
Katalikai paaaullonya turi kilnu ®i- 
davln), — Jneitl J Šeimyna* Ir J vt- 
auomen* Kristaus mokslą, atnaujinti 
žmonių dvasią. Jfizau* Širdies viešpa
tavimas milijonų Širdyse — tai musų 
užduotis. "Draugus” padls jums tą 
apaštaiavlmo darbą atlikti. Užtat, 
skaitykite Ir platinkite “Draus*. ”
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' LENKAI ŠAUDO LIETU
VIUS SIELININKUS

KAIP SENATORIUS PRALEIDŽIA ATOSTOGAS

ie, Šaudo Lietuvius
SIBERIJOS - MAND2IURU0S PASIE

NIU ĮVYKĘ SUSIRĖMIMU f BERLYNAS, liepos 19. — 

i 16 Kauno praneša, lenkų ka-

Pramatomas Japonijos Įsimaišymas; Bolševikai reiviai užėmė Lietuvai prigu- 
Mobilizuoja Mongolus; Harbine Karo Pa- linčią mažą saiaitę Merkio u- 
dėtis; Maskva Tarnybon Pašaukė Gen. Bu- pėje. Tai atlikdami pašovė
denny; Ima Veikti Gen. Semionov tris lietuvius sielininkus.

ĮVYKĘ SUSIRĖMIMAI, 
RUSAI ATBLOKŠTI

GAL JAPONIJA ĮSI
MAIŠYS

LONDONAS, liepos 20. — 
“Associated Press” žiniomis, 
Rusijos sovietų valdžios ka
riuomenė palei Blagovieščensk 
mėginusi pereiti sieną į Man- 
džiuriją. Bet kiniečių kariuo
menė atgal atbloškusi rusus.

Anot nepatvirtintų žinių, 
sovietų kariuomenė užėmusi 
Mančuli. Tai Kiniečių Rytinio 
geležinkelio stotis Mandžiuri- 
jos pusėje. Mančuli arti Sibe
rijos pasienio.

Sovietų lakūnai skraido, 
ant Mandžiurijos plotų ir iš
mėto atsiliepimus, kad kinie
čiai stovėti; Maskvos valdžios 
pusėje.

Londone pažymima, kad pa
dėtis bloga, gali užsipliekti 
karas, gali kilti iš paprastų 
priešakinių sargybų susirėmi
mų.

Žinovai yra nuomonės, kad 
karo nėra ko bijoti, nes jo 
nebus. Maskva pasaulį tik bau 
gina. Bolševikai negali kariau
ti. Kinija taipat nenori karo.

AUSTRIJOS PREZIDEN
TAS DALYVAUS MISIJŲ 

KONGRESE
TOKYO, liepos 20. — Spė

jama, kad gal Japonija Įsi- VIENNA, Austrija (per pa
maišys j bolševistinės Rusijos štą). — Rugpiūčio pradžioje 
su Kinija nesutikimus ir mė- Gabrieliaus vienuolyne j- 
gins abi puses gražiuoju tai-1 Tarptautinis Akademi-
kinti.

Yra baimės, kad Mandžiu
rijos pasieny gali įvykti neti
kėti susirėmimai ir iš to gali 
kilti karas.

šis laivas yra “Felicia”. Rhode Isiand valstybės se
natorius Metcalf jame turi .atostogas. Važinėjas Naujo

ms Misijų Kongresas. Daly-1 = 
vaus ir Austrijos respublikos 
prezidentas Miklas.

sios Anglijos pakraščiais.

BOLŠEVIKAI GINS SAVO 
KAPITALĄ

MASKVA, liepos 20. — So 
vietų valdžia paskelbt'*, kad į 
Kiniečių Rytinį geležinkelį 
Rusija yra įdėjusi 189 milijo
nus dolerių kapitalo. Tas ka
pitalas turi būt apsaugotas, 
sako komisarai.

ORGANIZUOJASI BOLŠE
VIKŲ PRIEŠAI

PEIl’ING, liepos 20. — 
Dairen gyvena gen. Semio
nov, buvusis Rusijos kazokų 
vadas, kurs ilgas laikas ka
riavo prieš bolševikus.

Sakoma, Mandžiurijoj ir ki
tose Kinijos dalyse yra apie 
30,000 rusų kareivių, kituomet 
kariavusių prieš bolševikus. 
Gen. Semionov juos nori su

organizuoti ir šiandie pasi
taiko proga atnaujinti prieš
juos kovą.

Lietuvos Maldininkai Romoje

Japonijos kariuomenės vir
šininkai turi konferencijas. 
Mįųisterių pirmininkas lĮąma-

BRITANIJOJ PABRANGS 
DUONA

CHICAGOJE
—-r—

Iškrito per langą
Iš Šv. Lūki) ligoninės per 

langą ižkrifr dr, ant šaligatvio 
žuvo Miss PffiHipš,

LONDONAS, liepos 20. —
. ‘ Del menko šįmet kviečių der-

guch! lankėsi pas imperato-, liau8 j Valstybėse, Kanadoj 23 5632 So- Marshfield a-

rrų‘ j ir Argentinoj, ateinantį pir- ve'
———— madienį pirmiausia Valijoj į ^upekta, kad jinai iš lovos

MOBILIZUOJAMA M)0N- bus pabranginta duona. Kvie- P8^88’0 pasidirbdino virvę
GOLŲ ARMIJA

RYGA, liepos 19. — Rau
donosios armijos Siberijoj vi
ršininkas gen. Knbišov parė
dė mobilizuoti mongolų armi
ją. Apie tai praneša iš Mask
vos per radio.

čių derlius menkas del kaitri;. *r Per 12-ojo aukšto
leidosi. Pasiekė' tik .10 aukštą

ANGORĄ PALIETE 
GAISRAS

KONSTANTINOPOLIS, , 
liepos 20. — Turkijos sostinę

ir iš tenai krito. Nelaimingoji 
klajojus. Girdi, slaugė vos 
trumpam laikui iš jos kamba
rio buvus pasišalinus.

Militarinis lavinimas

Port Sheridan prasidėjo 
metinis Piliečių Militarinjs 
Lavinimas. Įstojo, 2,011 jau
nų sveikų, savanorių. Lavini
mas tęsis 30 dieni;.

: ■' • ' į J*.--*-'
Rastas lavonas

Aną dieną išėjo medžiotų 
O. E. Russell, 45 m., 1714 Be- 
lmont avė., valgyklos savini
nkas. Jo lavonas rastas ne
toli Fox ežero. Šalę lavono 
šautuvas. Matyt, netyčiomis 
persišovė.

Angora palietė didelis gais- 
Mongolų raitarija ir Sibe-, ras. Žymi dalis namų nuėjo 

rijos kazokų pulkai sutrau- dūmais. Nuodėguliuose atras- 
kiami į Urgą, Petrovską, Ba- ta 6 žmonių lavonai, 
barovską ir Blagovieščenską.
Gen. Kubišov yra Blagovieš- 
čenske.

Plėšikas nubaustas
Plėšikas John Schultz teis

mo nubaustas kalėjimu visam 
.savo gyvenimui.

Nežinomo žmogaus lavonas 
upėje

Chicago upėje ties Jackson 
boulvardu rastas pliuduruo- 
jąs kažkokio apie 60 m. am- M. Adamotvski. Šiandie į vy
žiaus vyro lavonas. Sakoma, ksta laidotuvės. Pamaldos bus 
keletą mėnesių vandeny išbu- ^v- Jadvygos bažnyčioje. 
vęs.

Mirė 38 wardos aldermonas

LAKŪNAI IŠVYKO J 
AMERIKĄ

PARYŽIUS, liepos 20. — 
Amerikos lakūnai Williams ir 
Yancey, kurie perskrido At- 

MASKVA, liepos 20. — So lantiką, garlaiviu Republic iš- 
vietų valdžia iš atostogų tar- vyko į Ameriką.
nybon pašaukė gen. Budenny,! —---------- i----
pasižymėjusį raudonosios rai- 
tarijos vadą.

TARNYBON PAŠAUKTAS 
GEN. BUDENNY

ŽEMES DREBĖJIMAS 
FLORENCIJOJ

Audra Michigane

1 Užvakar vakare ir paskiau 
naktį Michigan ežere siautė 
didelė audra kilus nepapras-

VALSTYBINIAI MOKES
ČIAI NEMOKĖTI

Valdžia jam paveda; suda-' ... 1 -------------------
ryti stiprias oro jėgas Man- A’ ItalGa’' Agentai rado daug alkoholio
džiurijos pasieniu; sustiprin- P08 ' . Jar naktl 81. Vienam Illinois Central ge-
ti šaulins, raitelius ir "tau- m,est’ lr aPyl'»k«
kų” diviziją Tolimuose Ry. 8markus drebėjimas.

!tuose; padidinti Petrogrado Dau* nam’ 8',Ka‘linta-

BUKAREŠTAS, liepos 20. 
— Buvusis Rumunijos sosto 
įpėdinis princas Karolis turi 

tam šiaurrytiniam vėjui. Vie- didelį dvarą. Valstybiniai mo
tomis miesto pakraščiai užlie- Regėjai nemokėti. Tad vald- 
ti. j žia išsprendė parduoti iš to

dvaro 100’ tonų kviečių.

HARBINE KARO PADĖTIS

TOKYO ,liepos 20. — Ma
ndžiurijos mieste Harbine pa
skelbta karo padėtis ir įvesta 
laikraščiams cenzūra.

ir Maskvos garnizonus, ir pa 
tvarkyti karo laivyną.

i
AFGANISTANAS IR 

KRIKŠČIONYBE

ležinkelio vagone prohibici- 
niai agentai rado 65,000 dole
rių vertės alkoholio. Nežinia, 
iš kur tie svaigalai atvežti.

SPROGIME ŽUVO 
7 DARBININKAI

VOKIETIJA PATARNAUJA 
KINIEČIAMS IR BOL- i 

ŠEVIKAMS

BOMBAJUS, Indija (per 
paštą). — Kol Afganistane va
dovavo emiras Amanullah, ka-

BERLYNAS, liepos 19. — ta3ikų misionieriai turėjo vil- 
Bolševistinė Rusija kreipės į t,e8.ton Sal,n lneiti krikščio- 
Vokietiją, kad ši jos reikalus nybės Plat,nlmui‘ Siandie-gi 
Kinijoj atstovautų. Vokietija tft v1,tlB lSnykT18 
sutiko. Taipat Vokietija sutiko
atstovauti Kinijos reikalus 
Rusijoj.

Be Afganistano krikščiony
bės platinimas negalimas dar 
ir Tibete.

