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Katalikai pa*auiiony» turi kilnų o*, 
davinį, — }neštl } šelmynaa Ir vi
suomene Kristaus mokslą, atnaujinti 
imonlt} dvasia. J Siaus širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai mūsų 
užduoti*. "Draugas" padės) jums tą 
apaštalavimo darbą atlikti. Užtat, 
skaitykite ir platinkite "Draugą," 

LfTHUANlAN DAILY FRIEND 

•Draugą* atstovaujs organlsuotv 
natallkų minti, remia nuoširdžiai ka 
tai 1 kiškas draugija*, sąjungas, para 
pljas ir lietuvių kolonijas "Draugas-
džiaugiasi didele katalikų params i' . 
nori, kad toliau pasilaikytų tie prie 
tellikl Jausmai 
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-

3fc A C 0 P Y 
'Drouom" 2334 8o. Oakley Avtnus 

CHICAGO, ILLINOIS! ŠEŠTADIENIS,* LIEPOS (JULY) 6 D., 1929 M. , 
KNTERED AB SECOND-CULSS MATBR MARCH II. 1»1«, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDKR THB aCT OF MARCH I, 1871 

3C A C 0 P Y 
Telefonas: Roosevelt 77U1 

META1-VOL. XIV 

OLANDIJOS PARLAMENTAN RINKI 
MUOSE KATALIKAI LAIMĖJO 

STAIGA IŠSIVER2CS UGNEKALNIS 
SUNAIKINO SALĄ PACIFIKE 

• -r 

MASKVOS RAUDONIESIEMS VIS DAR 
RŪPI PASAULIO DARBININKAI 

UGNEKALNK) VESUVIJAU S, ITALIJOJ, VERŽIMASIS 

OLANDIJOS RINKIMUOSE 
KATALIKAI LAIMĖJO 

MEKSIKOS VALDŽIA 
PRIEŠ AGRARUS 

HAGA, liepos 6. - Olandi- MEXICO CITY, liepos 6. 
303 jvyko atstovų rinkimai į — Meksikos valdžia atsisuko 
antruosius parlamento rūmus, prieš agrarus, kurie Bažny-
Katalikai kelis atstovus dau
giau laimėjo. Naujų atstovų 
skaičius bus toksai: 

Katalikų 30, kalvinų 12, is
torinės partijos 11, liberalų 8, 
radikalų 7 ir 'kitų 7. 

UGNEKALNIS SUNAIKI
NO SALĄ 

eios su valdžia susitaikymą 
pradėjo išnaudoti savo politi
niams tikslams. Valdžia visu-
pirma uždraudė jiems statyti 
viena vaidinimą. 

I ŽINIOS IS LIETUVOS 
J KLAIPĖDOS UOSTĄ Į-

PLAUKE APIE 30 LAIVŲ 

• Pe* birželio mėn. į Klaipė-

KLAIPĖDIEČIŲ PARA-
MA SIAURĖS LIETUVAI 

Paskutiniu laiku Klaipėdos 

1 

dos uostą įplaukė apie 30 lai-1 krašte reiškiasi vis didesnis 
vųf Iš įplaukusių, paskutinė- susirūpinimas šiaurės Lieto* 
mis dienomis laivų pažymė- vos šelpimu. Buvo ruošiama 
tini keli gana dideli laivai; a- vadinamoji gėlių diena, kurios 
nglų 9,000 tonų garlaivis "Ho- pelnas ėjo nukentėjusiems 
radone", kuris atgabeno Klai- šiaurės Lietuvos ūkininkams 

j pėdon 788 tonų gazolino ir jau šelpti. Konsistorija išleido at-
išplaukė atgal, norvegų gar-. sišaukimą, kuriuo visi krašto 

į 

laivis "Soldenfiord" apie 8,-' gyventojai kviečiami prisidėti 
000 tonų talpos, kuris buvo at- j piniginėmis aukomis ir daik-
vežęs iš Floridos superfosfa-1 tais. Visose bažnyčiose birže-
to, ir užvakar atplaukęs anglų lio 30 d. buvo aukų rinkimo 
laivas "Baltalą,' ' kuris atga- diena. "M. R . " 
beno Klaipėdon 3 keleivius ir 

KARALIUS PAGERBĖ 
CARO VALDININKĄ 

WINDSOR, Anglija, liepos 

Atvaizduojama, kaip iš ugnekafnio Vesuvijaus lava j pašlaitę čiuoždama viską ., ,. t . R •,• 
naikina. Lava yra sutirpusi įvairi žemės vidury medžiaga. Kai sutirpusi geležis išsilie-įme

x. ?fi ,ie UV1!*' ei m ****' 
jusi palengva sukietėja ir ataušta. i1™*1' ^ J * * J "?£* k e h 

prikrauti laivai del audros ne 

ANGLIŲ KASYKLA 
ATIDAROMA 

WEST FRANKFORT, I1L, 

NORI KONTROLIUOTI 
UNIJAS 

RYGA, liepos 6. — Mask-

SYDNEY, Australija, lie
pos 5. — Ambrym salą, prigu
linčią Naujajai Hebrides gru
pei, Pacifike, sunaikino išsi
veržęs ugnekalnis. Sunaikin
ta misijos stotis ir kiti trobe
siai. 41/) gyventojų laimingai 
persikėlė į kitą salą — Male-
kula. 

6. — Anglijos karalius prie- vos laikraščiai praneša, kad 
mė P. L. Bark, buvusį Rusi- komunistų internacionalas a-
jos finansų ministerį karo lai- teity darbuosis visose šalyse 
kais. Karalius jį apdovanojo visas darbininkų unijas pai-
Viktorijos ordenu, nes jis da- mti į ^savo kontrolę. Kad t*/ 
ug rūpinosi buvusio caro šei- tikslą atsiekti, darbininkų u-
mynos likimu. nijoso bosią sudaromos komur 

jas* L * _ * . 

nistų kuopelės. 

CHICAGOJE 
_ 

PO LIEPOS 4 DIENOS 
ŠVENTES 

Liepos 4 d. — Nepriklau
somybės diena — kaip kas 

IŠVAŽIAVIMAMS PA- galėjo išeitl* i š u o s t o i r b l l v o l i e p o s 6* ~~ Chica£°> Wilmin-
KENKTA priversti laukti oro pagerėji- S t o n a n d Franklin Orient ka-

"L. Ž ." sykla No. 2, kuri yra didžiau-
isia pasauly, šį pirmadienį iŠ-
; naujo atidaroma. 1,500 angle-
kasių gaus darbo. 

• 

Liepos 4 d. nedailus oras 
sutrukdė daug ruošiamų išva
žiavimų. Išryto apsiniaukė ir 
paskiau ėmė lyti. Tik popiet 

mo. 

-
— 

GAISRAI 

REIKALAUJA PASALINTI 
ŽURNALISTĄ 

AUKSO IŠVEŽIMO UŽ
DRAUDIMAS PRAIL

GINTAS 

^ALII 
VOS PASPRŪDO IS 

UNGARIJOS ' 

SHANGHAI, liepos 6 - Qnjūd H M į c h 1Q - . . . -. /. : 
Kinijos valdžia kreipės } J.! BUDAPEŠTAS, liepos 6. m e n n n u s k G n d o Degtine buteliuose ir statmai 

menų nuskenao. t^g e pamainyta paprastu van 
Visoj šaly žuvusių bus da- seneliu. 

Valstybių atstovą Pekine rei- — D u Viennos (Austrija) a-
kalaudama iš Kinijos pašali- ristokratu čia atliko dvikovą 

TOKYO, liepos 6. — Nau-jnti H. Abend, laikraščio "New kardais ir abu sužeista. Po 
jas Japonijos finansų minis- Į York Times' korespondentą,' žaizdų aprišimo abu geležin

keliu išvyko į Austriją, kadaft-

Šiauliuose sudegė kino "Re-
oras kiek prablaivėjo, gi va- , , ,, ^ ,v OA 

. . J ' r kord, ' o Gruzdžiuose 30 na
rnėtai, taip šįmet triukšmin- kare išnaujo pasirodė lietus. mų g ^ m ė n n d a p i e 
gai minėta. — — n v a l y a k a r a š i a u I i u o s e s e a . 

Chicagoį 4 asmenys žuvo ir Svaigieji gerymai išnykę n s o m e t u ^ į d e g ė kino "Re-
keliosdešimts* sužeisto. P a t i r t a > k a d iš §iWey s«i»-Jrordas." 

New Ydrke 11 žuvusių ir 8? d e l i o > 1 5 2 5 Ne^bėfry avė., kur 1 Sudegė aparatas ir demon 

IŠŽUDYTA VISA ŠEI
MYNA 
*m 

DETROIT, Mkh., liepėt fc 
Narm***, 3567 St. Aubin 

av*., raštta išžudyti visa Sei-
1Tlžel8tu- ' valdžia išlaiko "daug gerųjų struojambji filmą " Raišas *»yn»- T a i italas B f t n n y E v a -

Milwaukee, Wi&., 44 sužei- svaiginamų "gerymų, išnykę du ponas" pagal A. Tolstojaus ngelista^ jo žmona ir trys nnv 
a* milionu dol. vertės gerymų. romaną. , " L . Ž ." ^ v a ikai. 

^g-

teris paskelbė, kad aukso iš 
vežimo uždraudimas dar vie
neriems metams prailginamas. 

TACOMA, Wash., liepos 5. 
FRANCIJOS KABINETAS — Laipiotojus po kalnus pa-

POSEDY jtiko nelaimė. 6 vyrai, susika-
ibinę virve, jų vienam pasly-

Atrastas perkase 
_ 
Juodrankiy žygiai 

VARPAS DOVANŲ 

Lietuvių-švedų draugija 
Stokholme nupirko Kėdainių 

MEKSIKOJ SUKILĖLIAI 
ŽUDOMI 

ME^ICO CITY, liepos 5. 

2 ŽUVO, 2 SUŽEISTA g i «a , "ungarijoj, "dvikovos P i r m P o r o s m ė n e s i ^ n e ž h l . i a s iųste g ra sLo t i s k Z , ? k u * b u s a t v e ž t a 6 ¥ '>*&*» * k a , d„* e n t***.™™.™^ 
uždraustos. 

DREBĖJIMAS SANTA 

pirkfys R. T. Hans^en. Dabar ™ ^ ^ ^ ^ 300 mefų, kairbažnvčia buvo rusi 23 sukilėlius. Sušaudyta 
f f: \.t . T d o L L a l s k a s Paduotas pobci- . / ^ » * TT ' x - ^ iflvOTlfli įkab in t i ant teleirra-

BARBARA 

kur pražuvo turtingas anglių 

jo automobilis ir viduj jo pa
ties lavonas atrastas nubėgi-
mų perkase, 127 st. ir Laramie 

bažnyčiai varpą. Varpas į vie- — I § Jalisco valdžiai praneš-

5 d. Tą dieną sueina lygiai ] 

jai. 
pastatyta. Varpą atlydės vi
sa delegacija su draugijos pi-

lavonai pakabinti ant telegra
fo stulpų gyvųjų pabaugini-

PARYŽIUS, liepos 6. — dus, nugarmėjo į vieną bedu-1 SANTA BARBARA, Cal.,|&Ve" J l S n u ž u d y t a s -
Francijos ministerių kabinę- į gnę. 2 žuvo, 2 sužeista. K i t u ' l i e p o s 6 _ gį miestą palietė' 
tas vakar turėjo nepaprastą [du vargais-negalais pasiekė k e l i l e n g v i ž ^ m ė s drebėjimai, j Chlcagos gyventojŲ 
posėdį karo skolų atmokėjimo j artimiausius žmones ir prane 
klausimu. Nutarta mėginti į- šė apie įvykusią nelaimę, 
tikinti parlamentą, kad šis be 

skaičius 

jokių pataisymų ir priedų ra- \ VALDININKAS ŠMUGEL-
tifikuotų sutartį su Amerika. NINKU 

WASHINGTON, liepos 6. 
— O. E. Dahly, muitų kolek-19 ŽUVO, 16 SUŽEISTA 

6. — VARSAVA, liepos 
Ties Plašov 
Krakovo, garv1 

su keleivinio traukinio garve 
žiu. 19 asmenų žuvo ir 16 su
žeista. 

Pirm keturių metų šis mies-i ^ . »K*"^"«S |mų langų stiklai ištrupėjo nuo 
tas daug nukentėjo nuo dre-l " C h l C a g ° ™ ^ ° ^" t r enksmo. Namuose gyvena 
bėjimo. mmeroe paduoda, kad^ šiandie L A n t o n ucci , taxi-eab šoferis. 

Subombuoti namai j ™ k * f Sjoederberg pne- mm, 
Užpraeitą naktį susprogdin-1 ****' D r a ^ ^ pirmminkas 

ta bomba namų priešaky, 6743 * r a d l r b ^ s L l e t u v a i **f~~ 
|So. Lincoln st. Apylinkėj na 

Chicago miestas turi 3,250,000 

MAŽI,"P1G0S ORLAIVIAI ' C ^ S ^ ' f t t į r MXmW» *IASKVOS 
1 

LONDONAS, liepos 6. 
torius m. Duluth, suspenduo- Anglijoj imta gaminti maži ir 
tas savo pareigose. Jis kalti-' pigūs orlaiviai privatiškam| 

linkėmis — 4,594,000. 6 mė
nesius priaugę 67,500. 

karo 
!R." 

NUSKENDO 4 MOKINIAI 

JAUNA MOTINA NU
ŽUDYTA 

JACKSON, Mich., liepos 6. 
— Mrs. Alberta Shorney, 23 

rasta savo namuose nužu-

KLAUSIMU 

LONDONAS, liepos 6. — 
Australijos valdžia pranešė Du girtu vaiku 

stotimi, netoli n a m a s girtavime ir svaigalų Raudojimui. Parduodama už! Ties Damen ir 17 gat. poli-' Britanijos valdžiai, kaį ji a- *£. d^Ra^ev^čiai Ko^niau-
režis susidaužė §mugeliavime. ' 1,900 dol. ! ei ja atrado du nusigėrusiu' pįe santykių su Maskvos vai-' cV"Q • j>ATn^aJx:na Vnrm 

Ketvirtadienį 2 vai. p. p. Ša- m-
neių 27-tos pradž. mokyklos dyta,,gi.jos kūdikis lopgy ne-
vedėjas- — mokyt. K. Gylys paliestas, 
išsivedė mokinius prie Napo-| S u i r f i t a s 30 S ^Tas> k u r s r aV 
leono kalno pasivaikščioti. Ne- d S s ž m o ^ ^žudytą » ku^s 
mnne vaikai maudėsi mokyto- , t x l 0 ^^ a P i e t a i pohcųai pra-
jui neprižiūrint ir 4 pasken-

TELEFONŲ NAUDO
JIMAS 

XEW YORK, liepos 6. — 
New York Telephone Co. pra
neša, kad šiame mieste kas
dien 8,600,000 kartų telefonai 
naudojami. / J I 

VOKIETIJOS SOSTINE 
BERLYNAS TURĖS KA

TALIKŲ VYSKUPĄ 

BERLYNAS (per paštą). 
— Einant pasirašyta Vatika
no su Prūsijos valdžia sutar
timi, vietos katalikai, kurių y-
ra apie 500,000, susilaukia 
nuosavo vyskupo. Sutartį (ko
nkordatą) pasirašė Šventojo 
Tėvo nuncijus, arkivyskupas 

Pacelli, ir Prūsijos užsienių Birželio 16 d. 13 vai. Kan 
eiuose ištrauktas iš Nemuno ministeris Braun. 
paskendusio mokinio Bematą Einant sutartimi, ne tik čia 
vičiaus lavonas. "R.'* bus įkurta katalikams vysku

po skas ir Bernotavičius, kurio 
vaiku, 11 ir 13 metų. Policija, džia užmezgimą pati negaliu- l a v o n a s • g u r a s t a s „h ž n 

pija, bet Breslau ir Pader- non patirti, kur jie gav# svai- ti spręsti. Tas klausimas bu 
born vyskupijos bus pakeistos j&aln. Bet tie nesako, 
arkivyskupijomis. Be to, dar 
viena vyskupija bus įkurta 
Aix-la-Chapelle (Aaichen). 

siąs įduotas parlamentui. 

