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METAI-VOL. XV

Ekonominis Persilaužimas Vokietijoje
AMBASADORIUS DAINES PEIKIA
AMER1K0STEJRCIŲ MOTERIS
Svetimšaliai Apleidžia Tsinan,
l«

• •

•

Ki n i j o j e
INDIEČIAI DEMONSTRUOJA PAGERB
DAMI SUIMTĄ SAVO VADĄ
VOKIETIJA

PERGYVENA.

PERSILAUŽIMĄ

BERLYNAS, birž. 7. Vokietijos valstybę palietė ekonominis persilaužimas (krizis).
Daugiau dviejų milionų da
rbininkų neturi darbo. Šelpia
mi iš valstybės iždo.

AMBASADORIUS APIE
TURTUOLIŲ MOTERIS

GYVENTOJŲ

SURAŠYMAS

TEXAS

VALSTYBĖJE

Lietuvoje Protestai Prieš Krikščioniu
Persekiojimus Rusijoje

Kovo mėn. 16-23 d. Lietu siteto procesoriai bei dvasios
voje buvo protesto savaitė vadai. Ateitininkai studeptai,
prieš žiaurus Sovietų Rusijos nors būdami labai užimti sa
krikščionių persekiojimus. Vi- vo kasdieninėmis paskaitomis,
sur buvo rengiamos pamaldos į nuolatinėmis studijomis, bet
už kankinamus ir persekioja- kursus uoliai ir skaitlingai la
mus Rusijos tikinčiuosius, pra ' nko.
Laimutis.
šant Aukščiausiojo greičiau
KAS KAM RŪPI
grąžinti Rusijoj taiką ir lais
vę prispaustiems krikščionims.
Visur Lietuvoje buvo daromi
Žydų dienraš. “Folksblatt”
griežčiausi mitingai, protes įdėjo pasikalbėjimą su p. Vo
tai prieš tą šventvagišką tero- ldemaru apie aktualiausius
rą Sovietų Rusijoj, prieš grio-1-šių dienų Lietuvos gyvenimo
vimą tikėjimo ir krikščioniš klausimus.
I
kos,. amžiais sukurtos, kultūIš to pasikalbėjimo darosi
Texas valstybėje išsisklaidusius gyventojus surašyti (imti cenzą) nėra lengva. Čia ros. Ir Kaune buvo daromi aišku, kad p. Voldemaras da
atvaizduojama viena surašinėtoja kalvose ties Rio Grande upe. Kaikuriuos gyvento- tokie mitingai, žymiausi bu-!bar pasidarė didelis rinkimų
juspasiekti nėra^atatinkamų kelių. Reikia daug pavargti apeinant didelius pašlaičius. v0 kovo mėn 19 J 23 d
j Alininkas. Girdi, tautininkų

LONDONAS, birž. 7. — Amerikos ambasadorius Brita
nijai Ch. Dawes Trinity kole
gijoj kalbėdamas nupeikė Amerikos turtuolių žmonas ir
dukteris, kurios kas metai ši
mtais kreipias į ambasadų
Dirbantiems gi darbininka prašydamos išgauti privilegi INDIEČIAI PROTESTUO
ms mažinami
užmokesniai. jos aplankyti Anglijos kara
JA UŽ GANDHI APliaus
rūmus
ruošiamų
karali

Jie kelia protestus.
KALINIMĄ
škų pramogų laikais.
Pranešta, valdžia imasi prie
Jis pažymėjo, kad tų mote- i BOMBAJUS, Indija, birž.
monių darbininkus su pramo„inkais suvesti krūvon,7 abie- « • •laWkus
- V»kar
••• ir P"**™
• VI •** i •“
•
w • , suėjo
, . * . mėnesi.,
kyti
prisieina
išlaikyti
specia-"kaip
indiečių
tautininkų
vadas
jus sutaikinti ir nurodyti jie
Į Mahatma -Gandlii uždarytas
ms tarpusavį bendradarbiavi iii sekretorių.
Bet ambasadorius aukštino kalėjimam Jo sekėjų tūkstan
mą, kad išsisukti iš to persi
Angliją ir Europą šįmet lan čiai kaip čia taip kitur vakar
laužimo.
Valdžia iš savo pusės pasi kančias Amerikos aukso žvai nutraukė visus darbus I ir pa
žada dar daugiau sumažinti gždžių moteris. Šios nereika- rodavo gatvėmis, protestuo
lingos jokių privilegijų, nei dami už vado uždarymą. Viešalies valdymo išlaidas.
j brangintinų parėdų, nei pasi-, tomis susikirsta su policija.
Arą baimės, kad ekonomi-lpUOgimų
įga|įojįmag — tai j Policija konfiskavo parodonis
is persilaužimas neiškeltų žuvusių kare savo mylimųjų je nešamus Gandbi portretus
politinio persilaužimo. Labai sūnų ir vyrų fotograiijos ir (paveikslus).
nerimsta kraštutiniausi kai apvytusių gėlių pluošteliai pa
VICE-KARALIUS J
rieji ir dešinieji gaivalai.
puošti kapus.

Šiuose mitinguose kalbėjo i centro valdyba nori ne rink
ti, bet iš anksto paskirti.
Chicagon vakar atvyko Co- žymūs Lietuvos profesoriai,
Del Vilniaus klausimo esąs
įlombia* respublikos preziden- visuomenininkai ir tautos va‘R 19
PAGROBĖJAI NUBAUSTI į tas-elektas,
Dr. Enriąue Ola- dai. Dr. prof. Maliauskis, kar.i PesimlRtas.
KALĖJIMU
ya Herrera. Drake viešbuty ,,štai kalbėdamas, puikiai nuNUKRITO SU KELIAUNIN
CMS
apsistojo.
* Jftrh' dldugauja! *viptė ^bartinį sunkų Rusijos
Apdraudos agento (broke
KAIS;
1
MIRĖ
katalikų padėjimą ir ragino
rio) T.,Kopelman trys jauni žmona ir duktė.
visą Lietuvos katalikišką vi
pagrobėjai teismo nubausti po
SUVAŽINĖJO
LIETUVIŲ
BOSTON, Mass., birž. 7. —
suomenę kuo greičiausiai ko
20 metų kalėjimo kiekvienas.
VAIKĄ
voti prieš tą nežmonišką bol Keleivinis orlaivis Nacomis,
Nubausti yra: S. Peller, 23
ševikų darbą. Taip pat kartu kurs 'leidosi iš čia skristi į
m., S. Gold, 24 m., ir N. ResAntanas Metelinas, 5 metų ragino visuomenę atidžiai da New Yorką su dvylika keliaunick, 23 m.
vaikutis, tapo automobiliaus boti, kad ir Lietuvoje kada ninku, Rytiniam Bostone nuKopelman pagrobėjams iš suvažinėtas ir ligoninėj mirė
nors nepasidary tų tokia sun- ,krito į jūros pakraštį staiga
mokėjo puspenkto tūkstančio pereitą trečiadienį. Vaikučio
ki atmosfera tikintiems, kaip sustojus veikti vienam motodolerių ir tada jis paliuosuo- tėvai gyvena po num. 1420 So.
rui. Vienas keliauninkas mi
dabar bolševiku Rusijoj.
tas.
49th Avė., Cicero, III. Laido
i Mitinguose taip pat daug rė, kiti keli sužeista.
tuvės įvyks pirmadienį. Lai
kalbėjo kan. Tumas Vaižgan
i
Vėtra Chicagoj
dotuvėse patarnauja graboNEDARBO KONFE
tas, kan. Dogelis, studentai
MUSULMONUS
i Užvakar vakare pietvaka J PUs Skudas.
RENCIJA
Berulis ir kiti. Visuomenės li
ŠIAURINES ARMIJOS
riues Chicago dalis palietėj
KOVOTI MUITŲ TARIFĄ
pas pakilus, visi griežtai pro
BRIAUJAS
PIRMYN
Protestai prieš policiją
SIMLA, birž. 7. — Indijos smarki vėtra. Midlothian mie
LONDONAS, birž. 7. —
testuoja prieš tuos bolševikų
Chicagoj iškilo protestai nežmoniškus darbus.
PARYŽIUS, birž. 7. — vice-karalius lordas Invin pri stely sugriautas vienas garaBritanijos ministeris pirminiSHANGHAI, birž. 7. — Ži Francijos pramoninkų organi ėmė musulmonų atstovybę.. džius. Du bernaičiu sužeista, prieš policijos viršaičius.
Laimutis- .nkas McDonald sušaukia ne
niomis iš kovų fronto, šiauri zacija ruošiasi pakelti kovą Jtagino musulmonus gelbėti Nuplėšta nuo stulpų vielos, ji Pasižymėję ir gabūs du dedarbo konferenciją. Prasidės,
nės Kinijos sukilėlių sujung Am. J. Valstybių muitų tari valdžiai palaikyti šaly reika- iPačiam mieste vietomis gat-> tektivai, Drury ir Howe, ne
birželio 17 d. Konferencijon
JOCKAUS PIRMOJI
tos armijos stumiasi pirmyn. fai, kuri atkreipta prieš Eu-ilingą tvarką. Taipat dėkojo ves užlietos.
' senai areštavo tris “baltosios
pakviesti visų miestų ir mie
BAUSME
Valdžios kariuomenė vietomis ropos valstybes.
vergijos
”
palaikytojus.
Ir
štai
jiems už ištikimybę.
stelių atstovai.
greitai po to abu detektivai
blaškoma.
į '"tlO
Apkraustė pagyvenimą
Plėšikas Jockus, kurį nese
“CENZO”
DIENA
paskirti į kitus pašalinius da
Sukilėliai artinasi ant mie ŠV. PETRO ORATORIJOS kių auką, surinktą išimtinai
Per atidarytą langą apie
niai sugavo latvių krim. poli
sto Tsinan, Shantunge. Visi
AUKLĖTINIAI PRIIMTI .auklėtinių tarpo. Auką Šven pusiaunaktį į 'namus, 5021 rbus.
/cija, pernai buvo patekęs į ra
Chicago
miesto majoras
Tas reiškia, kad organizuo-i'
svetimšaliai kuoveikiau aplei
AUDIENCIJON
tųjam Tėvui įdavė berniukas Drexel ,boulv., Įlindo ginkluo fti kriminalistai turi politinės "J'^ ^Jietuvių policininkams. 'Thompson paskelbė atsiliepidžia tą miestą.
ir mergaitė, pasakydamu ata- tas plėšikas. Kelis šeimynos
įtakos policijos viršūnėse.
i gyventojus. Jisai paskyVATIKANAS. — Sekma itinkamų adreaą.
narius jis pažadino, apkraus Į Iš to ir protestai.
daboklę, liet iš ten plėšikas 1R-rg miestui “cenzo” dieną, kas
SUMAŽINĘS SAU ALGĄ dienio popiety Šventasis Tė Šventasis Tėvas, atsakyda tė kelis kambarius ir pabėgo
įsilaužė ir pabėgo.
|įvyks ateinantį trečiadienį.
vas Pijus XI andiencijon pri mas į tų adresą, pareiškė di nešinas apie 7,000 dol. pini
!> Del to pabėgimo jis dabar |fpaj bus j^kj]mės paminėti diNubausti penki
IIAVANA, Kuba, birž. 7. ėmė Pontifikalės Sv. Petro 0- džiausio džiaugsmo už jaus gais ir brangenybėmis.
buvo teisiamas Kretingoje.^ miesto gyventojų priau
SOk.T.kZiHe.Lte.i“ėia’ i": .Teismas'mtarė jį 'nubausti' 6
— Kad sumažinti valstybės ratorijos auklėtinius. Jų prie mingus vaikelių žodžius.
recki nubaudė pabaudomis 24- savaitėmis kalėjimo, tuo tar- gimą praeituoju dešimtmečiu.
išlaidų sąmatų, respublikos šaky buvo Popiežiaus atstoSusprogo bomba mokykloj
Tą dieną bus paskelbta ofi
įToliaus kalbėdamas pažy
prezidentas Machado savano- ’vas Italijai arkivyskupas BoKelly Junior High School os \vardos penkis rinkimų vi j pu plėšikas stropiai tardomas cialia gyventojų skaičius.
riai sumažino sau algą nuo rgongini Duca. Be to, buvo mėjo, kad šeštadienį minėjo laboratorijos kambary suspro ršaičius už suktybes balsavi dėl padarytų žmogžudybių.
25,000 dol. ligi 12,000 dolerių dar monsignoras Ottavianaiš savo 73 metų amžiaus sukak go bomba. Sužeista du moki muose. Jų tarpe yra dvi mo Vieną jau prisipažino padaCHICAGO IR APYLIN
tuves. Taigi suėjo 73 metai
į metus.
Popiežiaus sekretarijato, kun.
niu, S. Balicki, 15 m., ir J. teriškės.
iręs, bet už kitas visą bėdą KĖS. — Pramatomas dailus
kaip apturėjęs 5v. Krikštą —
Spellman iŠ to paties sekreta
Bazedonis, 12 m. Abu paim Mirizciiznc rvuriMTmiT įverčia savo draugui šlušniui, oras ir kiek šilčiau.
tą už viską brangiausią viršNEVEDĘ MOKĖS MO
MEKSIKOS* GYVENTOJŲ
bėgantj poji(.jja nugovė.
rijato ir E. L. Hearn> Kolum
ta į Šv. Kryžiaus ligoninę.
SKAIČIUS
gamtinę dovaną. Skatino ir
KESČIUS
bo Vyčių atstovas Europoje.
Bombą į mokyklą nusinešęs
“R.”
PINIGŲ KURSAS
vaikelius dažnai atsiminti sa
Kaip žinoma tą Šv. Petro
Bazedonis. Kur jis ją gavęs,
MEXJCO CITY, birž. 7. —
KURSAI
BERLYNAS, birž. 7. — Oratorijos įstaigą įkūrė anais vo krikšto sukaktuves.
Lietuvos
100
litų
„,$10.00
dar neišaiškinta.
Einant naujuoju gyventojų aPabaigęs
laimino
auklėtiVokietijos ministerių kabine metais Amerikos Kolumbo
Britanijos 1 sv. sterL
4.88
pskaičiavimu, Meksika šian
inius, gi ypatingai laimino Ko
APIPLĖŠTA BANKA
tas parlamentui įteikė suma Vyčių organizacija.
Francijos 100 frankų
3.91
die turi virš 16 milionų gy
Gavėnios metu studentams
•
Šventasis
Tėvas
atydžiai lumbo Vyčių organizaciją, ku
nymų uždėti 10 nuošimčių mo
Italijos 100 lirų
5.23
ventojų. Į praeitu du metu ateitininkams yra rengiama
klausės Oratorijos himno, au
ri įkūrė Oratorijų naudai jau
kesčių visiems nevedusiems
Belgijos 100 belgų
13.94
i Keturi plėšikai vakar api priaugo virš 2 milionų.
visa eilė paskaitų iš ideologinuolių,
Šventojo
Tėvo
šird
vyrams, kurie turi nuolatinius klėtinių giedamo. Po to priė
Šveicarijos 100 frankų 19.37
plėšė Niles miestelio banką.
įjos srities. Jas skaito gerb.
žiai labai 'artimų.
mė taip vadinamų
petraskatiužsiėmimus.
, Pagrobė 4,000 dol.
PLATINKITE “DRAUGĄ" ateitininkų vadai, L. Univer- Vokietijos 100 markių 23.85
IŠ

CHICAGOJE

COLOMBIA

SVEČIAS

t

Šeštadienis, Bh< 7 d., 1920

draugas
priversti vilniečius išsižadėti savo šventų

“DRAUGAS”
neina

kasdien,

teisių.