NEW KENSINGTON, Pa., 
liepos 20. — United States

—---------------- Aluminum Co. dirbtuvėje
Suptaišiflta bomba sprogo žalvario dulkelės. 7 

Sprogus bomba apardė prie darbininkai žuvo ir 9 snžeis- 
angj namų, 3121 Princeton a- ta. ' i 1
ve., kada 7 narių šeimyjia ra
miai miegojo. Priežastis ne
žinoma. •

SEKMADIENIAI KINIJOJ 
PRIPAŽINTI

Du policmotiai teisman
Du policmonai, Allman ir

NANKINGAS (per paštą) 
Kinijos valdžia paskelbė

Hennessey, patraukti krimi- parėdymą, kuriuom einant vi- 
nalinin teisman už vieno sa- si sekmadieniai pripažinti 
liunininko apiplėšimą. šventęmis dienomis. •

Iškilmingas sutikimas sto
tyje. Audiencija Vatikane šv. 
Petro Ir Povylo dieną. Po
piežius Pijus XI-sis sujau-' 
dintas priėmė maldininkų ir 
Liet. jaunimo adresus ir pa
sakė nuoširdžią kalbą. Bu
vo pirmąsyk sugiedotas Lie
tuvos himnas Vatikano val
stybėje. Katakombose įvy
ko pamaldos. Pietūs pas Ba- 
rtolonl. Liet maldininkai da
lyvauja beatifikacijoj.

(“Ryto” korespondento tele
grama iš Romos). 

Birželio mėn.. 28 d. dvylik
tą valandą atvykome į Romą. 
Stotyje mus sutiko Popiežiaus 
Nuncijus Lietuvai J. E. Ar
kivyskupas Ričardo Bartolo- 
nį, prof. kun. P r. Būčys, kun. 
dr. Rėklaitis, Dr. J. Leimo- 
nas, p. Salvatori ir kiti. 

Šventųjų Petro ir Povylo

dieną 7 vai. gavome audienci
ją pas Šventąjį Tėvą Pijų XI- 
jį, kurioje dalyvavo ir arkiv. 
Bartoloni.

Audiencija užtruko apie va
landą laiko.

Jo Šventenybė Popiežius pa 
sakė ilgą ir nuoširdžią kalbą, 
kurią paduosime vėliau. Lie
tuvos maldininkai Popiežiui į- 
teikė gražų bendrą ir katali
kiškojo jaunimo vardu adre
są. Popiežius tuos adresus 
priėmė sujaudintas.

Per audienciją atminimui 
gavome po medalikėlį. Pirmą
syk Vatikane sugiedojome Lie 
tuvos himną.

Birželio 30 d. katakombose 
arkiv. Bartoloni laikė šv. Mi
šias. Visi priėmėm šv. Komu
niją. Komitetas pakviestas 
pas Bartoloni pietų. Dalyvau
sime beatifikacijoj.

ar*,- --

LIETUVOJE
ATGYJA PAVASARININKAI

I LEIPALINGIS/(Seinų ap.) 
Leipalingio pavasarininkų kuo 
poj buvo į 300 narių, bet ji 
buvo jau-išsiskirsčiusi ir ap
mirusi. Dabar ją. vėl stengia
si atgaivinti uolus, veiklus ir 
energingas veikėjas kun. Bu
rokas. Prirašomi vis nauji na- 

Įriai ir gaivinami senieji. 30 d. 
birželio vėl padarė susirinki
mą ir 9 vai. ryto išklausė vi
si šv. Mišių. Kun. Burokas pa
sakė gražų pavasarininkams 
pamokslą. Yra vilties, kad Lei
palingio pavasarininkai spar
čiai žengs į priekį. Laimutis.

SUGRĮŽO IŠTREMTIEJI

Sugrįžo iš Varnių stovyk
los ištremtieji darbo federa
cijos vadas dr. K. Ambrozai- 
tis ir “Darbininko” redakto
rius p. P. Jočys. Stoty juos 
pasitiko federacijos centro va
ldybos ir Kauno skyriaus at
stovai, artimesnieji draugai.

‘R. >>

TAUTININKŲ CENTRO 
VALDYBA

Į tautininkų centro valdybą 
pirmininku išrinktas inz. V. 
Vileišis, vicepirmininku — p. 
J. Lapenas, sekretorium — p. 
J. Žukas, iždininku — M. Kar 
volis. Tuo būdu centro valdy 
boj palieka tie patys, kurie 
buvo ir praeitais metais. Tik 
partijos generalinis sekreto 
rius p. Žukas sykiu išrinktai 
ir centro valdybos sekreto 
rium. “R.”

SUSTOJO “LITĄ

RUNDSCHAU”

Vokiečių kalba Kaune lei
džiamas nuo 1924 m. dienraš
tis “Litauischen Rundeschau” 
nuo liepos 1 d. daugiau neiš
eis. Drauge likviduojama ir 
vadinamoji vokiečių spaustu
vė. Dienraščio redaktorius p. 
Schamier išvažiuoja į Kara-* 
liaučių, kur vieno laikraščio 
redakcijoj ves ekonominį sky
rių. ' “R.”

GELEŽINKELIŲ PAJAMOS

Gegužės mėnesį geležinkelių 
pajamų gauta 3,790,000 litų. 
Platieji geležinkeliai davė 3,- 
025,000 litų, siaurieji — 210,- 
000, be to, už įvairius perve
žimus bargan dar turi gauti 
apie 55,555 litų. “R.”

RASTI 9 LAVONAI, 
40 SUŽEISTŲ

DENVER, Colo., liepos 19. 
— Iš įkritusių upėn Chicago, 
Rock Isiand and Pacific ge
ležinkelio traukinio Pullmano 
ivagonų ligi šiandie 9 lavonai 
išimta. Yra baimės, kad žu
vusių bus daugiau. Be to, 40 
asmenų sužeista.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Dailus oras; kiek ši
lčiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85 
Francijos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 13.89 
Italijos 100 lirų 5.22 
Vokietijos 100 markių 23.80
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“DRAUGAS”
Kskynui — knMMltonl— 

PRENUMERATOS KAINA; Metama — PO-

M Metų — 11.60, Trim* Mtaeatama — 94.44, Viena* 
MtaeMul — 76a. Europoje — Metama 97.44, Puael Me
tų —- |4.0*, Kopija .410.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų neirt
am. jei aepreioma tai Atdaryti t* neprtshmdtama taae 
tikslai pašto lenkių.

Refektorius prtfcaa — nuo 11:44 Iki 19:H raL
kasdien.

f»^daka galėtų atlikti savo įvairių laipsnių pi- 
, | Matines pareigas.
J 3) Valstybė turi padrųsinti kiekvienos 

rūšies sveikų auklėjimo darbą ir gali imtis 
reikalingų priemonių, kad butų užtikrintas 
auklėjimo vaisingumas.

4) Tiems tėvams, kurie neturi reikalingų 
savo vaikams išauklėti lėšų, valstybė turi pa
rūpinti tas lėšas iš bendro fondo, kuris susi*

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
DARBININKŲ VEDAMA 

KASYKLA UŽDA
RYTA.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pertikalarna

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki B 
vaL po piet.

“DRAUGAS”
UTRUANIAN BAILY FRIEND

i

Publlehed Daily, Exoept 8undsy.
BUBSCRIPTIONSt One Tear — »!.«•■ Slx Montfca

|«.«e, Three Montfca — >1-44. Oae Moatfc — 74©. 
■urope — One Tear — 9?*W, Blx Montks —' |4.M, 
Dopy —» .41c.

Advertlelng ln “DRAUGAS” brlngs best results.
Advertlslng retes on appitcatKbn.

“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Av<s Čikagą.

DIENOS KLAUSIMAI
J

KAM PRIKLAUSO MOKYKLOS.

Šis klausimas visur tebėra aktualus. Jis 
beveik visur yra gyvai svarstomas, Del mo
kyklų ginčijasi laikraščiai, dėl mokyklų eina 
kovos parlamentuose. Italijoj, Anglijoj, Ru
sijoj, Prancūzijoj, Meksikoj, Lietuvoj, ir net 
Jungtinėse Valstybėse ir kitur mokyklų 
klausimas nėra pilnai išrištas ir dėl to kila 
daug ginčių. Yra, mat, žmonių grupės, ku
rios norėtų mokyklų, taip kaip ir spaudų, 
panaudoti savo partijų naudai ar šiaip jau 
kokių nors idėjų palaikymui.

Bet prie mokyklų kontrolės niekas tei
sės neturi. Toji teisė išimtinai priklauso tė
vams, nes mokyklose mokoma nė kieno kito,

Netoli Dana, Ind., yra ang
lių kasykla “Bono” vadina- 

daro iš visų piliečių mokesčių. Bet šitokiu ina “Seniau kasykla buvo
budu prisidėdama prie mokymo, valstybė ne
privalo varžyti tėvų atsakomingum© tarp jų 
ir neprivalo jiems kliudyti laisvai pasirinkti 
mokyklų. Kur yra tikėjimų įvairumas, turi 
būti ypač žiūrima, kad nebūtų daroma skir
tumo.

5) Ten, kur yra mokymui patalpų (na
mų), nesant kam kitam tuo pasirūpinti, vals
tybė gali imtis tai parūpinti, bet tai ji gali 
daryti tik, neišgalint tuo pasirūpinti vaikų 
tėvams, tėvų atsakomybės ribose, kaipo jų 
pavaduotoja.

6) Mokytojas visados dirba tėvų vardu, 
1x4 ne valstybės vardu (nors valstybė tam, 
kad apsaugotų bendrų piliečių gerovę, gali 
imtis protingų rūpesčių, kad mokytojai savo 
darbų dirbti sugebėtų).

7) Mokytojas niekados nėra valstybės 
valdininku, niekados juo negali būti ir pats 
neprivalo save tokiu laikyti ir neturi leisti, 
kad kiti jį tokiu laikytų.

Mokytojo valdžia, kurių jis turi vaikų 
mokymui ir auklėjimui, kuri jam duoda tei
sės, kad vaikai jį gerbtų ir jo klausytų, parei- 

I na jam iš Dievo per tėvų tarpininkavimą, o 
ne per valstybės tarpininkavimų, išskyrus at
sitikimų, kai valstybė veikia tėvų vardu”.

Anot “M. L.”: Valstybė neturi pagrindė 
mokyklų srityje reikalauti sau teisių, pana
šių, kaip Bažnyčia, mat čia visai kas kita. 
Bažnyčia yra motina, ji gimdo sielas malonės 
gyvenimui, ji turi tad rūpintis antgamtiųiu 

1 auklėjimu. Ji turi iš Dievo tiesiogine parei-

vadinama tiesiog Dana. Ap
link jų per 6 niailes nėra ki
tų kasyklų. “Bono” yra apie
160 pėdų gili ir seniau į die
nų joje 450 tonų anglių buvo 
pagaminama.

Šių metų pradžioje kasykla 
buvo visai uždaryta. Visos 
mašinerijos ir vagonėliai į

gyventi, “Bono” kasyklos 
savininkai pareikalavo iš uni
jos sau “čarterio”. Tas jiems 
atsakyta. Pažymėta, kad sa
vininkai negali būt darbinin
kais ir unistais.

