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Voldemaras Suimtas Ir Ištremtas
KAIP ATRODYS “AUKSO VARTŲ“ TILTAS

NEOFICIALIS žuvusiųjų SKAIČIUS
ITALIJOJ - 4,200

2IN1
MIRĖ KUN. VINCENTAS
GRAŠIS M. L C.

MUSSOLINI SAKO, ITALIJA NEREIKA
LINGA SVETIMOS PAGELBOS

Ukmergėje mirė kunigas
marijonas V. Grašis, sulaukęs

Iionies gyvenimų sutrumpino metodu (veiklos vaizdinguoju)
bolševikų kalėjimai.
“R.” »ir visai pritaikyta prie Švie
simo Ministerijos naujai nu-

Susekta, Kad Amtorgo Ben
drovės Galva Yra Čekistas
IŠTREMTAS BUVUSIS
LIETUVOS DIKTATORIUS

NYS KLAJPfitJOS
KRAITE

iIV kl. kursas — perijodai —
(kurių ikšiolinėse gramatikose

ŽUVUSIŲ SKAIČIUS
ITALIJOJ 4,200

KAUNAS, liepos 25. — Ei ' BENEVENTO, Italija, lie
Iš Klaipėdos praneša, kad
nant vietos komendanto parė pos 26. — Žemės drebėjimo
Kopūstų kaimo ūkininkas, Ja
dymu:, iš Kauno ištremtas bu plotuose žuvusių žmonių skai
kutis
rado daug brangių se
Architektai planuoja tokį tiltą, kuriuomi norima sujungti Oakland su San Francisco.
NAUJAS MOKSLO
vusia Lietuvos diktatorius A. čius dar nežinomas. Neoficia
novės iškasenų: rankų žiedų,
ŽURNALAS
liai paduodama, kad 4,200 ŠVENTASIS TĖVAS MEL BOLŠEVIKŲ BENDROVĖS
sagčių, papuošalų. Toj vietoj
GALVA YRA ČEKOS
Komendantas savo parėdy žmonių. Tuotarpu su kai-kuDŽIAS UŽ įNUKENTEpanašių daiktų rasdavo ir se- Šiomis dienomis išeina iš
me pažymi, kad Voldemaro riomis sodybomis dar nesu
VADAS
JUS.IUS ŽEMĖS DRE
Lakūnas mislcinlerius aj?- Į niau, bet vienus išmėtydavo, spaudos 1 Nr. naujo mokslo
buvimas Kaune yra pavojin sisiekta.
BĖJIME
leido ChicagO
kitus vokiečiai nusigabeno į žurnalo “Atheneum.” Tai bus
i
NEW
YORK,
liepos
26.
—
i
Miestuose
ir
miesteliuose
gas visuomenės tvarkai.
Alaskos misionierius lakū muziejų Berlyne. Į tų muzie- filosofijos, literatūros ir istoKongreso
komitetas
išklausi•
vedami
darbai
prie
griuvėsių
,
VATIKANO
MIESTAS,
Jis areštuotas ir kaipo po
nas kun. Delon ir brolis la jų nugabeno ir visai sveikų j rijos mokslo žurnalas. JĮ leinėjo
bolševikų
Amtorgo
Pre

atkasinėjimo.
į
liepos
24
(suvėlinta).
—
Tuolitinis kalinys išvežtas į kaž
kūnas »G. J. Feltes apleido kažin kokio kario lavonų su džia Teologijos-Filosofijos fakybos
bendrovės
vyriausių
jaus
po
vidunakčio
vakar
ir
kokį provincialį miestelį.
Svarbiausia šiandie Italijos
“R.”
•Chicagų čia pagerbę pirmojo šųrvuis iv papuošalais. Lavo- kul tetas,
nas prieš karų buvo laikomas
valdžios rūpestis yra nuken- Vatikane atjaustas smarkus (manadžerį F. M. Zlavkinų. Jis
.išsigynė vii
gyv. name ir gąsdindavo mo
įtėjusiems gyviems parūpinti žemės
KITOS NELAIMĖS
Marųuette atminti.
KARIUOMENĖ NUKEN
imaisto, tyro vandens, pasto griauti pietinės Italijos plo i Bet kitas liudininkas jame Abu išskrido į Vakarus.;
ITALIJOJ
TĖJUSIUOSE PLOTUOSE
gės ir apdrausti
Tos tai. Po pirmojo supurtimo •pažino čekos vadų.
plankys dar San Francisco.
Iškasenas ūkininkai randa1
TRENTO, Italija, liepos 25. pagelbos yra reikalingi dešim Šventasis Tėvas nujautė Įvy
Iš ten skris į Seattle, Wash. kalnely, netoli Dargužiu. Se MELĮFI, Italija, liepos 25.
kusių nelaimę Italijoj.
— Dolomites kalnuose vakar tys tūkstančių žmonių.
Orlaivis garlaiviu bus paim niau ten buvo beržynas. Da- — Šis vyskupo sėdybos mies
DIDELIS POTV1NIS
pasirodė daug sniego. Šio mie
tas
į Alaska.
INDIJOJ
Pirmasis smarkus Vatikane I
• bartinis ūkininkas Jagutis pe tas labai nukentėjo. Apgriau
sto apylinkes palietė didelė vė- EINA SKUBUS GELBĖ žemės supurtymas atjaustas
rėmęs iš tėvo ūkį, beržynų ta katedra. Vakar iš čia trau
sula. Smarkiausia ošė Alpinu
JIMU DARBAS
KARACHI,
Indija,
liepos
Sudaužyta
karietėlč,
žuvo
kaip 1:10 po pusiaunakčio.
pradėjo kirsti ir belupdamas kiniu į Potenza išvežta 200
kloniuose.
>26.
—
Šioj
apylinkėj
dėl
sma

kūdikis
(Šventasis Tėvas tuo laiku skai
kelmus rado pirmąsias senie žmonių lavonų. Tenai įvyks
Nuo lietaus išsiliejo Adige - ROMA, liepos 25. — Žemės
lkaus
lietaus
iškilo
potviiiis.
Sulaikytas
automobiliu
va

tė, kada žiburys pradėjo ne
nas. Žmonės, atsiklausę žino pamaldos ir jie bus palaidoti.
upė ir kiti mažesnieji upeliai, drebėjimo išnaikintuose plopaprastai svyruoti. Tuojaus Čia vanduo užliejo didelius žiuojąs M. A. Jensen iš Wil- vų, mano, kad jie bus išsilikę Pasirodė permaža yra vietos
Kol-kas vanduo nepadaręs'tuose vedamas skubus gelbėpasišaukė tarnaitį* Malvestuti javų grūdų, cukraus ir med- mette. Sheridan gatvėje, ties nuo 800 metų po Kristaus. kapinės.
nuostolių.
jimo darbas.
ir pasiuntė patirti, ar Vatika vilnės krovinius. Dalis tų kro- ĮRoscoe g., važiuodamas auto- jajs buvo susirūpinęs ir žyBe Melfi labiausia yra nu
Be to, šiaurrytinę Italiją, Neoficialiai praneša, kad žuno valstybėje nepadaryta nuo .vinių vanduo nunešė gatvėmis. rmobiliu jis užvažiavo ant dvie muš Rytprūsių mokslininkas
kentėjęs Villanova miestelis.
Venecijos šone, nemažus plo- vę 3,025 žmonės. TeČiaus daustolių. Kada tarnaitis išėjo, Dviejose vietose sugadintas jų karietaičių, kuriomis buvo Beeenbergeris, bet jam kasi
tus apnaikino tornado ,(vėsu- gybė griuvėsių dar neišjudin
Larkhana — Jacobabad gele- vežami kūdikiai. Karietaitės nėti kalniuko ūkininkas nelei Išgriauti namai ir bažnyčia. z
Pijus XI pareiškė;
Visuose sugriautuose mies
la). 12 žmonių žuvo Treviso ta. Tuose griuvėsiuose gali
“Šis nepaprastai smarkus žinkelis. Sulamdytos Begari sudaužytos, vienas kūdikis už do.
apylinkėse, arti Venecijos. Vi būt žmonių aukų.
tuose, miesteliuose ir sodybomuštas. Be to, viena moteriš
drebėjimas įvyko kur-nors ne perkaso sienos.
Tačiau
didžiausia
tų
senie-'
ge yra sargyboje kareiviai ir
rš 100 žmonių sužeista. Su Į Avellino provincijų išvy
kė pavojingai sužeista.
toli. Gal atlikti dideli nuostonų dalis, tur būt, dar tebegu- fašistai milicininkai. Jų didgriauta daug trobesių. Nema- ko karalius. Jam draugauja! .77 “7.
ITALIJA NENORI PAŠA
,
,v .
• , Olai Italijoj
Ii tame Kopūstų kalne. “R. »> žiuma dirba prie nairtų griu
žas žmonių skaičius liko be keli valdininkai. Is tenai ka-j
v
..
LINES PAGELBOS
Mlrė badu
t Gryzęs tarnaitis Šventąjį
pastogės.
ralius automobiliu lankys nu-t_,.
. .
vėsių.
, .jf
Namuose,
4948 Gunnison a,
. .
,
. . , Tėvų užtikrino, kad, Vatikane
SUSIPAŽINO SU KLAIkentėjusius miestus, mieste-r
. .
. ’
Raudonojo Kryžiaus dar
nelaimių neįvyko. Ir kada Po NEW YORK, liepos 26. — ve., policija rado išbadėjusių
,
PĖDOS
UOSTU
PADĖKONES PAMALDOS liūs ir sodybas.
buotojai užimti sužeistųjų ge
piežius rengės gulti, tuojaus Amerikos Raudonasis Kryžius iMiss Dima Schreimer, 55 m.
Į nukentėjusius plotus iš
NEAPOLIO KATEDROJ
lbėjimu, gi kareiviai rūpina
atėjo pirmoji žinia nuo kar pasisiūlė Italijai duoti pagel Namuose su jųja buvo jos dė
Šiomis
dienomis
lankėsi
vyko ir f Romos gubernatorius
si likusiais be pastogės — mo
dė ir svainis.
dinolo Ascalesi iš Neapolio. bos jos nelaimėse.
•Klaipėdoj
Amerikos
charge
NEAPOLIS, Italija, liepos kunigaikštis Boncompagni Luterimis ir vaikais. Visi jauni
Paimta į ligoninę Misa
Pranešta apie įvykusį žemės Vietos Italijos generalis koį gelbėjimo da26. — Kad šis miestas mažai •dovisi. Jo tikslas yra tenai su
nsulig Grazzi ministerio pir Schreimer mirė, gi abu vyrai d’affaires Lietuvai'p. Fullerdrebėjimų.
žemės drebėjimo paliestas, ti rankioti vaikelius našlaičiui,
tonas. Būdamas Klaipėdoj, jis t r|^ Kai-kur įvestos viešosios
Po to Šventasis Tėvas jau mininko Mussolinio vardu R. paimti patikrinti jų protus.
kintieji yra dėkingi miesto kokių dalį jų paimti į Romų
vizitavo Klaipėdos krašto gu- 'virtuvės.
nėjo gultų. Kuone visų naktį Kryžiui pranešė, kad pašalinė
globėjui šv. Gennarijui. Šio •ir duoti reikalingo išlaikymo,
•bernatorių p. Merkį, ir uosto [ Raudonasis Kryžius darKovoja “anthrax” ligą
skaitė siunčiamas į Vatikanu pagelba nereikalinga.
šventojo statula vakar visų i Ministeris pirmininkas MuChicagos sveikumo departa direkcijos pirmininkų inž. Vi- |jUOjasį nukentėjusius apdrautelegramas iš nukentėjusių
sockį. P. Fullertonas,
uosio
dienų buvo išstatyta katedro •ssolini uždraudė žmonių tarpe
plotų ir meldės už žuvusius ir . SULAIKO IŠLAIDAS UŽ mentas imasi priemonių, kad darbų vedėjo inž. p. Šimoliū- sti nuo galimų kilti įvairių lije. Dešimtys tūkstančių žmo irinkti aukas nukentėjusiems
SVAIGALUS
neplistų gyvulių liga, kurios
gunukentėjusius gyvuosius.
no lydimas, susipažino su pra
nių per dienų aplankė kated (šelpti. Visas šelpimo darbas
Apgriautuose miestuose it)
gyviai
vadinasi
“
anthrax.
”
Kaip 7.*00 ryte Popiežius WASHINGTON, liepos 26.
dedamais uosto patobulinimo miesteliuose
rų. Vakare gi įvyko padėko- lyra valstybės žinyboje.
naktimis nėra!
atnašavo šv. Mišias už žuvu i— Šios šalies diplomatai už- Anądien vienas žmogus mirė darbais.
E.
nės pamaldos, dalyvaujant ka • Vakar pradėjo veržtis nedišviesų. Tad sutemus kareiviai
sius. Paskui pasiuntė telegra isieniuose rengdami tokius ar nuo tos ligos.
rdinolui Ascalesi.
idig ugnekalnis, atsirandąs neneįleidžia jokių žmonių. Griu
mų Melfi vyskupui, teikdamas kitokius pokylius, visuomet Nežinomas pik tad ari s grųsiNAUJA
ELEKTROS
įtolies Vesuvijaus. Matyt, jį iš
vėsiai saugojami nuo plėšikų.
specialį laiminimų ir užtikrin (Svečiams patiekdavo ir svai- ndamas revolveriu į savo au
STOTIS
NIDOJE
PAGROBTAS PAUUO- budino žemės drebėjimas.
damas savo pagelbų šelpti nu įgiųjų gervinu. Tas buvo at tomobilių įsivarė Mrs. SydPrieš porų dienų
Nidoje
S UOTAS
kentėjusius ir likusius be pa liekama Dėdės Šamo lėšomis. ney Julius. Apiplėšė ir palei pradėjo veikti pastatyta nau
PINIGŲ KURSAS
2 ŽUVO, 17 SUŽEISTA
PEORIA, Ilk, liepos 26. —
stogės.
• Prezidentas Hoover paskel- do. Mrs. Julius neteko virš ja elektros stotis. Mat, elekt
$10.00
Andai pagrobtas lošimo užei OMAHA, Neb., liepos 26.
ibė, kad ateity išlaidos už svai 3,000 dol. vertės brangenybių. ros teikimas iš Klaipėdos per
4.86
gos vedėjas Wm. Urban pa- — Krug parko žaismavietėje
galus nebus pripažintos išlai
brangiai atsieidavo. Tai bus
liuosuotas. Sakoma, pagrobė keturių vagonų traukinėlis nu
domis. Jei diplomatai pagei CHICAGO IR APYLIN- didelis patogumas ir vasarojams išmokėjęs 100 tūkstančių
•Ungarija per radio veda pro daus turėti svečiams svaigalų, įKĖS. — Išdalies debesiuota; į tojams, kurių šiemet prigužėBelgijos 100 belgų
13.94
pagandų tarp Čekoslovakijos galės tai įsigyti tik nuosavo pramatomas lietus ir griaus- jo pilna Nida. Ir via dar atŠveicarijos 100 frankų 19.37
gyventojų.
mis lėšomis.
> ,
tiniai.
į^) važiuoja naujų.
•‘R/’
Voldemaras.

CHICAGOJE

misionieriaus

drebėjimas,

kada

Jėzuito

kurtigc

iš

teris.

A-

nuo ligų.

jpaSauktį

100

Lietuvos

BUDAPEŠTAS,

liepos

šoko

dolerių.

šakoti.

Atsisako

daug

kų

nuo bėgių ir

Čekoslovakija

sakosi,

100

frankų

•

3.91

kad

Italijos

nusirito nuo

pa- ^iškėlimo. 2 asmeniu

ir.

Britanijos 1 sv. sterL

26.

Franeijos

—

litų

100

lirų

5.23

žuvo ir 17

. sužeista.

I .'

