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Vokietija apdraus Rytų Prūsiją nuo lenkų
AMERIKIETIS LAKŪNAS J. MATTERN 

YRA GYVAS
ANGLIJA JUNGIAS SU AMERI

KA PRIEŠ PRANCŪZIJĄ

RYTŲ PRŪSIJA BUS AP
DRAUSTA NUO LENKŲ

LAKŪNUI LAIVAS 
SIUNČIAMAS

BERLYNAS, liepos 7. —
Vokietijos vyriausybė nuspren 
dė imtis priemonių, kad Rytų 
Prūsijų apdrausti nuo lenkų 
įtakos.

Tuo tikslu kraštas bus dau
giau pramoninamas. Karaliau 
čiaus universitetui t|us pripa
žinta Vokietijos krašto ranga, 
be to, ten bus įsteigta^- krašto 
teatras. Karaliaučius bus R. 
Prūsijos kultūros centras.

ANGLIJA JUNGIAS SU 
' AMERIKA

LONDONAS, liepos 8. —
Prancūzija iš turinčių aukso

WASHINQTON, liepos 8.— Į 
J. V. vyriausybe lakūnų Ma-• 
tternų paimti iš Sibiro pasiun ' 
tė pakraščių sargybos laivų 
Northland.

LAKŪNAS MATTERN — 
GYVAS

MASKVA, liepos 8. — A- 
merikietis lakūnas J. Mattern, 
kurs prieš tris savaites iš 
Chabarovsko išskrido į Alas- 
kų ir dingo, yra gyvas.

Jis prisiuntė čia tokių tele-
gramų: “Esu sveikas Anarii- 

J. Mare, Čukčis, Sibiras, 
ttern.”

pagrindų valstvlaų sudarė blo j telegrama išsiųsta iš- Bo 
kų prieš J. A alstvbes, kad ko- i ebavora miestelio, 
voti prieš prez. Roosevelto
nusistatymų.

| Anadir yra prekybos stotis 
palei Anadir upę, žiemių rytų 

Kadangi Prancūzijos grasi-. Sibire, rytuose nuo Kamčat- 
nimai pasidarė gana rimti, J.'kos pusiuusalio, arti Beringo 
Valstybės suskato, kad radus j jūros.
apsigynimo priemonių. Pakvie j Čia laukiama daugiau žinių 
tė talkon Angliju. Ši sutiko, i nuo to dingusio lakūno. 
Pakviestos dar ir kitos, netu-

1

rinčios aukso pagrindo valstv 
bė3. Bus tuo būdu sudarytas 
blokas prieš blokų.

Dar Anglijos — Amerikos 
bloko nesudarius Prancūzija 
jau ima netekti konferencijoje
svarbaus baisa. Vakar ji su sa Iveikkr'’ 8U I»’livi.-.-i.iiK. Vyks- 
vo bloku jau pralaimėjo. Kon
ferencijos finansinio klausimo 
pakomi'tetas dauguma balsų 
nusprendė, kad konferencijoje 
šalę kitko gali būt svarstomas 
įir monetarinis klausimas. O

SKERDYNES CAKO 
SRITY

ASUNGION, Paragvajus, 
liepos 7. — Gran Čako srity 
paragvajiečiai atnaujino karo

i ta naujos skerdynės.

VYNU IR DEGTINE SKO
LAS SUMOKĖTI

prieš tai šį klausimų Prancii-
j LONDONAS, liepos 7. —
IAnglijos parlamente vienas

zija su savo bloku 
palaidojusi.

jau buvo į”skotas atstovas sukėlė daug 
juoko paduodamas sumanymų, 
kad Anglija karo skolas Ame-

4 NUBAUSTI MIRTIES 
BAUSME

BERLYNAS, liepos 7. —
Keturi jauni plėšikai už vieno 
sargo nužudymų plėšimo me
tu teismo nubausti minties 
bausme.

MIRĖ SUOMIŲ MUZIKAS

HKLSlkKIS, liepos 7. —
Mirė įžymus suomių muzikas 
ir orkestrų, konduktorius pro
fesorius R. Kajanus.

PARYŽIUS, liepos 7. —
Prancūzijos parlamentas nus
prendė krašto geležinkelių sis
temų perorganizuoti.

k? ''tol

1. Didžiausias pasauly ugniatarškis (firecracker) uždegamas Santa Monica, Gal. 2. Gen. 
Balbo, Italijos oro ministeris, peržiūri lakūnus prieš išskridimų į J. Valstybes. 3. J. Vals

tybių sekretorius Hull šnekasi su Anglijos iždo kancleriu N. Chamberlain Londone.

NEMANO PASIDUOTI CH1CAGOJE PADIDĖJO ORU 
JUDĖJIMAS

LONDONAS, liepos 7. —
Ekonominė konferencija nenu
traukta ir pasitarimai bus ve
dami. Tačiau Prancūzija lai
ko konferencijų negyva ir nūs 
prendė kliūtis jai statyti.

PRADĖJO PAREIGAS EITI

BRIUSELIS, Belgija, lie
pos 7. — Belgų karalius pri
ėmė naujų J. V. ambasadorių 
Belgijai I). H. Morris. Įteikė 
karaliui savo įgaliojimo doku
mentus ir pradėjo ambasado
riaus pareigas eiti.

BOLŠEVIKAI NORI KARO 
MEDŽIAGOS

PARYŽIUS, liepos 7. —
Bolševikų vyriausybė nori 
Prancūzijoje pirkti daugiau 
karo medžiagos. Jiems reika
lingas kreditas.

MEDŽIO KOŠELES IR PO
PIERIO PRAMONES 

KODAS

NE\V YORK, liepos 7. —
Medžio košelės ir popierio 
pramonės atstovai čia susirin- 

pramo-rikaiĮ vynu ir degtine sumo-įkime pagamino savo 
kotų. nės kodų (•taisykles)

J. V. VYRIAUSYBĖ ĮSPĖJA 
KRAŠTO ĮMONINKUS

WASHINOTON, liepos 7.— 
Krašto pramonės gaivinimo 
administracijos vyriausiasis 
advokatas D. R. Richberg pas
kelbė įmoninkams (biznie
riams) įspėjimų.

Jis pirmiausia pareiškia, 
kad jis tai kalba paties prez. 
Roosevelto patariamas. Pažy
mi, kad krašto įmonę (biznį) 
išjudinti nėra galimybės, jei 
patys įrnoninkai stato kliūtis. 
Jei taip toliau seksis, nieko ge

— ----  . .

4 ŽUVO AUTOMOBILIŲ 
KATASTROFOSE

Pastaraisiais laikais visam 
krašte, ypač Chicagos centre, 
padidėjo oru judėjimas. Air 

r . .. ’i Line kompanija čia pašaukėi’llTIKC- iVakar Chicagoj ir apv,,,,^. -.
,... , . . - tarnybon - keliolikųse automobilių katastrofose 7 ....

keturi asmenys, žuvo.

Lansingo miestely trauki
nys sudaužė trokų, kuriuo du Į 
ūkininkai vežė avis parduoti į 
Chicagų. Abu ūkininkai ir a- 
vys žuvo.

Marquette road ir Galumet 
avė., geležinkelio patiltėje su
sikūlė automobilis. Du asme
nys žuvo ir vienas sunkiai su
žeistas.

BAIN TRAUKIAMAS 
TEISMAN

Šį karkų buvusia bankinin
kas Bain pakliūva į federa- 
linį teismų už pašto naudoji
mų blogais tikslais. Su juo 
traukiamas tieson ir jo žentas 
Fisher.

Federalinė “grand jury” 
vakar abi apkaltino.

DUONA VIENU CENTU 
BUS BRANGESNE

niams vairininkams 
ninku.

nuolati-
pagelbi-

PADARE KODĄ

Naminių baldų parduotuvių 
savininkų organizacija nuva
žiavime Chicagoj pagamino 
kodų (taisykles), kurs bus į- 
duotas krašto pramonės gaivi
nimo administracijai.

KASMETINE PARODA

Liepos mėn. 28 d. ties River 
road ir North avė. bus atidarv 
ta kasmetinė Cooko apskrities 
žemės ūkio produktų paroda, 
kuri tęsis 17 dienų.

VYKS J MONTREAUŲ

ra iš to nebus sulaukta. Už ne 
pasisekimus tad ne vyriausybe 
bus kalta, bet patys įrnoninkai 
ir obstrukcionistai.

Į tai atsižvelgus, krašto į- 
monės vadams duodama (?) 
dienų proga, kad imtųsi dar
bo. Jei per tų laikų nieko ne
bus įmonės pakėlimu padary
ta, tada privati kramto įmonė 
bus paimta politinėn kontro
lėm

Tokia yra vyriausybės pro 
grama. -.

Pradėjus ateinančiu pir
madieniu Chicagoj duona bus 
pabranginta — 12 uncijų kepa 
lui vienu centu daugiau.

Duonkepiai teisinasi, kad 
pabrangę kviečiai ir kviečių 
miltai. i

VALGOMI PRODUKTAI 
BRANGEJA

Įvairiausi valgomieji pro
duktai brangėja Chicagoj ir 
visur kitur. Kol kas dar yra 
pigios įvairios rūšies daržo
vės.

Chicagos šimtmečio pažan
gos parodoj vakar minėta Ka- 

, _ lifornijos valstybės diena.

PAKVIETIMUS Į ĮVYKSIANT) RYTOJ 
“DRAUGI)" PIKNIKĄ

Gerbiamieji ir Brangūs Skaitytojai ir Rėmėjai:—
Rytoj įvyksta “Draugo” Didysis Piknikas Birutės dar

že. “Draugas” yra katalikiškosios minties dienraštis, kurs 
padeda lietuvių katalikų visuomenei išlaikyti mūsų kataliku 
brangias įstaJ^s: bažnyčias, mokyklas, kolegijas, akademijas, 
ligonbu-tį ir kitas biznio įstaigas.

Tad visi “Draugo” skaitytojai ir rėmėjai kviečiami at
vykti ir savo gimines ir draugus atsivežti į mūsų katalikų 
dienraščio piknikų. Jums bus smagu ir linksma pasimatyti 9U 
draugais ir senais pažįstamais. Gi “Draugui” Jūsų atvyki
mas priduos galimybės katalikų dienraščio tikslo geriau atsie
kti — pagerinant ir patobulinant mūsų dienraštį.

Kviečiame širdingai visus “Draugo” skaitytojus ir rė
mėjus atvykti į šį dienraščio surengtų Didįjį Piknikų.

Jums labai dėkingas,
. Kun. J. Mačiuliams,

“Draugo” Administratorius.

Buvusia Chicagos teisėjas 
Sbarbaro vyks į Montrealių, 
Kanadų. Pasitiks ir Chicagos 
vardu sveikins atvykstančiuą 
24 lėktuvais italų lakūnus.

DOLERIO VERTE PUOLA

Praneša, kari užsieninose do 
lerio vertė smarkiai puola ir 
šiame krašte viskas brangsta. 
Dolerio deflacija jau visur at- 
jaučiama ir gyvenimas eina 
brangyn.

DU SLAPUKAI UŽTROŠ- 
KINTI

NEW YORK, liepos 7. — 
Jersey City prieplaukoje sus
tojusį Dollar linijos laivų Pro 
sident Garfield federaliniai 
agentai užleido nuodingomis 
dujomis, kad viduje išnaikinti 
įvairius perus. Ijaive tarp kro 
vinių buvo pasislėpę du slapu 
kai vyrai. Abu užtroško.

PASIRAŠĖ MAŽIAUSIOJO 
. ATLYGINIMO B1L4Ų

SPRINGFIELD, III., liepos 
8. — Gubernatorius Horner 
pasirašė legislatūros pravestų 
moterų ir vaikų mažiausiojo 
atlyginimo balių. Gubernato
riaus skirta komisija atlygini
mų nustatys.

PREZIDENTAS SAKYS 
PRAKALBĄ

WASHINGTON, liepos 7.— 
Kalbama, kad gal prezidentas 
Rooseveltas trečių kartų sa
kys per radijų prakalhų apie 
krašto ekonominį gaivinimų.

UTENA. — Čia baigta Lie
tuvos banko rūmų statyba. 
Tai puikiausi ir moderniškiau 
šiai įrengti rūmai visoj Ute
noj. Namai dviejų aukštų, iš 
oro atrodo stilingai. Rūmuose 
yra įrengti tarnautojams bu
tai, centralinis šildymas, auto
matiški skambučiai, nauji sei
fai ir ypatingai puošni su mar 
mūriniais pilioriais salė. Sta
tyba kaštavo apie pusė milijo
no litų. Statybos darbai komi
sijos priimti ir įstaiga tuojau 
persikels iš seno buto į šį.

UKMEiRGft. — Čia suaugu-, 
siema nustojus lošti kortomis, 
jų pozicijas užėmė jaunikliai. 
Pilies gat. viename name va
karais gausiai susirenka 13— 
19 met. jaunuoliai ir azartiškai 
lošia “akį”. Lošiančių tarpe 
yra tokių, kurie dieno? metu 
elgetauja, o vakare pialošia 
surinktus centus.

JURBARKAS. — Šiomis 
dienomis užsidegė Dainių km. 
gyventojo K. Latvio gyvena
masis namas. Ugnis iš čia per 
simetė dar į daržinę ir tvar
tus. Gyvenamasis namas, dar 
žinė ir tvartai sudegė. Nuosto
liai apskaičiuojami 12,000 litų.

____________

REIKALAUJA, KAD TEIS
MAS IŠGELBĖTŲ NAMUS

PHILADELPHIA, Pa., lie
pos 7. — Bedarbis mechani
kas R. Ipri kreipės į federali- 
nį teismų, kad šis išgelbėtų jo 
namus nuo viešojo pardavimo 
dėl negalėjimo atnaujinti 3,- 
800 dol. morglčid.

Jis prašo teismo, kad krašto 
vyriausybės sudaryta Federal 
Home Owners sųjunga jam 
duotų reikalingų pagalbų.

Jei vyriausybės sukurta Ro 
construction Finance bendro
vė gelbėjo b|ankams, geležinke
liams ir kitoms pramonėms, 
pažymima prašyme, tai jis ti
kisi, kad Federal Home Ov- 
ners sųjunga jam taip pat 
duos vyriausybės žadėtų pagal

MIRĘS YRIGOYEN 
PALAIDOTAS

BUENOS AIRES, Argenti
na, liepos- 7. — Miręs buvusia 
šios respublikos prezidentas 
Yrigoyen vakar čia palaido
tas.

EXTRA!
LIETUVIŲ DIENOS PROG
RAMA BUS GIRDIMA VI

SAM KRAŠTE

Jau aiškiai sužinota, kad 
Lietuvių Dienos Pasaulinėj 
Parodoj |(liepos 16 d.) progra 
ma bus transliuojama per ra
dijo National Broadcasting 
System nuo 3:30 iki 4:00 vai. 
po pietų. Vadinasi, programa 
bus girdima visoj Amerikoj.

