 d. birželio (June) nuo 8:15 iki
parap. salėje.
Susirinkimų 8:45 vai. vakare, artistas Juozas Babravičius vėl dainuos
baigus, prasidėjo taip vadi iš Radio Stoties AVGFL, pakviestas
namas “Shower” p-lei Bagdo
UNIVERSALSTATE
BANKOS
naitei.
♦
3252 SOUTH HALSTED STREET
Komisija, vadovaujant M.
Brazauskaitei, viską buvo pri-!
1
rengus. Ypač gardūs buvo už
kandžiai. Nares linksmino, pTyro*, Aliklos, Sveiko*
lė Zauraitė skambindama pia
GRAUOS AKYS
nu. Šokta, dainuota, ir, ant
Yra dideli* turtą*
/
galo, graži dovana įteikta,

narei ir p-lei Stanislovai ir
linkėta visokios laimės, taip
gi toliau pasiliktų dr-jos nare.

Kaip Camel Cigaretai Pakeitė
Tautos Rūkymo Papročius

Tel. Boulevard 4705

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS

Mes dar galime suspėti jus prirengti
kelionei į Lietuvų didžiausiu pasaulyj
laivu LEVIATHAN, Suv. Valstijų Lini
jos, su patvrusiu palydovu A. P. STUL
GA.

Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
tikrų specialistų, ne pa* kokį nepatyrėlį. ‘Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
po pilno tšegzamlnaviino. Jus sutau
pysit laikų Lr pinigus. Daugelis kitų
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to. kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.
Mano Radio — 8cope — Raggi.
X-Ray Roentgeno
Aparatas ir vi
siškas bakteriologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras nigeroves, ir jeigu aš paimsl’i
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 užslsenėjuslų, (at
kerėjusių, chroniškų ligų, kurj ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlioklt
neatėjo pas
mane.

IŠ NEW YORKO LEVIATHAN IŠ
PLAUKS BIRŽELIO (JUNE) 11, 1930.

Tuo laivu važiuos nemažas lietuvių
būrys. Kelionė bus smagi.
Ketinantieji vykti į Lietuvų tuoj krei
pkitės į mus «asmeniškai, laišku, telefonu
ar telegrafu ir jus prirengsime kelionei
su Iziviathan.

PAUL R BALTUTIS & CO.

DR. J. E. ZAREMBA

3327 South Halsted Street

SPECIALISTAS
Inėjimas Rūmas 1014

20 W. JACKSON BLVD.

Telefonas Yards 4669

Murinę valo, Švelnina gaivina
be pavojau*. Ju* Ja pamėg*ite
Knyga “Eye Ca*»” arba “Eya
Beauty” ant pareikalavimo.

Chicago, Illinois
SE

A. P. STULGA

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki
l po pietų. Vakarais nfco S iki f
Nedėllomis nuo 10 ryto Iki 1
&
po pietų

DB
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C H I C A G O J E

ŽINiy-ŽINELĖS_

Pereitame
“Draugo” numeryje paskelb
ta buvo, kad Šv. Kazimiero
Akademijos Reni. 2 sk. susi
rinkimas įvyks birželio 7 d. Iš
tikrųjų tas susirinkimas įvyks
penktadieny, birželio G d. Šv.
Jurgio par. salėj. Tai bus poiminis susirinkimas ir ran
»ein
dasi svarbių raikau,
reikalų aptarti
<tam
aptart
(Visos narės kviena.aus daly
vanta
Bridgeport.

lando išvažiuos su šeimyna i
Lietuvą. Jo duktė Zuzana šį
met baigia Visų Šventų par.
X Aušros Vartų parapijos mokyklų. Apsigyvenę Lietu
piknikas bus Bergnians dar voj, savo dukterį leis į Paže, birželio 29 d. Klebonus, ko žaislius pas seseris toliau 1110X Šv. Veronikos dr-ja iš
mitetas ir komisijos
deda kytis. P-nas Stončius yra ge-}West Pullmano tųi<lg į§važia.
daug pastangų, kad suvažia ras lietuvis, uolus “Draugu” ..j
bil.2e|io g d> . Waslling.
vusiems parapųonams
parapijonams ir
u sve
sve- p.-ietelius ir i-emėjas. Išvažiuo- ,un Hei kts ,„iškelj
i(, 1(J7
čiams būtų
tų daug “supraizų ,|damas užsisakys “Draugų” g, Tw& gera orkestra
va.
zas ijtuiįvius iš Huso- išankstu trims metams.
v|ado Gaižausko j
X Juozą

STANLEY P. MAŽEIKA

Mandagia
Geresnis ir Piges

GRABORIUS IR

nis už kitų patar

navimas.

X Prie piknikėlio rengia
mo moksleivio Petro Atkočiū
no naudai, prisidėjo gabus agentai AVestern & Southern
Life Ins. kompanijos p. Aharavičius ir p. Jurgila.

BALSAMUOTOJAS
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
PAGRABŲ VEDĖJAI

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741

4447

S. M. SAUDAS

1741

SKYRIUS
So. Fairlltild

Chicago, III.

.