Vokietijos 100 markių 23.88

DRAUOAS

nu

Šeštadienis, Liepos 26, 1930

ba apie užvedimų bylos teisme išgavimui iš Laiįv. Men. J. Žilevičius.
ISTORINIS LAIVAS.
SLA. proporcionalę turto dalį. •
lieta* kartinu Uakrrae Mkmadleotae
PRENUMERATOS KAINA: Metanui —
PuAnot socialistų dienraščio, atskilę nuo
M Metų — $1.50, Trims Mėnesiams — $I.$$. Vienam Sus-rno bolševikai sudarysiu naujų Susivieni
Mėnesiui — 76o. Europoje — Metams $7.H, Pusei Me
jimų, šimtų nuošimčių bolševikiškų. Jie, esu, Bažnytinės muzikos reikalu tijamoji). Ši trilypė harmoni
tų — »4.0S, Kopija .»»o.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų ■•Tra
Nieko nėra gražesnio ir kil ja savotišku susijungimu suda
ka, jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlam* tam tikisi, kad jiems pavyks ištraukti iš SLA.
tikslui palto
beveik visus tuos narius, kurie centro val nesnio laike bažnytinių pamal ro vienų galingų harmonijų,
Redaktorius priima — nuo 11:11 Iki !>:•• vaL
dybos rinkimuose balsavo už bolševikų kan dų, kaip gražiai, stilingai, iš kuriai nėra konkurencijos. Ši
Skelbimų kainos prisiunčiamos paraikai*'
didatus. Tokių balsuotojų buvę apie keturi pildoma gryna bažnytinė mu harmonija tiek yra žavi ir
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
tūkstančiai. Vienok abejojama, ar jiems pa zika. Jokia kita muzika ne galinga, kad sunku rasti nor
vai. po piet.
siseks tokį skaičių atitraukti, nes daugelis iš sugeba maldingumo jausmus malų žmogų, kurio jausmai
jų nepanorės eiti su gryno kraujo bolševi-^^P sukelti, kaip— bažnytinė nejustų šios harmonijos vei
“DRAUGAS”
kurį harmoningai yra susijusi kimo ir kad ši harmonija ne
kais”.
UTHUANIAN DAILY FRIEND
“Raudonųjį Susivienijimų bolševikai su su visomis bažnytinėmis apy- jungtų krūvon viso esančio
Publlsbed Daily, Bxc*pt Sundsy.
kolektyvo bažnyčioje jausmus
8UB8CRIPTIONS: One Tear —
Slx Moaths jungsiu su Pittsburge esančia Aukščiausios stovomis, nes jos stilius yra
S- 9t.il, Tkree Montks — tt.ll. One Montk — 7ta
išaugęs iš vieningos ir prakil nukreiptus į Aukščiausį. Bet •
■arope — One Tear —- 97.01, 81z Montks — 94.11 Prieglaudos draugija, kuri dabar esanti vi
Copy — .Ito.
siškai susmukusi dėl bolševikų nevykusio šei nios — sudedant krūvon vi reikia nepamiršti, kad tas tik Į
Advertlsins ln “DRAUGAS** birngs best malta,
Frigatas (karo laivas) Constitution, kuris iki šiol stoAdvertislnc ratas on appllcatlon.
mininkavimo. Tam darbui vykinti esu jau pa sas bažnytines apeigas — liar pasiekiama tuomet, jei toje'
monijos.
Taip
buvo
seniau,
liarmonijoje
nėra
disonansų.
į
vėjo
Bostone, armijos bazėj, per 33 metus, dabar taisomas
f‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley A v., Chicago leisti agitatoriai: Pruseika ir Mizara.
bet ar šiandien yra taip, pa Prasidėjus minėtoms pamal ( (dedama stiebai) tarnavimui,
Kas iš to bolševikų darbo išeis? Aišku,
______
sakys sekantis pavyzdys, ku doms, gražiai ir stilingai J
kad' ne gerovė organizacijai, o tik nuostoliai.
visur pilna, paimtas iš skamh, pasigirsta vargonų-_ meninio k psi
DIENOS KLAUSIMAI Del jų žalingos lietuviams agitacijos nukentės rių
gali muzikalinio sakinio loto galingiausio visų muzikos! ...
.
,
daugelio kitų.
s
°
*
eilinio — jspudzio; tuo tarpu gir JT..
lįti; tuomi susidaro
daug žmonių, kurie, nesupratę jų darbo tiks
instrumentų instrumento —'
Iškilmingi
mišparai.
Kuni

APIE S. L. A. SKILIMĄ.
muzika tole- nepakenčiamuo bereikalingas
lų, juos paseks, iš SLA. išeis, o “Raudonųjam
instrumentų.karaliaus — gar-’ ‘džiadziška
•
, ”v
gas
su
asista
gražiuose
rūbuo

*
°
ruojama
baznvciose
(negali- laike maldos disonansas, Kuris
Susivienijime” apsidrausti daugelis dėl savo
sai.
Tik
nespėjus
keletu
mu-'
.
....
visoms, yra iš- yra jaučiamas nors kiek
Kaip triukšmingas ir skandalingas buvo amžiaus jau nebegalės. O proporcionalę tur se išeina mišparų laikyti (taip zikalių
sakinių
pareikšti,
pat ir mišių); altorius gyvo
imčių) yra niekas kitas, kaip muzikalio žmogaus, savaimi,
S. L. A. 36-tasiš seimas, taip ir poseiminis tos to dalį pasitraukusiems iš SLA. vargu išmis gėlėmis išpuoštas, kurių kaip bežiūrint, vietoje dar tik pasityčiojimas iš nialdi-netyčia iššaukia susierziniorganizacijos veikimas triukšmingai pasireiš- gaus. Geriausia iš to viso triukšmo pasinau
numo, pradeda veržtis diso
t
cia. Seimo metu mes esame išsitarę, kad S. L. dos advokatai ir agitatoriai, kurie bent gero kvapsnis užpildo visų bažny nansas, pasireiškiųs “džiazo” ,ninku jausmų. Ši muzika tik mų.
čių;
ant
altoriaus
dega
žvatuomet
pritiktų
bažnyčioje,
|
Praeitų
metų
vargon.
ir
muA. skilimas yra neišvengiamas. Tai įspėti ne kai pasivažinės už surinktus iš nesusipratukės. Bažnyčios sienos nudažy- muzikos styliuje: solistai, du- kuoniet kapos būtų pakeistos, zikų
suvažiavime
AVilkes
jovė sunku, nes bolševikai, nors ir labai “ge vių darbininkų pinigus.
tos atatinkamomis spalvomis, i e*ab vargonai pritarimuose sakysim, paltais, birietai — Barre, pakėlus tuo reikalu
ras” akis turėdami, nepanorės juk dirbti vie
Padarę keletu pastabų apie žalingus bol kai kur languose matosi (taip ;virsta šarmanka, tekstas karskrybėlėmis, kodila — tabaka klausinių, kur dalyvavo didenoje organizacijoje su social-laisvamaniais, ševikų darbus SLA., mes neteisiname socialpat ir sienose) iš bažnyčios . l°Ja teprasmius, nelogingus, ir tt.
; i I’. lia skaičius ir dvasiškių, lakurie juos su policijos pagalba išmetė lauk tautininkų, kurie, ar šiaip ar taip kalbėsime,
šventųjų, Kristaus ar Dievo' pavienius žiodžius, desėtkais
_ .
..
ibai nedrųsiai buvo reiškiaiš seimo/ norėdami jų visai nusikratyti. Iš yra atsakomingi už tų dabartinį jovalų Šūs
yra mu-i
. .
,.
Motinos gyvenimo siužetai; kartų, pav.: “dixit Dominus, ..Jei. tas, .disonansas
1V.
/. ,mos mintys. Dalis vargon.
kitos pusės, ir social-tautininkai arbai lais nie. Savo vadovavime jie padarė daug klai
leidžiamas sale kitų
.
, , ... , . , .
dixit Dominus, Dominus, Do zikoje
.
.
aiškino, kad, girdi, choristai
vamaniai nebegalės pakęsti bolševikų nuolat dų ir netaktų. Gyvu žodžiu ir raštais jie skel pastatytos, atatinkamos vėlia minus...
nustatytų _ , ,. ,
gloria, gloria, glo- ®griežtai rituale
mėgsta linksnių muzikų ir to
įdaromo triukšmo. Taigi, pozicijos ir opozici bė nariuose nesantaikų, kerštų, auklėjo re vos. Visa tai suglaudus krū ria...”,
torium
tat
norėtus
žinoti,
kuri
. .
...
....
tecum,
tecuni,
tevon daro įspūdingų vaizdų ir
”............................... ,c.el yra reikalas prie jų taijos santykiai buvo taip įtempti, kad ar ankš voliucinę dvasių.
yra
tas
ritualas,
kuris
“
džia,
.
,.
,
,
. ... .
iškilmingai maldingų muotai- cum..” ir t. t. Žmonės prie J
, v
. ,k;ntis, kitaip chorai iširsiu;
čiau ar vėliau, jie turėjo trūkti. 36-tasis sei
Bedievybėje, socializme ir nesantaikoje kų, kuri kelia maldingumų' toki08 muzikos laipsniškai dziškų” muzikų bažnyčiose ...
... , , ,, ,
*
e
J
luta dalis—buk klebonai reimas buvo to trūkimo priežastimi.
bolševizmo perai geriausių dirvų turi veistis. ir nOrų atiduoti karštų Aukš- Į pradeda nustoti susikoncen- užgina ? Manau nesiras nei
kalauja linksmos muzikos;
Ir taip, iš vieno SLA. 36-tojo seimo pasi SLA. vadovybė ir jų organas tų dirvų bolše čiausiųjam maldų. Visų tų mil t ravimo melstis; jų maldin- vieno teologo, ar bažnyčios 'tregįa
neturį progos baždarė du seimai, o po seimų, vietoj vienos val vikams priruošė. Bolševikai dabar naudojasi. žiniškai žavėjančių' nuotaikų' &ai nusiteikusį ūpų pradeda daktaro, kurie galėtų nuro-1 ¥.
.,
...
’
.
nycios muzikos tinkamai padybos — dvi valdybi. Bolševikų “valdyba” Maskva ne Vien savo agentams yra dėkinga, ir vaizdų sudaro vien tik gry- j išblašky ti solistų, akomponia- dyti šaltinius, kurie tokių mu-1,. ..
.. ..
J
’
*
zinti, nors ij. ; galėtų vykinti,
SLA. valdybų patraukė į teismų, pareikalavo, liet ir sočiai — tautininkams, kurie tuos a- numas bažnytinio stiliaus, ku, ,nen^° ir choro linksma nuo- zikį pataria bažnyčiose yar-bet
Kalbant
su
kad jai, kaipo “teisėtai valdybai” perduotų gehtus išaugino ir išauklėjo.
'dvasiškiais niekur neteko'suriame glūdi gilus barmonin- j taika. Kuomet šis-ūpas -pra toti ir jį gina.
visų tartų ir visos organizacijos reikalų ve
gumas. Jei tik koks nors, kadA^a maldininkuose ^.vyrauti,
Bažnyčia iš seno laikosi sa- tikti pasipriešinimo, visi pu
dimų. Tačiau, pasirodė, kad ir teismo keliais
A. L. R. K. Federacijos centro valdyba ir mažiausis dalykėlis, kuris' nejučiomis sustoja melstis ir vo apeigose aukščiausio laip- reiškia norų bažnytinės muzieinant nieko nebus atsiekta, jis sunku bus nutarė būsimame kongrese plačiai iškelti į tų neperskiriamų vienatų į-' pradeda ranka ar koja tai snio darnumo ir harmonijos, kos, tik skundžiamasi, kad nelaimėti, neC* bylai užvesti sunku buvo surasti šiuos du dalykus: Vytauto Didžiojo jubilie neštų disonansų, . .kaip tuoj kinti giidžiamų ritmų, o gnl"Jnes tame
apeigų grožė ir sa jos kam vykinti, patys var
rimto pagrindo.
jaus
paminėjimų
ir
katalikiškosios
akcijos
plė
lį
armoningumo
vietoje
gautus
,
Vf
\
i
salia
hnguodamasi
‘
didingumas.
Nekartų
Bažny-|
(Tųsa ant 1 pusi.)
X
disharmonija; mes gi žinome, .^liironomiškus
(dirigavimo j
raštuose randame - ■ ......
Del to bolševikai, bekolektuodami pini timų. _
kad disharmonija niekur nėra judesius) pratimus bandyti. I paaiškinimų, kur nevien tik
gus bylos vedimui, kartu varė agitacijų SLA.
kuopose, kad pripažintų tik jų Meldažio sa
Kaip jau buvo pranešta, ir Vilniaus mėgiama, visur ji yra neigia- i ’e t°> reikia pastebėti, kad vargonininkams
patariama
tos muzikos pildymui neatsi- interliūdijomis ar giedojimais
lėj išrinktųjų valdybų, siųstų jai pinigus t. krašto lenkai rengiasi paminėti Vytauto Di ma.
y. narių duokles. Nesnaudė ir pozicija. Ku džiojo 500 metų mirties sukaktuves. Jie ir ___
Prie to, kas prieš tai pa_ , ^ni ima visai į bažnyčios nūs- ne<jaryti bažnyčioje triukšmo,1 Amerikos Lietuvių R. K.
riose kuopose buvo bolševikų didžiuma, na komitetų tam tikslui sudarė. Pakvietė ir lie sakyta, pridėjus aktyviųjų pa-' tatytųjaikų —^advento,^gavė- Įkuria ekscentruotų nialdi,nin- Vargonininkų Sųjungos Sei
rius nebolševikus mėgina sutraukti į atskiras tuvių atstovus, tačiau lietuviai į tų komitetų maldų dalį - muzikų, kuri,,“108’ Kalėdų/Velykų. Tat iš ko susikaupimų ir bereikalin mas šįmet įvyks antradieny,
savo gyvais garsais kutenda- Prieža8tie8 “džiadziškos” ma gai neverstų kunigų prie ai- rugpiučio 26 d., lietuvių par.
kuopeles ir jas legalizuoti centre. Toks pozi įeti atsisakė.
cijos darbas silpnina opozicijos reikalus ir
ma gylumoje paslėptus jaus- zikos, laike pamaldų pildy- toriaus laukti iki užbaigs svetainėj, Malianoy, City, SeiApie Londono sutartį visokių komentarų' mus, žadina prie jautrumo ir.mo’ v^Ur ^P viskas rodos griežimų ar giedojimų, bet ir mas prasidės lygiai 1 vai. pofaktinai bolševikus palieka už Sus-ino durų.
Mat, jolševikai, nesiunčia duoklių į centrų, daroma. Vieni tvirtina, kad ji Jungtinėms gyvybės pasireiškimo maldo- Pra^oie harmoningai huvo kunigams pataria neužpuldi- pietų^
už tai po trijų mėnesių bus suspenduoti, o po Valstybėms yra nereikalinga; kiti — tai esųs'je, tuomet gausime aukščiau- Pama^oms pritaikinta, i "jo., nėti ant choro ar vargonų, kol Informacijų delei meldžiu
kitų rijų visiškai iš organizacijos išbraukti. parsidavimas Didžiųjai Britanijai ir dėl to1 šio laipsnio harmonijų, nes ! Kiekvienas rimtesnis teat- nebus grojimas ar giedojimas adresuoti: Mr. A. Grigaitis,
Apie tai platų pareiškimų paskelbė SLA cen jinai esanti žalinga; treti — sutartis suma- 'čia jungiasi į vienų darnų a- ras, kuomet jis ruošia pro baigtas normale užbaiga (ka- 406 W. Malianoy Avė., Maliato valdyba.
tinant šios šalies pajėgumų apsigynimo at-(kordų trys harmonijos; garsų gramų, visuomet prisitaiko rei dencija). Kitaip ardosi mal- noy, City.
Aleksandras Aleksis,
Bolševikai pamatė, kad ir agitacijos ke- žvilgiu, jei toks apsigynimas kada nors būtų į (girdžiamoji), optinė (regią- kalingo kiekvienam daiktui dos ramumas, nes vargonai
į moji) ir psycliologinė (min- * stiliaus, nes kitaip negali gau- nelaiku ekstra nutraukti, ne- Vargonininkų Sųj. Cent. pirm.
iu eidami gali prakišti. Už tat dabar jau kal reikalingas.

“DRAUGAS”

ŠIS BEI TAS Iš MUZIKOS SRITIES.

VARGONININKĮĮ SEIMAS.

J. Marcinkevičius.

KRUVINOS PRIETELIO RANKOS

a

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

(Tųsa)
L

I

Aš pasikėliau. Ji skersom dirstelėjo

mane, padavė Antanui kažkokius vais
ius ir puodelį kavos. Antanas pasipurBA ••
| — Nenoriu! Onut, gana...
i Ji nusistebėjo:
— Nenori? Kas tai per naujiena?
— Aš sotusI sotus! — šaukė Anta■M ir žiūrėjo į mane, lyg užtarimo lauk
■mins. Ji atsigrįžo į mane ir šyptelėjo:
1/ — Tur būt labai išgųsdi.not?...
— Nemanau — atsakiau — Ar seRttai jis serga?
— Jau kelintas mėnuo... t -

— Toks buvo sveikas... Kas jam pa
sidarė?
— Bene aš žinau... Serga! O tamsta
kas per vienas būsi?
— Dfaugas...
Ji įdėmiai žvilgsniu išmatavo mane
nuo galvos iki kojų ir Btarė:
— Jis pats jums tepasisako...
Ji išėjo.. Antanas konsulsingai gniau
žė paduotus vaistus ir prisišaukęs ma
ne, išsigandęs šnibždėjo;
— Ji mane nuodija. Prisiekiu! Ji ma
ne smaugia, kaip piktoji dvasia. Kasdien
ji man atneša maisto, vaistų ir drauge
viskų užnuodija. Aš valgau. Verkiu ir
valgau... Tik tu niekam to nepasakok.
Tuščia jos! Aš nenoriu, kad kas tėti žino
tų... Ji mano mylimoji, bet ir įnirtis ma

lūpos sutrūkusios... Tu sakyk kaip drau
gui, sakyk kas tau yra, ko tau reikia.
Pasipasakok, be tų visų komedijų. Juk
aš tavęs seniai nebemačiau, aš tau pagel
bėsiu!
Antano akys išsiplėtė, lūpos skaus
mingai iškrypo, akys piktai blykstelėjo:
— Stasy. Tu daug nori, oi daug.
Už tai, kad aš visų pasipasakojau ma
nęs žmonės neapkenčia, mane nuodija.
Bet tu vyras, tu mano draugas. Duok
žodį, kad tylėsi. Duodi!... Na, tai pri
verk duris, priverk ir sėskis...
Aš uždariau duris, atsisėdau ir klau
siaus jo išpažinties.

II.