Kada darbininkai atnaujino 
darbus ir pradėjo jiems sek
tis, tada unistai darbininkai 
iš Clinton© pas juos nuvyko 
ir pareikalavo arba įvesti die
noje imi jos nustatytų uiino* 
kesnį arba paliauti kasykloje 
dirbus. Tų reikalavimų jie at
sisakė pildyti.

Ir štai birželio pabaigoje
viršų ištraukti. Darbas kasy- vienų dienų kasykla “Bono”
kloję ne tik neapsimokėjo, 
bet dar duodavo nuostolių. 
Tad savininkai jų uždarė.

Paskiau kažkas iškėlė su
manymų patiems anglekasiams 
sudaryti kooperatyvų, paimti 
kasyklų ir atnaujinti darbus. 
Tas sumanymas greitai rado 
atgarsio ir prigijo.

buvo užpulta. Apie 40 darbi
ninkų skaudžiai apmušta. Ka
syklos trobesiai apgriauti.

Po tų riaušių kasykla laiki
nai uždaryta. Darbininkai sa-

TAIKOS POSTERIS.

Jolin J. Eppensteimer iš St. Louis, Mo., laimėjo pirmų 
dovaną už šį Taikos Posterį “Christian Herald” konteste.

vininkai kreipės į gubernato
rių, kad jis duotų kasyklai i nam užpakalinių suolų. Jis 
apsaugos. Apie 50-iai unistų Į atsidėjusiai tėmijas, kas teis- 

Idarbininkų išgauti "ivaran-nie veikias. Teisėjas ima dve- 
Pagaminta šėrai ir pasiųlyta ĮtaįM juog suįmtį Be dar'joti, ar pripažinti divorsų, ar 

darbininkams po 10 dolerių ■ kreįptasi teisman gauti “in 'ne. Yra kliūtis, nes vyras ne

ko® metų vaikiuko nelaimin
gų padėtį. Pagalvokite apie 
nuosavus vaikus. Kokia jūsų 
padėtis nebūtų neužmirškite sa 
vo vaikelių. Esate susituokę 
laimei ar nelaimei... ligi mir-kiekvienas. Pirmoje vatoje junction”, kad unistai kasyk-'atėjęs. Staiga užpakaliniam

šėrai pasiųlyti senesniems dar-! jos neiįestių ir joje vedamų'suole vaikiukas iškelia ranką, sian't. Tad nesiskirkite. Paro- 
bininkams. Is šių vos keli at- Įjaj-bų netrukdytų. Tais ir ki-'Į jį visi sužiuro ir bailifas jo jdykite, kad jūsų pobūdis yra 
sirado. Bet jaunesnieji toli fajs Klausimais reikalingi iš- klausia, ko jis nori. Jis atsako kietas kai plienas. Jei tokiu

tyrimai. i norįs ką tokio - pasakyti teisė-! nėra, jį užgrudenkite. Atlikite1 !
Savo ražu unijos viršaičiai 3ui- Teisėjas jį pasišaukia ir pasišventimo, kaip pridera ge- 

paskelbė, kad unistai angle- tas vaikiukas atsiliepia: i rieins krikščionims. Pasitikė-
kasiai su “Bono” kasykla' “Mano tėvas čia, teisman,
nieko bendra neturi ir jie tos neatėjo, nes jis nieko nežino 
kasyklos neužpuolę. apie divorsų. Kada į namus

Nėra žinoma, kaip tai visa prisiųstas raštas, kuriuomi
bet tėvų vardu.

Daugelis valstybių nori tų teisę iš tėvų ' 8a rūpintis religiniu mokymu ir auklėjimu; 
jpaneržti. Bet mokymas ir -auklėjimas į vals- turi dėl to netiesioginę galią rūpintis visu

lybės darbų neeina. Jei kai kada atsitinka ne- 
normalinė padėtis ir valstybė imasi mokymo 
darbo, tuomet ji gali mokyti, bet tik ne sa
vo, © tėvų vardu, kaipo tėvų pavaduotoja. Iš 
lo išeina, kad joks mokytojas, nors jis moky
tų ir valdžios įsteigtoj mokykloj, nesiskaito 
valstybės valdininku, bet yra tėvų įgaliotiniu 
mokyti ir auklėti jų Vaikus. Jei mokytojas to 
įgaliojimo neturi, jei jis prieš tėvų norų yra 
atsiųstas į mokyklų, tuomet mokymo ir auk
lėjimo darbas neatneš teigiamų vaisių.

Kada artinosi Anglijoj rinkimai, Angli
jos vyskupai savo konferencijoj paskelbė mo
kyklų klausiniu dėsnius, kurių katalikai pri
valo laikytis. Tuos dėsnius paskelbė ir “0s* 
servatore Romano”, apie kuriuos privalo ži
noti kiekvienas, kuriam rupi vaikų mokymas, 
auklėjimas ir valstybės gerovė.

Anglijos vyskupų dėsniai yra šie:
1) Mokymas neina i tiesioginį' valstybės 

darbų.
2) Valstybė turi teisės reikalauti, kad 

piliečiai gautų pakankamų išauklėjimų', kuria,

karščiau sumanymų parėmė. 
Prie to kooperatyvo prisi

dėjo viso 93 darbininkai. 
Kiekvienas jų sutiko įsigyti 
po 30 šėrų. Kai-kurie angle- 
kasiai turėjo pinigų, tie įsi
gijo daugiau. Kiti: neturėjo pi
nigų ir sutiko iš savo uždar
bių dalimis užmokėti už šo
rus. Taip pat, šorams turėjo 
tekti pelnas. , < ,

Kad kasyklą kaip reikiant

kitę Dievu. Pagalvokite pa
galiau apie savo ir vaikų iš
ganymų.
Neužmirškite vieno svarbaus

Justus.

KATAMOSIOS LIETUVIŲ JAU 
NIMO OROANHAOIJOS.

(Tųsa)

Ateifcininkiškas judėjimas tarpe Lie
tuvoj likusių ir po įvairius užkampius iš- 

Ysimėčiusių moksleivių, be abejo, negalėjo
pasireikšti. Kaimo jaunimas, kuris prieš»
prasidedant karui jau buvo ėmęs orga
nizuotis į pavasarininkų kuopas^ taip pat 
jokio veikimo neparodė.

Žymiausios ateitininkų pajėgos buvo 
į Rusiją pabėgusių moksleivių arpe. Čia 
jie išnaujo susimeta į ateitini ikų būre
lius ir pradeda savęs auklėjimo »i ir lavi
nimosi darbą: skaito įvairins ašinė liūs,
daro1 pasilinksminimus ir tt. Tačiau ir
“supirmeivėjusi ” kuri tu©moksleiviai,j

laiku buvo daug skaitlhSgesrtė, jtaip pat 
nesnaudžia. Jie agffnoj'a tremtinius, pa- 
ruošdami juos revoliucijai.

mokymu, būtent, žiūrėti, kad pasaulinių daly
kų mokyme nieko nebūtų kas priešintųsi do
rovei ir.tikėjimui'; ji turi žiūrėti, kad moky-'patvarkyti, visi anglekasiai 
tojas savo mokymu ir gyveninio pavyzdžiu ■ šėrininkai sutiko pigiau dirb- 
nedarytų skriaudos vaikų dorovei ir tikėji-1 ti- Unijos nustatytas užmo- 
mui. Bažnyčia, pildydama savo pasiuntinybę, 
turi teisės steigti savo mokyklas, nes tai tik- 
liausiu priemonė apsaugoti vaikų tikėjimą 
ir dorovę nuo pavojų.

To paties laikraščio žiniomis ir Vokieti
jos vyskupai šiais metais išleido bendrą, ga
nytojiškų raštų, kuriame paduoda nurodymu 
mokyklų klausimu.

Vokietijos vyskupai pabrėžiu ypač šiuos 
dalykus: kad mokykla turi būti įtakoje tė 
vų ir Bažnyčios; kad mokykla turi būti ne 
tik mokymo, bet ir auklėjimo mokykla; kadįunUOS! ni1s‘tatyta. 
pagrindinė mokyklos darbo, mokyklos dva- Rodos, negalėjo būt tume 
sies turi būti religijų; kad neužtenka, jei reli- nieko bloga. Visi 93 angleka- 
gija yra tik vienas mokomųjų dalykų, bet ir s'ai yra kasyklos savininkai, 
tari savo šviesa ir įtaka persunkti visų mo- Kaipo toki galį kaip jiems 
kvklos darbų; kad katalikams reikia, kiek tik 
galima, remti katalikų švietimo organizaciją.

kesnis yra $6.10. dienoje, gi 
jie sutiko imti tik po $4.50 
dienoje.

Kooperuotei prigulį darbi
ninkai buvo unistai. Kada gi 
jie sudarė kooperuot?, tada 
iš unijos buvo išskirti kaipo 
kapitalistai, kurie vien pelno 
iešką. Be to, unija juos ėmė 
kovoti dar ir dėlto, kad jie 
sutiko pigiau dirbti, negu

tinkamiau dirbti.
Kad gražiuoju su unija su-

Be abejo, ateitininkai negalėjo su 
į ramia širdimi žiūrėti į pragaištingą be

dievių darbą. Dvasios kilnumas verste 
vertė juos pasipriešinti. Prasideda idėji
nė kova.

Iš pradžių ateitininkai gal ir nema
nė laimėti, tačiau pats likimas palengvi
no jiems kovų. Aušrininkų (netikinčiųjų 
moksleivių) tarpt* įvyko skilimas. Vieni 
išsižadėjo religijos, palikdami patriotais, 
kiti gi viskų paminę po kojų tapo bolše
vikais -- komunistais. Nei vieniems, nei 
kitiems nepavyko užkariauti pabėgėlių. 
Tik ateitininkai, žymiai padidinę savo 
eilės, juos suorganizavo ir išsaugojo nuo 
galutinos pražūties Bažnyčiai ir tautai.

Raudonoms vėliavoms kylant.
Prasidėjus rusų revoliucijai, ateiti

ninkams teko pernešti žiaurūs bolševikų 
(daugumoje buvusių savo mokslo drau
gų) persekiojimai. UŽ patriotiškas kalbas 
moksleivių susirinkimuose juos kišo ka- 
Mįhnan, daugetį® net nužudė. Tačiau nie
kas negelbėjo — ateitininkai paliko išti

baigsis. Tik vienas tos kasy
klų savininkas štai kaip atsi- 
siliepių: .. ;lurtlĮ o ,

“Mes, darbininkai, kasyklą 
turime nuosavybėje. Ir kas 
pašalinis gali mums nurodyti, 
kaip mes turime ten vesti dar
bus? Juk čia laisva šalis ir 
mes turime teisės gyventi. 
Tik pagalvokite, jie mums. 
savininkams, drįsta nurodyti, 
kiek mes už savo darbų tu
rime gauti sau dirbdami! Tas 
niekur negirdėtas daiktas”.

Iš Chicago Tribūne.

NEPAPRASTAS TEISME 
REGINYS.