ORO STOVIS
CHICAOO IK APTUNKI® 

— Šiandien numatomas leng
vas lietus ir vėsiau.

Rytoj iš dalies debesuota; 
vidutinė temperatūra.
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“DRAUGAS” SPECIALUS PRIVILEGIJOS

ISeln* kasdien, fSskyrus sekmadienius
PMBNUMERATO8 KAINA: Metams — 21-09. Pu- 

Ml metą — >3.60: Trims mėnesiams — 12.00; Vienam 
naAnealuI — 76c. Europoje — Metams >7.00; Pusei me
ti — 24 00. Kopija ,02c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrų- Mn*. jei neprašoma tai padaryti Ir nepn'slunčlama tam 
tlkalul paito ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:02 Iki 12:00 vai.
kaadten.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. po piet.

“DRAUGAS”
' LITIIUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Ezcept Bunday. 
8UBSCRIPT1ONS: One Tear — IS.00; siz Months

— 21.60; Three Months — 22.02; One Month — 72o. 
Burope — One Tear — 27 00; 8ix Months — 24.00; 
Copy — .Olo.

Advertlslng ln "DRAUGAS” brlngs best resulta. 
▲dvertlsln* ratas on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė, Chicago

Daug kas sako, kad J. Valstybėse nė vie
nas kuris asmuo krašto įstatymų akyyaizdoj 
neturi specialių privilegijų. Pareiškia, kad 
čia visi turi lygybę ir vienodas teises.

Taip yra teorijoje. Praktikoje kitką ma
tome. Praktikoje mes matome, kad turtuoliai 
čia turi pirmenybę; kone visi jie naudojasi 
specialėmis privilegijomis.

J. Valstybių senato komitetas, tyrinėda
mas kai kurių finansininkų transakcijas, su
sekė, kad tie ponai per pereitus keleris metus 
nemokėję mokesčių už pajamas,jnors jų kiek* 
vieno pajamos per metus buvo i>o kelis šim
tus tūkstančių dolerių, o gal ir daugiau.

Nemokėjo mokesčių už pajamas Morga
nas ir Mitchellis, AViggins ir Bakeris, Kuhn 
ir daugelis kitų

KADA LIETUVOJE BUVO 
ŽUDOMI KUNIGAI

Kankinių krauju nekartų y- 
ra aplaistyta ir Lietuvos že
mė. “Žvaigždės” 4 N r. ran
dame žiupsnelį tokių atsimi
nimų:

“Šiemet sukako lygiai 70 
metų nuo paskutinio lenkme
čio, apie kurį ir dabar mūsų 
žmonės Lietuvos kaimuose dar 
daug dalykų pasakoti moka. 
Iš tų skaudžių įvykių tik vie
nų liūdnų pasakų čia pažymė
sime.

Tai atsitiko 1863 metais Sa-

| velį, kuris buvo vežamas į 
'Sibiru. Aš patekau į rekrutus 
Į ii tik po Rusų Turkų karo, 
kaip garbingai pasižymėjęs ka 
rys, grįžau į savo tėvynę Iae- 
tuvų”. Taip pasakojo mano 
tėvelis, miręs didžiojo karo 
metu. Šaravų Vyrų Apaštala
vimo nariai, minėdami tas

Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof. Kampininkas-

Man sugalvojus ir užvedus zueija, five kliokus, invento- 
“Drauge” vožnų “Prašau į rius, syndikas, kleringas, di- 
niaiib kampelį”, kreiva akim zelinė stotis, persona, startas, 
pasiskaičiusios jį sukrutėjo'dispenserija, imitacijų, provi- 

ir kitos gazietos, ypač sena- {taktinis darbas, prieparatas,
skaudžius 70 metų sukaktuves,’me krajuje. Tuojau viena pus- Į (Palaužykite savo liežuvį): 
savo kaimo kapuose, kur ii- kui kitų ėmė mane megzdžio- standardas, eksteritorialumas,

MŪSŲ DIENRAŠČIO DIENA

r, • • • i • v • i. r«vų miške (Josvainių valse.)Buvusiajai krašto vyriausybei ne svarbu ■ . ... .
buvo dirstelti į tų turtuolių finansininkų iš
sisukinėjimus. Ji buvo patenkinta, kad pilko
sios vargšų minios alkdamos paskutinius ce
ntus atiduoda vyriausybės mašinerijos palai
kymui.

Šiandien tai visa iškeliama "aikštėn. Bet . 
kokia iš to nauda. Milijoninkai turi žymiau-1

sisi septyni kunigai, šiais me
tais pasiryžo pastatyti koply
tėlę.

O tasai ąžuolas ir šiandien 
dar tebestovi, aukštai iškėlęs 
savo viršūnę virš visų kitų 
medžių. Tik tas įdubimas, kur 
buvo laikomas Svenč. Sakra
mentas, vėl užaugo. Bet žmo- 

Sukilėliai miškų tankumynuo- ngs jar įr dabar teberodo tų
se slapstėsi. Kas rytas jie su
sirinkdavo prie vieno ąžuolo

vietų, kur buvo prikaltas kry
žius. Mat, ąžuolo žievė apau-

ti. Viena užvedė “Dėdės Anų- parafuoti, šoferis, finišas, tra- 
pro radijo”, kita — “Dėdės nsferas, improzantiškas, rest- 
Baltraus šnekos per ožio ra- .iikeija, dcdikpcija, airvay, t ra 
gų”, kita — “Alio! Alio! se- nzitas, trekes, resursas, kūni
nis Pilypas šneka”, kita — ! premisas, konto, koncernus, 
“Mūsų radijo”, kita — “Dė- {protegavimas, situacija, seno-. 
dės Miko dūmojimai” ir ė tėjras, junoras, sankcija, konfli- 
cė. į įktas, ir eibė kitų.

Bešnekant tiems dėdėms ir Į
i “L. A.” prie Miko d urnoj i- 
imų suklikus: “Gelbėkime lie
tuvių kalbą!”, mums, ypač ma

Visi mūsų skaitytojai jau gerai žino, kad 
ryt įvyksta dienraščio “Draugo” piknikas, 
į kurį nuoširdžiai kviečiame visus dienraščio 1 sius savo pusėje advokatus, ekspertus audi-
rėmėjus, bendradarbius ir prietelius, nes tai 
yra gana svarbus įvykis ne tik paties dien
raščio, bet visos mūsų lietuvių katalikų vi
suomenės gyvenime.

Mes kiekvienais metais rengiame po vie
nų ar du pikniku. Visuomenė gausingai į 
juos atsilankydavo ir mūsų darbų nuoširdžiai 
paremdavo. To tikimės ir rytoj.

Turint galvoj, kad šie metai yra daug 
sunkesni negu praėjusieji, kad spaudos, ypač 
dienraščio vedėjų ir darbininkų našta diena 
iš dienos eina sunkyn, dėl to laukiama, kad 
ryt dienos piknikan suplauks gausingesnės 
mūsų rėmėjų minios negu kada nors pirmiau.

/
Ir gerais laikais lietuvių laikraščių lei

dėjai nepraturtėjo. Visada buvo reikųlinga 
visuomenės parama, kad išlaikyti religinės ir 
tautinės minties dienraštį. Tuo labiau dabar 
toji parama yra reikalinga. Vienas būdas pa
remti savųjų sjiandų yra — alfdlankyti į ren
giamas spaudos pramogas, piknikus. Dėl to 
atsilankymas į ryt dienos “Draugo” piknikų,
reiškia paramų svarbaus spaudos darlio.*

Berods ir aiškinti nereikia, kų reiškia 
dienraštis mūsų religiniam, tautiniam ir vi-'I
suomeniniam gyvenimui. Aplink jį sukasi vi
sas išeivijos lietuvių katalikų veikimas.

Jame lyg veidrodyje atspindi visas išei
vijos ir dar daugiau — visas lietuvių tautos 
gyvenimas. Be dienraščio tiesiog neįsivaiz
duojama jokia pažanga. Taip pat negalima 
įsivaizduoti susipratusio, pažangaus lietuvio 
kataliko, kuris neįvertintų katalikiško dien
raščio vaidmens, jo neremtų.

Kadangi ryt yra mūsų dienraščio diena, 
tad turėsime progos vienokiu ar kitokiu bū
da jį paremti.

torius ir kitus, kurie žino kaip kaltinamuo
sius apginti. Visuomenė paįdomaus komiteto 
pranešimais, vyriausybė išsilėšuos, o milijo- 
ninkams nė plaukas nuo galvos neiškris.

Kada šie privilegijuoti ponai nutraukė 
mokesčius mokėję, krašto vyriausybės ižde 
nepriteklius didėjo ir bedarbių skaičius kas
dien tūkstančiais augo. Tik vyriausybei pa
sikeitus apsižiūrėta, kad tokia tvarka toliau

pasimelsti. Prie to ąžuolo bu-'go apljnkui ir paslėpė jį sa
vo pastatėlis. Viršuje buvo 
prie medžio prikaltas kryžius.
O pačiame ąžuole buvo iškal
tas įdubimas, kuriame būda
vo slepiamas Švenč. Sakrame-1 viena dalelė vos tematyti da- 
ntas. Septyni kunigai čia kas fcar.” (“Ū.”)
rytas laikydavo paeiliui šv.

toms radijoms apie visokius 
tingsus, prašneko ir seno kra- 
jaus guvermano gazieta “.Liet. 
.Aidas”. Pirmiausiai jis ėmė

vyje. Du kiti kryžiai buvo to- apšnekėti “Dėdės Miko dūmo
je pat vietoje prikalti. Ir juostinius” “Vilniaus Žodyje”, 
ąžuolas priglaudė į savo šir- iJSako, “L A.” redzibatorių iš- 
dį. Tik paskutinio kryžiaus vedę iš nekantrybės Dėdės Mi-

Mišias. Mano tėvelis, kuris tik 
vienas išliko gyvas iš visų tų 
sukilėlių, štai ką man papa
sakojo:

“Vienų rytų visi kunigai 
l?ikė Mišias, klausė išpažin-

jau negalima, kad reikalinga kai kuriuos fi- “ dalino Švenčiausiųjį. As
nansininkus įspėti, kad būtina įstatymus kei
sti taip, kad ateity nebūtų progos visuome
nei žinoti, kas toki čia privilegijoms naudo
jasi.

tarnavau per visas Mišias iš 
eilės. Tuomet aš tebuvau vos 
17 metų. Pasibaigus Mišiomis, 
kunigas užgiedojo suplikaci-

KUNIGU VIENYBĖS 
SEIMAS

šiais Šventaisiais svarbiau
sių žmonijai įvykių Jubilieji
niais Metais Amerikos lietu
vių R. K. Kunigų Vienybės 
Seimas įvyks Ėmimo į Dangų 
žvenč. P. Marijos Oktavoje, 
rugpiūčio 22 d. Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, Chicago, liŠtai nesenai iškelta aikštėn, kad savam j»s- Vyrų buvo labai daug, .

bet niekas nebuvo pasirengęs i1“1018- r”“di» 9 Tal- 
kovai. Staiga sudundėjo šū-l Reikšmingi laikai reikalau

laike didžiuosius Detroito miesto bankus už
darė New Yorko Wall gatvės finansininkai. 
Tuo būdu jie norėjb pabausti automobilių 
gamintojų Fordų, kuris bankuose turėjo pi
nigų. Turtuoliai ištraukė savo indėlius ir ba- 
likai’uidarė ‘duris. n > i

Fordo jie nepabaude, nes šis kitur tu
rėjo pakaktinai pinigų. Tačiau paprastų žmo
nių minios prarado savo indėlius. Kas svar
biausia, kati apie bankų uždarymų iš anksto 
žinojęs tuometinis iždo departamento sekre
torius.

Taigi, kur r.epasisuksi, visur čia susidur-

viai, suterškėjo kardų ir dur
tuvų smūgiai. Rusai su kazo
kais apsupo mus iš visų pu
sių ir žudė besimeldžiančius.. 
Nei gintis, nei bėgti jau ne
buvo galima. Kunigas, kuris 
klūpojo šalia manęs, greitai 
snkniubo nuo kazokų kardo. 
Aš, gavęs į šoną su durtuvu, 
buvau tik truputį sužeistas. 
Greitai pasiritau po krūmais, 
o iš ten pa^prųj^u į Haiavus.

no tavorščiams amerikiečiams, 
reikia du syk garsiau sušukti: 
“Gelbėkime “L A.” 
bų!” *

ko dūmojimuose slavizmai ir j Ix>ndone, kaip žinome, dn- 
barbarizmai. Jeigu nemokate!bar eina vožnus pasaulinis e- 
lietuvių šnekos, sako “L. A.”, Ikonominis konvenšinas. Jame,
tai ir negadinkite jos, ba, esą. 
kas dėsis su tais žmonėmis, ku
rie iš gazietų mokosi savosios 
šnekos.

šnekama, dalyvauja mandriau 
sios viso svieto galvos.

Šalę konvenšino salės, kaip 
vienos gazietos pikčeris rodo,

Razumnai pašnekėta, tariau i iren8^a ^8as» ^okių^ 100
sau, ir tuojau, be jokių aku- pėdų baras alui gerti, o už ba-
,• ... .. , - v , ro pastatyta apie tuzinas me-horų, pažiurėjau, kaip 'šneka J . /__
į savo skaitytojus ir kaip mo
kiną lietuviškos šnekos pats 
“L. A.”? Ir, va, tik iš dviejų 
numerų išrašiau jums, mano 
pašenavotieji, “grynus lietuvi
škus” “L. Aido” žodžius, 
ratifikavimas, paktas, stabili

ja reikšmingo Seimo. Kristaus' 
meile ir sielų išganymas ver
čia mus dalyvauti jame kuo 
skaitlingiausiai, idant šiais is
toriniais metais K. V. Seimas
būt, vauingiausis. Todėl dri ; tuoa kla„ain,ua turi sau Hu0 mn. 
štamo prašyti Provincijų Bei- ■ ki(,kvimas protaujantis •

rginų patarnauti.
Taigi, iš viso to aš ir pa- 

duriau tokią rokundą: kiek 
svietas laimės iš to ekonomi
nio konvenšino, tiek, ale to ba
ro savininkas tai tikrai daug 
laimės.

žmogus taip pat auga 
I plėtojasi. Tačiau, jis apdova- 

Kas aš esu! Kokia mano isi,,otas daugiau dovanų:-proto, 
įtorija? Kam priklausau! Ši-Į,iuosa va,ia ir dvasiniu buvi

KAS ESU 81, ir

mui atstovų ir sumanymų.
' Visus įnešimus prašome u 
anksto siųsti raštininkui kun. 
P. M. Jurui, 94 Bradford st.. 
Lawrence, Mass. Seimo gi me

žmogus.
Žmogus yra pusiau kūniš

kas-ir pusiau dvasiškas. Jo 
! kūnas ieško žemiškų dalykų,

si su nelygybe ir su specialėmis privilegijo-i Čia pasislėpiau kluone. Bet tu adresuokite per malonę Rt.
mis.