Kai 1919 metų pradžioj lietuviai ėmė
organizuotis, Antanas paliego Lenkijon.
Ilgai jis bastės po visokias įstaigas, bet
no!
niekas niekur jo nepriėmė. Tuomet jis
Aš išėjau iš kantrybės.
— Antanai! — karščiavausi, — tu sumanė įstoti politinėn policija®. Nuva
tauški. Kažin kas tau į galvų ateina. Tu žiavus į Suvalkus, policijos viršininkas
nesveikas matau <— karštis! Aky* dega, pasiūlė! jam parodyti savo gabumus... An

tanas sutiko. Gavęs keletu šimtų markių
jis išvažiavo Punskan sekti vietinio kle
bono, sudaryti jam bylų ir paskui areštuo
ti. Išvažiavo. Netoli miestelio, kaime ap
sigyvenęs, jis šnipinėjo pas ūkininkus, kų
klebonas veikia, kur važinėja, ar neturi
ryšių su Lietuva. Kaimiečiai j‘am nieko
nepasakojo, nes visi buvo lietuviai.
Nieko nepešęs ir nugirdęs, kad kle
bonas gražiai sugyvena su vargonininr
ku jis prisiplakė prie jo ir tikėjos savo
darbų atliksiųs. Pasigyrė jam esąs len
kų generalinio štabo pasiųstas sekti kle
bonų ir kas jam pagelbėsiųs, gausius daug
pinigų, gausius žemės ir karininko laips
nį. Vargonininkas iš kart buvo sutikęs,
primelavo jam esu klebonas važinėjąs
Lietuvon, organizuojųs šaulius, šnipinėjųs,
turįs daug svarbių dokumentų. Antano
net rankos virpėjo iš džiaugsmo. Bus!
Bus areštuotas 1 Bet vargonininkas pergal
vojo. Verkdanis jis viskų klebonui pasi
sakė, parodė, kuris žmogus jį sejca ir

maldavo jo saugotis. Klebonas nenusigan
do. Jis liepė vargonininkui ir toliau su
juo bičiuliautis, pasakoti visa, kų jis
pastebi, nes klebonas jokio nusikalstamo
darbo nedirbo, o vargonininko taip pat
kiek privengė.

Antanas su vargoninku kasdien
susitikdavo, girtuokliaudavo, išleido pi
nigus ir vis sužinoti nieko negalėjo. Jis
prašė jo, prie progos, nors apžiūrėti kle
bono kanceliarijų, metrikus, nes ten tikė
jo rasiųs kokius nors baisius planus,
dokumentus, bet vargoninkas išsisukinė
jo, nesutiko. Tuomet jis nusprendė, kad
vargoninkas kai klebono nebus namie, at
kabins miegamojo langų, o Antanas įlįs
butan, pats viskų apžiūrės ir suras. Taip
ir padarė. Bet pirma, negu tai padaryti,
vargoninkas apie viskų pasakė klebonui.

(Bus dauginu)

D R r

Šeštadienis, Liepos 26, 1930

■ "a.tgardaus

[

Prašau Į Mano Kampelį
Prof.

Kampininkas

PROF. KAMPININKO
RADIO

■4
•

i

j

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS

gumas ir nesugebėjimas tai-.už vietinius ir dabar kaina
Skintis prie Amerikos rinkos nėra brangesni. — Cm refe- ėja
| reikalavimų, pav. kad ir dėl rentas papasakojo nugirstų
įpakavimo ir suženklinimo. muinierių pasikalbėjimų. Gir
Rezultate, dažnai prekės at- di, tūlas mainieris sako:
eina pelėsiais aptrauktos, be “Ve, brač, pirkau pas Labafabriko eltiketės, be adreso, j čių svarų tų lietuviškų laši-1
pavadinimo ir taiono “Madinių tik dėl fonių. Kaip nori,1

skonio ir dėl

i

to, kad

panašių produktų nedirba.

(Bus daugiau)

Rašo:
Kaip vištos, užtiktos darių!
Dr. Al. M. Račkus
bekapstant, su dideliu išgąs
čiu šoka, bėgti kudakuodamos,
2130 W. 22 St. Chicago
taip Amerikos komunistai, yTel. Canal 6764
pač lietuviški, pradėjo kuda
in Lithunma”. Buvo atsitiki tikėk ar ne, ale svaro man Pirm. A. Nausėda
kuoti savo spaudoje. Jie grei
1024 Center St.
mų, kad nors sumokėta ankš ant keturių pamainų užteko
NEVALGYK NEPRINOKUSIŲ VAISIŲ.
čiau atsisakys Trockio, Lėni-'
Tel. Lincoln 3044
■' •'tos kainos, prekės buvo siua- ir dar boba priede, o tų meno, Rykovo ir visų bolševizmo
Kas savo gomuriui duoda valių, tai už minutėlę mulo- čiamos prastesnės negu užsa rikanckų tai iš svaro nepri- Rašt. P. Fabijonaitis
balvonų, negu sutiks apleis numo — džiaugsmo, kartais užmoka valandomis skausmo, kyta. Į paklausimus neatsaky- valgai”. — Iš visu .mėsos pro
2350 So. Oakley Avė.
ti kapitalistinę Ameriką.
duktų, daugiausia importuo I2d. Kun. F. Kudirka
Dabar yra atostogų metas. Daugelis miesto darbininkų ta. Tai sunki kliūtis.
Bet dėdė Šamas nežiūri jų į§vaįįuoja pas pažįstamus ūkininkus bent porai savaičių pa-, Kumpiai, jei Lietuvoje ga- jama rūkytų lašinių. Rinka
2334 So. Oakley Avė.
nk*mo; Tma
vykimų ir viešėti, pasilsėti, šviežaus pieno atsigerti, nuo saulės spin-fog daugiau gaminti, galės vis didėja. Sūdyti lažiniai y- į
AGITATORIAI:
pasiryžęs yra visus Sovie ų duljų parusti> ūkės gyvenimu pasidžiaugti, padykauti. Taip' kainomis konkuruot su vieti'- ra perbrangūs ir rinkos Ame Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Avė.
?om 8a5us
*?en.U,S, pa' bedykaujant, ir nelaįmių kartais pasitaiko.
jniais. Koi importuojama marikoje nėra.
V. Duoba
r?iS/T •
’•
'
Beveik Pas kiekvienų lietuvį ūkininkų randasi sodnas, žomis partijomis, kainos yra
Dešros ir-gi perbrangiai kai i 2328 W. 23rd St.
įe uvi i
omlsarai jau- Miestelėnas, pamatęs ant medžio obuolius, neiškenčia jų aukštos Jiems rinktli jau yra
čia, kad jau baigiasi jų ge
neragavęs. O vaikai, nebodami, kad obuoliai yra neprinokę, jr didės l es jų ragavę nori noja. Palengvicos ir sprandi- J. Dimša
ios dienos, kuomet jų globė- vajgQ juos gu didžiausiu pamėgimu iki suserga. Mat, prino- (jaugiau pirktis.
3230 So. Emerald Avė.,
nės yra labai geros rūšies ir
jus ima Dėde Šamas nagan., kusių obuonų beį kitokių vaisių mieste dažnai gauna, bet
Rūkyti lašiniai y, a geresni Į turi gerų pasisekimų dėl savo M. Slikas

Cambridge, Mass., ir New
Haven, Conn. Harvardo ir Yale universitetai turi pagaminę
doktaratus prof. A. Valdema
rui už iškėlimų “Lietuvos au
jam pačiam nuo medžio nusiskinti obuolėlį yra įdomiau, už
toriteto pasaulio politikoj”,
PRAŠAU NESIJUOKTI;
tai, kad ir neprinokę jie būtų, visvien jam atrodo skanesni.
tik laukia, kada Brooklyno
.
. I
Neprinokę vaisiai turi savyje daug taninės rūgšties (tanlaisvamanių “Vienybės” red.
J. A. Valstybėse kaikune .
., .
. .
nic acid), gi tamno rugstis yra nuodai ir gadina vidurių virsValaitis pakvies prof. Volde
basebalninkai,
...
t* i
,
• ,
,
. ,
, ,_ . , ,
...7 futbolininkai,’ kimmų.
Perkųsk
neprinokusį
obuolį
ir
tuoj pastebėsi,
kad
marų atvažiuoti Amerikon tų
kumštininkai ir teatrų mer- v
,
, ' , ,
. , . ,
. ,
uz poros minučių obuolis parunda; be to, nep rinokusj obuoų
doktoratų pasiimti.
. ^I?°2
°Jom Sa 1 1 (valgant lupas sutraukia, dantys atšimpa, liežuvis pasidaro
spirti iki 7 pėdų aukštumo,
m
,
.
.
šiurkštus ir kąsnį sunku nuryti. Taigi, neprinok usius vaiBrooklyn. — Vietos lietu-, gauna daugiau
per metus ai- .
, , .
..
, ,. XT
• ,
.
yra labai pavojinga valgyti. Nuo neprinokusių obuolių
vių laisvamanių laikraštis juo ®gos negu ®universitetų profe- sius
,
..
.....
.. .
...
u„,n raidėm
ra.ue,,,
t
■*>««<*« gauna v.dunų .r žertų uaJegmų smark.a, serga,
dom
paskelbęs, khu
kad soriai> senatoriai ir
Amerikos
lietuviai
dabar zklentag. Kam m reikalingos vidurius pradeda raižyti lyg su stiklais ir ligom laba, sllp„.
....
....
?
runa. Nuo neprinokusių obuolių kaikada tenka vemti ir vidaugiausia susirūpinę Pliila cia
aiskulės, kolegijos, ko- , .
. .
.
... .
, . ...
,
..
. ,
,
. ,.
.
. dunus taip skaudžiai praskiedzia, lyg ligoms butu kolera
nozaležninkų pikniku, kuris inercijos mokyklos
ir um-'
.
„ .
.
,.
.
.
.
,.. . į susirgęs. O kas jau syki yra gavęs dizmterijų iš priežasties
rengiamas to laikraščio navi versitetai)
Smegenims džiovin...
. .
,
,
.....
. . .
,
....
. . neprinokusių vaisių valgvmo.^go viduriai jau niekad nebus
kai. Jei tik piknike i pasiseks, ti,. jei
ir be to galima pinim
,
...
i normalus. Tuomet ir rėmuo
kamuos, ir daug gazų vi
bus naujų titulų ir sakytas guos iki. ausų pakęsti
ir gar-'
dūriuose rasis, ir viduriai bnS užkietinti, ir net gali būti
laikraštis žada įdėti “lainę”: siu visam pasauly būti?
priežastimi apendicito.
“Oficialis organas Amerikos
Kas savo sveikatų brangina, lai nevalgo neprinokusių
lietuvių katalikų”.
Iš atostoginio laiškučio.
! vaisių. Juk neapsimoka potam gailėtis, visų savo amželi sirVakar pp. Palubiai gavo
i guliuoti ir kamuotis dėl blogo vidurių virškinimo.
Amerika. — Jung. Am. nuo savo dukters, kuri leidžia
DR. RAČKAUS ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS.
Valstybės pradėjo it iš mie atostogas vėsioj valstybėj, to
go pabusti, patyrusios bolše- kį laiškutį:
KLAUSIMAS — Gerbiamas Daktare: Esu senas “Drau
vikų pragaištingų Amerikoje
“Brangūs tėveliai. Atosto- go” skaitytojas, užtai prašau patarti man, kaip pasigydyti
veikimų. Nors dabar patys di-įgas leidžiu labai smagiai. Cia|nuo gglvos sop8jimo.
dabar jau 47 met. amžiaus, ir nuo
džiaus, takiai, bet bolševi-! p° Mukus ganosi įvairių gy- pat jaunystės dienų pradg;o nlan baisiai ga|vą skaudėti. u
kų gaivalams pasidarė nepa 'ulių ir jų tarpe viena kar- prad^j^ retai, paskui dažniau, o dabar tai du ar tris sykius
kenčiamai karšta
t ė jūsų duktė Kamilė .
. per m4nesį, jęaį suima mane', tai lyg kas į galvų su kuju

...... ,w ........

,

muša, ir per smilkinius, ir per akis, ir per sprandų taip
baisiai gelia kad n<*t tenka vemti ir iš darbo turiu eiti namo.
Į Buvau prie visokių daktarų, ir akinius įsitaisiau, ir vidurius
neužkietinu, ir dantis daviau ištraukt, ir negeriu nei nerū
kau, vistiek nieks negelbsti. Buk malonus, gerbiamas dakta' re, patarti man, kur turiu kreiptis, pas kokį specialistų ir
— 18,690 dol.; valytas žarnas kų daryti, nes bijau kad ant senatvės man nuo to protas
(Rašo Observer)
— 10(100 dol.; saldainių ir nesusimaišytų. Su pagarba J. P.
(Tąsa).
medaus už 3,000 dol. metams
ATSAKYMAS p. J. P.: — Tamsta turi ligų vadinamų
Nors Lietuvos prekyba su j ir tt.
{‘migrena’, kurių yra labai sunku pagydyti. Nežinau koks
Amerika prasidėjo 1920 me-i Po to, p. Jonas Romanas tamstos užsiėmimas, bet turiu priminti, kad toji liga latais, bet statistikos rekordai' skaitė referatų apie “Lietu- hi a u kamuoja tuos, kurie dirba sėdėdami, negauna gana tyro
yra tik nuo 1921 m.; tada me- vos produktų kainas ir savy- oro ir yra nutukę. Permaina užsiėmimo ir klimato kartais
tinė prekybos apyvarta buvo; bės Amerikos rinkos sąlygos”, kk.k gelbsti. Žmogui, sulaukus virš 50 metų amžiaus, mivos 50,(XX) dol. Iki 1924
m. jo- Jisai visų pirma pareiškė, kad grena savaimi išnyksta. Taigi turėk viltį, kad už keletos metų
•
\
a
kios pažangos nepadaryta; bet ačiū Lietuvos ministerio p. migrena tamstos nekamuos.
tais metais įsteigus konsulą- Balučio pastangoms, buvo ati, ATSAKYMAS p. M. T.: — Tamsta savo laiške nei tik
tus New Yorke ir Cbicagoje, darytos durys Lietuvos mė- ros pavardės, nei antrašo nepadavei. Į anonimius laiškus nejau 192? metais metinė preky- sos produktams Amerikoje, atsakinėju ir nežinomiems asmenims savo profesionalių pa
bos apyvarta pasiekė 2,000,- 'Pažymėjęs, kad Lietuvos pro-, tarimų neteikiu. Prašau nesupykti, bet skaitytojai turi prie
000) dol. ir iki šiam laikui lai-1 dūktai dar nėra prigiję ir tin- šių sąlygų taikytis.
kosi toje lygmėje. Taip 1929 kainai pasirodę Amerikos rinm. Lietuvos eksportas Ameri koje ir kad žymesnis impor-'už ką sumokėta Lietuvai 2,- ras saldainių. Saldainiai Lie-'
kon buvo 3 mik litų (Ameri tas prasidėjo vos 1929 m. ga- g53 <kl Lietuvos saldainių tuvoje gaminami iš cukraus,
kos statistikomis), gi Lietu le, ypač kai Amerikos vai- kaįnos vra prieinamos, nors pieno ir vaisių, yra sveiki ir
vos importas iš Amerikos (Lie džia sutiko įsileisti kaiku- lnuito tenkft mokėti 40% Įve. gražiai supakuoti. Vieno fa
tuvos statistikomis)
buvo riuos (pav. mėsos) produktus žflnia daugiausia “Birutės” briko saldainiai buvo išversti
16,3 mil. litų; bendra apyvar tik pernai, referentas pagvil- sa]dajnĮ1j>
tie parduodami jūron, kai muitinės valdinin
ta 21,6 mil. litų. Tai reiškia. deno konkrečiai atskirų pre- daugumoje lietuviams. Ameri- kai po analizės susekė mine
Lietuvos eksportas Amerikon kių pasisekimų.
konams dar mažai žinomi, bet ralinius dažus, bet lietuvių
SALDAINIAI. Amerikos turės juose gražaus pasiseki- fabrikantai to nedaro. Iš vi
yra 3 kartus mažesnis negu
importas. Šios čia pastangos valdžios daviniais, 1928 m. į- m0 kajp jau matyti kol kas sų dabar importuojamų pre
Raidainiai
'** daromos tam, kad tas ekspor vežta saldainių iŠ užsienių 3,- lnažo> sk(d5je>
kių, p. Romanui atrodo, sal
to importo*santykis pasikeistų 757,341 svaras už $976,097.00. vra 4įkraĮ geri, išvaizda ir
dainiai turi geriausių ateitį.
Tame skaičiuje iš Austrijos Rkoniu „kįria8i nu„ yjetos ga.
Lietuvos naudai.
MĖSA. 1929 m. iš Lietuvos
sv. už n)inj ir
ger sko.
P. Ambrazevičius iš Newark daugiausia, 509,461
N. J. Mansė, kokias prekes 118,763 dol.; iŠ Iatvijos 136,- nj Jcigu kiekvieHas lietn. įvežta 3,408 svarai už 70(5
Lietuva parduoda Amerikoje [566 sv. už 25,142 dol.; iš yj8 pjrktlJsį vo8 po vjenų sv. dol. Mėsos produktai turi rin
kų tiktai lietuvių tarpe, nes
ir už kiek. Referentas jam at- Suomijos 17,522 sv. už 4,245 ,. . .
.
.
. .
, , ,
. .
v . 1
••
inoceti
v saldainių | metus, tai mes nors kokybė yra geri, bet kai
sakė, kad: popierines mases iš dol.; is Rusijos 127,554 sv. uz
Klaip Jos už 288,962 dol.; į- 21,217 dol., gi iš Lietuvos 962 <1uot»nie Lietuvai 171,180 dol.,nos negaH konkuruot? su vi^
' ZVrA/A _ X •
A
J I A •
IV !*•
•
sv. už 207 dol. Jau 1929 m. *929 meteis ant 60 lietuvių tos
produktais.
Didžiausia

!