Vienam Chicagos teisme 
motina reikalauja divorso. 
Priežastis, kaip paprastai, ne
žmoniškas su ja jos vyro ap
siejimas. Jos vyro teisme nė-

tėvas pašauktas teisman, aš j dalyko: kiekvienas vyras ir 
tų raštų nuo jo užslėpiau. Aš'kiekviena moteriškė turi su
nenoriu, kad mano tėvas su 
motina gautų divorsų”.

Teisėjas tuojaus atmetė di
vorso reikalavimų ir patarė

savimi išmėginimų dalį. Ret
karčiais Ik čfelis nuo jUsų yra 
užslėpta ir tada jaučiatės lai
mingi. Bet dažnai visai neti
kėtai gyvenimų sudrumsčia 

Tai
susitaikinti. Vaikiukas pra
džiugo. Bet greitai ir vėl nu- Pakil<‘ tie ^mėginimai, 
siminė, nežinodamas, kokių sunkws kryžius, nuo kurio nei
priemonių imtis, kad tėvus su
laikyti nuo divorso.

Padėtis gal ir labai bloga! 
jūsų namuose. Imate mintyti, 
kad tolesnis atlaikymas jau 
nebegalimas. Bet' atsiminkite, 
gerbiamieji, kad esate krikš
čionys katalikai ir kaipo toki

vienas žmogus nepafittosuotas. 
Reikia kantrybės jį nešti. Tuo 
labiau, kad pasimetus arba 
gavus divorsų tas gyvenimo 
kryžius dar labiau pasunkėja.

Reikia gilaus sųjausmo reik
šti visoms toms motinoms, ku
rios moterystėje būdamos per-

divorsvs tori neigti ir smerk-) ^vena Jragar«-

ti. Norite poroje pasimesti ir 
civilines vedybas turėti. Atsi
minkite, kad toki žygiai visa
dos baigias nelaimėmis. Po 
vieno divorso seka kitas, po 
to trečias ir taip toliau.

toli gražu, to nepanaikins, tik 
daugiau dar pablogins.

Ašara.

ra. Tik trylikos metų vaikiu
kas, jųdviejų sūnūs, sėdi vie-1 vorsų. Atsiminkite to tryli

žinia, kad didysis karas baigėsi vokiečių 
pralaimėjimu, ateitininkai suprato atėjus 
patogų laiką iškovoti lietuviai nepriklau
somybę. Su didžiausiais lietuvių pabėgėlių 
būriais grįžta į savo kraštą. Jų prieši
ninkai aušrininkai paliko Rusijoj užėmę 
pelningas komisarų vietas. Bet likimas 
lėmė ateitininkams dar kartą su jais ko
voti, bet ta paskutinė kova buvo visai 
kitokia. Tai buvo pirmas atsitikimas mu
sų tautos istorijoj po Kęstučio nužudymo, 
kada lietuvis lietuviui paleido kulką Į 
kaktą. Tačiau ateitininkai su sveika ir 
pasišventusiu lietuvių liaudimi kovojo ir 
daugelis žuvo už sav tauts laisvę, auš
rininkai gi už kažkokį žydelių išgalvotų 
internacionalizmą. Stebėtis reikia, kad 
nutilus ginklų žvangėjimui ir prasidėjo® 
ramiam tautos kultūrinimo* i darbui, musų 
naujai įsikūrusiose mokyklose rado prita
rimo tos aušrininkų idėjos, kurių įtakoj 
išaugo didžiausi mnsų tautos ir neprikišu 
soniybės priešai. Tuo tarpu ateitininkai 
kovose už Lietuvos neprikfausomylię, gy
vais darbais įrodė, kad jie yra geri Baž

Ne kiekvienas gali padaryti 
kų nors nepaprasto, bet kiek
vienas gali nudirbti paprastų 

Saugok, Dieve, neieškokite d i darbą, nepaprasta dvasia.
Booker V&shingtott.

'j. ■'!! jg-ir..
nyeios vaikai, bet drauge ir ištikimi tė- ( voje. Spauda uždrausta, didesnieji lietu- 
vynės sūnūs. Kiek daug ateitininkų da- į vių veikėjai rusų valdžios smarkiai per-
lyvavojtose kovose, aiškiai liudija ir tas 
faktas, kad iš 100 pirmosios karo mokyk
los karininkų 90 buvo ateitininkai. Iš 
vienos Panevėžio gimnazijos ateitininkų 
kuopos mes turime 40 karininkų. Ar tų 
faktų dar nepakanka kiekvienam suju
dinti, kuris tik šaukia, kad ateitininkai 
yra perrnenki patriotai, tesprendžia pats 
skaitytojas.

išvijus bolševikus, nugalėjus bernion- 
tininkiųs ir atsikračius įkyrių lenkų, pra
sideda didelis ateitininkų ir pavasarinin
kų judėjimas, kurio išdava yra milžiniš
kos lietuvių katalikiškojo jaunimo orga
nizacijos — ateitininkų ir pavasarininkų 
sąjungos. Apie jas teks atskirai pakalbė
ti. Be to, kiek metų vėliau, įsikuria An
gelo Sargo Vaikų Sąjunga ir Lietuvos 
Gimastikos ir Sporto Federacija,

Ateitininkai.

Kaip jau minėjome', prieš kelias de- 
. šimtis metų tamsu ir nyku buvo Lietu*

sekiojami. Mokyklose viskas dėstoma ru
sų kalba.

Bažnyčiose pamaldos ir pamokslai at
liekami lenkiškai. Žmonėms skiepijama 
inintis, kad su Dievu tik lenkiškai tegali
ma susikalbėti. Bet greitai pasirodo 

’ *rAušra” • stebėtina šviesa, apšviesdama 
aptemusią Lietuvos padangę. . “Kelkite, 
kelkite, kelkite!” garsiai skambina Ku
dirka savo “Varpu”. Tai buvo pirmieji 
musų tautinio atgimimo atbalsiai. Dva
sinis gi lietuvių atgimimas prasidėjo 
drauge su ateitininkiškų judėjimu. “Auš
ros” ir “Varpo” pasirodymas svarbus 
musų tautinio ir dvasinio atgimimo isto- 

tačiau nemažiau reikšmingi 1910 
m. — ateitininkų įsikūrimo data. Nuo to 
laiko ateitininkų eilės kasdien didėja. 
Kilnus jų obulsis “Viskų atnaujinti Kris- 

- tuje” džiugina kiekvienų moksleivį, ku
ris patenka į ateitininkų eiles.

(Bus daugiau)kimi savo obalsiams. Kada juos pasiekė

L m■■ariMu
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DIDIS METINIS PIKNIKAS
ŠJJ Rengia

Nekalto Prasidėjimo P. Šv. Par. iš Brighton Park

Nedelioj, Liepos - My 21,1929
79 St. QC Archer Avė., Justice, Illinois

PRADŽIA 10 V. RYT ĮŽANGA 50 c.
Muzika L. Vyčių 36 kp. po vadovystę p. Simučio.

Gerų valgių ir saldžių gėrimų bus gausybes. Daug visokių laimėjimų ir
dovanų. Proga smagiai dienų praleisti. 20 trokų gabens žmones į piknikų

ČERNIAUSKO DARŽE, 79 St. & Archer Avė., Justice, Illinois Visus maloniai kviečia KLEBONAS ir KOMITETAI.

1I

Prašau Į Mano Kampelį
nai) buvo ne Vokiečių, betltliank you at once for the ireading, and anyone can gain

Prof. Kampininkas

I

TIKĖKIT AR NE.

Tulsa mieste, Oklahoma vai,, 
viena mergina padavė teis
man turtingą vyrą, reikalau
dama $1,500,000. Ji sakosi, 
jog tas vyras ją mylėjęs ir 
paskui pametęs. Bet prieš tai 
parodęs testamentą, kuriame 
buvo jai užrašyta $1,500,000.

būti permatomi; sijonai netu
ri būti siauri; rankovės turi 
būti žemiau alkūnių.

2. Jaunos mergaitės turi ' 
nešioti sijonus žemiau kelių.

3. Suaugusių moterų sijo
nai turi padengti kojas; grie
žtai draudžiama nešioti švie
sias ir permatomas kojines.

Ką jus sakot, rūtelės, ar 
negera butų, kad ir Ameri
koj atsirastų koks geras 
“kontraktorius”, kuris pra
dėtų “remontuoti” moteriškų
jų drabužių ir kojinių ma
das, nes nūdien jos yra jau 
perdaug “nuplyšę”, kad net 
šlykštu žiūrėti.

Lietuvių tautos žmonės. Apie 
ši dalyką Dr. Al. M. Račkus 
parašė ir išleido knygą: 
“Gudonai (Gotai) Lietuvių 
tautos giminaičiai”, 432 pus
lapių, su 75 iliustracijomis. 
Autorius toje moksliškoje 
knygoje gyvai įrodo, kad Go
ti} tauta gyveno Lietuvoje, 
kad Gotų kalba yra artimiau
sia Lietuvių kalbai, kad Go
tų karalių vardai yra Lietu
viški, kad Gotų pavardės yra

volume, whicli is eertainly in- 
teresting. 1 think I \vas most 
impressed by your aecount oi 
the origin of modern Greek 
sumainęs — it was dear e- 
nough that many of Įhem 
are quite un-Hellenic, būt 
the Gotliie (and Lithuanian) 
similarities are eertainly stri-

nnich knovvledge out of the 
contents. In faet I have re- 
eeived more knowlędge out 
of it in regard to the Lithua- 
nians than I ever reeeived out 
of any' history.

Some . day I hope to be 
able to attend a eonvention

vuojančius santykius tarp 
darbininkų ir darbdavių.

Štai svarbesnieji naujų dar
bo įstatymų projekto ruožai:

Įkurti taip vadinamus dar
bo teismus, kurių pareiga bu
tų darbdaviams nurodyti, 
kaip jie turi vesti savo rei
kalus.

Paskirti darbo inspektorius,
king. It is not merely the, , ..... ., . .. .. . . sent vili thank you pergeneral similanty of \vords , ,, , ,* I Iv Tni1 L<nnzhnM> 4 lir> K..
in all Aryan languages būt a 
clcse kinsliip, vhieh pretty

and it you happen to be pre-
, ,kune turėtų būt pačios val- rsonal- v. , .jdzios žinyboje.

i Pripažinti teisę streikuoti,
Į Iv for sending me the book.

Jūsų prof. Kampininkui 
plaukai ant kairės rankos del
no išdygs, jei Italijos moterys 
revoliucijoj prieš fašistus mū
siškių bolževikų “nesubytinfj”. 
Italijos moterys turi daugiau

41 taip sakant “reazon” (pa
grindo) fašistus kovoti negu 
mūsiškiai bolševikai. Na, tik 
žiūrėkit. Italijos fašistų val
džia, sudarė tam tikrą komi
tetą, kuris svarstė italų mo
terų drabužių klausimą ir, po 
ilgų ginčų, nustatė moterų 
drabužiams šitokią madą:

1. Moterų drabužiai neturi 
būti siauri, kad jie neleistų 
aiškiai pasireikšti moterų kū
no formoms; drabužiai neturi

Vienas laikraštis rašo: 
“Miunchene vienas gamtinin
kas surinko 40,000 blakių. 
Kiekviena atskiros rųšies. Vi
sas blakes supakavo į,atskiras 
dėžes ir saugoja, kaip brangų 
turtą. Jis sako, kad blakių j 
yra 60,000 rūšių, pradedant 
nuo mažyčių kaip dulkės iki 
10 centimetrų ilgio”.