Nestebėtina, jei šio krašto katalikų vys
kupai nesenai rašydami apie- negerovę pasta
tė reikalavimų, kad krašto kapitalistai. turi 
būt pažaboti.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

po kelių valandų pagautas, su
žinojau, kad visi kunigai bu
vo be pasigailėjimo išžudyti. 
Daugelis vyrų buvo po tuo 
pačiu ąžuolu pakarti. Tik vė
liau jų visų kūnai buvo pa
laidoti Šaravų papuose. Visi 
suimtieji buvome surakinti ir 
nuvežti į Kėdainius. Ten aš 
tik iš tolo pamaliau savo tė-

Rev. Msgr. M. L Krušas, 3230 
So. Auburn avė., Chicago, Il
linois.

Kun. K. Vasys, pirm. 
Kun. P. M. Juras, rašt.

— Brazilijoj įeina į madą 
geležiniai žliūbiniai žiedai. 
Pigūs ir -nedyla greit lęaip 
auksas.

Žmogus yra gyvulys. ...» icIa akrenda į dangv _ Die. 
kvėpuoja tą patį orą. ką miško 
keturkojai. Kaip vilkui reikia 
ėsti ir miegoti, taip ir žmogui 
reikia valgyti ir miegoti. Jis 
taip pat turi penkis pojū
čius: girdėjimų, uostymų, ly
tėjimų, matymų ir skonį. Gy
vulys sensta, žmogus irgi ne
pasilieka tas |>atfi kūnu. Bet, 
ar žmoguje tik tiek tėra! Jis 
yra, tartum, mažas pasaulis.
Kaip augalai auga ir plėtoja

mų.
Ganykloje matai priėjusią 

karvę. Ji patenkinta. Niekas 
jai nerūpi. Žmogus, it liūtas, 
supančiotas blaškosi čia ir vi
sur. Širdyje kilsta jausmai 
ieškantieji teisybės ir links
mybės. Dėl ko taip yra! Žmo
gus nėra vien gyvulys, bet 
tartum, angelas — su siela.
t

1 Siela nebuvo suteikta žemės 

(Tąsa ant 3 pusi.)

as TAS Iš PAUKŠČIU PASAULIO IR 
JU GLOBOS

Paukščiai vieni gražiausių, maloniau
sių ir, reikia pridėti, naudingiausių Die
vo sutvėrimų. Jie džiugina mus savo gra- 

. žiu apdaru ir skambiomis giesmelėmis ir 
kartu uoliai tarnauja, naikindami įvairius 
kenkėjus mūsų soduose, daržuose ir lan
kuose, dėl ko užsitarnauja ne tik mūsų 

;jneilė8, bet ir globos. Be to, ir šiaip paukš- 
pasaulis laimi įdomus. Todėl manome 
įdomu skaitytojams šiek tiek susi 

pažinti su tais maloniais Dievo sutvėrime-
.Uais.
H 9
r Pirmieji paukščiai žemėje

* « •
Ne visada mūsų žemelėje gegutė ku- 

kttvo, klykavo pempės ir vyturėliai či
reno. Prieš daugybę metų mūsų žemės 
paviršius visai kitaip išrodė. Kitoki au
galai negu šiandien augo, kitoki gyvu
liai gyveno, kitoki paukščiai. Tat, ma- 

r^pau, bns įdomu, pirm negu kalbėti apie 
į dabartinius paukščius, pasakyti kelis žo- 

ius kokių paukščių kitkart mūsų žeme-

I lėj gyventa. Tais senais amžiais, kai vie
toj dabartinių medžių augo milžiniški a- 
siūkliai ir papračiai ligi 30 metrų aukš
čio, kai žemėj veisėsi milžiniški r o poliai 
diplodokai 26 metrų svorio, atlantozau- 
rai 35 metrų ūgio, brontozaurai 20 metrų 
ilgio ir daugiau 30,000 kilogramų svorio 
ir kiti baisūnai, tuo laiku žemėje gyve
no ir visai skirtingi nuo mūsiškių paukš
čiai. įsivaizduokit^ kad jūs esate toje pir
mykštėje girioje, milžinų asiūklių ir pa
parčių tankumynuose. Štai staiga artina
si tamsus debesys ir greit virš jūsų gal
vų sukelia ištisų vėtrą. Tai skrenda kei
sti ir baisūs sparnuoti gyviai — paukš
čiai — pterozaurai, ptarodaktiliai. Tai ti
kri orlaiviai ir nepaprastos baidyklės. Mi
lžiniški jų 8 metrų platumo sparnai kelia 
kurtinantį triukšmą. Jų krokodilo žiotys 
savo didumu prilygstančios liemeniui. Tai 
lyg didžiuliai šikšnosparniai. Jie gyveno 
tuomet, kai mūsų žemės pavirinus flar ne
buvo tiek atvėsęs ir oras buvo šiltesnis, 
drėgnesni*. Tame laikotarpy ir gyveno 
tie milžinai, nes klimatas jiems buvo la
bai tinkamas. Bet žemė aušo, sąlygos gy
vybei tarpti keitėsi ir kartu su visa tų

laikų gyvūnija, jau prieš šimtus tūkstan- sniego ir ledo karalystėj tolimose šiaurė- 
čių metų išnyko ir tie milžinai paukščiai. į se 

Šių dienų paukščiai

Šių dienų jiaukščųj pasaulis labai tur
tingas ir įvairus. Pradedant milžiniškais 
arais, kurie drįsta užpulti ne tik lauki
nius ir naminius gyvulius, bet net ir pa
dangėj plieno orlaiviais lenktyniuojančius 
lakūnus, grobti žmonių vaikus, ir bai
giant laukinės bitės didumo kolibrais, ku
rie geria tik augalų žiedų saldžias sultis, 
tok)s yra įvairumas dydžio, plunksnų spa
lvos, papročių, išvaizdos, kad ir apsakyti 
neįmanoma. Vieni jų skraido kaip strėlė, 
kiti visai skristi negali, kaip, pav., struti-/ 
sai ir pingvinai, vieni stebuklingai gie
da, kaip štai mūsų lakštingala, kiti, kaip 
pavyzdžiui, paukštis koniray, gyvenantis 
Indijoj, kurkia kaip varlė, o išgųzdintas 
hiatirihi bliauna asilo balsu. Yra ir visai 
bebalsių, kaip pavyzdžiui, gulbė.

Ta įvairi paukščių giminė plačiai pa
sklidus po visų žemės rutulį nuo vieno 
žemės ašigalio ligi kito. Jie ne tik ten 
gyvena, kur amžina vasara, kur gėlės 
amžinai žaliuoja ir žydi, bet net ir amžino

Ar ilgai paukščiai gyvena?
Labai įdomus dalykas, kaip ilgai pau

kščiai gyvena. Yra žinių, kad kai kurie 
paukščiui pagauti ir laikomi namuose la
bai ilgai gyvena. Sako, ereliai taip išgy
vena net pusantro šimto metų, papūgos 
apie šimtą. Napoleono papūga sakoma ir
gi arti šimto metų išgyvenusi. Bet tos 
žinios ne visuomet yra tikros. Be to, lais
vėj paukščiui sunkesnės sąlygos ir jie ne
gali tiek išgyventi. Prof. Ivanauskas duo
da tokių žinių apie paukščių amžių.

Aplamai imant, patirta, kad dideli 
paukščiai gyvena ilgiau; bet esti ir iš
imčių. Taip antai, didžiausias pasaulio 
paukštis strutis nelaisvėje išgyvendavo 
daugiausia 40 metų, o daug mažesnė pa
pūga — 50 m. Kranklys (varnas) gyve
no 69 metus, paukštvanagiai iki 50 m., 
kilnusis erelis 46 m., gulbė 24% m., nami
niai karveliai iki 35 m., naminė višta iki 
20 m.

Turime vis dėlto pripažinti, kad sa 
kytieji skaitmens kalba apie paukščius, 
gyvenusius ypačiai gerose sąlygose, o ga

mtoje tos sąlygos toli gražu ne visuomet 
tokios esti.

Žymimi žiedais laukinius paukščius 
ir pagaunant juos iš naujo, galima apy
tikriai nustatyti, kiek metų jie gyvena. 
Remiantis šiuo tyrimo būdu, pavyko nu
statyti, mūsų paukščiams šiuos metų skai
tmenis: sidabrinis kiras 15 m., grūdukas 
12 m., pempė 11% m., didžioji antis 10% 
m., pilkasis garnys 15%, baltasis gand
ras 10, suopis 15%, strazdas giesmininkas 
8% ir kt.

Vis dėlto didelė dauguma laukinių 
paukščių nesulaukia šito amžiaus ir nu
gaišta dažniausia pirmais savo gyvenimo 
metais. Kaipo pavyzdį galima nurodyti 
gandrų (busilų), anot 94 gautų pranešimu 
apie pažymėtus žiedais gandrus, 54 sutiko 
mirtį pirmaisiais gyvenimo metais, 10 tre
čiaisiais, 7 ketvirtaisiais, 6 penktaisiais, 
1 šeštaisiais, 2 septintaisiais, l aštuntai
siais, 2 devintaisiais ir 1 dešimtaisiais sa- 
venimo metais. Paukščiai ir kregždės 
(blezdingos): iš 77 lizde pažymėtų kregž
džių 51 žuvo pirmaisiais savo gyvenimo 
metais ir tik viena sulaukė penkerių sa
vo amžiaus metų. (Daugiau bus)
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KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO
PRANEŠIMAS

ŽINELĖS Didelis buvo nustebimas ir 
nuoširdus svei kūrimasis taip,

Kas turėsit kokių reikalų su 
cieeriečiais liepos 9 d., neva
žiuokit j Cicero, bet tiesiog į 
Birutės daržą, 79 ir Archer 
avė. Ten bus “Draugo” pik-

' Liepos 3 d. vakare pp. D. ir |kad iš džiaugsmo pradėjo sta- 
P. Misiūnams bei Z. ir J. Pa- jmbios ašaros riedėti. Svetai- 
tapavičiams surengta 20 me- ,nė gražiai dekoruota, stalai
tų vedybinio gyvenimo sukak- pritaisyti, prie kurių visi pa- ,n fen ra>įt vigug eiperie. 
ties “surprizas”. Susitarusios kviesta puotauti. Sukalbėjus-,.^ aUikti vi(UK
chicagietės U. Matejūnienė ir maldų, prasidėjo linksmas puo Įre}kalus įr linksmai |aikę- pra. 
M. Oškeliūnienė su rockfor- tavimas. Baigiant vakariemau' . f
dietomis A. Misiūnaite ir F. tų gerb. .vakaro vedėja, U. Ma I _______
Patapaviėiūte, jubiliatų dūk- tejūnienė paprašė gerb. kle-L j Arjauskag įr Mondei- 
terimis, nelauktinai palinks- bono, kun. A. Andriušio tarti jau grįžo iš N Y 8ak» v: 
minti ir iškėlė jiems gen> puo- kėlėt, žodžių ir paaiškinti
tfi Ruošinio darbfla ėio slup- puotos tikslu. Tus buvo inu-. v. . . v. .
w*- ivuushiiu uuimus įju ‘“p , . . , . , , niate, gražiai pasisvečiavo, bet
tai lomai padaryta. Taip pat kai- . .. .... , ,• . ; . . . turė jo skubėt namo, kad nepa-

P. Misiūnienė truputį nery- bėjo visi gerb jubiliatai, rei-' . oBraug0n piknika.
mavo, kad jos au t imi giminės ksdami savo džiaugsmą ir re- <Ar,auskas parsivei€ savo bro. 
ir geri dar iš Lietuvos pažį- ngėjams, dovanų davėjams ir

i X “Draugo” agentas V. Visi valgė, linksmai šnekučia- tat reikalinga iš anksto žino* 
Šemetulskis deda pastangų, vo. ti atstovų skaičius. Tuom rei-

1 kad visi darbininkai laiku bū-1 Pavalgius kun. Šermukšnis kalu visi prašomi registruotis 
iki rugp. 1 d. pas raštininkę, 
B. Paliliūnaitę, 6419 S. Wash- 
tenaw Avė. arba “Vytis”, 
4736 S. Wood St., Chicago, III.

Orą ja

si į “Draugo pikniką. Ii as nuvežti į pikniką. Valio, pasakė gražią kalbą. Džiaugė-
ten būsiu. Vladai!

Visi Cieeros darbininkai, km t x 8v- A"'an0 ParaP'Jos »»- 
rie pasižadėję dirbti -‘Drau-;’>•*’» Pikn,kas fia P**'- ivyks 
go” piknike, susirinkit 9 vai. li<lPos 23 d- Bergnmns darže

si susirinkusiais kupiškėnais, 
kad dar jie neužmiršo Lietu
vos ir nežuvo dvasioje.

Po visų širdingų kalbų, sve
čių veiduose matėsi pasiten
kinimas ir dėkingumas Jode- 

iliams už surengtą kupiškėna
ms puotą.

Girdėjau, kad kun. šermu
kšnis liepos 9 d. sakys pamo-

Riverside, III.
X Visų Šventųjų moterų ir 

vyrų draugija taip pat ren
giasi dideliam išvažiavimui, 
rugp. 13 d., Svilainio darže, 83

ryto prie šv. Antano parap 
mokyklos. Ten stovės Adomo 
BernadiSiaus t»okas, kuris vį 
sus nuveš į. daržą ir parveš 
namo. Mokėti nereikės. Trokas 

j didelis, bus vietos ir dėl sve
čių. Kas norės, galės sykiu 
važiuoti.

Adomas Beniadišius jau an
trų kartą šįmet pasitarnauja 
“Draugui” su savo truku. Pi
rmame piknike jis atidarė ba
rą. *

Nėra abejonės, kad šiuo lai-

— Lietuvoje 6,(KR) gyvento
jų tenka, vienas advokatus.

w Kean avė., Willow Springs.’ks|u8 Kev0 Apvaildos parap.

Jį. Bado N. Y. ką tik atvykusį
iš Lietuvos. Bus “Draugo” pi-1ku visų yra tušti anglių san- 

kaip paprastai darydavo, š(-j Puota tęsėsi iki antros die- lknike, galėsit pasimatyti. įdėliai. Kaip pradėsit juos vėl
neatvyks į Rockfordą. nos popiečio. Gerb. jubiliatu-! --------- - į anglimis pildyti dėl žiemos, ži

os 3 d. vakarą, jubiliatai ni?, giminės ir svečiui chica-! Mamytės ir tėvukai verkia, i nokit, kad geriausių anglių ir
pakviesti į parapijos svetainę, giečiai įteikė brangias, naudi įkai jų Šunelis arba dukrelė su nebrangiai galima gauti Grant 
įėję, štai, išvysta savo nelauk- ngas dovanas, už kurias vi- !eįna j p01Q su sVetiwtaueiu, o Worka Coal Yard’e, 16th St.
tus mylimuosius gimines ir siem.s širdingai dėkoja. Taip '(įuv jr nekataliku. Kas kaltas? h 49th Ct., tel. Cicero 311, ku
skaitlingą būrelį svečių, su ku-1 pat daug reiškia dėkingunioKotkų t?vai nejU0(ia progos1 rio savininku yra A. Bernadi- 
riais kartu Lietuvoje augo. tiems, kurie už juos siunčia 1 šavo sūnams ir dukrelėms su-^ins.