Uakyrua aakmadlanlna

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

“Lietuviai rodo didelės atsparos”, sako
p. Erss, tačiau visur sutinku daugybę kliūčių. TORNADO IR NUOSTOLIAI
Didelį darbų dirbanti “Ryto” draugija, kuri
išlaiko 80 mokyklų, išlaikymai iš vyriausybės
Tornado yra vėsulos rūšis.
negaunama
nei
vieno
skatiko.
Savo
mokyto

Tai didelis sūkurys, nuo že
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vaL
kasdien.
jų lietuviai parengti negali, nes mokytojų se mės aukštai iškilęs į padan
Bkelblraų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
minarija dar tebėra uždaryta.
ges. Ištolo žiūrint atrodo kai
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
Lenkai, žinoma, tiksliai tai daro. Jie no triūba, aukštai ir apačioj plavai. po piet.
ri, kad lietuviai pasiliktų tamsus, nesusipratę, ti. viduriusiaura. Sūkurys visarba lankytų jų vedamas mokyklas, tuomet Ikų, lamdo ir triuškina. Jis
“DRAUGAS”
lenkinimo darbas jiems pasidarytų lengvos- 'čiuožia ligi 40 mylių greituLITHUANIAN DAILY FRIEND
nis.
mu valandoje. Bet patsai suPubllshed Daily, Escept Sunday.
Į lietuvių kultūros, organizacijos ir kurio verpetas sukas arti 500
8UBSCRIPTIONS: One Tear — >6.00. Slz Montbs
— >>.60, Three Montks — >2.00, One Month — 76c. spaudos darbų, lenkai kas kart ineša daugiau'inybų valandoje. Tai nepap-

PRENUMERATOS KAINA: Mėtau* — >«.0«, PuMt Matų — >160, Trims Mėnesiena — >2.00, Vienam
Mėnesiui — 76c. Nuropoję — Metams >7.00, Pusei Me
tų — >4.00. Kopija .030.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų neųrųMna, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunfilama tam
tikslui pašto lenkių.

Kurope — One Tear — >7.00, Slz Montbs — >4.00

Cobt — j01c.

Adrertialnų ln “DRAUGAS'* brings best results,
Advertlsing rates on appllcation.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley A v., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
VILNIUS MIRŠTA.

A. Erss, žymus latvių rašytojas, Liet.
spaudos žiniomis, rašo knygų apie Lietuvą,
kurioje visapusiškai atvaizduosiąs lietuvių
gyvenimų. Kad geriau pažinti tautos ekono
minį ir kultūrinį progresų, p. Erss, besilan
kydamas Lietuvoje, užsuko ir į Vilnių.
“Mūsų Vilniaus” pranešimu, p. Erss,
grįžęs iš Vilniaus krašto, apie lenkų nelais
vėje vargstančių Lietuvos sostinę, pasakoja,
kad Vilnius skursta, Senas, istoriškas mies
tas merdi. Iškentęs pasaulinio karo audras ir
patekęs svetimiems, nustojo tos reikšmės, ku
rių turėjo pirmesniais laikais, Pirma Vilnius
buvo visos Pabaltės centru, o dabar yra ne
teisingai pasisavintu, ' svetimos valstybės
pasienio miestu.
Statyba Vilniuje sustojusi. Po karo per
visų laikų pastatyta vos pora namų. Gatvės
vien duobių. Šalygatviai kur iširę, kur vi
sai jų nėra.

Vilniaus apverktinos būklėj priežastys
glūdi tame, kad Vilniumi lenkai visai nesi
rūpina. Patys miesto gyventojai, gyvendami
didelį ekonominį skurdų, miesto puošti ne
pajėgia.
LatvMį rašytojas ir tų pastebi, kad ten
ir prekyba sustingusi bankrotų bangoj. Vie
noj didžiojoj gatvėj per metus subankrutavę
dvidešimts prekybos įmonių. Visų gi pramo
nę šiuo tarpu sudarų keletas lentpiuvių. Pre
kybininkus ir pramonininkus suėdu mokes
čiai, kurių didumas esąs neišpasakytas.
Vilniuje nebesu jokio judėjimo. Gyven
tojų skaičius nuolat mažėja. Viešbučių pusė
tiek, kiek prieš kaTų, bet ir tie apleisti, ap
griuvę, pustuščiai.
Ūkininkų padėtis šiais metais visai ne
bepakenčiama esanti. Valdžia žemės ūkio ga
myba visai nesirūpinanti. Ūkininkams gręsiųs
visiškas bankrotas.
Žinoma, Vilniaus ekonominė būklė be
galo sunki pasidarė dėl to, kad okupantai
gyventojų padėtimi nesirūpina. Jiems rūpi
tik lenkinimas. Jie tyčia tai daro, manydami

AMŽINOJI LEMPUTĖ.
Vakar buvo iškilmė. Užėjus nak
čiai upė Yo-Ba (Kinijoje)
pasidarė
kaip užburta. Tik pasakose tokių gali
ma buvo rasti. Čia gi ji ištikrųjų tokia
buvo. Visa upe, kaip tik užmatyti, plau
kė milijonai mažučių, įvairiaspalvių le
mpučių. Rausvos, žalios, auksinės, rau
donos, melsvos ir baltos maišėsi tarp
savęs. Jos, kaip ugniniai vabalėliai, šo
kinėjo ir mirgėjo ant vandens pavir
šiaus.
Nakties tamsoje tas reginis buvo
nepaprastos grožės.
Lemputes uždegė
ir paleido ant
vandens Buddhistų vienuoliai. Jų švie
sa turėjo nušviesti vandenų pasaulio
tamsas. Jos reiškė aukas skenduolių
dvasroms. Jos turėjo apšviesti joms|
kelią į rojų. Tai pagonų iškilmė.
Suskambėjo kaž kur varpas.
Jol
garsas aidėjo nakties tyloje. Tai budd-'
nistas tyruolis turi užgauti varpą šim-'
tą aštuonis kartus vandens dievaičio

į garbei.

NAUJAS KLEBONAS.

RADIO MONOPOLIJOS
KLAUSIMAS.

Pastaraisiais metais Ame
rikoj
išsivystė
kompanija į
vardu “Radio Corporation of
Arnericu”. Ši kompanija šiandie skaitosi galinguoju trustu. Savo žinyboje ji turi di.
•
•
I
Uziumų radio dirbtuvių ir sau j
nepriklausomus radio gamin
tojus spaudžia į sienų. Tai Į
viena didžiausių monopolijų,
apsunkinimų, kliūčių, mėgina demoralizuoti1 rastas smarkumas. Sukuriu šioj šaly. Ji didesnė yra už vijaunimų, vienok visiškai nuslopinti nepajėgia, į vidury, kaip triuboj yra tus- sus kitus trustus. Ji valdo
nes pas lietuvius yra daug pasišventimo ii | tuma ir tenai oras labai sus- virš šešių bilionų dolerių tur
pasiryžimo.
Įkystėjęs. Tad kada į ta tuštu- tų. Praeitais metais ji žmo
„
.
.... ,. v,
■
mų palenka koki namai, ku- nėms pardavė puspenkto mi
Spaudos padėtis \ įlniaus krašte priint !
1
triuose yra daug tiršto oro, iliono radio instrumentų (priliauti Murovjovo laikus, o gal dar net juos
jie susprogsta. Dažniausia sto- i imtuvų).
prašokstanti. Nei vieno laisvesnio žodžio negas kai žmogaus rankomis nuBet ar ši galinga kompani
leidžia saviems reikalams ginti. Iš Lietuvos,’®
plėSiamas ir trenkiamas į pa- j ja tikrei yra n,onopolija ir ar '
ja tikrai yra monopolija ir ar
net ir iš Rygos, įvesti laikraščius bei knygas
Gerb. kun. prof. B. 7
u j'1
- irtas
šalį. Stogas ir namai išlieka,
gali gvvuotk tai klausimas.
uždrausta. Visuomenė gyvenanti laukimo
klebonas j Šv. Juozapo lietuvių parapijų ioo. Ci.i
jei nepaklydo paties suburto šis khlusilllas bus sprendžia.
nuotaikų, laukianti kažin ko geresnio. Visų
eago, Ilk, vieton išvažiavusio Lietuvon gerb. kun."
briaunos.
Kitaip-gi
\iskas
su-.
|nJls
teismuose.
Teisingumo
mas teismuose.
akys krypstų į Lietuvų, nes iš Lenkijos nie
A. Petraičio. Naujasai klebonas kunigu Įšventin
amdoma.
departamento sekretorius Mitko gero nesitiki sulaukti.
tas 1917 metais. Metus laiko buvo asistentu Šv.
Tornado yra trumpo laiko ]lelĮ fuo reikaIu jau kreipės
Kryžiaus par., o nuo 1918 m. npofesa1'
kolegi
Del latvio p. Erss pasiryžimo parašyti vėsula. Liečia nedidelius plo- į federali teismų Delavvare
joj ir buvo asistentu Dievo Apveizdi, par. Nau
veikalų apie lietuvių tautų, reikia pasidžiau tus. Bet pikčiausia už visas jįvalstybėje. Jįs
reikalauja
jasai klebonas yra iškali us ir populiarus kuni
gti, nes yra vilties, kad jisai jų parašys ob- kitas vėsulos lūšis. Tornado uįnjuncįįon>> prįeg jos veikigas.
jektingai. Latvių politikai iki šiol pataikavo siaučia išimtinai Amerikos J. JUQ radio diryoje
lenkams ir dėl to su jais Lietuva negalėjo už- Valstybėse ir Australijoj. J.’
mėgsti tampresnių ir labai Pabaltei reikalin Valstybėse ji kas metai užmu-j “Badio Corporation of A- ,„įems instrumentams dal ų, nierikos piliečiai gaus savo
gų santykių. Toji knyga gali padėti latvius ša apie 300 žmonių. Pasitaiko Į nier*ca’*’ buri tuia al)ie ^’^Įnes tuos patentus turi mi.m- į pasportam nemokamai Lietusuartinti su mūsų tauta ir parodyti, kiek vj8aįs metu menesiais, Į, įi patentų radio instrumentams, 'tas trustas.
■vos konsulo vizas, išpildydaskriaudos jie yra padarę Lietuvai užgrobda dažniausia kovo, balandžio, sekretoriaus iššaukimų pri
i mi tam tikrų pareiškimėli,
Tad ioje kovoje daugiau- !
ima.
Sako,
kad
teisinas
paga

mi Vilnių.
kad jie aplankysiu Kaune
gegužės ir birželio mėnesiais.
šia ir einasi apie patelių
liau
turės
išspręsti
ar
ji
teisoLietuvos ūkio parodų. Tad,
Vilnius prie lenkų dar labiau merdės ir Daugiausia liečia vidurines
kontrolės klausimų. Nežinia
tai
gyvuoja.
Kad
ji
teisotai
girdi,
visi keliaukite su “San
skurs. Jo gyventojai dar su didesniu pasiilgi Vakarų valstybes, kaip tai
. • ..
,.
. , .
kaip i tai atsineš teismai. Tik
ji pati apie tai ne-*x.J
T
daros” ekskursija, tai sutau
T'
mu lauks išvadavimo. Del to mūsų tauta ne Missouri, Illinois, Indiana ir Į gyvuoja,
žinia, kad “Radio Protective
abejoja.
pysite $10 už vizų.
tik neprivalo Vilniaus krašto pamiršti, bet kitas.
progos
Association’
Iš tokio pranešimo išeina,
“Radio Corporation of Ame daug ko pasiglemžti. Jei jai
padidinti pastangas ir pasiryžimų jo atva Kai-kuriais metais padaro
Lietuvos
vyriausybe
davimo darbų
ir didelius- medžiaginius nuos rica” viršininkai pareiškia, butų pavyl<y didžiumą paten- kad
• * dirbant. Juk, mes be Vilniaus
'
.
»»
i
I
:
....
,
. . , ., Sandūros
cncimiinjcu
vxn
ekskursijai yra
nenuritnsini!
tolius, kas siekia keliolikų mi. kad radio vysto menų ir “biz tu paimti
į savo kontrolę, tau
...
,.
....
P™'*™nį” kooperatyvėmis pastango- ir-ji gal butu pasilikusi tekiu,SU*lltU’
lionų dolerių.
M<v kre.pen.es į Lietuvos
SENIAUSIAM KUNIGUI IŠVAŽIAVUS.
St. Louis miestas labiau mis. Ten. tikslui juk ir reika- (mt gaHognoja tlUftil
į konsulatų, klausdami ar žino
už kitus miestus nukenčia nuo j’-noa sugrupuoti atatinkamas
apie tą pranešimų “Sanda
Išvažiavo Lietuvon kun., A. Petraitis; Šv. tornado. Tai dėlto, kad tose j patentų skaičius, kad nebūtų
roj”. P-nas konsulas atsakė,
Juozapo par. klebonas, So. Chicagoj. Iš kle apylinkėse dažniausia pakyla (kliūčių vystyti menų ir palaikad tų pranešimų matęs ir
bono vietos atsisakė, nes Lietuvoje' mano ap ta vėsula. Siaučia ilgiausia'.Lyti “biznį”.
kad tai esąs neteisingas pra
sigyventi.
vienų valandų ir dažniausia! Šių kompanijų kovoja “Ra
nešimas. Jokių privilegijų ir
Kun. A. Petraitis yra seniausias lietuvis popiečiais, ty. tarp 12 ir C dio Protective Association1'.
jokių išimčių su vizomis ne
Šių sąjungą sudaro mažieji i Laikraštis “Sandara
kunigas Cliicagos arcliidiecezijoj. So. Chicagoj valandos vakare.
radio gamintojai. Turi mažai gūžio 15 dienos laidoje pas- daroma.
jisai išbuvo apie trisdešimts metu. Nors ji
“Sandaroj” minėtas pranesai mūsų visuomenėje ypatingo veiklumo ne SKAITYK IR PLATINK “ biznio”. Neturi daugelio rei- kelbė: “Sandaros ekskursijai
«•
jši,nas itlftas “Žioplių” skyTIKTAI KATALIKIŠ
kalingų patentų. Negali naudo vizos dovanai.”
parodė, tačiau pasižymėjo savo mokslingumu
Girdi, visi keliaujantieji A- riuj' Ir ne be reikalo. IštiknjKUS LAIKRAŠČIUS.
ti pagerintų savo gaminakaipo astronomas. Jisai turėjo vienų iš di
jų yra tai , labai žiopliškas
džiausių observatorijų Amerikoje, kurių buvo
būdas pasigarsinti savo kromanęs dovanoti Lietuvai, tačiau, dėl kai ku
parapijoje. Jisai yra gabus ir populiarus ku
NAUJAS KLEBONAS.
l mėli.
rių nesusipratimų, ji teko svetimai įstaigai.
nigas. Reikia tikėtis, kad jam vadovaujant j
Gaila, kad taip atsitiko. Lietuva būtų turė
Yra išrastas kurtiems
So. Cliicagos lietuviai katalikai palydėjo So. Cbicagoje gyvenančių lietuvių katalikų!
jusi gražių ir didelę observatorijų, kokios ji savo senąjį klebonų mokslininkų, bet už tat veikimas atsigaivins ir sustiprės.
j laikrodis — budelnikas. Užsta
dar iki šiol neturi.
į jo vietų gavo kitų mokslininkų — kun. prof.
čius ant reikiamos valandos,
Tat, sveikiname naująjį klebena ir linki- ]aikrc(,is Bmcta
kanin0
Linkime gerb. kun. A. Petraičiui dar il B. Urbų. Kun. Urba per keliolikų metų pro
gai pagyventi ir Lietuvoje pasidarbuoti savo fesoriavo arcliidiocezijos priruošiamojoj se- me pasisekimo atsakomingame ir sunkiame'^ kuris paliečia mieganti ir
jminarijoj ir buvo asistentu Dievo Apveizdos ganytojavimo darbe.
pažadina.
mylimojo mokslo srityje.