Dldyiis OflK«:

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

Avenue

SKYRIUS
1414 So. 49 Ct. Cicero
Tel. Cicero 7794

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7532

SKYRIUS
81 SI Aubtirn Avenue
Tel. Boulevard 1201

2314 W. 23rd Place
Cicero, III.
5927

m-uj-- =-- -ž-ž s. .x.A---

Phonų Boulevard 4139

t

A. MASALSKIS

Nauja, graži

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

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

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

A. PETKUS
GRABORIUS
Ofisas

3238 S. HALSTED STREET
Victory 4088-89

Res. 4424 S. ROCKAVELL ST.

Masu patarnavimas
rlsnomat sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
skyrių.

Tel. Vlrginla 1290

EZERSKI

ko

LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

plyčia dykai

4G03 S. Marsh field Avenue
8307 Auburn Avenue

ir Ketvergais vakare

Ofiso Tel. Vlrginla 8088
Rezidencijos: Vau Buren

Rezidencijos Tel. D.rexel 9191

DR. J. RIMDZUS

G504 S. ARTESIAN AVĖ.

i

Republic 8468

Tel. Canal 6764

DR. A. RAČKUS

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Valkų ir visų chroniškų ilgų

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS
Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir valkų

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas 31 Street
VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak.

0098 Nedėliomis

ir

šventadieniais

DARO OPERACIJAS

10-12

Ligonius priima kasdieną nuo

DR. A. L. YUŠKA

DR. B. ARON

DR. M. T. STRIKOL

katarų, slogas ir kosulius, šlapligę, Tei. WentWOTth 3000
epilepsiją, akių ir ausų trubebus,

DR. A. J. JAVOIŠ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rez. Tel. Stewart 8191 atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
pūslės ligas, nervingumą, nutukimą,
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptlegalvos skaudėjimą, širdies, jaknų ir
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
paralyžių, reumatizmų, vidurius, goiValandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
Office: 4459 S. California Avė.
Prospect 1930.
terį, tonsilitį ir k.
Senas
ofisas
toj
pačioj
vietoj:
Gydytojas ir Chirnrgas
Nedėlioję pagal sutartį.
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
6
iki
8
vakare.
Tel.
Boulevard
7820
(6558 SO. HALSTED STREET
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare pect 1930. Nedėtomis tik pagal su
tarti.
Telephone Central 6926
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonas Boulevard 1939 Ofiso ir Rys. Boulevard 5913

DR. H. BARTON

DR. S. BIEZIS

CHICAGO, ILL.
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 B. UNION AVĖ,
Tel Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

Aa

Aa

LIUDVIKAS BŪDŽIUS

DR. A. J. BERTASH

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.

3464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki S po
pietų Ir 6 Iki 8 vai. vakare
Res. 3201 S. WALLACE STREET

Naujausio iš
radimo su go
riausiais pa
tobulinimais
an.bulansas
(ligonvežimis) jūsų pa
tarnavimui
dien4 ir nak
tį-

ADVOKATAS

Tel. Yards 1829

Suite 721 First National Bank Bidg.

DR. G. SERNER

Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5 LIETUVIS
Vakarais: 2221 W. 22nd Street
(Su Adv. John Kuchinsku)
Vai.: 5-8; ser. Ir pėt. 5-6.
Tel. Canal 2552

i

- A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 So. La Sabe St., Room 1791
Tel. Randolph 0831-0332 Vai. 9-1
.Vakarais
*
8241 SO. HALSTED STREET
Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėlto Ir
Pėtnyčios

Ofisas ir

756 West 35th St.
Kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9
Ree.. 2506 West 69th St.,
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

F. EUDEIKIS KOMP.

4605-07 So. Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 arba 1742

Perkėlė

savo

ofisą

po

numeriu

4729 SO. ASHLAND AVI.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

SPECUALISTAS

Rezidencija
4729 W. 12 PI.
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Džiovų, Moterų Ir Vjrrų Ligų
Susitarus Tat: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 p<
pietų: 7—8:86 vakaro

Nedėliomis 18 Iki 18
Telef. Midway 2880

4910

SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. Kenvvood 5107
Tėl.
Valandos:
Nuo 9 iki 41 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio

Boulevard 1491

DR. V. A. ŠIMKUS

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

LIETUVIS AKIŲ

105 W. Adams St. Rm. 2117

SPECIALISTAS

Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
Spcciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

2221 West 22nd Street

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

Kainos

pigesnės,

kaip

DENTISTAI

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 a 8
T—t vakare

Office Boulevard 7141

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas Canal 2552

DR. CHARLES SEDAI

DR. VAITUSH, 0. P. D. A. L. DAVIDONIS, M. D.