Aukščiausiajam savo maldas. gipažinti su savaisiais? Dėl!----------------

stamieji parašė laiški), kad jie. dalyviams už dėkingumų.

KAS ESU į Labai dėkoja puotos renge- 
įjoms U. Matejūnienei, M. Oš- 
1 keliūnienei, A. Misiūnaitei, F. 
Patapavičiūtei ir kitoms pri-

ko nevažiuojat su vaikais į 
lietuviškus parengimus, pavy
zdžiui, į “Draugo” pikniką. 
Žinote, kad į “Draugo” pare

RADIJO STOTIS AJJ

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
dalykams, tai dėl to ir tokia 
nerami.

Tačiau, kiek daug save ap- Marmienei ir Čepulienei-M i-1 visų kolonijų, o ypatingai’ šį., draskė, daug medžių išlaužė,

X Ciceriečiai, nors ir nuke
ntėję nuo tornado, kuris daug 

sidėjusioms, bei šeimininkėms'giinus įvažiuoja žmonių išlanAril išdaužė, daug stogų ap

gauna. Jie ieško linksmybės
ant žemės. Jie pamiršta, kad 
danguje tik galima gauti tik
ros linksmybės. Ramybės nori 
ant žemės, bet neranda josios.1 
Danguje galima pilnai turėti 
ją-

Bitė nešdama medų, paten- rįų ūkjo miške,

ritinai ir Patapavičiai. Adriė met daug suvažiuos. Jaunimui i ^et, sako, vis tiek rytoj visi

X Pirmadienį, liepos 
vakare įvyko parapijos komi
teto ir federacijos mėnesinis į paremtį. 1)(-| to p‘(1
sus-mas. Nutarta rengti ant
ra parapijos pikniką Šliaute-'.

— Florida valstybėje auga 
vienas medis, kurio vaisiai y- 
ra kaip tikras muilas. Jie pu
toja ir jais galima drabužiai 
skalbti.j bažnyčioj, o kitą sekmad., lie

pos 16 d., Šv. Antano parap. 
Cieeros Elzbietas cicero. Atsilankiu

sieji galės išgirsti iškalbingus 
jo pamokslus. Kupiškėnas

X Radijo stotis šiandie svei 
kiną visas
jų vardo dienoje

X Šį vakarą visi Cicero
vyrai Šv. Vardo draugijos na
riai eis išpažinties, o sekma
dienį, 7:30 Mišiose prie šv. Ko
munijos in corpore.

KUPIŠKĖNŲ PRAMOGA

— Paskutiniais daviniais 
nustatyta, kad Vokietijoj yra 
žynius moterų perteklius. Da- 

į bartiniu metu Berlyne yra 2 
mil. 170 tūkst. moterų ir 1 mil. 
850 tūkst. vyrų, kitaip sakant 
325 tūkst. moterų liktų sen
mergėmis ir tada, kai visi ber 
nyčiai vestų.

geriausia proga susipažinti ir i važiuosią į metinį “Draugo” 
tl-1 frvti-'/in; laiką praleisti, o sy-! pikniką, Birutės darže.

per kurį bė-
kinta zvimbia. Paukštelis tupi ga patogi maudytis upė ir v- 
ant sakos, Čiulba ir patenkin- ra tyro šaltinio vandens at- 
tas. Bet netaip yra su žmogų? sigerti. Šis parapijos pikui 
mi. Bitė ir paukštelis yra pa- kas įvyks liepos 23 d. 
tenkinti, nes jie buvo sutverti
idilei. Ne žmogus. Jis blaško
si, neramus ir apsuptas viso
kiomis bėdomis. Žemei nebuvo 
suteiktas. Amžinam gyveni
mui Dievas sutvėrė jį.

Kas aš esu? Esu tikras Die

gražiai
kiu ir katalikiškąją spaudą | Buferiai: P. Putrimas, J.

Vb Sakalas, J. Navickas pasiry
žę suorganizuoti visus Cieeros 
bučerius ir “in corpore” da-

L. VYČIŲ SEIMAS
Lietuvos Vyčių 21 seimas į- 

vyks rugpiūčio |8, 9, 10 d. 
1933 m., Chicago, III.

Seimas prasidės iškilmingo
Vienas iš rimčiausių kupiš-'n,įaMišiomis, Gimimo Pa 

kenų, būtent \ iktoras Jodelis neles Šv. bažnyčioje, Marąuet 
su savo žmonele, norėdami pa- te Park. Po pamaldų sesijos 
gerbti brangų svečią, atvykusį įvyks parapijos salėje, 
iš Lietuvos, tai yra Kupiškio į Kadangi Chicagos Vyčiai at- 
vikarą kun. šermukšnį, liepos vykusiems į seimą atstovams 
5 d. vakare pas save sukvietė parūpins apsistojimui vietas, 
kupiškėnus. Jų tarpe buvo ma- Į...
tyt ir vabalninkėnų, alizavie- 
čių ir skapiškieeių. Visi įdo
mavo apie Lietuvą, užduodami 
svečiui įvairių klausinių, o 
kun. Šermukšnis linksmai, juo
kaudamas visiems atsakinėjo.

Apie 9 valandą Jodelis pa-
kvietė visus svečius prie sta
lo, kuris buvo išpuoštas ir ap
dėtas įvairiais skanumynais.

Į LIETUVĄ

Reguliariški Išplaukimai — 
Smagi Kelionė —
Žemos Kainos
Del platesnių informacijų krei

pkitės į mūsų agentus arba

SCANDIN AVIAN 
AMERICAN LINE

130 N. La Šalie St. 
Chicago, III.

PEOPLES
FURNITUREGO.
KRAUTUVĖSE 

Eina Didžiausias 

IŠPARDAVIMAS
NEGIRDĖTI BARGENAV.

DIOZIAISIOS VERTYBES 
Hta' KK.r.ltA lOttlv

n teikia tėvams džiaugsmą.
X Šį sekmadienį, liepos 9

d. pirmose Mišiose Šv. Vardo 
diaugija, visi vaikinai ir vy
rai eina bendrai prie šv. Ru
munijos, bei laiko mėnesinį 
sus-mą. Taip pat šį sekmadie
nį, tuoj po sumos Susivieni

X Liepos 4 d. roefordiečiai 
dalyvavo Marijonų Kolegijos 
Rėmėjų piknike, Marijonų ri
kyje. Rėmėjų ir šiaip svečiu rupijos svetainėje 
skaitlingai atsilankė į pikni
ką ir daug prisidėjo prie pik-

lyvauti “Draugo” piknike. 
Tieko išgirsti, kad “Drau

go” piknike bus ir Cieeros j 
vengras su vaistais iš kitų į 
karalysčių.* * I

X Labdarių 3 kuopos nariai' 
darbuosis prie šaltakošės. Sa-'

niko pavykinio bei kilnaus da- vo sūnūs, turiu sielą panašią , _ . C)1 ....‘ rbo parėmimo. Skaitlingai at
silankė žmonių į pikniką, bet. 
iitart rodos, galėjo trisyk dau
giau piknikauti ir padaryti 
pelno, jei būtų daugiau susi-

į Dievo paveikslą .Jis atpirko 
mane švenčiausiu savy krau
ju. Mano tėvas yra Amžinas 
Tėvas. Mano tikra buveinė y-
įa dangus. pratimo ir organizacijos. Taip

Ką. Pažiūrėk į suliesėjusią pat rockfordief.iai gflV() pa. 
moteriškę dirbančią žaibyk- kviptin)a, j d„ pikniUus: |ipp:)3
/oje; meck akį , badaujančią,9 d< “Draugo" Birutės dar- 
siūvėją; į sunkiai dirbantį že> 79th st ip Archer Avp, 
dirbininką. Ar yra juose kas justice, III. ir Akademijos Rė- 
nors dievišką? Išoriniai, gal pikniką, kuris įvyks m-

Jie nuskurę, veidai išrai- ginčio 20 d., MarpUette par- 
visokinis varg i braižais. ke> vienas blokas nuo Seselių 
jei širdyje nėra nuode- vienuolyno. Turbūt, būsime n- 

•mės, jei jie gyvena Dievo ma- biejuose.
lonėje —r jie neapsakomai gra j parapijos daržo žemė jau 
žiai t rodo Dievo kyse sielos baigta lyginti. Dabar yra grn- ' 
šviesa. Viršprigimtinė gražy- ŽI vieta žaislams, ypač “ero
te visuomet pasislėpusi. Per chet”. Pereitą ketvirtadieni į 
las randamas šlykščiausiame atHko šį naudingą darbą šie' 
oisteryje. darbštūs vyrai: P. Krikščiū-

Atbusk! Jei esi sutvertas nas> j. Kairys, J. BJaškevi- 
dangui, ne žemei, tai kam sa- ėjus, S. Blaškėvičius, J. Zųbi- 
ve žeminti ir gyventi it būtu-'nas. Skanius jiems pietus pa
inei sutvertas vien žemei? Jei taisė B. G'etautaitė. 
esi karaliaus sūnus, tai kam | x Pereitą trečiadienį, liepos 
daryti negerus karaliui nepa- 5 d. J. ir O. Pilipaičių dukre 
tinkančius darbus? Nekęsk ne- lė laike krikšto gavo vardą 
teisybės! Mylėk teisybę! Ženk Elena Augustina, kurią Die- 
vingiuotnis gyvenimo takais— vas jiems davė gegužės 28 d. 
meile ir tikėjimu. Turėk viltį, Krikšto tėvai buvo pp. Vistar- 
kad kada nors pateksi į dan- tai Stanislovas ir Marijona, 
gų. Jei esame sutverti Dievui Gerb. Pilipaičiai yra geri, su- 
—: “Mes būsime patenkinti, sipratę katalikai ir daug pa- 
ir daugiau negu patenkinti, sidarbavę parapijos labui. I^ai • 
kada Jo garbė pasirodys.” (Viešpats sveiką ir stiprią* šie-1 

Kazys Arina, la ir kūnu augina jų dukrelę

jinio 137 kp. susirinkimas, pa- ko, turės ir namų darbo limo- 
R-is nado.

LITHUANIAN VILLA
LIETUVIŲ VASARNAMIS

Valgiai, užkandžiai ir alus nuo ryto iki vėlyvos nakties, 
lšrendavimut fornišiuoti kambariai.
Tinkama vieta parems ir šeimyniškiems pokyliams. 
Naujausios mados patogumai.
Rezervacijos priimamos per telefoną. Svečiąi iš kitų 

miestų prašomi rezervuoti vietas laiškais.

ONA STANKŪNIENĖ, Vedėja
11212 So. Westem Avenue

Tel. Beverly 2399 Chicago, III.

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVA 
DĖMESIUI

$150.00 vertės 
tl&bąr po .........

Ref rlgerat oriai.

69.50
Pasirinkimas Sparton, Majestic, 
Norge, Oibson ir kitų iSdirbysCių 
už mažiausias kainas mieste.

NAV.IO:-. METALINES 
I.EDAVNC i

‘12.95

‘24.75
Pilnai parceliuoti gesinial pečiai, 
vėliausio modelio, verti iki $55, 
čia tik

Sušilę? Ištroškę ?
Užeikite graži,lusion visoj South Sidėj parengton užeigon 
atsigerti skaniausio alučio. Taip pat turime ir skaniausių 
užkandžių, kuriuos pagamina ilgų metų prityrimo “Chefas.”

Muzika ir šokiai būna kns šeštadienio (Subatos) vakarą. 
Susirinkimams nrha šiaip parengimams labai didelis kam
barys, kuriame sutelpa virs G0 žmonių.

Kviečiame Lietuvių visuomenę atsilankyti mūsų užeigon. 
Užtikriname, kad nesigailėsite ir maloniai praleisite laiką.

Užeikite tat j

Smitlfs Palm Garden
. 4177 ARCHER AVĖ.

Ant kampo RlchmoiM Street

Telefonas LAFAYETTE 2235

Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę, 
visada geresnes laivuose vietas gauna.

• * ’ •“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, duos patarimus ir visuš reikalingus dokumentus iš
pildys.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus 
pasaulio kraštus.

-Zč- v
?.»♦»♦

•• r

AGENTŪRA
Telefonas CANAL 7790

- -J

Al KftTOS RI ftIES MOHAIR 
PARU1K SETAI

Naujos mados gražūs ir tvirti len
gvai verti $75.00;
Alų savaitę .... ^9*7
Jaąuard arba Tapestry dengti 
tai. verti $60.00 Q
3Jų Arnotų gražūs miegamų kam
barių setai, verti f7 A
$75.00. ČU tik O«7.OVŠ$
7 Arnotų gražūs valgomų kambarių 
setui, verti $65.00 Q
$25.00 vertės 5 deltų ąžuolo me
džio breaktast y"*
setai po . ... I

MATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES 
RIRNITURE CO.

KRAUTUVIŲ 
2539-40 W. 63rd STREET

Bemlock 8400 
4177 83 ARCHER AVĖ.

Ijafayette 3171 
Chicago, III.



Šeštadienis, liepos 8 d., 1933

Piknike Dalyvaus Svečiai iš Lietuvos 
Svečiai Papasakos Naujienų iš Tėvynės

1933Jluly
BirUtCS DarŽC> ?9th St. ir Archer Avė., Justice, IH. ĮįĮĮmįI

PRADŽIA 11 VALANDĄ GERA ORKESTRĄ - STEPHENS REVELERS (VEDĖJAS JURGIS STEPANAVIOIA)

Nusipirkę Pikniko Tikiet^, Turėsite Progę Gauti Gražu 9 lubų RADIJO

JUOZAS ŽILIUS (Shelius) milžinas iš Vilniaus, kuris 
“Draugo” piknike imsis su JUOZU BANCEVICIUM, “dra- 
piežnu drūku”. Imtynės bus labai įdomios.

KETURAKIŲ (Kettcr)Čia matome SAMOŠKĄ, kuris kumščiuosią su FRANK 
Abu yra stiprūs vyrai, sunkiojo svorio boksininkai.

JUOZAS BANCEVICIUS, “drapiežnas dzūkas”, kuris 
“Draugo” piknike grumsis su milžinu tik kų atvykusiu iš 
Vilniaus - JUOZU SIUU.

tinęs pažangos” lietuvių katalikų piknikas visapusiškai pa
vyktų. Ir proginma rengiama ypatingai įvairi.

“Draugo” vedėjai ir visi bendradarbiai džiaugiasi, kad 
šiame retame ir istoriškame piknike dalyvaus žymių svečių 
iš Lietuvos ir pasakys kalbas, šių garbingų svečių tarpe yra: 

ADV. ST. GABALIAUSKAS ir jo žmona.
KUN. ALF. LIPNICKAS.
KUN. ŠERMUKŠNIS.
KUN. A. DEKSNIS, nuims gerai žinomo kun. A. Deksnio 

brolio sūnus.