įr

vainas odas ir kailius už
186,657 dol.; negamintų medį

įvežta iš Lietuvos 16,957 sv., buvo importuotas vienas sva- kliūtis yra eksporterių neran-

10555 So. State St

Visokiais

Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdyba arba
agitatorius.

Gera Proga
Pasinaudoti padedant pinigus į Taupymo Sąskaitą Univcrsal State
Batikoje, kuriems nuošimtis bus skaitomas nuo 1 d. Liepos (July).
Turėdami knygelos ant svetimtaučių bankų galite bile kada priduo
ti, .jei ne dienomis tai Utarninko ir Subatos vakarais, o mes pini
gus pertrauksime su nuošimčiu. Malonus patarnavimas bus sutei
kiamas veltui.

*

Neklausykite visokių veidmainingų prikalbėtojų kurie visokiais bū
dais bando išnaudoti lietuvius, siūlydami morgičius ant didelių
‘‘Apartmentų” ir netikusius Auksinius Bonus ant kurių negalimn
gauti nei nuošimčio nei sumos. Todėl neikite žuvauti ir neklausy
kite užvvlingij ir veidmainingi; prikalbėjimų, kad ateityje nesigailėtumėt kaip kad daugelis kurie šiandien atsilankę graudinasi
dėlto kad negauna nei nuošimčių nei sumos ant savo Auksinių Bo
nų ir netikusių morgičių.

Pasitikėdami Tam toms teisingai patarnauti taip kaip ir visados
per praeitą 14 metų ir laukdami Tamstų atsilankymo, liekame

Į

Pirmoji Amerikos Lietuvių
Ekonomine Konferencija

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA

Universal State Bank
3252 S. HALSTED STREET

Turiu garbės lietuvių visuomenei
paskelbti, kad aš tebesu Ciceroj, te| betarnauju
žmonėms ir visą. savo
į laiką pašvenčiu tam, kad prideramai
visiems patarnauti. Tą atlieku pagal
geriausių savo išgalių.
Jau penki metai kaip esu tarp clceriečių. bet jau turiu 15 metų pa
tyrimo aptiekarystėj, o savo šakos
mokslus išėjau universitete. P’.ačlal
pąžjsęų, apie visokius vaistus ir jų
veikmę. Atsargiai rekomenduoju dak
tarus, d aš turiu plačią pažinti su
daktarais ir chirurgais. Aš garantuo
ju kiekvieną savo receptą. Jei kari tais pritrukstu vaistų, tai recepto viI sai nepildau.
Mano visos prekės ir vaistai yra
šviežus dėlto, kad aš savo vaistus
perku iš geriausių vaistų išdlrbys| čių ir perku jų kasdien.
i Turiu išrendavimui bankinių dėžu
čių, tokių kaipir bankuose. Renduotojai prie jų gali prieiti kada tik
; yra atdara aptieka.
{
laukdamas progos
jums patarJ naut, lieku.
I Su pagarba,
JOHN MALACHOtVSKAS, R. PH.
4847 West 14 Street
Cicero, III.
Tel. Cicero 39

I

ATIDAROMA

DIDELĖ EKSKURSIJA j

KROMEL'S PHARMAGY

LIE T U V A

Jos. M. Kromel, R. Ph. G. Sav.

LIETUVIŠKA APTIEKA

i 39(12 I>co<lar St., Ind. Harbor, Imi
, Pildau receptus, užlaikau, visokių
i rųšių vaistus, duodu draugiškus pa
barimus. Taipgi užlaikau ice crearao
ir soda Fountain pe.rlorų. Kviečiu
'visus Indiana Harboro, East Chicago
.ir Hair.rnondo lietuvius kreiptis su
! visais vaistų reika'ais.

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5 00
NAUJU IR DIDELIU LAIVU
SS

't f

STA TENDAJVL
Išplaukia iš New Yorko

Riigp.-AtigiKt 16 d., 12:05 vai. ryto Pasažieriy Priėmimas į Laiva Rugpiučio 15
dieną, 8-tę valandą vakare.
Spalių 27-tą visos bažnyčion Lietuvoje švęs Didžiojo Lietuvos
Kunigaikščio Vytauto 600 metų mirties sukaktuves.

Laivakorčių Kainos į Klaipėdą:
Trečia Klase j vieną pusę .................................... $107.00
Trečia Klase j abi pusi ...................................
181.00
Turistine ITI kl. j viąną pusę ............................ 130.50
Turistine III k). į abi pusi ............................ 215.00
Lietuviai iš visu šios šalies dalių prisideda prie šios ekskursijos.
Del platesnių žinių ir rezervacijų kreipkitės prie:
P. BALTUTIS
3327 Bo. Halsted St.
V. STULPINAS
J. J. ZOLP
3265 So. Halsted St.
4559 So. Paulina St.

8PECIAL.ZSTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa
tikrą specialistą, ne pas kok) nepatyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
po pilno išegiamlnavimo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to. kad jie neturi reikalingo patyri
mo, surėdymui žmogaus kenksmin
gumų.
Mano Radlo — 8cope — RaggL
X-Ray Roentgeno
Aparatsut Ir vi
siškas bakterlologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš Jums taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio. Žarnų, Inkstų, odos. kraujo, ner
vų, širdies, reumstismo,
kirminų,
uždegimo žarnų, silpnų pinučių arba
Jeigu turit kokią užsisenėjuslą, Jalkerėjuslą, cbrontšką ligą, kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy, dytojul, n^atldėlloklt
neatėjo P*»
mane

DR. J. E. ZAREMBA
8PECIA T.I8TAS
tnėjimas Rūmas 101«

20 W. JACKSON RLVD.
Srtl

HOLLAND AMERICA LINE
40 N0RTK DEARBORN ST., OHIOAOO, ILL.
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šeštadienis, Liepos 26, 1930

VASARINIS PIKNIKAS
Rengia

Chemausko Darže, 79 ir Archer Av. Justice, III.

Švento Jurgio Parapija

Graži muzika, skanūs valgiai ir gardūs gėrimai ir daug įvairumų. Kviečiami visi parapijonai, buvusieji purapijonai ir kaimynai iš visų plačios Chicagos kolonijų. Gera proga visiems
suseiti žaliuose miškuose, ir prie geros muzikos pasivaišinti ir gerų darbų paremti.

Liepos -July 27 d. 1930 m.

Kviečia
KLEBONAS IR KOMITETAI.

kė prezidentas, kurie mažina i Federacija, sakė prez. Green! Vienų grupę samdo darbų ve
nemokesnius remdamies tuo, tokio argumento nepripažįsta dejas O’Leary, kitų — konkad šiandie nestinga darbi argumentu. Tai vieni plepalai, traktorius. Darbų vedėjams
Įleidimas Nemokytų Asmenų, kvti, kad ne visi atsitikimai
aiuatninkams
ninkų, kurie gali dirbti pi kad nedarbas turįs gyvuoti samdomiems
(Tąsa nuo 2 pust)
KLAUSIMAS - Ar nemo- .vienodai užsibaigia. Ateiviams
tam tikrais periodais. Busi- moka 1 dol. 25c. valandoje,
giau.
goninkai į tai per mažai krei
—
jūreiviams
leidžiama
pa

kyta žmona naturalizuoto pi
Toks darbdavių nusistaty mos žmonių gentkartės iš to paprastiems gi darbininkams
piu dėmesio, paraupijonys už
silikti
J.
A.
Valstybėse
neliečio
bus
Vals- daugiau 60 dienu. Po 60 die. i linksl"» muzik» ™rgoninin.
mas yra kenksmingas visai galės tik pasijuokti, kad ne — 50c. valandoje. Kitai amat. .
v.įleista
,. į ,J.- A. .....
žaliai, sakė Green. Darbiniu- darbas reikalingas pasitvar-• ninku grupei mokama unijos
n mokvf Uvai‘ZU,' vaiM
° *»» kaitoma, kad jis pameta kus «iria’ 0 nž baž”y‘in«
kai turi būt apmokami aukš- kymui: Iš to išeina, kad rei- nustatyti užinokesniai — 1
nemokyti
raikai
lneimigranto 5tovj. Tikimos,!zik«’ kaip0’
P*tai. Nedarbas ar anksčiau, kalingas minioms vargas ir uol. 70c. valandoje.
M. P., New York, City.! Rad n,,užilg() teismas nusta; gyriui, neteikia.
ar vėliau turės baigtis ir auk skurdas.
“Building Constuction EinATSAKYMAS — Žmona, tys pavyzdį, sulig kurio bus' Turint virš išdėstyta, kuootasis gyvenimo laipsnis turi
Green sako, kad darbiniu- ployers’ Association of Chivykdama pas vyrų, vaikas ar galima spręsti visus šiuos at- j met dvasiškiai ir vargonininpasilikti. Su menkais uždar- kains visose pramonės šakose cago” pildomasis sekretorius
niergaitė, neturintieji šešioli-1 sitikimus.
, kai turi gerus norus *prie bažbiais darbininkai nepajėgs turi būt įvestos metinės ai-j Craig tuo reikalu kreipės į
kos metų, motina, močiutė, nePensyos New Yorke
muzikos, o ji visgi
daug ko pirkti. Be pirkimo gos, bet ne dieniniai ar savai-; pr4zi<lentų Hoover, nurodydaištekėjus duktė ir našlė duktė,i
...
;nevykinama, tat matyti tame
, negali kilti gerovė.
Ainiai užinokesniai. Vyrai rei-Imas, kad prie sakomos ligonitėvas ir tėvukas (suvirš 55 L
,
a &kaiclwJ’ yra kas nors gilesnio — kur j
Edvardas^ Francis Feely, j
Prezidentas Green sako, • kalingi atatinkamų pajamų nės darbų darbininkai butų
metų amžiaus) gali būti įleis-|k*d New Yor^s turi senat- norg yra guva gTab6je pakas-1
finansinis Pietų Amerikos ck-jkaj šiandie gyvuojųs nedar-jsavo šeimynų išlaikymui,
■apmokami taip, kaip unijos
ti į J. A. Valstybes nors irĮv^ PeiLS,Jos 1 statymų. Ar ne- tar> Nekaltinant ar ginant
spertas
paskirtas
J.
A.
Atsto{
bas
yra
viena
didžiausių
blo’
l
D.
G.
{nustatyta. Craig pareiškia,
nemoka skaityti bei rašyti, įgalite
|gahte man
nian daugiau pranešti
Prane^hĮ! vienos ar kitos pusės, visgi
vu Bolivijai.
jgybių, ko .neturėtų būti musų!--------------------i kad pigesnis darbininkų apapie tų įstatymų. Ar imi- Į Įurįnt omenyje tų liūdnų bažlaikais.
Kaip
Ymerikos
J.
-UŽMOKESNIŲ
KLAUSIMAS
!mokėjimas statyboje sukels
Paeinančios (Derivative) Pi- grantai gali prašyti pensijos, jnyčiose vykstantį faktų, reilietystės Certifikatai.
Todėl, būtų labai svarbu tuo Valstybėse, taip ir Kanadoj
i nesusipratimų ir sutrukdys
Ar kitos valstijos turi tokius kgįų kų nors teigiamai pradėti
užinteresuotiems
asįšiandie
ekonominė
padėtis
neEdward
Ilines
Jr.
Memorial
visokius darbus, P
i tuo reįkaĮu veikti, tuo labiau, reikalu
KLAUSIMAS — Buvau ne pensijos įstatymus?
spaudoje atvirai ipalanki ..darbininkų
igornnė,
išlaikomi
ir
Nėra žinių, ar prezidentas
.
. minioms.
.
. kurioje
.
.
pilnametis, kuomet mano tė
B. V., New York, City. kad veikia Kunigų Vienvbė menimms
pasisakyti, kad tų klausimų i Tūkstančiai darbininkų visur jslaugojami sergu ir paliegę sutiko dirstelti į tų reikalų.
vas tapo naturalizuotas. Ka- i ATSAKYMAS - New Yor- ir Vargonininkų Sąjunga Tos
tinkamai nušvietus, nes šie kasdien ieško ir .negali rasti1 praeito karo veteranai, didiA.
tat dvi organizacijos tik ir
dangi aš ketinu vykti užsienin, ■
narna — keli nauji " sparnai
. .kas yra vienuolikta valstija,.
XT Vytauto metai daugelyje da jokio sau darbo.
A
" gali tų dalykų sutvarkyti. Near galiu išsiimti atskira pi- . ,
1 įvedus senatvės pensijas. Kilykų yra išjudinimo metai, Kai-kurie ekonomistai sako, pristatomi šalies vyriausybės
ADVOKATAI
sunku būtų «suruošti vasarilietybės certifikatų?
••V
• » 1 ”V
•
tos vai., pav., California, Cokaip tik ir tam pilnai ata- kad ekonominis šalyse persi- lesonus.
nius vargonininkams kursus,
V. S., New York City. lorado, Kentucky, Maryland,
Ši ligoninė yia sale Cliica- Telephone Dearborn 0057
tinka.
» laužimas esųs būtinas. Esu,
ATSAKYMAS - Taip, jei.' Minnesota, Montana, Nevada, kur būt, galima, sulig kiekvie
be to negalima apsieiti, neij go, May vvoode. Į darbus imano praktikos ir pasiruošimo,
GREEN APIE NEDARBĄ. to išvengti. Amerikos Darbo mi dvi amatninkų grupės.
gu dabar esi sulaukęs 21 me- Utah> Mtsconsin ir Wyoming
atatinkamai nušviesti bažny
■tų arba daugiau. Kreipkis iank9?iau !ved5 tokius !stat>''
ADVOKATAS
tinės muzikos stilių, literatū
Montrealiuj, Kanadoj, turė
prie Director ot Naturaliza- įnms- SullS New Yorko !stat>'rų ir būdus jos vartojimo ant
160 No. La Šalie St. Rm. 1431.
tion, savo distrikte. Jis pa- į"lu> PaSalPa teikiama bile as- tiek, kad išvengus to baisaus jo suvažiavimų “Internatio
CHICAGO, ILL.
nal Brotherhood of Stationarv
duos “form 2400”, kurią tei-jmemui suvM 70 nlct’-’ au’Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
. disonanso. Vargonininkų tarLocal Office: 1900 S. UNION AVĖ.
zi_ •
IP.
Tel Roosevelt 8710
kis atsargiai išpildyti sulig |žiaus> kuris ncgali save užsi- 1 pe, kai kur girdėti minčių a Firemen, Engineers, Oilers”.
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
Tarp kitų suvažiavime lankė
paduotų patarimų.
Reikės ,aik>'tl lr kurls ncturi vaik'-1
pie tokių kursų naudingumų,
(Išskiriant seredos)
užmokėti $10 nž paeinančios |arha kit»- kurie > S“151'! už‘
si ir kalbėjo Amerikos Darbo
tik, sako, girdi, kalbos gerai
“derivative” pilietybės eer- laik>'ti’ 3is ,uri bftti J- A- Va!' nežinant, sunku esu kur nors Federacijos prezidentas Wiltifikatą, bet da reikės užsi- st>bių Pil,etis ir ,New Yoiko pas svetimtaučius mokintis. liam Green. Jis kalbėjo apie
mokėti $5 už atvažiavimo cei- va*stybės gyventojas per de- Ši mintis, matyti, yra rimta, gyvuojančius blogus laikus,
ADVOKATAS
apie didelį nedarbu. Green
tifikatąt Todėl turi su apii-iSimts met« Pricš lituosiant nes,
pažvelgus čia ruoštų
11 8o. La Šalie St.. Room 1741
kuri duoda Jums radio programus iš dviejų Radio sto
įspėjo pramoninkus, kad ne
Tel. K&ndolph 01I1-4I12 Vai. »-<
kacija pasiųsti $15 (pačto pi iaPl‘ka««- B<! t0, ‘™i bali
vasarinių bažnytinės muzikos
rių WCEL ir AYIIFC.
Vakarais
mažintų darbininkams užmonigiiku vardu Conunissioner !nors Per vienas metus
»241 80. HALSTED STREET
kursų dalyvių sųrašų laike ke
Nauja radio, kaip ant paveikslo, groja
Tel. Vlctory 6682
or Naturalization, Washing-itotas Rinkto, kur paduoda lių metų vos porų lietuvių už kesnių, remiantis dideliu ne
7-9 vai. vak. apart Panedėllo lr
labai gražiai
Pėtnyčloa
darbu. Yra pramoninkų, saton, D. C.). Taipgi turi pa- |apbkaciją.
tinkama. Ar šiaip, ar taip,
Kaina $69.00 su viskuo
(Dar ne galas).
siųsti dvi savo fotografijas,
gyvenimas bėga ir su savim

SVETIMŽEMIĮJ KLAUSIMAI.

ŠIS

BE!

TAS

IŠ

MUZIKOS

SRITIES.

F. W. GHERNAUGKAS

BudrikoRadio
Krautuve

ant kurių reikia padėti para
šas.
Ateiviai Jūreiviai ir Imigra
cijos Aktas iš 1924 m.