Bet štai ana ten visuomet ant vie-< rėdami kaip drugeliai ir mašalai šoki
tos spingsi vandenyje raudona šviesa.I nėjo ant vandens. Aš pasakojau jam
Ji — tai atspindis amžinosios lempelės, istorijas apie tolimus kraštus: .apie va
žinėjimą rogėmis žiemą; apie kalnus ir
kuri dieną ir naktį žiba koplytėlėje.
ši stovi ant pat upės Yo-Ba kran kalnelius; apie vandenkričius, besiver
to. Čia gyvena Amžinoji Meiiė — Kris žiančius žemyn į pakalnes, apie v.aikų
tus. Lempelės šviesa yra Jo sargibi- ir mergaičių žaislus laukuose; apie lai
nis. Ji pasako visiems, kad čia yra am vus ant didžiųjų vandenynų ir baisias
audras, kurios mėto laivą kaip skiedrą.
žinosios laimės Viešpats.
Labai jam patiko ir nuolatos troško
Yuen Šen.
Vakar apleido ši pasaulį vienas mū girdėti istoriją apie Betliejaus Vaikelį,
sų prietelis. Yuen Šen buvo 12 metų apie tą didžiausią Dievo meilę ir Be
vaikutis. Jis buvo vienturtis. Jis gyve galinę Auką ant Kalvarijos.
Kada aš kalbėdavau apie Vaikelį
no kokią mailę atstu nuo manęs ir
Jėzų, Yen Seno akys atsiverdavo pla
Yo-Ba.
Keli mėnesiai atgal Yuen Šen ir aš čiai.
pasidarėme dideli draugai.
Pavaka
Vieną kartą jis atėjo pamatyti ma
riais aš dažnai vaikštinėjau po laukus. ne koplytėlėje ant Yo-Ba kranto. Aš
Daug kartų aš sutikau tą vaiką. Jis jam parodžiau mano mažutę bažnytėlę
prižiūrėjo savo tėvo jautį. Jis jį girdė ir amžinąją lempą prieš altorių.
“Šis yra mažutis Vaikelio Jėzaus
upėje ir šėrė po dienos darbo.
kada mudu pasilikome draugais, jis namelis,” aš jam pasakiau. “Gal čia
man parodė savo turtus: bažanto lizdą dažniau ateisi, Yuen Senai ir parodysi,
kviečiuose, duburį išsimaudyti upelyje kad tu Jį myli.”
ir vietą, kurioje erelis buvo sugautas.
Rekolekcijos.
Turint liuoso laiko, daug kartų mu-i
Turėjau keliauti j mūsų metines re
du sėdėdavom ant upelio kranto, žiū kolekcijas į Hanyang. Man sugryžus iš

PAIKAS BUDAS PASI
GARSINTI,

ten Yuen Seno tėvas aplankė mane. ,
Jis yra pagonis ir aš jo nebuvau nie
kur dar sutikęs.
“Kada gryžai, Tėve?” jis užklausė
manęs.
“Apie dvi ar trys dienos atgal,” at
sakiau aš jam.
“Aiyah, Aiyah!... Kaip gaila, kad aš
to nežinojau!”
“Kas, kas atsitiko?” klausiau aš.
“Mano sūnus, tavo draugas Yuen
Šen, mirė. Jis mirė pereitą naktį. Jis
buvo mūsų vienatinis kūdikis. Aš jį
mylėjau už viską labiausia... Tūkstan
čiai prakeikimų ant Buddhos... Mano
vienatinis sūnus ir Buddha neišgelbėjo
jo!
“Apie dešimts dienų atgal jis pa
rėjo namo blogai' besijausdamas. Aš
maniau, kad tai nieko svarbaus. Ryto
metą jis jau negalėjo keltis; ir pana
šiai toliau. Atėjo daktaras ir pasakė,
kad vaikas saulės karščio užgautas.
Kasdien Yuen Senas klausė apie tave,
tėve, ir prašė tave surasti. Tris kar
tus aš čia atėjau, bet tu buvai Hanyange. Aš troškau padaryti viską savo'

sūnui, tėve. Aš norėjau keliauti j Hanyangą, bet bijojau, kad nesugryšiu j
laiką. Mano vaikelis.... jis verkė šauk
damas tave ir kitą kokj-ne-kokį drau
gą Jėzų. Ai, tėve, kaip gaila, kad aš
nežinojau, jog jau esi namieje! Gal
būtum išgelbėjęs mano sūnų!” ■
Raminau nelaimingąjį tėvą,
kaip
galėjau. Jis buvo pagonis ir negalėjo
mano raminimo gerai suprasti. Bet aš
jam papasakojau apie Dievo meilę. Iš
aiškinau jam apie Jo vienaičio Sūnaus
Motiną. Pridėjau, kad Dievo Sūnus pa
siėmė Yuen Seną už savo draugą į
dangų.
Aš nežinau, kiek tas mano klausy
tojas suprato. Bet vienok jis daug su
siramino. Yra kiekviename žmoguje įginitas linkimas į krikščionybę. Taigi
tiesos apie Dievo meilę ir Dangų, kad
ir netobuliausiai suprastos, labai pa
veikė į tėvo širdį.
Tikriausiai tikėjimo pradžia gavo
vietą jo širdyje. Vis tai per Yuen Se
ną. Jis pasėjo sėklą. Skausmo ašaros
ją suvilgė.
(Bus daugiau)

DRAUGAS

Šeštadienis, Birž. 7 d., 1930

METINIS PIKNIKAS
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS

SEKMADIENYJE, BIRŽELIO (JUNE) 8 D., 1930 M.
BERGMAN’S GttOVE, RIVERSIDE, ILL.
ŠOKIAI, MUZIKA, IŠLAIMEJIMAI IR T. T.
Visus Nuoširdžiai Kviečia,
Klebonas ir Aštuoniolikiečiai.

pastaruosius ketverius (1926 gyventa ir nebegali viso savo me kv. kiru., Olandijoj 215, A—29) metus išnešė iš Lietu prieauglio namie sulaikyti nglijoj 255, Vokietijoj 130,
vos 53,288 sveikinusio ir sti Tuo tarpu tirštai gyvenami Šveicarijoj 94. Danijoj 80; o
I
priausio amžiaus žmones. Kad kraštai, bet turį stambių pra- < vis dėlto iš šitų kraštų emi
... - JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ SKYRIUS. =
Mes, Amerikos lietuviai, ir-j
Prof. Kampininkas
ir aukščiausia’ pakelta žemės inonę, labai maža emikrantų gracija labai menka. Tokia
ji ruošiamės Vytauto “biliBAIGIANT MOKSLĄ.
mo gero. Tokiu būdu jis atsi ūkio kultūra nepajėgs duoti teduoda. Pramoninguose kra- Belgija jos visai beveik netu
jušą” iškilmingai švęsti. Tik
darbo visam Lietuvos prieau- štuose žmonių tikras skruz- ri.
lygina pasauliui, kad jį den
mes esame laimingi tuo, kad
(Bus daugiau).
(270 žodžių).
gia mėlynu dangum; džiugina gliui. Net tikrai pavyzdingų dėlynas: Belgijoj 260 viena
niekas mums čia galvų ne
akių kraštas Danija žemės ū- ‘
- --------------------------kvaršina visokiais sumany Kaip neišmintinga peteliškė, šypsančiomis žvaigždėmis; vai
kyje sutalpina tik 32 proc.
mais Vytauto vardui, Įamžin pamylėjus rožių darželį, svaig gydina gamtos vaisiais, o, ant
savo gyventojų. Atsisakyti
Delko Visi Patyrę Žmonės
ti, kad ir pastatymu kolegi stanti nuo gardaus kvapo ir galo, prirengia vietų' juodoj
nuo
stambesnės pramonės
grožės, persiveria savo šilki žemelėj — atsigulti.
Perka
jos bernaičiams, ir t. p.
_ . . ..
„
,.
mums reikštu netekti galimyO kai lis užmerkia savo , •
, ... .
,. .. ....
Kai Lietuvoje da sukama nius sparnus erškėčiais, taip
.
.. „
I btų pakelti ir pati žemes ūkį
akis, žmonija, lvg .
, v».
•
..
, •
galvos, kuo čia Vytauto var- jaunuolis, atvėręs neišlavintas nuvargusias
.
’ ’ ' ” i i aukščiausia galima laipsnį,
apraudoja
jo L
.
‘ ' .
* • •
Šįmet, kaip visi žinote, šven dą j amžinus, mes, amerikie- akis į pasaulio žavėjančius lakštingala,
” ’
1
.
'Nesant pramones, taigi ne-:
Dėlto, kad CHRYSLERIO automobiliai yra stipriausi,
•iame didelį ir “vožnų” “bi-|čiai, tą galvosūkį jau turime i blizgučius, kūdikiškų
širdį prasišalinimų, nes jis medum, ’ant" į’ sįambessnių miestų su
gražiausi, smarkiausi, ir geriausi, ką už tuos pin'gus
lijušą” — 500 metus nuo I). isrišę; būtent, nuo jūrų iki1 siunčia į platumų pasaulio kur jųjų penėjo. Jo kilnus įspušiandieną galima nupirkti.
, pasiturinčia buržuazija, ūkinijūrų Vytautų čia įamžinsim sirenos traukte traukia savodis, lyg žilo Egvpto saldūs nkas netur: čia pat artį gc.
L. K. Vytauto mirties.
kurio
piknikais, dainų šventėmis, į žadančiomis, tuščiomis dai- kvepalai, dabins amžius, kurie ros ir pasUviOs nnk08 savo
Kiekvienas žmogus,
k ratinėj “ziegorius” lietuviš- susirinkimais salėje, prakal- nomis. Privyliotas prie tų laimins jo kapų.
ūkio produktams: Jis negali
kai taksi ir kurio gyslomis bomis ir t. t. Tai bus “poru- sfll°s dainininkių jis randa
Šį mėnesį tūkstančiai jau- gauti net pakankamo kultūrilietuviškas kraujas teka, be jo nikus”, kuris ir po 50 m. jau- tiktai tuštybes. Širdis, kuri nuolių su diplomu rankoje nu- nio impulso, kurs gaunamas
kio “kvesčion”, rengiasi tų nąjai lietuvių kartai, jau, plakė ant bangų linksmybės,įžengs laiptus tų mokslo namų, miestuose ir kurs veikia tei“bilijušų” tinkamai paminė- gal, net lietuviškai nebekal puola, skęsta, ir, kaip tūkstan kurie juos auklėjo. Paskutinį giamai į ūkininko smegenų ii
t i. Tik, juo arčiau į rudenį, bančiai, gyvai liftdys Vytauto čiai tų seno pasaulio mytolo- kartų atsisuks ir tars, “Su- muskulų judrumų,
tuo daugiau atsiranda suma- metus. Juk jau ne vienų “bi-|gij°s didvyrių, nelaimingasis diev, auklėtoja; aš einu ten,! Labai reikšmingas Kuroponymų, kaip ir kuo čia įam- Iijušų” mes esame čia taip tampa vergu tų, kurių rožt’s
rnane pjunįg jaryĮį tai, kų je faktas, kad iš retai gyve
Kožnai šeimynai nauda Jr garbė įsigyti CHRYSLE
žinus Vytauto vardų
j “įamžinę”, pav. Žalgirio 500 slėpė erškėčius.
RIO automobilių. Darbininkams, biznieriams ir pro
inan liepė’
( namų žemės ūkio kraštų žmo- į
fesionalams didelis pasiskyrimas — visokios rūšies
Lietuvoje, kas valsčius, tai jn. sukaktuves (1910 m.) ir
Kitas jaunuolis atstumia
Kiek iŠ jų yra lietuviai]> ’ nės nesustabdomai bėgo ir bė-!
ir
visokių kainų.
Kainos:
naujas sumanymas Vytauto k.
i peteliškes sparnus. Jis supran Kiek jų gali mūsų tėvynę,’^ i tolimus užjūrius arba Į
vardui įamžinti. Pav., vienas; Ištikrųjų, mes negalėjom ra-, ta kad saldusis kvapas neturi Lietuva, teisingai savintis ir artimesnius pramoningus kravalsčius siūlo, kad su Vytauto sti geresnių sumanymų Vytau- ištvermės. Jam rūpi rožės
štus. Emigrantai plaukia daudžiaugsm ingai sakyti:
!
auksinė
širdis
—
mokslas.
Iš
“bilijušu” valdžia įsakytų to vardui įamžinti
man pastatys sost, tarpe kitų , ^ausia iS
Poringa.
Įjos
jis
saldžiai
geria
gėlės
Miškų Urėdijoms skirti ūki
galingų Salių ir mano var,b,;
Itali'os> J
gilias
paslaptis,
jos
skausmus,
PROF.
KAMP.
RADIO.
ninkams malkų ne pavasary,
ankstins. Tai mano sfln(lB,.Btm.nnijoS, Vengrijos, Lenki-,
į
laime.
,
grožę
.ir
išmintį.
Kaip
; jos, I ietuvos, Suomijos. Iš
kada negalima į miškų įva
Automobilių, turėdamas, norėdamas mainyti ant naujo
Tai mano duktės!”?
Maskva. — Komunistų par- darbšti bitelė, kuri pasisotiJ SSSR milijonai pabėgtų, jei
— atvažiuok į mūsų įstaigą. Mes duosime teisingą ir
žiuoti, bet kitais cėsais. Kitas
Adelė Kmiliau skaitė,
gerą kainą.
valšč.ius siūlo, kad ūkininkai, tijoj neramu. Caro Stalino sos-' nūs, medų gamina, jis irgi sa-į
. tik kas atidarytų jiems duris.
sumokėję valdžiai savo mokės-! tas braška ir karūna, it vėjo vo vaisių sunaudoja dėl arty-'
Cicero, III. i Jš čia paminėjų kraštų tik
Mes turime aukštai patyrusius gerus mekanikus. At■- 5 viena Italija yra tankiai apvežkite savo automobilių į mūsų įstaigą dėl pataisymo.
čius, tų pačių dienų gautų ir pučiama, linguoja. Sostų, dal- ■
Inspekcija knrboratorio, generatorio ir ignition, dykai.
kvitas, kad valdininkai nesa-įbų užkišęs už pakojos, verda į
i■
....
=

[ Prašau Į Mano Kampelį j

Jaunųjų Žiedai.

CHRYSLERIO AUTOMOBILIUS?

Plymoiitli S59Ū. F. 0. B.
Chrysler $790. iki $2995. F. 0. B.

kytų; “kvitų gausi ryt atva- 'raudonarmiečių komisaras Vo- (
žiavęs”. Trečias valsčius siū-'rosilovas. Stalinui jau sapnuo

Lietuviai ir Pramonė

: TIKRAS VAISTAS VIDURIŲ NEGALĖMS

lo, kad su V y tauto bilijušu jasi, kad jis Lurkijoj ir nu- i, p, amonė ir krašto talpumas. visai paskandinti, dar nesu- per 14 metų prie brestnių piestų ir
•
1
• t • x
„ : ___ ' buvau pilnas bresinių nuodų. Per 2
Lietuvoj pasidarytų geri ke-,čiuojasi su Trockiu.
— Pramonės galimybės že brendusi Lietuvos organizmų.. metu vartojau x (eia paminėta nauliai. Ketvirtas valsčius reika
Jat ir labai
skelbiama®. tonikash Ne"
mės ūkio kraštuose- 3. Pra Šitie baisūs pavojai verčia į gelbėjo!
Lietuva, — Laisvamaniškas
Dabar iimu Trinerio Kartų
lauja Vytauto vardų jarnžin- į
monė kaip galybės ir pres mus ne tik pagalvoti, bet ir Vyną. ir matau, kad tikrą daiktą už- j
x. x , .
.
misionorius,.kuris nesenai notikau.
Ford. Kress.”
ti tokiu paminklu, kuriuo gali-■ ...
, . v.
tižo reiškėją. — 4. Kai ku imtis tikrų priemonių savo TRINERIO KARTUS VYNAS i
.
. . „ . . .
.
rejo Amerikos sandaneciams
ma butų ir užsieniui pasiro. ... ...
,,,T.
,, .
rios gairės industmilizacijos tautos ekonominiams pamata nekuomet neapvilia. Tik reik jj pa- ,
,
'naujų tikėjimų “Visuoma” 1ms konsoliduoti. Šia krypti- bandyti. Jūsų blogas apetitas, sukie- ;
dyti, t.y. mokyklomis. Penk-’ ».
link.
tėjimas, galvos skaudėjimas, nera
x
,
ciepyti, kilnojasi iš vietos 1
jmi pramonės ugdymas ir jos mus miegas ir bendras silpnumas
tas valsčius kelia sumanymų, ...
• , ,, i
. . ,T
.
.
vietų ir negauna pacientu’ .!
greit išnyksta. Visose aptiekose. Se, koncentravimai į lietuvių ra- mpeliai dykai iš Jos. Triner Co„ 1333
kad Vytauto metais visose
,
...
».
. T. ,
,
„.
Dabar apsistojęs siaurės Lie1. Pramonė ir krašto
jnkas yra pirmaeilis veiksnys. So. Ashland Avė., Chicago, IU.
įstaigose būtų panaikintos po-,,
.
. .
. .
,
Įtuvoje. Kur vėliau mesis —
talpumas.
Vien žemės ūkį keldami jo
pietinės valdininkams arba. tz . ,
. .
„ ..
'nežinia. Kai kas pataria jam
kiu
būdu nesustabdysime tos į
Jei skirtume Lietuvų Rytų
tos ir pasikalbėjimo su mer-1
.. .
.
• emigruoti į Marsų, gal, ten,
ginomis valandos, nes,
gyventojai atatinka jo skel- Europai, tai ji čia su savo 49 emigracijos bangos, kuri per '
niekur nėra parašyta, nuu
... ...,r5on«.Tno kvadratiniame
, .■------ mrtr
Igyv. viename
.’ kad .biamam
tikėjimui
Vytauto laikais nepriklauso-į
'i kilometre skaitytųsi vidutini
moję Lietuvoje būtų taip bu-',
PRAŠAU NESIJUOKTU okai apgyventu kraštu. Tačiau
vę. Žodžiu, šimtai kitokių į
atskilę nuo Rusijos vis labiau
naudingų sumanymų. Tai tik
susirišame su centro ir šiauAnt Halsted St.
provincijos, o kur da sostinė!'; Tavorščius I — Drauge, jei'rės vakarų Europa, kuri viĄntai, sostinėj vieni duoda ' Stlsivienvmo seįnias tave iš-' dutiniškai apie 3—5 kartus ysumanymų - Vytauto vardui rinkh} fCentr0 valdybę> prie ra tirščiau gyvenama, negu
įamžinti - pastatyti Kaune ,{0
labiflU glaustumeis?
mūšių šalis. Kai kam Vaka“pomnikų”, kiti muziejų, o, Tavorščius II
Prie Susi- ruose metasi į akį, kad Lie
Didžiausias pasirinkimas
provincijai atspausdinti “ab- ; vienvmo iždo.
tuva dar apytuštis ir mažai
radio ir fonografų.
rozėlių” su Vytauto atvaizdu!
sunaudotas kraštas, puikiai
nU
ir nukaldinti bronzinių meda- Į Garsus matematikas ir fi- tinkųs kolonizacijai ar bent e3417 S. HALSTED STREET
lių, po 1, 5, 10, 25 ir 100 Ii- lozofas Descartes sykį buvo konominei penetracijai; ir jis Šitaip visi jaunieji ir senio-1
Tel. Boulevard 4705
tų, kurių jau projektai nufo- turtingo, bet nemandagaus, čia pat, lengvai pasiekiamas, ji linksminsis Dievo Apveiztografuoti ir laikraščiuos pa-, žmogaus pakviestas pietums. Gamta nemėgsta tuštumos ir, dos par. metiniame piknike,
Chicago, III.
rodyti. Da kiti pramonę pa- Valgiai Descartes’ui patikę ir stengiasi jų užpildyti: dešim- birželio 8 d. Bergmano darže
kelti ir t. t. Ale kų čia, paties- jis valgęs gardžiuodamasis, tis tūkstančių žemės ūkio pro- Linksmiems šokėjams grieš
LIETUVIŲ RADIO
šilingi
L.
Krekščiuno
orkestrą.
kit man dvi jaučio odi ir ne- Pastebėjęs tai šeimininkas ta- letarų ar,nuskurdėlių, iSbėguPROGRAMAI:
galėsia visų tų gerų sumanv- rė:
šių iš Lietuvos Pietų Ameri- Pasišokę svečiai pas i stipry s
Sekmadieniais nuo 1 iki
miĮ surašyti. Gaila nabago
— Nemaniau, kad mokyti kon, pakeičia ne taip jau gau- gardžiais gerų šeimininkių
pagamintais
užkandžiais
ir
Vvtautn “bilijušui” rengti ko žmonės, filozofai galėtų būti sūs, bet daug reikšmingesni
2 vai. po Įlietų stotis VVCFL
saldžiais
gėrimais.
Svečiai
tu