RUSIJOJ SULAIKYTI 

NBW YORK, liepos 6. 

Plėšikas sugautas 
Aną dieną plėšikas užpuolė 

Nauja sutartis Vatikaną su į * ^ * * ° * į į J * ^ — * ^ W - ~ 
Prūsija suartina, ko ilgiausius f Madison st. Pašoks k r a u - L a i k r ^ «New York Ti-
metus nebūta jtuvininką norėjo pabėgti, bet m e s » praneša, kad Rusijoj su-

• ' i suimtas. Pasisakė esąs Sam laikytį kelį Amerikos komuni-
Vyskupai bus skiriami ko- Mi<Wleman, 47 m., iš New Yo- s tu vadai. ,Tai atlikta komu-

mpromisu. Kapitulos parinks rko. 
kandidatus į vyskupus ir apie 
tai bus atsiklausta Prūsijos 
valdžia. Kada pastaroji suti-

SUVAŽINĖJO AUTO
MOBILIS 

STREIKAS TĘSIAS, 
RIAUŠES 

NEW ORLEJANS, La., lie
pos 6. — Gatvekarių tarnau-* 

nistų internacionalui 
" džius. 

pare-

9 sužlsta 
Buffalo ir 89-os skersgatvy CHICAGO IR APYLIN-

ks, tada apie tai Šventajam busas susidaužė su gatvekarių. KĖS. — Nepastovus oras; 
Tėvui bus- pranešta. < 9 asmenys sužeista. 'maža temperatūroje atmaina, iš Vokietijos. 

Birželio 16 d. 18 vai. leng- t o i u s t r e i k a s t C s i a s ' D a Ž Q a i 

vasis automobilis, v a ž i u o d a - ^ 8 ^ 0 riaužiu- V i e B a s ž m o " 
mas iš Marijampolės į Kau- V* pašautas, 
ną, Veiverių miestely lenkda
mas padvadą mirtinai suvaži
nėjo Ievą Litvinaitienę iš Mi-
kališkių kaimo ir valsčiaus. 

" R . " 

PINIGŲ KURSAS 

ATVAŽIUOS CIRKAS? 
Kaip pranešama, liepos me

nes} Kaunan atvyksta cirkas 

Lietuvos 100 litų liu.m 
Britanijos 1 sv. sterl 4.8? 
Francijos 100 franko 3.90 
Belgijos 100 belgo 13.8* 
Italijos 100 lirų 5.2? 

" Į j . 2 . " Vokietijos 100 markiu 23T 
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u DRAUGAS" 
laaina JuLsdleu. t*skyTua aakmadlanlaa 

PRENUMERATOS KAINA; Matoma — $«.0t. Pu
pai Metų — $3.50, Trtma Mėnesiam* — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 75a Europoje — Metama $7 Qt. Pusei Me
tą — $4.00, Kopija. .OSc. 

Bendradarbiams Ir korespondentam* raštų neffr%-
joma, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam 

S tfkalui paato lenkių. 
ReCaktorius priima — nuo 11:M Iki l l : t t Tai. 

įiajftli-
Bkelblmų kainos prisiunčiamo* parelkalarua 

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki fi 
vaL po p ie t 

D R A U G Ą S" 
LTTHUANIAN DAILY FRIEND 

Publiahed Daily, Except Sunday. 
8UBSCRIPTIONS: One Tear — $6.00. Slx Montna 

— $1.5$, Tkree Manta* — M.#0. One Montu — 71c 
Burope — On« Year — $7.W>. Six Montna — $4.M, 
Gopy — .OSc. 

Advertisin* ln "DRAUGAS" briugs best raaulta. 
Adrertlalns ratea on application. 

••DRAUGAS" 2334 So. Oakley Ave.f Chicago. 
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DIENOS KLAUSIMAI J 

mis skrido į senąja tėvynę — Lietuvą, kuri 
dabar yra taip pat laisva ir nepriklausoma, 
kaip Jungtinės Valstybės. Vienok, kuomet 
mes čia visiškai laisvai veikiame, organizuo
jamės nei kieno netrukdomi, Lietuvos pilie
čiai savo valstybėje tos laisves neturi. I r del 
ko? Del to, kad mažai grupelei karjeristų pa
sisekė į savo rankas paimti kariuomenę ir, 
pamynus po kojų. konstitucijos dėsnius ir tei-, 
sėtumą, durtuvo pagalba valstybę valdo. 

Daug kas pasako, kad Lietuvoje įvesta 
diktatūra todėl, kad demokratybė ir konsti
tucinė tvarka savo amžių jau yra atgyvenusi. 
Tai netiesa! Tai tik smurtininkai tuo teisi
na savo žalingus valstybei ir tautai žygius! 
Jungtinės Valstybės demokratybės dėsniais 
tvarkėsi per su virš 150 metų ir tie dėsniai 
dar nepžfseno, savo dienų neatgyveno ir nie
kuomet neatevvens. 

Tuo keliu galėjo eiti ir Lietuva, nes mūsų 
tauta yra rimta ir pakankamai pribrendus 
prie demokratinės tvarkos. 

Ne vienas, tat, švęsdamas Jungtinių Val
stybių, nepriklausomybės šventę, troško, kad 
ir Lietuvoje butų atstatyta demokratinė tvar
ka ir pastatyta teisėta vyriausybe. 

Į V A I R į l S S T R A I P S N I A I 
VIZITAVO HINDENBURGĄ. 

— — — 
VARGONINKŲ SEIMAS. 

Amerikos Lietuvių R. K. 
Vargoninkų Sąjungos Seimas 
šįmet įvyks antradieny,, rug-
piučio 27 d,, Lietuvių par. 
svetainėj prie So. Meade ir 
South' gatvių, VVilkes Barre, 

kviečių miltų importuojama 
iš J . Valstybių. Štai šįmet 
pirmaisiais trimis mėnesiais 
iš J . Valstybių į Kiniją iš
siųsta 1,016,256 bačkų kviečių 
miltų vertės 5,356,000 dol. 

-Shensi ir Kansu provincijos 
se, šiaurinėj Kinijoj, kur dau 
giau kaip kitur kviečių augi-i Pa. 

Šiuomi nuoširdžiai kviečiu' narna, šiandie siaučia .badas 

-

LIEPOS 4 PRAĖJUS. 

Liepos 4 d. yra didelė šventė. J i prime
na mums 1776 metų milžinišką Amerikos lai
mėjimą, kuris atėjo po didelių kovų ir sun
kaus darbo. Del to, beveik kiekvienas ameri
kietis ta nepriklausomybė* dieną vienaip, ar 
Ifitaip pamini. 

Kadangi kiekvienoj valstybėj esama ke
leriopos rųšies piliečių, tai del to ir tos bran
do* šventės minėjimas eina ne vienodu keliu. 
Vieni ją mini rimtu būdu: lankydami atatin
kamas iškilmes, paskaitas, iš kurių semia sau 
žinių iš praeities ir ryžtasi ateities darbams, o 
kitį _ liepos 4 d. niekams praleidžia: girtuo
kliauja, šaudo, pinigus aikvoja, tuomi savo 
i* kitų gyvybę pastatant į pavojų. 

Pastarosios rųšies piliečių nepriklausomy 
lies dienos įvertinimas yni netik keistas, bet 
ir pavojingas. Sakysime, kad ir praeitą lie
pos 4 d. dešimtimis žmonių neteko gyvybės, 
milijonai dolerių durnais paleista, pratinta 
jaunimas prie nerimto darbo, prie šaudymo. 
Ta praktika jaunuoliai dažnai pasinaudoja: 
išmokę naudoti sprogstamąją medžiagą, žmo
nes pradeda užpuldinėti. 

Reikia tik sveikinti vyriausybės pastan
gas tą blogą paprotį Jungtinėse Valstybė
se panaikinti. Juk menki tėra tokie piliečiai, 
kurie savo patriotizmą ne rimtu darbu rodo, 
bet girtuokliavimu, arba šiaip jau niekams 
savo energiją ir pinigus aikvodanu. 

Tikimasi, kad keliosdešimts prarastų gy
vybių, šimtai sužeistųjų per "iškilmingą" ne
priklausomybės "apvaikščiojimą", bus gera 
pamoka rimtesniam 1930 m. liepos 4 d. mi
nėjimui. 

NUOSTOLIAI KINIJOS BAŽNYČIAI. 

ŽODIS APIE LIETUVĄ. 

Minint Jungtinių Valstybių nepriklauso-

Jo E. arkivyskupas C. Constantini, apaš
talinis delegatas Kinijai, skelbia, kad viene
riais metais — nuo birželio, 1927, ligi birželio, 
192S, — Katalikų Bažnyčia Kinijoj sulauku
si didelių nuostolių. Tais metais kiniečių ka
talikų skaičius 41,418 žmonių padaugėjo. Bet 
i š . to Bažnyčia tik 12,540 žmonių laimėjusi. 
Kiti 28,87& tikintieji nežinia kur žuvę. Kiek 
žinoma, jų žymi dalis išmirė badu, nuo ligų, 
kovose su žmogžudžiais. Kita dalis išsisklaidė 
laimės ieškoti. Patirta, kad jų tūkstančiai duo 
uos ieškodami atsidūrę- net Mandžurijoj. Reiš
kiama vilties, kad tuos visus tenai bus gali
ma surasti ir Bažnyčiai gražinti. Mandžurijoj 
dirbantiems misionieriams nurodyta ten tų 
žmonių pasiteiriauti, duoti jiems reikalingos 
pagelbos ir išnaujo juo* patraukti Bažnyčios 
idobon. ; '5fSw« 

manymas yra perdėm klaidin
gas. Nes milionai,kiniečių nė
ra nei matę ryžių. Jų apie 
150 milionų maitinasi ne ry
žiais, bet kviečiai*. Tam tiks
lui Kinijoj daėft< kviečia i r 

Praėjusių penkerių SneCį' laikitar^nu K i - T ^ 1 a m a - I metus i surenkama 
nijoj katalikų skaičius padidėjo 181,052 žmo
nėmis ir praetais metais Kinijoj buvo viso 
jau 2,444,539 katalikai. 

Tuo pačiu laikotarpiu kunigų skaičius 
padidėjo 631, taip kad 1928 metais butą ku
nigų svetimšalių 1,902, gi kunigų kiniečių — 
1,347, viso 3,249. 

Kada Kinija susilauks pastovios valdžios, 
tada ji susitvarkys. Tai įvykus kiniečių at
vertimai žymiai padaugės. Katalikams misio
nieriams darbuotė bus mažiau trukdoma. 

NAUJAS KELIAS. 

niybės šventę, ne vienas lietuvis savo minti- Grinlandiją, Islandiją į Berlyną. Kelionėje 

a 

Chicagos dienraštis Tribūne išleido savo 
orlaivių "Unt in Bowler" į ypatingą kelionę. 
Kelionės tikslas —; atrasti naują kelią lėk
tuvais susisiekimui Amerikos su Europa. 
"Unt in ' ; išskrido iš Chicagos per Kanadą, 

visus mūsų muzikus — var-
goninkus skaitlingai šiame 
seime imti dalyvumą, kad 
bendrai aptarus savo profesi
jos reikalus, o . ypatingai- baž
nytinės bei pasaulines lietu
vių muzikos klausimą mūsų 
išeivijoj. 

Seimas prasidės lygiai dvy
liktą vai. (Eastern Standard 
Time) vidurdieny. 

Informacijų deliai meldžiu 
adresuoti: Mr. J . Stulgaitis, 
122 So. Meade S t , VVilkes 
Barre, Pa. 

Aleksandras Aleksis, 
Vargoninkų S. Cent. pirm, 

TIK DALIS KINIEČIŲ MAI
TINASI RYŽIAIS. 

del nederliaus. Nederlius iškė
lė potviniai, kaitros, plėšikai 
ir ilgas civilinis karas. Bet 
štai Nankingo plotuose du
kart į metus kviečių derlius 
apturimas ir kas metai' ten 
surenkama apie 67 mįlionai 
bušelių grudų. Shantungo pro
vincija pagarsėjusi ryžiais. 
Bet ir tenai daug kviečių au- į 
ginama. 

Bet Mandžiurijos plotai 
kviečių auginimui yra atatin--
kamiausf. Dėlto į tą provinci
ją šiandie daug kiniečių per
sikelia. J ie skaitosi ten pio
nieriais. Kas metai į Mandžiu-
r W gyventi persikelia apie 
vienas milionas kiniečių. Ne
žiūrint to, viena pusė gali
mos apdirbti Mandžiurijos že
mės dar nei nepaleista, ty. 
pudymauja. 

Vienas Amerikos aukštosio
se mokyklose mokslus ėjęs ki-

Egypto karalius Fuad (kairėj) atvykęs į Berlyną pa-
/ daryti vizitą Vokietijos respublikos prezidentui von Hin-

denburgui (dešinėj). 

Labai senai visam pasauly 
įsivyravęs manymas, kad Ki
nijos gyventojai — kiniečiai, 
maitinasi daugiausia ryžiais. 

Amerikos "National Gegra- nietis gryžo į Kiniją, Man-
phic Society" paneša, kad tas džliurijoj įsigijo 7,000 akru. 

žemės ir šiandie jam puikiai 
klojasi kviečių auginime. 

Darant pasaulio kviečių der 
liaus statistiką Kinija visuo
met aplenkiama. Nes negalima 
gauti tikru d&ftniij. 

apie 600 milionų bušelių' kvie-
v « 

erų. 
Kviečiai auginami kuone vi

sose Kinijos provincijose. Bet 
šiaurinėse provincijose dau
giau kaip kitose. Antai Man-
džiurijoje kviečiams auginti 
žemė yra labai tinkama. AJnn-
džiurijos mieste Mukdene yra 
svarbiausi kviečių malūnai. 

Nors Kinijoj daug kviečių 
sėjama ir daug surenkama, 
tečiaus galybei žmonių išmai
tinti to neužtenka. Dėlto, daug 

1 
J. Norbutas. 

G I M T U V Ė. 
-

• • 

• 

• • 
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Kur berželis svyruonėlis 
Siūbuoja nuo vėjo, 
Kur gėlėtame daržely 
Bakūžė stovėjo... 

Ten aš augau pas mamytę 
Pas tėvelį brangų. 
Ten Lietuvą aš išvydau 

-

I r skaistų jos dangų. 
Ten tik mano yr ' gimtinė — 
Lietuva brangiausia! 
Tenai mus visų tėvynė 
Už viską gražiausia. 

