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Bolševikai Išnaujo Ima Pulti Mandžiuriją
BRITANIJOS VALDŽIA PRADEDA 

GRASINTI VATIKANUI
UNGARIJOS MINISTERIS PIRMININ

KAS VYKSTA Į LONDONĄ

Zepelinas Gryžo Į Europą

BOLŠEVIKAI UŽPULDI
NĖJA MANDŽIURIJĄ

BRITANIJA IMA PULTI 
VATIKANĄ

SHANGHAI, birž. 5. — . LONDONAS, birž. 6. —

AMERIKOS LAKŪNAI APDOVANOTI MEDALIAIS

1919 metais karo laivyno šeši karininkai lakūnai perskrido Atlantiko vandenyną

kaip prezidentas Hoover įteikia jiems medalius.

23NIOS IŠ LIETUVOS
KINO IR RADIO REIKA

LAMS KOMITETAS
STATYS POPIERIO 

FABRIKĄ

Kaip buvo laikraščiuose pra • Popierio fabrikų švedai 
statys Petrašiū-

Maskvoje turi prasidėti bol-jiBritanijos valdžia pradeda Amerikos j Europą per Azorų salas. Dabar jie visi apdovanoti medaliais. Rodoma,
ševikų su kiniečiais derybos 
Mandžiurijos geležinkelio rei
kale. Tuotarpu Kinijos vald
žia skelbia, kad bolševikai iš
naujo pradeda užpuldinėti Ma- 
ndžiurijų.

Tomis dienomis Maskvos

įgrąsinti Vatikanui nutraukti 
(diplomatinius santikius.

i Štai iš ko kilo nesutikimai; 
Malta saloje, kuri yra Bri-j

itanijos kolonija, tarp katali- 
įikų darbuojasi vieno kunigų 
Įivienuolių ordeno nariai. Te

MINISTERIS PIRMININ
KAS j LONDONĄ

Nugalėjo plėšiką /

nešta Katalikų Veikimo Cen-1 greičiausiai 
jtro sudarytas Kino ir Radio nuošė, nes ten jam, žinovų 
Į,reikalams komitetas, į kurį i-J manymu, veikti bus geriau- 
jeina dr. J. Leimonas, — tarp-'sios sąlygos.
tautinės katalikų kinematogra-i Kitos dvi vietos, tokiam
1‘ijos tarybos narys, .L K e- fabrikui numatytos, — yra 
liuotis, Pr. Mantvydas, dr. V. f Vilkija ir Aleksotas.
Juodeika ir dr. J. Grinius. ' Švedų degtukų koncerno 
Komiteto pirmininku išrink- Lietuvoj priešaky stovės šve- 
tas dr. J. Grinius. Nustaty-'das Kalenbergaš, kuris netru- 
tos kai kurios veikimo gairės, kus atvyks į Kauną. “R.“ 

jiPirmiausia, komitetas steng-
KARIŠKI KURSAI

Vll-sios šaulių rinktinės i-

VIENNA, Austrija, birž. 6. 
i— Birželio 15 d. išvyks j Lo-

, Giriama Chkagos polkija 'sis 8nei,i * kontak‘» s" Lie,u- 
ivos kinematografų savinin-,

Chieagą aplanke prohibici-. kais padėdamas jiems tiek,'• • • . ,,
Įjos vvkinimo komisionierius kiek jie norės laikytis užsi-’ •ty ’ Bubiuose (14 kll°’

ruo-
, ... ,_______ ...............~~......... —- . ...................................... State gatvėje gatvekario ko-; giria Chicagos policiją. Sako,1 uVkai—valstvbišku^ ir men^ vieno mėnesio kariški
kareiviai puolė laheiho įmes-,. . . j . Bažnvčiai LnganJ°8 mimstens»nduktori Dorgman užpuolė prohibicijos vykinime ji ben-1 v i • ? t• ‘ •• , -, kursai mokytojams ir provin-

' ! y Urmininką,' grafas Bethlen. Įnegras Kondlkt„. i d a vX "u aZta ^ai I t T? inteligentams. Tokias ir
iPrnnpita tori iio i f n r. 1 . ■ * „ . iu,w vvlKld- agentais, i ai nusižengiama, komitetas nu- „ v- , v. .. . .,P a e..t<ų kad jis ten vyk- nug nutvėrė už plėšiko re-’svarbį pagelba. Tuo atžvilgiu matė būdus reaffVoti kad su |P kursus siauhm,
iS„s paskolos reikalais. |.volverio. Kiln ir kitose provin-.

telj, arti Blagovieščensko. Pa 
grobė kelioliką kiniečių ir ne
mažai ūkio jinonių.

ZEPELINAS GRYŽO J 
ISPANIJĄ

SEVILLE, Ispanija, birž. 
5. — Šiandie čia iš Amerikos 
gryžo orlaivis “Graf Zeppe-

inepaklusnus kunigas, Britani-. 
įjos valdinys.

Maltos Bažnyčios valdžia»
vsalos gubernatoriaus Strick-' , . .... „ •, .._ , ... . . (vyksiąs pasitarti su Bntani-iJtandn reikalavo tą kunigą iš n___

ten ištremti. Gubernatorius

pasipriešino.

Bet žinovai tvirtina, kad jis

ja Ungarijoj atgaivinti flaps-
i burgu dinastiją.

Tada Bažnyčios valdžia iš
sprendė generalinių rinkimų

Kiek žinoma, Britanija ne- 
! sipriešina tos dinastijos at
gaivinimui. Tam griežtai prie

_, , , . , ,, . , užimąs pir-iminėti principai būtų neįžei-
. Kondnktor.m gągelbon pn. viet,. džiami. Ateity komite„s k„.
so-<> va avęš^fMMhri _ Ano* ko&Msibnienaus,1 blo-'itina- įsteigti agentūrą, kuri
gus. n ma jis smoge pi ta gįausia yra New Yorko mies- ^pristatys sveiku idėjų ir tik- 
'danui į pakausi ir jį parblo- 
škė. Išlaikė ant aslos kol at-

te. Philadelphijoj gerėliau.

cijos vietose. «« R.

vyko policija.

lin“ su 22 keliauninkais. Po-(įdienoję gubernatoriaus Stri- ginas Franci ja ir visos tos 
rtugalijos pakraščiais kovota' cklando neremti. Ir apie tai valstybės, kurios šiandie turi 
su didele audra.

Kaip šiandie orlaivis iš čia 
leisis namo — į Friedrichs- 
hafeną, Vokietijoj.

DIDE1A VESUVIAUS 
VERŽIMĄSIS

NEAPOLIS,

KAD PASKUTINJ KARTĄ 
APSIKABINTI MOTINĄ

trai meniški} filmų, kad užkirs
tų kelią toms agentūroms, ku- 

įrios, naudodamosi mūsų ne- 
* susipratimu, už mūsų pinigus

Pakliuvo kalėjiman

Del nesutikimų su žmona 
teisman pašauktas Thomas ,nu°d> 3a musų tautą.
Condon, turtingas pramonin- , Radio reikalais konkretes- 

lis. Tos valstybės yra; Čeko-jtinėj kampanijoj aukštai iš- kas- Jo žmonos advokatą jis nis veikimo planas bus išdir-

1
Imasi priemonių

Cook apskrities republiko-
' atsiliepta į katalikus gyven-' pasisavinusios Ungarijos da- į naį išsprendė ateinančio j poli 
tojus

Po to saloje gyventojai pra-1 Slovakija, Rumunija ir Jugo- kelti prohibicijos klausimą, 
nerimti. Andai įvyko slavija.

prieš gubernatorių pasikėsi
nimas.

Britanija už tai visą kaltą
jverčia ant Vatikano, nors Va- 

Italija, birž. riikianas su Maltos politika

IŠNAUJO BUS ATIDARY
TA ŠV. PETRO KO

LEGIJA

dšvadino melagium ir mėgino btas vėliau.
Be to klausimo sprendimo j’ie 'jį pulti. j ----------------
bijo, kad piliečiai nepersime-: Už tą teismo niekinimą nu-J ATVYKSTA RAŠYTOJAS 
etų demokratų pusėn. į baustas 6 mėnesiams kalėjimu i MINCLOVAS

Republikonai rūpinasi šį; ir tuojaus uždarytas. į-------------

klausimą padėti į mažąjį ba

‘R.

6. — Kas kart smarkėja ug-'nieko bendra neturi.
nekalnio Vesuviaus veržimą- Britanija reikalavo Vatika-
sis. Observatorijos direkto- no, kad jis Bažnyčios valdžią 
rius prof. Malladra pramato Maltoje sudraustų. Vatikanas 
pavojų. Skubiai pilami pyly-Jgi atsakė, kad tas klausimas 
mai. priguli išimtinai Maltos dva

siškiai. Gi toji, kiek žinoma,

JERSEY CITY, N. J. — 
įPirm dvylikos metų uždaryta 
čia kunigų Jėzuitų vedama 
Šv. Petro kolegija išnaujo 
bus atidaryta ateinantį rude- 
mį. Kolegija uždaryta Ameri
kos J. Valstybėms įstojus ka-

botą.

KINIJOS VALDŽIA PRA
LAIMĖJUS

SHANGHAI," birž. 5. — 

Gauta žinių, kad mūšiuose su 
sukilėliais Nankingo valdžios 
kariuomenė nukentėjusi kaip 
Ilonan, taip Shantungo pro
vincijų frontuose. Vienur ir 
kitur valdžios kariuomenė bu
vus priversta tolokai atsime
sti.

POPIEŽIAUS KONSIS
TORIJA

ROMA, birž. G. — Iš Va
tikano paskelbta, kad šio bi
rželio 30 d. įvyks Popiežiaus 
slapta konsistorija. Bus ski
riami keli nauji kardinolai. 
Praėjus trims dienoms įvyks 
vieša konsistorija.

NEW YORK, birž. 5. — 
Vakar šį miestą palietė dide
lis karštis. 4 žmonės mirė.

neperžengia savo bažnytinės ran. Maryland — New York 
valdžios ribų. (Jėzuitų provincijolas (viršini

nkas) profesorių daugumą bu
vo pašaukęs tarnauti kapelio
nais kariuomenėje ir karo lai
vyne.

Kolegijos būtai didinami. 
Rektorius kun. Reilly prane
šė, kad darbai lėtai vedami, 
bet per vasarą bus suspėta 
iapsidirbti ir rudenį įstaigą a- 
tidaryti.

UNGARIJOJ GEDULO 
DIENA

Pasisako gryšlantl
Norford viešbuty nežinoma 

moteriškė paliko 7 mėnesių 
kūdikį mergaitę. Į jos drabu
žėlius prisegta kortelė. Mote
riškė sakosi už kokio mėnesio 
gryšianti. Kūdikį pavedanti 
“Chieago Day Nursery“ glo
bai.

Šiomis dienomis į Lietuvą 
Sužeista 12 valkų i§ Latvijos atvyksta žymus ra 

B. Robinson, 19 m., automo- šytojas Minclovas, kuris rašo 
ibiliu važiuodamas užlėkė ant romaną iš Lietuvos istorijos, 
ibūrio vaiki}, išėjusią iš mo- Minclovas aplankys Lietuvoj 
kyklos, Kedzie ave.ir Wellin- /eilę vietų, jų tarpe Palangą 
igton gat. Dvylika vaikų su- -ir Klaipėdą. Minclovas susi-

BUDAPEŠTAS, birž. 6. — 
Visoj Ungarijoj minėta tai
kos sutarties pasirašymo 10 
metų sukaktuvės. Tai buvo 
gedulos diena. Nes Trianon 
taikos sutartimi Ungarija su
skaldyta į dalis.

Ieškomas piktadaris
Policija ieško aną dieną au

tomobiliu važiavusio piktada- 
irio, kurs sužeidė tris Lincoln 
parko policmonus. Praneša, 
du iš sužeistųjų nepasveiksią.

90 MYLIŲ VALANDOJE

APKRIKŠTYTAS PIRM 
NUGALABINSIANT

PASIEKĖ DIDELES 
AUKŠTUMOS

DENVER, Colo., birž. 4. 
— Colorado valstybės kalėji
me pakartas žmogžudis Ha- 
rold I. Weiss, žydas. Kelio
mis valandomis pirm pakori- 
įmo Wei8s prašė pakviesti ka
lėjimo kapelioną kun. Barrett. 
Reiškė noro būti apkrikštytu. 
Jo noras išpildytas.