Ar tas mokslininkas savo 
blakių kolekcijoj turi ir ame
rikoniškos rųšies, laikraštis 
nesako.

Lietuviškos. Autoriaus argu- elearly is a survival from the 
mentacija yra rimta, aiški, invaders.. 
stipri, pagrįsta autoritetingo-, It is a very valuable book 
mis citatomis ir logingomis to have, and I hope to have 
išvadomis. Kas šią knygą per- the pleasure of meeting its 
skaitys, jau netikės daugiau author at the A. N. A. Con- 
Vokiečių klaidinančioms hy- vention tliis summer or when 
potėzėms. Užvis svarbiausia, next I some to Chicago. 
kad ši knyga yra parašyta Meanivhile I send you best 
dviem kalbom: angliškai ir vishes, and am, 
lietuviškai, užtai yra priei- Yours sincerely,

Thomas Ollive Mabbott.

Pas advokatą.
MERY. — Noriu gauti di- 

vcrsa nuo savo vyro.
ADV. — Kaip tai? Kiek ži

nau, jis tamsta labai myli.
MERY. Tas sutvėrimas vi

same kame tinka.

KĄ MOKSLININKAI RAŠO
Apie lietuviams didžiai svar

bų, mokslui labai nau
dingą ir įdomų, kurinį.

Toje gadynėje, kada Kris
tus gimė, Romos valstybė bu
vo kultūringiausia ir galin
giausia. Viso pasaulio tautos 
galvas lenkė prieš “Roma 
aeterna” (“amžiną Romą”). 
Bet gi nieko šioj žemėj nėra 
amžino. Už ketverių šimtme
čių. didžios Gadonų (Gotų) 
minios atėjo iš Lietuvos (Prū
sų) ir užkariavo Romą. Go
tai patapo valdonais ne tik
tai Romos, bet laip-gi Grai
kijos, Ispanijos bei kitų val
stybių. Gotai ne tiktai sugrio
vė galingą Romos valstybę, 
bet sutruškino ir baisiųjų Hn 
nų gaujas. Užtai Gotų tauta 
pagarsėjo ir liko istorijoje 
neišdildomas pėdsakas. Ir iki 
šiol Gotų vardas yra kergia
mas prie Gotiško stiliaus ar- 
kitekturos bei Gotiškų rai- 

vdžių.

Kas per žmonės buvo tie 
narsus, galingi ir garsus Go
tai? Vokiečiai per akis me

lavo, sakydami, kad Gotai bu
vę Vokiečių protėviai. Angli
jos žymus mokslininkai ke
letą kartų sugėdino vokie
čius, kad jie taip begėdiškai 
ir suktai savinasi istorijoje 
pagarsėjusius Gotus. Bet gu
dri Vokiečių propaganda taip 
buvo įsišaknėjusi, kad net 
iki šiol Amerikos aukštesnių
jų mokyklų mokytojai moki
na, buk Gotai (Gudonai) yra 
buvę Vokiečių padermės. 

Tikrenybėje Gotai (Gudo-

TUBBY

kaip darbininkai, taip darb
daviai, tik pastarieji kiek 
daugiau už pirmuosius.

Kiekvienas sveikas Meksi
kos pilietis turi mokintis ko- 
kio-nors amato arba profesijos 
ir Meksikoj dirbti mažiausia 
vienerius metus. Kada tau
tos interesai yra jų reikalin
gi, jie visu pasišventimu tu
ri dirbti tautai mažiausia vie
ną mėnesį ir tokius darbus, 
koki jiems bus nurodyta.

Kiekvienoj Meksikos dirb
tuvėj ar darbo įstaigoj 7Č nuo 
šimčių darbininkų turi būt 
meksikonai. Tik ispaniškai 
kalbą žmonės gali būt mana- 
džeriais, superintendentais, 
gydytojais ir darbų vedėjais.

Iš darbo — pramonės cen
trų pašalinami saliunai ir į- 
vairios lošimų užeigos.

Visiems visur darbininkams 
nustatyti mažiausią už darbą

Very truly yours
Melvin F. Brooks.

Taigi Dr. Račkus savo mok 
sliška knyga apie Gotų-Lietu- 
vių tauta puikiai “ledus lau
žo” ir koplačiausia užreko- 
inenduoja Lietuvių tautos 
vardą mokslininkų tarpe. Se
novės tyrinėtojai šiame vei
kale ras daug brangios me
džiagos savo studijoms. Kiek-; 
vienas Lietuvis inteligentas 

iras toje knygoje tokių apie 
garbingą mus tautos praeitį, 
kokių musų knygų lobyne nė
ra. Kas tą knygą perskaitys, 
nesigailės, nes tai uėra kokia 
“talaluška — balabaika”, liet 
rimtas ir svarbus veikalas, 
ką liudija ir aukščiau laiškai

bet he mažiausio iš darbinin
kų pusės smurto. Arbitražas 
išpradžių savanoris, gi pas
kiau verstinas turi būt įves
tas.

Įvesti 8 valandų darbą die
noję, ty- 18 valandų arba 6 
dienų savaitėje, į metus su 
keturiomis verstinomis šven
tėmis ir kiekvienam darbinin
kui apmokamomis atostogo-

nama nie vien lietuviams, 
bet ir visiems angliškai kal
bančių mokslininkų sluogs- 
niams. Tai bene bus
tins lietuvio parašyta knyga,' Universiteto
kun taip plačiai pasklydo. 18 sturt(!Vantu> knrs pagnrsa|0
gale knygos sąrašo matome, i jrodydamaS; klld HitWai p|.
kad Gudonai • (Gotai) kny-: vu,w. a •• ....' / • įklausė Arijų rasei ir jis nu
ga pateko net j Japoniją, Ko- r0(j|į budB kaip p,,rskajtyti įžymių Amerikos moksiininkij. 
lumb.M, Filipinų Salas ir ki- labai keb|ia8 senovės Kittitų -Kiekviename knygyne, kiek- 

' raštus. | vieno inteligento namuose pri
kruio-j Kitas laiškas rašytas auto- į va^vtų rastis si didelės vertės 

mis mokslininkų neužįdomin- riui žymaus istoriko i klD’8'a- Gražiais audeklo apda-
si. Be rimtų ir tvirtų argu- Melvin p. firook’o iš Vallejo. Jrai« knXga kainuoja tiktai 2 
mentų aukšto mokslo žmogaus Kalifornijos: ' Į dol. 50c- Knygų galima gau-j
neįtikinsi. Gi Dr. Račkaus j Vallejo, California, “Draugo” knygyne, 2334 Į

tu.,)” padarė gerą įspūdį į 'Ur. A. M. b,,^/ 19-9’ ' • g !

Amerikos mokslininkus. Au- 2130 W 22nd St -.... . .................
torius susilaukė daug palankių Chicago, UI. ’ MEKSIKOS DARBUI NAU- ,
komentarų, ir porą tokių laiš- ‘Dear Doctor: i JI ĮSTATYMAI.
kų čia paduodu. Į , . . , , į '________

Į I reeeived your book on the I
Brown Universiteto prof. fįfth (Jay of the month and Meksikos valdžia išsprendė, 

'Hiomas Ollive Mabbott, au- gįnce that time į have rea(, | kad Meksikos darbas yra rei- 
tornu rašo: jyour booR ftbout fhe Got}(S |kalingas naujų įstatymų. Pre-

Brown University, from cover to cover. įzidentas Gil tam tikslui paga

Prof. Mabott yra vienas
žymiausių etnologų žinovų. Jis 

niams. fai bene bus pirmu-' ..r x . ___ v x y jurl tamprių santykių su Ya-
prof. A. H.

tus pasaulio kraštus. 
Bereikšmių žodžių

mino projektą. Tomis dieno
mis kongresas bus sušauktas

ims.
Verstinas visų darbininkų j užmokesnį. 

gyvybės apdraudimas, ką tu- j Be darbo teismų leidimo 
rėtų vesti pati valdžia. Ap- į darbdaviai negali uždaryti sa- 
draudinn fondan turi mokėti1 vo dirbtuvių. D. C.

=fec

NAUJAS ĮSTATYMAS

l rovidence, R. L,1 AVlien ve read and study 
June 11, 1929 history ve, as a vliole, are 

Dear Dr. Račkus, more or ies8 inclined to skini! neI’aPraston sesiJon ir }ani
> Guthones came this mor- over the surfaee instead oi jku Pliektas sakomas projek- 
ining, and T have read most c f going down to the roots. In das<
į it. alreadv. Examinations are your book you have done just , Prezidento noras yra darbo 
just finished liere, so I had this main feature. The book įstatymus pagrindiniai pa- 

Į a day off. And I ivant to is įveli ivritten and ėnjoyable keisti. Visupirma pakeisti gy-

Palengvinimui gauti Amerikos pilietybę, Kon
gresas išleido Įstatymą, užtvirtintą Kovo 2 d., 1929 
m. Tuo įstatymu einant, svetimtaučiai, kurių atva
žiavimas Amerikon nėra rekorduotas, gali išpildyti 
blanką Nr. 659 ir tuomi įrodyti savo legalį stovį šioj 
šaly. Po tokio užsiregistravimo galima gauti Ame
rikos pilietybės poperas, arba leidimas išvažiuoti 
Lietuvon ir sugrįžti atgal.

Mes suteikiame padavadijimus, blankas, ir pri- 
gelbstame atlikti visą reikalą.

Parduodame laivakortes, siunčiame pinigus, da
rome paskolas, ir teikiame įvairius kitus patarnavi
mus.

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 6 vai. va
kare. Utamlnkais, Ketvergais ir Subatomis iki 9 vai. 
vakaro. Nedėldieniais iki 1 vai. po pietų.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted Street

Telefonas Yards 4669

Pleas&nt Dreams

-J

GOTTA
MER-VC - H E V. GET 
DOVO/O ! IF N’OO
sleep stavoiotue 

GROOMb VJHEUE S*OO
BELO Al G

ATAUe
Uf> HEfcE AGAtM? 
AVJRICHT “ftt£U,^OO 
CAIO 60 Ak)'

‘SLEEP Ok) THE 
8OX

I HOPE ^OO 
ŪKE AM ABOOT
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MUSŲ POEZIJA IR DAINOS JUOKAI IR DAR ŠIS-TAS
jų išsivarė nelaisvėn, o liku- mašinas, vežti vežamus (elek-. Daugiausia kareivių turi

VILNIETĖS IŠEITOS 
DAINA.