ADVOKATAS

Arti Leavitt Street

Rezidencija 6600 So. Arteelau Ava.
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų
6 Iki 8:80 vakaro

DR. S. A. DOWIAT

Akinių Dirbtuvė

(John Bagdziunas Borden)

JOHN KUGHINSKAS

1821 SOUTH HALSTED ST.

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

JOHN B. BORDEN

kitur

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va

4712 S. ASHLAND AVĖ.

kare. Seredaitis ir Pėtnyčio-

Tel. Boulevard 7589

DR. G. Z. VEZELIS

Iš RUSIJOS
4645 Bo. Ashland Arenas
Ant Zaleskio Aptlekos

Gerai lietuviams žinomas per 20
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Tai. Canal 6221
i

DR. G. I. BLOŽIS
22of WEST 22ndT STREET

Gydo staigias
ir chroniškas li
gas vyrų, motorų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Itay Ir kitokius
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija

(Kampas Leavltt Bt)

Netoli Morgan Street

Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto
nuo 1 Iki 9 vakare
Seredoj pagal sutartį

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir
'nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Boulevard 7589
Rez.

25 METŲ PATYRIMO

DR. HERZMAN

LIETUVIS DENTISTAS

mis nuo 9 iki 6.

*

Gydytojas ir Chirurgas

Tel. Drezel 6328
Vai.: 8 Iki 10 ryto
6-8 vai. vakare

AKIŲ SPECIALISTAS

Res. Prospect

DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR
AKUŠERIS

regystę.

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

Tel. Canal 0257

4740 Dorchester Avenue

38 S. DEARBORN ST.

Tel. Boulevard 9277

Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija: 6640 So. Maplevood
Avenue
Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v.
Nedėboj: 10 — 12 ryto

DR. ŽMUIDZINAS

AKIŲ GYDYTOJAI:

PAUL M. ADOMAITIS

mirė birželio 4. 1930 m. 3:20
vai. ryt. 48 metų amžiaus, Kilo
iš Telšių Apskričio, Varnių Parap. Godelių Kaimo. Ameriko
je išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nubudime
ruoterj Pauliną po tėvais Martinkaitė, 5 sūnūs
Stanislovą,
Juozapą, Jurgį, Kazimierą ir
Leonardą ir 3 dukteris Vale
riją, Luciją ir Oną, pusbrolį
Beneventurą Takorių ir gimi
nes. Buvo narys) dr-stės Susivie
nijimo Brolių ir Seserų Lietu
vių.
Kūnas
pašarvotas grabo.riaus Skudo koplyčioj, 718 \V.
18 St. Laidotuvės įvyks Subatoj, birželio 7 d. Iš koplyčios
8:30 vai. bus atlydėtas į Die
vo Apveizdos
par.
bažnyčią,
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kvlečiažne visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę:
Moteris, Hunai, Dukterys
ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Skudas, Roosevelt 7532

X — Spinduliai

Dr. S- A. Brenza

Palengvins akių įtempimą
kuris
353
Telephone Randolph 8727
esti
priežastimgalvos
skaudėjimo,
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį. Atitai
Telephone Roosevelt 9090
sau kreivas akis, nuimu cataractus.
Name; 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600 Atitaisau trumpą regystę ir tolimą

J’.

Antras ofisas Ir Rezidencija

DR. A. A. ROTH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4142 Archer Aveuue
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
2 iki 4 Ir 8 Iki 8 v. v.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
’ Namų Ofisas 3413 Franklln Blvd.
Vai.: nuo 8:80 Iki 0:30 vak.

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette

3133 S. HALSTED STREET

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 ▼. T. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
Nedalioj pagal susitarimų
piet. Utarn. ir Subat Nuo 8-9 vak.
šventadieniais pagal sutarimą.
Ofiso Tel. Victory 6893
6848

DR. T. DUNDULIS

134 North La Šalie Street

IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1G50 West 46th St.

Tel.

GRABORIUS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė 80. Weeters Avenue
Tel. Prospect 1818
Reeldenclja 1868 So. Leavltt it.
Valandos: 2 'iki 4 p. p. Panedėlials
Tel. Canal 1888

ADVOKATAS

(

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGO JE
Laidotuvėse pa
tarnauju
geriausia
Ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų iSdirbystės.
OFISAS
668 West 18 Street
Telef. Canal 6174
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street. Tel.
Victory 4088.

DR. J. P. POŠKA

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue ir 24-tas Street
Telef. Canal 1713-0241

F. W. CHERNAUCKAS

Kampas 46th ir Paulina Sts.
Tel. Boulevard 5203

J. F. KADŽIUS

OR. R. C. CDPLER

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

ADVOKATAI

3103 S. Halsted
St. Chicago. III.
Tel. Victory 111®

GRABORIUS

Ofiso Tel. Victory 3687

DR. J. J. KOWARSKI$

Roz. Tel. Midway 5512

į

D

I. <1. Z O L R

Chicago. III.
SKYRIUS:

-------x ——t—

i k ursi jos yra studentas Stulga.

Patarnauju laido
tuvėse visose mle- j
sto
ir
miestelių ,
dalyse. Moderniš- '
ka koplyčia veltui.