KLAUSIMAS — Mano dr
augas, jūreivis, atvažiavo į J.
A. Valstybes 1925 m. Laivas
sustojo New Yorke. Jis išlipo
ir iki šiai dienai pasiliko. Po
senu įstatymu jį dabar nega
li išdeportuoti. Bet ar 1924
m. Imigracijos Aktas jį liečia
ir ar gali jį suimti ir isdeportuoti?
T. C. Ne vark, N. Y.

Atsakymas — Nusprendimu :
Darbo Departamento, Imigra
cijos Aktas iš 1924 m. liečia
ateivius jūreivius. Tik nela
bai senai, jūreivis, gimęs Ju
goslavijoj, kuris apleido sa
vo laivų New Yorke lapkri-'
čio, 1924 m., buvo. suimtas,
nuteistas ir įsakyta jį depor
tuoti. Tas žmogus pavedė at
sitikimų teismo nusprendimui,
bet valdžia apeliavo ir Eederalis Teismas palaikė deporta-;
cijos įsakymų. Bet galima sa-J

neša savus reikalavimus, o
SKAITYK IR PLATINK ■ žmogus prie gyvenimo reikaTIKTAI KATALIKIŠ
I lavimų greit moka prisitaikin
KUS LAIKRAŠČIUS.
ti, bile tik yra reikalavimas.

Daktaras

WISSIG.

Kapitonas

Pasauliniame kare

Specialistas iš

Seno Krajaus

GYDO VISAS I.IGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP fžSISENCJVSIOS Ir NEIŠGYDOMOS

JOS

YRA. SpeclallSkal grydo Ilgas pilvo, plaufilų. Inkstų ir pūslės, užnuodijlinų, kraujo, odos. li&as, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų lr pas
laptingas Ilgas. Jeigu kiti negalėjo Jus išgydyti, ateikite čia lr
persitikrinkite, kų Jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir lSgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto Iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d.
4200 \Vest 26 St.
kampas Kccler Avc.,
Tel. Craivford 5573

ADVOKATAS

PER

105 W. Adams St. Rm. 2117

KLAIPĖDĄ

Telephone Randolph 8727

šyk adresu:

Message Labor&tory,

5209 8. Halated St. Ohicago, UI.

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Skandinavų
Amerikos Linija

Telephone Roosevelt 9090
Name; 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9604

Tai natūralūs rySys tarp abie
jų Respublikų Lietuvos lr Amerlkos su jos dailiais lr po
puliariais laivais. Nes yra pa
rankiausio. Lr patogiausia Lini
ja LIetuviahis Keleiviams —

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

Skandinavu Amerikos

2221 West 22nd Street

Linija

Arti Leavitt Street
Telefonas Canal 2552

ilteisė patarnavlma tikslu pa
gelbėti
Amerikos
Lietuviams
atsiimti savo gimines i Amerlkų

Rugp. 9 Frederik VIII’
Rugp. 23 United States’

/t
~

(John Bagdziunas Borden)

Amerika — Lietuva

Rugp. 2 “Oscar II”

\

JOHN B. BORDEN

Logiškas Susisiekimas

Iinlvų Išplaukimai Iš Ncw
Yorko:

GERA NAUJIENA
Jeigu turi rožę, nervų ligų arba
reumatizmų, skaudėjimų kojose,
strėnose arba pečiuose, tuojaus be
atidėliojimo parsitrauk bonkų Ramatijos, o patys persitikrinsite
vertingumų tųjų gyduolių. Kaina
$2.(X) už bonkų. Siunčiant pinigus
arba dėl platesnių informacijų ra

A. A. OLIS

Kreipkitės prie
artimiausio
jums laivakorčių agento su vi
sais kelionės reikalais arba:

Scandinavian
American Line
27 Wliitcliall St, New York
130 N. ta šalie St.. Chkago.

246 U'aMliingtmi St. Boston, M.

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va

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

kare. Seredaoiis ir Pėtnyčio-

mis nuo 9 iki 6.

BUDRIKO KRAUTUVĖSE
Atsiminkite: S’UBATDJE 2:30 P. M.
A. A. Kronos ir Clem Bill, pagarsėję Hawniian ir
Spanish Guitars plaveriui gros BUDRIKO KRAUTU
VĖSE.

J. P, WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street

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

3343 S. Halsted St.

Room 928
Tel. Franklin 4177
Nuo 9 Iki 1 Ifiėmus Subataa

52 East 107-th Street
Kampas Mtcblgan Avė.
Tel. Pullman S960
Nuo t įkl 9 vak. tr Subatomle

DRAUGAS

šeštadienis, Liepos 26, 1930

LIETUVIAI AMERIKOJE
kun. Juškevičius pašventino
labai gražų kryžių ant Kiručių loto šv. Kazimiero kapiRadio AHNS.
I nėse.
X Liepos 20 d., Sv. Anta X Ponios Mankienė,
Vaišvi*
no parap. Junior Holy Name lienė, Stulgienė ir Lidžienė,
basebolo tymas smarkiai su-lyra musų klebono įgaliotos
pliekė airių Mary Qeen of i rinkti aukas, valgius ir kitoHaven parapijos tymų. Re-|kius daiktus ateinančiam pazultatas 17 prieš 1.
rupijos piknikui.
X Šiame sekmadienyje šv.
X Bulvariškių tarpe ponios
Antano parap. Jr. II. N. S. ty Kaulienė, Šukienė, Baltaduo
mas žais su St. Mary’s of nis/* Andersonas, Ambrazaitie
Chenstahowe lenkų parai). H. nė, Laurinaitienė ir P. Petro
N. S. tymu. Lietuviai žada ir nis yra taip pat įgalioti.
lenkus supliekti
X Šiame sekmadienyje mūX Leo. Kolianauskas, Boy’sų bažnyčioje z bus mėnesinė

CICERO, ILL

Scouts Master of Troop 13th kolekta parapijos reikalams.
Šv. Antano parapijoje, nes a- Klebonas nuoširdžiai prašo
pie 10 skautų išleido vakaci- visus parapijonus prisidėti
joms. Leo Kolianauskas labai Į gausia auka.
puikiai Boy Scout veda.
| X Iš mūsų parapijos, tur-

d., Lakewood Parke, Sehuylhill County, Pa.
Išrinkta valdyba jau pradėjo darbuotis, būtent: pirm
— Ant. Leškauskas, II pirm.
— Alb. Pacenta, rast. — Ona
M. Navakaitė II rast. — Jo
nus Aučius, ižd. — Marcelius
Lapinskas, iždo globėjai: —
kun. K. Klevinskas, VI. Se
ninta, parko paėmimo komisija: A. F. Leškauskas, kun.
K. Klevinskas, kun. P. C.
Česna; spaudos komisija: S.
A. Radzevičius, kun. Konce
vičius.
j ,
Iškilmės prasidės šv. Mi
šiolais; giedos jungtynis apielinkių parap. choras. Vado! vaus varg. Ant. Grigoraitis
iš Mahanoy City, Pa.
Po Mišių tas pats choras
padainuos keletą lietuviškų
dainelių.
Žmonės taip pripratę prie
šios didelės šventės, kad jau
nuo kelių mėnesiu rengiasi.
Kas jis ne būt: žemaitis, kap

X Visoje Ciceroje dabar i būt> daugiausia jaunikaičių
eina smarkus judėjimas. Vi- į ^^oja į dvasinį luomą,
sur ruošiamasi prie parapi-į Ateinančiame rudenyje net
jos pikniko kuris įvyks rugjaunikaičiai stos priruo- sas, zanavykas, aukštaitis,
visi tų dienų švenčia.
piučio (August) 10 d., Berg- šiamojon seminarijon.
Tikimos, kad šįmet, kaip
mans darže.
Pirmiau buvo 10. Todėl, šv.
X* Liepos 23 d. palaidotas Antano parap. Ciceras turės ir kitais metais, suvažiuos ne.
.....
.
v.
. mažiau 20,000 žmonių.
a. a. Stanislovas Feiza, senas 16 jaunikaičių
priruošiamoje į
•
Pelnas skiriamas Seserinis
Ciceros biznierius ir geras seminarijoje ir 4 tikroje se
Pranciškietėms,
Pittsburgli,
parapijonas. A. a. Stanislovas minarijoje, Mundelein, 111.
Pa., ir Seserims Kazimierienors staiga mirė, bet tas jo
X
Cicerietės,
Joanos
Ūse-'tems,
Chicago, III.
bažnytinėm^ laidotuvėms kliū
lytės sutuoktuvės su Vladu'
o.
ties nedarė todėl, kad jis vi.
. ,
.v.
i-i-i ĮGatavecku įvyksta
šiandie lie
suomet buvo aiskus katalikas
’ J
lis 26 d., 5 vai. po pietų, šv.
ir
dažnai eidavo prie SaAntano bažnyčioj.
• kramentų.
Nubudime paliko mylimųjų
Kilnus darbas.
Radio Stotis AJ J. moterį, vienų sūnų ir dukterį.
Gerb. kun. Baronas įnešė
X Dievo Motinos Sopulin
Musų radio stotys* reiškia
Šv.
Jono Kr. pašelpos draugi
poniai Feizienei ir jos vaike gos draugijos svarbus pusmeliams širdingos ir gilios už-Etinis susirinkimas įvyks lie- jos susirinkime — nupirkti šv.
pos (July) 27 d., 1930 m., 1 Jono Kr. stovylų ir pastatyti
uojautos.
,
y. “* ‘ ‘t”'" *
X Šiame mėnesy labai vai.. po pietų, šv. Antano pa didžiųjani altoriuje.
Draugijos pirmininkas Įne
daug ciceriečių išvažiavo a- rapijos mokyklos kambary.
Kviečiamos visos narės atsi šimų nuoširdžiai parėmė, nes
tostogoms.
Išvažiavusiųjų tarpe randa- lankyti, nes yra daug svar- norėjo, kad -šv. Jono Kr. dr-

TORONTO, KANADA.

si ponia M. Vaičiūnienė su bių reikalų svarstymui.
Taipgi išgirsite raportų iš
savo šeima, panelės Kutaitė,
AUŠROS VARTŲ IR
Jurgelaitė, Babitz šeimų, o draugijos išvažiavimo (bas“DRAUGO” TALKI
Miliauskų šeima ,net į Yellow-!ket pic.nic), kuris įvyko birNINKAI.
stone parke išvažiavo.
, želio 29 d., ūkės darže.
X Kaikurie ciceriečiai mū-1 Nujaučiama, kad išvažiasų radio stočiai praneša, kad vimas labai gerai pavyko ir
niekur nėra taip gera, sma- tikimos gražaus pelno, nes
gu gyventi, kaip Cicero ir daug buvo jame svečių. Buvo
kad Ciceros miestas tinkamiau i ir gerb. klebonas kun. H
Vaičiūnas, bet, gaila, neilgai,
sis žmonių gyvenimui.
X Musų kunigėliai, Švarlis nes turėjo savo kaimynų t. y.
ir Juškevičius, po sekmadie Marąuette Parko parapijos
nio žada imti atostogas. Kun. piknikų aplankyti, kuris įRaiti joja ir važiuoju
M. Svarlio “hupmobiliu” va vyko tų pačių dienų, Černiaus
<
northsidiečių piknikų.
žiuos į National Yellowstone ko darže.
Draugija dėkinga visiems, j matome Radžiūnų ir Norunų
Park ir kitur.
X Pas mūsų klebonų dabar kurie atsilankė į piknikų ir lenktyniuojančius vyrus. Kaatostogas leidžia gerb. kun. parėmė. Taipgi dėkoja komi- trie pirmutiniai pateks į pik
Antanas Kvederas, tik kų at- sijai, kuri taip šauniai pasi- nikų, tie gaus northsidiečių
vykęs iš Latvijos. Dėlto mū- įdarbavo, būtent Vasiliauskie- J paskirtas Tiovanas. Piknike
sų gerb. klebonas abu savo | nė, Bružienė, Rimkienė ir Ku-Į bus tokių įvairybių, kokių
asistentu
išleidžia
atosto- eiene.
nei vienais metais nebuvo. Ne
goms porai savaičių.
truks ten nei lieutviškų Rū
Gerb. kun. Kvederas labai
tos ir Birutės saldainių, kininteresuojasi Amerikos lietu-!
džiukų iš Lietuvos ir tt. Bus
yių gyvenimu.
vokiškų bonkų, prie kurių ga
Ruošiamos prie “Lietuvių
X Žymus lietuvis gydyto
lima bus įgyti gerų dovanų.
Dienos”.
jas,Dr. S. Dowiat, neužilgo
Bus ten katalikiškų laikraš
susižieduos su panele EstelJau ruošiamos prie 16-tos čių, knygų agentų, kurie reii
i
la Jaskunaitė. Abu yra pa Lietuvių Dienos”, rugp. 15 Skalaujantiems patarnaus.
vyzdingi parapi jonai ir geri

MAHANOY CITY, PA.

katalikai.
X Kaikurie Ciceros jauni
kaičiai naktimis su taradaikomis besitrankydami į trubelį ir save ir savo tėvus įtraukė.
X Ponia Kimtienė, žmona,
mirusio vyro A. Kimčio nepa
miršta; liepos 14 d. už Adol
fas vėlę buvo laikomos sykiu
trejos šv. Mišios. Tų dienų

’j

MES MOKAME CASH
UŽ LIETUVOS 5% BONUS

$65.00

Money Orderiai į Lietuvų per Radio tiktai 25 centai
Paskolos teikiamos ant Real Estate

KAUPMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE St.,
D

Z

■

CHICAGO, ILL.

- — Ai-

■ ■ ■-! —

■

■
Home runs: — Raūdis, Kai
ria.
Double play — A. Žemaitis
to V. Žemaitis.
Strike outs — Zukor 14,
Moskos 3, Gedrainis 10.

ja taip-gi prisidėtų ir tam
tikslui nors $50 paskirtų, nes
dr-ja jau mini 10 metų su
kaktuves.
Susirinkime įnešimas buvo
leistas balsavimui ir didžiu
ma narių nepritarė tam. Įnešymas tapo dr-joj atmestas.
Po to Jonas Čipaitis įne
šė, kad visi Jonai sudėtų po
$10 ir nupirktų šv. Jono Kr.
stovylų. Ir radosi keletas Jo
nų, kurie mielu noru sutiko
aukuoti po $10. Aukojo: Jonas
Čipaitis, $10, Jonas Paliulis
$10, Jonas Kazlauskas $10,
Vincas Danielius $10, Stasys
Dubauskas $5, Jonas Muraus
kas $5, Antanas Biliekas $1,
Kun. Baronas $10.
Garbė tiems, kurie prisidė
jo prie to kilnaus darbo, nors
ir ne Jonai. Stovyla tapo nu
pirkta, iškilmės pašventini
mo buvo 29 d. birželio m.
Kai-kurie draugijos nariai,
paslėpę savo pavardes, palei
do burneles ir pripliauškė
puslapius
“Vienybės’’
ir
“Dirvos” šmeižtų ant kunigo
ir draugijos pirmininko, siū
lydami pirkti stovylas ir jas
savo kambaryje pasistatyti.
Aš manau, kad parapijos ku
nigas ir draugijos pirm., su
kuriais ji bendromis auko

Sorry būt tliere are no more box scores.
Providence snapped out of
it long enougli to shellac
R0W. .
North Side 26 to 0. Belskis
pitehed really remarkable baG ar y at Bridgeport
seball in shutting out the
Providence at So. Chicago,
slugging, free swinging North
Bessmer Pk., 88 and So.
Side team.
Chicago Avė., 3 P. M.
AB R H
BRIGHTON
Nortli at Brighton Park
Schulz 2b
q
Cicero at West Side
Masunas cf 2b
q
Moskos 3b p
2
LAŠT SUNDAY’S RESULTS Kaminskas cf
Randis lf
West Side 14, Brighton 7
jPetrskas c
Providence 26, North Side 0 Kalnis ss
Tarulis lb
Every conceivable bit of
Zukor p
dope was upset wlien West
Side and Providence upsėt
Totai
39 7 13
the. league leaders lašt Sunday. Brighton played deploraAB R I I
ble baseball and was wallop- WEST SIDE
K OF L GAMĖS TOMOR

ed 14 to 7 by West Side. Errors on the part of the team,
as a wliole, and the lack of
timely basehits .contributed
to the dovvnfall of the Brig
hton team. Moskos, the well
mis pirko Šv. Jono Kr. stovy know,n Johnny, gavę the fans
lų, daugiau išmano apie kata something to look at when
likybę. Bet jei jau tokie ge - ithe struck out three West Siri katalikai esat, mokat kriti ders with ten balls in the
kuoti tikėjimų ir šventųjų sto ninth inning after he had revylas, kam savo koresponden
lieved Zukar. Every one of
cijas rašėt Į bedievių laikraš- the nine strikes were swung
at.
'
{
II.
(Tųsa ant 7 pusi.)

••->:

OFFICIAL

STANDINGS

(not including games of July
' 25th)
W L Pet.
7 0 1,000

Brighton
North Side
Bridgeport
Cicero
Gary
West Side
So. Chicago
Providence

Editor.

ANNUAL BEACH PARTY
SATURDAY JULY 26th.