WASHINGTON, birž. 6. — 
Karo laivyno lakūnas A. Sou- 
cek nedideliu jūriniu Wright 
orlaiviu pasiekė 43,794 pėdų 
aukštumos.

į PITTSBURGH, Pa., birž. 
?6. — Pennsylvania geležinke
lio viršininkai nusako, kad a- 
rtimoj ateity traukiniais bus 
galima važiuoti 90 angliškų 
mylių valandoje.

žeista. Robinson suimtas.

\ Tarp Chicagos kiniečių kilo 
mesutikimai. Kiniečių apgyve- 
intą miestą dalį saugoja poli
cija. i ( Į

BEDARBIŲ PAGELBAI 
BONAI

WASIIINGTON, birž. 6. — 
“National Unemployment” 
dyga ragina prezidentą Hoo- 
verį išleisti 2 arba 3 bilionus 
(dolerių federalių bonų ir tai 
panaudoti į naujų kelių išvedi
mui. Tuo būdu būtų pagelbė
ta bedarbiams.

pažins su Lietuvos istorijos 
paminklais ir išbus Lietuvoj 
visą mėnesį. E.

KALVARIJOJ NUKRITO 
ORLAIVIS

Prieš porą dienų Kalvari
jos dvaro laukuose nukrito o- 
rlaivis. Iš lakūnų tik vienas 
sutrenktas. Mat, tą dieną bu
vo rūkas, ir orlaivis skrido 
neaukštai. Jo nulaužtas prope
leris ir sugadintas sparnas. 
Dabar orlaivis parvežtas į 
Kauną. “R.“

RŪPINASI SPORTU

NEW YORK, birž. G. — 
Kad gauti progos apsikabinti 
savo senutę motiną pirm jai 
mirsiant, penkiolikai metų ka
lėjimu nubaustas kalinys Ari- 
stede Granitelli būdamas val
stybės kalėjime išpažino kitus 
savo nusižengimus.

Jis žinojo, kad tai išpažin
damas jis gausiąs dar 15 me
tų daugiau kalėjimo. Bet tai- 
pat žinojo, kad jam išpažinus 
jis būsiąs paimtas atgal teis
man išklausyti naujos sau iš
tarmės. Tada jis gausiąs pas
kutinės progos apsikabinti sa
vo motiną.

i Po to išpažinimo jis atvež
tas į New Yorko kalėjimą. Čia 
gi jo troškimai išsipildė tik 
dalinai. Dviejų dukterų lydi
ma motina, 78 metų amžiaus, 
nuėjo į kalėjimą. Tenai kali
niui neleista prisiartinti prie 
jos ir ją apsikabinti. Leista 
pasimatyti ir pakalbėti tik pro 
geležinius virbalus.
, Kalinys ir tuomi pasiten
kino. Kada motina apleido ka
lėjimą, jis į sargus atsiliepė; 
i “Aš pralaimėjau. Man ne
teko paskutiniu kartu apsika
binti motiną. Bet ją mačiau 
ir tas brangintina. Dabar 
džiaugsmingai galėsiu eiti ski 
rtą sau bausme.“

Clark ir Grand gat. skers- 
tgatvy sufcidaužė antkart trys 
automobiliai. Sužeista keturi 
vytai.

Ežere lavonas
Ties 11 gatve iš Michigan 

ežero išimtas jauno vyro a- 
pie 22 metų amžiaus, lavonas. 
Kai-kas matęs, kaip tas vyras 
įšokęs į ežerą. ,

DULUTH, Minn., birž. 5. 
— Minnesotoj ir aukštojoj 
\Visconsin valstybės daly mi
škuose gaisrai apima 30,000 
akrų plotus.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Pramatomas lietus

ir vėsiau.

Šiaulių miesto Valdyba nu- 
•pirko prie pat miesto sodo 
4,000 kvadr. metrų žemės plo
tą ir ten įtaisys teniso aikš
teles.

Tokias pat aikšteles keli te- 
tniso mėgėjai mano kiek vė- 
diau įsitaisyti ir Panevėžy.

“R.“

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų ,.,$10.00 
Britanijos 1 sv. sterk 4.80 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23 
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.37 
Vokietijos 100 markių 23.85



I

D R A U O A S Rcnktudienls Biri C 3., 1930 
■_________ _____ ___________

“DRAUGAS”
Ilelna kasdien, Uskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — 9<00, Pu
tai Metų — 13.50, Trims Mėnesiams — 92.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams 97.09, Pusei Me
tų —* 91.00, Kopija ,0>c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų ne*rų- 
Mna, jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunfiiama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 yaL
kasdien.

8kelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5

vai. po piet.

“DRAUGA S”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Except Sunday. 
8UBSCRIPTIONS: One Tear — 96 00. Slx Months

*— 99.99, Three Months — 92.00, One Month — 760. 
Europe — One Tear — 97.00, Six Months — 96.09 
Copy — .OSc.

Advertising in “DRAUGAS'* brings best results, 
Advertising rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

GRAŽUS SUMANYMAS.

Seserys Kazimierietės dar vienų gražų 
darbų sumanė. Praeitų trečiadieni savoj au
ditorijoj jos paruošė pradžios mokyklų dainų 
dienų, kurioj dalyvavo visų Chicagos parapi
jų aštunto skyriaus mokiniai. Kiekvienas 
choras dainavo po dvi daini: vienų lietuviš
kai, kitų angliškai. Keletu dainų padainavo 
visi chorai bendrai.

Kaip atskiri chorai, taip bendras cho
ras dainavo gražiai. Kai kuriems chorams bū
tų galima tik tiek prikišti, kad jie nors ir 
lietuviškai dainavo, tačiau ne lietuviškus kū
rinius. Vertimus juk galima pakeisti gražio
mis mūsų liaudies dainomis ar mūsų kompo
zitorių kūriniais.

Paskirtieji “teisėjai” pripažino, kad 
geriausia dainavo šie mokinių chorai; 1) Šv.
Jurgio par. mokyklos, 2) Dievo Apveizdos ir į 
3) Šv. Petro ir Povilo (West Pullman).

Gražiai ir galingai skambėjo bendras 
choras, susidedąs iš suvirs penkių šimtų mo
kinių.

Šioje “jaunimo dainų šventėj” pastebė
jome ir kitų gražų dalykų, būtent, kad šv. 
Jurgio, Nekalto Prasidėjimo ir Šv. Kryžiaus 
mokyklos turi suorganizavę mokinių orkes
trus ir benus. Jų pasirodymas visus žavėto 
žavėjo. Šis dalykas yra ne tik pastebėjimo 
vertas, bet ir paramos. Be abejo, neužilgo 
visos Chicagos lietuvių mokyklos turės savo 
orkestras arba benus. Tokie dalykai žymiai 
prisidės prie mūsų jaunimo kultūrinio auk
lėjimo ir jo tautybės palaikymo. Tėvai neturė
tų gailėtis savo vaikams išlaidų muzikos pa
mokoms, instrumentų Įsigijimui bei gaidoms.

Pastebėta, kad Šv. Jurgio par. mokyklos 
orkestrai vadovauja komp. A.. Pocius, o Ne
kalto Prasidėjimo ir Šv. Kryžiaus par. mo
kyklų benams A. Levgaudas, buvęs pirmuti
nis Šv. Kazimiero Seserų mokinys Roselan-

de. Abu už tat užsipelno pagyrimo ir pagal
bos.

Kad nereiktų rašyti atskiros korespon
dencijos apie šį įvykį, paminėsime ir tai, kad 
šia proga turiningų prakalbų pasakė gerb. 
kun. J. Jakaitis. Jisai pasveikino mokyklas 
baigiančiuosius, pagyrė už gražias dainas ir 
muzikų, paragino visų gyveninių laikytis tų 
dėsnių, kuriais buvo mokomi ir auklėjami 
lietuviškose ir katalikiškose mokyklose, aks
tino siekti aukštesnio mokslo, nes mokslu ap
sišarvavę galės būti naudingesni Dievui, tau
tai ir sau. Priminė ir tų, kad lietuvaitės pri
valo įstoti j šv. Kazimiero Seserų Akademi
jų, o bernaičiai į Lietuvių Kolegijų, arba 
šiaip jau į katalikiškas aukštesnes mokyk
las.

Reikia tikėtis, kad šis gražus sumany
mas kasmet būs vykinamas. Tik pageidauja
ma, kad jis būtų vykinamas viešai, būtent, 
kad platesnė visuomenė galėtų gėrėtis mūsų 
mokyklų “dainų šventėmis” ir muzika. Reik
tų paimti tokių salę, kuri sutalpintų ir šim
tus dainininkų ir bent keletu kartų tiek pub
likos.

AR VERTA RAŠYTIS Į A. L R. K. SUSIVIENYMį?
(Pabaiga)

Daug girdime nusiskundi
mų ir ant Susivienymo. Klai
dų ir trukumų, be abejonės, 
yra. Bet kur jų nėra? Atmin-

neturt ingus mokslų siekian
čius jaunuolius.

Žiūrėdami vien į tai, kas 
virš paminėta, galime supras
ti, kaip būdami organizuoti

kime, kad ir ant saulės ran- |daug Salilno nuveikti, ir kų
dasi juodų taškų. 

Susivienymas šiandie — tai
jau milžiniška organizacija. 
Turi apie dvidešimts tuks-
tančių narių. Bendras turtas, pamato, kad vaikai už save 
siekia virš milijonų dolerių, i apdraudų nenori mokėti ir. 
Turi įvairius suaugusiems ir Į štai, per keliolikų metų su- 
jaunimui pritaikintus apdran mokėti pinigai eina ant nieko.
dos ir pašelpos skyrius. 

Susivienymas savo keturias

JAUNIMO PALAIKYMAS.

Šį pavasari tik lietuvių mokyklas baigia 
apie penki šimtai mokinių. O kur kitas mo
kyklas baigusieji? Juk ir jų yra šimtais. Tai
gi, matome, kiek gražaus lietuvių jauninto 
priaugo, kuris galėtų papildyti mūsų draugi
jas, organizacijas, įeiti į mūsų visuomeninį 
ir tautinį veikimų. Tačiau, gaila, kad labai 
mažas nuošimtis jo mūsų tarpe teišsilaiko. 
C dėl ko? Dažniausia dėl to, kad mes netu
rime tinkamo plano savo jaunimo prilaiky
mui prie lietuvių parapijų, prie savo organi
zacijų, prie veikimo. Mes neturime atatinka
mų jaunimui kliubų, sportui salių, neturime 
išsiauginę jaunimui autoritetingų vadų.

Kol mūsų visuomeninis gyvenimas eis 
senąja vaga, kol neturėsime 
kailių priemonių jaunimo palaik 
met neteksime ne šimtais, bet tūkstančiais 
gražiausio lietuviško jaunimo.

Taigi dabar yra pats laikas planuoti, kaip! 
paruošus jaunimui tinkamas vietas susirinki
mams, sportui ir visuomeniniam darbui. Šiuo 
įeikalų turi pasirūpinti mūsų organizacijų 
vadai. Daug čia turi pagelbėti ir tėvai. Jie 
turi prižiūrėti, kad jų vaikai būtų lietuvių 
parapijų ir organizacijų nariais ir 
liais nariais.

dešimts metų gyvavimo laiko-' l<{lip jaunystėje buvo auklėja 
tarpy pusėtinai gilių vagų Iš-I kokis pamatas jiems buvo 
varė kultūros dirvoje. Dar padėtas. Vaikų ateitis randasi 
1905 m., Rusijos revoliucijos tėvų rankose. Taigi, “inšiu- 
laike, buvo įsteigęs fondų sel- rinkim” namus, automobilius, 
pilimi kovotojų už laisvę, i rakandus ir gyvulėlius, o vai- 
1907 m. įsteigė “Tautos Cen-Įkus apdrauskime tokiose or
tų Fondų”, į kurį kiekvienas ganizacijose, kad jie turėtų or 
narys mokėdavo po dešimts vien medžiaginę pagelbų, bet 
centų į metus. Daug naudin-|įr progų lavintis ir augti do
gų įstaigų su tų fondų pagel-
ba tapo sušelpta. 1915 m. į

KARO LAIVAS NAUDINGAM TIKSLUI.

niums reiškia ši organizacija.

Tėvai “inšiųrina” savo vai
kus, moka už juos iki tie pa
auga ir pradeda dirbti. Tada

Tolimesnis vaikų gyvenime 
pasisekimas priklauso nuo to.