-

' 

' 

teligentų. Bet šiaip ir mieste-, Valsčius turi 10 tūkstančių 
lio jaunimas neatsilieka nuo, gyventojų, aplink apsėtas dva-

dį-įVeikimo; r e n g i a vakarus, sta-irais, dabar centrais. Ūkinių-
, • i ' i Vi • i 1 * ' i i * " ' v * • Ui" a>l)f * t t- ' i 

delis Wh kvieroų deHfu&vi- to baletus, Icuriems vadovau-
sais laikais savo kviečių pro
dukcija Kinija pasauly turėjo 
menką rolę, lygiai kai šian
die Rusija, kurios kviečių 
eksportas visai nyksta. 

mm >• m m 0 mą 

LIETUVOJE 

ja stud. Em. Šidiškytė, o re
žisuoja V. Dramos Studijos 
mokinis Alf. Žibąs. Garliava 
teatru vejasi Kauną, 

Šįmet per miestelį manoma 
tiesti plentą, vietoj grendimo. 
Ūkininkai reikalauja iš val
džios paskolos, ^3S nuo karo 
baisiai nukentėję. Pats mies
telis švarus, lietuviškas. Yra 
dvi murinės bažnyčios, — ka-

. Garliava. — Jaunimas čia 
yra veikliausias, taip organi
zacijoje, taip visuomeniniame! talikų ir evangelikų. Mokyk-
darbe. Yra darbšti pavasari-j la keturių komplektų, polici 
ninku kuopa, turinti daug in- jos punktas, bankas ir t. t. 

busiąs penkias dienas. Skrenda sustodamas " U n t i n " laimingai pasieks Berlyną, tuo pa-
patogiose vietose. . čiu keliu ir atgal žada grįžtu Šis Tribūno žy-

Sakoma, kad šis mėginamąsai kelias su- gis yra tikrai sveikintinas. Lakūnams linkė-
sisiekimui lėktuvais tarp Amerikos ir Euro- tina pasisekimo prakirsti naują kelią i senąjį 
pos busiąs tiesiausias ir saugiausias. Jei pasaulį! 

kai gyvena vidutiniai, verčia
si žemės ūkiu ir gyvulias. Yra 
ir pavyzdingų ūkių, kaip Dr. 
P. Karvelio, prof. Ivanausko, 
prof. Mačio, pramon. Vailo
kaičio čia ir jo "Ma i s t a s " su 
šaldytuvais. Garliavoje apsi
gyvenęs ir rajono agronomas 
A. Krištolaitis, kuris daro 
'ūkininkams paskaitas, rengia 
žemės ūkio kursus, lanko ir 
pataria ūkininkams įvairiais 
žemės klausimais. Jo rajonas 
didelis, tenka devyni valsčiai, 
darbo iki valiai, bet jėgų jam 
nestingsta. 

Garliava pamažu tvarkosi. 
Inteligentinių pajėgų daug. 
Ateity išaugs i didelį miestą. 

Jonas Zanavykas. 
tmJkm • = : 

Main Ryd'o. 

VĖBRŲ MEDŽIOTOJAS. 
Vertė: Andr. Borkauskas. 

\ 

(Tąsa) 
— Ralfai, ar tu žinai, kokios geros 

širdies ir koks nepaprastas žmogus buvo 
tavo tėvas t Ištikimas ir geras draugas, 
narsus karžygis ir geriausias medžiotojas. 
40 metų gyvenome mes su juo, kaip tik
ri broliai, dalinomės visais vargais, sun
kumais ir džiaugsmais, kuriuos vargšams 
medžiotojams tenka pergyventi. Kiek sy-
kių negailėdamas nei savo gyvybės jis iš
gelbėjo mane iš giltinės nasrų. Vieną kar
tą medžioklėje man šovus į mešką ir ne
pasisekus iš karto nudėti, nes tik biškutį 
sužeidžiau ją, ji puolė, parsivertė mane po 
savim ir išlaužė man keletu, šonkaulių. 
Jau buvau besirengęs mirtį, bet tavo tė
v a s nors buvo toli, vis-gi, išgirdęs šūvį, 
p a s k u b i n o atbėgti, ir užmušė mešką, o 

perrišęs žaizdas visą mano 
slaugė, kaip mažą vaiką. 

Tas atsitikimas tai buvo iš šimto ki
tų! Dabar jau nėra jo, nėra mano draugo 
Tomo, beširdė mirtis jį išplėšė iš mūsų 
tarpo, ir daugiaus niekuomet, niekuomet 
nepasimatysim!... O... Dieve! Kodėl aš 
nemiriau sykiu su juo, bet likau vienas?! 

O, dėdė Viljamsai, nepaliksit vienas 
pasauly, aš tave myliu, kaip savo tikrą , 
tėvą ir nutariau eiti su tavim medžiok
lėn, — pasakė jam jaunikaitis, norėdamas 
palengvinti, sumažinti senuko širdgėlą. 

— Ar-gi motutė sutiks tave leisti?— 
paklausė senukas. 

— Taip, motutė, kaip tik ir pasiun
tė mane pas tave, — tarė jaunikaitis. 

— Kad taip, telaimina ją Dievas! — 
• 

jausmingai sušuko Viljamsas/ 
Ką tik aš galėjau, viską padariau, — 

-1- tęsė Ralfas. — Aptveriau ir užsėjau 
laukus mūsų fanuos, užvedžiau daržą, vi
sas ūkis pas motutę tvarkoje. Jeigu kas 
nors bus reikalinga, tai, manau, kaimynai 
jai padės. 

ligos laikų kad farma nėra galutinai išpirkta pini- atsikeldavo iš vietos, pilnai atsidavė savo dienas, per kuri laiką miestas visai iš-
gaileščiui, vargui, atsimindamas savo 
bendrą gyvenimą su senu Tomu Red-
stonu. 

Jo atminty j ryškiai vaizdavosi pavo
jingų atsitikimų, kuriais taip turtingas 
buvo medžiotojas; žygiai Tomo Redsto-

situštino. Esant smuklėj jie visą laiką 
lik ir kalbėjo apie Tomą Redstoną, apie 
jo eigą ir kitas gyvenimo smulkmenas. 
Senukui netruko kalbos apie velionį, bu
vusį jo draugą. Kai mes rengiamės me
džioklėn dar su tavo tėvu, tai nutarėm 

gai ne visi sumokėti? — paklausė Viljam
sas. 

— Tiesa, reikalinga dar sumokėti 
200 .dolerių, bet aš tikiuos, kad iš jo da
lies galėsiu sumokėti dalį šios skolos? — 
atsakė nedrąsiai Ralfas. 

— Ne, ne dalis, bet visus du šimtu 
dolerių, priseina jo daliai. Taigi tu ir su
mokėk visus pinigus kiek reikalinga pil
nai, štai-gi, šituos pinigus iš mano da
lies atiduok motutei nuo manęs. Aš jau 
pakankamai ir atsargoje turiu, o jai jog 
reikalinga gyventi. 

Nepykink manęs, —̂  pridūrė senukas, 
matydamas, kad jaunikaitis rengiasi 
prieštarauti, ir neatmesk vienintelio mano 
prašymo. Dabar rengkis greičiau pas mo
tiną atidavimui šių pinigų, atlikęs reikalą 
skubiai sugrįžk čia, nes aš lauksiu-; su
grįžus keliausim sykiu vebrų medžioklėn, 
maloniai atsisveikindamas su jaunikaičiu 
tarė senukas. > 

Savaitę išbuvęs pas motiną Ralfas iš 
tolimos kelionės greičiau sugrįžti negalėjo, j sutrukdė be galo smarkus lietus, iš kurio • ir liūdnomis n^intimis, į ką, ant galo, 

no, atsidavimas ir jątįkimybė. Mirė jis, keliauti į viciuyfnės Arkąnsas apylinkės, 
tarė sau senelis ne kaip medžiotojas ir , Ten plačiuose laukuose daug briedžių ir 
narsus karžygis... o namie apsuptas šei- bizonų, gi pakrantėmis daug vebrų. 
mynos rūpesnių. Ar ne visviena, kaip i Šita vietą, tiesą sakant, baisiai pa-
mirė.? Taip gal geriau jo žmonai Bet- ' vojinga medžiotojams, tpdel kad ten gy

vena, "juodkojai indijonai" su savo krau 
gėriuku vadovu, tea-ut-vė gi, bet mums, 
gerai apsiginklavusiems, nėra ko bijoti. 
Be to dar laive gerai .paslėptam randasi 

'du šautuvai ir didelė atsarga parako ir 
'kulkų. Ten taip pat paslėpta ir visa kita 
atsarga. 

Aiškindamas Ralfui smulkiai planą, 
jų medžioklės vietą, kur jie privalės gy-

si. Oi man sumažinimui vargo palinks
minimui sielos pasilikę jo sūnus Ralfas, 
Brangus mano draugai Tomai, prisiekiu 
tau, jog iki paskutines mano gyvenimo 
valandos savo sielos meilę atiduosiu jam, 
kaip ir savo neilgą gyvenimą, aš tai jau
čiu! Tokia mintis jį sustiprino ir sutei
kė jam daugiau vyriškumo. 

Neilgam laiktri praslinkus, sugnžo ir 
Ralfas, dėkodamas už suteiktą pagalbą. venti, senas medžiotojas staigia užsimąs-

Musų medžiotojai norėjo kuogrei- j tęs nuliūdo ir nutilo. Ralfas ilgai prašė 
čiausiai leistis kelionėn, bet visam tam j jo, kad pasidalintų su juo savo vargais 

užmušęs mešką išgelbėjo mane, paskui — Be to, tavo tėvas yra man sakęs, O Džekas Vilijamsas visą laiką net ne- priežasties teko St. Louis'e išbūti dar dvi Viljamsas ta 
• . . . , ^ 

(Bus daugiau) 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M M ^ M i ^ «in A a ^ M M M ' ^ Y 
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ernausko Darže 
Justice, llinois 

79th Street 8C Archer Avenue 

Piknike bus geras restoranas, 
kus "straikeris", apvalus baras, sal
dutis ice cream, stebėtinas laimes ra
tas, senatvės parama, Rūtų darželis, 
trapūs sūriai, gardūs saldainiai: "Rū
tos", 'Birūtos' ir kitų firmų. Taipgi 
čekolado plytos, auksuotos knygos, 
prenumeratų laimėjimai, evoliuci
jos monkes, Marijampolės pakulų 
kupčius su pikta Sore ir daugybe 

naujenybių. Atvažiuokite pamaty
site savo akimis, išmeginste laimę ir 
paremsite " Draugą". ! 
KAIP VAŽIUOTI? Geriausia au
tomobiliais, bet gera bus ir gatveka-
riais. Dasiįrkite į Archer Ave. Sėski
te į Cicero gatvekarį. Privažiavę Chi-
cagos miesto ribas, paimkite Justice 
gatvekarį ir toliau važiuokite iki var
tų ČERNAUSKO DARŽO. 

• 
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Prof. Kampininkas Pirmiausia užsimojau bi&nie- PX*M4S VATIKANO MJES 
rius atlankyti. Užeinu pas bu-
čerį. Pasakau reikalą ir...' 
išėjau nieko negavęs; einu pas ' 
pieninką tas pats; pas duo-1 
nkepį, siuvėją, šiaučių. drabu
žių, eeverykų, skrybėlių krau- j 
tuvininkus — tas pats ir tas ! 
pats. Komisarų mums išakyta' 
pažinti visus tuos biznierius,': 
kurie mums aukų neduos. 

Jeigu nori sandarieeių, so-1 Supranti — boikotuoti juos. J 
ciąiistų ir komunistų tarpe Kadangi, kaip sakiau, apėjau j 
pagarsėti, patapk tautiškojo visus savo kolonijos biznierius 
Susivienijimo "generaliumi a-j ir nei vienas aukos nedavė, pa* 

TO GUBERNATORIUS. 

gitatoriumi". Pavyzdžiui tū
las Žukas. Kol nebuvo agitato
rium, niekas jo nežinojo. O 
dabar — visa "pažangioj i" 
spauda apie jį rašo. 

sakyk man prof. Kampininke, 
k a, aš dabar turiu -daryti: su
lig komisarų įsakymo, turiu 
juos boikotuoti, ty. nepirkti 
duonos, mėsos, pieno, drabu* 
Z1Ų, SIUSIJ 11* t t ? 

Proletaras. 

mokslą; vakare" mišparus 
laike daug mūsų parapijoje pa 
sidarbavęs gerb. kun. J . Paš-
kauskae. 

Liepos 14 d., p. Černausko 
V^rže įvyks. tpks dalykas, kp-
k\s retai pąąįt$iko> būtent #mu-
sų mylimo %x yienintėlio fcąta-
Ufciško dienraščio " D r a u g o " 
Jon ikas . UCj| |ugo" pifeprke 
Ūv̂ s galybes vįsuokios rūšies j -
vaįrenybių. Bus labai gera 
muzika. Mes, katalikai^ to £o-
daio prasmėje, visi liepos 14 

laieių, suvargusių ir biednų 
sušelpimui. 

Piknikas bus liepos 14 d. 
Prasidės 1 vai. po pietų. 

Parapijonas. 

1226 a 50 Av., Cicero, Dl 
J. Dimša 

3221 Lime Street. 
M. Šlikas 

10555 So. Statę 8*. 
Visokiais- l abdarybės rei

kalais kreiptis } Valdyba a r t a 
agitatorius. 

• • — t w m 

IŠ LIETUVOS RESPUBLI
KOS GENERALINIO 

KONSULATO, 
PAUSKOMA. 

Antanas Mickus ar Micka, 
diena, trauksime j dienraščio Antano !\ųms, Amerikon at-

Komend. Serafini, pirmas 
, Vatikano miesto (Popežiaus 
valstybes), mažiausios ..pašau-

įly valstybės, gubernatorius. 
Mūsų 

Vokiečių kaizeris \Vilhelmas 
sykį sėdėdamas sode pamatė Drauge proletarai! 
ateinant proletarą, kuris pri- j biznieriai visi, galima sakyti. j u o z a s Svelnvs $2.00 
ėjęs prie kaizerio atsisėdo ant j y r a o. K. Jie duoda aukų P o $ L 0 0 : ' j Kiserauskas, 
to paties suolo ir užsirūkė kiekvienam grąžam tikslui h > W u t z e n , R J u g i g > 1 ^ ^ ^ , 
^ k i š k ą pypke. | l l 0 r i , kad aukos butų sūnau- E l i z La U c i u s , Ališauskiene, 

Kas tamsta esi? - užsi- d o t o s , kad nereiktų "atgal at- M K i serauskienė, Druktenis, 
gfrves d*i tokio žmogau, dra- , į į n i t į - , k a į p kad dabar au- Misiūnas, Bertas, Varanavi-

kotujums reikia "a t s i imt i " au r i u 8 ? E fiitautienė, Stulgaitis. 
Viso $20.00. * 
Smulkių $7.00 

" D r a u g o " pikniką. 
Ponai Sucilai, mūsų žy 

mus biznieriai ir praperteriai 
sako su yisa savo šeimyna lie
pos 14 dieną bus "Draugo''* 
piknike. Kviesiąs ir visus sa
vo kostumerius. 

Taigi, tai^i, taip i r reikia. 
Katalikai įmones žino, kaip 
reikia savo pareigas atlikti. 

Prie progos turiu pažymėti, Antanas Uloza, gyvenęs 
kad. me s turime ir tokiu "ka- Rochester, N. Y., dabartinė 

vykęs 1912 m. Gyvenęs St. 
Clair, Pa., karo metu tarna
vęs Amerikos J . V. kariuome
nėje. 'Tėvai neturi jokių žinių 
apie jį po karo. 

Jonas Aleksiunas, gyvenęs 
Brooklyn, N. Y., tarnavęs ka
riuomenėje ir neva žuvęs ka
re. Tėvai prašo suteikti apie 
jį žinių. 