Patarnaaja ltidotuvėae kuopiglausla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
mano darbu busite užganėdinti.
Tel. Roostvelt 2515 Arba 2518

Tel. Cicero

Į

J. LuIevLČius

LIETUMS GRABORIUS

1439 S. 49 Court

sinis susirinkimas įvyks ket
verge, 8 vai. vak. par. svetai
nėje. Visi kviečiami atsilan
kyti.
Vaidyba.

j Halsted St. Palydovu tos eks-

GRABORIUS IR
BALSAM UOTOJAS

S. D. LACHA vv’ICZ

—

Tel. Hemlock 8700
pietų iki 8 vai. vakaro.
X P-no Baltučio, laivakor
CHIROPRACTOR
Rez. Tel. Prospect 0610
Nedėliomis ir seredomls tik
čių agento, antra didelė eks
iškalno susitarus
OFISAS
4650 South Ashland Avė.
kursija išplauks iš New YorOfisas ir Laboratorija
įlOOO S. HALSTED STREET GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ko didžiu laivu Leviathan,
Tel. Boulevard 7878
Ir X-RAY
Ofisas 6155 South Kedzie
Į
NAMAI:
Rez. 6622 So. Whipple
birželio 11 d. Da galima sus
2130 WEST 22nd STREET
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
Vai.: 10 ryto — 8 vak. kasdien
4193 ARCHER AVĖ.
CHICAGO
pėti prisirengti prie tos eks
Valandos:
prieš
pietus
pagal
sutartį.
Ned. 10 — 12
PRANEŠIMAS
kursijos, tik reikia tuoj kreip
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v,
Tel. Lafayette 5793
tis į p-nų Baltutį, 3327 So.
Gydau šias ligas; dusulį bronchitj,

Turiu automobilius visokiems rei

J. F. EUDEIKIS KOMP.

DAKTARAI:

šv. Mykolo par. choro mene- |

Juozo Staneiaus.

telefonas Y arda 1118

—

Simpatiikas

s

BGSB

atitaisymas.

X Dr. T. Dundulis, lietuvis
gydytojas ir chirurgas, gavo
aukštų vietų prie Bankers Li
le Insurance kompanijos. Ta
kompanija Dr, Dundulį pas
kyrė “esamining physicianu”.
Dr. Dundulis ofisų turi Brigliton Parke, 4142' Archer Avė.

GRABORIAI:

S

Hemlock

7091 Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shore
i2238, arba Randolph 6800.

DR. A. P. KAZLAUSKIS

J. P. WAITCHUS

Pritaikyme akinių dėl visokių akių

DENTISTAS

DR. MAURIGE KAHN

LIETUVIS ADVOKATAS

JOHN SMETANA, 0. D.

4712 So. Ashland Avenue

Gydytojas ir Chirurgas

127 No. Dearborn Street

OPTOMETRISTAS

Room 928
Tel. Franklln 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Mtchigan Avė.
Tel. Pullman 5950
Nuo 8 iki 9 vak. Ir Subatomla

Vai.; Nuo 9 ryto iki 8 vakaro

Akių Ekspertas Ir pritaikymo akinių Tel. Cicero 2962

1801 S. ASHLAND AVENUE

DR. S. ASHER

Platt Bidg., karnp. 18 St. 2 aukštas
DENTISTAS
Pastebėklt mano iškabas
Cicero, III
Vai. 9:30 ryt Iki 8:80 vak. Seredo- 4901 W. 14 St.
X-Ray ir Gas
mis 9:80 iki 12 v. Nedėliomis nėr
Valandos: 10-12 ryt., 1:80—5 ir 6-9
skirtų valandų. Room 3
vai. vak. Šaradomis ir Nod. susitarus
'
Thone Canal 0523

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8200
VALANDO8:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 3 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
NadSl. nuo 10 Iki 13 dienų

t

»