“Tautos Centų Fondų” na
riai sumokėjo $840 ir tie pi
nigai pasiusta į Lietuvą nuo 
karo nukentėjusieins sušelpti. 
Susivienymas aukojo, sulig 
išgalės, ir “Saulės” ir “Žibu į 
rio”, Lietuvoj -gyvuojančiom, 
apšvietos draugijom; “Ry
tui”, Vilniaus lietuvių švieti-j 
mo draugijai, ‘ ‘ Rietuvių Mok- • 
slo ir Dailės” (|rąugijai Vii 
niuje, Švento Kazimiero Sese 

gero plano ir tin- n| Vienuolynui, Lietuvių įn- 
luikymui, tol kas- foiiiineijos BiiStK Paryžiuj 

kuris informavo* pasaulį apie 
lietuvius ir Lietitvų. Daug pri
sidėjo prie išleidimo

ros ir tautybės dvasioje.

Vienybė, apšvieta, organiza
cija, pažanga ir tautinis jau-1

Žinomas žemės ašigalių tyrinėtojas, Sir Hubert V ilkins, 
prašo J. A. V. Jureivvbės Departamento pavesti jam šį sub- 

’marinų, stovintį Philadelphijoj, kelionei po vandeniu per šiau
rinį žemės ašigalį nuo Špicbergeno salų į Beringo jurų. Sub- 
marinas reiktų ištisai atremontuoti.

organizuoti. Luistai neklausė.; Geležinkelio kompanija nenimo auklėjimas, tai mūsų
tautos idealai. Taigi visi, ku-! ... -........................ r * •" ’ pradeįo spirti prigulėti “komikreipės i vvriausiųjį sakes tei-rie suprantame tuos idealus, '1
arčiau glauskimės

- Tada juos varu ir grųsinimais pasitenkino tokia padėtimi ir- 1
pradėjo spirti prigulėti “kom 

; panijos unijai”. Kada neturė-

organizacijų ir neužmirškime
prie savo , ,. ,1 ta pavykimo, kompanija pra-

jaunimo organizavimo klausi- į unįsįusdėjo atstatinėti darbininkus

! mo. tu.
Taip įvykus, darbininkų or- 

viršaičiai

snių. Šis-gi tomis dienomis iš
sprendė darbininkų naudai. 
Teismas pripažino, kad “in- 
junetion” yra savo vietoje, 
kad kompanija turi panaikin
ti savo unijų; kad ji turi pri
pažinti tikrųjų darbininkų or
ganizacijų ir priimti atgal 
pašalintus darbininkus.

Iš to išeina, kad •jei kom-’’ 
panijos gali gauti “injunc- 
tion” apsaugoti savo savastis 
nuo streikuojančių darbinin
kų, taip šie pastarieji gali gau 
ti “injunetion” apsaugoti 
savo teises. Tas dėsnis kiek
vienam turi būt aiškus.

D. C.

A. J. Žvirblis,
Chicagos Apskr. iganizacijos viršaičiai turėjo

organizatorius I ieškoti priemonių, kad sulai- 1
________________ įkyri kompanijų nuo tų žygių.

Kreiptasi teisman ir gauta 
“injunetion” prieš kompani
jų, kad ji negriautų darbi
ninkų organizacijos.

Kadangi kompanija niekus 
darė iš “injunetion”, ji pa
šaukta teiyfian už teismo pa

klaikę pripažino geležinkelio-!niekų. Apirusės teismas kom- 
. čių unijų — “Brotlierliood oflpanijų pripažino kalta ir dar

bininkai laimėjo taip vadina
mą nuolatinę “ in junetion 
Einant pastaruoju teismo iš
sprendimu, kompanijai už
drausta darbininkų organiza
cijų griauti, jos narius versti

ORGANIZUOTO DARBO 
LAIMĖJIMAS.

Texas and New Orleans ge
., . . ivamų,jgžinkelio kompanija, kuria

knvgų, gaidų ir vadovėlių, oi , .... . ,, t» •<?*. . v. subsidijuoja Southern Pacific
kiek įvairių pamokinančių pra . v. , . ,’ , 'geležinkelio sistema, savam
mogų surengta!

Žodžiu sakant, nebuvo nei
vieno svarbesnio sumanymo, „ \. „i............. . . *Railway and Steainsliip Cler-

. . ’ (nei vienos didesnes įstaigos,!, ,, .. . . . v. . . ._.tai veik-l ..... ks . raškiau kažkas jai jejo
I kurias Susivienymas savo au-1. . , ,
į, ... , , . i) galvų sudarvti nuosavų dar
niomis butu aplenkęs. , .. , . • . ,,,b i ninku unijų, tv. “koiupani-

Prancūzijos generolas Castelnau, žinomas 
katalikų akcijos veikėjas, paskelbė atsišau
kimą, kviesdamas visuomenę prieštarauti su
gedimui. Jisai tarp kito ko pasako; “Nedori 
papročiai, gašlumo įsivyravimas aukščiausia
me laipsnyje yra priešingas visuomenei reikš- 
nys, kaip ir visa, kas ardo • protingų ir do
rovingų šeimynos ir atskirų žmonių gyveni-

I.Be to, turi labdarybės sky- jos unijų”. Paragino organi- 
rių ir kasmet šelpia šimtus ne- zuotus darbininkus mesti tik- 
laiinės paliestų varguolių. Tn-* rują unijų ir prisidėti “kom-į prisidėti į “kompanijos uni- 
ri Moksleivių Fondų ir remia panijos unijon”, kokia imta jų”.

mų ir pripildo miestus be skito ir drausmės tvse”.

vaikais. Mūsų tauta reikalinga savo vertę su
prantančių, kūnu ir dvasia sveikų, pastovių 
ir ištvermingų visose socialio veikimo ari

Ir mūsų tautos vadai turėtų tokiais atsi
šaukimais kviesti visus geros valios žmonės 
į kovų su visuomenės sugedimu, kurį platina 
bedievi ja.

g- .«■£'!

“M0TWA ŽMONIŲ GIMINĖS”.
(Pabaiga)

Štai mintys, kurios paragino prašy
ti iškelti ir patvirtinti tai šventei. “Ar 
mes žiūrime į Mariją, atsižvelgiant j 
Dievą, ar į ją pačią. Ji mums yra toli
ma; bet kuomet žiūrime j Jos santykius 
su žmonėmis, Ji yra mūsų Motina, ar
timai susidraugavusi su savo vaikais. 
Del to Jos Dvasinės Motinystės šven
tė atkartos tą vienybę, kurią Kristus 
ant kryžiaus įsteigė — “Štai tavo sū
nus — štai tavo Motina.”

Katalikų Bažnyčia įsteigė daug 
švenčių Marijai. Visos jos daugiausiai 
pagerbia tas ypatybes, kuriomis Die
vas Mariją pažymėjo. Bet vienas rete
žio tarp Jos ir mūs žiedas apleistas: 
Jos Motinystė, kurią Kristus iškėlė, 
mes priėmėm, bet tai nebuvo dar pa
žymėta jokia švente.

Ši šventė, įsteigtoji išpildymui žo
džių. “Ecce Mater Tua” bus vienatinis 
iškilmingas pripažinimas ir priėmimas 
Jos dvasinės Motinystės. Ji bus “paė
mimas Marijos už savo,” kaip padarė 
šv. Jonas ant Kalvarijos, kur jis atsto
vavo visą pasaulį.

“Štai Tavo Motina.” Savo vietoje

Jėzus stato mus ir perkelia ant mūs 
teisę vadinti Mariją “Motina.”

Kokis keistas ir nepaprastas šis Ap
reiškimas Jos žmogiškosios Motinystės, 
palyginus su Apreiškimu Jos Dieviško
sios Motinystės! Kokis visadidžiausias 
džiaugsmas ėjo su pirmąja Motinyste 
ir kokis rūpestis su antrąja. Bet pirmą
ją Motinystę paskelbė tik angelas, gi 
antrąją pats, Dievas, mirdamas ant 
kryžiaus.

Ir čia Marija savo širdyje ištarė: 
“Štai aš Viešpaties tarnaitė..” Ji visa 
savo siela priėmė naują Motinystę. Vos 
Marija išgirdo žodžius “Štai Tavo Sū
nus,” Ji nukreipė mintis nuo Jėzaus, o 
jas sukoncentravo ant naujų sūnų. Ji 
tapo visos žmonijos centras.

Mes žinome žemiškųjų žmonių mo
tinų pasiaukojimus, nusiraminimą, visi
šką savęs atsižadėjimą. Del to mes jas 
mylime, gerbiame, stengiamės daryti 
ką-ne-ką, kuomi joms patiktume.

Marija jasivisa kuo viršija, tai jai 
iš mūsų daugiau priklauso, negu mū
sų tikroms motinoms.

Sopulingosios Dievo Motinos Tau
tinė Šventovė, kurioje pirmą kartą įvy
ko “Motinos Žmonių Giminės” šventė, 
kaip aukščiau pasakyta, yra Portlande, 
Oregon.

PAVASARIS
Gražus laikus —' pavasaris. Atgijo 

Augalėliai, sužaliavo žolės ir medeliai. Vi
sur pasipylė žiedai. Sujudo, subruzdo pau
kšteliai. Jie linksmai čiulba-ulba, čiauš
ka. Jie krauju lizdelius ir peri vaike
lius. Tai atgimimo laikas.

Atgijo ir žmonės po šaltos žiemos. 
Prasidėjo sportiniai žaislai (yrame ore. 
Prasidėjo važinėjimai į laukus, j miškus, 
ir ten kur ežerai, ežerėliai banguoja, kur 
upės rainiai teka į vandenynus. Žmonių, 
itin, šventomis dienomis prisipildo visos 
tos vietos. Ten linksma: ten dainos ai- 
duoja, ten muzika skamba, ten linksmi 
žaidimai eina. Visais keliais, į visas pu
ses siuva įvairiausi automobiliai: tūks
tantiniai, šimtiniai ir “skrepiniai.” Visi 
jie pilni žmonių. Tai žmonės atgijo. Jie 
kaip bitės pasipylė iš miestų, kaip iš avi
lių.

Atgijusi gamta — gyvoji ir negyvoji 
— gyvūnėliai ir augalai — visi savotišku 
būdu garbina savo Viešpatį-SutVėrėjų. 
Jie pildo Jo šventųjų valių. Jie apsakinė
ja aiškiai ir garsiai Jo garbę, Jo išmintį, 
Jo grožę.

O atgiję pavasary žmonės? Kų jie? 
Ar jie geriau atmena Dievų? Ar pava
sario grožybės pakelia jų dvasių ir sielų 
aukštyn, ar ragina siekti aukštesnių, kil
nesnių grožybių, negu išnykstamos pasau
lio grožybės.

Pavasario grožybės apsako didesnes, 
nenvkstančias grožybes, amžinų atgijimų 
ir amžinų nemirimų, bet atėję žmonės jų 
to balso negirdi. Jie, apsupti tų grožy
bių, jie trempia jas, jie skęsta jose, jie 
pagauti jų kvapų, bet patys darosi pur- 
vinesni. Tarp tų linksmybių ir grožybių 
daugybė žmonių visiškai susvaigsta ir 
susvaigę pamiršta Dievų, pamiršta savo 
sielų.

Su pavasariu ir vasara jiems ateina 
“atostogos.” Jie pamiršta savo prieder
mes — melstis, šv. Mišių klausyti, Sakra
mentus priiminėti ir net Dievo įsakymus 
pildyti. Visa gamta tarnauja Dievui, sko- 
ibia Jo vardų ir gari*;, tik daugybė žmo
nių, tų Dievo paveikslų, tų Dievo vaike
lių per krikštų, tų Kristaus brolių, eina, 
kaip paprastai sakoma — “velniop.” Jie 

vykdo ne Dievo, bet velnio karalystę. Jie 
patys liuosnoriai pasilieka pragaro val
dovo pavaldiniais.

Atostogos ateina ir mokyklų vaikams. 
Jie išeina iš uolios mokytojų, ypatingai

— Afrikoje Rando kasyklo
se per 45 metus (nuo 1884 iki 
1929 m.) iškasta 218 milijonų 
uncijų aukso, už puspenkto 
bilijono dolerių.

— Konstantinopoly šunys 
turi savo gatves. Į kurias ne
įsileidžia kitų gatvių šunų.