KUN. DR. K. MATULAITIS, “šaltinio” redaktorius 
buvęs “Draugo” adm. ir jo brolis.

“Draugas” persikėlė Chieagon 1912 metais. Vadinasi, 
su virš 29 m. jis tarnavo lietuvių visuomenei* ir pačiai Chi- 
cagai, prisidėdamas prie išauginimo lietuvių įstaigų ir or
ganizacijų, tiek daug prisidėjusių prie šio miesto išauginimo, 
kuris tieniet mini savo gyvavimo šimtmečio sukaktį. Dėl to 
“Draugas” tų svarbių sukaktuvių proga rengia “ŠinitmeČie 
pažangos” piknike, kuris įvyks liepos mėnesio 9 d., Birutės 
darže. “Draugui” į talkų šiame darbe eina ištisu eilė drau
gijų, organizacijų, įstaigų, biznierių, profesijonalų ir veikėjų, 
nes visiems rūpi, kad “Pasaulinės Parodos” arba “šimtme-

A'isi norėsime su šiais gerb. 
bėti, išgirsti jų kalbų ir jiems 
lietuvių pramogų — pikniku.

Taigi visi yra nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
rengiamam “šimtmečio pažangos” piknike!



\

Šeštadienis, liepos 8 d., 193.*? D R A U G A S

LAUKIAMA DAUG SVEČIŲ “ŠIMTME 
TIKĖS PAŽANGOS” PIKNIKE

IŠ NEW YORK O Į ‘ DRAU
GO’ PIKNIKĄ C H I C A G O J E

MARQUETTE PARKO LIE
TUVIAI VAŽIUOJA Į 
MILŽINIŠKĄ METINĮ 
“DRAUGO ’ PIKNIKĄ

Aušros Vartų jiarapijos uo
lus darbininkai stojo “I)rau« 

igo” piknikui j talkų. prie bin-

Muz. .Jonas Brundza su žmo
na išvyko į. Chicagų. dalyvau
ti Lietuvių Dienoje ir Vargo
nininkų Seime. Ta proga da-1 
lyvaus ir “Draugo” piknike, 
liepos 9 d., Birutės darže.

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

g0‘
----------- j Prie “žuvelių gaudymo“, mti vienintelis katalikų dien

Marketparkiečiui jau pilnai A. Vaicekauskas, J. Vyšniau-'rastis, kuris tarnauja kiekvie
skus, Al. (ilebauskas, L. Ju- nam lietuviui katalikui, drau- • • f 'sevičius, P. (iadeikis, Pr. Bai- gijoms, parapijoms. “Drau- 
eiūnas, A. Grybas, J. Stuinb- go” palaikymas turi rūpėti ne 
ris, P. Pabijonuitis, Ig. Kry- tik leidėjams, bet kiekvienam 

Musų geri), kleb. kun. A. ževičius, A. Bartkus, P. Kai- lietuviui, nes per jį garsina- 
P. Baltutis širdingai- “Drau-iiiis, J. Markevičius, T. Zaura, mės, aprašome savo veikimų,

pasirengę lankia, liepos 9 d. 
Be abejonės, jie padarys di
delį supraizij Birutės darže ki
toms kolonijoms.

V 1 >■>\ y-
/

J. Budrikas, aukotojas Jac-

Liejrns 4 d. įvyko Chicago*
Apskr. Vyčių piknikas, Vytau- l*0!’**-1.

| Hv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų 8 skyrius rengia piknikų, 
j sekmadienį, liepos 9 dienų, 
į Marąuette parke, prie 70 ir 
California avė. Pradžia 1 vai.

Kom.

Be to, dienos metu ižlaulta 
vieno garadžiaus durys if a- 
piplėštas automobilius. Kiek 
girdėt, policijai nepranešta.

Marąuette Parko JtKMMui

ŠARKIS KUMŠČIUOSIS SU 
LEVINSKIU CHICAGOJ

įto durže. Tenka pažymėti, kad , 
ii aštuoniolikiečių 4 kuopos’ 
Vyčiai skaitlingai dalyvavo iri 
daugelis, kaip vyčių, taip ir!

son Bell Radio, kuris teks vie- pašaliečių darbavosi. Labui gi
nam iš atsilankiusiųjų į “Pr- įtina, kad mūs parapijos jun
go” piknikų rytoj,

I Darže.

gų” remia: tikietų daug ispla St. Rokus, M. L’lis, B. Mažę- išgirstame viso pasaulio ži-įg0’> piknike 
tino, ragina parapijiečius re- nis, V. Jusevičienė, J. Zulato- nias-žineles. “Draugas” lietu i Nekulto Prasidėjimo Panelė* i 
luti vienatinį kutai, dienraštį riene, E. Aleknienė, E. Pocie- viuose paluiko katalikybės mei

nė,-K Šaulienė, M. Stumbrie- ’lę, lietuvybės idealų. Tat užuot! gv. Teresės mergaičių ir mo 
nė, A. Aleknaitė, S. Zauraitė, kur miškuose nuobodžiauti, ve- 
A. I saite, E. Brazauskaitė, E. rčiau vykti į “Draugo” pik-Į paUelės Šv.

Cibulskuitė, K. Balčiūnaitė, nikų. Ten bus ir linksma jir _
\. Palionytė, E. Nausėdaitė, pelninga, ir prisidėsite prie • Tretininkų, 

patarnavimų IA; ir B- Šinkūnaitės, J. Mur-j kilnaus darbo. Aštuoniolikie- Apaštalystės 
kiekvienam atsilankiusiam į kūnaitė, F. Adomaitytė, A. Ta čiai, namie nesėdės; kam tik 
piknikų. Visi vartų darbiniu- n,okait<’’ V. ir M. Petraitytės, aplinkybės leis, visi “Brau
kai prašomi susirinkti prie ba-1 ^}uke\ ičirtte, Zof. Mažę- go piknike dalyvaus. •

9 vai. ryto. 'naitė, Ad. Zauraitė. i -------------------

“Draugų”.

Martinkėnus, GGll So. Fair- 
field avė., generalinis kontra 

iktorius, nors labai “bizy”, bet 
suorganizavo tinkamus vyrus 
ir žada greitų

jaunųjų mergai

pi
žnyčios

J. J. Bagdono automobiliais Virvės traukimo organizato- 
visi važiuosim į Birutės dar- riai: grab. Lachavičius, J. Do 
žų užimti pavestų vietų. brovolskis, N. Karlavičius, M. V. Gotautas, 4414 S. Califor-

Žeiniau minimi biznieriai Kaminskas, J. Atroškevičius, nia avė.; A. Tiekus, 2743 W. 
organizuoju visus Marąuette V. Brazauskas, K. Bagdonas, 37 PI.; J. (Iksas, 2649 W. 43

“DRAUGO” PIKNIKO 
EKSPRESAI

rų.

Iš New Yorko pranešama, 
kad, jei buvęs pasaulinis sun
kiojo svorio kumštininkas Ša- 
rkey grįš į kumštynių arenų, 
jis būsiųs suporuotas su King

Ii,n. I-a„. Sv. parapijos ei,o-! l-evinskiu’ Comiskey parke, 
ro išvažiavimas įvyks rytoj, Chieagoje, rugsėjo mėnesį. Ku 
liepos !) d., Indianos smilty-,ni5t>,n,« Promotorio Wolffe’o 

(Sami Danes). ,Chicagoj • siūlomoji garanti
ja $25,000 ir 40 nuoJ.

MARQUETTE PARKO PAR. 
CHORO NARIŲ DĖ

MESIUI

G

Birutės niiims eina prie to, kad skait- 
Itingai lankyti savo pramogas. 
jGalima tikėtis, kad mūs pa- lluos 
rupijos jaunimas ir į didžiulį 1 
parapijos piknikų r.ugp. 13 d. 
suorganizuos kelis trokus ir 
net iš kitų kolonijų mokės jau
nimo pasikviesti. Tat, aštuo 
niolikiečių jaunime, judėk į

Didysis parap. choras. 
Saldžiausio V. .J. Širdies vy

Šv. Kazimiero karalaičio 
Respublikonų pašelpinis ku 

bas.
, Keistučio klubas.i
i Moterų Sųjungos kuopa.

Parko lietuvius ir biznierius, M. Stankelis, A. Valonis, P. skj N. Kasinskas, 4402 S. Ar-j GARSI ORKESTRĄ
kurie turi automobilius, kad Šliogeris ir kiti.
važiuotų sykiu, kad sudarytų', .. . ... , ., v. / . ,... \ .1 Marąuette Parko, Gimimo
kelis Šimtus automobilių. Jei „ - .. . .. ,, . . . . . . . . 1. S. parapijos vyrui dirbs
kas iš biznierių dar neturi pi- ...... , , ... ., .. , , . prie tikietų, tvarkos ziures;kniko tikietų, gali dykai pac x .. ...
T 1 r> U I- oro- w , moterys serijas pardavinės, John Baltuti, 262.) W. 4i st.

.tesian ave., J. Manikas, 3008 j 
ĮW. 59 st.

Ieva Lukošiūtė, rast.

NELAIME

,nuo įžangos, sako, suvyliosiųs 
' Šarkį.

Liepos 4 d. bešaudydami fire 1 GARSINKITĖS “DRAUGE*
eraeks kiti vaikai sužeidė vei-____________________ - _

darbų, didelį ir kilnų parūpi-,(lel! Bx Rudminiukei, 5 metų 
jos naudai. -amžiaus mergaitei, gyvenan

_________ ’čiai adr. 7118 So. Washtenaw
Nors mūs kolonijai Pašau- ave- Laikas tėveliams prižiu 

line Paroda netoli, galima ir rėti vaikučius, kad jie neuz- 
| pėsčiam nueiti, bet, kiek gir- siuntų pavojingais žaislais. 
,dėt, liepos 16 d. kolonija ža
da skaitlingai bendrai daly-' 
vauti ir pamatyti Lietin ių Die 
nes programų. Dėl didesnes'

DABOKITĖS VAGILIŲ

smagi, linksma pirmų 
J. J. Bagdonas, 2506 West Įkartų “Draugo” piknike Ste-

6o st., AI. Ališauskas, 7126 ^-Ipbens Revelers the Better 
Roekwell st., Fabijonas, 2146, , , , .
S. Hoyne ave., ĮAd. stugis, dance Orkestra lletuvnJ Jaun1’ 
4642 S. \Yood st., K. Ališaus-' inui gerai žinoma. Vedėjas Ge

Bus

Mūsų kolonijoj priviso va 
j propagandos ir paraginimo, o'lių. Štai, nesenai vagiliai ap 
liepos 5 d. buvo sušauktas su- kraustė namų adr. 7216 Wash 
sirinkimas
stovų.

visų draugija at- tenaw ave. Išnešė keletu laik- 
Girdėt, tai lietuvių

Tat ruoškimės, kas gyvas, į 
Lietuviu Diena. J.

rodei ių. 
vaikai.

ir Talman, savininkų gazolino -tinimas dirbs prie lietuviškų est puiinianGe 1 orge’Stephens, 4142 Archer
zmsly- Visi ekspresai su darbinin- . r,l / ’ T tr Ave. Chicago. Phone Lai. iao2stoties, perkant gazolino. . . . . .. ■, . .v . -ft ,® I Dievo Apvaizdos parapijos kais įseis 9 vai. ryto, o su

John \\nlantinas, 2558 W. vvrai straikerį muštravos, mo!E*kl?^er^-a*S va- P°
69th St., savininkas didelės terys, merginos suks giliukin- 
biieernės ir grosernės savo ko- ratų. 
stumtriams duos tikietų. Melroseparkicčial eis su vi

sais į lenktynes biznio dary- 
metu patyręs 1,,e- vadovaus J. Žvirblis ir

laikrodininkus ir auksorius, kl^L 
gražnų krautuvės savininkas, North Gide s, šv.

R. Andreliūnas, 2650 \V. 69 sais 1 
St., per daug molu nnfvrn« UK!. \ udoVHUS J.

Trokai visur stovės prie pa
rapijų bažnyčių.

DRAUGO” PIKNIKO 
ŠEIMININKĖS

55 kuopos Sųjungictė? (Westsi- 
dietėa). f

Šios sųjungietės stoja dienMykolo
virš Šimto tikietų užfundijo P®raP- pasižymėję darbininkai raščiui “Draugui” į talkų na
šavo kostnmeriams. stojo į talkų “Draugo” pik- tiniain piknike: Z. Saknlienė,

P. Grybas, 6127 Maplevvood ldke: Rugienis, A. Bacevi- g. Balč-iūnienū, A. Linkevičie-
ave., patyręs nialiorius ir va- c‘us’ A- &ukys> V - Nausėda, P. n,^ j. Klikūnienė, Ir. Aituty-

‘ ‘ Draugo ’ ’ pikniko tikietų 
platįĄtojams

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,

- MAROUETTE PARK
X Kun. Pranciškus 1/uko-

Visi “Draugo“ pikniko ti- šius, kurs buvo įšventintas ku 
! kietų platintoji yra į,rašomi, „igu j,rtl.,n,lžįo 22 d., 1033 m., 
kad sugrųžintų visus tikietus.. .. , . . ... ... p....... vikaru
šiandien arba rytoj Birutes 
Du rže.

Didelės eina lenktynės turp Purk.
“Draugo” pikniko tikietų pla 
tintųjų. Visi nori daugiau pa >• 
rduoti, kad laimėjus dovana.,pil.tna(li(.nb

Pirmoj vigtoj dubu r stovi

paskirtas Gimimo Šv.
Panelės parapijon, Marąuette

L. R. K. Susiv. 163 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 

iejios 10 d., 7:3b 
vai. vakare, parapijos svotai i

LIETUVA
tvedy Amcrikoi Linija 
NEW YORK—KLAIPĖDA

Per OotlienhurKn 
PIGIOS IJMVAKORTCS 

(.rt-lla kelione i Lietu,a 
Im-v Švedija

Nuolatiniai i*tilaiiklniai iš 
New lOfki)

l’i,-r 97. šule \V. 57Ui St.
S.S.-KOTIMNGIIGL.M” l.iep. 13 
M. L. ••G1UPSHOL.M ’ Liepos 2$ 
VI. I.. “Kl NfiSII<)l3r’ Kukp. II 
s.s. I»I{OTTMNGHOLM Khkp. 21 

Iv iiaiiįaiiili nis ‘ ISALTl'OJl 
ŠVED1 I.AIVVM’’ —kel!o«C h6 
uit |i,-rti-oni|ii|. Gauk l»mšlliriM< 
••BUNDIiOS IM-’OR.MACI.IOS fcE- 
iIGNfJE I KLAIPEI)!.” Kreip
ki- i vietini laivnhorėl,, lucstita. 
asmeniškai ur laišku, nrhi:

SUKDISH AMERICAN LINE 
CiiieBiio. Iii. ĮSI X. Mleliitran Av- 
ii State St.. Sea York. X. Y 
iioston, Masa. 10 Šate Stroel 
Oetioit, Mlili. 7.-5 Monroe Street 
VI unti ,-ai, Q.. Can. 1410 Stanley st.