miteto, kuris jau žilti prade- tokie godūs prie skanių vai- tūkstančiai svetimšalių, pene970 kiloc.
rės
progos
išbandyti
savo
lai

da ir da vis negali galvose su- ftiy.
) truojančių Lietuvi
pramoKetvirtadieniais
nuo
7
virškinti, kuris tų sumanymų
— O kų, tamsta manei, kad nėn ir prekybom
ai rodo, mę prie įvairių “geimių” ir
būtų geriausias Vytauto var- gamta gerų dalykų davė tik- kad svetimos bangos lėtai, bet lietuviškų saldainių, taip-gi iki 8 vai. vakaro stotis
\
*tai• durniams,
!
•
_A __
_ ,Altikrai
1
mm
natskiesti
4 1*« Antį ir nužr/ paragauti lietuviškų dešrų ir WHFC 1420 kiloc.
atsakė
Dėspradeda
dili įamžinti.
. įlieti, tolimoj ateity — gal net kindiiukų.
cartes.

DIDELIS PIKNIKAS

BUDRIKO
Radios

M. J. KIRAS Motor Sales
3207-09 S. Halsted St.
Tel. CALU11ET 4589.

Vai. Mckaniko: nuo 8:00 iki 5:00 kasdieną.
Pe n k t a d i erti uždargta.
Pardavimo departamentas nuo 9 >90 vai. ryto iki 9:00
vai. vakaro, kasdieną.

TREČIA DIDELE VYČIU EKSKURSIJA
LIETUVĄ
Išplauks iš New Yorko LIEPOS 5
Į

SKANDINAVU—AMERIKOS LINIJOS LAIVU

KRAUTUVĖ

a
4L

“F R E D E R I K

VIII”

KITI ISPI.AI RIMAI;
United State* ,. Dirželio 14 d.
l'nlted States ...
Oscar II ............ Dirželio 28 d.

Liepos 19 d.

VJkSIKAKYKIT VIETĄ DABAR.
KREIPKITfiS PRIE CHICAOOS AGENTE:
Paul P. Baltutis, 3327 So. Halsted Street.
V. M. Stulpinas, 3255 So. Halsted Street.
Vnlversal State Bank, 3252 So. Halsted Street,
J. J. Zolp, 4559 South Paulinai Street.
Metropolitan State Bonk. 2201 W. 22nd Street,
Central Manufacturlng Dlstrlct Bank, 1110 W. 35th Street

ARBA SCANDINAVIAN - AMERICAN LINE
ISO N. I.A SALI,F ST., CHICAOO, IIJ..

s
*

<

Šeštadienis, feirz. 7 d., 1930

DRAUGAS

LIETUVIAI AMERIKOJE

gelbos geraširdžių

amerikie-

ei u.

Didžioji Ekskursija
Į LIETUVA

Tam tikslui prisiuntė man, Į
nadoje augusios, tat sunku žemiau pasirašiusiam, įgalia-Į
joms lietuvių kalba vartoti, vinių rinkti aukas Amerikoj
i bet geri norai lietuvybėje vis- Kaišedorių katedrai. Kadir
Radio CAZ.
I kų padaro. Ketvirtas — J.
X Birželio 4 d. vakare Šv. Tumas pasakė monologų “Mei Idabar blogi, laikai Amerikoj
į ir daug visokios rūšies kolek
Antano bažnyčioje prasidėjo
Paminėjimui Vytauto Didžiojo 500 Mėty
dė”. Jis publikų žavėjo savo torių, bet, norėdamas išpildy
Novena prie Šv. Antano.
J komiškais judesiais ir šypse
Mirties Sukaktuvių
Noveną veda geri), pralotas na. Jis vos antras mėnuo, kaip ti vyskupo Kuktos prašymą,
— Po Vadovyste —
J. Maciejauskas. Žmonių kas Kanadoje naujas svečias ir kreipiuos į Jus, Amerikiečiai,
dien bažnyčioje vis daugiau I jau stoja savo brolių tarpan geros širdies, turėdamas vilti,
Praloto J. Maciejausko
kad išklausysite vyskupo pra
matosi.
Parodysime pasauliui savo pribrendimą, savo turtą ir vieny
dirbti.
FRENCH LINIJOS DIDŽIU IR GREITU LAIVU
šymo ir pasiusite aukų ar tie
bę, nes šis Bankas yra grynai lietuvių bankas, kuris lietuvių
Ciceros katalikai supranta
Penktas — Motejui skambi siog į Kaišedorių vyskupui,
vardą visados kėlė ir dabar kelia.
Dievo malonių svarbų ir jo nant pianu, ponia Kalinaus
ar
Amerikoj
jo
Įgaliotam.
mis naudojasi.
kienė sudainavo solo “NakX Birželio 9 ir 10 dieni1 ’ j ties svajonės . Sestas — paAukos bus suvartotas šven
ŠIO BANKO TURTAS YRA
Tėvas Alplionsas, Pranciška- |dai„avo
jaunilll0. Sep. tam tikslui.
$3,343,825-63
nas, atvažiuoja j Sv. Antano' in(as _ „,ergait5s v5, sceno.
IŠ NE\V YORKO IŠPLAUKS
Už aukotojus melsis ir vys
bažnyčia išpažinčių klausyti. je 1>ažoid6 „Ei6hn Besel-s .
kupas ir aš savo maldose pra
Jei neprigulite prie viršm-inėtos bankos ir neturite dar pa
X Gerb. pralotas lluciejans „į,.;.,-, padainav0 .-Lakštinsidėję pinigų, tai tuojau gaukite šio banko knygutę pasidėdami
šyčiu jums Dievo palaimos.
kas kas rytų n- vakarų 'šp«-|ga|a|f ” h. pa5oko “Suktini”.
nors kelis dolerius. Tada prigulėsite prie vienos iš stipriausių
Kun.
A.
Dexnis,
žinčių klauso.
j Ant galo jauna lietuvaitė L.
State ir Clearing House Bankų Chicagoje.
4557 So. AVood St.
X Šiame sekmadienyje, bir įJurčiutė gražiai scenoj pašo
Laivas plauks į Havre, Paryžiaus uostą, kur lie
Chicago, III.
tuvių ekskursantai bus persodinti į kitą laivą ir U
želio 8 d., Šv. Antano Novena ko, skambinant pianu p. \V.
plauks per garsu Kiel kanalą į Klaipėdą.
STATE’
bus tuojau po sumos.
Bepirštaitei.
Įgaliavimas.
X Birželio 1 d. “Boy Sc- Pasibaigus programai vaka
Laivakortės kaina i abi pusi $186, j vieną pusę y
$112, taksy $5.00.
|
autų” parodoje, Šv. Antano ro vedėjas J. K. pasakė kal Lietuvos Respublika
parap. skautai labai puikiai bų, paskui perstatė vietinį Kaišedorių Vyskupas
Ekskursija, turėdama vadu gerb. pralotą Macie- |
pasirodė. Jiems vadovavo Leo lietuvių kleboną kun. K. Ba
jauskį,
plačiai pagarsėjusį veikėją, bus smagi ir be H
1892 Nr.
sutrukdymą. 0 FRENCH LINE yra pagarsėjusi sa- |
Kokanna, skautmasteris.
ronų kalbėti, kurs visiems den Kaišedorys, 1929 m. rūgs. 24 d.
vo pasažierių geru aprūpinimu.
|
X Ciceriškiai visu šturmu gėjams dėkojo už surengtų va
Jo Malonybei
Tad visi dėkitės prie didžios ekskursijos.
|
ruošiasi prie savo parap. me karu
tinio pikniko, kuris bus Berg- Žodžiu, programa buvo Įvai Kunigui Antanui Deksniui
Užsisakykite vietas dabar kreipiantis prie šių Chi- L
Chicago, II!.
mans darže, birželio 15 d.
cagos agentų:
ii, neilga ir, kiek buvo girdė
X Birželio 5 d. Andziuliai, ti, publika programa paten Gerbiamasis:
Paul P. Baltutis, 3327 So. Halsted St.
tėvukai ir sūnus, išvažiavo kinta.
V.
M. Stulpinas, 3255 So. Halsted St.
S
Papildomai į mano įgalioji
Lietuvon. Andžiuliai Ameri Po to sekė šokiai, tautiniai
'Universal State Bank, 3252 So. Halsted St.
mus iš 1928. VIII. 28 Tamstai
Metropolitan State Bank, 2201 \Y. 22nd St.
koje išgyveno 40 metų ir vėl žaidimai, gražioje tvarkoje.
duotus ir remdamasis man
Pasauliniame kare
Kapitonas
x
J. J. Zolp, 4559 So. Paulina St.
grįš Amerikon.
Publikos atsilankė nemažas žinomu Tamstos susirūpinimu
Central Mfg. District Bank, 1110 \V. 35th St.
j|
X Mūsų geras biznierius skaičius ir visa pavyzdingai
Seno Kraj aus
Specialistas iš
ir atsidavimu savo besikurian
rubsiuvys Zakaras parapijai užsilaikė. Geistina, kad daž
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
čios Kaišedorių Vyskupijos
NEZIIRINT KAIP IŽSlSENfc.JLSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
aukojo $100.00. Atbaigė visas niau mus katalikiškasai jau
YRA. Specialifikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užreikalams, šiuomi pavedu Tam
kvotas.
* nimas paruoštų įvairių vaka
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą., gaivos skaus
J
ARBA
štai ir įgalioju rinkti aukas
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas liga3. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir
rų. Tėvai lietuviai, jums tei Amerikoje užbaigimui Kated
persitikrinkite^ ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
213 No. Michigan Avė.
kiama pagarba, kurie savo vai ros statymo ir įrenginio.
lį metų ir išgVd-ė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d.
CHICAGO, ILL.
kučius auklėjate lietuviškoje
4200 \Vest 20 St.
kampas Keeler Avė.,
Tel. Cravvfortl 5573
Kuriam tikslui kreipiamasi
Katalikų vakaras gerai p avy dvasioje, neleidžiate užgyven Į Amerikiečių duosnumų Tam
ti ištautėjimui. Štai, pavyzdys,
ko.
sta malonėsi aukautojams pa
Klaipėdos krašto savivaldy-1
jums buvo iš tų mažyčių mer
Gegužės 24 d. lietuvių ka gaičių, kaip jos sunkiai tarda aiškinti žodžiu.
bių rinkiniuose balsavo 15,431:
talikų šv. Jono Kr. Pašelpos mos lietuviškus žodžius daina
t Juozapas Kukta, i rinkikų arba 74.5 proc. turindraugijos įvyko
vakarėlis, vo. Mūs kolonijoje nemažai
Kaišedorių Vyskupas. ,čių teisę balsuoti.
kurio programų sudarė ir su yra Kanadoje gimusio lietu
. ... ... . ■ ........... ■
, I
— ...... ■—■ I — f" 'j
Mes turime pilnų pasirinkimų religinių
tvarkė J. Krasauskas.
viško jaunimo, bet nevisi nori
daiktų.
Pirma buvo vaidinama vie prisipažinti lietuviais. Labai EOSSKKSEOSSEESlISHKSiBHBIESEHSESBH
Misijų ir novenų reikmenos musų speno veiksmo komedija “Šala- apgailėtina, kad tėvai per tiek
cijalybė.
a
|
SVARBUS
PRANEŠIMAS
Pareikalavus
mielai
suteiksime
žinių
putris”. Visi artistai atliko
metų išlaikę lietuvybę, tikėji
apie musų patarnavimų. ,
savo roles gerai. Antras —
CHICAGOS LIETUVIAMS
mų ir šiandie grynai lietuviš g
dvylika jaunučių mergaičių
THE CATHOLIC SUPPLY HOUSE
kai kalba, o jaunimas šalina
•nuo 8-12 metų scenoje gra
4723
W. Madison St.
Chicago, III.
si nuo Lietuvos jaunimo, ša
žiai pažaidė “Jieva”, “ Pa
linasi nuo savų parengimų,
sėjau linelius” ir “Noriu mieneprisideda jokiam veikime.
-go”. Mergaičių pasirodymas
Toronto jaunime, spieskis į
scenoje publikai labai patiko.
33A
vienan lietuviškan būrin, sto
Trečias — panelės, M. Jurkit į jaunimo dirvų ir kas
Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nerei- |
čiutė ir V. Bepirštaitė padai
kuo galite pradėkite dirbti, o
kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar 1
navo gražia' dainų “Tėvjnė
mes parduosim olsello kaina grabus visiems. Ku- j
tuomet bus malonu žiūrėti į
Lietuva”. Šios lietuvaitės Kanudirbtus darbus.
rle laidoja gimines, arba savo draugą ar organl- |

CICERO, ILL.

'

Universal State Banke

Ile de France

Petoydoj, Liesos dily) 11 d. 1930

UNIVERSAL STATE
BANK
3252 S. Halsted St.|

i

1

Daktaras

wiss;c.

O

1

French Line

TORONTO, KANADA.