SKAITYK IR PLATINK 
TIKTAI KATALIKIŠ
KUS LAIKRAŠČIUS.

vienuolių, globos. Jie su atsidėjimu buvo 
vedami doros ir išganymo keliais. Jiems 
buvo teikiama šviesa žodžiais ir pavyz
džiais. Jie, galima sakyti, buvo už ran
kos vedami. Bet štai atostogos. Jau jie 
liuosi. Visi keliai takai ir takeliai jiems 
atviri. Kiek daug gundančių ir viliojan
čių daiktų ir vietų aplink.

Gera, jei tėvai nepasiėmė “atostogų” 
nuo maldos, klausimo Mišių ir kitų gra
žių darbų, tai jiems rūpi, kad ir vaikai 
tų “atostogų” nelaikytų. Tokiems tėvams 
dažnai rūpi, kad1 jų vaikai per atostogas 
nepakliūtų į blogų draugų kompanijas, 
kad nelunkytų papiktinimų darančių vie
tų, kad neskaitytų blogų knygų. Bet apie 
šiuos pavojus daug tėvų pamiršta ir lei
džia vaikams į juos pakliūti.

Atsiranda tėvų, kurie nukiša savo vai
kus atostogas leisti į tokias vintas, kur 
jie negali išklausyti Mišių, kur nepriima 
sakramentų, kur mato prašalintus net ti
kybos ženklus. Po tokių atostogų sunku 
atgaivinti vaikų dvasių. Jie apsarginta, o 
dažnai pavojingai sužeista.

Taigi pavasaris, o dar labiau vasara, 
atostogų laikas daugeliui atidaro platųjį 
kelių į pragarų. Skaudu tai pasakyti, bet 
teisybė.
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Prašau Į Mano Kampelį Į
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birž. 1 d. per savo susirinki- aukojo $200.00. Dabar ji suka
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Prof. Kampininkas

PROF. KAMP. RADIO.

AVashington. — Prohibici- 
jos apaštalai čia gavo da vie
ni) stiprų įrodymų, kurį tuo
jau įteiks Kongreso išrinktam 
probibieijai tirti komitetui, 
delko probibicija Amerikoj y- 
ra geras daiktas ir delko val
džia turėtų skirti daugiau pi
nigų jos įvykinimui. Esu, To
ledo, Ohio, buvęs atsitikimas, 
kad probibicija “suvienijus” 
tėvų su sūnum, kuriuodu per 
keliolikų metų buvo pasimetę. 
Buvę taip. Į kalėjimų užda
rė paprastų žmogelį, pas kurį 
“probišinai” rado 100 galionų 
bravorėlį. Tų pačių dienų ir 
į tų patį kalėjimų atgabeno ir 
vienų “džentlemenų”, pas ku
rį “probišinai” rado moder
niškai įrengtų bravorėlį. Kaip 
tik vienas į kitų pažvelgė, 
tuojau viens kitam puolė ant 
kaklo ir sušuko — vienas: 
“Alo pop!”, kitas: “Alo Leo- 
nuk!”

Ir da sakysit, kad probibi
cija žalinga mūsų “kontrei”!

Odesa. — čia nesenai įvy
ko “rojinė demonstracija” 1,- 
000 moterų, kurios buvo sus
tojusios linijoj prie vienos ke
pyklos, kad gavus po kepalėlį 
duonos alkanoms šeimynoms. 
Pasakius, kad duonos nėra, 
įširdus “demonstracija” iš
daužė kepyklos langus. Atvy
kę “rojaus angelai” (raitoji 
policija) daugelį moterų sužei 
dė. Kadangi tokių “demons
tracijų” dažnai būna visuose 
komunistų “rojaus” miestuo
se, o tavorščių gazietoms čia 
tokie dalykai “zokonais” yra 

j uždrausta rašyti, tat I. N. S. 
I agentūra ir prašo PKK (Prof. 
!Kampininko Radio) lietuviš- 
jkus draugus su “rojiniu” ko
munistų gyvenimu supažindin 
ti.

mų nutarė prisidėti prie drau
gijų paminklo — altoriaus ir 
tuojaus išrašė čekį — visų 
šimtinę — tam tikslui. Ar ne 
puiku ?

Nauji Altoriai.

Šv. Petro ir Povilo bažny
čioje visiems puola į akį du 
šoniniai altoriai. Jie ne tiek 
stebina savo brangumu, bet 
savo ypatingumu. Vienas jų 
yra Liurdo atvaizdas, antras 
rodo Gorųjį Ganytojų kalnuo
se. Kalnai nušvitę. Jie spindi 
įvairiomis spalvomis, jie, ro
dos, šypsosi susilaukę savo 
tarpan savo Sutvėrėjų ir Val
dytojų. Kalnuose Gerasis Ga
nytojas randa paklydusių, pa
vargusių avelę. Arti jos sto
vi, išskėtęs sparnus ir nagus

galvų, kad’ neatsiliktų nuo 
draugijų paminklo. Bet su
prantama, kad neatsiliks. Ji 
ras būdų ir tų' reikalų sėkmin
gai baigti.

Sodalietės.
Birž. 2 d. vakare turėjo sa

vo susirinkimų “Sodalietės”. 
Narių susirinko gana daug. 
Nekurios teisingai buvo su
trukdytos, bet yra tokių na
rių, kurios nieko rimto ne
dirba ir niekuomet neturi lai
ko atsilankyti į susirinkimus.

Sodalicija išsirašė visoms 
narėms laikraštį “The Que- 
en’s Work”. Jis yra labai 
visur populerus, gerai veda
mas ir sodalicijoms pritaikin
tas.

mas. Tai pirmasis šioje para
pijoje įvykis. Programas bus 
labai gražus ir įdomus. Grei
čiausiai svetainė bus perankš- 
ta. Tai dar kartų įrodys, kad 
ji reikia didinti.

Raporteris.

DETROIT. MIGH.

Birž. 13 d. Lietuvių svetai
nėje bus gražus vakaras su 
įvairiausiais pamarginimais. 
Šv. Antano parap. mokyklos 
mokytojos Seserys ir varg. 
A. Šlapelis deda pastangų, 
kad programa būtų nepap
rasta.

Vyturėlis.

Šv. Jurgio parapijos pirmas 
piknikas.

KENOSHA, WIS.

Gerb. klebonas kun. A. Bub- 
lys pasitiko vaikelius mokyk
los salėj ir giedodamas “ Lau
kiate pueri” atsivedė juos į 
bažnyčių. Pasakė gražų pa
mokslėlį ir išdalino šv. Komu

nijų. Vienu balsu vaikeliai pa
sižadėjo iki 21 metų negerti, 
ir be to berniukai prižadėjo 
nerūkyti. Po to sekė šv. Mi
šios. Rap.

PRAŠAU NESIJUOKTU

— Dušyte, aš prieš tave net 
atsiklaupti norėčiau, kad pa
matytum, kaip labai tave my
liu.

— Na, tai klaupkis!
— Šį kartų negaliu...
— Kodėl!
— Tik vakar kriaučius ma

no kelnes išprosino.

Katalikiškoji Spauda.
didis, galingas, plėšrus kalnų Nors ši spauda dar nėra 
erelis. Jis jau pasirengęs pul- tiek Rockforde įsigalėjus, 
|ti avelę, bet štai toje baisioje I kiek reikėtų, bet ji pažangų 
valandoje pasirodo Gerasis Maro. Kas sekmadienis į du 
Ganytojas ir išgelbsti ją. Išimtu laikraščių išsiskirsto po 

Pirmasis altorius įtaisytas [visas šeimynas, o kas pradžia 
parapijos jaunuomenės, antra- kiekvieno mėnesio prie jų

Birželio 8 d. “Birutės” dar 
e, John R. ir 11 mile rd., 

įvyksta pirmas Šv. Jurgio 
parapijos piknikas su laimėji
mais ir pamarginimais.

I Bus užkandžių, gėrimo, mu
zika ir tt.

f Detroito lietuviai, visi į šv. 
Jurgio parapijos piknikų.

V. P. J.

Pirmoji Komunija.

Birželio 1 d. lietuvių 
Petro bažnyčioje įvyko nepa
prastos visiems katalikams 
malonios iškilmės. Pirmutinę 
šv. Komunijų priėmė apie 15 
bernaičių ir mergaičių. Prie tų 
iškilmių juos prirengė sese
rys mokytojos pranciškietės.

Piknikas.

šv.

— Ar tamsta matai mano 
vasarnamį ?

— Ne!
— Žiūrėk, ten pamiškėj, 

kur matosi kelelis, kyšo baltas 
stogas.

— Ar ten kur didelis kel
mas ?

— Kelmas? Tai mano žmo
na!

Teisėjas. — Esi apskustas 
už pavogimų 1,000 dolerių. Ar 
nori, kad paskirčiau ginėjų?

Vagis. — Širdingai ačiū, 
šviesusis teisėjau, geriau sau 
tuos pinigus pasilaikysiu.

LIETUVIAI AMERIKOJE

sis bus katalikiškųjų draugi
jų, kurios jį įtaiso, paminklas.

Jų šventinimai įvyksta se- 
'kmadienyje, birželio 8 dienų.

Susirinkimai.
Birž. 1 d. turėjo susirinki- 

Įmų Moterų Sąjungos vietinė 
kuopa. Ši kuopa buvo ir yra 
darbšti. Jos narės neatsisako 
kviečiamos padėti.

Ši kuopa pereitais metais 
naujos bažnyčios statybai pa-

AR TAVO LAKSATYVAS/ 
TURI DAKTARO ’

UŽGYRIMĄ -

prisideda dar į šimtų kitų 
laikraščių. Gi nemažas būrys 
yra nuolatinių prenumerato
rių kitokių katalikiškų laik
raščių.

Birželio 15 d.
Ši diena labai pažymėtina: 

tai Šv. Petro ir Povilo parap. 
mokvklos mokslo metu baigi-

i Birželio 8 d., Šv. Antano pa 
rupijos įvyksta pirmas pikni
kas, Beecb — Nut G rovė. Ko
mitetas ir veikėjai, S. Klapa- 
tauskas, P. Kuculis, darbuoja
si, kad piknikas būtų sekmin 
gas.

(
! Detroito lietuviai kviečia- 

’jini koskaitlingiausia piknike 
' dalyvauti.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
O WISSIG.

Pasauliniame kare

Seno Krajaus

GYDO VISAS T.IGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEMVRINT KAIP t.lSISENfcJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, ga'.vos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St. kampas Kccler Avė., Tel. Crawford 5573

IGKFOID, 1L
Piknikas.

Gegužės 29 ir 30 d. pavaka
rėmis įvyko šv. Petro ir Povi- 
lo par. piknikas parapijos 
darže. Labai šaltas oras su- 
trudkė pilnąjį pikniko įsisiū
bavimų’. Nežiūrint to, jis ga
na gerai pavyko. Susirinku
sieji žaidė žaislus, bandė sa
vo laimę, šnekučiavosi, kiti, 
suėję svetainėn, pasišoko, kad 
sušiltų.

Vestuvės.

Sekmadienį, antrų valandų 
po pietų, tapo surišti mote
rystės ryšiu Jonas Gregg (Gri 
goravičius) iš Visų Šventųjų 
parap. Chicago, III., su Jėva 
'Valatkute iš Rockford.

Jaunųjų intencija buvo Mi
šios atlaikytos sekmadienyje 
ir pirmadienyje. Šliubas buvo 
iškilmingas. Jaunųjų palydo
vų būrelis buvo gana didelis. 
Merginų drabužiai buvo pa
dorūs — nuogumų parodos 
nebuvo. Gi jaunoji visiems da
vę pavyzdį.

Vaišės įvyko jaunosios tė
velių namuose.

Sviedininkai.

H Šv. Vardo draugija susior
ganizavo “baseball” koman
dų. Jos dalyviai pasirodė ga
na gabūs lošėjai. Jie jau gero
kai supliekė vienų kitų “base
ball teamų”. Girdėti, kad jie 
bandys mėgsti santykius su 
Chicago ir basibandyti su nc- 
kuriais “Vyčių” “tymais”.

Choras.
Jis daro pažangų giedojime,

'‘dainavime, nariuose ir veiki
me. Per 40-ties valandų atlai

dus giedos jau ne tik Mišias, 
į bet ir Mišparus.. Choran jun-j 
igiasi vis daugiau asmenų. Jo Į 
* nariai prisideda prie parapi-, 
'jos darbuotės. Choras noriai j 
prisidėjo prie įtaisymo gra- j 
žaus altoriaus, kuris ir bus vi 
sų katalikiškųjų draugijų pa
minklas.