The Brighton K of L Council 36 will hold it’s annual
beach — party Saturday eve
A. Žemaitis ss
July 26th on the North Side
S. Zaur lf
of the Jackson Park Geach
Gedrainis p
Housė, 63rdi and the Lake.
V. Žemaitis lb
Weenies, Marshmallowš, leNorkus c
moinade and music for danVaičunas 2b
cing will be furnished by the
Kairis cf
committee S. Ališauskaitė,
Philips rf
B. Paškauskaitė and M. PašKiaurakis 3b
kiutė. Reservations for all
this are 35 cents only with
Totai
38 14 10 the assurance of a good time
2 base liits — Kairis, Ka to all those attending. Be
minskas.
there!

3 base liits — Petrauskas.

Red

Cherry.

'tf

THE STOCK TAROS NATIONAL BANK
Raportas banko stovio užbaigiant biznį birželio 30 d., 1930
ATSAKOMYBĖ

TURTAS
Paskola ir diskontai ............ $10,836,714.69
United States Bonai..........
102,431.10
Kitokie bonai......................
1,439,225.00
Federal Reserve Bank Stakas 75,000.00
Banko namas ..................
490,000.00
Kitokis turtas ......................
270,668.42
Cash ir priklauso iš Bankų $6,240,890.72

Kapitalas ............................... $2,000,000.00
Perviršis ...............................
500,000.00
Neišdalintas pelnas ..........
342,033.20
Neuždirbti diskontai ..........
109,024.85
Rezervas dėl taksų, nuoš. etc. 328,843.17
Neišmokėti dividendai ....'
76,996.80

Išmokėtinos bilos .................

Nėra

Kitokia atsakomybė ...........
6,181.82
Depozitai ............................... 16,091,850.09
—

\

$19,454,929.93

•

$19,454,929.93

Stock Yards Trust & Savings Bank
Raportas banko stovio užbaigiant biznį birželio 30 dieną, 1930
TURTAS

ATSAKOMYBĖ

$5,658,198.63
Paskolos ir Diskontai ..
Nėra
Overdrafts ........................
Nuoš. pelnyti — neiškolektuoti 57,688.82
U. S. ir kitokio Bonai ... / 2,853,107.15
Cash ir priklauso iš bankų .. 980,803.12

Kapitalas............................... $337,500.00
Perviršis ...................................
337,500.00
Neišdalintas pelnas .... i... 216,708.75

Rezervas dėl taksų ir 1.1. ». 168,322.53
Depozitai ................................. 8,469,001.63

$9,549,797.72

$9,549,797.72

Bendri depozitai #24,560,851.72

20,764.81

Neuždirbti diskontai .............

Bendras turtas

#29,004,727.65

IHE STOCK YARDS NATIONAL. BANK
THE STOCK YARDS TRUST & SAVINGS BANK
and
THE STOCK YARDS SAFETY

DEPOSIT

4150 So. Ha Isted Street

CO.

«
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D R A U O A S

lis su žmona, ponia Buividie-, sietus jairapijonams, parapi
nė, P. Egertas atvežė pilny jonėtns, svečiams ir kainiyautomobilių, visa Blankų šei nams šį piknikų parėmusiems.
B SO. CHICAGOS PADAN balo”, o buvo tokių stiprių ma, šv. Jurgio parapijos varg.
Rap.
GĖS.
vyrų. Jie būtų išmėginę savo Pocius, pp. Balis su žmona,
jėgas.
PARAPIJOS PIKNIKAS.
J. Dimša ir daug kitų.
Klebonas kun. B. Urba link Šv. Juozapo parapijos cho
Liepos 20 d. teko man dalyauti So. Chicagos šv. juo- smas sukinėjos po daržų, ir ras padainavo keletu liauBridgeport. — Vasara, pik
ipo parapijos piknike. Kas su svečiais kalbėjosi. Visur ma ! dies dainelių, vad. jaunam nikų sezonas. Kas sekmadienį
tesi daug jaunimo, kuris dar varg. p. Gaubiui.
jų įvyksta net po kelis ir j<■ akį pirmiausia puolė, tai
etuviška vėliava priešais dar bavosi piknike. Daug matėsi
Orkestra buvo po vad. Kre- vairiose vietose.
į. pastatyta, kaipo ženklas, svečių iš Dievo Apveizdoą pa kščiuno. Peoples Furniture
Šį sekmadienį, liepos 27
ad tai lietuvių piknikas.
rapijos. k. a. klebonas kun. Co. buvo pastačius radio.
dienų, įvyksta vienas didžiau
Žmonių buvo daug. Biznis Albavįčius, kun. Gasiunas, za Patartina
sochicagiečiams sių — tai šv. Jurgio parap.
isur ėjo labai gerai, ypač, kristijonas P. Giedraitis su kitam kartui paimti daržų
piknikas, ruimingame, visiems
dtam orui esant, prie šaltų visa savo šeima, p. Šaltimie- prie kurio gatvekariai priei
žinome, Černiausko darže.
erimų. Truko tiktai “skam ras su močiute, jaunasis Pike- na, kad galėtų nuvažiuoti ir
Piknike, žinoma, įvaireny
tie kurie neturi automobilių. bių nestigs. Kun. J. ŠiadlinsKiek teko kalbėti, parapi- kas pranašauja, kad tiktai
METINĖS SUKAKTUVĖS
jonys labai patenkinti nauju vieno dalyko piknike nebus—
klebonu. Sako, viskas dabar lietaus. O šiaip jau visako bū
gražiai lietuviškai.
šių, net ir “paukščio pieno,
Kiti jau per kelis metus ne
priklausę prie parapijos, da
Į NORTHSIDIEČIŲ PIK
bar žada sugrįsti.

CHICAGOJE

kas da neragavo, galės ganti. Tokios pranašystės pikuiko
laukiančiuosius
begalo
džiugina.
t
Bridgeportas tai didžiausia
seniausia ir gražiausia kolonija. Čia daug biznierių ir

i

nebet kokių; taip sakoma visi
Tyla.
“number one”, kiti numeriai i______________
kitose kolonijose. Ir bemaž į------ ——..........
........... - ■ —- ------visų čionykščių biznierių vei
dai matosi parapijos piknikuo
se.

Apart biznierių, čia esama
ir šiaip daug gerų žmonių,
kurie remia savo parapijų vi
sa širdimi. Tas begalo gražu.
Kiekvienas darbas, atliktas

Mišias vietoj ir dienoj kur mirė, tai yra Denvery,
nuvykęs dėl sveikatos. Laidojimui tėvelių buvo par
gabentas Chicagon liepos 27 ir po gedulingų pa
maldų Gimimo Panelės šv. par. bažnyčioj palaidotas
Šv. Kazimiero kapinėse. A. a. Vincentas buvo sulau
kęs 24 metų amžiaus, 6 metų atvežtas į Amerikų,
gimęs Medvalakių k., Papilės par. Paliko didžiame
nuliūdime motinėlę Mortų, patėvį Vincentų Petro
šių, brolį Juozapų, dėdes, cioces, pusbrolius ir pusse
seres Lietuvoj ir Amerikoj.
A. a. Vincentas troško atsiekti augštų mokslų
Chemijoj ir turėjo didelį prisirišimų prie boy scoutų
ir mylėjo darbuotis jų tarji&ir buvo jų vadas.

Jau praėjo čieli meteliai, kaip žiauri mirtis iš
plėšė iš musų tarpo musų mylimų sūnelį. Netekome
mes šviesios žvaigždės, kuri švietė musų širdyse. Nors
laikas eina, bet motinėlės širdyje skausmas darosi
didesnis. Lai būna tau lengva ilsėtis šaltoj žemelėj,
o tavo motinėlė tavęs niekad neužmirš. Tu jau pas
mus nebegrįši, bet mes ankščiau ar vėliau pas ta
ve nueisime. Kitaip mes savo meilės negalime tau
parodyti, kaip savo maldomis. Todėl metinėms mir
ties sukaktuvėms paminėti pirmiausia užprašėme šv.
Mirė liepos 24, 1929, Denyery, Colo., kur buvo
liepos 24 d. Antros šv. Mišios įvyks Gimimo Pane
lės šv. par. bažnyčioj Marąuette Parke liepos 30,
1930, 7:45 vai. ryt. Visus gimines, pažįstamus, drau
gus ir kaimynus širdingai kviečiame į tas pamal
das atsilankyti ir pasimelsti už a. a. Vincento sielų.
O po gedulingų šv. Mišių kviečiame į namus po num.
6612 So. Troy Avė.

Liekame nubudę:

A.

-j- A.

JUOZAPAS
BRANAUSKAS
mirė liepos 23, 1930 m. 6:30
vai. vak. 43 metų amžiaus. Ki
lo iš Raseinių Apskričio, Vidu
klės Par. Pallslo Kaimo. Ame
rikoj* išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliudime
moterį Oną, 2 aunu ir 1 duk
terį, hrolj Stanislovą, seserĮ Oną Bamballenę, draugą 8. Ži
bą, o Lietuvoj tėvą ir seserį Ve
roniką ir gimines. Laidotuvėms
rūpinasi brolis Stanislovas.
Kūnas pašarvotas Lachavlčtaus koplyčioj,
2314 W. 23
Pi. Laidotuvės Įvyks Subatoj,
liepos 26. Iš koplyčios 8:30 v.
' bus atlydėtas J Aušros Vartų
ytfeainyčtą, kurioj Įvyks gedulin
go* pamaldos už velionio niežą.
Po pamaldų bus nulydėtas J
fiv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimine*, draugu* ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuludę:
Moteris, Valkai, Brolis,
Sesuo ir Giminės.
Laidotuvėm* patarnauja grab.
Lacbavičlus, Rooaevelt 2 61S

f

Silver Leaf daržų
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8369 South Halsted Street
dHOAGO. TLIj.

Namus (nuo ugnies ir fėtros)
Brangenybes (Auksinius ir Daimontus)
Automobilius ir Trolius, (visose srityse apdrauda)
Langus
r.

Kailinius (Fur Coats) ir Drabužius
Naujus Statome namus (Bldg. Construction)
Visokių kitų rūšių apdraudos (insurance)
Mūsų insurance (apdraudos) skyrius visuomet sten
gsis suteikti teisingų ir greitų patarnavimų. Taipgi pa
gelbės sutvarkyti jūsų insurance (apdraudos) reikalus
be jokių kaštų ir atsakomybės tamstoms.

g

™
■

g
"

Mes atstovaujame sekančių kompanijų: Royal In
surance, Aetna Life and Casualty Co. ir kitų kompani
jų, kurios yra priežiūroj Illinois valstijos. Esame na
riais Board of Underwriters ir taipgi po Bond (Kaucija)

S. P. KAZVVELL & CO.

Z
®

H

INSURANCE SKYRIUS

2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899

Peoples Furniture Co.

. PAMINKLŲ DIRBTUVĖ

[

Mes Insulinam 'Apdraudžiami

®

■

Justin Kulis

X Aušros Vartų par. talki
ninkai tapo pakviesti į Nortbsidiečių piknikų. Gauta žinia,
kad Vincas Dargužis su savo
mašina nuveš talkininkus į
piknikų. Northsidiečių pikni
ke bus svečių iš įvairių kraš
tų — vilniečių, dzūkų, žemai
čių, augštaičių ir tt.

----------- -—-------------- —

A. BITINO
Šis kupčius ' jaučia, kad
3958 West 111 Street
northsidiečių
piknikas bus i
Chicago, 111.
“fine” ir kad ten bus “gut
TeL Bevelry 0005
gšeft”, tai važiuoja ten išVienatini* li*savo tavo,tuvis, kuris iš vakaro su visais
dirba europiSrais. Tas piknikas įvyks nau
k-o ir ameriko
niško akmens joj vietoj Silver Leaf darže,
paminklus.
daug jaunimo,
Pasirinkimas tai ten bus
didžiausias,
žmonių.
kainos žemiau biznierių ir minios
slos.
Prie progos šis kupčius keti
Pirmas prie
šais Šv. Kazi- na išrėžti prakalbų biznio, pik
vartus.
miero kapinių nikų ir jomarkų reikaluose.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■g
■ SVARBUS PRANEŠIMAS g
g CHICAGOS LIETUVIAMS g

Seklyčiom Setų Išdirbėjai
Didžiausi Lietuviai Rakandų Krautuvninkai ir Wholesalininkai

SKELBIA DIDj VASARINI
A,'

IŠPARDAVIMĄ

*e. ■

ANT AUGŠTOS RŪŠIES

Seklyčiom Setų
Už Žemiau Kaip Išdirbystes Kainas. Pasinaudokite Šią Progą
Tuoiaus!

: J. F. Radžius į
Į GRABU ISDIRBYSTEJ Į

A.

ROZALIJA
RAUDIENĖ
Po tėvais Kuizinaitė
Mirė liepos 23 d., 6:30 vai.
vak. 1930 m., sulaukusi
61
metus amžiaus, gimus Taura
gės aps. Girdiškių parap., Pabreminėa kaime. AtierikoJ gy
veno apie 30 m.
Paliko dideliame nuliudime
Vyrą Antaną Ir 2 seseris Joha
ną ir Teklę ir 2 švogerius Mykole. Šimkų ir Pranciškų Rum
šą. brolj Petrą Ir* brolienę Juozefiną gtraukienę Ir gimines,
o Lietuvoj seserį Oną ir švogerj Joną Būdvyti ir gimines.
Kūnas pašarvotas 4611 South
Wells St Laidotuvės (vyks su
batoj liepos 26, 8 vai. Iš na
mų j švento
Kryžiaus par.
bažnyčią,
kur bus gedulingos
pamaldos už vėiionės sielą, o
iš ten bus nulydėta J šv. Ka
zimiero kapine*.
Visi a. a. Rozalijos giminės,
draugai Ir pažjstaml esat nuo
širdžiai
kvlečlaknl
dalyvauti
laidotuvėse ir suteikti Jai pas
kutini patarnavimą ir atstovei
kinlmą. NuMudę liekame.
Vyras, Seserys, Brolis, Bro
lienė, švogeriai Ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab.
Eudeikla, Tel. Tard* 1741.

■

Neslkankyklte savęs skausmals. Reumatizmu, Sausgėle,
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
— ravnenų sukimu; nes skaudėjimai naikina kūno gyvybę
Ir dažnai ant patalo paguldo
CAPSICO COMPOUND mostls lengvai prašalina viršmlnėtaa ilgas; mums šiandie dau<ybė žmonių siunčia padėkavones pasveikę Kaina 6»o per
paštą SBc arba dvi ui 81.*6.
Dukart tvirtesnė 76c.
Knyga: “ŠALTINIS 8VEIKATO8" augalais gydytles, kai-

Klebonas ir komitetai labai
džiaugiasi tuo pasisekimu ir
reiškia dėkingumo žodžius vi-

Motina, Patėvis, Brolis, Dėdės, Ciocės,
Pusbroliai ir Pusseserės Lietuvoj ir Amerikoj

A.

_

■
■

Šv. Juozapo lietuvių parapija turėjo pirmutinį savo gy
vavime piknikų pereitų sekma
dienį. Piknikas gerai pavyko
ir pelno liko $1,100.00.

VINCENTAS F. SIMONAVIČIUS

^Reumatizmas sausgėlėZ

g

AČIŲ VISIEMS.

A.

■ ■ ■

a ■ ■

NIKĄ.

South Chicago, Illinois. —

vienybėje, netik duoda gražius rezultatus, bet kartu teikia ir malonumo.
! yis piknikas yra antras iš
į eilės ir paskutinis tat bridgeportiečiai rengiasi pasiekti
Ipačių viršūnių.

M

I

Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nereikės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Kurie laidoja gimines, arba savo draugą ar organlzacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant grabų dėl sekamų priežasčių:
1. Nereikės mokėti komišinas graboriui už
grabą.
2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja
graborių.
To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš
jūsų kišeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra
lengva.
Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime į
savo išdlrbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar
navimo, 'tai galėsite kreiptis prie bile graboriaus,
kurs jums patiks.