šūno, paklausė kaizeris. 
i— Esu miesto atmatų (gar- j kas, kurias tie patys žmonės 

bečio) išvežiotojas, — atsakė j suaukojo komunistų fondan— 
siaurės Lietuvai šelpti. 

Tai t i e k d e l biznierių. 
O kas liečia draugo asme

nį, patariu klausyti savo ko
misarų: biznierius boikotuoti, 
nieko nepirkti. Ana, sovieti-
joj gyvuoja nuogalių draugi
ja: jos nariai Maskvos gat-

proletaras. 
J— Tai labai gražu, — pri

dėjo kaizeris. 
— O kas tamsta esi! — už 
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valant lėlės paklausė proleta
ras. 

.— Aš esu Vilhelmas, Vo
kiečių kaizeris. 
i — Tai taip-gi labai gražu, 
— atsakė proletaras da la-qf jų v vaikšto be mažiausio 
bdau traukdamas durnus iš sa- ant savo kimo drabužio lopo. 

Jie ir-gi biznierius boikotuoja, 
nes biznierius — tai juk bur-

Viso $27.00. 
Širdingai ačių visiems už 

parėmimą parapijos ir mūsų 
sesučių. 

Linksmutė 

vėmis ir apie Lenino "muzo-i 
WEST PULLMAN, ILL. 

vx> smirdančios 

t* Chieagos ,RaŠo man vienas 
~ f . 

Mjmimistų: 
•» ' 'Dabar Chicagoj buvo da-

ryma mūsų rinkliava streikie-
rjų paramai. Išėjau ir aš blan
kia pasiėmęs aukų parinkti. į o "žyvnastį ' gauna. 

Trumpos Žinelės. 
Sekmadieny, birželio 80 d. 

westpullmaniečiai apvaikščio
jo savo parapijos globėjo Švd 

Tat kodėl negalėtut su- P e t r o i r pQXlk) g v < t a t c ,,, j 
tverti tos nuogalių draugijos g u i n a b w o ^ į 8 t a t y m u 

brenč iaus ,r Clucagoj ? O k a s a v e u č i a u s i o j ^ 

del maisto, tai ir paukščiai,, ^ bažnyčia. Choras, vado-

talikų'*, kurie sakosi esa 
" g e r i " katalikai, o skaito ir 
remia bedievių šlamštus. To
kie žmonės yra melagiai, arba, 
geriau sakant, veidmainiai ir 
patys save apgaudinėja. Žmo
gus kuomi jis yra parodo sa
vo darbais. Skaitai ir remi 
katalikų spaudą — esi katali
ką?; skaitai ir r«mi bedievių 
šlamštus — esi bedievis; kito
kio išėjimo nėra. Taigi, bro
liai, liepos 14 diena — visi 
bukime " D r a u g o " piknike. 

S. P. . 

jo gyvenamoji vieta nėra žino-
ma. 

Ieškomieji arba apie juos ka 
nors žinantieji maloniai kvie
čiami atsiliepti šiuo adresu: 

Consulate Gen. of* Lithuania 
15 Park Eow, 
New York City, N. Y. 

•M 
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LABDARIU CENTRO 
VALDYBA 

Lietuviai Nesiveluokit 
Sunauduoti tokie progą nusipirkti nauj$ 

modernišką namą 2 po 5 kambarius pagyi 
veftimas su aukšty anglišku skiepu, kainoą 
#10,800. Pamatę namą pamatysite, kaip ju* 
uždirbsite #2,000. 

Jau yra daug namų parduotų ir visi pirkėjai 
dtžiaugiasi. 

Visi flatai tų namų beveik yra išrenduoti, tik 5 
flatai beliko neišrenduoti. -Tas aiškiai visiems rodo, ka4 
tie namai patys rendoniis išsimoka, 

Šimtai lietuvių kurie matė M. J . Kiro pastaty
tus mūrinius moderniškus namus Bridgeporte, gerėjosį 
ir sakė, kad jie tokių namų ir tokia pigia kaina Chi-
cagoj niekur nematė. 

Tie namai ,dabar yra galutinai užbaigti. Žemė apie 
namus išlyginta, tvoros aptvertos ir cementiniai šalyta-
kiai įvesti ir stikliniai porčiai įtaisyti. 

Todėl turėdamas $1,500 nemokėkit daugiau rendų 
kitiems, nusipirkit ne sena. bet naują, gražų modernišką 
namą. Jus ir jūsų šeimyna bus mums dėkingi visuomet. 

— 

PHIUDEIPHIA, PA, 
•v 

i 
PUsnik*s. 

Žmonių buvo Naujam lietuviu parke, fiv. 
Vincento Labdarybe dr-ja 

drauge, nei sėja, nei piauna, v a u J a n t m u z y X . M e < j o n i u i j r e n g i a i k n i k a ; r k v i e f i a v i 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
.dailiai giedojo. Klebonas pa-'įsus atsilankyti ic paremti ši 
sakė tai iškilmei pritaikitą pa pikniką, nes pelnas eis naš-

Pirpi. A. Nausėda 
1024 Ceuter St. 
Tel. Lincoln 3044 

Rast. P . Fabijonaitis 
2350 Sa Odm&'J^p**, 

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Ave. 

AGITATORIAI; 
Kun. K. Matulaitis 

2334 S. Oakley Ave. 
j A. Valančius 

V 

Mūsų ofiso valandos subatomis visą dieną ir iki 
9 vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 4 po piet. Panedė-
ly, Seredoj ir Pėtnyėioj nuo 9 ryto iki 6 vak. Utarnin-
ke, Ketverge ir Suimtoj nuo 9 ryto iki 9 vak. 

. Kiras 
ii 

MILWAUKEE, WiS, 
f 

Rinkliava. 

Bendrai $66.60. 
Seselės Pranciškietės taria 

Širdingą aeiu visiems auko
tojams, ir gerb. kun. Balins-

-•i Birželio 30 d., leidus klebo- kiui. 
iuii gerb. kun. A. BaJinskiui, 
įvyko rinkliava &v. Gabrie-
lmus bažnyčioj, Milwaukee, ' 
ir Šv. Kazimiero bažnyčioj, 
IJacine, Sesučių Praneiškie-
dių naudai. 

J Stambesnes aukas dėjo: 
j Iš Mihvaukee — po $1.00: 

M. Kalamaika, Noonan, T. 
Itintop, K. Virbickas, V. 
Kasparaitienė, Pilipavičius, A. 
Jošauskienė, A. Daunora xV. 

išauskaitė, Žutelienė, P. 

Linksmute.. 

įsinsky, K. Žgrunda, J . Raž- n m 

KENOSHA, WIS. 
Mokslo metų baigimo vaka

ras. 

Birželio 1 d. ivvko labai 
gražus vakaras, Šv. Petro 
parapijoj. Tai mokslo metų 
baigimo vakaras. 

Nors oras buvo labai šiltas, 
bet svetainė>»priėjo pilna žmo 

3335 S. Halsted Street 
» 

a, A. Aidukaitis, V. Palai
ma, J. Libitkevičius, S. Mi 
Ifinčius. 
„ Iš Racine: 
f 

t. Ona Sukelienė $5.00. 
i Po $2.00: M. Kvederas ir 

t- Kumkięnė. 
Po $1.00: A. Valiukas, K. 

Jurkevičius, Jazmickas, P. 

Va i k uč iai, seae] ių Pranciš-
kiečių gražiai išlavinti, atlo
šė kiekvienas savo veikalėlį 
kuogeriausia. Užbaigusiems 8 
t}}jį skyrių aštuoniems bernai
čiams ir .dešimčiai mergaičių 
klebonas kun. Mi Urbonavi-
čius išdalino paliudijimus ir 
pasakė labai gražią prakalbą. 

liuigis, Sapolas, A. Simonas, j Gerb. klebono žodžiai buvo 
£. Milišauskas, V. Petkus, Ja- patraukianti ir priduodanti 
sukaitis, Juozapatas L., J. daug energijos vaikeliam^ lai-
^iberas, S. Šepokas, S. Urbo
nas, B. Balčiukonienė, B. Vait 
kus, B. Mockaitė, V. Jakučiu-
* 

nas, A. Čižas^ A. Didynas, A. 
;2ežminskaitė, D. Vilkas, A. 
Yzalas, i l rs . Rertly, Alena. 
3 Viso $49.00. 

Smulkiais $17.60" 

kytis savo katalikiškos mo
kyklos. 

Kadangi vakaro uždarbis 
ėjo parapijos naudai, tai po 
to įvyko rinkliava sesučių 
Pranciškiečių naudai. 

Stambesnes aukas aukojo: 
Pranas Stankus $5.00. 

W..^5WB5tov:^^ ' • < ^ * i s p ' ; r-cfi 
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Jusų Gimines 
Nepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvę dovane

lių. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama. 
"Draugas" patarnaus jums kuogeriausiai. 

"Draugas" siunčia pinigus į Lietuvę per didžiausius 
Lietuvos Bankus, kurie teikia gėrę, teisingę ir greitę 
patarnavime. 

"Draugas" siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draf 
tais ir telegrama. Pinigai esti išmokami Litais arba Ą 
menkos doleriais, taip, kaip siuntėjas nori. 

Norintieji gėrę ir greitę patarnavime, kreipkitės: 

DRAUGAS PUB. 0 0 . 
2334 So. Oakley Avenue, Chicago, 01 

TELEFONAS: ROOSEVELT 7701 
Ofisas atidarytas kasdienę nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak 

• 

RADIOS1930 METU 
Pašauk Boulevard 4705 dykai demonstravimas just* 

ųamuose, lengvus išmokėjimai po $2.C0 į savaitę. 
Xaujas Atwater Kent Screen Greed $ 8 8 O O 

:b 

Nauji Majestic 92 — 91 — 181, Earl, Philco, Columbia, 
Steįnite, RCA Radiolas 44 ir 46, Sparton 931, Sonora ir 
Victor Co. 

Jus galite pirkti su pilnu užtikrinimu pas mus ir 
mūsų kainos yra daug žemesnės, kaip kitur. 

Jos. F. Budrik h* 
3 4 1 7 - 2 1 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705 
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The Roseland — Marąuette 
game scheduled for lašt Sun-
day was postponed on a<>-
eount of raįn. By agyeement 

D R A U G A S 
kopė is Red Yuknis whose Meškauskas 
pitching, and hitting are one 
oi the reasons for Roselan$ 

Malkevičius 
Pivoriūnas 

2 
2 
2 

being on top. Should this fel- liavalauskas 
between the mąnągers this lo\y pontįnue to pitch tĮie s% 

FRANK L. SAVICKAS 
Sports Editor, 

726 Weąt im ątreęt 
Phone: Canal 1603 

game will be played off Sun-
day, August 4, at Palmer 
Park. ! \ j 

*fY\s >vas to haYę been tfcę 
Armonas and To^y Shįmkus L . ? t /Z*, J S-
* * 4. A y 7 i 4 b l S S a m e o t t h e day. Victo-

started at 4 o clock. Armonas 
\von 6-1 ąnd $-0. . 

The finais started between 
Bron. Bacevįch of Council 86 

FĮfcST KATIONAL K. OJT L. «wl Joe Ąrmpųąs qf Cąmtil 
I^4WN TENNIS TOURNA 

MENT OF 1928. 
30. t The one winning three 
out of five to be proclaimed 
champion K. of L. Tennis 

The First National K. of>P la7er, also to be presented 
L. Lawn Tennis Toumament 
of 1928 waš played at the 
McJiCiąfej P a r į Courts, Chi
eago, ĮU. Due ta thę fact that 
invitations couldn't be sent 
oųt before hand, only a small 
nųmber participated. 

Thoiigh it was the first 
contest, it attracted many K. 
of L. members wlio were out 
at the oojBvęntion to see this 
tournament. 

The fįrst game started ąt 

with small loving eup. The 

T# for. ^ąrjąuette would have 
n\ade the. Southern Section 
rące a m,ųaa mprę. interestįįn$ 
affaij\ On the other hand a 
victory for Roseland would 
have practically cinched the 
section. chąmpionshįp. 

Watch Marąuette. They're 
the team thats going to sur 

first game was wpn by Ba- prise everybody in the second 
cevich 6-2 also the nęxt 6-3. jroųnd. They have \ teani 
Bącevich ^on toe (Jeciding į that 's going to be hard to 
game S-l and was proclaimed 
the 1928 Men's Singles Cham
pion. j--.įjĮj 

Tlie Ladies games went 
over very fast, due to the 
faet oi only five entrees had 
been entereU, aų4 P&c w a s 

taken siek, oj&ly leą,ving four. 
The first ladies game was 

me brand of ball as he did dū
ri ng the firsį r<WP^ Roseland 
should be the winner. 

$Qselancl ela^rns thęy įaye. 
the best. battery; in the lea-
gue in Red Yuknis and Ed-
die Klimas. They re always 
pepping up the tęam. in their 
weak moments, 

CQine out and see these 
boys in action. 

Suųdąv Roselaricl clays Bri-
ghton Park at McKinley Park 
at i p , m. 

X Y Z 

Valevičius 
Savičius 
Janušauskas 

2 o'cloek August 20th, bet- ;between Miss Joąn, Ūselis of 
ween Frank Lukošus of Coun- .Council 14 and Miss Frances 
cil 4, and Bron. Bącevich, jGarucka of Council 16;; The 
Council 85, the latter wįnning latter wmning 6-4 an4 64). j 
6-1 and 8-6. { The next game was between 

The second game started at Mi^s Marian Yakaitis of Coun 

stop. • TJiey're started now. 
Roseland on the othęr hand 
wili find the going mueh more 
harder. They are \yįtbout the 
services of one of them pit-
chers, Ale* Malkevičius, whp 
was injured įą the Oary game[ 
so serioųsly that he ^i l l pro-
bably be out for the ręst of, 
the season. Roseland's solo 

BATONO AVERAGBS OF 
ROSELAND TEAM. 

9 
10 

4 0 000 
3 0 PQ0 

222 
166 
U 3 

1 
1 0 000 

Where are the other mana-
gers y i th l^ie battįng ave^a-
ges of their teams! ghould 
it be eternally necessary for 
the officers to be nagging the 
manągers ąbpųt įheir duties. 

SOMETHING ABOUT THE 
K. OF L. ALL 

TEAM. 
The K. of L. AU Star team 

which is being picked and 
oi-ganized by Joseph Mįller^ 
John Martinonis and Frank L. 

Savickas, and yrhich is san-
ctioned by the K. of L. Chi-
cago District vil i ptey a few 
games this year ąt the elose 
of the regular K, of L. lea^ųe 
schedule. Joe ^Miller is now 
booking a game with one of 
the fastest ball teams from 
Springfield io, the Three Ęye 
league. T į i s game will be pla-
yed in Chieago ąn<į t\\e Sprin-. 
gfield team has a wpndęr giri 
a,s their pįteįer. Details pf 
this coming game will be pub-
įįshed later, bųt naean.time the 
Cofluuitte wishes įhzį all of 
the piayers • in the league 
should do their best in their 
games as they are being wa-
fched elosely by scouts of the 
All Star Team. m the very 
neąr fųture caneĮidatfs will be 

picke^ ^9^ tbis team an^ trj 
outs made so be prepared. 

— 1 • 

Northern Division 
Providence su North Sid 

McKinley Parke 10KK) va 
ryto ant Diamond One. 

Town of Lake su Cicero. 
West Siete ąu . Br įo^poi 

McKinley Barlcę, 

Poųtįiern 0iyįąio^: 
Ppseland su Brighton M 

Kinley Parke 2:00 vai. po pi 
te 

(xary su So. ChiCiaga Tą 
ieston Parke, Gary, Indiana. 