Choras turės piknikų birže
lio 22 d. parapijos darže. Į 
Prie to jis jau pusėtinai pasi
rengė ir dar rengiasi.

8v. Petro ir Povilą dr-ja. j
Kaip jau buvo minėta 

“Drauge”, tai draugija auga 
nariais. Šiemet ji smarkiai 
padidėjo. Bet ji gana simpa
tinga ir duosni. Ji aplenkė 
visas kitas katalikiškąsias 
draugijas. Štai sekmadienyje

BUDRIKO
' .... t -

Radios
»11111111*

9o?
P 5

TEN IR 
ATGAL

t. : .

Žmonės šį tą daro, kuomet blo- 
gas kvapas, -karštis/ aitrumas, ar 
apetito stoka rodo sukietėjimą ir 
susiipnėjtrnąr Tik daktaras žino kas 
išvalo vidurius be kenksmo. Štai 
kodėl tavo laksatyvas turėtų turėti 
data.ro užgyrimą.

Įstabus produktas, milijonams ži
nomas kaipo Dr. Caldwell’s Syrup 

Pepsin yra šeimyninio daktaro re
ceptas sustingusiems viduriams. Jis 
tebėra toks kokį Dr. Caidwell iš
rašinėjo tūkstančius sykiu per dau
gelį savo praktikos metų ir įrodė, 
kad tai saugu vyrams, moterims ir 
vaikams. Jis padarytas iš žolių ir 
kitokli) grynų dalių taip kad jis ma
lonu Imti Ir neišvysto papročio. To 
populeriško laksatvvo gali gauti vi
sose aptiekoee.

' Didžiausias pasirinkimas -
radio ir fonografų.

3417 S. HALSTED STREET 

Tel. Boulevard 4705

Cliicago, III.

LIETUVIŲ RADIO 
PROGRAMAI:

Sekmadieniais nuo 1 iki 
2 vai. po pietų stotis WCFL 
970 kiloc.

Ketvirtadieniais nuo 7
iki 8 vai. vakaro stotis 
WHFC 1420 kiloc.

VIENAS KELIAS SU 

BUŠU VIENAS KELIAS 

SU TRAUKINIU Į

' i ĄU •

MILVVAUKEE

ATOSTOGAUTI - LIETUVOJ
Skandinavų - Amerikos Linija

ASMENIŠKAI 
vadovaujama 

per KUN. G. M. CESNĄ

EKSKURSIJA
Birželio 14tą Dieną

Laivu ‘UNITED STATES’
LIETUVON

per
KLAIPĖDĄ

OFICIALINE

Lietuvių
VYČIŲ

EKSKURSIJA
Liepos 5tą Dieną

Laivu FREDERICK VIII
LIETUVON

per
KLAIPĖDĄ

_ KELIONE— SMAGIAUSIA — PATOGIAUSIA —
Visas kelias vandeniu iki Klaipėdos

LAIKO NEDAUG. — RUOŠKITĖS!
Del visų informacijų kreipkitės pas .jūsų agentų arba į

SKANDINAVIAN AMERICAN LINE
27 WHITEHALL STREET - NEW YORK CITY

DABAR gauk savo pinigų vertę va
žiuodamas j Mllwaukee rer šį nau
ją busų — gelžkelių “Orele Tour”!

Važiuok ten lėtai su busu Ir grožekis pui
kiais vaizdais. Taupyk laiką grjždamns 
greitu traukiniu North Shore Linijos. 
Round trlp tlkletal geri blle dienai, va- 
žuojant ar grįžtant, visais traukiniais, vi
sais busais.

KAS VALANDA I MII,WAVKEE:

Metropolitan Motor husai eina ) Mil- 
waukee, 20 minutų po kiekvienos valandos 
nuo 6:20 va',, ryto iki 6:20 vai. vak. Taip
gi 8:20 vai. vak. (Central Standard Lai
ku). Panašiai Ir grįžtant. Bušai išvažiuoja 
nuo i’ulon Bus Terminai (\Vabash Avė. 
ir Roosevelt Rd,), sustojant 164 No. Stato 
St., Sherman hotelio, Uptown hotelio (I.e- 
land Ir Broadway) Ir Howard St. "L” sto
ties.

North Shore Unijos traukiniai Išeina 
kiekvienai valandai mušant nuo Adams Ir 
Wabash Loop "L” stoties, sustojat prio 
Madlson ir Wabash, Randolph ir Wabash, 
Clark Ir Lake, Grand Avė., Belfnont avė., 
VVHson Avė. Ir Howard St.

.Važiuojant Vien Kočais

į ir iš
MILVVAUKEE

Geras tik ant kočų 
nuo panedėlio iki 
pėtnyčlos. Grįžtant ti- 

kietas geras ne vėliau, kaip ant ryto
jaus po pirkimo $3 ekskursinė kaina ne
gera važiavimui ar grįžimui subatoj, ne- 
dėlioj ir šventadieny. Regulerė kaina į 
vieną pusę $2.50.

Važiuok Marlgold Kodais

METROPOLITAN

Motor CoachSystem
Kartu Western Motor Coaeh Co.

Tel. Traffic Dept. RANDOLPH 8200

Del platesnių žinių kreipkis į OCTING nn<I RECREATION 
BI’REAC, 72 West Adams Street — Randolph 8200

Vienon pusėn į 
LAKE GENEVA

Bosni išeina Iš Union 
Bus Terminai kasdien 
6:55 v. ryto Central

Standard Išlikų ir kas antra valanda Iki 
8:55 v. v. Aštuoni kočal grjžta kasdien. 
$3.50 round trip.

vienon pusėn į 
ANTIOCH —
Chain O'Lakęs
Kočai išeina iš Union 
Bus Terminai kasdien 
nuo 6:20 v. ryto, Cen

tral Standard Laiku Ir kas antra valan
da iki 8:20 vai. vak. 8 busai grįžta kas
dien.

TAUPYK PINIGUS pirkdamas tlkietų 
knygai*. Vietoj $10, mokėsi $8. Talp-gl 
vietoj $5 mokėsi $4.50 — bito kada bile 
kur vailuojnBt,

data.ro


DRAUGAS BenktadienL, Biri 6 5., 1930

C H I C AG O JE
DIEVO APVEIZDOS PARA 

PIJOS PIKNIKAS.

kyklos artistai bernaičiai. 
])a tokio įdomaus teatro West 
sidėje nebūta. Kaip tik gau

nat pusė tūkstančio! Jeigu įsime smulkių jo programą, 
‘Drauge” pagarsinsi-tani vieną metą pulkui rastu-(tuojau

si vadas, tai kiek tūkstančiu me, kad visi skaitytojai savo 
Ateinančiam sekmadieny į-!Chicagos katalikai lietuviai akimis šio vakaro prašmatnu- 

vyks Dievo Apveizdos para- turėtą šiandieną organizuoto; mus pasiskaitytų ir iš anksto 
pijos metinis išvažiavimas —jaunimo savo tarpe? 'taip susitvarkytų, kad šv. Tro
piknikas, Bergman’s darže. i * Ryt Sekminių vilija suljybės dienos neužimtų bei liuo 
Tai yra diena, kurioj visa Chi-1pasniku. Aušros Vartų bažny- sų vakarų turėtų ir 7:30 va- 
cago suvažiuos paūžti su savo į čioje šv. krikšto vandens šven' landų jau svetainėje būtų.
senais draugais ir kaimynais tinimas bus pirm antrųjų šv.! --------------------
ir drauge pakvėpuoti tyru oru. Mišių. ! “MUSŲ VAIKŲ LAIMĖ.”

X Ryt po piet šliubas 5 i _________
vai. p-lės Antaninos Feravi-| Yra pripažinta visų, kad 
čaitės su Pranciškum Skania- prelotas Aleksandras Dam- 
rflku- Įbrauskas (Adomas Jakštas)

mūsų vaikai būtų laimingi. 
Kadangi vaikų laimė pirmiau
siai tur rūpėti jų tėvams, ta
tai autorius jiems daugiausia 
ir taikė, rašydamas šį veikalė
lį, kuris deliai to ir galima 
pavadinti trumpučiu katuli- 
kiškos pedagogikos vadovėliu. 
Kaip toksai jis yra rekomen
duotinas kiekvienai lietuvių1
šeimai...”

Tai bus tikras šios parapijos 
“reunion”. Visi buvusieji aš
tuoniolikmečiai, kas gyvas, 
trauks į piknikų, o aštuonio- 
likiečių draugai taip pat šios 
dienos nepamirš, žodžiu, šia
me piknike matysis veidų iš 
visų miesto kraštų ir kampe
lių; veidu, kurie mažai kur 
kitur matosi, tūkstančiai vei
dų. <

Atvykusiems svečiams pa
vaišinti viskas jau suruošta. 
Skaniausi lietuviškos

X Aušros Vartų parapijos Į yra vienas Lietuvos moky- 
steigėjai bei darbuotojai jau 'Gausių vyrų. Visi žmonės, ku- 
bruzda, mat, besibaigiant pa-1 rje yra apsiskaitę, žino jo dar- 
rapijos šimtmečio ketvirčio bus literatūroje. Tas pats mo- 
gyvavimui, kįlo klausimasj j<sj0 vyras, štai, kaip rašo 
šiais metais surinkti visus “Tiesos Kelyje” apie kun.

Taigi, jei šita knygutė pa
tariama Lietuvoje įsigyti, ji 
daug daugiau reikalingesnė 
yra lietuviams Amerikoje. Jų 
galima gauti “Drauge” arba 
pus kun. Juozų Jusevičių, 2700 
W. 69 St., Chicago, III. 

“Tiesos Kelio” skaitytojas

LINKSMAS PIKNIKĖLIS
Adv. Bagdžiuno Sodelyj, 

2322 So. Oakley Avė.V į pirmųjų metų lig šiol dar gy- Juozo Jasevičiaus knygutę 
'vuojančius parapijomis. Ka-:«Mūsų Vaikų Laimė”: “Šio- 
dangi dalis parapijonų yra iŠ-!je daiĮiai išleistoje ir puikiai 
važiavus Lietuvon, tai pas ’ įĮįuslruotoje knygelėje paju- 

skanumėliai jau trokais ve- įjuos šį mėnesį iškeliauja West !dinta amžinai gyvas klausi- 
žami į daržų. Piknikierių ar- sidės kolonijos seniausieji; mas> pas reikia daryti, kad 
mija, kada virtuvę užkariaus, biznieriai pp. Kavarskiai su ; — ■" 1 =
be abejonės, nepasitrauks iŠ linksmu pranešimu, kad jie bū
vietos, kol visas dešras ir ko- tų malonus iki 1931 naujų me- i 
pūstus, kumpius ir sūrius iš- tų prisiųsti Sidabrinio Jubi-!

rusies

SSSR pasiuntinys ir preky
bos atstovas lankėsi Klaipė
dos uoste ir tyrinėjo, ar tik 
nereiksių rusams per jį ateity 
gabenti savo prekes. Atsto
vai mano, kad per Klaipėdų 
siųsti tranzitų ir gabenti pre
kes būsią ir pigiau ir pato
giau, negu per Karaliaučiaus 
uostų. “R.”

naikins. Be to, prie smagios 
muzikos,. svečiai eis patrypti, 
kad pagerinus apetitų. Visi 
turės linksmių, įvairių dienų.

Taip, ateinančiam sekma
dieny, Bergman’s darže, bus 
milžiniškas piknikas, nes tai 
yra piknikas aštuoniolikie- 
čių!