J. F. Radžius
Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje
Ofisas:

668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174

|
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ŠTAI KELETAS PAVYZDŽIŲ:

3-jų šmotų aukštos rųšies Jacąuard setas gerai padarytas ir $49.50
gražiai atrodantis. Musų žema kaina........................................................
$180.00 vertės aukštos rųšies setai dengti su tikru Moliai r, apverčiamom sė
dynėm, Webbed konstrukcija per visų, pasirinkimas spalvų 2

$82=50

$250.00 vertės setai, pasirinkimas apdengimu naujausios mados šilko Mocąuette, Importuoto Frieze, arbn Antigue Velvet, romai dailiai iš- $135 OO
pjaustyti ir nubaigti už ...........................................................
$325.00' vertės tikrai aristokratiško padarymo, spalvos ir piešimo setai, tik
ro raudonmedžio, romai, rankomis išpiaustvti ir nubaigti, apdengti su aukštos rų
šies Daniask, arba Antiąue Velvet, ir Frieze už

.........

nn
$168.00

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

s

Skyrius:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

4177- 83 Archer Avė.
Brighton Park

2536-40 W. 63 St.
Marąuette Park

r

I

Šeštadienis, Liepos 26, 1930

PRANEŠIMAL

i Važiuojant gatvekarais, im-'
ikit Archer avė. karus ir va
žiuokit iki sustos. Tada im
Telefonas Yards 1188
* Dievo Apveisdos Parap.
ti Joliet kailis ii \aziuokit iki Telefonas Grovehlll
Draugija šv. Jono Evangelis- Oli Henry Purk. apie dvi mai-*!
LIETUVIS GRABORIUS
įto^vyrų ir moterų laikys pus Ii už Kean avė. Išvažiavimas
Didelė graži koplyčia dykai
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
metini susirinkimų liepos 27 įvyks Spaičio darže.
718 WEST 18 STREET
GRABORIUS IR
2433 W. MARQUETTE ROAD
d., parapijos mokyklos kam
Tel. Roosevelt 7532
Komitetas.
!nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
BALSAMUOTOJAS
bary. Kviečiami visi ir visos
5 Ir 7 iki 9 vai. vakare.
Turiu automobilius visokiems rei
J. LuIevL&ius
susirinkti
ir
sumokėti
1110paš
TO
ŽENKLELIAI
DAISeredomls
nuo 9 — 12 vai. ryto.
kalams. Kaina prieinama.
GRABORIUS IR
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v.
Nedėliomis pagal sutartį.
LININKUI PAMINĖTI.
BALSAMUOTOJAS kesčius. Kas neužsimokės tam [
3319 AUBURN AVENUE
Nedėlioj pagal susitarimų
Patarnauju laido susirinkime, bus išskirtas iš
---------Chicago, Illinois
tuvėse visose mie
Ofiso TeL Victory 6898
Juozas Blankus. '
R-as Eduardo Navarro’ iš ! Ofiso Tel. Vlrglni*
sto
Ir
miestelių draugijos.
Rezidencijos: V*» Buren
Rezidencijos
Tel. Dreml 9191
dalyse.
Modemiš
ladrido, Ispanijos, atsiuntė
ka koplyčia veltui.
S. D. LACHA w ICZ
D. L. K. Vytauto draugijos'“Draugo” redakcijai keletu
<103 S. Halsted
LIETU ris GRABORIUS
draugiškas išvažiavimas įvyks naujų pašto ženklelių, kurių
St. Chicago, III.
Patarnzzįz Itllotuvėse kuoplgiauGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. Victory 1116 sekmadieny, liepos 27 d., 1930, ‘ serijos išleistos šįmet
ispanų
ala.
Reikale meldžiu atsišaukti. o
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
4142 Archer Avenue
GYDYTOJAS.
apaano darbu besite užganėdinti.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
ryto 10 vai., Svilainio darže,' dailininkui Franciseo de GaVai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
Tel. Roosevelt 2515 Arba 2511
CHIRURGAS
2 Iki 4 Ir « Iki 8 v. v.
Valkų Ir visų chroniškų ilgų
Z O L P priešais tautiškas kapines, ya paminėti jo šimtmetinėms Nedėliomis
nuo 10 iki 12 ryto
IR OBSTETRIKAB
2314 W. 23rd Place
Ofisas 8102 S o. Halsted St
1 Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Kviečiami
visi
nariai
dalyvausukaktuvėms
nuo
mirimo
GRABORIUS
IR
LAIDOTUVIŲ
Gydo
staigias
Ir
chroniškas ilgas
Kampas 31 Street
Chicago. III.
Vai.: nuo 8:80 Iki S:24 vak.
▼yru, motorų Ir valkų
VEDĖJAS
t
SKYRIUS:
ti. Kiekvienas galės linksniai, ’ (1828 — 1928).
VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak.
1
t
1439 S. 49 Court Cicero, Iii.
1650 West 46tb St.
DARO OPERACIJAS
tyram ore laikų praleisti.
Ženkleliai vaizduoja kaiku- Ofiso Tel. Canal 2118
Nedėliomis ir šventadieniais 10-12
Namų Tel. Lafajette 0098
Tel. Cicero 5927
P. K., rašt.
Kampas 46th Ir Paulina Sts.
iriuos dailininko kurinius. KiLigonius priima kasdieną nuo
Tel. Boulevard 5203
Tel. Hemlock 8700
pietų Iki S vai. vakaro.
ti skirti oro paštui, parodo (
Rez. Tel. Prospect 08X6
Nedėliomis ir seredomls tik
Nuliudimo
valandoje
kreipkitės
Marąuette Paark. — Mar to dailininko įsivaizdiniinus ’
lškalno susitarus
ofisas
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
kai.
mandagiai,
gerai, ir pigiau ąuette Park Lietuvių Am. Pi
Ofisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS UET. GRABORIUS
oro skrajojime. Jie yra ga- 1900 s> HALSTED STREET GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
liečių kliubo mėnesinis susi
CHKAGOJE
dykai.
Ir X-RAY
na ypatingi ir net keisti. Vie- (Ofisas 6155 South Kedzie
Laidotuvėse pa
•
NAMAI:
rinkimas įvyks liepos 27 d.,
Rez. 6622 So. Whlpple
2130
WEST
22nd STREET
tarnauja
geriausia
i name kokie tai trys aitvarai 1
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
ir pigiau negu kiti
2 vai. po pietų, Gimimo Pa- įįneša oru stačių apsirengusių
CHICAGO
4193 ARCHER AVĖ.
tpdel. kad priklau
; Valandos: prieš pietus* pagal sutartį.
sau prie grabų išnos Švenčiausios parapijos
PRANEŠIMAS
moteriškų; kitame — oru Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.
UNDERTAKING CO.
dirbystės.
svetainėj,
Waslitenaw
ir
68
Tel. Lafayette 5792
OFISAS
P. B. Hadley Llc.
skrenda keistas aitvaras, ant
688 West 18 Street
Koplyčia Dykai
Tel. Wentworth 3000
strs.
Valdyba.
Telef. Canal 6174
jo matyt dar keturios galvos;
710 WEST 18th STREET
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SKYRIUS: 8238 S.
Rez. Tel. Stevvart 8191 atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai- '
trečiame
—
ore
matyt
skraiHalsted Street, Tel.
Canal 3161
Garfield Park Lietuvių vy- i
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptleVictory 4088.
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. Val-: 2 lkl 5 P° PietU. 7 Iki 9 vak.
rų ir moterų pašelpinio kliuPen^^ žmonės dirbtinais
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tol.
Office: 4459 S. California Avė.
Prospect 1936.
bo išvažiavimas įvyks nedė sparnais; ketvirtame — oru
Gydytojas ir Chirurgas
Plione Boulevard 4139
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
joja
ant
sparnuoto
žirgo
vy1
Nedėlioję pagal sutartį.
lioj, liepos (July) 27 d., 12
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
GRABORIUS
motė(6558
SO.
HALSTED
STREET
6
iki
8
vakare.
Tel.
Boulevard
7826
ras
ir
su
savim
nesasi
Ofisas
vai. dienų, Sbady Tree G ro
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare pect 192*. Nedėtomis tik pagal su
3238 S. HALSTED STREET
riškę.
vė, Arcber Iki., Willow Sprin
tarti.
GRABORIUS
Tel. Victory 4688-89
Atvaizdai labai lantastišld
Res. 4424 S. ROCKAVELL ST. gs, 111., priešais Oh Henry
Telefonas Boulevard 1939
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Ir Ras. Boulevard 5912
Park. Būtinai visi nariai at- ir gražių spalvų.
Tel. Vlrglnla 1290
Musų patarnavimas
X — Spinduliai
visuomet sąžiningas ir
Ispanų sumanymas atkreip Dn. S. A. Bronza
silankykit ir atsivežkit savo
nebrangus, nes neturi
Ofisas 2201 West 22nd Street
me Išlaidų užlaikymui
Ofiso Valandos:
draugus, mes užtikrinam, kad ti dėmėsi visų tautų i savo
Cor.
So. Leavltt St. Tel. Canal 6222
skyrių.
2464 SO. HALSTED STREET
naujus pašto ženklelius ir i 9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
visi
būsit
patenkinti
ir
links,
Ofiso valandos nuo 1 lkl S po
LIETUVIS GRABORIUS
Avenue
Tel. Republio 7868
Nauja, graži ko
to dailininko sukaktuves yra
pietų Ir 8 Iki 8 vai. vakar*
9:30
vakare
mai
laikų
praleisit.
Už
nebu

Valandos 1 — 8&7 — 8 v. v.
Ofisas
Res. 3201 S. WALLACE STREET
plyčia dykai.
• Nedėlioj: 10 — 12 ryto
4608 S. ASHLAND AVENUE
vimų išvažiavime bausme su puiki propaganda.

G R A B O R I A I:

S. M. SAUDAS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. T. DUNDULIS

DR. A. A. ROTH

DR. A. L. YUŠKA

J. F. RADZIUS

DR. A. RAČKUS

OR. B. ARON

BUTKUS

OR. M. T. STRIKOL

DR. A. J. JAVOIŠ

I

DR. H. BARTON

A. PETKUS

A. MASALSKIS

,

DR. S. BIEZIS

DR. A. J. BERTASH

EZERSKI

4603 S. Marsbfield Avenue

3307 AUBURN AVENUE

Netoli 46tb St.

lig klubo nutarimų.

Tel. Boulevard 9277

TORONTO, KANADA.

Chicago, III.

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DENTIST AI

Tel. Canal 0267

Rea Prospect 6416

DR. P. Z. ZALATORIS

Office Boulevard 7642

t

(Tąsa nuo 5-to pusi),
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
Gydytojas ir Chirurgas
Tel. Kenwood 5107
i eitis? Kodėl neparašet
“Dr
Valandos:
1821 8OUTH HALSTED BT.
augui” ar “Darbininkui”, kuNuo 9 iki 11 valandai ryte;
LIETUVIS DENTISTAS
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
Rezidencija <800 So. Arteelan Avė,
I rie būtų galėję plačiam pa- apart šventadienio ir ketvirtadienio
4846 Bo. Ashland Avenae
Valandos II ryto lkl 8 po pietų
| rie būtų galėję • plačiau paAat Zaleskio Aptiekos
OFISAI:
4 iki 8:80 vakare
4901 •— 14 St.
2924 Washington
jinų ir šventųjų reikšmę.
10-12,- 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
TeL Canal 8222
Bereikalo savo uždirbtus Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451
{centus “spendinat” ir popePerkėlė savo ofisų po numeriu
• ri tepliojat šmeiždami kuniDENTIBTAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4729 80. ASHLAND AVI.
Įgų ir dr-jos pirmininkų bei
2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)
SPECUALISTAS
Į kitus katalikus. Jie buvo ka 4729Rezidencija
W. 12 Pi.
Nedėliomis
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
▼alandoe* Nuo S lkl 18 ryto
Tel. Cicero 2888
Susitarus
talikai, yra ir bus.
nuo 1 lkl I vakare
jVaL: ryto nuo i»—12 nuo 1—4 pe
pietų: 7—8:86 vakare
Ir
tiems “koresponden
Beredoj pagal sutarti
AKIŲ GYDYTOJAI:
I
Nedėliomis 16 lkl 11
tams” linkėtina daugiau su
Boulevard
7589
Telef.
Midway 2880
Tel. Yards 1829
sipažinti su katalikų tikyba,
Rez. Hemlock 7691
tuomet nereikės rašynėtį į be
Tel. Boulevard 1461
dievių laikraščius ir šmeižti LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
katalikus.
D E N T I S T A S ..
Gydytojas, Chirurgas Ir Akuierls
Toronto lietuviams katali
4712 So. Ashland Avenue
3343 SO. HALSTED STREET
Vai.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare
kams linkėtina darbuotis vie
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Valandos: Nuo 2 — 4 p, a
nybėj Dievui ir tėvynei.
756 West 35th St.
Tel. Armitage 1740
7—9 vakare
J. J. P.
Kampas Halsted St.

DR. C. Z. VEZELIS

'7!

DR. G. SERNER

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

•

navimą.

•.

.

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.

Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas.

Taipgi užlaikome visokius rūbus

NAUJAS IŠRADIMAS

aprengimui mirusiųjų.

Kurio svietas per šimtus metų (lau
kė, tai jau yra gatavas.
T. A. D. fonic būdamas
vienoj
formoj, o gydo daug ligų. tukstan- '
čiams žmonių pataisė sveikatų, o į
dhr milijonai nežino. Tai ir tu, bro- i
lau ar sesutė, nekankyk savęs daugaus, o reikalauk tuojaus iš savo
' aptiekos arba tiesiai iš
T. A. n. PRODUCTS
813.7 So. Halsted SI.
Chicago, TU.

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man

dagų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.

Rez. Tel. Midway 5512

PAGRABŲ VEDĖJAI

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727

DR. ŽMdIDZINAS

SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero

GYDYTOJA8. CHIRURGAS IR
AKUŠERIS

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Aubum Avenue

4740 Dorcbester Avenue

Tel. Boulevard 3201

Tel. Drczei

*322

Vai.: 8 lkl 1® ryto
l-S vai. vakare

>"

K#.‘J
. ......... . -.

, įj,

..

DR. HERZMAN

(TAMOŠAITIS)
Dentlstaa

1608

M1LWAUKEE

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Nortwest Tower Bldg. Room 809
Vai., 9-12 ryto; 1-8:30 vai. vak.

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

DR. GUSSEN

Gydo stalgias
Ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal nauĮ Jauslus metodus X-Ray Ir kitokius
‘elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija

kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

1

«e i

-I
'n
'!

•Į
*I
*1

xL

*|

Netoli Morgan Street

Įsitaisė modemiškų ofisų po

d

♦I
#1

Kampas North Avė.

num. 4847 W. 14 St. Cicero,' 1025 WEST 18 STREET
III. Pirmiau Dr. Gussen tart-'*

jo ofisą North Sidėj, o Cice-'

&nil „„

roj laikė skyrių. Dabar Cicc- 2238. arba Randoiph
roj susilaukė tiek pacientų,'

rė.
Dr. Gusseno

**l
t

Gydytojas ir Chirurgas
pacientai

jo 4631

darbu1 pilnai patenkinti. Be to

tarnavimų teikia

i

SO. ASHLAND AVĖ.
5

• Tel. Yards 0994

41

Rezidencijos Tel. Pla

<20*

H

VALANDOS:

atsižvelgdamas į bedarbę, pa
mų kainų.

esoo.

DR. MAURIGE KAHN

kad North Sidėj skyrių užda

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo *10 ryto lkl Dr. Gussen .ineina į dabartinę
12 po pietų.
žmonių sunkių padėtį, tai yra

Kainos pigesnės,

I

r|
M

16 RUSIJOS

AVĖ

LIETUVIS DENTISTAS

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

DR. R. G. GUPLER

4605-07 South Hermitage Avenue

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. S. T. THOMAS

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Palengvins aklų įtempimų
kuris
esti
priežastimgalvos
skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotuGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mo, skaudamų akių karšt). Atitai
Oakley Avenue ir 24-tas Street
sau kreivas akis, nuimu cataractus.
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų
Telęf. tVilmette 195 arba
rtgystę.
Canal 1713
Prirengiu teisingai akinius visuose
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panodėltals
atsitikimuose, egzaminavimas daro
Ir Ketvergals vakare
mas su elektra, parodančia mažiau
,-------------sias klaidas.

Didysis Ofisas:

DR. A. P. KAZLAUSKIS

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

<

DR. CHARLES SEGAL

DR. G. I. BLOŽIS

DR. S. A. DOVVlAT

r* TH

*1

Nuo 10 lkl 18 dienų

už prieina

I

Nuo 2 lkl 2 po PUtų
Nuo 7 lkl 9 vakare.
NedSL nuo 10 lkl 12 diea«

X,

8

DRAUOAS

Šeštadienis, Liepos 28, 1930

9S

.vių vardo Amerikoje, nes nedėliomis klausosi apie 4 milionai žmonių, tame skaičiuje 50
tūkstančių Chicagos lietuvių.

Šv. Mykolo Par. Metinis

LENKIJOS PREZIDENTAS
LANKYS ESTIJĄ

ĮVYKS

Sekmadienyj, July-Liepos27 d. 1930
KARŲ TERMINO, NILES, ILL. VIETA LENGVAI PASIEKIAMA VIRS PAMINĖTAIS KARAIS IR LENGVA SURASTI
PIKNIKO PRADŽIA 1 VALANDĄ PO PIETŲ.

ĮŽANGA 50c

Ko bus, ir kas bus dabar nesakysime. Kaip atvyksite piknikan, viską parodysime. Gražiai priimsime, maloniai vaišinsime; ir visus atsilan
kiusius, už prietelius skaitysime. Kviečiame vi sus, kaimynus ir savus, piknikan pas mus —
KLEBONAS IR KOMITETAI.

TRIUAKIAI IR ŽEBENKŠTYS
Auginimas triuškly ir žebenkščių
mėsai ir kailiams yra pelninga pra
monė. Nedaug vietos tereikia.
Central Ltve Stock Ass’n
Room 1038
140 S. Dcarbom St.

Parsiduoda gabenimo ir muvinimo
biznis, gerai įtaisytas, 6 trokai, 4131
No, Western avė.
Lunchroom — Pigiai, $800 cash,
Stymu šild., k. v. dykai. Rend. $60
Ilgas listas. 1545 W. Van Buren St.

Pilsudskiui nupirko dvarą
prie Vilniaus

SILVER LEAF GROVE, PRIEŠAIS ŠV. ADALBERTO (LENKįi) KAPINIAS, 2 BLOKAI Į ŠIAURIUS NUO MILWAUKEE AVENUE

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

REAL ESTATE

Kaip praneša “Iskra” Len
kijos Prezidentas revizituos
Estijos valstybės galvą Strandmaną rugpiūčio mėn. 10 d.
Jis išplauks iš Gdynės Uosto
denkų karo laivu.