Jau praslinko trys meteliai, 
Kaip viena dienelė,
Kaip atskyrė mane Dievas 
Iš jūsų pulkelio.

Ir paliepė Viešpats Dievas 
Apleist žemę musų 
Ir keliauti į tų šalį 
Tarp airių ir prūsų.

O kaip gaila prisiminus 
Man tos valandėlės,
Kad turėjau aš palikti 
Tikras sesutėlės.

Kad turėjau aš palikti 
Motušėlę mielų,
Kurių myliu ir mylėsiu 
Visa savo siela.t

Jau išaušo paskutinis 
Seredos rytelis,
O kaip liūdni mes susėdom 
Valgyt pusrytelio.

Susirinko kaimynėliai 
Ir visos draugelės,
Išlydėti mane vienų 
Iš savo šalelės.

Kaip skaudėjo man širdelę 
Anoj valandėlėj,
Kaip lydėjo brolužėlis 
Per savo laukelį.

Ir įdavė broliukėlis 
Man greita žirgelį,
Kuris bėgo į valandų 
Du šimtu mylelių. 

Apsistojo žirgužėlis 
Ties Vilniaus miesteliu.
Ir paliepė man keliauti 
Prie Aušros Vartelių. 

Stebuklinga Aušros Vartų 
Panelė Šventoji

Ana guodžia ir ramina 
Keleivių širdeles.

Kad išmelsčia, išprašycia 
Iš gero Dievulio 
Nors neilgos, bet laimingos 

• Savo kelionėlės.
Kad suteiktų ištiesėti 
Gerasis Dievulis,
Ir laimingai man perplaukti 
Per banguotas jūres.

Ir eidama, keliaudama 
Prie Aušros Vartelių 
Atsidusau iš gilybių 
Į dangaus tėvelį.

Kad galėčiau aš sugrįžti 
Nors po daug metelių 
Ir atrasčia visai laisvų 
Pavergtų kraštelį.

Vėl atvvkčia, atkeliaučia 
Į Vilniaus miestelį,
Ir karštai aš pasiinelsčia 

Prie Aušros Vartelių.
E. Šulgaitė.

Kas senesnis, tas baltesnis.
— i’asakyk man, kodėl Tam 

stos galva pražilusi, o ūsai 
dar juodi?

— Nieko stebėtino: juk ūsai 
kokių 20 metų jaunesni už 
galvos plaukus.

Kultūringasis..,

— Ei, pilieti, negalima gi 
taip stumdytis! Storžievis!

— G ar nori į snukį, Kai 
užvažiuosiu, tai išmoksi kul
tūringiau į pilietj kreiptis!!

Avansas.

— Už kų gi jus savo vaikų 
inušate?

— Tai, matai, jis ryt par
sineš savo dienynų, su laips
niais, o aš šį vakarų turiu iš
važiuoti.

J. Gratkauskas. 

VASAROS VAKARAS.

Saulė leidžias 
Už miškų,
Žydi gėlės 
Tarp rugių, 
Kyla rūkas 
Ežerų —
Mano sieloj 
Taip ramu...
Už miškelio 
Prie Neries 
Skamba dalgia: 
Šienpiūvių,
Kur lakštutės 
Per naktis

Nenurimsta 
Be dainų.
Jau žvaigždutė 
Ant dangaus 
Mirksi, spinksi 
Vis labiau,
O mėnu-lis 
Debesuos 
Plauko, nardo 
Lig aušros. 
Šiltas vėjas 
Nuo pietų 
Vaiko sapnų. 
Nuo akių, 
Glosto žiedus 
Dobilų,
I’ievoj dalgio 
Pakirstų.

Kiek žemi gali išmaitinti 
žmonių.

Vienas anglų mokslininkas 
apskaičiavo, kiek žemė galin
ti išmaitinti žmonių.

Žemė turi 28,369,200 ketvir
tainių anglų myk. derlingos 
žemės, 13,901,060 ketvirtainių 
mylių nederlingų ir 4,180,080 
ketv. anglų mylių tyrumų, kur 
niekas neauga. Viena ketvir
tainė mylia derlingos žemės 
gali išmaitinti daugiausia 207 
žmones. Tokiame pat plote 
nederlingos žemės gali gyven
ti tik 10 žmonių ir tyrumose 
2. Tokiu budu žemėje gali 
gyventi bemaž šeši milijardai 
(5,967,000,000) žmonių. O

šieji susidėjo su atėjūnais, per 
ėmė iš jų tikybų, papročius ir 
pasivadino samariečiais. Vy
liausias samariečių tikslas 
buvo — išlaikyti rasės tyru
mų. J poras sueiti galima bu
vo tik su savo rasės žmonė
mis. Nors dauguma samarie
čių ir iš žydų buvo kilę, bet 
pastarųjų baisiai nekentė; ne
mėgo jie ir kitos tautybės 
žmonių.

Belaikydami rasės grynu
mų, samariečiai ilgainiui pra
dėjo nykti. Prieš pasaulini

tros tramvajai ir elektros 
gelžkeliai). O už darbų pini
gus moka. Mokslininkai aps
kaitė, kad vienas vidutinis, 
kokio kilometro ilgumo žai
bas, galėtų padirbti darbo už 
14 tūkstančių litų. Todėl pri
leidus, kad Lietuvoj per kiek

j vienų audrų 4 kvadratinių i ________
kilometrų plote sužaibuoja pim A. Nausėda 
mažiausia 1000 kartų, gauna-1 1Q24 genter gt
me darbo už 14 milijonų Ii- ; m , t :ncoln 3X44
t,, Tai tik viena audra ir 4

Prancūzija (625,000), paskui 
Rusija (560,000), trečioj vie
toj stovi Jxinkija (263,(XX)) ir 
pagaliau Italija (250,000).

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

kvadr. kilom. O kur visos 
audros visoj Lietuvoj? Deja,

karų samariečių buvę apie įmoksiąs dar nemoka žaibo į 
keletu, šimtų žmonių, bet 1924 kinkyti į darbų, nors ir ieško 

tam įvairių būdų.m. jų liko tik 136 žmonės, ku
rių tarpe yra labai maža mo
terų. Vedybos pas samarie
čius dėl tos pj-iežasties būna

G. M.
(“R.”).

keistai nepaprastos. Nesant 
toks Skaičius žmonių busiųs užtektinai moterų, kiekvienas 
maždaug po 170-200 metų. subrendęs vyras laukia kol 
Šiandien musų žemėj gyvena kurig ig vedugių yyrų nu. 
dar tik du milijardai žmonių. mirg ir luomet nag.
Kas metai priauga prie kiek- lę vegti Buyo ir atsi.
vieno 10 tūkstančių 66 žmo- tikifllų> kad tekdave jaunu0. 
;nė«. Miršta per metus visa- liam vegti
me pasauly 33 milijonai žmo- ________
nių. Ketvirta dalis žmonių 
miršta nesulaukę 7 metų, o 
pusė miršta nesulaukę 17 me
tų. Iš 100,000 žmonių tik vie
nas tesulaukia 100 metu.

Baigia nykti samariečiai.

Kaip brangus žaibas?

Visiems žinoma, kad žai
bas yra elektros milžiniška, 
kartais ligi 10 klm. ilgumo, 
kibirkštis. Ten tokia pat e- 
lektra, kokia miestuose, elek
tros lempose šviečia, kuri 
telegrafo vielomis žinias iš
nešioja, ta pati, kurių naudo

Dar už keletu amžių Kris
tui negimus, vidurinėj Pales
tinoj nuo Judėjos atsiskyrė į ja radio stotis, paskleisti kal-
nedidelė gyventojų dalis ir su 
darė Izraelio valstybę, kurių

bas ir muzikų po visų pa 
šaulį. Tos elektros galim vi

■.•tf.~a.-j

Apsiginklavimo kaina.
Tautų Sujungus išleistas

vadovėlis rodo, kad dabar pa
sauly yra 5,500,000 ginkluotų 
kareivių, kurių išlaikymas 
žmonijai kaštuoja 35 bilijo
nus litų per metus. Vadinasi, 
kiekvienas gyventojas pasau
ly išmoka po 20 lt. kasmet 
kareiviams išlaikyti. Karo 
laivynai turi 5 milijonus to
nų talpos.

asirai 725 ni. Kristui negimus j saip pasigaminti. Taip pat ! 
nugalėjo. Daugumų' gyvento-1 toji elektra gali dirbti: sukti!

2350 So. Oakley Avė.
Ižd. Kun. F. Kudirka

2334 So. Oakley Avė.
AGITATORIAI.

Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Avė.

A. Valančius
1226 S. 50 Av., Cicero, III.

J. Dimša
3221 Lime Street.

M. Šlikas
10555 So. Stare St. 

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdyba arba 
agitatorius.

Feena-mint
The Laxative

ūkanus kramtimui 

Mėgsta jį visi 

mint, taip kaip guma.

Remkite Lietuvių Labdarybę
1 . •• • • ’ • - * '• • • . . . •

visi atvykite į
Lietuvių R. K. Labdaringos Są-gos

METINI PIKNIKĄ
Sekmadienį. Liepos-July 21 d.. 1929 m.

BERGMANS GROVE, RIVERSIDE, ILL.
Lietuvių Labdaringoji Sąjunga visus nuoširdžiai kviečia į šį pikniką, ku

ris yra ruošiamas labdaringiems tikslams vykinti, našlaičiams ir seneliams 
šelpti, jiems prieglaudą statyti. Nebusime savo tautos vardo verti, jei neapru-
pinsim savo pavargėlių, našlaičių ir senelių. Pikniko pelnas tam ir skiriamais.•

Savo atvykimu į labdarių pikniką, pa-remsite begalo kilnų reikalą, o be 
to maloniai laiką praleisite, tyru oru pakvėpuosite, pasižmonėsite, jaunimas 
prie geros L Krekščiuno orkestras pasišoks.

Bus daug visokių įvairumų, laimėjimų, dainų ir žaislų. Šeimyninkės ruo
šia gardžių užkandžių. Bus leidžiama laimėjimai, duodama dovanos.

Nepamirškite LIEPOS 21 D. atvykti ir visiems gerai žinomąjį Bergmans 
Grove, kur privažiavimas iš visų miesto dalių ir apylinkių yra labai patogus.
PRASIDĖS 10 VAL RYTO. v. , . x

Visus kviečia,
LIET. LABD. SĄ-GOS VALDYBA.
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saunusis pikniką
SV. ANTANO PARAPIJOS, CICERO, ILL.

NEDĖLIOJĘ, LIEPOS (JULY) 28 DIENĄ, 1929 M.
BERGMANS G ROVĖ DARŽE, RIVERSIDE, ILLINOIS

EXTRA‘‘ EXTRA!!

Bus Visko: - Kviečiame Visus, Ciceriškius, Bulva- 
riškius ir Apielinkės Lietuvius. -- Music by BUCK 
JONĖS. Pradžia 12 Vai.

Klebonas, Komitetai, Federacijos 12 Skyr.