Žmogus yra tai, kas tui 
būti apgailėta. 

Nietzsche. 

2:30 o'clock between John cil 6 and Miss Josephįne Ur-
Tarwąin pf Council 55 and jbon of Council 36, the latter. 
Dr. Į)owiatt Council 14. Tar-pvinning 6-2 and S-6. 
wain won 6-0 and 6-0. 

The third game started at 
3 o'clock, between Anton 

Tlie finai between Miss 
Frances Oarucka and Jose-
pliine Urbon to decide the 

T. Yuknis 
M. Pavilonis 
J . Yuknis 
P. Norbutas 
J. Šūkis 
E. Klimas 
K. Rimkus 

AB H P«t. 
18 8 444 
19 8 421 

375 
266 
250 
250 
222 

8 
15 4 
4 1 

16 4 
18 4 

F&AFK W. GHĘRNAUCKAS - ADVOKATAS 

Lauraitis of Council 13 and ' ' champion" and award the 
Joe Armonas of Council 36; loving eup to the winning two 
t į e latter winning i-T and 
6-0. 

Ąnton Valonis of Council 
2 | failed to appear, and the 
gąme was forfeited to Tony 
Sįumkus of Council 112. 

Being no more entrees, the 
senu-finais started at 3:35, 
the first game being between 
Bron. Bącevich and John Tar-
wąin. Bącevich \von 6-1 and 
6-3. 

The next game betweeu Joe 

ROSELAND'S ACE. 

out of three, Miss Garucka 
of Council 16 won 6-3 and 
6-4, and was proclaimed 1928 
Ladies Single Champion. 

Now the writer asks his 
readers "Wil l the National 
K. of L. Lawn Tennis Cham-
pionships go on or are we 
stopping here now? Will we 
give pur ehampions thę small 
loving eups forever, or wx>uld 
it be better to get a large 
eup and so the šame way as 
with the Davis Cupf What 
is your opinion? Can we, the 
Knights, organize the Natio
nal K. of L. Lawn Tennis 
Association, and have our of
ficers likę tlie United States 
Lawn Tennis. Association? 
Where would ttTe toiirnaments 
take place? How can we raiše 
funds to forwąrc|į this work? 

Nesenai gavo Ąugsciausioįo Illinois Teismo leidimą prak-
ikuoti advokatūrą Pranas W. Chernauckas, sunūs gerai ž4no-

Tcon "Eed" yuknis 
One of the reasons Rase-

lund is leading the Southern 
Uivisįpn įs Tpm < <Red , , Yuk-
ni>, this player is Roseland's 
leading pitcher who. holds vic-
tories over Brįghton Park, 
Uary and So. Chieago. But 
dpn't believe Red's abilities 
are just limited to pitehing. 
He is also an expęllent iafiel-
der and batter. He batą cleąn-
up and is hitting t į e bal at 
a 444 elip. 

-
i 

i 

mų Chernauckų, savininkų garsiojo Chernaucko Daržo. 
Advokatas Franas \V. Chernaulkąs yra mokinys Chi-

oagos Universiteto ir due^go Kent College cuf Lew. C avęs 
leidime jaunąs advokatas a t d a r ė pfisa" didmiestyje su. kįtų 
advokatu — Arįhur H. Jonės, 13į No. La Sąlle St., kur prak
tikuoja dienos laiku ir 1900 go. Union Ąve. namų p|isa, vąk. 

Pranas Chernauckas yra gimęs ir augęs Chieagoje, bet 
All ye Tennis enjhusiats a n d . | W b a ^ e r a i lietuviškai ir užbaigęs moksle, neketiną nuo mu-
other sports fans are veleome S1i.skirtis. Linkime įaunam profesiįpnalui geriąusįo pasisekimp 
to express your Hioughts on 
this tppic in "Draugas ' y sport 
section. J. Cfcerry. 

• 

Next \yeek the u D r a u g a s " 
sport section will be more 
interesting than ever '•— it 
will have a very fine artiele 
on Tennis as it was pląyęd in 
oJden days and Lawn Tennis 
as it is played to-day, by our 
popular \vriter J . Oierry. Al
so next węęk y(ę, vUl hegin 
a series of artiejes about 
sports in th,e insane ąsyJumę 
by our ową eipinent Konnie. 
The articles by Konnie will 
be full of wit and humor — 
someting no one should miss., 
Better sųbscrąbe fpr ^Drau
g a s " imn\ędiątely sp. that you 
couldn't miss aiį issue. 

Editor. 
*< 

GRAŽUMO IR PLAUKU TAISYTOJA 
Turiu geriausią, mašina gaa-biniuot plaukus vasarą. 
Lietuvaitėms parankįąusįą pąs lįeturę. 

MONICA BEAUTY PARLOR 
6818 WesJ ^^T© 1 1 A^^v &*# Martin Ave. 

Tel. Euclid 3803 Petro^t, Ipch. 

CUNARD LINIJA L IETUVON 
Or«iči**»l pjav^knal per okeaną pasauly. ISplauklmal iŠ New 

Torko i aoutfeąsvpton ka« Šereda vlenfe Ip milžinu ekspresinių lalyy 
BERENGARIA AQlnTANIA MAUWETAMA 

lu IS New Torko į Kauna $208 
Ir brangiau. Atskiri kam b., er
dvi vieta, .grerajB naminis val
de, mandacus tarnavimas. Del 
kitu tnforĄiacUu klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykite 
tiesiai pas: 
346 Ko. Michigan Blvd. 

Chlmęo, Ui. 

t paskui saužemiu į Kauna. 
Pamatykite Londoną pake
l e Taipgi tiesiai į Londo
ną kas Pėtnyčia nauji, alie
jų varomi laivai. Trečios 
klesoe laivakortes l abu ga-

CUNARD LINE 

" f 

H H 
j 

Tuojaus Nusipirk Puiku Lota 
(Willow Springs) 

• 

Žmonės visuomet ieško vietos kur geriau investuoti savo sutaupytus pinigas. 
Mes sakome, kad GERIAUSIAS INVESTMENTA8 — ŽEMĖ. Kada jųs turėsite 
sklypą žemes — lotą, tas lotas visuomet juoms bus naudingas. Jųs pąsistątysit sau 

. . . . . . . . . 
narna ir gyvensit ramiai ir laimingai. 

Mieste ramiai gyventi negalima. — visuomet yra perdaug triukšmo, dulkių ir 
kitokių nemalonumų. Bet jeigu jųs nusipirksite lotą SPBING ^OJIE^T, Įtftf. (WU-
low Springs) ir pasįstatysit ŝ au namą,, ^ia- jųs gyvensite kaip Ęojuje. Čią visuomet 
gamta graži; gėles žydi, medžiai šlama, paukšteliai čiulba; nėra durnų, nėra dul-

» » 

kių, nėra smarves; o patogumai yra visi. Jųs galėsite dirbti mieste, o gyyf^ti pui-
kioje ir sveikoje vietoje. 

Atsilankykit j mūsų ofisus subatoj a r i a nedėlioj, 

Uepos6ir7 
mes jums išaiškinsim visas smulkmenas — kaip jųs galit įsigyti didelį Įotą VI
SAI PIGIAI ir lengvais išmokėjimais. * 

Republk 8899 

$ubdivision Ofisas 
ARCHER AVENUE ĮR SPRINK STREET 

(Puse mylįps j vakarus nuo Keąn Avęnųe) 

§|»RING EOREST, ILL, 
(Willow Springs) 

Ofisas atdarąs kasdien nuo 10 vai. ryto iki 7 valandos vakaro. 
Phone Willow Springs 61 

file:///yeek
file:///vriter
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MARIJONU KOLEGIJOS RĖMĖJU IŠVAŽIAVIMAS 
» 

Rytoj 
ĮVYKS 

os 7 Diena Marguette Parke 
s PRADŽIA 12:00 VAL. PRIE 71 St. IR CALIFORNIA AV. 

f 

M. Kol. Remejų Chicagos Apskritys kviečia visus Chicagos lietuvius atvykti rytoj į Marquette Parke Privažiuoti lengva, nes gatvekariai prieina prie pat 
Parko. Šiame išvažiavime dalyvaus retas svečias dviratinankas p. V . Brechtas iš Lietuvos. Jis važiuoja apie pasaulį dviračiu ir dabar pasiekė Chicagę. Taipgi bus 
įvairių žaidimų, ice cream, hot dogs ir kitŲ skanumynų. 

^m>^^m^^ffm>j^m^m 
a C H I C A G O J E 

ĮSISIŪBUOJA. 

West Side. — Šios koloni-
os biznieriai ir darbininkai 
au įsisiūbuoja darbe "Drau
go " pikniko reikale. 

Dievo Apveizdos pax. — 
j Šios apylinkes " Draugo'' 
pikniko darbininkus nuga-

VISIEMS BIZNIERIAMS 

Visi biznieriai, norintieji 
pagelbėti "Draugo" piknikui, 
prašomi apie tai pranešti 
"Draugui" tiesiog arba agen-

bens į daržą su savo didele ^ « D r a u g a s » i § g a v o , 
mašina Juozas Šimkus. To rei 
kalo tvarkytojas yra Juozas 
Puplesis, "Draugo" agentas, 

pu
sės tokių geradėjų neužmirš 
ir teiks jiems paramą. 

Nauįi biznieriai A. Masi-
. o v j-i • • ^ • ^ 728 W. 17 st. įunas ir S. Yodikis jsteige ' - " " • Al - • 

Town of Lake. — Šioje ąvo expressą po num. 2311 
>o. Leavit't st., patarnauja 
monėms, pristatydami, ledą, 
akandus, anglis, perkrausty-
lami, pažadėjo paramą su 
AVO troku "Draugo 0 pikni-

Senas West Sidės expresas 
— Stanislovas Fabijonas ir 
lonas Oksas, turi savo dide-
i 
į ofisą 2150 So. Hoyne ave., 
M. Roosevelt 2072. 

kolonijoje Adomas Stugis yra 
vienas uolių biznierių. Jis yra 
plačiai žinomas Town of La
ke ir manoma, kad su savo 
troku pasitarnaus "Draug6" 

(piknikui. * 

jos komitetas su gerb. klebo
nu uoliai darbuojasi, ruošiasi, 
planuoja, kad tik daugiau su
ruošus įvairių žaidimų, lai
mėjimų. 

1 
Abeji šie lietuviški "expre-

RADIO STOTIS ASK. 

Town of Lake. — Šitame 
sekmadieny j (July 7 d.) me
tinis Sv. Kryžiaus parap. įvy
kis, tai vasarinis ir jubilėjinis 

» i " gabens žmones į "Drau- P i k n i k a s , k u r i s ^ u s ^ e m a u s -
j o " pikniką, liepos 14 d., k o d a r ž e - Visiems bus smagu 
perniausko daržan. 

Metropolitan Wet Wash 
jaundry su savo trokais ga-
ens įvairius piknikui reika-

Ingus daiktus. Yra tai jauna 
lietuvių biznio įstaiga — vie-
lintėle lietuvių skalbykla, tu-
inti savo įstaigą po num. 
•557 So. Kedzie ave. Tel. Pros 
>ect 3939; jos įsteigėju ir 
edėju yra adv. Balanda. 

AVestsidieciai, norintieji pa-
ogial ir linksmai nuvažiuoti 

j "Draugo" pikniką, praneš
ė t į "Draugo" ofisą. Tą pa
darykite iš anksto, kad nepri
truktų vietos. 

Marąuette Park. — Al. Ali-
auskas, turįs krautuve po 
Hum. 7126 So. Rockwell st., 
mteiks didelę pagelbą "Dr-
tugo' piknikui. Jis žmonėms 
patarnauja anglių, ledo, ra
kandų gabenime ir turi didelį1 

įr^ką. Tuo troku jis gabens 
lfarquette Parko lietuvius į 
1 Draugo'' pikniką. 

Al. Dargis, real estatinin-
cas; turįs savo naujam name' 
>fisą po num. 2456 W. 69 s t , 
urįs didelį gerą automobilių, 
kuriuo Marquette parko pik
niko darbininkus nugabens į 
iaržą. 
t Norintieji į "Draugo" pik-
aiką vykti su troku prašomi 
kreiptis į Al. Ališauską. Pas 
E galima gauti "Draugo" 
pikniko tikietų. 

Brighton Park.,— Brighton 
perkieeius į "Draugo" pik-
Jiką gabens savo troku Juo
zas Manikas, kurs yra minkš-' 
ją. gėrimų, ledo, anglių išve-
fiotojas ir rakandų perkrau-
rtytojas. Reikale kreipkitės į* 
jį 2900 W. 40 st. Tel. Lafaye-
te 5676. 

To\vnofleikieeiams liepos 7 
d. yra viena svarbiausių die
nų. Be abejo, piknike bus ir 
svečių iš kitų kolonijų. Čer-

Turime priminti, kad šie, nausko daržas, yra prie 79 ir 
met piknikai nelabai tepavyko 
del nemalonaus oro. Kad ne-
butų kartais nuostolių, tai pri-
seina organizuoti rėmėjus. 
Visi rėmėjai gaus tam tikrą 
balsų skaičių. Primename ir 
apie "Draugo" dovaną rėmė
jams. Biznieriai, daugiausia 
pikniką parimusieji, gaus tik
rai naudingų dovanų už $100. 
Pirmutinis daugiausia balsų 
gavęs gaus dovanų už $75.00, 
o antras — už $25.00. 

Pikniko Rengėjai. 

šiame piknike, nes čia galima 
bus pamatyti ir suseiti kas 
su kuo norės; čia suvažįuos 
iš visos Chicagos ir apielinkių 
lietuviai, suaugę, jaunimas ir 
kas gyvas. Tai bus tikras ker- A. Dexnis ir kun. A. Linkus 
možius, pasisvečiavimas ir pa- nuoširdžiai ragina parapijo-
silinksminimas. 

METINIS SUVAŽIAVIMAS. 
1 

Town of Lake. - Sv. Kry
žiaus parapija smarkiai ren
giasi prie metinio pikniko. 
Kleb. Alex. Skrypko, kun. 

Narės malonėkite susirinkti 
prie mokyklos 1 valanda po 
pietų. Visos kartu važiuosi
me. 

Komisija. 

SKRAIDYMO STZONAS 
PRASIDĖJO. 

Birželio 30 d. Lietuvos Vy
ties Aero Kliubas pradėjo 
skraidymo sezoną. Tas įvyko Archer Ave., Justice, 111. Ten 

liepos 7 d. bus vienas smagiau 
. .. , . . . . . aviacijos laukuose prie 87 st. 

sių ir linksmiausių piknikų. . ,T , Važiuosim visi. 
O—ga. 

BASKET PIKNIKAS. 
:.. 

X &v. Kryžiaus parapija 
rengiasi prie 25 metų nuo įsi
kūrimo jubilėjaus. Iškilmės į-
vyks rudenyj, kaip bus išde-
koruota bažnyčia. 

X Bažnyčios* dekoravimo 
darbas jau pradeda matytis iš 
po žėglių. Darbas dar užims 
kokią porą mėnesių. Dabar 
parapijonys ir parapijos prie-
teliai deda pinigus*. Be abejo, 
jie ir sudės užtektiną fondą 
tam gražiam bažnyčios išma-
liavojimui. 