Kopūstinis.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Aušros Vartų mokyklos 
aštuntas skyrius, 42 mokiniu, 
pereitų trečiadienį, 4 d. bir 
želio, buvo šv. Kazimiero A- 
kademijoje “Dainų Šventėje”, 
kurioje dalyvavo dešimties 
parapijų mokyklų šiais metais 
baigiantieji mokiniai, šv. Jur
gio mokyklos orkestru ir du 
benu: Šv. Kryžiaus ir Nek. 
Pras. P. Šv. Visos mokyklos 
dalyvavo programoje sudėto
je iš 16 punktų, kurie rūpės- 
tingiausiai buvo išpildyti. 
Šventės užmanytoji) tikslas — 
duoti pamokų, kaip galima su 
burtomis jėgomis darbus 
nuveikti — pilnai pavyko. 
Niekas nesitikėjo, kad vieno
je Chicagoje vienu metu taip 
daug pradinį mokslų baigia 
lietuvių mokinių — jų buvo

liejaus Rengėjų Komisijai 
2327 W. 23 rd Place, Cliica- j 
go, Ilk, U. S. A. savo atvaiz-1 
dus bei fotografijas, kurios, 
bus sudėtos į Aušros Vartų 
25 metų gyvavimo apžvalgų. Į 
Antrųjų Aušros Vartų 1906 • 
metų parapijonų dalį gyve-; 
nančiųjų AVestsidėje ir kitose i 
Amerikos lietuvių kolonijose! 
organizacijos komisija nuo- j 
širdžiai prašo per Petrines šio Į 
birželio mėnesio 29 dienų at- j 
vykti Bergmann’so daržan, Į 
Riverside, 111., 3 vai. po pietų, i 
ten Aušros Vartų parapijos 
fotografas p. Adomas Zalato
rius nutrauks visų fotografi
jas ir pagamins iš jų vaiz
dus tinkamas Aušros Vartų 
parapijos jubiliejaus spau
dai. Jeigu kas negalėtų at
vykti, tepatelefonuoja Komi
sijai — Canal 3614.

X Meldažio svetainėje, bir- 1 
želio 15 dienų, Aušros Vartų 
mokykla rengia mokslo metų 
užbaigos patrijotinį vakarų, 
kuriame vaidins žymiausi mo

S ”6°

Piknikėlio rengimo komisi
ja laimėjo naujų stambių rė
mėjų. Būtent plačiai visur ži-

nikelį, suteikė gausias dova
nas. Jisai yra importuotojas 
iš Lietuvos gintarinių daiktų, 
kaip va karolių, špilkų, bran- 
zalietų ir tt. Tų jo dalykų ga
lima gauti ir “Draugo” ofise.

Orkestrų sudarys Mikolas 
Surplis, Antanas Budris, VIa 
das Atraškevičius ir kiti. Jie 

grieš patinkamiausius muzi
kos šmotelius.

Užkandžius

vedžios elektrikininkas Jur
gis Nuvadomskis, senai žino
mas West Sidės elektrikinin
kas, o dabar ir hardware krau 
tuvės savininkas 2215 W. 22 
St.

Sodelis bus apvestas gra
žiais audeklais ir pasilinksmi
nimas bus puikus kaip 
kokioj didžiulėj salėj.

Iš kitur pribuvusiems bus 
lengva surasti, nes sodely auk
štai plevesuos amerikoniška 
ir lietuviška vėliavos.

Visiems rėmėjams yra išda
ilinti doleriniai tikietai, su 

kuriais bus įleidžiami į sode
li. Paprastiems šokėjams ir 
šiaip svečiams bus įžangos 
25c., vaikams 10c.

Tvarkų dabos pasižymėję 
policijos seržantai.

Sodelio vartai atsidaro 1 
vai. po pietų.

Programas ir prakalbos 
prasidės 7 vai. Bus žymių kal
bėtojų.

NĖR
DAUGIAU 
R AUM ATIZMO

! Naujos ir Pagerintos Gold 
. Medai Haarlem Oil Capsules 

šeimininkės. Vedėja bus p-nia stabdo skausmus ir gėlimą dėl
gamins

Dočiolienė. Hot dogsus su vi
sokiais gardumynais iškeps

jusi) pinigai depozituoti į šį ban
kų duos jums pelnų ir kartu saugu
mų ir be rūpesčio.

Ir jei esi pasirengęs, tai mes jums 
pravesime kelių į saugius investmen- 
tus. ė----- -- ‘

Central^^^Bank
ATRUST COMPANY

UlOVfest 35fc Street 
ASUteBaok. • • • • AClearingHouseBank

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

3a

iiomų Peoples Furniture Co. ant naujo pečiaus p-nia Jieva
Ta kompanija- remia moksleivį 
Petrų Atkočiūnų ir sodely ant 
platformos pastatyts puikų

Bitinienė su dukterimis. Taip
gi bus blynų, iškeptų ant nau
jo elektrikinio pečiaus, kurs

combination radio. Su gražia Į buvo laimėtas ant Mot. Sųjun- 
niuzika linksmins svečius ir 1 gos kuopos bunco party. 
kaimynus. P-nas Rimkus, gyv. Elektros šviesas sodely iš-

3

Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai’’ vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

.^ANOIMPRoto.

HAARLEM OIL
C A i ’ S U L. E. S

Didžiausias Plumingo Išpardavimas, 
Kuks Tik Yr’ Buvęs

KAINOS MAŽESNĖS, NEGU PERPUS
Mes nupirkome už mažiau negu kaštai visų Šildymo ir Plumingo stakų Loither Storo ir 

dabar jį išparduodame visose mūsų krautuvėse. Tuoj ateik ir pasirink apšildymo ir plumingo 
fikščierius ir medžiagas. Jei dabar pirksi, tai sutaupysi daugiau, negu pusę išlaidu.

E3S

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

8PECIALX9TAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Ju«ų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bat pasakys pats, 
po pilno ĮSegzamlnnTimo. Jus sutau
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Bcope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas baktsriologlškas 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 Ilgų skil
vio. Žarnų, Inkstų, odos. kraujo, ner
vų. širdies, reumatizmo. kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užslsenėjuslą, Įsi
gerėjusią, chroniškų Ilgą. kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėję p*e 
(nu*

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

,’nvjimas Ramas 1011
20 W. JAOKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandas: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Tityarals nuo B Iki f 

Nedėliotais nud 10 ryto iki 1 
po plotų

Tuoj Atsišaukit
Mes dar galime suspėti jus prirengti 

kelionei į Lietuvų didžiausiu pasaulyj 
laivu LEVIATHAN, Suv. Valstijų Lini
jos, su patyrusiu palydovu A. P. STUL
GA.

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

Tuo laivu važiuos nemažas lietuvių 
būrys. Kelionė bus smagi.

Ketinantieji vykti į Lietuvų tuoj krei
pkitės į mus asmeniškai, laišku, telefonu 
ar telegrafu ir jus prirengsime kelionei 
su Leviatlian.

PAUL P. BALTUTIS & CO. 

3327 South Halsted Street
Telefonas Yards 4669 

Chicago, Illinois

< ■ . i. ■ .f i iL.atį

V-I

N

A. P. STULGA

B
i

ĮSISTEIK APŠILDYMĄ DABAR

Dabar yra laikas įsisteigti savo namuose šildymo a- 

paratų ir plumingų, kuomet darbai sumažėję ir kai

nos žemos. Visos mūsų prekės dabar parduodamos pa

pigintomis kainomis. Mūsų darbas yra žinovų meeha- 

ninkų atliekamas ir visi darbai garantuoti.

SOL ELLIS, & SONS, INC., ŠTOKAI RANDASI VISOSE MIESTO DALYSE. TUOSE 
STORUOSE PIRKDAMAS APŠILDYMO IR PLUMINGO FIKŠČIERIUS, MALIAVAS, 
IIARDWARE IR ELEKTROS DAIKTUS TIKRAI DAUG SUTAUPYSI.

PIRK PLUMINGO FIKČERIUS DABAR, MOKĖK VĖLIAU.
Jus galite pirkti šildymo aparatų ar plu 

mingo fikščierius dabar ir mokėti, kuomet 
galėsite. Viskas kas reikia yra mažas de- 
pazitns Išsimokėti galite imti 24 mėnesius.
Kombinacija lavatorio, maudynės ir klezeto, 
puikūs, bnįti stikliniai ir poreeliniai indai.

Būdamas per daug metų biznyje, mes visuomet teikėme pasitenkinimą savo darbo materijo- 
lo ir kainų ir mes galime nurodyti jums šimtus patenkintų kostumerių. Mes dykai pristato
me j visas jniesto dalis. Duok mums progos jums patarnauti.

Sol EUis & Sons
2118-32 S. STATE S T.

TELEFONAS VICTORY 2454
4SO& 08 WEST 22 STREET 3945—47 LINCOLN AVĖ.

Tel. Lawndale 2454 Lakeview 8200
Cicero 130

—— ĮtaT- ■ ■ ■+—1=

ta

sĮsi



4
/

Penktadienis, Biri G d., 193(1 DBIUGSB

GRABORIAI: PRANEŠIM AL
Simpatiikas — 
Mandagia

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAORABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisui:
4605-07 So. Herinitage Avė.

Tel. Yards 1741 Ii 1741
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1414 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero f794

SKYRIUS
1141 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 1201

S. D. LACHAwICZ
LIBTUTTS GRABORIUS

Patarnaija laidotuvėse kuoplgiau- 
■la. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2516

2314 W. 23rd Place
Chlc-ogo, III.
SK RIUS*

1439 S. 49 Court Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Telefonas Y arda 1148

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

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

Tel. Victory 1116

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1G50 AVest 4Gtb St.

J. F. RADZIUS
Kampas 46th Ir Paulina 

Tel. Boulevard 5203

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 
CHICAGO JE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

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

Phoną Bculevtrd 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
Visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Lietuvos Vyčių Cliicagos 
Apskričio susirinkimas įvyks 
trečiadieny, birželio 11 d., 8 
vai., Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės šv. parapijos svet., prie 
44 St. ir Fairfield avė., Bri- 
gliton Park •.

Į ši svarbų susirinkimų iš
klek vienos kuopos būtinai tu
ri atstovai atsilankyti.

Vaidyba.

priešpusmetinį susirinkimų 
sekmadieny, birželio 8 d.,
parap. mokyklos kambary, 2 
vai. po pietų. Visi nariai 
kviečiami laiku pribūti, nes 
turime daug svarbų reikalų 
svarstymui. Taipgi atsiveskite 
naujų narių prirašymui prie
draugijos. Valdyba.

DAKTARAI:
Rez. Tel. Midivay 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 2 4-tas Street

Telcf. Canal 1713-0241

i Valandos: 2 iki 4 p. p. Pancdillals 
ir Ketvergais vakare

Dievo Apveizdos Parapija.
— Didžioje Kunig. Vytauto

,500 metų sukaktuvių komite- 
i tas (visų draugijų atstovai)
! laikvs labai svarbu susirinki-

Marąuette Park. - Šv. Ka-! žiandi(, birMo 6 va. 
Akademijos Komėj,j I kare panlaU,h parapijos 

knygyne. Visų draugijų atsto-

Ofiso Tel. Vtrglnla 4011
Rezidencijos: Vau Buren 6844

DR. T. DUNDULIS

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Weatern Avenue 

Tel. Prospect 1418 
Realdenclja >854 So. Leavitt Or.

Tel. Canal >884
Valandos: 1-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

Nedelloj pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Aveuue 

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 Iki 4 ir 6 Iki 8 v. v.

Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryto
vai, kurie esate išrinkti da- ' Namų Ofisas 341B Franklin Blvd.

I Vai.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

zimiero
8 skyriaus, mėnesinis susirin 
kimas įvyks penktadieny, bir
želio 6, 1930 m., 8 valandų ]yvauĮ.į^e susirinkime. Katros 
vakare, Gimimo Panelės Šv. į 
parapijos auditorijoje.

Šis susirinkimas 
vietoj to, kuris tur

dr-jos neturite išrinkusios at- Ofiso Tei. eanai 2118 
stovų, lai valdyba dalyvauja. Namų Tel. Lafayette

gegužės 30 d., bet nebuvo iš 
priežasties “Vainikų Dienos’’.

Visos narės kviečiamos at
silankyti ir atsivesti daugiau 
naujų narių. Valdyba. !

S ta.
!ja

kreipkitės ' «y

!

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadiey Lic. 
Koplyčia Dykai

710 WEST IStli STREET
Canal 3161

I

A. PETKUS
GRABORIUS 

Ofisas
323S S. HALSTED STREET

Tel. Victory 4088-84
Res. 4424 S. ROCKAVELL ST.

Tel. Vlrglnia 1290

ežTrskI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 S. Marsbfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

PADĖKONĖ
KUN. TAMAS C. GASPARA1TIS su savo broliu 

Stanislovu taria gilios padėkos žodžius visiems gimi
naičiams ir draugams, reiškusiems mums savo užuo
jautų dėl mirties musų tėvelio ir dalyvavusiems jo 
laidotuvėse.

Naujausio iš
radimo eu ge
riausiais pa
tobulinimais 
an.bulansas 
(ligonveži- 
mis) jūsų pa
tarnavimui 
dienų ir nak
tį.