DIDIS
LIEPOS MĖNESIO

IŠPARDAVIMAS
KRAUTUVĖJE

REFRIOERATORIŲ,
PLOVYKLIŲ,
PEČIŲ IR
Visokių kitų namams 

reikmenų!

Prograss
FURNITURE CO. '

Pasirinkimas visokių geriausių 
refrižeratorių: Norge, Oibson, 
Majestie, Sparton, Apex ir ki
tų — vertės nuo $100.00 iki 
$150.Ū0 po

‘65.00 *79.00
ir tt.

Metalinės ledaunės tik po

*12.95
BRANGINTINAS

PATARIMAS

Draugo” pikniko tikietų J'varpckiene, O. Rutkauskiene, pienė, Cibulskienč, O. Dobro- 
fundija savo ko.-tunieiiums ii *'k *amuševiciene, Jul. Radi Įvolskienė, EI. Danikauskienė, 
šie biznieriai: šauskienė, M. Grigaliūnienė, E. ĮEm. Karlavičienė, P. Masal

ai. Zizas, 7217 So. Cnlifor-ilkiulicnė, E. Rutkauskaitė, jskienė, Marg. Dobrovolskienė,

Kvieslio pranešimas

Town of Lake. Laiškai

Malonėkite visi nariai skai
...... v . Jeigu Jus greit pavargstate, Jeigususirinkti ir UZSimoke- netenkate spėkų tik truput) pasiju-

.................. . . , v. dinus, Jeigu jus ne esate taip tvlr- it: užsilikusius mokesčius. t;,s kaip kad buvote pirtniaus, jei.-pt I
tr u r. rūpesčiai arba Rokite kiti reikalai su- 
ValdyDli .nažmo jusi, tvirtumą, priimkite

vesti. Visi mūs biznieriai taip
nia, generalis kontraktoi ius. Andriuškevičienė, R Nau v. Antanaitienė, A. Brazai tie- priduoti draugijoms, jau duo- *nuk'a pikniko it skiria 

- - - į__ T______a, T..i .1. . a.. t.-i_ gražių dovanų.

Nusa-tone
D. Gricius, 2152 W. 69th SL, «W»enė ir kiti. 'nė, M. Ivanauskienė, M. Judic da gerų^sekmių. Šiai, Šv. Elz 

generalis kontrakto Brighton Parko, Nekalto j kįenė, M. Mikels, V. Ribickie- bietos, šv. Pranciškos Rytnie ;
Prasidėjimo parap. darbinin nė, S. Vaznonienė. Jos gamins tęs draugijos aukojo paremi- ____________

valgius restorane ir sudarys mui , katalikiškos spaudos. ’ Dovana “ Draugo” pi- i 
didelį chorų ir linksmins sve-(“Draugo” metinium piknikui kilike Birutės darže, sekmad.,1 
čius. 'po $5.00. Visos kitos draugi-i liepos 9, 1933, nusipirkęs ti

jos nutarė skaitlingai daly- kietų ir laimėsi Jackson Bei;

zinomas 
ritis.

A. Dargis, 245G W. 69t1i St., kai bus Prie “Betos” saldai 
realstetininkns, senas “Drau- Grybas, A. Gendruo
go” prietelis. ks» ,k Klimas, Sadauskienė,

V. Danla, 2547 W. 71 t St., Kulikauskienė» J- Jokubaus 
savininkas luičernės ir groser-ikienė, M. Grincaitė, Steponą- 
nes, senas “Draugb” skaitv--vieienė, h. Gubista. 
tojus. Cicero, šv. Antano jihrnpijos

Julius Vilioką, 2506 W. 69 ‘larbininkai dirbs prie aiskri- 
St., ekspresininkas, piknikie- n'°» sūrių žemaitiškų arkliukų 
rius veš į Birutės daržų. Tro- "vilkų gaudymo,
kas stovės prie bažnyčios 12:3b Town of Lake, šv. Kry-
prašomi nesivėluoti. Tikietų purapijos darbininkai
bus galima gauti prie bažnv- Pr’e hišopo ir sportiškų lazde- 
čios. Vaikams su tėvais dy- Lu
kui. Be tėvų vaikai nebus lei-

Rcmin "Draugą'' 
Peoples Furniture Co. vedė

jai — Rėzas, Nekrošius, J. 
K rūkas ir kiti, mūsų dienraš
čio rėmėjai ir rimti biznieriai, 
žymiai prisidėjo prie pikniko, 
parėmimo. Ryt su jais susiti
ksime.

BŪSI LAIMINGAS

vauti piknike ir dovanų at- radijo, 9 tūbų, vertės $50.0(1

LACHAWICZ IR ŠONAI

! O>dytojaufl preakripelją. kuri atgra- 
žlno paaltlkėjtmų ir tvirtumu tuka-
tančiama. šis post cholinas TONIKAS 
gali dabar būt nupirktos kiekvienoj 
vaistlnyčioj. Mėnesinis treatmentas 
kainuoja Viena I»oler|. Nusipirkite 
miteli įuojaus — pilnai guranJtuotas.

••NATinF.’S HAIR BALM” 
(ii-rfaii.-i Vi * tai l’lauku Sulaikymui 

Ir AiMutKUi.miil
Viri. kurte noiMu turėti geriausias 

pusei, ’-rie..-. ku/1 įiesllnklil ir auclu 
plaukai, galite stsiSaukti naa mus.

šio vaistai vra padaryti IA bran
giausiu Koltu. ItHbar per trumpa la.l- 
■<a pat duosime nupiginta kaina — di
lelio buteliu kainuos Ilk S5 centai.

Taipgi, kas norėtu sgentnuti dėl 
Aitu nepapra’ tu vui.lu, tai atsišauki
te. arlie alrašvklte dėl informacini. 
Vlciiliitėlinl l'-dlrbė-al Ir l’s niovė lai 

MltS. PAI LIKA RIMKIENE-, 
loši SbleMs Avėtum.
Chiacgo Helghfs. III.

(I’utent rights sppli'ed for 1933)

Drabužių plovyklos, šių iMtų 
mados, Standard padarymo, 
žios ir tvirtos, vertos $75.00 ui

*37.50

džiami
Marąuette Parko tikietų, pla

VAŽIUOS IN 00RP0RI

Bridgeporto parapijos dar- , 
bininkai, rėmėjai, biznieriai iš
rinkti dirbti prie baro dien
raščio “Draugo” piknike: J. 
Maziliauskas, P. Gudas, J. 
Jnrijonasį T. Aleliūnas,

tinto.jai tikisi laimėti pirmų Liepos 9 d. mūs parapijoje .Vllk-iuss, P. Giržaitis, Jur. Ja- 
dovanų. Kvieslys jokia draugija neturi išvažia- nušauskas, J. Kliučinskas, Mf.

ivinio, pikniko. lai labai Kero ĮjaisjSt j, Jakaitis, J. Sutkus,

S. C. L. S. D. L. A. L.

nutarusios proga dalyvauti dideliamVisos draugijos 
važiuot
Šv. Kazimiero Karalaičio, šv. vyks Birutės darže. Kiek te 
Barboros, Av. Teresės, Piliečių ko girdėti, daugumas žada da-Į 
klubas, Motinų ratelis ir ki- lyvauti. Aštuoniolikiečiai su- :

“Draugo” piknikų: “Draugo” piknike, kuria į-
J. Adomaitis, J. Bubnis, J. 
Dimša, Paleliunas ir kiti.

PAORABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI
Pagrobų kainos atitinka depresijos taiki). Tolumas nedaro skirtumo 

Moderniška Koplyčia Pykai 
Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas

tos.

/ talką
Draugijos iš Brighton Park 

pranta, kaip yra kilnu pare- į dalyvaus “in corpor©” “Drau

CHICAOO, ILL.
2314 West 23rd Place
Telefonas CanaJ 2516—2516

CTCEItO, TLL.
1439 So. 49th Court

Telefonas Cicero 5927

ZReumatizmassiusgėlė'
■ Nrslkankykh. mv.» akau.-
g mala, Reumatlamu. Rausgėla. ' 

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu |
® — raumanų Bukimu: noa akau- . 
g dėjimai naikina kūno gyvyb.
_ Ir dainai ant patalo paguldo. I 
" CA.MICO COMFOTTfD mo- (
■ atla lengvai prašalina virtini- ,

, ■ n ė ta ligaa; muma Mandlo dau-
I — tyM - įmonių atunė.la padėka- (
■ vonea pasveiko. Kaina Ito par |
■ palte lio arba dvi ui fili.
B Knyga: "lALTINII SVKl- ' 

KATO8“ augalai, gydytlaa. kai- I 
j ™ aa II oontų. |

"į Justin Kulis !
i liti so halbted rr.
I Chtoagu. III.iiiiiiaiaiii

Naujos mados flrsinia.1 pečiai, 
su stalo virau, gra?.ūs, paran
kūs ir tiebrangiis, verti $58.W) 
ifz

^29.95
KODĖL PIRKTI KITUR IB 

MOKĖTI DAUGIAU! •
PIRKITE ČIA IR TAUPY

KITE!
ATSILANKYKITE

ŠIANDIENĄ!

3222-26 So. Hatsted Si,'
\ d. |,H J. KalėdinikM 

J. Romanaa



Svari, moderniška International dairy co. pienine
International Pieno rūšis be abejo stovi pirmoje vietoje

Pieno švarus prirenghnas, malonus skonis, di- kiausi vartojimui. Laboratorijos vedėju yra žv— 
dėlė Smetonos dalis ir visuomet malonus ir man- mus bakteriologas, I)r. Monroe. 
dagus patarnavimas užsitarnavo Internationa! International Pieninvčia, kur randasi 1908-10- 
Pieninyčiai skaitlingesnę progų patarnauti lietu- 12 So. Ashland Str. biznyje ir lietuvių tarpe jau
vių šeimynoms negu bile kokia kita pieninvčia. veikia nuo 1911 m. Reiškia per 22 metus kaip pa- 
International Pieninvčioje darbuojasi 20 lietuvių laiko lietuvių gerų valių.
vežėjų; iš šio skaičiaus trys laiko aukštesnes vie- Pasaulinės Parodos Pieninyeių ofieialė Komi- 
tas, t. y. route foreman, kurio visuomet stengiasi 8*ja siunčia daugybę svečių aplankyti musų įstai- 
savo tautos žmonėms patarnauti, geriausiomis pas- K’b Asmeniškai pamatyti įspūdingų ir pažymėtų

pieno prirengimų 100 nuošim. švarume, didžiuojasi 
svečiui, Imt kviečiame atsilankyti daugiau iš lietu- 

Intemational Dairy Co. turi savo įstaigoje į- vių, kuriuos asmeniškai norėtų pasveikinti Inter- 
rengtų moderniškų laboratorijų, kurioje visi, be iš- national Dairy Co. vadas, pirm. Louis Jonata, ku- 
imties, gaminami produktai yra stropiai išmėgina- ris sėkmingai ir protingai vadovauja sekdamas sa
mi ir ištiriami, kad būtų kuogeriausi ir kuosvei- vo tėvo jam paliktų biznį.

Pakv'etlmas i
Didžiuojamės kviesdami Jus aplankyti mūsų pieninyeių. 

Čia patys pamatysite įdomius ir moderniškus patogumus 
įtaisytus prirengimui pieno kasdien. Čia rasite aukščiausi 
tobulumų ir šaumunų kokį galima pasiekti šios dienos di
džiausiu gabumu ir mokslu.

Kur Kokybė, švarumas ir Mandagus Patarnavimas Susieina

MJI I* JIW, ■

C’hicago, IllinoisInternational Dairy Company, 1908-10-12* So. Ashland Avė., 
Švieži — Saugūs — Gryni Maistingi Produktai

Moderniškiausios rūšies Pasteurizavimo įtaisymas kur 
instrumentai automatiškai užtikrina tobulų priežiūrų ir 
kas sekundų užrašo be klaidos viskų, kas atsitinka.

1

Šie švieži, skanus, gryni, sveikatingi maistai atveža
mi į Jūsų namus kasdein per ištisus metus. Pienas, Sme
tona, Sviestas, Varškė, Plakta Smetona, Rūgšti Smetona,

i Pasukos (Buttermilk), šokoladinis Gėrimas.

Dalis mūsų grupės sanitariškų trokų Jūsų patarnavimui.

n

Nepalyginamas hygieniškas švarumas tarp čerpių (ti-
. »

le) sienų ir lubų kartu su baltai emeli^ota mašinerija su
daro švarų ir veikmę.

Moderniškas pripylimo būdas, kur švarios, sterilizuo
tos bonkos, atėjusios iš mazgojimo mašinos, yra pripila- 
mos ir automatiškai užkišamos.

Automatiškas Bonkų Mazgotojas kuriame bonkos y- 
ra sumerkiamos ir išmazgojamos eilėmis besisukančių še
petukų ir įvairaus karščio vendens plovimais. Švarios, ži
bančios, sterilizuotos bonkos tada automatiškai pereina į 
tų vietų, kur būna pripilamos.

Kuošvi'ežiausias pienas nuo sveikų karvių greitai at
vežamas į mūsų ūkių stotį, kur liūnu atšaldytas ir padėtas 
į atidalytus, stiklu išlietus kubilus, kas užtikrina žemų 
šalčio laipsnį nuo ūkių stočių ligi miesto įstaigos.

Oreitūs trokai, kurių tankos yrą stiklais išlinijuotos 
greitu laiku pristato pienų.

* « t . ' i



Šeštadienis, liepos 8 d., 1933 ii a I n o A S

C H I C A G O J E

KAS GIRDĖT AUŠROS 
PARAPIJOS, 

WEST SIDE
VARTŲ

parke. Iš anksto kviečia visus 
dalyvauti kuo skaitlingiausiai. 
Rėmėjos iš savo pusės steng
sis visus gerai jiavaišinti.

S. P.

ringi ir apšviesti žmonės. O le, darbuojantis a. a. kun. M.‘zacija, tvarka gera, lotai it 
jei tas svetimtautis apžiūrėtų 
visų Chicagos tautų kapines

farmų ir prirengėme tų žemę' paminklui, 
kapinėms. Į Kad tų viską turime Šv. Ka-’

Tokj žingsnį daryti reikėjo zimiero kapinėse, tai gulime 
drųsos. Juk yra žinoma, kad padėkoti kapinių gaspadoriui

Kraučiūnui ir kitiems geros j kapui gerai užlaikomi, lotus ir į 
valios žmonėms, nupirkome kapus puošia dailūs kryžiai ir.

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

ir pagal tai spręstų lietuvių 
kultūros laipsnį, tai nėra a 
bejonės, kad lietuvius jis pa
statytų pirmose eilėse, nes šv.
Kazimiero kapinės yra vienos1 geram kapinių užlaikymui rei- p-nui Jonui Krušni, gerb. kle-

gražiausių

X Liepos 17 d., Aušros Va
rtų bažnyčioje prasidės Šv. 0- 
nos novena. Pamokslus rytais 
ir vakarais sakys kun. dr. K. 
Matulaitis, M. L C., nesenai 
atvažiavęs iš Lietuvos, buvęs 
‘ ‘ Draugo ’ ’ administratorius.