ANHELLIS. 

nus paremti pikniką. Parapi-

Dievo Apveiados Parap. — 
Šv. Onos draugija uoliai ren
giasi prie "basket picnic", 
kuris įvyks liepos 7 d., Mar
ąuette parke, prie 69 ir Ca-
lifornia ave., 1 valandą po 
pietų. i 

Dr-ja žada palinksminti žmo 
neg įvairiais budais, kaip: či
gonių lenktynėmis, maiše bė
gimu, šniūro traukimu ir vi
sokiais įvairumais, už ką* lai
mėtojai gaus dovanų; o jų 
draugija turi paskyrus 10. 

Kviečiame visuomenę daly
vauti šiame išvažiavime. 

ir Harlem ave. 
Buvo skraidoma nauju iš 

Colorado Springs, Colo., at
gabentu orlaiviu. Keletą sykių 
į padanges kilo kapitonas Da
rius su pasažaeriais. Skraidė 
real estatinįnkas V. M. Stul
pinas, Western & Southern 
apdraudos kompanijos agen
tas Augustas Jurgilas, D. 
Kaulakis, Kaulas ir kiti. 

Buvo atsilankę į aviacijos 
lauką ir norėjo skraidyti 
daugiau lietuvių — pp. Poeiai, 
adv. Bagdžiunas su šeimyna, 
p-nas Kazanauskas ir kiti, bet 
lietus tą "good time" su
trukdė. 

Rap., 

TAUPYKITE PINIGUS 
Kiekvienas žinote, kad ateinančią žiemą 

reikės apsišildyti; todėl dabar nusipirkite 
ANGLIES, nes yra pigiausis laikas ir ge
riausia ANGLIS. 

THE VILIJA 
COAL, WOOD & COKE CO. 

3 7 0 0 So. Soaulding Ave. 
Telephone Lafayette 2584 

Mes panaikinę LEDO užsiėmimą, turi
me progos sutvarkyti ANGLIŲ biznį kaip 
galint geriausiai, o pirkusieji nuo mūsų, bus 
pilnai patenkinu. • 

PLATINKITE "DRAUOA 

KELIAUK 1 LIETUVA PER 

KLAIPĖDĄ 

. • 

i Dabar Geriausias Laikas 
' Pamąstyti ir nuspręsti, kaip ir kur sutaupyti pinigus. Sunau

dojant laiką, daugysite savo pinigus. Atneškite savo knygutę, 
kurios bankos ji ten nebūty, o mes perkelsime JŪSŲ pinigus su 
visais nuošimčiais į DIDŽIAUSI, STIPRIAUSI ir SENIAUSI lie
tuvių Banką, būtent, METROPOLITAN STATE BANK. 

Lietuvos ir Amerikos Lie
tuvių mylimas Poetas ir Pe
dagogas kunigas Dr. M. Gus
taitis ( t 1927), garsus Dzūki
jos švietėjas, Seinų ir Lazdi
jų "Žiburio" gimnazijos di
rektorius, daug yra parašęs 
gražių knygų. Jų tarpe viena 
iš įdomiausių yra Anhellis. Ši
ta, garsaus Slovackio veikalą 
kun. Gustaitis puikiai sulie
tuvino. Knygutė Anhellis tai 
Lietuvių literatūros reta bran
genybe. Evangelijos stiliumi 
autorius gyvai vaizduoja Tė
vynės nekaltus tremtinius ir 
jų kentėjimus Sibiriaus pra
gare pradžioj devyniolikto 
šimtmečio. Veikalas pilnas re
ligijos elemento, tėvynės mei
lės, gilių minčių, palyginimų 
ir gražių paveikslų. Kainuoja 
tik 40 centų. Į"» 

• 

Už ant laiko padėtus pinigus išmokame 3% į metus; ant 
aukštos vertės pirmų mortgičių mokame šeštą (6%) nuošimtj. 
Norėdami platesnių žinių, kreipkitės ypatiškai arba laišku į val
dybą, nes mandagumas ir patarnavimas yra mūsų pamatas. 

Kapitalas Ir Perviršis 
$400,000.00 

Turtas Virš 
$3,500,000.00 

Po Illinois Valdžios ir Chicago 
Clearing House Priežiūra 

METROPOLITAN STATE BANK 

• 

a v a s 
t 

2201 WEST 22nd STR., CHICAGO, ftX. 

Valandos kas dieną nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M. 
Antradieniais ir Šeštadieniais iki 8:30 P. M. 

BALTIC AMERIKOS LINIJOS 

Žemiausios Kainos Tiesiai Į 

V KLAIPĖDA IR ATGAL 
7 ! 

Patariam pirkti laivakortes j abi pusi, nes tuo-
mi sučedysite sau pinigų. 

Trečia klase $107.00 
Trečia klase j ten ir atgal, 

tiktai 181.00 
Turistine trečia klase, 

Main Deck . . f 129.50 
Turistine 3-čia klase į ten ir 

atgal, tik :. 216.00 
Cabin 147.50 

"Revenue Tax ir Pagalve "Head Tax" atskirai 
Per "Vasaros Sezoną" važiuojant į Europą — 

nuo Birželio 15 iki Liepos 15 — o į Ameriką nuo 
Rugpiučio 1" iki Rugsėjo 22, visos kainos padidi
namos $7.50 vienan galan, o $12.50 j abu galu. 

BALTIC AMERICA LINIJOS Laivų populiaru
mas Lietuviams tarpe priklauso ne vien nuo to, kad 
jos laivai eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, 
kad pasažierams teikiama geras maistas ir patar
navimas. 

Sekanti laivai išplauks iš Nevv Yorko, 
' ^ 1 ^ 1 ^ " July 20 I " L i ^ a n i a " Aug. 31 
"Estonia" Aug. 10 "Polonia" Sept. 7 

Del visų informacijų kreipkitės j vietos agentą arba 

BALTIC AMERICA LINE 
315 So. Dearborn Str. Chicago, III. 
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C H I C A G O J E 
ŽINUTĖS IS MŪSŲ KAM- į ŠV. KAZIMIERO AKADEMI 

PELIO. 

West Side. — šiandien 10! 
vai. Aušros Vartų bažnyčio
je bus Vincento Keturakio su< 
Anastazija Tomkiute šliubas 
su šv. Mišiomis. Telaimina 
jiems Viešpats. 

X Ryt Aušros Vartų baž
nyčioje suma su įstatymu šv. 
Sakramento. 

X Ryt tuojau po sumos Ko
legijos Remejų mėnesinis su
sirinkimas mokykloje; po pie
ta 1 vai. susirinkimas šv. Ka
zimiero vyrų ir moterų "dir-
jos — svetainėje; 4 vai. — 
Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų 10 kuopos. 

X Ryt mūsų bažnyčioje miš' 
parų nebus. Palaiminimas su 
Šv. Sakramentu bus suteik-

JOS RĖMĖJŲ APS
KRIČIO METINIS 

PIKNIKAS. 

SKAITYKITE VIŠI. 

Metinis išvažiavimas arba 
"gegužine" šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų Chicagos 
Aps. įvyks tuo laiku, kuomet 
parapijos ir draugijos už
baigs savo piknikų "sezoną/' 
— būtent pabaigoj vasaros — 
rugpiučio (Ąug.) 4 d., Mar
ąuette Parke. Piknikas prasi-. 

ėdžios įsakymus išpildyti ir 
kokias dideles kliūtis jis tu-

Brighton Park. Rytoj, r i pergalėti, 
liepos 7 d. Marąuette Parke i OriontalTeatre eina "CJieer 
įvyks išvažiavimas, tretiniu- u p " su Al Kvale. 
kų kuopos rengiamas pagerbi-1 _'" —T 

Imui mūsų vikaro kun. P. 
Vaitukaičio. Išvažiavimas bus 
tikrai linksmas ir smagus su 
išlaimėjimais, užkandžiais, sal- Kieno nuomonė patikimesnė. 

Amerikos Knygynų Vedėjų 

M A R G U M Y N A I 

džjais gėrimais. 
Visi brightonparkieciai pra- Institute, Amherst, Vestfildo 

šomi dalyvauti, kur kartu gra knygyno vedėjas Vooster, pa-: 

žioj vietoj pasilinksminsime, reiškė, kad viešųjų knygynų 
pagerbsime savo dvasios vada,, vedėjai, pirkdami savo knygy-
šiuo Malku taip nenuils- nams knygas negali pasitikėti 
tančiai besidarbuojančiam, laikraščių kritikomis bei rė

dės 1 valanda; po pietų. Tikie- Visi žinome, kad mūsų dva- cenzijomis. Norėdamas nuši
lai prie užkandžių tik 50c. Su šios vadas nuvykęs rekolekci- pirkti tinkamas knygas, Vedė-
tuo pačiu tikietu bus galimą jų susirgo. Bet esame tikri, jas turi pats persiskaityt! 
ir išlaimėt puikų rankų dar- kad rytoj jis su mumis bus iš- knyga, o kad visų naujų kny-
bo antklodę ant lovos. važiavime ir atjausdami jo gų pats negali spėti perskai-

Visų rėmėjų pareiga. sunegalėjimą dar labiau pri- lyti, tai jis turi atsiklausti 
Visų Sesučių Kazimieriečių valome atsilankyti jį pagerbti, vietos žmonių nuomonės. Jis 

prietelių bei rėmėjų pareiga Kviečiame į šį išvažiavimą patyrę, kad žmonėmis daugiau 
yra dalyvauti šiame metinia- i r *« kolonijų lietuvius, kur galima pasitikėti, kaip laikraš 
me pikniko. Remejų dr-ja vi- ils seniau darbavosi — aštuo- čių kritikomis. 

tas tuojau po sumos. somenės nevargina dažnais Diuolikiečius,' cieeriečius ir vi-1 1 
X Adomas Zalatorius, piknikais, bet rengia "vieng. s u s vyčius, nes gerb. kun. R Atitiko kirvis kotą.. 

West Sidės lietuvis fotogra- o gerą". Iš anksto prašome Vaitukaitis yra L. Vyčių dva-, Kartą anglų rašytojas Svif-
fas, lietaus sulaikytas nuo j visų niekur i 4 date" nepada- y i o s vadas. tas, "Guliveifo kelionių" au-
Aušros Vartų parapijos pik- ryti kitur, kaip į Rėmėjų pik-! Tai&i iki pasimatymo, bro- tokius apsinakvojo su savo 

— Ponai, aš dar be pusry 
čių! — atsiliepė tarnas. 

— Na ir kas! Aš maniau, 
kad nereikia, nes *vėl tuojau 
išalksi. ™ 
• Nuo to Jaiko tarnas uoliai 
valė pono batus. 

A K T A R A I 
r~ 

TAS LIETUVOS SRITIS 
PER FEDERACIJOS SUDA 
RYTUS KOMITETUS 

NEPRIGULMYBŽS DIENOS 
jums prasideda nuo laiko, kuomjet 
jus — šiose vasaros* dienose — pra
dėsi imti. 

TRINERIO KARTAUS VYNO 
išvalo vidurius, gelbsti virškinimui, 
užtikrina sveiką miega ir atšviežina 
jus visai dienai. "Phijadelvhia, Pa., 
June 10. — Baudžiau visokių vais
tų, bet ikšiol radau, kad Trinerio 
Kartus Vynas yra geriausias vaistas 
nuo. vidurių trubeAių. Mrs. Amelia 
Brummeir'. "Visose aptiekose. 

Telefoną* Boulevard 1981 

DR, S. A. BRENZA 
Ofiso Valandos: 9 lkl 1 S. 1 iki t 

dieną, Ir 6:80 iki 1:80 vakar* 
4608 So. Ashland A ve. 

Netoli 46tn St. Chlcaso. m 

U 

,— vj> 

TeL Lafayette 5793 fc 

Dr. A. J. JAVOIŠ 
Office: 4459 8 Callfornia Ave 

• a i . : S lkl S po petų. 7 Iki 9 «mk 
Nedėlioję pagal a u tart J 

* it ' 

S 

Kea Tel Mldway CS1I 

Dr. R. 0. 0 U P L B R 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

Oakley Ave ir 24-tas Street 
Telefonai Canal 1718--0241 

valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllal* 
ir Ketver ia is vakare. 

• * • •» 

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS I R CHIRURGĄ* 

4891 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard . 7829 

Rea., 4941 SouthAlbany Aveno* 
Tel. Prospect 1989 

Valandos 2-4,6-8 Nedėlioj 10-1* 

Ofiso Tel. Canal 2118 
N a m ų Tel. Lafayette 99 S H 

DR. A. L. YUŠKA 
niko, prisiuntė aukų $5.00. 

X Plaučių ir gerkle džio
va sunkiai serga Stanislava 
Juozauskaitė, kuri pernai bai
gė Aušros Vartų mokyklą. 

ADVOKATAI: 

JOHN B. BORDEN 
(Joi in Btoftfzi tinas Bortlen) 

ADVOKATAS \ 
105 W. Adana St Rm. V j 7 

TelephoMTRandotph 6727 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. 
Telepihoae Rooscvel t 9090 

Namie: 8 iki 9 ryte Tel. Rcp-ub. 9600 

nika, rugpiučio (Aug.) 4 d . i l i a i ir seserys, rytoj Marąue- tarnu viešbuty. Rytų atsikėlęs 
gražiame Marąuette Parke, ša- įtte Parke. 
le šv. Kazimiero vienuolyno. 

I 

OFISAS 

Rengėjai.. 

Visos parapijos kviečia
mos. 

Kadangi Seserys Kazimierie 
tes mokytojauja visose Chica
gos ir priemiesčių parapijose, 
tai visų parapijų parapijonų 
pareiga dalyvauti šiame pik
nike. Čia jau nebe "kad los 

NAUJI PROGRAMAI TE-
ATRUOSE. 

— Kodėl batų nenuvalei? 
— klausia Sviftas. 
— (), pbnaT, maniau, kad 

Balaban & Katz Teatruose nereikia, ne^ greit vėl susi-
nuo liepos 5 d. prasidėjo nau- purvins, — f>aaiškmo tarnas. 

prašo tarno paduoti 1900 S. HALSTED STREET 
NAMAI: 

4193 ARCHER AVE. 

| Sviftas 
; batus. Tarnas atneša juos ne 
valytus. 

OR. J. J. KGWARSKIS 
gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2403 WEST CS STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2869 So. Leavltt St 

Tai. Canal 28S9 
valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 T. • . 

Nedėlioj pagal susitarimą 

Tel. Canal 6764 I 
Vlrglnla * U * į , 

DR, A. RAČKUS 
GYDYTOJAS, 

CHIRURGAS 
IR OBSTETRia .* 

*rdo stalgias tr onromska* <i»> 
•yru, moterų Ir vaiku 
DARO OPERACIJAS 

Ugonius priima kasdien* 
pietų Ir 8 vai. vakaro 

Nedėliomis ir seredomis ti» 
l&kalno susitaru* 

Ofisas ir Laboratorija 
ir X - R A T 

2130 WHEr 22nd STKhi 
CHICAGO 

% 

Valandos: prieš pietus pagal sutarti. 