THE CATHOLIC SUPPLY HOUSE

8
8

I J. F. Radžius š

' GRABŲ 1SDIRBYSTĖJ Į

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00
8PECIACISTAS
Taigi nenusiminkit, bet. eikit pas
tikrą specialistą, ne pas kokj n r pa
tyrfelj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas Jums ken
kia, .r kur skauda, bet pasakys pats,
po pilno išegzaminn.vimo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to. kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.
Mano Radio*— Seope — Raggl.
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu aS 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, širdie., reumatizmo,
kirminų,
uždegimo Žarnų, silpnų plaučių arba
Jeigu turit kokią užsisenejuslą, Jslkerėjustą, chronišką ligą, kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, ccatldėlioklt
neatėję p*?
mane

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS
Inėjlmas Rūmas 1018

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvė.
Ofiso

1

Verandos:

Nuo

10

ryto

Iki

po pietą. Vakarais nuo B iki f
Nedėtlomi.

nuo 10 ryto
po pietų

Iki

zacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant gra- ■;
bų dėl sekamų priežasčių:
1. Nereikės mokėti komišlnas graboriui už
grabą.
2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja
Iš dalies Vilniaus Vyskupi ■ graborių.
To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole
jos, pagal sutarties su Rymu, IBI
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš
tapo įsteigta Lietuvoj nauja
jūsų
kišeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku
vyskupija Kaišedorys. PriejP^
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra
tos diecezijos priklauso ne-i B
lengva.
turtingi žmonės, daugiausia į
Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo, ki
dzūkai.
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime į
Kaišedorių vyskupija suda-,
savo išdirbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę
ro: 9 dekanatai, 65 parapijos!
. kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar
su 234,686 katalikų.
navimo, tai galėsite kreiptis prie bile graboriaus,
kurs
jums patiks.
Tos diecezijos vyskupu yra
Girios Volungėlis.

1

ATSIŠAUKIMAS.

g|H

S
i
i

kun. Juozapas Kukta.
Daug valgo pakelia vysku
pas organizuodamas diecezijų.
Reikalingi vyskupui ir kapitu
Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje l
lai namai, o da statoma nauja
Ofisas:
Skyrius:
j_
katedra.
668 W. 18th St.
3238 S. Halsted St.
Po karo vietiniai žmonės
laI
Tel. Canal 6174
Tel. Victory 4088
g
bai suvargo taip, kad vysku ■
pas yra priverstas prašyti pa- mhhihhhhuimhhhhum

J. F. Radžius

J

Tuoj Atsišauki!

Mes dar galime suspėti jus prirengti
kelionei į Lietuvą, didžiausiu pasaulyj
laivu LEVIATHAN, Snv. Valstijų Lini
jos, su patvrusiu palvdovu A. P. STUL
GA.

IŠ NEW YORKO LEVIATHAN IŠ
PLAUKS BIRŽELIO (JUNE) 11, 1930.
Tuo laivu važiuos nemažas lietuvių
būrys. Kelionė bus smagi.

Ketinantieji vykti į Lietuvą tuoj krei
pkitės į mus asmeniškai, laišku, telefonu
ar telegrafu ir jus prirengsime kelionei
su Ix!viatban.

PAUL P. BALTUTIS & CO.

3327 South Halsted Street
Telefonas Yards 4669
Chicago, Illinois
I Į,

4. ' „

,-..4..

A. P. STULGA

-4-

3

I

DRAUGAS

šeštadienis, Birž. 7 d., 1930

dabartinių Tėvų
Marijonų madieniais, aštuntų valandų,
Kongregacijos generolu, vyko parap. svetainėje.
Lietuvos aplankyti.
Jau suorganizuotas “baseWEST SIDE ŽINIOS.
A. M. BUTCHAS.
ball team” praktikus turės
EKSKURSIJA Į CHICAGO kas trečiadienis 7 valanda va
Pirm. A. Nausėda
X Vakar
Aušros Vartų
HEIGHTS, ILL.
kare, užpakalyje bažnyčios.
1024 Center St.
mokykloje įvyko Šv. Jėzaus
Tymas loš pagal sutarties su
Tel. Lincoln 3044
Ateinantį sekmadienį, biržeŠirdies intronizacija
Ryte
8
d.,
Chicago
Heiglits
i'-iriais
svetimais
tymais
.L
Rašt. P. Fabijonaitis
mokykla turėjo prieš įstaty
Vienas parapijoms.
lietuvių šv. Kazimiero par.
JIM CORBETT APIE
2350 So. Oakley Avė.
tąjį Šv. Sakramentų mons
JACK SHARKEY
turės
didelį
metinį
piknikų,
į
SHARKEY.
trancijoje šv. Mišias, per ku
IŽd. Kun. F. Kudirka
kurį žada privažiuoti svečių
riais virš dviejų šimtų moki
2334 So. Oakley Avė.
iš visų apielinkinių miestelių
Ką, buvęs čampionas sako
nių priėmė šv. Komunija ir
AGITATORIAI.*
ir iš Chicagos kolonijų.
apie musų Šarkį.
X Birželio 8 d. rengiamas
procesijoje Širdies
Jėzaus
Marąuette Parko biznierius piknikėlis dėl stud. *«. Atko Kun. K. Matulaitis
Buvęs Amerikos kumšti
himnų giedodami mokyklon
Juozas Mondžejevskis, 6600 čiūno, susirinks netik jo drau
ninkas čampionas Jim Cornuėjo, ir klasėmis, pasiskirs
2334 S. Oakley Avė.
gai ir pažystamieji, bet ir ge
.''-XI
So.
Waslitena\v
avė.,
su
savo
ros
valios
žmonės.
Kurie
no

bett, vienas iš seniausiu dar
tę, kiekviename
kambaryje
naujų dideliu troku gabens ri matyti trumpoj ateity savo V. Duoba
gyvų tebesančių, štai kų ra
šv. Jėzaus Širdies paveikslų
tarpe aukštai išsilavinusi, sų- 2328 W. 23rd St.
didelį ekskursantų būrį. Kaje- jžiningų
šo apie Jaek Sharkey:
ir teisingų daktarų—
intronizavo, bendrai kalbant
tonas
Kavalčikas,
biznierius
i
dantistų.
P. Atkočiūnas yra J. Dimša
Arba Max Sehnieling ne
pasiaukojimo šv. Jėzaus šir
ant To\vn of Lake, 4537 So. patyręs chemistas. Be abejo, 3230 So. Emerald Avė.,
mano labai
aukštai apie
Nuo daugelio metų plačiai
džiai maldų. Tad birželio mė
kad jo dantys užlieti negrius. M. Šlikas
st.,
savo
krautuvėj
žinomas
Chicagos
lietuvių
bizR
au
^
na
Taigi mums tokių daktarų ir
Jaek Sharkey, ar jis kalbėjo
nesio pirmasai penktadienis
10555 So. State St»,
reikia.
registruoja
ekskursantus.
Jam
apie ji pažeminančiai tik su
amžinai bus minėtinas mūsų nierius. Dabar p-nas Butclias
Visokiais
Labdarybės rei
Nors sunku aukštus moks-;
tikslu padidinti žingeidumų
mokyklai. Seserų Kazimie- įstojo į naujų biznio šakų — pagelbsti Juozas Lisauskis.
Ekskursantai gabensis daug lūs baigti neturint tėvų šioj kalais kreiptis į valdyba arba
apie kumštynes Birželio 12 d.!
riečių mokomi vaikai per vi būtent maliavų ir hardware
šalv, bet pasiryžimas ir gerų .
New Yorke, kurių pelnas eis
Nupirko Brigliton dovanų, o p. Lisauskis turės žmonių parama viską nugali, a^ato u .
sų mokslo metų mėnesių pir daiktų.
garsiam Pieno Fondui.
maisiais penktadieniais turi Parke gerai išdirbtų p-no Jo gardžių lietuviškų saldainių.
Rap.
no Deringio biznį po num.
bendrųjų Komunijų.
Pirm Šarkio muštynių su
CUNARD LINIJA LIETUVON
X Rytoj, Sekminių šventė 4414 So. Rockwell St.
Pliil Scottu tas Vokietis ma
IŠ DAUGELIO VIENA.
Greitas reguleriškas laivų patarnavimai Išplaukimai iš New
P-nas Butclias yra pane
je, visi Chicagos arkivyskupi
Torko { Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų
žai turėjo kų sakyt apie Ame
jos katalikai deda gailestin vėžietis, kilęs iš Naumiesčio
BERENGARIA
AQUITANIA
MAURETANIA
rikos čampionų. Bet kada aMarąuette Park. — Prieš
o
paskui
saužemiu
1
Kauna.
lu
iš
New
Torko { Kauną. J2*3
nas kermošius pasibaigė, Max Kuris pasirengęs kumštynėms gumo aukų, kuri Aušros Var par. Amerikon atvyko 1906 kiek laiko čia susitvėrė įvai
Pamatykit* Londonu pake
ir brangiau. Atskiri kamb., er
7
ly. Taipgi tiesiai } Londo
dvi vieta, geras naminiu val
pradėjo net labai garsiai sa su Schmelig’u, birželio 12 d., tų bažnyčioje bus kolektuoja- m. Cliicagon pribuvęs kaiku- rių draugijų. Kiekviena
nu kas Pėtnyčią nauji, alie
gis, mandagus tarnavimas. Del
jų
ma per visas šv. Mišias. Ne rį laikų dirbo McCormick
jų varomi
laivai. Trečios
New Yorke.
kitų Informacijų klauskite bite
vimi pasitikėti jog jis gali
turėjo po keliolikų narių. Mū
kleaos laivakortės J abu gaCunard agento, arba rašykite
laukiant tos kolektos jau pa dirbtuvėse ir gyveno West
tiesiai pas:
Šarki sumušti.
sų klebonas, kun. A. Baltutis,
rapijos ofisan prisiuntė savo Sidėj. Bet netrukus ėmė žval346 No. Michigan Blvrf.
Jeigu Vokietis remia saVo, lno^s^n^os Pus®s» j*s stovi už
gerai žinodamas, kur yra vie
Cbioaco, m.
duokles F. Siminas ir A. Mar- gytis biznio. Susipažino su pnuomonę apie Šarkį ant jo|Simto
Priešakyje kitų
nybė, ten ir galybė, patarė
• , - i j
„r__ ... 'tinavičius. Lai išprašo jiems nu Krotkum, dabartiniu Metc.
Kc u i vyru koki kada Smėlingas su-,
v
J
’
kumštynių ai Scottu, jis lakumštynėse
Ir Šarkis jvar^U maldavimai gausių Die Į ropolitan State Banko vice- šioms draugijėlėms susiorga
nizuoti į vienų draugijų ir pa
bai klysta. Tų vakarų kumš
,
,
.
, . ••
!vo dovanų!
prezidentu. P-nas Krotkas tamoka
daugiau
strategijos.
*
•
sivadinti “Šv. Vardo vyrų
tynėse su Scottu Šarkis nebu
MES MOKAME CASH
X Ryt iškilmingos Šv. Jė da jau buvo biznyje ir jis
Taigi,
jeigu
Smėlingas
įsi

draugija ’ ’.
vo tikrai toks kokis jis yra.
UŽ LIETUVOS 5% BONUS
zaus Širdies pamaldos bus p-nų’ Butelių priėmė savo val
vaizdina
kų*
nors
“
lengvo
”
Jis tų vakarų atmetė į šalį
Money Orderiai į Lietuvą per Radio tiktai 25 centai
Kaip pasakyta, taip ir padrauge su trečiomis šv. Mi- gomųjų daiktų krautuvėm
mokslų ir visus kumštynių rei kuomet stos prieš Šarkį, arba
Paskolos teikiamos ant Real Estate
Pripratęs prie tos šakos daryta. Tik per du susirinki
! šiomis 9 vai. Po pietų mišpa
jeigu
jis
mano
kad
susitinka
kalavimus ant keturių vėjų ir
biznio p. Butclias Roselande mu daug jaunikaičių įsirašė
rų nebus.
norėjo laimėti vienu užsimo- su kumštininku kuris jau praX Ryt susirinkimai: a) atsidarė savo bučernę ir gro- prie šios draugijos. Tikimės,'
jimu, todėl tai Šatkis prastai i7J° savo gerumo viršųnę, tai
cernę. Sekėsi gerai ir ten biz kad visi sueis į vienų kūnų.
įgrobė
tame bus Smėlingo didžiau- Blaivybės draugijos, — tuo
124 N. LA SALLE St.,
CHICAGO, ILL.
jau po sumos, b) Aušros Var niavo apie 4 metus. Po to biz Šv. Vardo vyrų draugija
sias
apsirikimas.
Šarkis niekad nesikumščiaių vyrų ir moterų po pietų, nį turėjo Bridgeporte. Vėliau laiko savo susirinkimus pir- j
' "d ?
■■
■ * 1
i i=?
Jeigu Max stos i ringę pras
vo prasčiau kaip tų vakarą.
sugrįžo
West
Sidėn
ir
turėjo
tai apie Šarkį manydamas, 1 vaL ir c> studento Atkočiu- *
Iš to patyrimo jis žymiai pa
Smėlingo pagelbininkai gali ir'mS« bei piknikierių, valgomųjų, daiktų krautuvę
sigerins. Tas pamokino Šarkį
jeigu būtų lietinga diena pa-, Tada plačiai žinomas vv ėst
kad jis nėra “žudytojas”, kartais sulaukti net strėnų rapijos svetainėje.
j Sidėj
real estatininkas p.
kaip sakoma apie Dempsey.! iškrypimo kada reikės pakelt
X Aušros Vartų parapijos Jackevičius užinteresavo p.
Šarkis patyrė kad jam reikiaisavo žmogų nuo grindų,
piknikas jau artinasi, liko Butclia real estate bizniu. Ir
biskį protavimo ir atsargumo i
(“I).”).
tik trys savaitės laiko pasi tame biznyje p. Butclias turė
--ne tik dviejų dykai paleis-1-------------------ruošimui, nes bus šv. Petro jo gerų pasisekimų. Persike- j
tų dirbti kumščių.
K OF L GAMĖS TOMOR
lė gyventi į aristokratiška j
svetainėje, 29 birželio.
Šarkis nebijojo Scotto smuR0W.
Chicagos priemiestį Riverside,
gių,
nes kaipo smogikas
--------- —
I Bridgeport. — Labdaringo kur išgyveno 7 metus.
Scott niekad nelaimėjo jokių jBridgeport at Gary, Ind.
Kadangi p-nas Butclias mė
sios Sąjungos 5 kp. susirinki
medalių. Taigi Šarkis tik iš South Chicago at Providence
mas įvyks sekmadieny, birže gsta darbų, o real estate biz
šoko su ypatingu staku ir Brigliton at North Side
lio 8 d. šv. Jurgio par. saiėj nis dabar sumenkėjo, tai su
pats buvo visai atviras smū West Side at Cicero
sirado pastovesnį biznį. P-nas
Cap’t. Vaitikaitis, of Cice- 2 vai. po pietų. Visi nariai la
giams. Jis to nedarys su Šme
bai prašomi atsilankyti, nes Butclias turėjo gerų pasiseki
lingti, ir jeigu Max taip ma- ,r0> notified me tliat their ga
no tai jis labai apsigaus.
jnie starta at 12 o’clock, I bus be galo svarbių ir įdo mų įvairiose biznio šakose, be
mių dalykų svarstymui.' Jau abejonės jis turės pasisekimų
Aš žinau kad Šarkis nesu- h°pe tlie otlier managers will
also let me know ivhen their vi,i ži”ome “pie uki° nuPir- ir maliavų ir liardvvare bizny
Savo šeimynai sutaupysi daugybę bėdų ir išlaidų, jei jūsų tes
lyginamai geriau gali kirsti
games start.
i 3 >• kim« ir
esame ji ma- je, ko jam širdingai linkime.
tamentų parašys geras advokatas.
kaire ranka negu Smėlingas.
P-nas Butclias sėkmingas
The Editor
;tę per Pereit$ piknikų. Visi
Tikrenybėje jis taip žymiai
Kad butuni tikras kad jūsų norai, įrašyti į jūsų testamentų, bus
negalėjome
atsigerėti ūkio būdamas biznyje, yra laimin
geresnis už Vokietį kad nėra
įvykinti, tai mes jums patariame pasiskirti trusto kompanija, kaipo
gražumu. Tas viskas lai už gas ir šeimyniškame gyveni
nei pamato juodu lyginti.'
testamento vykintojų.
dega mus visus prie darbo me. Augina du sūnų ir vienų
Smėlingas smarkiau kerta de- •
ir, įkūrimo seneliams prieglau dukterį. Šį mėnesį p-nams BuMusų bankas, būdamas trusto kompanija, mielai apsiinis veikti
š‘ine negu Šarkis, bet ta jo ga
dos artimiausioj ateityje. Pa- tehams sukanka 15 metų žekaipo jūsų testamento vykintojas. Pasiniatyk su mumis apie tų da
limybė nepakeičia dalyko ka
tys dirbkime ir kitus į darbų nybinio gyvenimo.
lykų.
da prisieis pasidalinti kairės
traukime.
’,|lr
1925 m. p-nas Butclias kar
rankos smūgiais.
Valdyba.
tu su gerb. prof. kun. Bučiu,
Šie lietuviai, dirbantieji mūsų banke, Sedemka, Jagminas, Rim
Smėlingo dabartinių dienų
kevičius, Žabelio, Mickevvicz, Laurinavičia, Metrikis, Adomavičia
pasižymėjimas remiasi tik ant
ir p-lė Laucaltė maloniai jums patarnaus.
jo numušimo Johnny Risko ir
15 raundų nuosprendžio prieš
Paulino. O iš šitų dviejų vyrų
nei vienas, nėra pasirodę kai
DIDELIS NUPIGINIMAS KAINŲ ANT DAIKTŲ
M
po geli boksininkai. Abu pa
r' i
t
JUMS REIKALINGŲ
and 'Jrust Company
sižymėję tik mokėjimu apsi
Kviečiame pasinauduoti musų nupigintomis kai
ginti. Koks tik vyras prieš
of Chicago
nomis.
Lymperopaulos,
Illinois
ujuos stojo niekad neturėjo
47th Street and Ashland Avenue
■ Ypatingai dabar nupiginome kainas ant White
niversiteto basebolo tymo ka
keblumo juos pridaužyti.
Lead, įvairių maliavų ir aliejaus.
Oerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoj
Šarkis yra kitoks. Jis yra pitonas.
HARDWARE & PAINTS
Amerikoj savo stiprumu ir geru patarnavimu.
greitas ir sumanus; jis moka
visokių kabliukų, jis moka ap — Į Lietuvą per metas į
A. M. BUTCHAS, Savininkas
siginti, jis gali stoti pfieš vežama 3,800,000 pūdų drus
4414 South Rockwell Street
Susivienijęs su National Republic Bancorporation
pačius geriausius kumštynių kos. Kiekvienam gyventojui!
Telefonas Lafayette 4689
lauke. Kaslink
kumštynių tenka po 24 svaras draskos. Į Į

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA

C H I C A G O J E

ŽINIŲ-Ž1NELĖS

CUNARD LINE*

$65.00

KAUFMAN STATE BANK

ankas Adaras Visą Dieną Subatoji

ArEsiPadaręs
Testamentą?