IŠ ŠV. JURGIO PARAP., 
BRIDGEPORT

Mūsų dvasiški ja sekmadienį, 
liepos 2 d., bažnyčioj paskelbė, 
kad katalikai suugotųsi nuo 

X Draugija Aušros Vartų išnaudotojų, kurie pasivertę 
Š. 1’. M. vyrų ir moterų turės kokiais tai kunigais ir vienuo- 
pusmetinį susirinkimų sekma-J*8*8 landžioja po parapijonų 
dienį, liepos 9 d., parap. gve-'namus ir renka aukas misi- 
tainėje, 1 vai. popiet. Visi na-'joms ir kitiems geriems dar
nai prašomi atsilankyti į su- banis. Tie “kunigai” yra tikri 
sirinkimų. Valdyba valkatos ir atsilankius jiems

__________ ' j namus reikia ne auka duoti,
i duris parodyti. Mes turime sa-

•Jįvo parapijos klebonų ir kuni-
u e Patarnauju

.gus. Geras darbas artimų su- Raikai* m, 
šelpti, galime ir patys arba 

Pullierija Vaicekauskienė, per savo parap. klebonų. To- 
veikėja, šiomis dienomis auto- liau geru darbu yra remti ka- 
mobiliu išvyko atostogoms su talikiškoji spauda, būtent užsi- 
vietiniais stambiais biznieriais sakant katalikiškų laikraštį,

iš
Chicagoj.

Aš, ačiū Dievui, Chicagoj 
esu išgyvenęs 45 metus. Atsi
menu anuos laikus, kada lie
tuviams nuliūdimo dienoje rei
kėdavo glaustis pas svetimtau
čius. Toks dalykų stovis šir
dies gėlimų dar labiau padi
dindavo. Atmenu, kaip paga
lios ėmėme svarstyti savo ka-

ir brangiausių Į kia kapitalo ir mokėjimo dar
bų atlikti. Juk žinome vėl, kad 

'mažesniuose miestuose kapai 
yra bendri visoms tautoms. 
Katalikui nabašninkui kunigas 
tik duobę tepašventina.

Lietuvių šv. Kazimiero ka 
pinės yra gera tvora aptver
ta, turi gražius vartus, aplin
kui ir viduje gražių medžių 
prisodinta, keliai tinkamai iš-

bonums ir visiems geriems ka
talikams.

Džiaugkimės lietuviai kata
likai, kad gulėjome įsikurti 
tokias kapines ir kad išgalė
jome jas taip gražiai ištaisyti.

S. Shlepowicz,
11250 S. Talman avė.

Ofiso i Tel. Caluniet 4039
Res. t Tel. Uemloi-k 0289

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 0-t vai. vak. 
lUiideu.IJus ofisas: 2050 W. 09U> 84.

Valaudoa: II—18 ryto 
Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. ATKOČIŪNAS
, DENTI8TAS 

1410 SO. 41»lh Cr., CICERO, ILL. 
Utur., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 KO. U.UJSTED bT., CHICAGO 
Paned., Hered. ir Subut. 2—9 vai.

pinių įgijimų ir kaip galų ga- vedžioti, gerai veikia kanali

GRABORIAIt

Bitė paprastai gyvena 6 sa 
vaites. Ji miršta todėl, kad 
jos sąnariui nusinaudoja nuo 
darbo ir neatauga kaip pas 
kitus vabzdžius.

Tel. LAFAYETTE 7050

DR. F. G. WINSKUN AS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Bes. 2136 W. 24th St.
TEL. CAhAL 0408

HEMLOCK 8101

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
14X0 West Marųuette Road 

VALANDOS:
0 Iki 11 ryto; 7 Iki 0 vakar* 

Utara. Ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea. <400 B. MAPLKWOOD 1VB.

Office Phona 
Prospect 1018

TeL L&fayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

‘“’c^ai^o1 Office: 4459 S’ Caiiforai« Ave-
Res. and Office

N. PRAS. P. Š. PARAP. 
BRIGHTON PARK

LACHAVICH 
IR SOMOS

LIETUVIS GRABORIUS
laidotuvėse kuopigtausla. 

meldžiu atsLAeuktl. o mano 
darbu busite užganėdinti 

Tel. Cianai ISIS arba 8810
2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court- Cicero, IU.
TKL. CICERO 0987

Telafoaaa Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago. TU.

LIETUVIAI DAKTARAI:

į l’ort \Vashington’ų, AVis., 
pas savo senus pažįstamus Ru
pšius. Ponas Rupšis yra Port 
V asliington’o miesto majoras. 
Linksmų atostogų, o po jų vėl 
laimingai sugrįsti sykiu su du
krele Stefanija. Rep.

‘Draugų”, ar “Laivų.” R. C.

ŽODIS APIE MŪSŲ 
KAPINES

Apie tautos kultūrinį laips
nį galima spręsti iš jos įvai- 

I' O—T n- -• /rių įstaigų — mokyklų, biznių,
.... , '.pramonių, bažnyčių ir t.t. Gra

sirinkimas bus nedėlioję, lie- - , . .;zus kapinių užlaikymas taip pos 9 d., tuoj po sumos. Na- . . ,7
... ... . \ .. , ’ i gi liudija aukštų tautos kulnai kviečiami atsilankyti, nes... , .. . . , . turos laipsni,yra daug naujų dalykų svars-į

tvti. ; Apšviestas svetimtautis, nie

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Kuru patarnavimas 
, vi bu om et jąil nlngas Ir 
i nebrangus, nea neturt

ine Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai

3307 Auburn Avenue

. J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už *25.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
068 W. lkth St. Tcl. Canal 0174 

Chicago. III.

Rėmėjos dabar rengiasi prin ho apie lietuvius nežinąs, pa- 
skyriaus išvažiavimo, kuris į-i matęs vien Šv. Kazimiero lie- 
vyks liepos 23 d., Marqnrtte twių- kapine#, pripažins, "kad .. 
------------------------------------- .lietuviai yra religingi, kultu-'

PAULINA
KACZYNSKA

Mlrg Liepos 7, 1933. 6:30 ryto 
pusamžio melų. Paėjo Iš Lie
tuvos. Amerikoje Išgyveno 28 
metus.

Paliko dideliame nuliūdima 
keturias dukteris Stelių, Jea- 
nnette. Netilo ir Irene: tris ali
nus Antanų, Mykolą ir Juoza
pą; 4 žentus Juoz. Bačiūną, 
Povilą Adomaiti. Praną Saplt 
ir Harry Norman: vieną mar
čią Celių Kaczynską Ir gimi
nei.

Kūnas pašarvotas 6321 So. 
Wbipple Btreet. laidotuvės Į- 
vyks Pirmadienyje, Liepos 10 
d., iš narni) 8 vėl. bus atlydy
ta į Gimimo Švrnč. Paneles 
parap. bažnyčią, kurioje {vyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugtis-ges ir pažys- 
Innius-mas dalyvauti šiose lai- 

| dot u vėso.
Nulindo Dukterys, Kūnai, /„-a 

lai, Marelos Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra

borius J. F, Eudeikis Tel. 
Yards 1741.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras tr nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

Tel. Lafayette 8579

J. LJulevIčIus
Ura bortas 

Ir
Halsam uoloje*

Patarnauja Chl- 
cagoje Ir apylin
kėje.

DldnlA ir graži
Koplyfila dykai

*099 A Ava.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

▼ BOA J AB
1646 WEST 46tb STREET

Tel. Boulevard 0900—9419

Tel. CICBRO 894

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėm* pilna* patarnavimas 
galima* ui 880.09

KOPLYČIA DYKAI 
l 1344 R Av«c. fS«wo. Tll.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI
SIMPATIŠKAI

* ir

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPUBLIC 3100

2506 W. 63rd St.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str. 

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredomis ir nedėliotais pagal 
sutarties

PHONE GROVEHILL 0017
Valandos: 2-4; 7-9 P. H. 

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KAOZEWIGK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas

<800 60. WE8TE.RN AVĖ. 
Chicago. Ilk

Boulevard 7680
Rea. Hemlock 7<<1

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki S vakar*

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYS1C1AN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago 
ofbtcb HOURfl:

8 to 4 and 7 to 9 P. M. 
hunday by Appolutment

DR. M. T. STRIKOL’IS «•
Gydytojas ir Chirurgas 
4645 So. Ashland Avė.

Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo G iki 8 vak. 

Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEL1S
DENTISTA8

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki * vakari 
z tiereuoj pag*. .uuių

Nedėlioję pagal sutartį

Tek Ofiso Ir Rea Grovehlll 9117
0*17 8. WaaUteuaw Ava

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8421 W*st Marųuette Road 
Vak: 1-4 Ir 1-0 vak. Ketv. 9-ts ryto 

Medei toj ausitarua

Phone Canal 6122

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IK CU1RURGA8
2201 W. Ceitnak Road
Valandos: 1—S Ir 7—8 vak. 

Seredoml* tr nedėiioiul* pagal sutarti 
REZLDEMCUA:

6631 S. California Avė.
Telefonas Repablic 7868

TEL. REPUBLIC 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Čia pigesnės kai'nos, nes daugiau prityrimo. 
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas

patarnąviiiiJto-'Tvfcniemet prieinamas 
NAI J* ŽEMESNĘ KAINĄ.

Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais 
dykai. Nuliudlmo valandoje nepamirškite

mus pašaukti. REPUBLIC S340, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 Ir aug.

PAVLAVICIA UNBERTAKING CO.
INCORPORATED •

Henry W. fleckcr
(Ltcensed Embaliner)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir včl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už ankštos rūšies palaidojimų. Mes 
(lieko nerokuojame už atvežimų mirusio otraus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, neno
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborlas, kuris 
teikia ambnlance patarnavimų su ekspertą lietuvio 
patarnautoja. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite BUDRIKI pina neg* kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dldyele orima

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

Tel. Ofieo Boulevard 0918-14 
Rea. Vlctory 3348

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET

Ofiso vai.: nuo 1-8: nuo 0:30-8:30 
MUfGEKiO

PRANEŠIMAS
Persikėliau | erdvesne ir patogeea. 

I vieta
9385 HO. HALSTED HT.

Vai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų b
nuo ( iki 8 vakar*

I Oventadleol&is nuo 10 Iki 11
Phod* BGUIJBVARD *481

TeL Canal <188

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TAB

2201 W. Cermak Road
(Kampa* Leavttt 8t.j 

Valandos: Nuo I Iki 13 ryto
Nuo 1 Iki l vakar* 
Heredoj pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 švUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 660U so. Arteaian Ava 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

( Iki 8:30 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ*

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Virginia 0036

DR. VAITUSH, OPT.
Dr. C.K. Kliauga

, DENTISTAS
2420 W. Idarąuette Road

arti Western Avė. 
Vulandos: nuo 9 ik) 9

Phone Hemlock 7828

Tel. GrovehiU 1595

DR.A.L.YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredomis po pietų ir Nedėidieniais 

tik sUHitarus
8423 W. MaVKUCElTE ROAD

ĮVAIRŪS DAKTARAI:
Re*. Phone 

Eriglewood 6641
Office Phone 

Wentwortb 8000
LIETUVIS AKINIŲ 

SPECIALISTAS į
Palengvins akių jtetnpiiną, kuri* ________________ ______________

esti priežuktiui gaivus skaudėjimo, c< ii . i on'i/l. i^fI'I»1,'
svaigimo, akių aptemimo, nei vuotu- 1COU O. LL/VLaSl IbU OLlilljIlil

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

nio, skaudamą akių karštį. Atitai
sau trumpą regystę ir tolimą re- 
gystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
etai tikimuose. egzamine viiuag daru
mas su elaktrs, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyde atkreipiame moky- 
kloa veikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutartį. į

Daugelio aut tikimų akys atitaiso
mos be akinių. Iiabar kalnus purpus 
pigeeoėa, o.<u būvu. Musų kalnu* 
piguNuės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
TeL Boulevard 7589

ROOM 310
Vai.: 3-4 Ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofi'są po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Val.: ryto nuo 10—12 nuo 3—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Npdėltomls 10 Iki 12 

Telefonas Midway 2880

Ofiso: Tel. Vietory 6893

liez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v.v. 
Nedėliomis i'r šventadieniais 10—12

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokią 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

ezRi

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos duo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
įkirtų valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

Offlc*: 
Vlctory 2284

Rea.:
Bcverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PH1MICIAN AND SUKGEON 
2355 West 63rd Street
Vai.: t to 4 Ir 7 to 9 P. M. 

Ketv. ir Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. ftv. Kryžiaus Ligoninėj

Chicago, III.
Phone: Hemlock <70*

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 320C
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 Iki 18 dieną

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare O WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
PF.R 80 MĖTI S NE8H RINT 

KAIP LZ.SIKENL.ILSIOS Ir NBfftGYDOMOB JOS YRA 
Sppclnllškal gydo Ilgas pttvo. plaučių, Inkstų ir pūslės, užnuodtjlmą krau
jo. odos, ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą tr paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo bis išgydyti, steikite čia Ir persitikrinkite ką Jis Jums gali neda
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Ižgydė tukstančlue ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto tat 1 
valandai ir nuo 8—S valandai vakar*. Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 vaL 

4900 WKWT Mik BT., kampa* Keeler Ava. Tel. Oravfmrd MTI

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ TR Muitui' 
ILSIOS Ir NEU



s DRAUGAS Šeštadienis, liepos 8 d., 1983

S V. JUOZAPO PAR. ŠO' CHICAGO, PIKNIKAS
SEKMADIENYJE, LIEPOS 9 D., 1933 M.

VYTAUTO DARŽE, 115th St. tarp Crawford ir Cicero Avenue

GERA MUZIKA. PASILINKSMINIMAI. UŽKANDŽIAI 

Pradžia 12 vai. dieną. Įžanga 25c.
x9Wr > . JIWL.

C H I C A G O J E ATVYKO KUN. DR. K 
MATULAITIS

ŽINIOS

[š N. P- as. P. Š. Parap. 