Namuose 2-4 po plet. ofise 6-8 r, v 

l ies . tel. Van Buren- 5858 

Rašytojas, nieko nesakę-, OR. T, DUNDULIS ji indomus programai. 
Chicago Teatre bus rodo- apsiav." nevarytais batais ir 

ka", bet moralė kiekvieno p a - m a < 4 J ^ s t o f M f s - C^Jnaįp**. viešbučio šeimininkui slapto-
reiga. i Vaizduojama Anglijos tituluo- WĮ* IieI>ė neduoti tarnui pu.s-

Pikniko pelnas. fa žmonių gyvenimas ir ro- ryčių. $& . 
Po ilgį metų varge, po di- }w**^9***9mfrl\ aktorė ' > Po imk- l a t k o ^ S N v i f t e . - U ^ : ^ ^ 

delio susikimšimo mažam tro- itaDM" veikale yra Norma She- Į ~ Keliausime toliau. 
besy, be tinkamos koplyčios a r e r - • _' _'' _ 

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. Grisius) 

A D V O K A T A S 
4631 S. Ashland Ave. (2 lubos) 

Telef. B t u l e v a r d 2800 
R E S I D E N C I J A : 

(515 So. Rockwel l Street 
Telef. Republ ic 972 S 

J, P. VVAITCHUS 
A D V O K A T A S 
N u o 9:30 iki 1 vai. 

127 N. Dearboru Street 
R o o m 928 

Tel. Frankl in 4177 
N u o S iki 9 vakare 

SS E . 107 S t , Kaknp. Michigan Ave. 
Tel. P u l l m a n 5950 

Telephone Central 6926 

F. W, CHERNAUCKAS 
ADVOKATAS 

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak. 
Local Office; 1900 So. Union Ave, 

Tel. Roosevel t 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak. 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

Sulte L0O 1579 Mihvaukec A v a 
«_ Tel. Brunswick 0624 

Valandos: nuo 2 lkl 7:30 vai. rak 
kasdien. Nedėltomis^fra^-i iki 2 vai. 

• • • • • i i i B e i i 
(10 metu Sesutės Kazimierie- Ta pati Norma Sliearer •& fliimr jiTmoo oailOfrpĮp* 
tės vargo, darbavosi ir kentė- Roosevelt Teatre figūruoja B

, 1 B"»»d»^W«w odUO&UiC" 
jo be Kemejų Dr-jos ir be veikale The Trial of Mary,1 

koplyčios), štai, galop, visuo- Dugan. 
mene susiprato ir nors ant j MeViekcrs Teatro 

O P T E M J T E I S T A I 

eina 
skolos, bet 1925 m. pastatė Se
sutėms Kazimierietėms kop-

"Fox Follies of 1929/' Tame i 
veikale figūruoja artiste" Sue ' 

lytelc. Jau keturi metai, kaip!Carol rolėj" jazz mad flap- ' 
stovi Dievnamis nedekoruo- per". 
tas. Per ta laik.^ pusėtinai pri- j United Artists teatre eina i 
ruko ir pridulkėjo. Reikia ko- ''Black Watch", vaizduojama I 

A. A. O L I S 
ADVOKATAS 

11 So. L A Salle S t . R o o m f t t l 
Tel. RandolpU 0331-0332 Vai. t-< 

Vakarai* 
1141 SO. H A L S T E D S T R E E T 

T«L Yfctory »561 
7-8 • . v. apart Panedėl lo Ir -

Patayčloa 

JOHN KUCHINSKAS 
I R 

B, F, MASTAUSKAS 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavlt t Btreef 

Telefonas Canal 1551 
Valandos • ryto lkl 8 : t t vakarą. 
•eredomls Ir Pėtnyčlomla nuo t 

plytflę dekoruot, malevot. Lė
tu nėra. Pinigų trūksta. Rė
mėjų dr-ja veikia, kiek gali, 
kad sukėlus paramos. 

Štai, rengiama metinis pik
nikas. Visas pelnas eis kop
lyčios dekoravimui. Lėšos bus 
nemažos. Keli tūkstančiai do
lerių. Visiems aišku, kad reik 
dėtis prie sukėlimo tų pinigų. 
Tie, kurie prisidėjo prie pas
tatymo Dievnamio — kviečia
mi yra dabar prisidėt prie jo 
pagražinimo, išmalevojimo. 
Fundatoriai, neapleiskit Se
sučių koplyčios! 

Rėmėjų pareiga. 
Kiekvienas A. R. D. skyrius 

privalo išparduot visus pikni
ko bilietus, kuriuos gaus is 
Centro, arba jau' gavo. Kiek
vienai draugijos narys gali 
lengvai parduot bent po du 
bilietu. Gi gerb. biznierių bei 
pramoninkų prašome paremti 
šį piknike dovanomis bei sa
vo atsilankymu piknikan. Lai
kas tranrpas. Vos kelios savai
tes iki pikniko. Visos ir visi 
darban, ypač A. R. D. sky
riams reik susiorganizuoti, 
kad metine pramoga kuogra-
žiausia pavyktų ir naudos at
neštų. 

Rėmėja. 

įvykiai iš "Kluonio Staigios, 
Mirties." Parodoma, kaip 
škotas yra pasiunčiamas į In-' 
dijų slaptus Anglijos val-

Ne»Ikankyklte aavęa skanu 
Reumatizmu. Sausgėle. 

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raaaaecu sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybe 
tr dažnai ant patalo pag-uldo. 

CAPSICO COMPOUND mo-
•tls lengvai prašal ina vlrfiml 
nėtas l igas; m u m s Šiandie dau 
gybė Žmonių siunčia padėka 
vones pasve ikt Kaina E t o per 
paštą 65c arba dvi uft 11.16 

Dukart tvirtesnė' 75c. 
Knyga: 'ŠALTINIS SVEI 

KATOB" augalai* gydvttM km 
na ! • centų. 

ilustin Kūlis 
SS50 South Halstcd Street 

CHICAGO. ILIi. 

t VIEŠA PADĖKA 

OR. VAITUSH, 0. D. 

HILARIJA PAKELTYTĖ 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 24 d. Birželio 1929 

m. ir palaidota &v. Kaziniiero kapinėse 28 d.^Birže
lio. Šiuomi norime išreikšti gilios padėkos žodžius 
visiems, kurie teikėsi mums patarnauti mušu. liūdnu
mo valandoje. Bėkuojame Gerb. kun. J. Šaulinskui, 
kun. J. Mačiulioniui ir kun. L. Draugeliui, o ypač dė-
kuojame kun. J. Šaulinskui už. įspudingiis pmokslus 
Bažnyčioje ir kapinėse. Tegul jam Dievas šimteriopai 
atmoka. Dekuojame gerb. Seserims,- Kazimierrfetems 
už lankimg, ligoje ir sutvarkymą Nekalto Prasidėji
mo B. M. P. draugijėlės laike pagraba ir laidojimo 
dienoj ir toms, kurios nešė grabą. Labai esame dė
kingi tiems, kurie aukavo nevystančiu geliu — Šv. 
Mišių aukg, ir vįsiems, kurie prisiuntė $elės. De
kuojame zakrastijonui P. P. Zaubrai už papuošima 
altorių dekuojame vargoninkui A. Daukšai ir vi
siems, kurie lankė pašarvotą, velionę namus, daly
vavo pamaldose ir lydėjo į kapinės. Taipgi noriu iš
reikšti padėkos žodį pp. Stankevičiams ir Vaba
lams, kurie daug gelbėjo ligoje ir pagrabo laike. 
Ačiū grab. Eudeikiui už jo taip mandagu patarnavi
mą. Nuoširdžiai ačiū visiems mūsų prieteliams, tegul 
Dievas atmoka šimteriopai. Ilsėkis mūsų mylima duk 
rele šaltoji žemelėje. 

Nuliūdę: Tėvai, Sesuo, Brolis ir Gimines. 

Lietuvis Akių Specialistą* 
Palengvina aklų Įtempimą ku

ris esti priežasUm galvos skaudė
jimo, svaigimo, akių aptemimo, 
nervuotumo, skaudama akių kar
štį. Atitaisau kreivas a k l a nuimu 
cataractua Atitaisau trumpa re-
gystę ir tol imą regyste. 

Prirengiu teisingai akinius vi
suose atsitikimuose, egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. 

Specialė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiams 

Valandos nuo 19 ryto iki 8 va
kare. Nedėl iomis nuo 10 ryto iki 
12 po pietų. 

4712 S. ASHLAND AVE. 

TeL Boulevard 7589 j 
. _ _ _ ^ , 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00 

S P E C I A L I S T A S 
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

yaa tikrą specialistą, ne pas koki 
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar-
oa profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
ya-sakys pats, -po pilno l iegzami-
uaviiiio. Jųs sutaupysit laiką ir 
pinigus. Daugel is kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su-
••adyuiui zn.ogaus kenksmingumų. 

Mano i .adio — Sccpe — Haggi 
A-Uay įtoentgeno Aparatais ir vi
siškas Dakterioioglskas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir je igu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
r gyvumas sugryg jums taip kaip 

ouvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų, Inkstų, 6dos, 
Kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo tarnų, sil
pnu plaučių arba jeigu turit ko
kią užsisen ėjusią, įsikerėjusią, 
-nronišką ligą, kuri nepasidavr-
oet gabiam šeimynos gydytojui. 
u*attdėUokit neatėję pas mane-

D&. J. £. ZAREMBA 
SPECIALISTAS ,, 

Inėjimas Rūmas 1018 
4t W. JACKSON BOULEVARi-i 

Arti State Gatvės 
Tiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 

> po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 

po pietų 

DR. S. BIEZIS • i , 
J. 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
X — Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. .Leavitt S t TeL Canal 622J 

Rezidencija: «640 So. Maplewood 2> 
Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — S & T — 8 v. v 

Nedėl ioj: 10 — 12 ryto 

y. 

Tel. Canal 0257 R e a Prospect 66&ą^ 

Dfi. P. Z. ZAUTORIS 
Gydytojas ir Chirurgą*. 
1821 SOUTH HAJLSTED ST 

Rezidencija «€00 S. Artesian Av»» ' 
Valandos. 11 ryto iki S po plstu 

C Iki 8:30 vakare 

DR. CHARlfS SE6AL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu . 

4729 S. Ashland Ave. 
SPEOIJAL1STAS 

Džiovu. Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po*' 

pietų: 7 - 8 : 8 0 vakare *«• 
Nedėl iomis 10 iki 12 

TELEFONAS MIDWAY 2880 

OFFICES: 
1446 S. 49 Ct. 2924 VVashinffton 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd. 

Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451 

DR. S. A. DOVViAT 
Physic ian And Surgeon 

RESIDENCE 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2S8S 

Tel. Boulevard i 4 t j 

Dr. V. A. SIMKUi 
Gydytojas, Cnirurga* ir AkuSen, 

«141 SO. H A U T B D STRBfin 
Valandos: Nuo S — 4 p. p 

7—0 

Sundays By 
Appoininuent 

- ^ 

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 6918 

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vai. vakare 

Res?'3201 S. WALLACE STREET 

D E N I 1 S T A 1 

25 METU PATYRIMO 
Pritaikyme akinių del visokių aklų 

JOHN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių 

1801 South Ashland Avenue 
Platt Bldg., kamp. 18 S t 2 aukštaaj 

Pastebėklt mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va
karo. Seredomis nuo 9:30 iki 1% v. 

l y t o . Nedėl iomis nėra skirtų 
valandų, R o o m 8. 
Pfaone Ganai tfiS8 

•)ffice Boulevard 7041 

OR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTA9 

4846 So. Ashland Avenu* 
• n t Zaleskio Aptlekos 

O A . N E R Z M A N 
M R U S U O S Ą 

• * 
Gerai l ietuviams žinomas per 26 

metus kaipo patyręs gydytojas, cai 
rurgas ir akušeris. 

Gydo staigias ir chroniškas Ii-* 
gasvyrų, uioterų ir vaikų pa*al aau-
jauslus metodus X - R a y i , kitokiu* 
elektros prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street 

1025 V7EST 18 STREET 
VALANDOS: Nuo 10 - l t p^tų „ . 
DUO 8 i ^ 7:30 vai. vakare. 

' ««" 1 S ? .CanaI 8 1 1° Res- Sa 
2238. j e i neatsil iepiama, 
Randolph 8800. 

K* 

t 

s a u k ' 

Tel. Canal 6228 

DR. G. I. BLOŽIS 
D E N T I 8 T A 8 

2201 West 22nd Street 
( K a m p a s Leavltt S t ) 

Valandos: Nuo 9 lkl 18 ryto 
n u o 1 iki 9 vakare 

Tel. Brunsvrick 0624 
DR. A. J . GUSSEN 

Lietuvis Dentistas ^ S ^ A 
1670 14TLWAUKEB A V E N U E 

Talandos; 9-12, l^fi, 6-8:31 
•ekmadieniais Ir trečiadieniais 

suHltarlmą. 

Ofiso TeL V^ctory 16«7 
Of. Ir R e a Tai Hemlock t»»« 

DR. J. P. POŠKA 
8133 g. HALSTED 8TREBT1 

Antras of isas ir Resld«noi> 
6504 a ARTJESIAN AYEJ. 

Ofiso Vai. Nuo 8-12 i r ta i s : nuo 
7-8 vak. Antro O t VaL: Nuo 3-6 
po piet; Utara / ir S u b a t Nuo 
3-9 vak. Šventadieniais pagal n 
tarimą. 

* , L_ 

Tel. Lafayette 6820 

DR. J, A, PAUKŠTYS 
DENTISTAS X-BAY 
4193 Archer Avenn« 

DR. MAURICE KAHN 
Gydytojas ir Ghirnrgaf 

4631 30. ASHLAND AVI 
Tel. Yards 0094 

Realdeneljos TeL Plasa 8106 
VALANDOS: 

Nuo 10 Iki 18 diena, 
Nuo 2 iki • po p i e t į . 
Nuo 7 lkl • vakarą 
MedeL nuo 10 Vų I I 

. 

"•" 
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8 n R x u s i 9 $eštadi*ni«, Liepas 6 d., 1929 
— 

Švento Kryžiaus Parapijos Vasarinis ir Jubiliejinis 
d* via 

Nedėlioj Liepos-July 7 d. 1 9 2 9 

daria 
įuom 
tmon 
tavimi 
užduc 
apait 
akait] 

. 

Černiausko 
79 & Archer Ave. 

. 

Justice, Illinois 

PRADŽIA 10 VAL. RYTE ĮŽANGA 50c. 
Maloniai kviečiami visi mušu parapijonai ir 

kaimynai prieteliai. 

Klebonas ir Komitetai. 

No. K 

EI 

C H I C A G O J F 

> ' 

vičius), Gary, Ind., Ind. Har-
bor, ir kitur. 

X Rytoj Marąuette Parke 
Marijonu Kolegijos Rėmėjų J X "L. Vyčių Diena 

liepos pavyko kuogražiausia. metini* piknikas. Tarpe kitko į į ^ - ^ f c i k b p i t Šilta 
Nors parodą lietus suardė, bet.'programoj, 4 vai. po pietų v n < : j i r n s H:Anfls 5 l l v n n o • _ j 

Marijonų Farmą įvyko liepos 
4 d. ir pusėtinai pavyko. A n 
tras išvažiavimas į tą Far
mą bus Darbo Dienoj. 

X Antanas Radomskis iš
važiavo vakacijoms į Momerf-
ce. 111. prie Kankakee upes, 

piknikan suvažiavo didelis 
"kraudas" jaunimo. 

X Ir dangas (Stickney) pa
imtas vienas gražiausių; me
džiai, visur tiršta žolė nu
plauta, lig miesto parkas. 

X Šis Chicagos Vyčių pik
nikas pažymėtinas tuo, kad 
darže prie baro nebuvo slap
ta pardavinėjama svaigina
mieji gėrimai. Visą dieną 
jaunimas dailiai linksminosi. 

X Svečių Chicagos Vyčių 
piknike buvo iš Mihvaukee, 
Kenosha (gerb. kun. Urboną-1 

Vyčių Mergaičių sporto lygos 
du tymai ižais indor-baseball. 
Kviečiami kuodaugiausia šuva 
žiuoti žaidimo pažiūrėti. Šis 
žaidimas įvyks pastangomis 
sportininkės ponios Martino-
nienės ir Lygo s pirm. p-les 
Grybaitės. 