«
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DRAUGAS

išdirbystės grynų lietuviškų kad jaunimas jį rengia, nors dienio vakare, 8 vai. į para
sūrių. P-nas Izidorius Nausė suvažiuoja ne tik jaunimas, pi jos svetainę.
Visoms naujoms narėms įda, 917 W. 33 st., pažadėjo bet visi, kurie jaučiasi jauni
Adv. Bagdžiuno Sodelyj,
dovanų iš savo drabužių krau ir kurie myli ir pritaria jau žanga dykai.
2322 So. Oakley Avė.
Jieva Lukošiūtė,
tuvės. P-nia Uršulė Gudienė, nimui. Piknikas visados turi.
Vice-pirm.
901 W. 33 st., pažadėjo ciga puikiausių šokiams orkestrų
rų ir kitokių dovanų iš savo ir diena paįvairinama viso
KUOPŲ DEMĖSIUI!
žaidi
krautuvės. Biznierius Mikolas kiomis lenktynėmis,
’
Vaitkus, užlaikųs, gardžių val mais.
Didelė Ekskursija!
gomųjų daiktų krautuvę, 3310 Taigi, visi jaunimo prieteDaugumas negauna progos
Auburn avė., pažadėjo gardžių liai, kurie norite su jaunimu gražiai praleisti vakacijas,
gražiai laikų praleisti, . .
„ . . .
, . ,
sūrių savo išdirbystės. V. M. drauge
v .
,v
.
. kurios mažai kainuotų ir buStulpinas, pardavėjas lietuviš paūzti, patruksmauti, atmin tų geros.
kų saldainių ir lietuviškų deš kite L. Vyčių Centro piknikų.
Liet. Vyčių 36 kuopa jau
Vytis.
rų, 3255 So. Halsted St., pri
penkti metai kaip savo na
Piknikėlis, rengiamas birže siuntė lietuviškų dešrų ir kinSODALICIJOS VAKARĖLIS riams, ir kitų Vyčių kuopų
lio 8 d. moksleivio Petro At džiukų. Gauta žinių, kad Mar
nariams ir draugams bei drau
kočiūno sušelpimui, gauna vis ąuette Parke biznierius Juo Marąuette Parx. — Birželio gėms, duoda progos nors vie
daugiau rėmėjų. Kontrakto- zas Atkočiūnas, turis valgo 9, Nekalto Pras. P. M. Švenč. nų dienų gražiai praleisti, t. y.
riai broliai Jokantai iš Brigli- mųjų daiktų krautuvę 2616 Sodalieija rengia visoms nau linksmų ekskursijų į Mihvauton Parko įtaisys piknikėlio W. 71 st., organizuoja savo joms gražų vakarėlį (Initia- kee, Wis. birželio (June) 29
sodely šokiams platforma ver pažįstamus biznierius ir kosto- tion Party) su programų ir ,d. laivu S. S. Cbristopber Cotės apie $500. Bridgeporto merius prisidėti prie piknikė užkandžiais.
'lumbus. Tikietai numažinti ilio
parėmimo.
Iš
kitų
koloniProgramo
komisija,
kurioj
biznieriai gavę pakvietimų
ki $2 į abi pusi (round trip)
maloniai sutiko prisidėti. Pa- jų laukiame žinių. Kontrakto- yra panelės Agnieška Sutkiu ir jau galima įsigyti nuo kuogarsėjęs biznierius St. Daugė rius Jonas Pudževelis, 2650 tė ir Emilija Druktėnait?,
la, užlaikųs didelę pieno apdir W. 69 St. praneša, kad jis bus darbuojasi priruošimu mums j
GREITAI IR PIGIAI
bimo šapų 3251 So. Emerald piknikėlvj ir darys gerų biznį gražios programos, kurių iš IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS
pildys Sodai icijos narės, taip gramatikos, sintaksės, aritmetikos,
avė., pažadėjo dovanoms savo prie lietuviškų saldainių.
__, knygvedystės, stenografijos
ir kitų
„1 Žatia MSOmS narėms paro- I mokslo šakų. Musų mokyklos nauja
I dyti “Good time”.
Isistema stebėtinai greitai užbaigiama
j *
"...
[pradinį mokslų į devynis mėnesius;
Gaila, kad mūsų pirminin- Jaugštesnį mokslų į vienus metus. Amerikos Lietuvių Mokykloje jau tūk
kė panelė G. Tomkotuniutė iš stančiai lietuvių įgijo mokslus. At
įsirašyti šiandien ir jums pa
BUNCO PARTY.”
ri bus pirmutinė vakaro pro keliavo į New Yorkų dviem eikite
dėsime įsigyti abelnų mokslų. Savo
mėnesiam. Bet vis tiek mes būvį žymiai pagerinsite, kai busit
gramoj.
abclnai ir visose mokslo šakose ap
jos nepamiršime.
Town of Lake. — Dr-ja Sal
sišvietę.
AMERIKOS LIETUVIŲ
džiausios širdies Jėzaus ren
Tai, visos marąuetteparkieMOKYKLA
gia “bunco party”, birželio
VYČIŲ PIKNINKAS.
tės mergaitės ir baigusios
J.
P.
OLEKAS, Mokytojas
7 d. p. Tripanio svetainėj,
šiais metais aštuntųjį skyrių,
3106 So. Halsted Street
4501 S. Hermitage avė., 6 va Birželio 22 d. įvyksta meti kviečiamos atsilankyti pirmaCHICAGO, ILL.
landų vakare.
nis Lietuvos Vyčių Centro pik
T
Ponai Ambroževičiai aukoja nikas, Stiekney G rovė. šis
AUTOMOBILIAI
orkestrų. Visi svečiai gavę piknikas bus linksmiausias
dovanas, galės linksmai pa ir įvairiausias iš visos vasa
NAUJI GERIAUSI
PUIKIAUSI KARAI
šokti.
i . M ros piknikų. Čia kaž kodėl
AUTOMOBILIAI
Dr-ja Saldžiausios Širdies ūpas visai kitokis, turbūt,

LINKSMAS PIKNIKĖLIS

pos narių.
Laivas išplauks nuo Micliigan Avė. bridge lygiai 9:30
vai. ryto.
Cliicagon grįš tų patį vaka
rų 10 vai.
Tikietų galima gauti nuo
narių arba laišku rašant J.
Cberry, 2517 W. 43 St.-, Chicago, 111., dėl reservacijų. Ne
laukite paskutinių dienų, nes
gauta tik 300 tikietų. Gali
pritrukti.