Skaudžiai su
žeistus ar su
nkiai sergan
čius švelniau
siu būdu nugabename

0098

’ į\jksta gug i<aipa)na ar paroduosi-I HD A I YIIČIFA
i^kti me gatvėmis, ar tiesiog va- Al L TUSRA

Brighton Park. — Draugi- 
Gvardijos Pirma Div, 
Kazimiero Karai, laikvs

A. A.
LIUDVIKAS BŪDŽIUS

mirė birželio 4, 1930 m. 3:20 
vai. ryt. 48 metų amžiaus. Kilo 
iš Telšių Apskričio, Varnių Pa
rap. Godelių Kaimo. Ameriko
je išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliudlme 
moterį Pauliną po tėvais Mar- 
ttnkaitė, 5 sūnūs Stanislovą, 
Juozapą, Jurgį, Kazimierą ir 
Leonardą ir 3 dukteris Vale
riją, Luciją ir Oną, pusbrolį 
Beneventurą Takorių ir gimi
nes. Buvo narys dr-stės Susivie 
nijimo Brolių ir Seserų Lietu
vių.

Kūnas pašarvotas grabo- 
rlaua Skudo koplyčioj, 718 W. 
18 St. Laidotuvės įvyks Suba- 
to.i, birželio 7 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. bus atlydėtas Į Die
vo Apveizdos par. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. I’o pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Moteris, Simai, Dukterys

Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Skudas, Roosevelt 7532

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. Ir Rez. Tel. Hemloclc 2374

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

Antras ofisas ir Rezidencija

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

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

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—3 po ptet, 7-8 vak. 
Nedėliomls Ir šventadieniais 10-12

Tel. Hemlock 8700 
Rez. Tel.

OFISAS

__________ 11900 S. HALSTED STREET

Dievo Apveizdos Parap. — į namai:
! Susivienijimo Brolių ir Sese- 4193 ARCHER AVĖ.

žinosime į salę. Koresp. DR. B. ARON

IT) lietuvių draugijos susirin- | Valandos: prieš pietus pagal sutarti. 
, ? . . - Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.kinio nebus, kaip visados
kad būdavo kas antras sek
madienis, iš priežasties para
pijos pikniko. Susirinkimas 
bus birželio 15 d. Valdyba.

ADVOKATAI

Tel. AVentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

f 6558 SO. HALSTED STREET
I

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Teleplione Central 6926

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

134 Nortli La Šalie Street
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
iLotal Orine 1'jt.ns. UNION AVĖ. 

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

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Suite 721 First National Bank Btdg.
38 S. DEARBORN ST.

Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

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

Tel. Canal 2552

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Roora 1701 
Teb Randolph 0331-0332 Vai. 9-8 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir 

PėtnyčioM

30

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 6727

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

Name; 8 Iki 9 ryto Tel. Rcpub. 9600

ligoninę. Taigi nelaimėje ar, ligoje kreipkitės į;

J. F. EUDEIKIS KOMP.
4605-07 So. Hermitage Avenue

Tel. Yards 1741 arba 1742

Tel. Canal 6764 Republic 8468

DR. A. RAČKIIS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAB 
Gydo staigias Ir chroniškas llgaa

vyrų, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomls ir seredomls tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

I

Prospect 0614

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzle

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

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptle- 
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7824 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1989. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

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

Ofiso ir Ris. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET

Ofiso valandos nuo 1 Iki S po
pietų h- 4 Iki 8 vai. vakare

Res. 3201 S. WALLACE STREET

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAYOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį.

DR. S. BIEZIS
•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6223 

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

Nedėlioj: 10 -— 12 ryto

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tol. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drevei 6323 

Vai.: 8 Iki 10 ryto 
6-8 vai. vakare

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

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

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. P. D.

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

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomls

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

4910

Tel. Canal 0367 Res. Prospect 8454

DR. P. Z. ZALATBRIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Arteslan Are, 
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų 

8 Iki 8:20 vakare

DR. CHARlfS SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVI.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Susitarus rrį/a mo nuo j—4 po

pietų: 7—8:38 vakare 
Nedėliomls 14 Iki 11 

Telef. Midway 2880

Tai. Boulevard 1441

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredamis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą kuris 

esti priežastiingalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nirimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą 
regystę.

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

Spcclalo atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
karo. Nedėliomls nuo 10 ryto Iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

DENTISTAI

Office Boulevard 700

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4446 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekos

Tel. Canal 4311

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

(Kampas Leavitt St)
Valandos* Nuo 9 Iki 11 ryto 

nuo 1 Iki t vakare
Beredoj pagal sutartį

Boulevard 7589

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 3 — 4 

7—8 vakare
9. P.

DR. HERZMAN ,
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10

Rez. Hemlock 7691

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Suhatas

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan Avė.

Tel. Pullrpan 5960
Nuo S iki 9 vak. Ir 8ubatomla

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Akių Ekspertas ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėklt mano iškabas 
Vai. 9:30 ryt Iki 8:30 vak. Seredo- 
mla 9:30 Iki 12 v. Nedėliomls nėr 

skirtų valandų. Room 3 
Phone Canal 0523

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.; Nuo 9 ryto Iki 8 vakaro

i nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
*Tol. ofiso Canal 3110 Res. So. 

2238, arba Itandoiph 6800.

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS

4901 W. 14 St. Cicero. III.
X-Ray Ir Gaa 

Valandos: 10-12 ryt. 1:30—6 Ir 6-4 
vai. vak. Serodotnls ir Ned. susi tarus

12 pietų ir

Shoro

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nedai, nue 10 Iki 18 dieną t

*
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C H I C A G O J E
ADLER PLANETARIUM.

Gegužės 31 d., Astros klu
bas lankė Adler Planetarium, 
kuris randas ant Pasaulinės 
Parodos salos (Worlds Fair 
Island), keletas blokę. (skve
rų) į rytus nuo Field’o mu
ziejaus.

Šis planetarium pastatytas 
iš Max Adler aukos sumoje 
$500,000.00. Jis yra 200 pėdų 
pločio, 70 pėdų aukščio, o yi-' 
duryje doinė 100 pėdų diamet
re.

vos Respublikos 1933 metų 
Pasaulinėje Parodoje, kuri bus 
Chicagoje.

Jam yra suteikti įgalioji
mai ši reikalų atlikti ne vien 
tik per vietinius Cbicagos

Bystrajų ir Cicero pas kun.
Vaičunų. Apleidęs vargoninin
ko vietų įstojo į High School, 
kuria baigė ir dabar lanko De Prekybos Rūmus, bet ir per 
Paul kolegiją. .Pasaulines Parodos Cbicagos

Ši mokykla daugiausia ruo-IKomitetų.
šia dvasiškių — kunigų. Tat 
galima suprasti ir Antano 
mintį. Dieve'jam padėk!

Nortli Side’je, turėdamas 
savo krašto pažįstamu ir 
draugų, jis dažnai atsilanky
davo. i

Mūsų kolonijos žmonės vi
suomet moksleivius remia.

Įėjus į domę, nors ' gana’Tai gali paliudyti studentai, 
tamsoka, pamatai stovintį vi-1 jau baigę mokslus. Tat ir An-

Jis vešis su savimi pienus 
Pasaulines Parodos 1933 me
tų.

Apart šios svarbios misijos,
J. P. Varkalai pavesta už- 
mėgsti Komercijos ryšius su 
vietinėmis firmomis klausime 
eksporto prekių iš Lietuvos.

Protokoluose (Litbuanian - 
American Chamber of Com-
merce) t. y. vietinių Prekybos bos Butų (Litbuanian - Ame

skaitlinėmis ir skleidžiamos 
Amerikoje per suorganizuotus 
Amerikoje 12 Prekybos Butų 
į Lietuvos konsulatus.

Svarbiausiu tikslo šiuo pie
no yra ta mintis, kad Lietu
va sunaudotų žalių medžiagų 
turi nnt vietos dėl savo šalies 
reikalų, ir nereikalautų im
portuoti tokius produktus iš 
svetur ir tuomi atsiektų du 
tikslu:

1, Duotų darbo savo žmo
nėms pačioje Lietuvoje ir su
laikytų išeivijų ir sumažintų 
bedarbę.

2) Pagerintu šalies biudže
tu.

Atstovas Cbicagos Preky-

Valdyba pavedė Kauno Pre
kybos Butui atlikti prirengia
mąjį darbą. Prancūzų Laivų 
Kompanija, kurios laivu 
plauks Prekybos Rūmų Eks 
kursija, vadovaujama J. P.
Varkalos, 12 birželio, yra nu- 
samdžiusi laivus ant Nemuno 
4 d. liepos, kad šios ekskursi
jos pasažierams būtų vietos 
aprūpintos kelionėje Nemunu.

Kitos kompanijos, be abejo, 
padarys tą patį dėl savo pa- 
sažierų.

J. P. Varkala sako, toj die
noj bus “fire works”, lygiui 
kaip Amerikoje, kurios bus
leidžiamos nuo laivų važiuo- Danų inžinierių bendrove 
jant Nemunu, kuriuo plauks j“Bojgard und šule” įveža iš 
Amerikos svečiai. ! Danijos be muito 3 vagonus

Referentui Prekybos Rūmų

visi amerikonai ir jų svečiai 
ir tinkamui užbaigs ameriko
nišką šventę — ttli of July.

Visi važiuojantieji į l.ietn- 
vų kviečiami pribūti į Kauną 
4 d. liepos prie Kauno Pre
kybos Rūmų raštinės, kurt imi 
dusi prie Finansų .Ministeri
jos. Lietuviškuose laikraš
čiuose smulkmeniškai bus iš
dėstytus įvykis kelion dienom 
iš kulno.

KIEK VALSTYBE TURĖS 
NUOSTOLIŲ

dury didelį astronomišku a- 
paratų, vadiname planetarium, 
kuris pargabentas iš Vokieti-

tanui rengiama išleistuvės pas 
pp. šniaukštus birž. 7 d. Pa
geidaujama, kurie yra iš Šile-

Rūnjų yra numatyta suorgani
zuoti finansinę kompanijų Cbi

rican Cbamber of Commerce) 
taipgi pasiketi.no nekuriem

vinių ir 1 vagonų Sriubų — 
tiesiamam Telšių--Kretingos 
gelžkeliui.

Nežiūrint to, kad šios pre
kės įvežamos be muito, bet 
nieks negalės ir kontroliuoti, 
kur bus jos sunaudotos. Juk 

I ir mūsų pramonė, pajėgia pa
gaminti tokias pačias vinis. 
Ta pati bendrovė statė ir Kau 
no tiltus. “R.”

Tel. Humbold 5230
Rez. Armitage 3857

MAJESTIC FLORIST
1711 KLĮ.EN STREET

Gėlės, vainikai vestuvėmis, pagra- 
bams ir kitokiems reikalams.

JUSTINAS P. ANTANAVIČIUS 
Savininkas

I&RENDAVIMUI

jos ir eiles sėdynių žmonėms Į lio, kad atsilankytų į tas iš- 
susėsti. Vakarinėj pusėj ant leistuves. 
sienos matos visi Cbicagos pa- Draugas,
ežerio didieji namai, šiaurėje 
— vandens šulnys (water. 
crib), o rytuose Michigan eže
ras.

Kaip tik prisirinko žmo
nių pilnos sėdynės, vienas iš 
astronomijos profesorių pra
dėjo kalbų (lecture), pažymė
damas, kad viduj visai “su
tems”. Jam bekalbant taip 
“sutemo”, kad vos šalę sė
dintį žmogų galėjai matyti.
Tuomet prof. pradėjo rodyti 
dangaus planetas.

Pirmiausia pasirodė Satur
nas, gražiausia planeta, jį se
kė, Jupiteris, Marsas, Venus,
Merkuris, Saulė ir Mėnulis.

Kadangi dėl didelio tolumo 
be telescopo negalima maty
ti Urano, Neptūno ir naujo
sios planetos Pluto, tai jų ir 
planetorium nebuvo rodoma.
Merkuras yra 36,000,000 my
liu, o Saturnas 886,000,000 
mylių nuo Saulės. Tat jos, 
ir kitos planetos, buvo rodo
mos praporcionalėj tolumoj 
nuo Saulės ir vienos nuo Kitos. Ketv. ir Pėtn. Birželio 5, 6

Pagalios pasirodė ir didelis . ‘DOUBLE CROSS ROADS’

CHICAGOS LIETUVIŲ PRE
KYBOS RŪMAI SIUN

ČIA ATSTOVĄ Į 
LIETUVĄ.