Brighton Park 

ŽYMUS BIZNIERIUS

gatvės Michigan ežero. Visi miai palengvintų Lietuvių Die | 
dainininkui sulaukę minėtos nos svečių, žiūrėtojų sutvar-

----------- dienos skaitlingai suvažiuoki-. kymą ir visų kitų reikalų at-
Vakar ryte. atvyko kun. dr. me į pažymėtų vietų, o ten ga- likimą. Susirinkimo pradžia(Visi nariai ir tie, kurie nori 

įsirašyti į šių draugijų, prašo-'Kazimieras Matulaitis, M. i. losime gerai pasimaudyti ir Ii- 8 vai. vakare. 
Imi susirinkti j mokyklos kam- C., porų dienų praleidęs Maria- nksmai laikų praleisti.
barį. Iš ten visi in corpore ei- napolio kolegijoj, Thompson, 
siin į bažnyčių. Tų pūtį rytų Conn. Gerb. veikėjas pasako- 
per mišias visi bendrai bus jo, kad Naujosios Anglijos 
priimami draugijon su tam ti- Lietuvių Diena Tliompsone ge-. 
kromis pritaikytomis bažny-'pai pavyko. Suvažiavo tūks- • 
č.ios apeigomis, o po pamaldų įtnntinjis minios žmonių ir ge- J; 
visi eisim į parapijos svetai-'jrėjosi gražia programa. Kun.1 
nę bendriems pusryčiams. -K. Matulaitis skubinosi Clii-, 

Liepos 11 d., 8 vai. vak. į- J cagon, nes norėjo .dalyvauti' 
vyks draugijos susirinkimas./‘Draugo” piknike ir pasiirra- 
Visi nariai ir turintieji noroįD't* su savo draugais ir pažj-J 
būti nariais, kviečiami atsila- štamais.
nkyti, nes bus svarstoma daugI -----------------
svarbų dalykų, ypač apie drau-iVYČIŲ ‘‘DAINOS'’ CHORAS' 
gijos išvažiavimų, kuris įvyks
rugpiūčio 13 d., Jefferson mi
škuose.

Lietuvos

J. Algimantas

PRANEŠIMAI
PASAULINĖS PARODOS 
LIET. SKYRIUS ŠAUKIA 
ATSTOVŲ SUSIRINKIMĄ

Įvyks liepos 10 d. Aušros Va
rtų parapijos salėje; vi_ų 
kolonijų atstovai ir drau
gijų delegatai prašomi 

būtinai dalyvauti

RADIO
NAUJA VALANDA

Ityt dienų Jos. Budriko krau 
tuvė pradės leisti dar vienų 
lietuvių radijo programų iš 
stoties WAAF, 920 kil., nuo 
1:30 iki 2 vai. popiet. Prog
ramos eis kas nedėldienį. Be 
abejonės, patiks radijo klau 
sytojams, nes bus įvairios,

_____  , Pasaulinės Parodos lietuvių kaip dainuoja, taip ir skam-
Vyeių “Dainos” skyriaus finansų komisija šau-,bia lietuvių muzika. Pirma

A. A. A. P. choras turėjo pamokas birž. kia svarbų visų Chicagos lie- 
— i30 d. Nors oras buvo šiltas, 'tuvių kolonijų atstovų ir drau-

programa bus kaip paprastai 
1 vai. popiet iš WCFL stoties, 
970 kil., o antra — 1:30 vai. 
iš naujos WAAF stoties, 920

LIETUVIAMS LAIŠKAI
CHICAGO CENTRALI- 

NIAM PAŠTE

2 Antanaitis Frenk 
29 Židonis Elizebeta

pinigų, liaudies dirbinių, gink

lų, senų knygų ir t. t. Per vie
nų mėnesį muziejų aplankė 33
mokinių ekskursijos ir šiaip
daugelis žmonių. Patalpas mu-

a- . ziejui parūpino apskrities val- ROKIŠKIS. — Čia įkurtas , ,
. ... . dyba.

muziejus prieš keletu mėnesių!
įsisteigusios kra&tatyros drau- ( DIDELIS BARGENAS
guos pirm. ir pradžios mokyk* TRUMPO LAIKO
lų inspektoriaus Rusecko ru-j Parduodame, žemiausia kai- 
pesčiu. Muziejus, nors dar jau na, 5 kambarių namukų, su 
nutis, turi tai įau jau nemaža ■garavlžium, Bridgeporte; arb.-i^ 
vertingos medžiagos — senų ,mainysiu ant ‘ barber s fix!

turės”. Greitu laiku atsišau-——————————“- ,
j kitę pas savininkų 
! 11116 S. SPAULDING AVĖ. 

Cedarcrest 1587

Vasaros piknikų reng.’mo 
Komisijoms

X Draugija Šv. Vardo per tačiau choro nariai skaitlin- gijų delegatų susirinkimų, pir- 
paskutiniuosius du sekmadie- gai susirinko į pamokas' ir, madienį vakare, liepos 10 d. 
nius bažnyčioje dalino aplika- J. Sauriui vadovaujant, link -j-Aušros Vartų parapijos sve-|kil. Pasiklausykite ir parašy- 
cijas dėl įstojimo į šių garbin- sinai, gyvai mokinosi gražių tainėje. kitę p. Budrikui, 3417 S. Dal
gų draugijų. Pasirodė, kad dainų padainuoti Vyčių Apsk. į Visų organizacijų, kolonijų 
pei tų vajų, įsirašė net kelio- piknike, liepos 4 d. , atstovai ir visuomenės dar-

Po pamokų tų patį vakarą, buoto jai raginami būtinai su-

sted st., Cnicago, kaip jums 
patiko nauja programa, ar ai?
1 iai girdėjosi ir 1.1. M

RŪTOS SALDAINIS iš i--------------------------------------
Šiaulių. Taipgi Maisto išdir- • PARSIDUODA labai pigiai 
liystės lašiniai, palengvicoa, Marąuette parke, ge-
įvairios dešros, kumpiai iš,™ vit‘ta; 7 •'“"■barių, cemen-
Kauno. Šie lietuviški produk-1‘° bloksų, garadžius. Kaina 

! $3,500. Įnešti tiktai $1,000. 
Kitus ant lengvų mėnesinių 
išmokėjimų, kaip renda. At
sišaukite: /

MRS. MONIKA 
7210 S. Westem Avė. 

Hemlock 8055

Kazimieras u. Marozas lan
kė-šv. Kryžiaus parap. moky
klų. Turėdamas 18 nmtų, įstei
gė savo kepyklų, 4617 S. Pau- 

Ima St. Dirbo, kept* duonų* 1
naktimis, o dienų išvežiojo. Iš j Draugija neužilgo mano su-jchoras turėjo trumpų susirin-į susirinkime dalyvauti, nes tai 
pradžių iškepdavo kasdien po įruošti išvažiavimų į gražiai|kimų, kuriame aptarta bėga-,bus paskutinis prieš Lietuvių 
1,000 kepalų duonos, bet da- žaliuojančius miškus. Visi no- irieji reikalai, taip pat nutar -i Dienų, kuri įvyks Parodoje, 
bar jo kepykloje kepama virš rtbsidiečiai prašomi turėti tai ta turėti choro bendrų išva- liepos 16 d.
20,000 kepalų duonos ir viso-[mintyje, 
kiaušių keksų ir pyragaičių x Parapi 
kasdien, kurių iSvežiojimui p. '8,„a,.ku„lu
Marozas turi septynis trukus. suulinės parodoa. Uaro praty. Į

Pastaruoju laiku p. Marozo bas jr ja„ antras ketvirtai|ie., 
moderniška, įrengta kepykla nis vyk„ta . visiema
randas. 4332 So. California a- įchoran,8 pratybas, kur prof ' 
ve.

žiavimą (beacb partv). Išva- Reikia duoti įvairios instru- 
apijos choras visu žiavi,nas iv.vks Iiepos 8 d., tai kcijos ir nurodymai delega- 
u ruošiasi prie Pa- |y'2 SeStadienl P°P*^ ant 51 ta’ns- Visl-1 aUįįankyihas žy-

P L ATTNKTT E “ DR A UG A ”

tai labai tinka vasaros paren
gimams, piknikams, išvažiavi
mams, vestuvėms, krikšty
noms, baliams.

Su užsakymais kreipkitės 
pas Rūtos daržo komisijų 
2334 So. Oakley Avė., Chica- 
go, Dl.

P. .Marozas yra vedęs p. Z.
\. Pocius daro paskutinuosius 
prisirengimus. Liepos 16 d. —

perevmsknitę, apsukrių lietu- Lietuviy Dienoa visi „,,kant. 
vadę ir augina sūnų keonar- , ,.ia; |a||kia .f ža(Ja n(w|#Mnfi 
d, ir dukterį Beelinų, kurie 8vethutaairlus lietuviškomis 
lauko Bngton Park parap. tuo skalnbiolnis dainomis. Valio 

-•'•^' choru chorui!
Per daugelį metų besidar- X Praeitų sekmadienį |vy-

buojant lietuvių tarpe, n. Ma- , , • •J * 1 ’ 1 kęs pusmetinis parapijos su-
rozas yra užsitarnavęs savo. sirinki,„a8 nustaiė plonus a
ta.itit ui pasitikėjimą ii para- beinančiam metiniam piknikui, 
mos. Jo kostumeriai, dauguma kurįg įyyks Hepog 30 d Vy 
via lietuviai. Jis remia visus
parapijinius parengimus, šel
pia pavargėlius. Ypatingai per 
paskatinius depresijos metus 
p. Marozas šelpė bėdnas šei
mynas gausiai aukodamas. Tr 
rytojaus “Draugo” piknikui 
jis aukoja visą vežimų duo 
nos, keksų ir kitokių ganiu 
m ynų.

ŽINIOS;lšŠV? MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE
Sekmadienį, liepos 9 d., Šv. 

Vardo draugija eis prie šv. Ko 
manijos per pirmąsias Mišias.

tauto darže. Visos draugijo.* 
visu smarkumu ruošiasi. Ti- 
kietai platinami, parapijonys 
noriai perka, nes prie vartų 
bus brangesni. Dėl to kiek 
vienas stengiasi iš anksto nu 
si pirkti, kad sutaupytų kelį,* 
centus* Lietuvytis

Lietuvių Piliečių Demokra-I 
tų Klubo North West Side mė i 
nesinis susirinkimas įvyks pi- j 
nnadienį, liepos 10 <1., para-1 
pijos salėje, 8 vai. vakare.

Klubo nariai-ės prašomi skai 
tlingai susirinkti, nes yra sva 
rbų reikalų svarstymui.

Valdyba

m DA1RY COMPANY
ŠVIEŽI — SKANŪS — GERIAUSIOS RŪŠIES 

VISOKIE PIENINIAI PRODUKTAI 
2007 W. IC'th Place Tel. Canal 4310

Atsišaukite į mus ir mūsų Lietuviai Darbininkai 
Jums Kuogerinusiai Patarnaus

į!

BE

PM NEGU KAINOS PAKILS
Kodėl nenusipirkti plačiai 
žinomų skalbiamų mašinų 
TDOR pas gerai žinomų lie 
tuvių firmų JOS. F. BUD
RI K, Ine.?

Pirkdami iš Budriko kra
utuvės plačiai Žinomų skal
byklų THOR WASHER, 
Jūs gausite gvarancijų da
ugeliui nmtų. Pirkti galite 
lengvais išmokėjimais, vos 
po $1.00 į savaitę. Mokėda
mi tokiu būdu, Jūs nei ne
si jusite kaip tapsite maši
nos savininkais.

Nauja THOR skalbykla 
drapanas išplauna į 5 mi
liutas. Nauja THOR skal
bykla drapanas išplauna net 
šaltame vandeny.

Kol kainos dėl infliacijos pakils, THOR skalbyklų 
galite pirkti dar šiomis žemomis kainomis:

THOR 1933 skalbykla ...................... *49-50
THOR Model 21 ............... .............  $50.50
THOR Model 31, didelė, moderniška $59-50
THOR floor sampelis, $90 vertės, $37-50
Elektrikiui prosų ir 6 pokelius muilo duodama dy

kai su kiekviena perkama mašina.
TelefoŲuokite BOULEVARD 81fi7 arba BOVLE- 

VAItf) 47O.’>, o mes Jūsų drapanas išplausime dykai 
kaipo mašinos demonstracijų.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonas — Boulevard 4705—8167

Naujas lietuvių Radio Porgramas, leidžiamas Bud
riko Krautuvės — iš stoties WAAF, 920 K., nedėlio- 
mis po piet 1:30 vai.

Taipgi iš WCPL, 970 K., nedėliomia po piet 1 vai.
Taipgi iš WHFC, 1420 K., ketvergais vak. 7:30 v.

Užprašau Visus Atsilanlryti Dideliame Atidaryme

CALIFORNIA INN....
MIKE BIAGO, savininkas

4358 So. California Avenue
BRIGHTON PARKE

Šeštadienį, Birželio 1O, 1933
Ateikite atsigerti šalto alučio ir užsikasti 

skanių sandvičių.

A Rot of
Paini!

K. S. J AKIIB AITIS
Bu prera kvarba gali stebOkl* pada
ryti. Gali nuAvleatl aavo namua. vl- 
aRt> panaujinti, perdirbti, pratęntl 
nudevdjlma Bet turi bfltl tam tik
ra kvarba. Kvarba kuil Karinu tę- 
nlaa. RpMniiąoA, vražlal atrodvn II- 
Kutn ib-vėjlinul. Mm Šitokių kvarbų 
parduodame.

Liquld Velvet dėl nlenu Ir lubų. 
Mante.- Ynrnlrh tlel gilmių, rakan
dų Ir meilinių pagražinimų.

Fle^l”* d»*l balto ‘ enamel” at- 
vabtdnvlnio. 60—4B Tyra kvarba dėl 
darbo 14 lauko.

3240 S. Halsted St.

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINTOlJS Į LIETUVĄ-
L A 1 T A R OR C 1 V AOKMTORA

PR1STRASYK1TE Į MŪSŲ SPULKĄ
TKININOIIMD PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. TeL LAFAYETTE 1083

- JŪSŲ PARANKUMU IR SAUGUMU
Parduodame American Express kompanijos Money

Order’ius ir Travelers čekius.
Mokume aukščiausių kuiną už Lietuvos Bonas.

UNIVERSAL M0RTGA6E & INYESTMENT GO.
3320 S. HALSTED STREET 

Yardi 5215

PARSIDUODA
Beauty Shcp su visais reika
lingais prietaisais. Parsiduo
da pigiai. Stovi geroj vietoj 
prie pat 6v. Antano parap. 
bažnyčios. Biznis gerai išdir
btas. Atsišaukite nuo 10 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro.

4934 W. 15th Street 
Cicero, UI.

JOHN B. BOROEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas State 7 660 

Valandos 9 ryte Iki 6 popiet

2201 W. CTermak Road
Panedėllo. Seredos i*r Pėtnyčlos 

vakarais 6 iki 9 
Telefonas Can&l 6122

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko. Ketvergo Ir Subatos 

Vakarais 7 Iki 9 
Telefonas Republlc 9600

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

2 E. 103rd PI. prie State St.
Tel. Pullrnan 5950

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus už 
rlauslas kainas. Fatauklt Lafayetts
t»8«

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

CHRYSLER IR PLYMOUTH

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados 
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi moderniškiausios 
ištobulinimus ir iki kolei kainos 
labai nužemintos kaip tai CHRY- 
8LERIS $795 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pa- 
matykit naujus CHRYSLER ir 
PLYMOUTH automobilius pas 
Teisingiausia Automobilių Įstaiga
BALZEKAS MOTOR SALES 

4038 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

8TAMLEY P. BALZEKAS. Sav.
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