GRAHAM PAIflE

Jėzaus dėkoja visiems įjHėteliams, kurie, atjausdami drjos reikalus, aukojo dovanų:
pp. Mankauskui, Bronarcykui,
Bradarienei, Eudeikienei, Uksienei ir kitiems.

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Kaina *845.00 F. O. B.

GRĮŽO LIETUVIS VEIKĖ
JAS.

Aplankęs ir atsikvėpęs gry
nu, savo tėvynės, oru, grįžo,
atgal į Amerikų, lietuvis vei
kėjas ir Vyčių narys AleksasVenslovas.
Prieš dvejus metus parva

BRIGHTON MOTOR SALES
Širdingai prašom visus į 1
907 W. 35 St.
linksmių “bunco” atsilankyti. t Ketv. Ir Pėtn. Birželio 5, 6 Savininkai: J. INC.
Galite pirkti Cash
Bagdonas, Vainoras

‘DOUBLE CROSS ROADS’

Dr-ja Nekalto Prasidėjimo j
3962 Archer Avenue
Vitaphone Vodevilio aktai
Panelės Švenčiausios M. ir M.
Kalbantieji paveikslai, dai
laikė pusmetinį susirinkimų.
nos, muzika, pasaulio žinios.
Valdyba užtvirtinta ta pati:
Automobilių pirkėjams lr savininJ. Sucilla — pirm., Krekščiu- Durys atsidaro 1:30 vai. po p. karna pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti lr pamanienė —vice-pirm., rast. — J. ------- --~
j
tytl naujus 1930 Nash automobllus
sul vėliausios mados automatiškais
Elizaklė, Daujotienė, — ižd.,
' ! įtaisymais. Sport Royal tekiniais lr
Wm. J. Kareiva
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai
iždo globėjos
Druktenienė,
Nash gali papuošti- Už tokias pri
Savininkas
Laurinavičienė, Petrauskienė
einamas kalnas pas
Del geriausios rųšies
ir
patarnavimo,
Sau

BALZEKAS MOTOR SALHgj
ir K. Martinkienė.
kit

PRANEŠIMAS.

Šiame susirinkime
dvi naujos narės.

GREEN VALLEY
PRODUCTS

įsirašė

Susirinkimas buvo pirm.
name. Visos narės vienbalsiai
prisižadėjo darbuotis dr-jos
labui.
Jadvyga Elizalde.

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.
4644 SO. PAULINA STREET
Tel. Boul.evard 1389

4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082

VIENATINĖ LIETUVIŲ
AGENTŪRA
GENERAL MOTORS

Į MAROUETTE JEWELRT PONTIAC IR OAKLAND
&RADIO

ŠIANDIE RADIO PROGRA
MA.

Mūsų dainininkas, Juozas
Babravičius, radio koncertuo
se, kuriuos teikia Universal
State Bankas ketvirtadienio
vakarais, 8:15, iš WCFL sto 2650 West 63rd St. Ghic&go.
Telefonas HEMLOCK 6669
ties,
duoda klausytojams
pusvalandį gražiausių dainų.
Vargu besurasime kitų Ame
Pasiuvu Dreses
rikoje lietuvį, kuris turi toki Moterys nustpirkit materljolų, o
gražų, jausmingų, artistinį aš padarysiu gražių dreslukę pa
gal naujausios mados.
balsų ir kuris padaro tokį įs
Mrs. E. Drillings
pūdį pas lietuvius ir svetim
(Burba)
taučius.
'I

Jeigu klausytojai užrista-1
tys šių stotį, išgirs taip pat
ir “Plaukia sau laivelis”, ku-1

4174 Archer Avė.

Phone Lafayette 22 88
Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai.
vakare, utarninke, ketverge lr su.

batonu iki 9 vai. vakaro.

Yards 4500
ar išmokėjimu

Tel. Lafayette 7139

NAUJI STUDEBAKER
Kaina $895.00
114 W. S.
Atstovauja

■*

MIDLAND MOTOR SALES

Naujas Savininkas
Gerai, pigiai ir greitai atlie
kam visokį fotografijos darbą.
4090 Archer Avenue
Tel. Lafayette 0265

AR NORI PINIGŲ
Skolinam pinigus ant medi
niu ir mūriniu namu. Komiias
tik 2%. Kreipkitės Į

DIDELI BARGENAI
% raudono roberio
daržams laistyti paipos Buvo 14c. pėda,
dabar 11c. pėda.

A . .. .

Public Mortgage Ezcbange

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

$1.50, dabar 08c.

Išlaukinė garantuota maliava
tamsios spalvos, buvo galionas po
$2.80, dabar po *2.00,
Turim ir kitokių bargenų. At
eikit.

SKOLINAM
PINIGUS

ST. BUKAUSKAS

$100 iki $30,000
ant 1, 2 ir 3 morgičių

Fifteenth St. Hardware

J. NAMON & CO.
6705 So. Weetem Avė.

Tel. Cicero 689
CICERO, ILL.

ĮVAIRŪS

~LEAVITT STREET

GARAGE
Viktoras Ynknis, Savininkas

j Visokis

automobilių dar'bas. Kainos prieinamos, dar
bas garantuotas. Red Crovm
gazolinas.
2226-30 So. Leavitt St.
Tel. Canal 6954

Telefonas Grovehill 1038

KONTR AKTORIAI:

padarom.