(Prisiųsta).
Cbicagos Lietuvių Preky

bos Buto atstovas J. P. Var- 
kala ir šios organizacijos ge- 
neraljs sekretorius ir biznio 
vedėjas, išvažiuoja į Lietuvų 
12 d. birželio, laivu “Paris” 
Prancūzų Linijos, kaipo va
das Prekybos Rūmų (Litbua
nian — American Cbamber of 
Commerce) Ekskursijos.

Jis yra įgaliotas vietinio 
Chicagos Lietuvių Prekybos 
Buto tartis su Lietuvos val
džia apie dalyvavima Lietu-

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

skačius — 4,500 žvaigždžių į- 
vairiose grupėse (constela- 
tion) ir paukščių kelias (Mil- 
ky Way). Kuomet susirinko 
visi dangaus kūnai į planeto
rium’o domę, tuomet buvo 
paleisti metai lenktyniuoti 
greitumo j į 30 sekundų. Grei
čiausia lakstė po padanges 
Mėnulis ir Merkuras. Pasibai
gus lenktynėms rodyta dan
gaus kūnai, kurie bus matomi Į 
1933 m.: Raudonoji Antares 
(Red Antares), Mirkčiojan
čias žvaigždės (Fluctuating 
Stars) ir daug kitų įdomybių.

Tokie rodymai būna šeš
tadieniais nuo pirmos iki tre- 
čios valandos po pietų.

Stud. V. Petrauskas.

Vitaphone Vodevilio aktai 
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PROIHCTS

Olseiis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1383

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

IŠLEISTUVĖS.

Birželio 11 d., studentas A. 
P. Stulga išvažiuoja aplan
kyti Lietuvos, kurios jau ne
matė per daug metų.

Nuo mažens Antanas buvo! 
linkęs prie muzikos ir pasi
rinkęs instrumentų — smui
kų, buvo žinomas Lietuvoj 
kaipo “veselių” muzikantas.

Amerikon atvažiavęs dirbo 
ir po drauge lavinos muzikoj, 
kad tapus vargonininku. Jo 
norai išsipildė. Pirmų vietų 
užėmė Indiana Harbor, pas-'^ 
kui Spring Valley pas kun.

cagoje, kuri vien tik finansuo- j komersantam nupirkti prekes 
tų pirklius, kurie importuos dėl jų ir sutaisyti siuntimus
prekes iš Lietuvos. Taigi šia
me reikale taipgi J. P. Varka-

įvairių prekių į Amerikų. 
Kadangi J. P. Varkala yra

la yra įgaliotas užmėgsti ry- žmogus patyręs komersantas,
šius. tūliems asmenims prisiketino

TA . . .... . , apžiūrėti nekilnojamus turtusDavėsi patirti, kad svar- r d
,. - i-ii v. T. .ten esančių gimimų ainerikie-biausiu tikslu važiavimo Lie-1 . j

čių ir jeigu kas galima, tai j 
patars čia gyvenantiem tokias Į 
paskolas ant nekilnojamo tur
to duoti.

tuvon J. P. Varkalos, kokia
me klausime jis rengiasi su 
referatu į Ekonominę Kon
vencijų New Yorkc, 10, 11, ir 
12 birželio įkurti skyrių prie 
Lietuvos Prekybos Rūmų Kau 
ne, kurs išaiškins, kokios pro
gos yra dėl pramoninkų ir 
komersantų Lietuvoje. Šios 
progos turėtų būt išdėstytos

Vietinės Prekybos Rūmų 
susirinkime gimus mintis, kad 
Amerikos lietuviai turėtų sa
vo susivažiavimų Kaune 4 d. 
Liepos (4tli of July).

Vietinė Prekybos Rūmu

AUTOMOBILIAI

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAI6E
Kaina $845.00 F. O. B.

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

Taipgi turime ivalrių Įvairiausią 
vartotų karų už labai mažą kainą.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: J. Bagdonas, Vainoras 
J. Leskys

Telefonas Lafayette 0668
3962 Archer Avenue

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTS; REO IR 
. PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.

Labai žemos Kainos
Didžiausias pasirinkimas Vartotų 

Karų už Labai Pigią Kainą.

ROXEE MOTOR SALES
907 W. 35 St. Yards 4500

Galite pirkti Cosh ar išmokėjimu

Tel. Lafayette 7139

Kųune yra parašyta, prašant, 
kad ant 4 liepos būtų rezer
vuotos svetainė kur susirinks

ATLAS PHOTO STUDIO 
J. W. Staneika

Naujas Savininkas

Gerai, pigiai ir greitai atlie
kam visokį fotografijos darbų.

4090 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 0265

BANIS STUDIO
Specialistas grupių-vestuvių, 
pavienių ir kitokių fotografi
jų. Esu patyręs tame darbe 
per daug metų.

3200 SO. HALSTED ST.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

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

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

7126 So. Rockvrell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

Groc. dėl. restrlktuota vieta, nėr 
konk. 5 švies. kamb. Pigi renda. 
61,650. {Smok. 4642 Kennicott avė. 
Tel. Avenue 5669.

Rendon flatas, 8 kamb. Priimsim 
mažą karą. Tel. Seeley 3491.

IŠRENDUOJAMAS KAM 
BARYS.

Gražioj Marąuette parko kolonijoj, 
netoli parko, išrenduojamas gražus 
kambarys su visais patogumais. 
Kreipkitės i "Draugą”, arba telefo- 
nuoklte: Hemiock 1006.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Už 650 gausi ąžuolinius forničius, 

4 kamb., 2 pečiu, geram stovy. 123 
So. Irving avė. Viršuje.

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

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

MORGIČIAI-PASKOLOS
Koncertinos, bandonionas, armoni

kos pardavimui, mainymui, taisy
mui. Otto E. Georgi, 1738 No. Call- 
fornia Atd. vak. nedėlių rytais.

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo šlr- 
. dingai prašom atsilankyti ir pama-

I'tytl naujus 1930 Nash automobilus 
sul vėliausios mados automatiškais 
įtaisymais. Sport Royal tekiniais ir 

; kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
(Nash gali papuošti- Už tokias prl- 
. einamas kainas pas

BALZEKAS MOTOR SALB^j 

4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082 '

VIENATINĖ LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAG IR OAKLAND

NAUJI STUDEBAKER
Kaina $895.00

114 W. S. 
Atstovauja

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVĖ.

A. KASIULIS. Savininkas

LEAVITT STREET 
OARAGE

Viktoras Yuknis, Savininkas
Visokis automobilių dar- 

’bas. Kainos prieinamos, dar
bas garantuotas. Red Crown 
gazolinas.

2226-30 So. Leavitt St. 
Tel. Canal 6954

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

lukslnlų Ir aida- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio. pianų rolių, 
rekordų Ir t. t 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

2650 West 83rd St. Chicago.
Telefonas BEMLOCK IBS*

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav.

806—8 Went SI Street 
Tel. Vlctory 1696

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS 
Sutaisom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai 
reikalingą prie mašinos viską 

padarom.

Drillings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Pitono Yards 1806 
Chicago, III.

Pasiuvu Dreses
Moterys nuslpirkit materljolą, o 
aš padarysiu gražią dresiukp pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba)

4174 Archer Avė.
Pitone Lafayette 2238 

Valandos nuo 10 ryto Iki 6 vai. 
vakare, utarnlnke, ketverge Ir Bu

bėtoms iki 9 vai. vakaro.

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažą kalną.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės J mu»

WHITE SOZ MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Yards 0699

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAH

B U I C K
Per 26 Metus Užima Pirmenybė. 

Pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUICK lr 'MARQUETTE
ARCHER BUICK CO. 

4400 Archer Avenne
Virginla 2400 

1 Blokas Nuo Kedsle Avė.
JONAS SLEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

DIDELI BARGENAI
% raudono roberio 

daržams laistyti pai- 
pos. Buvo 14c. pėda, 
dabar 11c. pėda.

Enamel indai buvo 
*1.50. dabar »8c.

Išlaukinė garantuota maliava 
tamsios spalvos, buvo galionas po 
62.80, dabar po $2.00.

Turim ir kitokių bargenų. At
eikit.

ST. BUKAUSKAS
Fifteenth St. Hardware

4938 WEST 15 STREET
Tel. Cicero 689 
CICERO, ILL.

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGICIŲ
Skolinam pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. Komisas 
tik 2 %• Kreipkitės į

Public Mortgage Ezchange
S. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St.

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

REAL ESTATE

NEGIRDĖTAS BARGENAS
2 flatų mūro namas, po 6 

kamb. Priimsiu lotų Į mainus. 
Priežastis -**- einu i biznį.
1608 So. 49 Avė. Cicero, 111.
2-ros lubos.

SKOLINAM
PINIGUS

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

J. NAMON & CO.
6755 So. Westem Avė.
Telefonas Groveliill 1038

BARGENAS mūrinis 2 flatai, po 
penkis kambarius, pirmas flatas su 
hot water heat, antras nuo kampo 
su 2 karu mūriniu garadžiu, randa
si Marąuette Park, blokas nuo gat- 
vekarlų po num. 7004 S. Campbell 

Avė. Del tolimesnės žinios, atsi
šaukite pas

B. W. PALUTSIS 

2115 West Coulter Street

Roosevelt 8410

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemiock 5526

MES
Budavojam naujas namus, 

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

J. YUSHKEWITZ
REAL ESTATE

Darome Jvairlus legalius dokumen
tus, apdraudžiame namus, automo
bilius Ir kitokias nuosavybės.

2433 West 69 Street
Telef. Prospect 3140

J. MEZLAIŠKIS
Oeneralis Kontraktorius

Budavoju naujus namus ant 
orderių. Senus priimu į mai- jpardavimo ir mainymo 
nūs.

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

PARSIDUODA naujas 2 flatų mu
ro namas, 5x5, dideli kambariai. 
Beisinentas gražus — moderniškas. 
Nalnas randasi prieš Lietuvišką baž
nyčią, Brighton Park. Parsiduoda 
labai pigiai, nes savininkė išvažiuo
ja Lietuvon. Atsišaukite j

"DRAUGO” OFISĄ

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avenne

Tel. Lafayette 7674

Pigiai plytų namai, 5-6, 58 & Ke- 
dzie dlstrikte, apžiūrėk, duok pa
siūlymus. Del žinių kreipkis A, J. 
Mouat, 1177 Wilmette avc., Wiime- 
tte. Tel. Vrtlmette 274.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

O. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poperloju, moliavoju Ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemiock 0653

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE * 
2701 West 47 Street

Tel. Lafayette 1237
Jei jūsų kas neužganėdina, tai 
atsilankykite į musų krautuvę. 
Musų patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.

Pristatom į visas miesto da
lis.

Phone Virginia 2054 
JOSEFH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rocksrell Street

M. YUSZKA•
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
MaliavoJImo Kontraktorhie 

Maliavų Ir sieninės popleroa krau
tuvė. Naujas atakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

WM. BENEGKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados popiera. 
Pigiai. Greit. Darbą garantuoju 

Reikale telefonuoklt 
Lafayette 7554

50 p. front., miškai, ežeras lotas 
DYKAI. Jmokėt 610. Dytas. Vertė 
6100. Sav. išeina iš biznio. 127 No. 
Dearborn St. Room 514.

TIKRAS PIRKIMAS
6 kamb. {mod. plytų bung. elekt. 

šald. gera vieta. 61,000 Įmokėti. 
Lengvus išmok. 7746 Rhodes avė., 
Tel. Radcliffe 3982.

Gražus vasarnamis, lotas 100x150 
Fox ežeras, III. Mr. Van Delden, 
1100 Argy’.e Chicago, Tel. Edgewat-'r 
0056.

PARSIDUODA nebrangiai 
mūrinis namas 2 lubų. Savi
ninkas statė sau su visokiais 
parankumais. 2 karų gara- 
džius. Iuabai dailioj vietoj. Sa
vininkas dėl sveikatos eina į 
faunų.

Del platesnių žinių kreiptis
6752 S. Artesian Avė.

Pirmos lubos

BIZNIO PROGOS
Pardavimui 80 ak. fartna, geri 

namai. 7 mllž. karvės. 2 arki., Įran
kiai. Kietas kelias. H. Welkle, Wa- 
natah, Ind.

pasiketi.no