MUSŲ BARGENAI

a;

H

Peoples Jfational "Bank

1

DRAUGĄ?

6

Seįtadięnis, Birž. 7 d., 1930
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NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO - JUNE 8 D., 1930 M.

Ali Nations” Piknikas

JUSTICE PARKE, Archer 8č Keane Avės, Justice, Illinois
Visus'širdingai kviečiamo atsilankyti i tų “Ali Nations” “Visų Tautų” piknikų. Bus gera mu
zika, žaidimai, daug visokių įvairumų. Justice Park, kur piknikas Įvyks, randasi šalę C’ernausko
daržo.
Visus kviečia,
" RENGĖJAI.

--------- BENGIA---------

ŠVENTO DOVYDO PARAPIJA
f !k

CTk

— -------

------------------------

Įgyvendinti bendrus tarpe tė- galima gauti pas šiuos as- sisveeiuoti Lietuvoje, gi sugrįvų ir mokytojų susirinkimus inenis:
žus vėl atgal pas mus pasi
kaip kad “Parents and Tea- A. Bacevičius — North Side dalinti gražiais įgautais įs
FEDERACIJOS DARBUOTĖ veikti su Vytauto centraliniu cbers Association” yra Ame
Ver. Lukošienė — 18 St.
pūdžiais.'
.i t
komitetu.
•
rikonų tarpe.
B. Nenartonis — Marųuette
P. Jančienė Cbicagų aplei
Mėnesinis L. lt. K. Fede •Artėjant Federacijos Kon
Park.
džia pirmadienio — panedėracijos Cliicagos Apskrities gresui, susirinkę atstovai pra Pranešimai ir Pakvietimai.
A. Nausėdienė — Bridge- lio vakare 11 v. ir 20 minu
susirinkimas įvyko birželio 4 matė būtinų reikalų aptarti
port.
čių iš La ’Salle stoties.
Spaudos draugijos atstovas
d., Aušros Vartų par. mokyk aktualius organizacijos klau
A. Aleliunienė — BridgeTaigi, laimingos kelionės,
pranešė, jog dvi knygos yra
loje. Nors gražus vasaros va simus. Kadangi šis kongresas
port.
lauksime sugrįžtant.
spauzdinainos — kun. Pr. Bu
karas traukė gėrėtis viliojan yra jubilėjinis, Fed. ChicaNorintieji praplatinti pik
Ta pati.
čio ir kun. K. Matulaičio.
čia gamta, vienok nemažas gos apskritys prašo, ir ragi
niko tikietų, pasidarbuojant
Knygas galima jau užsisakyti.
skaičius veikėjų atsilankė Į na, draugijas dėtis prie ben
“Draugui”, gali jų gauti ir
Dienraščio
“
Draugo
”
at<< Draugo” ofise.
SPROGIMAS MOKYKLOJE.
susirinkimų. Mat, visuomeni dro katalikiško veikimo, prie
stovas
pranešė,
jog
“
Draugo
”
niai reikalai jiems taip pat Federacijos. Tiesa, kaip kele
P. A.
piknikas
įvyks
liepos
13
d.,
Kelly Junior High 7 a gratas atstovų pažymėjo, kad
lygiai rūpi, kaip ir savieji
Chernaūsko
darže.
Taipgi
1
de,
“fireworks”
skyriuje,
mes, lietuviai, susirgome loPosėdžio eiga.
IŠVAŽIUOJA
Į
LIETUVĄ.
kvietė dalyvauti piknike ir
birželio 5 d., 11 valandų, įvy
Atstovai iš įvairių kolonijų kalizmo liga — rūpinamės
kartu
pasidarbuoti,
kaip
tai
Birželio 11 d. Leviatlian lai ko didelis sprogimas, kurio
patiekė pranešimus, jog Vy- vien tik savais reikalais, o
praplatinti
pikniko
tikietus,
vu iškeliauja aplankyti Lietu-jivyhiu lietuviui Juozui Bagtauto 500 m. sukaktuvių mi bendrus visuomeninius reikat.
t.
vų įžymi Marquette Parko J danui, 11 m. amžiaus, gyvenėjimo darbas eina pirmyn. ^us pamirštame. Mažai kreiBe to, dar gauta užkvieti- darbuotoja p. Kotrina Jančie- pančiam 4440 So. Whipple st.,
piame
domės
prie
tinkamo
iš
Centraliniam komitetui val
mų į pikniktlį, kurs įvyks
sužeista kairioji ranka. Tuo
ne.
dyba išrinkta, medaliai jau auklėjimo naujosios gentkarWest
Sidėj,
birž.
8
d.,
ir
į
P. Jančienė, priklausyda jau nugabenus šv. Kryžiaus
dirbdinami ir tuoj bus gali tės... Apsileidimo netrūksta
Dievo
Apveizdos'
par.
piknikų,
ma įvairiose organizacijose, ligoninėn, ranka tapo ampu
ma juos platinti. Minėjimas kaip paprastoje liaudėj, taip
kuris
įvyks
Bergman
’
s
dar

bei draugijose, aplinkybėms tuota (nupiauta). Sprogimas,
ir iškilmės įvyks spalių 26 d., ir inteligentijoj. Pagalios at
že,
birž.
8
d.
leidžiant, daug yra kuo pa kaip sako, įvyko dėl kaltės
Ashland Auditoriume. Dainų stovai reiškė nepasitenkinimo
Susirinkimas
buvo
gyvas
ir
sidarbavusi. Ypatingai kaipo mokinio — lenko Balinskio,
šventė rengiama, tūkstantinį centro raštine'. Taipgi išneš
įdomus,
atstovai
pasirįžę
at

sųjungictė dirbo pirmiau Bri- kuris per sprogstamųjų me
chorų sudarys parapijų cho tas pageidavimas, kad pri
naujinti
jėgas toliasniam vei gliton Parko 20 kuopoj, pas džiagų uždavęs plaktuku.
klausančios
draugijos
užsimo

rai, orkestro.®, ir mokyklų
kimui.
Pažymėtina, kad nukentėju
kui persikėlusi į Marąuette
mokinių chorai. Bridgeporto kėtų metines duokles prieš
kongresų.
Apskrities
valdyba
Stud. P. Atkočiūnas, rast. Parko 67 kuopų — taip pat siam Bagdonui amputuota ran
atstovai pranešė jog dauguma
duoklių
patvarkymui
pagelbės.
rėmė visus kuopos gražus su ka, vienintelė su kuria jis ga
draugijų pasirįžusios bendrai
lėjo dirbti — rašyti, t. y. bu
manymus.
Iškeltas
naujas sumany
IBS
Linkime p. Jančienei lai- vo kairiarankis.
mas: šaukti visus, kurie tik
Raporteris.
Draugo” pikniko tikietų mingos kelionės ir smagiai pabaigia pradinę mokyklų į ben-'5

1 BUNCO PARTY.”

C H I C A G O J E

drų visų buvusių mokinių su
sirinkimų ir galop stengtis
tokių organizuotę palaikyti.'
Fed. Chicagos Apskritys pra(šo, kad Kunigų Vienybė skirjtų veiklų kunigų organizavi

Sloan’s

mui jaunosios kartos. Šis yra
didžiai svarbus klausimas,
kaip veikėjams, taip ir liau
džiai todėl turime
kreipti
daug domesio ir dirbti, bet ne
žiopsoti laukiant, kad kas
kits padirbtų.
Šis susirinkimas
ragina
“Jaunimo klausimui studijuo
ti komisijų”, kuri buvo iš
rinkta Vakarinių Valstybių
konferencijoj, kad pradėtų kų
nors veikti, šaukti susirinki
mus, t. t.
Susirinkę atstovai reiškė
padėkų Seserims Kazimierietėms už surengimų pradžios
mokyklų dainų dienos.
Pakelta mintis, kad stengtis

Liniment

TURKIŠKOS,

RUSIŠKOS

SULFURINĖS VANOS IR
ELEKTRIKINIS GYDY
MAS
Treatmental visokių ligų, reu
matizmo, nervų atitaisymo, Šalčio
ir taip
toliaus,
su elektriniais
prietaisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.
Mineralinės,
sulferlnės
vanos
duoda didžiausių, kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima išsigelbėti nuo
visokių ligų.
Moterų Skyrius atdaras Utaralnkals nuo 8 iki 12 vai. nakties.
Kambariai

dėl

pergulėjlmo.

(Juo 8 vai ryto Iki 1 v. nakties.
Nedėllomls Iki 2-.ros vai. po pietų.

i SODELI

SPUOGAI

Phone Boulevard 4552

«■■■■■■■■■■■■
^RsumatizmassausgelėZ
Kaalkankykite savos skaus- ■
™ mala.
Reumatizmu.
Sausgėle, g
M Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
g — rašmenų sukimu; nes skau- ■

dėjimai naikina kūno gyvy b z ■
■ tr dainai ant patalo paguldo.
B
CAP8ICO COMPOUND m ostls lengvai prašalina vlrėmln ėtas Ilgas; mums Handie dau• gybė įmonių siunčia padėka■ vonea pasveikę Kaina BSo per
paštų B Be arba dvi ai Sl.il.
Pukart tvirtesnė 7So.
■
Knyga: "flAI/TTNTB RVTCT-

■

™
■
_

■
■
-

f| KATO8" augalais gydytles, kai-

■
g
m

Justin Kulis

Z

1111 South Halsted Street

OMIOAGO. HjJDe

•BE

IŠBĖRIMAI
Atsikratykitx jų su

Federacijos 3 sk. ir S. L. R. K. A. 100 kp.

Nedčlioj, Birželio (tae) 8 I, 1930
ADV. BAGD2IUNO SODELYJ,
2322 So. Oakley Avė., kamp. 23rd Place
Pradžia 1 vai. po pietų. įžanga 25c., Vaikams 10c.

Pelnas eis studentui P. Atkočiūnui sušelpti. Šį piknikėlį 'remia biznieriai, veikėjai ir darbuotojai Įvairių
kolonijų. Piknikėlis bus linksmas ir tvaikus. Yra plat
forma šokiams, bus radio, gera muzika, gardūs valgiai
ir gėrimai. Vieta patogi, lapuotų medžių daug, Įdomus programas, rūtų darželis,
“straikieris” ir kitokie žaidimai. Ištikus nemaloniam orui viskas bus perkelta Į Auš
ros Vartų parapijos salę', 2323 AVest 23rd Place ir “Draugo” name.
Visus širdingai kviečia,

RENGIMO KOMISIJA.

BELSKIS Ir RAKŠTIS
2425 West Marquette Road

A. BELSKIS
A. BELSKIS Pb. G., R. Ph. VEDĖJAS

5Oc.

PUODELIAI

DYKAI

J. P. RAKŠTIS, Ph. G., R. Ph. VEDĖJAS

(Kampas 17-ta Ir Artesian)

TŪBOS

RADIO

n

' Išpardavimas I>
I
PEOPLES FURNITURE CO. didžiausi Lie- |
tuviai radio pardavėjai Chicagoje nusprendė suma- H

žinti radio staką ir išparduoti geriausių Standard |

padarymo radios už

kainos ir už % arba tiesiog

už pirkėjo pasiūlijimą.

n

11

Rengia

1657 WEST 45th ST.
ECZEMA

I
n

LINKSMAS PIKNIKĖLIS

A. F. GZESNA
Kampas Paulina Street

Rengia Dievo Apveizdos
par. clioras antradieny, birže
lio 10 d., Dievo Apveizdos
par. salėj. Pradžia 7:30 vai.
vakare. Clioras yra daug pa

sidarbavęs parapijos reika
lams. Tikimės užuojautos nuo
parapijom} skaitlingu atsilan
kymu. Turime vilties, kad ir
iš kitų kolonijų atsilankys į
musų pramogų.
Kvieslys.

1900 South Halsted Street

Nauja Gillette Britva
su geležte bus duoda
ma dykai su katra tū
ba Par arba Palmolive Shaving Cream už

MATYKITE ŠIUOS
BARGENUS ŠIANDIEN
$45.00
$195.00 R. C. A. Radiolas už.................. $VO«OO
$895.00 R. C. A. Radiolas su viskuo .. *£200.00
$223.00 Sonora Radios už.......................

$350.00 Atwater Kent Kombinacijos ra-

<«» ............. ............... $175.00
$150.00 Ativater Kent radios ...
$60.00
$246.50 R. C. A. Radiolas už .......... $1 ”1 3»«5O
$250.00 Atwater Kent A. C. setai -po ..
0.00
$245.90 Fada radios.................. ,.............. $98.00
$145.00 R. C. A. Radiolas už..................
8-00
Taipgi ir kitokių aukštos rūšies nauji radios dabar
parsiduoda už labai žemas kainas, kaip tai: SPARTON,

____

Pildymas Daktarų rereųjtų yra musų Kvarkiantis darbai.

ŠIOS SAVAITES BARGENAI

Cheramy Perfuma.- Paris, Ciel Bleu, Joli Soir, Cappi,
Biarritz ir April Sbowers — maža plečkutė .... 25c.
Houbigants Quelques Fleurs Veido Milteliai 55c ir $1.00
Boyer Hair Waving and Curling Fluid...................... 47c.
Kleenex .............. .................... ............................................ 23c.
Kotex ........ '............................. 1......................................... 39c.

Todėl Pasinaudokite Šia Proga.

BRUNSAVICK, MAJESTTC, VTCTOR, ir kiti. Todėl
nepirkite radio kitur pakol nepalyginsite mūsų kainų.
Lengvus išmokėjimai suteikiami visiems pagal išgalę.

'C'

''•-nn/eS Fu7™

25c Mennens Baby Potvder ... ■............................... . .. 19c.
50c Phillips Milk of Magnesia .................................. 42c.
1.50 ębamois Skurikes ..................................
98c.
35c Sloans Liniment 7.................................................... 29c.
25c Boric Acid.................................................................... 17c.
50c Woodburys After Shaving Lotion .................. 37c.

4177-83 Archer Avė.

2536-40 W. 63rd St.

Eastman Kodak Cameras ................. nuo $2.00 iki $20.00
Johnstons Chocolates ............................... svaras dėžutė 70c.