D. KURAITIS, Sav.
808—8 West 31 Street
Tel. Victory 1888

WILLYS, WILLYS KNIGHT
IR WHIPPET

Drillings Auto Body
834 W. 35th St.,

Namų Statymo Kontraktorius
Statau įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5526

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorius
4556 So. Rockwell Street

J. MEZLAIŠKIS

tų karų už labai mažą kainą.
Norėdami pirkti pigiai gerų karų
kreipkitės į mus

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP
G. Navadomskis, Savininkas

Virginia 2400
1 Blokas Nuo Kedzle Ava.

610 West 35 Street

JONAS SLEGAITIS

Tel. Yards 0499

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

LIETUVIS PARDAVĖJAS

R,

i

REAL ESTATE

1608 So. 49 Avė. Cicero, III.

2-ros lubos.
BARGENAS mūrinis 2 flatal, po
penkis kambarius, pirmas flatas su
hot water heat, antras nuo kampo
su 2 karu mūriniu garadžiu, randa
si Marąuette Park, blokas nuo gatvekarių po nura. 7004 S. Campbell
Avė. Del tolimesnės žinios, atsi
šaukite pas

B. W. PALUTSIS
2115 West Coulter Street
Roosevelt 8410

J. YUSHKEWITZ
REAL ESTATE
Darome įvairius legalius dokumen
tus, apdraudžiame namus, automo
bilius lr kitokias nuosavybės.

2433 West 69 Street
PARSIDUODA naujas 2 flatų mu
ro namas, 5x5,
dideli
kambariai.
Beismentas ’ gražus — moderniškas.
Nainas randasi prieš Lietuviškų baž
nyčių, Brighton Park.
Parsiduoda
labai pigiai, nes savininkė išvažiuo
ja Lietuvon. Atsišaukite į

■ DRAUGO” OFISĄ

Budavojam naujas namus,
dirbam cemento darbus - fun Pigiai plytų namai, 5-6, 58 & Kedamentus saidvokus, taipgi dzio distrlkte, apžiūrėk, duok pa
siūlymus. Del žinių kreipkis A. J.
muro darbus, iš medinių pa Mouat, 1177 Wilmette avė., Wilmedarom mūrinius, apmurinam tte. Tel. Wilmette 274.
flatų medinis namas, 6-6. štymedinį namų po vienų plytų. mu2 šild.
2 karų garadžius. Eąuity
Atrodo mūrinis, po to jau ne- $6,500, atiduosim už $5,000. Mainysim į mažesnį namų ar bungalow
reik pentyt. Turim namų ant 6945 So. Ada St.
pardavimo ir mainymo.
~ NEGIRDĖTAS PIGUMAS
JOKANTAS BROS.
Storas ir 3 flatai už $3,000.
4138 Archer Avenue
Randasi Bridgeporte. Įmokė
Tel. Lafayette 7674
ti $1,000. Tuoj atsišaukit.

STANLEY CIBULSKIS

barius 10% pigiau už visą darbą.
Maliavojam, lr popleruojam Ir aps
kritai padirbant pagal jūsų norą.
Teisingas lr greitaas
patarnavimas
už prieinamą kainą. Nesvarbu, kaip
Tamlstos toli gyvenat, pašaukit, o
mes pribuslm Ir apkainuosim visai
dykai. Taipgi padarom ant lengvų
išmokėjimų.

A. K. VALIUKAS
Palnting A Dccoratlng Contractor
3939 Wcst 85 Piace
Tel. Republic 4139

ninkas statė sau su visokiais
parankumais. 2 karų gara
džius. Labai dailioj vietoj. Sa
vininkas dėl sveikatos eina i
farmų.
Del platesnių -žinių kreiptis
6752 S. Artesian Avė.

Pirmos lubos

MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS
Poperloju, moliavoJu lr atlieku vi
sokias namų dekoracijos.
Darbas garantuotas.

5234 S. SEELEY AVĖ.
Hemlock 0653

HARDWARE STORE
2701 West 47 Street
Tel. Lafayette 1237

Kaipo lietuvis,

lietuviam* patar

kuogerlausta.

4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227
Telefonas Canal 7233

'

Jei jūsų kas heužganėdina, tai
atsilankykite į musų krautuvę.
Musų patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.
Pristatom j visas miesto da
lis.

M. YUSZKA
Plnmbing & Heating
nausiu

V. PAUKŠTIS

B U I C K

WHITE SOZ MOTOR SALES

Koncertinos, bandonionas. armoni
kos pardavimui,
mainymui, tuisymui. Ott.o E. Georgi, 1738 No. California Atd. vak. nedėlių rytais.'