X Per "Labor Day" (rug
sėjo 2 d.) Chicagos Vyčių Ap
skritys Černiausko darže 
rengs paskutinį 1929 m. pik
niką. 

X Pirmas išvažiavimas : 

vasaros dienas žuvaus ir me 
džios. Iš savo laimėjimų jis 
skiria ir "Draugo'' piknikui 

X Piknike Marijonų Far- j su duoklėmis, prašomi užsimo-
moj darbavosi r Draugo*' tai-į keti. Taip-gi turim daug nau-
kininkai. Prie lietuviškų sal- .jų sumanymų svarstymui. 
dainių gryno pelno padare 
$55.00, prie rūtų darželio ir 
lazdžiukių uždirbta $26.00. 
Bridgeporto Marijonų Rėmė
jų veikėjai uždirbo $30.00. 

Restoranas padare gryno pe 
Ino 86 dol. su centais. 

. 
J. Mikėnas, radt. 

SLAPTOJI UGA 

ČEKIŠKĖ, Kauno apskr. 
Čia buvo labai išsiplatinęs sla
ptas degtinės pardavinėjimas 
ir nuo tos ligos niekaip nega
lėta pasigydyti. Atsikėlus nau X Rytoj liepos 7 d. Mar 

dovanų. ( jĮ,|lquctte Parke Marijonų Rėme- jam policijos tarnautojui Re-
X Poni Z. Sakalienė, "Mo-'J1* Chicagos Apskritys rengia gelskiui, kurs dar tik mėnuo 

terų Dirvos" redaktorė g n • išvažiavimą. Visi skyriai Čekiškėje tegyvena, šis papro-
dukterim Aldona, išvyko po- į p r* e išvažiavimo uoliai ren- tys labai staigiai pradeda, ny-
ilsiui j Dr. Račkaus vilą S*8'- Todėl išvažiavime bus vi- kti. Žymiai pradėjo gerėti ir 

šokių gerybių įr žinoma lie- keliai, kurie čia seniau men-

PARSIDUODA ice-cream 
parlor. Biznis išdirbtas per il
gus metus, arti dviejų moky
klų ir bažnyčios. Pigiai. 

3329 Auburn Ave. 
Tel. Prospect 3938 

Mainysiu bizniava namą, e-
santi Cicero Lietuvių koloni
joj į privatišką dviejų ar vie
no flato namo arba loto. 

S. KIELA 
4843 VVest 14 Street 

PAIEŠKO darbo p a t y r ę s , $ 
džanitorius, išbuvęs tame dar
be 7 metus. Kam tokio reikiai--
arba žinantieji vietą pašaukit 

Lafayette 5469 

* ; • -

RABORIA1 
Phone Bonlerard 4139 

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

E Z E R S K I 
tJETlTVIS GRABORIUS 

O f 1 s & s* 
4StS S. MARSHFIELD AVENUU 

Tel. Boulevard 9277 

"Vaivą'', prie Gage ežero. 

X Išvažiavimas į Marijonų 
Farmą liepos 4 d. buvo šiek 
tiek lytaus sutrukdytas, bet 
privažiavo nemažai gerų rė
mėjų. Buvo visokių laimėji
mų. Iš laimingiausių buvo 

tuviškų saldainių. 

VISŲ NOETHSIDIEČIŲ 
DOMEI. 

kai būdavo taisomi. "M. R.' 

r 
I 

S. D, LACIIMTICZ 
Lietuvis Grabortus 
Patarnauja laido

tuvėse kuopiglausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o m*20 
darbu busite uif-
aedintl. 
Tel. Roosevelt 1515 
arba 2518 
1314 W. 23rd Place 

Chicago. I1L 

Mūsų patarnavimas 
muomet sąžiningas Ir 

>eb rangus, nes netart
ai e Išlaidų užlaikymui 
įkyrių. 

Nauja, graži ko
plyčia dykai 

3307 Auburn Avenue 

S I U V Ė J A S 
JUOZAS JOKŠAS 

Kurie tik turiteutomobilius, S i u v u visokius vyriškus nau-
visi prašomi suvažiuoti 7 d. * » drabužius, senus siutus iš-

kun. A. Baltutis, laimėjęs pen l i e p o s p r i e š v Mykolo bažny- klyniju ir prosiju. Merginų 
tardą, o West Sidės biznie- č i o s I § d i a v i s i j d u o s i m į .dnsBM, kotus ir siutns. 
rius M. Kaminskas laimėjo Manjuefte parką — į Marijo- j Visokius kailinius per-
paršą, už kurį gavo penkine, n y Kolegijos Rėmėjų pikniką. d i r b u P a S a l naujausios mados, 
o tą penkinę paskyrė ant T a i d i d e l e i n o r t h 6 i d i e 5 i ų <<ek. Gausite geriausią patarna": 

creamo. Jurgis Dambraus- skursnai" vadovaus V. Dar- m $ u ž Praus ias kainas. 
1 "• — • v • i / - * i ^ f f * , - , M 

PIANO PAMOKOS. 
Duodu pamokas ant piano, 

nebrangiai Prašome atsilan
kyti vakarais po šešių, ir su-
batomis nuo dviejų> 

i 

ALFRED ALIJAUSKAS 
4029 So. Talman Ave. 

ĮVAfltŲS KONTRAKTORlA 

J, S. RAMANCIONIS " 
Buvęs vedėjas Bridgeport Paintina, — 

a Hardware Co., dabar perėmė visą , - ' 
bisnj į savo rankas Ir duos visose šio 
bianlo lakose pirmo* klesos patar
navimą. 

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER 
Painter8 A. Decorators 

3- 8. Ramancionls, savininkas 
3147 So. Halsted Street 

TeL Vlctory 72€1 

M. ZIZAS 

vi-

A. P E T K U S 
Graborius ir Balzamuotojas 

Simpatiškas — 
Mandagus — 

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas. 

J. F. EUDEIKIS KOMP. 
PAG R ABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 

4605-07 So. Hermitage Ave. 
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield Avenue 

SKYRIUS 
.1410 So. 49 Ct, Cicero 

Tel. Cicero r 7 94 
SKYRIUS 

3201 Aubtfrn Avenue 
TeL Boulevard 3201 

J. F. RADZ1US 
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE. 
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų ie-
dlrbystės. 

OFISAS 
648 West 1S St. 
Tel. Canal 6174 
• V I R I U S : 8238 
So. Halsted 8treet 
Tel. Vlctory 40 8 S 

Mes sutei
kiam manda
gu, draugišką 
patarnavimą. 

Pa tara avimas 
visose Chica
gos dalyse ir 
priemiesčuose. 
Grabai pigiai 

net už $25. 

OFISAS 
3238 South 

Halsted 
Vlctory 

įce 
kas laimėjo žąsį. 

X Town of Lako biznieriai 
rytoj į savo parapijos pikni
ką vyks visokiais budais, 
kaikurie lėks net orlaiviais. 
Piknikui viskas yra prirengta,' 

lypae gerai yra prisirengęs 
| biznierių choras, kuriam va 
jdovauja real estatininkas J. 
J. Zolp. Į tą chorą gautas nau 

guzis. 
r. r. 

P R A N E Š I M A S . 

Su pagarba Jusu; Siuvėjas. 
2058 VVest 22 Place 

Tel. Canal 6901 

Del geriausios rųSies 
ir patarnavimo, laukit 

6 R E E N VALLEY 
PRODUCTS 

Olaells Šviežių kiauši 
nlų, sviesto Ir sūrių 

VVm. J. Kareiva 
Savininkas 

•644 So. Paulina St. 
Tel. Boulevard 1189 

Mamų Statymo Kon traktorius 
Statau Įvairiausius namus prieinam* 

kaina. 

7217 S. California Avenue 
Telef. Hemlock 5526 

Telefonas Canal 7111 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojlmo Kontraktorlua 

Dalų ir Popieros Krautuve 
2114 8. LEAVTTT ST. Cbicagv 
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dienį, liepos 7 d. Šv. Jurgio 
jas narys Jurgis Černiaus- par. salėj. Draugės malonėsite; 
kas, daržo savininkas. 

Issirenduoja ofisas. Tinka 
daktarui, advokatui ar kito-

Bridgeport — Dr-ja Šv. Pe-1 klam profesionalui. Galima su 
tronelw turės pusmetinį susi-j gyvenamais keturiais kamba-
rinkimą 1 vai. po pietų sekma- 'riais arba be jų. 

2535 W. 63 street 
2-ras au^tis 

Rockwell 

Virginia 1290 

St. 
I 

I. J. Z O L P 
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS 

1650 Weat 46th Street 
Kampas 46th Ir Paulina Sta 

Tel. Blvd. 6203 
t 

Nuliūdimo valandoje kreipkitės 
prie manės, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, serai Ir pigiau 
negru kitur. Koplrel* del Šermenų i 
dykai. 

Telefonas Yards 1138 

STANLEY P. MAŽEIKA 
GRABORTUS IR 

BALSAMUOTOJAS 

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 AUBURN AVENUE 
Chičago, 111. 

VIEŠA PADĖKA 

STANISLAVA 
SIMINAUSKAITĖ 

Mirė birželio 25, 1929, palai
dota šv. Kazilniero kapinėse 
birželio 29. 

Norime išreikšti širdingą a-
čiu visiems, kurie teikėsi mums 
patarnaut mūsų nuliūdimo va
landose. 

Dėkuojame gerb. klebonui 
kun. H. J. Vaičunui, kun. M. 
Švarliui, kun. Gasparaičiui, taip 
gi ir klerikam Valančiui, Pet
rauskui ir Urbai už gedulingas 
pamaldas. Dėkuojame vargo-, 
nininkams A. Mondeikaf ir R. 
Juškai ir choro narei B. Jur-' 
geliutei, kurie giedojo "Ave 
Maria" labai gedulingai. 

Tap-gi esame visi labai dė
kingi tiems, kurie aukavo mi
šioms ir prisiuntė gėlės. Taip-gi 
dėkavojame grabnešiam, gėlių 
nešėjom Ir visiems kapinėse 
dalyvavusiems. 

širdingiausia ačiū tariame vi
siems giminėms, draugams ir 
pažįstamiefcas ir grab. J. F. 
Eudeikiui už gražų patarnavi
mą ir tvarkų laidotuvių surė
dymą. Mes jums busime dė
kingi iki mirties. 

Nuliūdusi* 
Himanausku šeimyna. 

visos atsilankyti, nes turim 
daug svarbių reikalų nutarti. 
Visas kviečia. 

Ona Taujenienė, pirm. 

(22-7) 

MAROUETTE JEVVELRY 
& RADIO 

Savininkas R. Andreliunas 
• 

Užlaikau visokių auk
sinių ir sidabrinių dai
ktų, vėliausios mador 
radio, pianų rolių, re 
kordų ir 1 1 Taisau 
laikrodžius ir muziko* 
Instrumentus. 

V. PAUKŠTIS 
HARDWARE STORA 

Palnt, Oll A Glass 
1701 West 47th Street 

Tel. Lafayette 1217 

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street 

^Išsirenduoja 7 kambarių j 2 6 5 0 West 63rd St. Chicago. 
flatas, 3-čias augštis, steam Telefonas HEMLOCK 8880 

S, A, ZOLP 
heat, tik ką pertaisytas. $60 
mėnesyj. 

Roseland. - Liepos 12 d. ^ g S o 0 a J d e y A v e 

7:30 vai. vakare, svetainėje Į (2-8) 
341 Kensington ave. įv^ks — ••e 

Roselando Lietuvių Kliubų ir i DIDELIS BARGENAS 
Draugijų Savitarpinės Pasa i - [p a r s i d u ( ) d a m n r o n a m a S ) 2 
pos Susivienijimo pusmetinis j fl p o 6 k a m b # k a r § t u vande-
susirinkimas. Siame susirin- |n i u apšildomas, geroje vieto-

I kime bus pusmetinis raportas' į e rnaži taksai. 
svars- 1608 So. .49 Ave. Cicero, UI. 

2-ras augštis. 
(visokių pranešimų ir 
! tomą prisirengimas prie iš-
I važiavimo, kuris įvyks liepos 
Į 28 d., Wildwood miškuose. Vi- PARDAVIMUI 2 breniavi 
! si nariai (ės), atsilankykite pa- lotai, randasi greta prie Ca-
| skirtu laiku. Taipgi atsilanky- jlifornia ave. ir 73 st. Parduo
kite tie, kurie norite prisira- ; siu- už ta, kę. mokėjau ir va-
šyti prie Susivienijimo. Pri- žiuosiu į Lietuvą. Atsišaukti 
imama abiejų lyčių nuo 16 m. 
iki 45 metų amžiaus. 

Sekretorius. 

Brighton Park. — Susirin-

Langams užlai
dos 36 colių pla
tumo 7 pėdų il
gumo visokių 
spalvų tiktai 50c. 
Taip-gi imam or
derius ant spe-
cialnų užlaidų 
pigiai. 

Daržų laistoma 
roberinė paipa 
% colių storumo 
tiktai 9 % c. pėda . 

St. Louis "Dutch Boy" white 
lead 100 svarų $11.50 
Pure Turpentine 80c. gal. 

Pure Boiled Linseed Oil 
98c. Galionas 

PRISTATOM VISUR 

JOHN DERINGIS 
4414 So. ĮtockweH Street 

Chicago, UI. 
Telefonas Lafayette 4689 

KARPENTERIS IR GENERALIS 
KONTRAKTO RDJS 

18 Bridgieporto išsikėlė į Brlghton 
Parka. Naujas adresas-

2906 West 39 PI. Laf. 9119 

Tel. Boulevard 9S14 

M, VUSZKA d CO. 
PLCTMBING A HEATTlfG 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausia 

4e§4> 8 0 . PAULINA 
J 

6749 So. Clairmont St. 
(Beizmente) 

BARGENAS 
Parsiduoda bizniavas namas 

PRANEŠIMAS 
Turime garbės pranešti lietuviams, 

kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH "400", kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 

kimas lietuvių R. K. A. ivyks 730 W, 18 st. Storas, 4 kamba-: teisingą patarnavimą. 
Automobilių sales ruimis atdaras liepos 7 d., 1 vai. po piet, par. • riai su maudynėmis. Antras • vakarais ir sventadieniaia 

mokyklos kambary. Malonėkit flatas 6 kambariai ir maudy-į BALZEKAS MOTOR 
L c ^ ,„,_. v SALES, 

4030 Archer Avenue 
TeL Lafayette 2082 

nariai (rės) skaitlingai atsi- nes. Savininkas 
lankjti, nes bus pusmetinis, 
susįrinkimas. Katrie pasilikę i S. M. S. r 

718 West 18 Street 

i 

JUOZAS K ENCERIS 
OENERALIS KONTRAKTORIUl 

Ir 
REAL E8TATB 

Namus stato, taiso, perka Ir 
parduoda visoje Chlcagoje 

4441 a 1COZART 8T. LAF. I l « | 

M0RT6EČIAI-PASK0L0S 

2-RI MORGIČIAI 
3 TI MORGIČIAI 

6% Nuošimaai 
Paskola suteikiama 1 vieną dieną. 
Perkame real estate kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation 

Kapitalas $600,000.00 
3804 8 0 . KEDZIE AVENUB 

Tel. Lafayette 6788-171« 
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KINIJOS 
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Kinijoj, 
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