LAFAYETTE 3171

IPEMLOCK 8400

~~
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DRAUGAS

Šeštadieniu, P,irž. 7 ii., 10o0

ŽINIĮĮ-ŽINELĖS

C H I C A G

X Aušros Vartų mokykla
į mokslo melų užbaigos vaka-'
I rų užprašo visus ateinančiame
Stato keletu apartamentinių sei<llul(lįvnyje Meldažio sve
riamų ir biznierius J. Atkočiu- taįnėn<
nas. Jisai savo gražų reziden- Į
X Kun. K. Bičkauskas, Ineini namų prie Fairfield g-vės
•v ‘ . .
diana Harbor liet. par.
klebo
išmainė.
1
nas prisiuntė “Draugui” at
Reiškia, šioj kolonijoj sta-i vilutę iš Gibraltaro,
tyba ir biznis tebeina. Del to
X Dr. S. Brenza siunčia
ir pati kolonija tebeauga.
draugams sveikinimus iš Pa
ryžiaus.

SKELBIMAI "DRAUGE”
PASISKELBUSIEMS DUO
DA DAUG NAUDOS.

namų, kuris puoš visų tų rajo
nų.

BEDARBĖS NĖRA.
Marąuette Park. — čia na
mų statyba nesustoja. Nauji
namai kai grybai po lietaus
dygsta. Štai, žinomas kontrak
torius Danielius Gricius sale
savo rezidencijos prie 69 gat
vės, nupirkęs iš p. A. Dalgio
lotų, jau baigia statyti gražų
šešių šeimynų apartamentinį

GRABORIAI:
Telefonas Yards 1188

Šimpa tiltas —
Mandagm

STANLEY P. MAŽEIKA

D A K T A R A

A. BITINO
PAMINKLU DIRBTUVĖ
3958 West 111 Street
Chicago, 111.

Tel. Bevelry 0005

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue Ir 2 4-tas Street
Telef. Canal 1713-0241

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

JYDYTOJAS ir CHIRURGA8
Ofisas 2403 W. 63 Street

DR. J. P. POŠKA

3133 S. HALSTED STREET
Kertė 80. W estam Avenue
Tel. Prospect 1*28
Antras ofisas ir Rezidencija
Resldenclja 2859 80. Deavltt *tValandos: 2 Iki 4 p. p. Pancdėlials
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Tel. Canal 288*
Ir Ketvergais vakare
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Valandos: 8-4 po pietų Ir 7 -• v. v.
į vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
Nedelloj pagal sualta'lmų

Vienatinis lie Ofiso Tel. Virgiui* 8088
tuvis, kuris išRezidencijos: Vau Buren 6858
' dirba europlško Ir ameriko
niško akmens
paminklus.
Pasirinkimas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
didžiausias,
4142 Archer Avenue
kainos žemiau
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
sios.
2 Iki 4 ir 6 Iki 8 v. v.
Pirmas prie
Nedėliomls nuo 10 Iki 12 ryto
šais šv. KaziNamų Ofisas 8413 Franklln Blvd.
vartus.
Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.
iniero kapinių

piet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak.
šventadieniais pagal sutarimą.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. I. DUNDULIS

X Dievo Apvezidos para
pijos piknikas įvyksta rytoj,
birželio 8 d., Bergmans dar-’

Ofiso Tel. Victory 8687

DR. J. J. KDWAR$KIS

Rez. Tel. Midway 5512

Republlc 8468

iTel. Canal 6764

DR. A. A. ROTH

DR. A. RAČKUS

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

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS
Gydo staigias lr chroniškas Ilgas
vyrų, moterų ir valkų

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas 31 Street

iže* N(tik Popiečiai, bet ir
VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak.
visi Chicagos lietuviai ruošias!
I
DARO OPERACIJAS '
Nedėliomls ir šventadieniais 10-12
G
R
ABORTUS
IR
nis už kitų patar
Ofiso Tel. Canal 2118
vykti ir pamatyti prašmatnų i
Namų Tel. Lafayette 0098
IJgonlus priima kasdien* nuo
BALSAMUOTOJAS
navimas.
Aštuonioliktos piknikų.
Tel. Homlock 8700
pietų iki 8 vai. vakaro.
f
Rez. Tel. Prospect 061*
Turiu automobilius visokiems relCHIROPRACTOR
Nedėliomls lr seredomla tik
X Pereito ketvirtadienio
lškalno susitarus
calams. Kaina prieinama.
4650
South
Ashland
Avė.
OFISAS
vakare apie 9 vai. BridgepoiOfisas ir Laboratorija j'į
3319 AUBURN AVENUE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
te, Auburn avė., priešais p-no Į
PAORABŲ VEDĖJAI
Ir X-RAY
1900 S. HALSTED STREET
Tel. Boulevard 7878
Ofisas 6155 South Kedzle
Cbicago, III.
Rez. 6622 So. Whipple
Didysis Ofisas:
Garucko namais, susikūlė du!
2130 WEST 22nd STREET
NAMAI:
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
4605-07 So. Hermitage Avė.
CHICAGO
automobiliu. Vienas buvo vie-1 Vai.: 10 ryto — 8 vak. kasdien
Tel. Yards 1741 lt 1742
4193 ARCHER AVĖ.
PRANEŠIMAS
Ned. 10 - 12
tinis, o kitas iš kitur atlėkęs.
SKYRIUS
Valandos: prieš pietus pagal sutarti.
LIETUVIS
GRABORIIS
Tel. Lafayette 5793
4447 So. Foirlleljl Avenue
Niekas nebuvo sužeistas. Iš Gydau šias ligas; dusulį bronchitį, Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v,
Didelė graži koplyčia dykai
SKYRIUS
svetimojo automobiliaus iŠŠO- katarų, slogas ir kosulius, šlapligę,
718 WEST 18 STREET
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
141* So. 49 Ct. Cicero
ko du jauni berniokai ir pa- iepiIe™ aki« lr aus« trubclius- Tel. Wentworth 3000
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
Tel. Cicero f 7 94
Tel. Roosevelt 7532
. j , • ! pūslės ilgas, nervingumų, nutukimų,
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptieSKYRIUS
po nr. 2423 West Marąuette Rd. Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
J.
Lulevičius begO. luoj išsiaiškino, kad tųi| galvos skaudėjimų, širdies, jaknų ir
Rez. Tel. Stewart 8191 kos)
82*1 Auburn Avenue
Valandos:
nuo 2 iki 4 pu piet. Tel.
Apie 12 vai. jparalyž1^ reumatizmų, vidurius, goiGRABORIUS IR vagilių būta.
Tel. Boulevard 8201
Office: 4459 S. California Avė.
Prospect 1930.
,
T
.
•
•
i
’
torį,
tonsilitį
Ir
k.
BALSAMUOTOJAS
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
naktį atsirado ir savininkas,
Nedėlioję pagal sutartį.
Patarnauju laido
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
1~X T 4
T A YV7T<V’r
tuvėse visose mie kurs besųs nuo 67 gatvės. Vog
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 782*
fc U. LAlnAwiL£
Gydytojas ir Chirurgas
ADVOKATAI
sto
Ir
miestelių
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1980. Nedėtomis tik pagal su
dalyse.
Moderniš tasis automobilius atsimušė į!
LIETUVIS GRABORIUS
6558 SO. HALSTED STREET tartu
ka koplyčia veltui. p-no Garucko gražiai aptver-l
Teleph'one Central 6926
Patarnauja. laidotuvėse kuoplglauVai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
3103 S. Halsted
sia.
Reikalo meldžiu atsišaukti, o
tų darželį ir nuostolių padarė !
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso ir Rjs. Boulevard 6913
81.
Chicago,
III.
mano darbu busite užganėdinti.
Tel. Victory 1111 už apie $40.
X — Spinduliai
Tel. Roosevelt 2515 Arba 2518
Telefonas Boulevard 1939
Ofisas 2201 West 22nd Street
2314 W. 23rd Place
I. J. Z O L P
ADVOKATAS
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6223
VIEŠA PADĖKA.
Chicago, III.
rim
e
A
3464 S°- HALSTED STREET
Rezidencija: 6640 So. Mapletvood
•i
LJPs <9s Ms DrGnZd Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po
SKYRIUS:
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
134 North La Šalie Street
Avenue
Tel. Republlc 7868
pietų
lr
(
Iki
S
vai.
vakare
VEDĖJAS
1439 S. 49 Court Cicero, III.
Valandos
1
— 3&7 — 8 v. v.
Ofiso
Valandos:
CHICAGO, ILL.
Res. 3201 S. WALDACE STREET
Šiuomi reiškiu gilių padėka
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
Tel. C5cero 5927
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
1650 West 46th St.
pp.: Jonui Skinderiui, Univer- Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
Tel Rcosevelt 8710
9:30 vakare
Kampas 46th ir Paulina S ta.
Tel. Canal 0257 Res. Prospeot~888*
al, Indiana, Juzei Norkienei,
Vai. nuo 6 iki į 9 vai. vak.
Tel. Boulevard 5203
4608 S. ASHLAND AVENUE
'
Chicago, Illinois, -Onai Vilkai
Nubudimo
valandoje
kreipkitės
T
Netoli 46th St.
Chicago, III. GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR
prie manęs,
patarnausiu simpatiš tei, dainininkei, Cbicago, Illi
AKUŠERIS
PIGIAUSIAS EJKT. GRABORIUS
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau
CHUAGOJE
Gydytojas ir Chirurgas
Chicago,
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų nois, J. Budvičiui,
4740 Dorchester Avenue
Laidotuvėse pa dykai.
ADVOKATAS
tarnauju
geriausia
Illinois, Adv. F. P. BradčiuAKIŲ GYDYTOJAI:
Tel. Drezel 6328
1821 8OUTH HALSTED ST.
Ir pigiau negu kiti
Suite 721 First National Bank Bidg.
Vai.:
8
Iki
10
ryto
liui, Chicago, Illinois, J. Hert
todėl, kad priklau
Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava,
.
T11. .
38 S. DEARBORN ST.
8-8 vai. vakare
sau prie grabų išValandos 11 ryto Iki 8 po pietų
manavič.iui Clucago, Illinois, Tel Randolph 5130.513!. vai. 10-5
Tel. Yards 1829
dirbystės.
UNDERTAKING CO.
8 iki 8:30 vakare
OFISAI:
OFISAS
R. Brandis, Chicago, Illinois, Vakarais:. 2221 W. 22nd Street
P. B. Hadley Lic.

Geresnis ir Piges

. DR. J. RIMDZUS

DR. A. L. YUŠKA

J. F. EUDEIKIS KOMP.

DR. B. ARON

S. M. SKUDAS

DR. M. T. STRIKOL

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. H. BARTON

S

F. W, CHERNAUGKAS

[ DR. A. J. BERTASH

DR. ŽMUIDZMAS

J. F. KADŽIUS

DR? P. Z. ZALATORIS

PAUL M. ADOMAITIS

BUTKUS

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

Phonų Bonbvard 413®

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Koplyčia Dykai

per Konsulatų
710 WEST 18th STREET
Lietuvos Universitetui įvairio
Canal 3161
turinio anglų kalboje knygas.
Šios knygos š. m. gegužės mė
nesio 24 dienų laivu Oscar 11
GRABORIUS
Ofisas
'pasiųstos Lietuvon.

3238 S. HALSTED STREET
Tel. Vlrglnia 1290

Asmens turintieji atliekamų
anglų kalboje knygų prašomi

EZERSKI

jas perduoti Lietuvos Konsu
latui Chicagoje persiuntimui

Tel.

Victory 4088-89

Res. 4424 S. ROCKAVELL ST.

nebrangus, nes netart

ais Išlaidų užlaikymui
skyrių.

LIETUVIS GRABORIUS
Ofisas

3307 Auburn Avenue

(Su Adv. John Kuchinsku)
Vai.: 6-8; ser. ir pėt. 5-6.
Tel. Canal 2552

756 West 35th St.

11 So. La Šalie St., Room 1701
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-1

Kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9
Re6.. 2506 We3t 69th St.,
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

4603 S. Marsbfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

3241

SO. HALSTED STREET
Tel. Victory 0663

Lietuvos Konsuiibo Chicagoje.

7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir
Pėtnyčlos

DR. VAITUSH, 0. P. D.

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Naujausio iš
radimo su ge
riausiais pa
tobulinimais
ambulansas
(ligonvežimis) jūsų pa
tarnavimui
dienų ir nak
tį.

Telephone Rųpsevelt 9090
Name; 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 Wcat 22nd Street
Arti Leavitt Street
Telefonas Canal 2552

ii

n

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

J. F. EUDEIKIS KOMP.
4605-07 So. Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 arba 1742

f

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Sered<Kxis ir Pėtnyčiomis nuo 9 iii 6.

Room 928
Tel. Franklln 4177 •
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subataa

52 East 107-th Street
Kampas Mlohlgan Avė.
Tel. Pullman 5950

Nuo 8 Iki 9 vak. lr Subatomla

numeriu

Nedėliomls
Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
Susitarus vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4

pietų: 7—8:2* vakare
Nedėllomls 1* Iki 12

A. L. DAVIDONIS, M. D.

Telef. Midway 2880

SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. Kenwood 5107
Tel.
Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
apart šventadienio lr ketvirtadienio

Boulevard

1481

DR. V. A. ŠIMKUS

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 3 — 4 »- »•
7—* vakare

Office Boulevard 7*41

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS
Palengvins akių ’jtetnpimų
kuris
esti
pricžastimgalvos
skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus.
Atitaisau trumpų regystę lr tolimų
regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

pigesnės,

kaip kitur

• Tel. Boulevard 7589

DR. G. Z. VEZELIS

DR. HERZMAN

LIETUVIS DENTISTAS

IŠ RUSIJOS
•

4846 So. Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptlekos

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

Tel. Canal 8822
|

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

DR. 6.1, BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt Bt)

Boulevard 7589
Rez.

Hemlock

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų ir
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
7691 Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shore
2238, arba Randolph 6800.

DR. A. P. KAZLADSKIS
Val.: Nuo 9 ryto iki 8 vakare

"DRAUGO” ĖMĖJŲ SKA1
ČIUS NUOLAT AUGA.

APSIMOKA SKELB

TIS “DRAUGE”

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

Valandos* Nuo * Iki 12 ryto
nuo 1 Iki t vakare
8eredoj pagal eutart]

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

LIETUVIS ADVOKATAS
127 No. Dearbom Street

po

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

DENTIST AI

4712 S. ASHLAND AVĖ.

J. P. WAITCHl)S

ofisų

Gydytojas, Chirurgą* ir Akušeris

ADVOKATAS
Telephone Randolph 6727

Rezidencija
4729 W. 12 Pi.
Tel. Cicero 2888

savo

4910

105 W. Adams St. Rm. 21H
E3S

Perkėlė

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

(John Bagdzlunas Borden)

A. Kalvaitis,

DR. CHARLES SE6AL

DR. S. A. DOMflAT

ADVOKATAS
Vakarais

2924 Washington
12-2, 4-6, Blvd.

*9°1 — 14 St.
10-12, 2-4, 7-9

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS Tel. Cicero 662. Tel. Kedzle 2450-2451

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

JOHN B. BORDEN

Lietuvos Universitetui.

DR. G. SERNER

A. A. OUS

A. PETKUS

Kasų patarnavimas
visuomet sąžiningas lr

Nauja, graži koplyčia dykai.

už paaukotas

Tel. Cicero 2962

DR, S. ASHER
DENTISTAS
4901 W. 14 St.
Cicero. III.
X-Ray Ir Gae
Valandos: 10-12 ryt. 1:80—8 Ir 8-t
vai. vak. 8erodomls lr Ned. susitarus

DR. MADRICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ

Tel. Yards 0094
Rezidencijos Tel. Pis

8200

VALANDOS:

Nuo 10 Iki
Nuo 2 Iki
Nuo 7 iki
Ned«l. nuo

12 dienų
3 po pietų.
9 vakare.
10 Iki 12 dienų

i

DRAUGAS

8
ffl

Šehaęlitfnis, Birž. 7 d., 1930

zEsa
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PIKNIKAS ir -JOMARKAS
R

ŠV. ANTANO PARAPIJOS, CICERO, ILL.

Bus visokiausių įvairybių. Buck Jonės muzika. Kauno vištos, Klaipėdos Trunkai ir ger..... — Reseinių Šalta Koše, etc. Krosnos Byrąs. Du klebonu imsis.
— Ciceros Šarkis ir Jurbarko Mykąs Kumščiuosis.

NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO (JUNE) 15 D., 1930 M.

Širdingai kviečiame Visus Ciceros ir Chicagos ir Apielinkes Lietuvius.
Klebonas ir Komitetai.