Ali tlie K. of L. members 
of tlie Clticago District, in- 
cluding Cicero, Indiana liar- 
bor and Gary councils, are 
requested to be present at 
tlie Providence of God Pa-

A. Žemaitis ss 
V. Žemaitis lb 
Waich lf 
Kaminskas p 
Bačiulis 3b 
Lachaivicz rf 
Rodgers

Tuo buse hits; T. Laivren-

5 0 1 TOAVN OP L.
4 10 Mautis 3b
5 11 Lakūniški lf
4 0 1 Loraitis c
5 12 Balsevich ss 
5 1 0 | Martinkus p 
4 13

AB R H ' Dakanas

FRANK L. SAVICKAS
Sports Editor,

726 West 18th Street
PJione: Canal 1603

STANDINGS OF THE K. OF 
L. BASEBALL LEAGUE.

(Ineluding July 14th ganios) 
Northern Di Vision

W. L. Pct;

1 Mikalauskas lb 4 1 2
Dausinas p 3b 2 11
Kelmas 3b ss 4 12
Vasilkas 2b ss 3 0 1
Grigiškis p 10 0

Errorss: Masiunas, Kaulins- 
kas, Manikas, Poniškis

I/osing pitclier Shulz, win- 
ning pitclier Jankauskas 

Two base h its: Krivickas, 
Moskos, Zuzriekas, Kaniins-

1 833 |
2 714 i Tliree base hits: Mikalaus- 
2 667,kas

rish, at 18th & Union Avenue, į ce, Kondokas, Markūnas, Sta
tot the official opening of tlie sįunas.
K. of L. Midwest States Con- . ________ - ' ’*
vention, on Sunday, July 21, T0WN OF LAKE LOSE3 
1929 at 16:00 A. M. sliarp. ________

Let’s all show our true K. ‘ In a one sided game at

4 0 LA. Rūkas 
4 0 0F. Milkint 
4 0 1 J. G renis 
3 0 2 Barauskas 
3 0 0 P. Pažėra 
3 0 Oi j. Shakes

lb 3 0 0 w. širvinska 
3 0 0

17 6 353 
16 5 313'
4

- 17 
15

5 
11

1
4
3
1
2

VANDENS AUKOS

3 0 0 
Geidras,

Cicero
’ Bridgeport 

Providence 
North Side 
To\vn of Lake 
West Side

5

of L. spirit — let’s all attend 
the Solcinn High Mass at. 
Churcli and in the afternoon 
participate in the Midwest 
States K. of L. Convention. 
Only the bąli players are ex- 
cused from this obligation.

Mark White Souare, Bridge- 
port trimmed Town of Lake 
K. of L. team 15 to 0. The 
fans įvėrė so discussed withX
Town of Lake’s shoving tliat 
niany of them left the scene 
before the game wa,s over.

There are many urgent mat-|Was it Bridgeports unusuai 
terš for the betterment of our !showing on tlie field or did

4 333 
2 5 286 
1 5 167

Southern Division.
Iloseland 
Marcįuette
So. Chicago 
Gary, Ind. 
Brighton

833 
S 2 600 
3 2 (M)
1 4 200 
1 4 200

5 1

LAŠT SUNDAY’S RESULTS

Chesna 
Viscont lb 
Oberta rf 
Karehijps 2b 

Tliree base hits 
Kastens, Balsevich

Home runs; Navickey 
Stolen bases: Mažeika 3, į 

Ryneris 1
Struck out: Geidras 

Granny 4, Martinkus 3
Bases on balls off Geidras 

2, Granny 1, Martinkus 2.

8,

RYTOJAUS ŽAIDIMAI.

M. G renis
! Scrobel 
S. Milkint 
F. Sirvinskas

12 2 167 
18 3 167 
4 0 000 
4 0 000 
1 0 000

2501 Birželio 29 d. iš Nemuno 
235 ištrauktas 7—8 metų amžiaus 
200
200 
182

mergaitės lavonas. Jis nuga
bentas i ligoninės buveinę.

Birželio 30 d. besimaudyda
mas Nery ties Eigulių kaimu 
paskendo Mikas Samulionis, 
29 metų vyras. “R.”

Wlioie team 148 32 216%
WAflEH0USE

Ęrighton Park 
S. Kaminskas 
11. Schulz 
J. Masiunas 
A. Grigiškis 
A. Manikas 
M. Randas 
P. Ivanauskas 
M. Mikalauskas 
A. Vasil 
F. Baisilauskas 
YV. Dausinas 
J. Zukaras 
S. Kelines 
C. Shęputis 
A. Urhikas 
Alekna

Per 10 dieni} bus išparduota dl- ■, 
delis stakas Radio, Pianų. — nau
jų ir mažai vartotų, paimtų atgal 
iš žmonių už skola.

MAJECTIC 8 tūbų, Dynamtc, gra
žus kabinetas, už

$95»OO

. , , ,. , i> " ' ” —i Gary su Brighton Tolleston
organ,zat.cn to be discussed Tow„ of Ūke, “lay „n the pa,.k Gary, Indiam 
and ir IipIioovps nwrv nu»m. jcylj”?

Home run: Krivickas
iStolcn bases: Steg.-ell, Kri- and l,ell00veR "lem-

viekas, Masiunas . iber 40 ** RMsent

Struck out: by Jankauskas
11; by Shulz 3; by Dausinas 4 

Bases on balls: off Jankaus
kas 5. off Shulz 2.

ROSELAND WINS.

Pažėra lb 
Shakes rf 
Rūkas 2h p 
Barauskas lf 
Scrobel ef 
Milkintas 3b

4
4
3
4
3
3

1 2 
0 0 
1 1

BRIDGEPORT 
Navickey lf 
Matuzas ss 1 
Miknus 2b 
Mirziekfr lb —*

Roseland recovered from 
its defeat at the barnis of 
Brighton Park a week ago 
by trouncing Gary 15 to 8 
lašt Sunday afternoon at Pal- 

! mei Park in a ganie in which

Bridgeport 15, Town of L. 0 
Cicero 20, North Side 2 
Roseland 15, Gary 8 
Marąuetle 15, Brighton 9
Providence 11, West Side 7 15 runs were scored in the

_____________ lst inning, 11 by Roseland
KRIVICKAS STARS. and 4 by Gary.I

------------- After alloving Gary to sco-
In a game resplendent witli re 4 runs in the first inning, 

hits, the Marquette K. of L’s Roseland canie in for their

Errors; Rimkus, J. Juknis, 
Pivoriūnas, Norbutas, W. 
Sirvinskas <2), Pažėra.

Tliree base hits : J. Juknis, 
Pavilonis, Savičius, Rūkas.

Stolen bases: Savičius (2).
Sacrifiee hits: Rūkas, T. 

Juknis, Klimas (2)
Struck out: by Juknis 11; 

by Dakanas 8; by Rūkas 2
Bases on balls: off Daka

nas 4; off Juknis 3.

0 0. Ryneris 31> ? 
1 0 ' Bender r f 
0 0 Kastens cf 

’Waznot c 
Geidnas p 
Granny p

AB R H
2 4 1
3 1
4 2
5 1 
5 1 
4 1 
n 2

1 
1

3

slightly outplayed the Brig
hton Parkers and won at Byr- 
nes Field by a score of 15 to 
9. Marąuette’s ‘murderers

lialf of the first inning and 
piled up 11 runs to put the 
game awav on ice. This rally 
broke the spirit of the visi-

PROVIDENCE WINS.

'The 18th Streeters are on a 
row’ wcre on a warparth witli tora and they were riever dan- rampage again. At MdKinlev 
their clubs. Krivickas was tlie , gerous at any stage of the Park tlie West Siders, after
sonsation of the game — be 
manufaetured a homer, a <hm- 
blc and 2 singles out of 5 
times to the plate. Mikalaus-

game tliere after. a bold attempt to hobi down
Norhut, of the winners, was their opponents, finally suc-

the outstanding player of the 
day getting tliree hits and t\vo

kas and Kaminskas plaved walks in five trips to the pla
tinsimi ly \vell for the losers te.
who put up a good battle, du- į Dakanas kept the Roseland 
ring the 7 innings tliat it las-' hįtters somewhat suhdued af-
ted.
MARQUETTE 
Krivickas cf 
.Jancauskas lb 
Zubrickas ss 
Moskos 2b p 
Jankauskas p 2b 
Dąrgis rf 
Stegwell lf 
Ponišk i s 3b 
8trakalaitis c

BRIGHTON 
Masiunas c 
Manikas lf 
Kaminskas rf 
Sdliultz p 2b 
liaudis cf

Į ter the other two jntehers ga- 
AB R H į ™ up the job.

4 4 ROSELAND 
0 0 Klimas c

5
5
.)
5
5
4
2
4
4

o
o
1
1
3
3
1

AB Ę H
4
5 
4 
4

9M
o
3
0

3 1

Rimkus lb 
J. Juknis 3b 
T. Juknis p 
Pavilonis lf 
Pivoriūnas ss 
Savičius rf 
Norbutas 2b 
Meskis cf

GARY, IND.
F. Sirvinskas 
Grenis cf p 
YV'. Sirvinskas ss 
Dakanas 3b p

AB R 1J
3 2 2 
5 2 2
4 2 1
4 1 3
5 0 1
4 1 0 
3 3 1
3 2 3
4 2

AB R II 
2 1 1 
5 0z 0
4 2 0
5 2 3

Cicero su Providence Cicero 
Avė., & Roosevelt Road 2:30 
vai. po pietų.

Town of Lake su West Side
North Side su Bridgeport
So.'C+ricago su Marųuette 1

BATTING AVERAGES.

(Ineluding July 7-tli gailies) 
Gary, Ind. AB H Pct.
C. Pažėra 14 5 357 121 37 306%0 0 0 AVliole team

eumbed losing the gailie 11 to 
7. Y\ ėst Side soored their 
runs in tlie finai rallies du
riu# the lašt two innings. 
Jack Bekanaitis liit a long 
tiri ve over center field būt 
tlie speed and accurate throw 
of S. Zaura nipped Jack at 
soconik
PROVIDENCE 
A. Laurence lb 
Daniels 2b
Bakutis ss 
F. Laurinaitis 3b 
Mioionis p 
Kandokus c 
Markūnas lf 
Zmnek c f 
»Ruby r f 
IL'kanaitis rf

WEST SIDE 
Zaur c f 
Stassenas c

Primena, kad puse ekskursinio laiko jau pasibaigė. Visi pir
mieji išplaukimai į Klaipėdą šauniai pavyko.

Artimiausieji išplaukimai tiesiai Į Klaipėdą yra šie: 
LIEPOS-JULY 25, LAIVU LITUANIA

(Buvo skelbta, kad Lituania išplauks liepos 20, bet dėl kaikurių piiežasčių iš
plaukimas at kietas j LIEPOS 25 D.).