V. M. STULPINAS
SVEIKATOS KOMISIJONIE
Budavoju naujus namus ant RIUS PATARIA UŽLAIKY
3255 So. Halsted Street,
orderių. Senus priimu į mai
Vietory 6122
TI GYVENAMUS
nus.
KAMBARIUS
PARSIDUODA nebrangiai
2453 WEST 71 STREET
SVEIKUS
mūrinis namas 2 lubų. Savi
Tel. Republic 4537
Mes pasirengę išgražyti Jūsų kam

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS

ARCHER BUICK CO.
4400 Archer Avenue

Rakandai, 1 kamb. virtuvė, labai
pigiai. Gordon, 550 Briar Pi.

Generalis Kontraktorius

Phone Yards 1806
Chlcago, III.

Per 28 Metus Užima Pirmenybė.
Pirm negu pirkai automobilių, pamė
Taipgi didelis pasirinkimas varto
gink BUICK ir MAROUETTE

SVBLEASE — 6 kamb. apt. ra
kandai. pigiai 54 E. 18 St. Apt. E.

Pirk iš sav. 3-40
p. lotai arba
4-30 p. lotai, g-vė išbrukuota. 1 i 1.
ik strytk. Taip-gl 1-40 p. lotas, $1,800, g-vė išbrukuota, 1 % blokas į
Belmont strytk. C. Hamberger, 4926
Diversey, Tel. Palisade 4230.

ES

M. ZIZAS

SUDAUŽYTUS

Sutalsom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus Ir kas tiktai
reikalingą
prie mašinos
viską

Už 350 gausi ųžuolinius forničius,
4 kainb., 2 pečiu, geram stovy. 123
So. Irving avė. Viršuje.

Te’.ef. Prospect 3140

4938 AVEST 15 STREET

A. KASIULIS. Savininkas

AUTOMOBILIUS

MILDA AUTO SALES

MORG1ČIAI-PASKOIOS
ANT PIRMU MORGIČIŲ

4492 ARCHER AVĖ.

TAISOME

Užlaikau visokių
lukstnlų tr »idaorlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių,
rekordų lr t. t
Taisau laikrodžius
Ir muslkos instru
mentus.

Mes permufuojame-pervežame pianus, forničius ir kito
kius dalykus.
Taipgi parduodame anglis
geriausios rųšies už prieina
miausių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir
nebrangus.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Telef. Republic, 5099
NEGIRDĖTAS BARGENAS
Mes pervežame daiktus ir į
2 flatų mūro narnas, po 6
kamb. Priimsiu lotų Į mainus.
kitus miestus.
Priežastis — einu i biznį.

ATLAS PHOTO STUDIO
J. W. Staneika

Elektros kontraktorius

Savininkas R. Andrellunas

A. ALESAUSKAS
MOTOR EXPRESS

7126 So. Rockwell Street

ROXEE MOTOR SALES

J. Leskys
Telefonas Lafayette 8888

Savininkas

Pigus važinėjimas.

Jei manai pirkti karų, pirmiausiai
ateik pas mus lr persitikrink, kad
Labai žemos Kainos
pas mus rasite geriausios rųšies au
Didžiausias pasirinkimas Vartotų
tomobilius už žemų kainų.
Karų už Labai Pigių Kainų.
Taipgi turime ivalrių įvairiausių
vartotų karų už labai mažų kainų.

. į Gražiausias Teatras Chicagoj

JUSTINAS P. ANTANAVIČIUS

Red Cherry.

C H I C A G O J E

DE $810. REO IR
PLYMOUTH

žiavęs į tėvynę — Lietuvi), nį darbų savo broliams — Vy
apsigyveno savo gimtųjame čiams — lietuviams. V. Gar.
kampelyje — 1 lakiuose (Mažk.
I&RENDUOJAMAS KAM
apskr.), kur būdamas pastų
BARYS.
tė motorinį malūnų.
Gražioj Marąuette parko kolonijoj,
Iš Lietuvos išvažiavo gegu netoli parko, išrenduojamas gražus
žės mėn. 20 d. Grįždamas at kambarys su visais patogumais.
Kreipkitės J “Draugų", arba telefolankys savo gimines Bostone, nuokite: Hemlock 1006.
ir paskui vyks į pirmiau gy
Te). Humbold 5230
ventų miestų — Cbicagų.
Rez. Armitage 3857
MAJESTIC PLORIST
Pasilsėjęs fiziniai ir mora
ELLEN STREET
liai, kupinas naujų jėgų ir sie Gėlės,1711vainikai
vestuvėms, pagrakių, žada padėti dirbti idėji- bams lr kitokiems reikalams.

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojlmo Kontraktorius
Maliavų ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas atakas.

2334 So. LEAVITT ST.

n
-v
<Ku iimlwiczč:(o- '
CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se
nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET
Tel. Lafayette 1083

CHICAGO

~ WM. BENECKIS ~
MALEVOJU IR POPIERUOJU
Naujausios mados popiera.
Pigiai. Greit. Darbą garantuoju
Reikale telefonuoklt
Lafayette 7664

f A R M O S
Pardavimui 80 ak. gera, lygi žemė,

47 ak. nauji namai, šulinys, 8 gatvlJal, 150 vištų. 4 poros Silver Black
lapių, renčlus 3 pr. 8 H mali. Badger. Cliffo,rd
Thompson,
Badgcr,
Minn,