BERGMAN’S G ROVĖ DARŽE, RIVERSIDE, ILL.

į:

BE

Brigliton Parke po num. 4140 į lis,” rengiamas studento Pe-'go” piknikui, būsiančiam lie-a Prancūzų chargė d’affaires
I tro Atkočiūno naudai, bus pe- pos 13 d. Černausko darže p. Henry Lietuvos užsienių
Archer avė.
Kadf p. Kazikaitis yra meis- skeltas j Aušros Vartų par.
reikalų ministeriui įteikė pra
dii fabrikų išdirbinių. Taipjtras savo amato yra aišku ir salę, 2323 W. 23rd PI. Kadan
ATLAS PHOTO STUDIO ncūzų užsienių reikalų minisgi
piknikėlis
bus
priešais
ilnai
gali
išfornišiuoti
to,
kad
.jis
dirbo
fornišiavimo
kati pilnai
terio Briando parengtų menio
J. W. Staneika
randumų Europos federalinės
namus pagal naujausios ma- darbus milžiniškoje naujoje “Draugo” namų, tai tų die
Naujas Savininkas
dos.
4
Brigliton Parko High Schoo- nų nuo 1 vai. po pietų “Drau
(Unijos režimui suorganizuoti.
Gerai,
pigiai
ir
greitai
atlie

“R.”
P-nas Kazikaitis šiame mė-įlėj. Savo darbų gerai atliko go” ofisas bus atdaras. Sve
kam
visokį
fotografijos
darbų.
nesyje — June Bride mėnesy- ir todėl jam pažadėta ir dau- čiai turės progos pamatyti
FA RM O S
4090 Archer Avenue
je mini penkių metų savo giau darbų toje įstaigoje,
Pardavimui 80 ak. fartna,
geri
Tel. Lafayette 0265
biznio sukaktuves. Tokiame j Nors pastaraisiais metais '“Draugo” moderniškų spaus
namai. 7 milž. karvės. 2 arki., įran
tuvę ir Kimball radio, kuris
kiai. Kietas kelias. H. IVelkie. VVamėnesyje minėti sukaktuves apskritai bizniai nėjo kaip
natah, Ind.
yra
paimtas
išlaimėjimui
iš
p-nui Kazikaičiui tinka tuo reikiant, bet p-nas Kazikaitis
BANIS STUDIO
11 ak. 2 vai. karu j Chie., 5 kamb.
žvilgsniu, kad jis pats dar', prieš du metu savo šapų pa- Peoples Furniture Co. “Drau- Specialistas grupių-vestuvių, namas, barnė gar., 3 vištiiyčios, 14

I

C H I C A G O J E

Tel. Humbold 5230
Rez. Armitage
1711

JUOZAS KAZIKAITIS
(Kazik)

Vienas žymesnių Chicagos i
i dirbtuvė ir krautuvė randasi
lietuvių pramokininkų ir biz
nierių. Jisai yra rakandų išdirbystėj. Turi savo dirbtuvę
setams daryti ir krautuvę ra
kandų. Savo krautuvėj turi ne
3518 So. Halsted Str.
vien savo išdirbystės daiktų,
bet ir kitokių didesnių rakan- Gražiausias Teatras Chicagoj

Ramova

PIRK VVINNER

Pi'.nal jrengtą pristatc»n už $310.
Super X. The Champion
German Bosch Mag. Co,rbin Speedometer.
Standard Eactory Eąuipment
Jūsų sena mašina už pirmų Įmokėjimų.
Taipgi 50 vartotų motorciklių
27-28-29-30 Henderson ir Supers ,
27-28-29-30 Indian Scouts ir Fours
Harley Single ir 4 5-47 Twlns.
Pirk su rašyta garantija. Priimame
Ir duodame j mainus karus. Central
Cycle Sales, 711 Jackson.

AUTOMOBILIAI
•e
NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTOEO IR
plyMouth

GRAHAM PAIGE

* -

DIDELI BARGENAI

i

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

Enamel indai buvo
$1.50, dabar 98c.

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

ST. BUKAUSKAS

ROXEE MOTOR SALES

. Vitaphone Vodevilio aktai
j Kalbantieji paveikslai, dai, nos, muzika, pasaulio žinios.

Tel. Cicero 689
CICERO, ILL.

A. ALESAUSKAS
MOTOR EXPRESS
Mes pemiufuojame-perveža-1
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.
GREITAI IR PIGIAI

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA
J. P. OLEKAS, Mokytojas

3106 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

PHANEŠIMAŠ7

Automobilių pirkėjams Ir savininDurys atsidaro 1:30 vai. po p. kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama..................................
—1__________ tyti naujus 1930 Nash automobiius
____________________ ' sul vėliausios mados automatiškais
' Įtaisymais. Sport Itoyal tekiniais Ir
Wm. J. Kareiva
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai
Nash ga'i papuošti- Už tokias pri
Savininkas
einamas kainas pas
Del geriausios rųšies
I ir patarnavimo, šau
BALZEKAS MOTOR SALB^j
kit
GREEN VALLEY
PRODUCTS

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.
4644 S0. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082

VIENATINĖ LIETUVIŲ
AGENTŪRA
GENERAL MOTORS

MARQUETTE JEWELRY PONTIAC IR OAKLAND
& RADIO
Savininkas R. Andrellunas

Telefonu HEMLOCK

SIS*

Pasiuvu Dreses
Moterys nuslpirkit ’ materijolų, o
aš padarysiu gražių dresiukę pa
gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)
4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238
Valandos nuo 10 ryto Iki 6 vai.
vakare, utarnlnke, ketverge ir Bu
bėtoms iki 9 vai. vakaro.

NAUJI STUDEBAKER
Kaina $895.00
114 w. s.
Atstovauja

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVĖ.
A. KASIULIS. Savininkas

LEAVITT STREET
GARAGE
Viktoras Yuknis, Savininkas
Į Visokis
automobilių dar’bas. Kainos prieinamos, dar
bas garantuotas. Red Crown
gazolinas.
2226-30 So. Leavitt St.
Tel. Canal 6954

TAISOME

Užlaikau visokių
lukstnlų ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių,
rekordų
ir t. t.
Taisau laikrodžius
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.

Į
•
,
j

3962 Archer Avenue

AUTOMOBILIU8

JUSTINAS P. ANTANAVIČIUS

Savininkas

padarom.

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS. Sav.
806—8 West 31 Street
Tel. Vlctory 1696

Phone Yards 180*
Chicago, III.

W1LLYS, WILLYS KNIGHT
IR WHIPPET
Taipgi
tų karų

Drillings Auto Body
834 W. 35th St.,

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONA8

B U I C K
Per 26 Metus Užima Pirmenybė.

Pirm negu pirksi automobilių, pamė
didelis pasirinkimas varto
gink BUICK Ir MARQUETTE
už labai mažų kalnų,

Norėdami pirkti pigiai
kreipkitės Į mus

gerų

karų

ARCHER BUICK CO.
4400 Archer Avenue

WHITE S0X MOTOR SALES

Virgtnla 2400
1 Blokas Nuo Kedzie Avė.

610 West 35 Street

JONAS ŠLEGAITIS

Tel. Yards 0«9#

LIETUVI8 PARDAVĖJAS

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Meister piano, 1 komb. geso ir
garbidžio degintojas, 2 šildytuvai, 1
garb. degintojas, 1 skalb. pečius.
Geram stovy. 664 4 So. May St. 1 st.

Pardavimui 2 šm. parlorio setas,
pigiai. 2117 W. 54 Pi.

Ypatingai geri dainininkai Chopperia. Tel. Kedzie 0950. 615 No. Ke-

ak. greipsų, sodas, augantis miestas. dzie.
4 gelžk. stotis, vieškelis, pigiai. $1,4 šmotų Wicker setas ir ispan,.
000 įmokėti. I. P. Latta, sav. No'rth šalka. 2035 E. 72 Pi. Tel. Fairfa.t
Judson, Ind.
2174.

MOROIČIAI-PASKOLOS

j. YUSHKEWITZ

SK O L I NA&T
PINIGUS
$100 iki $30,000
ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON & CO.
6755 So. Western Avė.
Telefonas Grovehill 1038

ĮVAIRŪS

Telef. Prospect 3140
Groc. dėl. restriktuota vieta, nėr
PARSIDUODA
naujas 2 flatų mu
konk. 5 švies. kamb. Pigi renda.
dideli
kambariai.
$1,650. Jšmok. 4642 Kennicott avė. ro namas, 5x5,
Beismentas gražus — moderniškas.
Tel. Avenue 5669.
NaMnas randasi prieš Lietuviškų baž
nyčių, Brighton Park.
Parsiduoda
IŠRENDUOJAMAS KAM
labai pigiai, nes savininkė išvažiuo
BARYS.
ja Lietuvon. Atsišaukite Į
■DRAUGO” OFISĄ
Gražioj Marąuette parko kolonijoj,
netoli parko, išrenduojamas gražus
50 p. front., miškai, ežeras lotas
kambarys su
visais
patogumais.
DYKAI. J mokėt $10. Dytas. Vertė
Kreipkitės Į "Draugų”, arba telefo$100. Sav. išeina iš biznio. 127 No.
nuokite: Hemlock 1006,
Dearborn St. Rootn 514.

KONTRAKTORIAI:

M. ZIZAS

MES

Budavojam naujas namus,
dirbam cemento darbus - fun
7217 S. CALIFORNIA AVĖ. damentus saidvokus, taipgi
muro darbus, iš medinių pa
Telefonas Hemlock 552*
darom mūrinius, apmurinam
medinį namų po vienų plytų.
Generalis Kontraktorius
Atrodo mūrinis, po to jau neBudavoju naujus namus ant reik pentyt. Turim namų ant
orderių. Senus priimu į mai- [pardavimo ir mainymo,
nūs.
JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue*
2453 WEST 71 STREET
Tel. Republic 4537
Tel. Lafayette 7674

~ J. MEZLAIŠKIS

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP
G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius
2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

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

STANLEY CIBULSKIS
MOI.IAVOJIMO

KONTRAKTORIUS

Poperloju, mollavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.
Darbas garantuotas.

5234 S. SEELEY AVĖ.
Hemlock 0653

V. PAUKŠTIS “
HARDWARE STORE *
2701 West 47 Street
Tel. Lafayette 1237
Jei jūsų kas neužganėdina, tai
atsilankykite į musų krautuvę.
Musų patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.
Pristatom į visas miesto da
lis.

M. YUSZKA
Plumbing & Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams
nausiu kuogertausla.

patar

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227
Telefonas Canal

Gražus vasarnamis, lotas 100x150
Fox ežeras, III. Mr. Van
Delden,
1100 Argyle Chicago, Tel. Edgewater
0056.

BIZNIO LOTAS 25x125, 2344 W.
St. Sav. 7032 So. Irving Avė.
It. Koepke.
69

Namų Statymo Kontraktorius
Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina.

SUDAUŽYTUS

Sutaisom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai
reikalingų
prie mašinos
viską

STREET

Gražus setas, stalas, 6 kėdės, $20.
PARDAVIMUI
Draseris su veidr., $40. 438 E. 72 st.
615 akerių farma ežerų apy Tel. Radclitfe 0327.
linkėj. $265 už akerį, 80 ake
REAL ESTATE
rių farma, geri namai po
$200 ak., 350 ak. farnia na
BARGENAS
AR NORI PINIGŲ mai nelaabi geri $80 ak. Tuš NEGIRDĖTAS
2 flatų mūro namas, po 6
ANT PIRMU MORGIČIŲ čia ir pagerinta žemė prie e- kamb. Priimsiu lotą į mainus.
Priežastis — einu į biznį.
Skolinam pinigus ant medi žero ir ežero teisėmis, pigios 1608 So. 49 Avė. Cicero, III.
niu ir mūriniu namu. Komišas kainos. Fanuos ir vasarnamiai 2-ros lubos.
išrendavimui.
tik 2%. Kreipkitės į
GEO. E. RICHARDSON
Public Mortgage Exchange
Round Lake, III.
REAL ESTATE
S. L. FABIAN, Mgr.
Darome įvairius legalius dokumen
Tel. 3
tus, apdraudžiame namus, automo
809 West 35th St.
bilius ir kitokias nuosavybės.
IŠRENDAVIMUI
2433 West 69 Street

J

Kaina $845.00 F. O. R.
šiandie, Birželio 7 d.
Pigus važinėjimas.
Jei manai pirkti karų, pirmiausiai
“THE MAN HUNTER"
ateik pas mus ir persitikrink, kad
Labai žemos Kainos
pas mus rasite geriausios rųšies au
Dalyvauja Rin-Tin-Tin
Didžiausias pasli-lnkimas Vartotų
tomobilius už žemų kainų.
Karų už Labai Pigių Kainų.
Taipgi turime ivalrių Įvairiausių
Ir
vartotų karų už labai mažų kainų.
“BEY0ND THE RIO
BRIGHTON MOTOR SALES
GRANDE”
907 W. 35 St.
Yards 4500
INC.
'Abu veikalai įdomus. Daly- Savininkai: J. Bagdonas,- Vainoras Galite pirkti Cash ar išmokėjimu
J. Lcskys
Tel. Lafayette 7139
I vauja garsus artistai.
Telefonas Lafayette 6660

Fifteenth St. Hardware
4938 AVBST 15 STREET

IŠMOKINAME ANGLŲ KAI,ROS
gramatikos, sintaksės,
aritmetikos,
knygvedystės, stenografijos
ir kitų
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja
sistema stebėtinai greitai už-baiglama
pradini mokslų Į devynis mėnesius;
augštesnĮ mokslų Į vienus metus. Amerlkos Lietuvių Mokykloje jau tukstančlai lietuvių Įgijo mokslus. Ateikite Įsirašyti šiandien ir Jums pa
dėsime Įsigyti abelnų moks’ų. Savo
buvĮ žymiai pagerinsite,
kai busit
abelnal ir visose mokslo šakose apSlivietę.

pavienių ir kitokių fotografi
jų. Esu patyręs tame darbe
per daug metų.
.
3200 SO. HALSTED ST.

ELLEN

Gėlės, vainikai vestuvėms, pagrabams ir kitokiems reikalams.

i

• dvigubino.
tebėra kavalierius.
P-nas Kazikaitis yra kilęs | Dahar p.nas Kazikaitis m;.
is Pagirio par., Tkmeiges nėdamas savo biznio 5 metu
apskr. Jaunas iš Lietuvos A- sukaktuves skelbia didelius
merikon atvyko 1913 m. Meis bargenus.
trystės išmoko piano dirbtuvė
se ir paskui rakandų dirbtu
EXTRA PRANEŠIMAS
vėse. Todėl jis yra savo amato
Jei rytoj, birželio 8 d. ištik
žinovas.
tų
lietus, “Linksmas PiknikėDabartinė p-no Kazikaičio

3857

MAJESTIC FLORIST

ŽEMIAUSIOS KAINOS
Dreiel Blvd.
50x169 p.

15 min. ėjimo iki Pasaulinės Pa
rodos 3 aukščių akmens fronto na
mas, štymu šildomas 7 lav. 4 maud.,
geram stovy. Sav. BAKER 2352 E.
7 0 Street

Did. 5
uždarytas
v.’apšild.
nus gerų
Fletcher
Sav.

kamb. mod. plytų bung.
porčius, didelis atikas, k.
2 karų gar. Imsim Į mai
lotų. Pigiai. $9,500. 6144
St. Tel. Berkshire
6493,

Gražus namai visokio dydžio ir
kainų, biznio pfopertės, biznio lotai,
farmos. 40 ak. Ir daugau. Bermons
Realty Co. Kamb. 210, Calumet Bl<lg.
E. Chicago,
Ind. Tel. E. Chicago
2981.

PARSIDUODA nebrangia
mūrinis namas 2 lubų. Savi
ninkas statė sau su visokiai
parankumais. 2 karų gara
džius. Labai dailioj vietoj. Sa
vininkas dėl sveikatos eina
farmę.
Del platesnių žinių kreipti;
6752 S. Artesian Avė.
Pirmos lubos

7233

PETRAS CIBULSKIS
MallavoJImo Kon tra k tortus
Maliavų ir Steninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.
2334 So. LEAVITT ST.
CHICAGO

WM. BENEGKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU
Naujausios mados popiera.
Pigiai. Greit. Darbų garantuoju
Reikale telefonuoklt
Lafayette 7554

—r
-riHTKIEWICZČ>

CONTRACTORS

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