J. YUSHKEVVITZ
REAIj ESTATE
Darome įvairius legalius
dokumentus, apdraudžia
mo namus, automobilius
Ir kitokias n uosavybes.

2433 West 69 Str.
Telef. Prospect

C H I C A G O J E

clier avė., sako, kad nežiūrint
j vasaros kaitras ir bloginė
ti jo biznis einąs gerai. Žino
ma, jei laikai būt geresaii, tai
visi bizniai būt geresni.
Šiais laikais, kada taip
daugelis nusiskundžia blogmečiu, tai smagu išgirsti to
kių biznierių, kurie dabar tu
ri pasisekimo.*

bei. Mat, tokių vargonėlių
---------reikia brolių Marijonų koplyX Šiandien Aušros Vartų, čiai.
bažnyčioje a. a. Juozapo Brą-' Jei atsirastų norinčių tą
nausko laidotuvės apie 8:30 auką padaryti, prašome atsi
jai. ryto.
!šaukti Į “Draugas”, 2334 S.
X šiandien 5 vai. po pietų Oakley avė., Tel. Roosevelt
Kaimynas.
žliubas P. Malakausko su O. 7791.
Miliauskaite.
---------------------PASIKLAUSYKITE.
X Aušros Vartų bažnyčioSEKASI NEBLOGAI.
je šiandien vakare šv. Onos
------------Rytoj Budriko radio pronovenos užbaiga 7:30 vai.
Brighton Park.
Juozas
IX Balčiūnų vaikai Pranas ,]fazjkaitis (Ka2‘k)
ir Katrytė po padarytos pe Archer Furniture, 4140 ArWm. J. Kareiva
Savininkas
reitą savaitę šv. Kryžiaus li
Del geriausios rųšies
REIKIA AGENTŲ
goninėje tonsulų operacijos
ir patarnavimo. Sau
kit
Prie
pardavinėjimo
patenjau visiškai atsigavo.
GREEN VAULEY
PRODUCTS
X Ryt tuojau po sumos bus Luotų gyduolių. Taipgi prie pa
Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.
Tretininkų konferencija pa- veikshb Gabesni vyrai uždirba
4644 SO. PAULINA STREET
rapijos svetainėje, mišparų P° $1^.00 į dieną. Patyrimas
Tel. Boulevard 1389
nebus laikoma.
nereikalingas. Kreiptis adresu
ART STUDIO
X Aušros Vartų klebonas
5209 So. Halsted Street
ateinančiame mėnesyje rengia
Chicago, III.
si atostogauti, jį užstos kun.
Priėmimo valandos: nuo 1-5
K. Matulaitis.
vai. vakare
X Antanas Vaičiekauskas,
Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių
Aušros Vartų par. komiteto
zuksinlų ir sidanarys, uoliai ir smarkiai dar- Parsiduoda vėlaus modelio
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
buojasi su kitais maliavoda- Studebaker 3 pasažierių cou
dio, pianų rolių,
rekordų
Ir t. t
mas langus bažnyčios, moky-,Pe už $225.00, naujas kainaTaisau laikrodžius
klos ir klebonijos. Bažnyčios įvo
Monteliano, 1362,
Ir muzikos instru
mentus.
priešakyje esantį kryžių taipj^01^1
Avė., 1 augštis, 2650 West 63rd St. Chicago
numaliavojo, kad jis niekad' (^amp. 301 W. Scliiller St.)
Telefonas’ HEMLOCK 8380
taip gražiai neišrodė kaip da
bar. Be to Antanas rūpinasi
AUTOMOBILIAI
įtaisymu Aušros Vartų Pane
lės šv. paveikslo bažnyčios
WEST SIDE ŽINIOS.

MARQUETTE JEVVELRY
& RADIO

i

, WILLYS, WILLYS KNIGHT
Vartų par. tai-'
kininkų išvažiavimas ir suva
IR VVHIPPET

priede
X Aušros

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE

gramo iš stoties AVCFL, 970 no; Budriko tenoras; Sauris,
kiloc. nuo 1 iki 2val. po pie Petruševičia ir Stepukas pa
tų. Kaip vasada bus lietuviu linksmins Jumis. Programas
dainų įvairumas. Programe duodamas Jos. F. Budriko
dalyvaus: Jaseliniutė, sopra- krautuvės, išgarsinimui lietu-

ĮVAIRŪS

K ONT R AKTORIAI:

J.

MES

J. C. ENCHER & CO.
GENE RALIAI KONTRAKTO RIA t
Real Estate ir visokia apdrauda
Notary Public
Skyrius 4429 So. Fairfield

Cementiniai bloksal
Garadžiai, porčiai
2 metų lakio ispiokėjimul
Taipgi budavojam visokius naujus
namus.

436 W. 45 St.

METROPOLITAN
2100 W. 23 St.
ELECTRIC SHOP
G. Navadomskis, Savininkas Phone Republic

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

Yards 2124

BANIS STUDIO

Tel. Lafayette 0455

Specialistas grupių — vestuvių,
pavienių ir kitokių fotografijų. Esu
patyręs tame darbe per daug metų.

Tel.

Lafayette

6719

AUG, SALDUKAS
REAL ESTATE

MORGIČIAI-PASKOLOS

=e

AR NORI PINIGŲ

ANT PIRMU MORSieiV
Skolinam pinigus ant medi
Canal 5065
niu ir mūriniu namu. Komižaa
4949
tik 2%. Kreipkitės į
Public Mortgage Ezchange

PETRAS GRIBAS

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

Mes moliavojime, dekoruojame ir
lšpoperiuojame
visokius
namus.
Musų kainos labai prelnamos ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.
Telefonas Canal 7233

M. YUSZKA
Plumbing & Heating

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojlmo Kontraktorius
Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stakas.

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

$50,00 iki $30,000
neimam komiso iki $300.00

J. NAMON 8£ CO.
Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Westem Avė.

Telefoną? Grovehill 1038

7226 So. Ciaremont, 5 kamb. na
mas, g-vė ištais. $2,500. T. M. Ryan,
10$ No. Clark St.
PUIKUS 7 kamb.
Queen Anne
bung., pigiai, medžiai, gėlės, krū
mai. Gera transp. 5631 No, Menard,
Tel. Kildare 4330.
PLYTŲ BUNG. 1 met senas. 5
kamb., 2 kamb. flatas beizm., k. v.
šild,, 6319 So. Hermitage avė. Pi
giai.

Cash ar vertybės popieros, 100x
122 p. Ashland avė., 114 blokai
W. Ridge Rd. $45 p. J. Tripodi,
4763 Dorchester avė., Chicago, Iii’.
PRIVERSTAS PARDUOT
Išvažiuoju
Europon.
Pigiai
6
kamb. štymu šiM, bung., gera vie
ta, gar., gera apylinkė, gera transp.
Mažai
įmokėti,
lengvioe
išlygos.
Kreiptis 4721 Diversey avė.
ŠTAI PIGUS PIRKIMAS
Namų ieškotojui,
investoriui ar
statytojui, 4 apt. namas prie Garfield Pk. ir Central Park avė. Įeigų
$3,000. Lotas 50x155. Kaina $19,500.
Įmokėti $6,000. Reik greit parduoti.
Sa^ serga, išvažiuoja. Kreiptis Mr.
Tennis, 5427 Gladys, ar Tel. Estebrook 2064.

Pardavimui, umbrella šėtrų, kemplnimo reikmenys, plienas, bambuko
CHICAGO | ~
-------2334 So. LEAVITT ST.
Parduodame sa- meškerė, auto trunk, elnio šautuvas,
___________ | MINNESOTA
pump gun. M. Zahn, 3843 Maypole
'vo puikių $15 ak. farmų, arti St.
Avė. 1-mas.
i Paul, žemė 1-mos rųšies, geroj vie
toj. Klausk smulkmenų. Undervrood
Pardavimui ar mainymfcl mod. 7
Lumber Co., Eyota, Minn.
kamb. plytų Colonial re®. į katidžių.
$2,000 mažiau, negu kainavo. 822
I Farmos 40, 80, 120 ak. Ir daugiau,
8o. Vlne St. Park Ridge.
geroj vietoj, gera žemė, geri na
mai, geri keliai, 70 mali. į IndianaPigiai, išvažiuojam, puikus 5 kamb.
polis, Ind. $40 — $70 ak. Specijalės octagon plytų bung., k. v. šild. lo
VARNIŠIUS
nuolaidos būriams iš 20—30 vyrų at tas 30x165. 2 karų gar. Ir rakandai.
Didelis pasirinkimas v.arsilankant bėgy 30 dienų. O. G. Ber- 5916 Newburg avė,, Norvvood Park.
ry, 2734 No. Capital avė. IndlanaponišiM nu0
9 kamb. plytų Veneer rez., 5
lis, Ind.
bedr., 3 maudlnės, 2 karų gar. ant
gal. ir aukščiaus.
Pardavimui 4 ak. vištų Ir daržo privat. kelio, arti transp. mokyklos,
vių farma, 5 kamb. namas, gar., Bo krautuvių, 1176 Chatfleld Rd. Hubdas, pigiai. John R. Jonės, Plymoutb, bard Woods, Iii.
Qerjausio Sor(o
Ind.
2 ak. žemės, naujas 6 kamb. na
Mod. nam. tinka visirtn metam, mas, fum. šild., tinka vištų, triuškly
92 p. paežerlo, virš H ak. miško, ar daržovių farenai, miesto vanduo,
geros išlygos. A. Hertel, Lake Zu- elektra, 108-ta ir Kedzie, $7,400,
rlch, III. Tel. 119.
cash $2,500, lik. morg. 1517 W. 63
MALIAVOJIMUI ŠEPE8t. Hemlock 4700.
Pardavimui pieno farma, 120 ak.
ČIAI, 4 colių pločio nuo
arti Buchanan, Berrien Co., Micb.
WHF-ATON
namai, gera žemė, 18 ak. beržyno ir
5 ak. prie viešk., už miesto, gesas,
tačiau,
kllavyno. Rašyk, Sav. F. D, Wooley elektra, $860. A. H. Dwyer, 817 N.
1619 Lakevlew avė. 8t. Joseph, Mlch. Washington, Wheaton, Tel. 957.

, F A R M O S

MUSŲ BARGENAI

eis parapijos
skoloms mažinti.'Ivlsa
teblns konstrukcija.
MW gražumu.Kaina
greitumą, ir
H
$1,195. $20.00 ĮMOKĖTI PERKANT

liava

f.o.b. Ir aukščiau.

Šiais laikais, kaip visi ge
Telef. Republic 9004
rai žinome, radio išstumia vi
sus kitus muzikalius instru
mentus. Dabar mažai kas per Geriausios Rūšies Automobi
kasi pianus, grojyklius ar
liai.
Ateik pažiūrėti musų nauvargonėlius.
Netolimoj praeity, kaip ži-[jausiu DE SOTO ir PLYnome, kitaip buvo. Pianai, MOUTH Chrysler išdirbystės
vargonėliai, grojykliai buvo automobilių už labai prieinamadoj. Dabar daugeliui šie mą kainą.
muzikaliai instrumentai nėra Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
reikalingi. Spėjame, kad ne Naujas Plymoutb $590.00 f.o.b.
vienas turi gerus vargonėlius, Į
GAGE PARK MOTOR
kurie jam tik vietą užima. ‘
SALES
Taigi toks savo vargonėlius Joe Bagdonas, Savininkas
galėtų paaukuoti tokiai vie- 5625-27 S. WESTERN AVĖ.
tai, kur jie tarnaus Dievo gar- Į Telefonas Prospect 5669

REAL ESTATE
LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios
rųšies. Nėra Bkirtumo aplelinkės ir
kur yra ar kas yra. Perkam notas,
2nd mortgage ir paruplnam 1 ir 2nd
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
singas Ir greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avenue

Arba

St. Louis White Lead ina-

BALZEKAS MOTORS
6012-14 So. Kedzie Avė.

PAUL M. SMITH & CO.

M. ZIZAS

17 d tame nat darže Pelnas mus ,r pMna,ytl hupmobile 1931
u. raine pai uarze. r einas modelbJ> kurte tikrai Tamtstas nūs-

PROGA AUKĄ SUTEIKTI.

3140

Rendavimas, Paskolos ir Apdrauda
Budavojam naujas namus, 3200 SO. HALSTED ST.
Generalis Kontraktorius
(Insurance)
4038 Archer Avė., Chicago, III.
Budavoju naujus namus ant dirbam cemento darbus - fun
A. ALESAUSKAS
orderių. Senus priimu į mai damentus saidvokus, taipgi
MOTOR EZPRESS
muro
darbus,
iš
medinių
pa

nus.
Mes permufuojame-perveža_ t) li.l?. darom
mūrinius,
apmurinam
J'll
IKILWICZS(g2453 WEST 71 STREET
me pianus, fomičius ir kito
medinį
namą
po
vieną
plytą.
Tel. Republic 4537
kius dalykus.
CONTRACTORS
Atrodo mūrinis, po to jau ne- Taipgi parduodame anglis
reik pentyt. Turim namų ant geriausios rųšies už prieinaREAL ESTATE
pardavimo ir mainymo.
įmiausią kainą. Musų patarna Statau naujus namus ir se
Namų Statymo Kontraktorius
vimas yra greitas, geras ir nus priimu į mainus.
JOKANTAS BROS.
Statau įvairiausius namus prieinama
kaina.
nebrangus.
4138 Archer Avenue
. 2808 WEST 47 STREET
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
7126 So. Rockwell Street
Tel. Lafayette 7674
Tel. Lafayette 1083
Telefonas Hemlock 5529
Telef. Republic 5099
FOUR LEAF OLOVER
Namų pienai, 5 setai 2 flatų ar
Mes pervežame daiktus ir į katldžių,
$10, Specialiai užsakymai
CONSTRUCTION
Tel. Lafayette 8668- Ofisas ir Rez.
pigus. Allison arkitektas, 115 So.
kitus
miestus.
ir 2384
4401 S. Mozart St.
Fundameptal
Dearborn. Central 0728.

žiavimas į savo parapijos dar- Taipgi didelis pasirinkimas vartov
.
.
_ ..
.
tų karų už labai mažų kalnų.
j Kaipo lietuvis, lietuviams patarKaina *845.00 F. O. B.
Zą rugpj. — Aug. o d., kurio Norėdami pirkti pigiai gerų karų
I nausiu kuogeriausla.
Jei manai pirkti karų, pirmiausiai
pelnas eis valymo lėšų paden-, krelPkltės J xnus
\
4426 So. Western Avė.
ateik pas r..us ir persitikrink, kad
gimui turės gerų pasekmių. WHITE SOX MOTOR SALES pas mus rasite geriausios Vųšlea au
Tel. Lafayette 8227
tomobilius už žemų kalnų.
Išvažiavimo komisija praneša,
Taipgi turime Įvairių įvairiausių
610 West 35 Street
I vartotų karų už labai mažų kalnų.
Tel. Tards 0699
•
kad daržas suvažiavimui jau
BRIGHTON MOTOR SALES
prirengtas, muzika užsakyta,
INC.
hupmubi e
tikietai platinami. Tie patys
Savininkai: Vainoras, <$. Laskys
tikietai tiks tos parapijos pik- ! Geriausi ir Stipriausi Automobiliai.
Telefonas Lafayette 6668
......
v.
.
į Jei Tamista nori pirkti Automo“DUTCH BOY”
3962 Archer Avenue
nikui, busiančiam rugpj.-Aug. bilį, pirmiausiai prašome ateiti pas

T

Pilsudskis žada greit aplei
sti Druskininkus ir persikelti
vasaroti į neseniai jam pado
vanotą Pikiliškių dvarą, kuris
randasi 18 kilom, atstume nuo
Vilniaus.
“R.”

VARTOTA KARĄ IR
$100.00 NAUJĄ
Išmokėjimui duodame 18 mėnesių
laikų. Ateikite pamatyti pas mus ge
riausių karų už žemiausių kainų.

DE SOTO IR PLYMOUTH

Willys, Willys Knight ir
Whippet Pardavėjai
HARRY J. MAPP, Ine.
6739 S. Western Avė.
Telefonas Republic 0341
■ ■

■■■

■

■!■■■■

,

—'

'

■■■y—

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAH

$11.25 už

100 svarų bačkutę.

NAMAMS MALIAVA

$1.39 už

$2 5° “Ž

K“
NAKTINES JUTRINOS

Didelis pasirinkimas skirtingų išdirbysčių už kainas, kurios nustebins tave.
Specijalės Cylinder
naktinės jutrinos su 3 raMes turime lietuviškų
ktais
ir aukščiau, dalgių.

75c

75c

Per 26 Metus Užima Pirmenybė.
Pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUICK

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

ARCHER BUICK CO.
4400 Archer Avenue

A. M. BUTCHAS, Savininkas

B U I C K

Virginia 2400
1 Blokas Nuo Kedzie

Avė.
JONAS SLEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

4414 South Rockwell Street
Telefonas Lafayette 4689

BUK F A R ME RIS
Ar norėtum farmeriauti 12 mėnesių metuose šaly, kur
žemė dar pigi, kur marketai geri pienui, kiaulėms, pauk
ščiams ir kitiems farmų produktams, taipgi vaisiams.
Tame reikale pasimatykite su mumis, o mes pasi
rūpinsime pigia kelionė tų vietų apžiūrėti.
Z. S. M30KSVI6E
*
2505 West 63 Street
Chicago, Illinois