RUGPJ.-AUGUST 10, LA IVU ESTONIA

Kaip Amerikos taip ir Lietuvos piliečiai dar gali suspėti iš
plaukti su artimiausia ekskursija liepos 20 d. Tik greitai kreip
kitės j mus, o visus reikalingus dokumentus parūpinsime ir vi
sus kelionės reikalus sutvarkysime. Keliaukite dabar kada oras 
gražiausias ir juros tykiausios.

Paul P. Baltutis & Co.
3327 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

Telefonas YARDS 4669

FIlESHMAN A. C. Visas su elek
tra, 7 tūbų, neko daugiau nerei

kia, tik Jdėk } saketa. Vertas 
$200.<10 už

$49.00
KADA A. C. Gražus kabinetas, 

vertas $200.00 už

$49.00
SLEEPER A. C. Gražus kabi

netas, už

$49.00
It. C RADIOLA, nereikia nieko j 

daugiau pirkt, 104 D^namlc 
Speeker, 12 tūbų už

$79.00
BRVNStVICK A. C. Gražus Ra

dio už

$79.00
ATWATER KENT Mod. 30. Gra

žus kabinetas su viskuo už

$39.00
VICTGR 8 — 35 Naujas, kaina 

$385.00 už

$79.00

GROJIKUS PIANAS Gulhranson 
vertas $600.00 už

$125.00
KIMBALL PIANAS vertas $700.00

$165.00
SMITH Naujas G ro,tik lis vertas 

$650.00 už

$195.00
GALIMA PIRKTI IR ANT 

LENGVU IŠMOKĖJIMU

STOMŲ ANO
FACTORY SALES

3343 SO. HALSTED ST.
Storage atdara tiktai po pietų 

iki 9 vai. vakaro. 
Seredomls ir Pčtny&tpmia 

iki 6 ' vai. vakaro.

y
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LIETUVIAMS PREMIERA ATIDARYMAS

(Prie 35-tos ir Halsted gatvių - Bridgeport - Chieago)

Sekmadieny, Rugp.-August 18, 1929
Premierinis Aidarymas Skiriamas Vien Tik Lietuviams.

Abelnai publikai teatras atsida rys keliomis dienomis vėliau.

Ruošiama GRANDIOZINE PROGRAMA
Visų laukiamas ir daug kalbamas naujas lietuvių pastatytas teatras ROMUVA atsidaro 

rugpiučio mėnesy. Lietuviai jį pastatė, lietuviai jam vardą išrinko, lietuviai jį ir pašventins 
dalyvaudami in corpore atidarymo iškilmėse.

Pakvietimai -- Tikietai Nebus Pardavinėjami Prie Kasos.
Tamstos tikietas bus Tamstos pakvietimas. Tikietus—pakvietimus galima įsigyti tik iš kal

no perkant iš musų įgaliotų pardavinėtojų, arba šiose įstaigose.

Drauge, Marguty, Naujienose, Sandaroj, Vilny ir Universal State Banke.

Kuriems butų nepatogu pirktis tikietus suminėtose įstaigose, arba iš pavienių pardavinė
tojų, reikalaukite per laiškus adresu: A. Olis, 3241 So. Halsted St., Chieago, III.

LIETUVIAI AMERIKOJE

WEST PULLMAN, ILL.
Šaunus piknikas. «

Sekmadienyje, liepos 21 d., 
Šv. Petro ir Povilo parapija 
rengia šaunų piknikų, parapi
jos naudai.

Piknikas bus p. P. Karec- 
kio darže, prie 123 ir Union 
avė. Be to, piknikas bus Įvai
rus tuo, kad jame bus daug 
laimėjimų ir visokių gerybių. 
Muzika paimta geriausia. Į- 
žanga į daržų' labai maža. 
Taigi, gerbiamieji, nepamirš
kite skaitlingai atsilankyti į 
musų parap. piknikų; kas at
silankys, nesigailės; bus pil
nai patenkintas.

W. Pullmanietis.

į rašė apie AVis. lietuvių susi- 
] pratimų ir vienybę ir pro- 

____  Įgramos dailumų.
|draugija “trokštančius pa- L. R. K. S. A. AVis. Apskri- 
i girdys”, Motinos Dievo So- tys savo suvažiavime Mihvau- 
• pūlingos dr-ja “alkanus pa- kee, AVis., nutarė surengti

čiai, chorai su savo veikėjais siusios darbininkus, kad ži

CICERO, ILL-

penės’’, Visų Šv'. dr-ja ratus 
Prasidėjimo 

^altakošę dalins.
suks. Nekalto 
P. Iv.

Taip-gi ir kiti darbininkai 
užims savo vietas. Visas pel
nas eis parapijos naudai.

Rengėjai.

REN0SHA, W1S.
“Antra Wis. Lietuvių 

Diena”.

“Antrų AVis. Lietuvių Die
nų”, Mihvaukee, AVis., rugp. 
18 d., šių metų.

Komisijon iš kiekvienos ko
lonijos išrinkta po du. Iš Ke- 
noshas išrinkta tie, kurie it 
pereitais metais darbavos, bū
tent J. Trakšelis ir V. ManT 
dravikas. Jie jau pradėjo dar
bų.

Pereitam Federacijos sus
inę draugijų atstovams buvo 
padaryta pranešimas, kuris 
su džiaugsmu priimtas, išrink 
ti J. Trakšelis ir V. Madravic 
kas komisijon. «

Šv. Petro dr-ja kvietimų 
Tikimos, kad tai

(jomis) stos Į darbų. Padės ir 
kleb. kun. M. Urbanavičius ir 
pavieniai asmenys įspūdingų 
programų suruošti.

Labai prašoma AVis. lietu
viu nerengti rugpiučio 18 d. 
atskilų parengimų.

Vargšas.

PRANEŠIMAS LABDA
RIAMS.

Labdaringosios Sąjungos 
kuopos ir visi kiti veikėjai, 
kurie turite paėmę išlaimėji- 
mo serijas, meldžiu atvesti i 
labdarių piknikų, liepos 21 
d., Bergmans Grove ir sugrą
žinti komisijai. Taip pat ir 
tikietus.

Taip-gi prašau, kad visų 
kuopų darbininkai pribūtų lai

Federacijos 12 sk. uoliai 
ruošiasi prie pikniko, kuris 
bus Bergmans darže, 28 lie
pos. Tikietus žmonės perka.
Mat iš kalno perkantieji gali 
tikėtis dovanų $5.

Darbininkai piknikui yra 
kviečiami tie patys, kų dirbo
pirmam piknike. Šv. Antano tinė atnerikonij spauda plačiai

Jau netoli metai, kai čia i- 
vyko “Pirma AVis. Lietuvių 
Diena”. Žmonės jos dar ne
užmiršo. Mat, buvo suvažiavę 
penkių kolonijų lietuviai ir!-lau priėmė
kiekviena kolonija turėjo da- Prarys ir visos dr-jos: pa- 
lį savo programos. Tas įvykis ,sa^pin(-‘s idėjinės; kliubai; Vy-
pakėlė žmonių ūpų ir davė pel■  ...... "     ■■■ —
no lietuvių kataliki} įstaigai 
— Bernaičių kolegijai, ir vie
tinei šv. Petro parapijai. Ne
gana to, kad lietuviai suva
žiavo, susipažino pasikalbėjo, 
dailių programų išpildė, pel
no padarė, bet ir lietuvių 
vardų aukštai iškėlė, nes vie-

TAUPYKITE PINIGUS
Kiekvienas žinote, kad ateinančią žiemą 

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

THE VILIJA
COAL, WOOD & COKE CO.

3700 So. Spaulding Avė.
Telephone Lafayette 2584

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

noti prie kokių darbų kuriuos 
statyti. , . ii,* • I c liab'

Be to, kuopų veikėjai pra
šomi nueiti pas savo gerb. 
kunigų klebonų ir paprašyti, 
kad savo parapijiečius į svar
bų labdarių piknikų pakvies
tų.

šinomi dar kartų kviečiu 
visus lietuvius atvykti į lab
darių piknikų, kurio pelnas 
eina našlaičių naudai.

A. Nausėda,
Labd. Centro pirm.

gelio, kur padėta iškaba “Ati- 
vertised AVindow” lobėj nuo 
Adams gatvės, pasakant laiš
ko NUMERI, kaip kad šiame 
surašė pažymėta. Laiškus paš
tas laike tam tikrų laikų, o 
paskui sunaikina.

32 Korpiene Sopliie 
39 Mockienė Ona
45 Petryla Frank
46 Petrauskas Zigmas 
49 Papavios Jabn
59 Serpytaitė Kaz.

Siemoskieni Jozof. 
Szymonelis P. 
Tuskonis Tony

X To\vn of Lake lietuviai 
maliavoja, gražina namus. Tuo 
m i pabrangina savo nuosavybę 
ir papuošia apielinkę.

X Depositors State banke 
ant 47 ir Ashland Avė. dirba 
trys lietuviai: H. Ruzgis, M. 
Gurinskag ir p. Žukauskas.

PRANEŠIMAI.
CHICAGOS PAŠTE 

LIETUVIAMS LAIŠKAI
Šie laiškai yra atėję iš Eu 

ropos. Kam jie priklauso, te

KELIAUK Į LIETUVA PER

KLAIPĖDĄ
a i v a i s

ku į piknikų — ne vėliau lOjgul nueina į vyriausįjį paštą 
vai. ryte. Į (Clark ir Adams gatvių) at-

Kuopos privalo turėti sura- siimti. Reikia klausti prie lan
BALTIC AMERIKOS LINIJOS
r ___

Žemiausios Kainos Tiesiai Į

KLAIPĖDA IR ATGAL

Boxo Rungtynes
Seredos Vakare, Liepos 24, 1929

PETE WISTORT
‘Lietuvių Jack Dempsey” smarkiausias pončeris pasaulyje prieš

AL FRIEDMAN
“Bostono Žydas”

6 _ RAUNDAI, SUNKIOJO SVORIO — 6 
Ateikite pamatyti Lietuvių Dempsey ir palygink jį su

MAX SCHMELING
“Vokiečių Jack Dempsey”, kurs grumsis su

VOKIEČIŲ HELLERIU

6 kiti sunkiojo svorio susirėmimai inimant
LES MARRINER prieš TONY FUENTE 
MITZ MINIKEL prieš PAUL PANTALEO

SALVATORE RUOOIRELLO prieš JACK LEAOUE
18.000 sėdynių po $1.00, $1.50 ir $2.00, artimiejfl^J.OO, plūs taxai 

Tikietai Pardavimui
NAUJAME VIDURMTES0IO OFISE 161 ĮVEST RANDOLPH — 

BLAINE MOODY’S ir

CHICAGO STADIUM
1800 VVest Madison Street

Abu ofisai atdari vakarais ir nedėliomis

Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuo
mi sučėdysite sau pinigų.

Trečia klase............................ $107.00
Trečia klase į ten ir atgal,

tiktai ................................. 181.00
Turistine trečia klase,

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

atgal, tik ........................ 216.00
Cabin................................... ,.. . 147.50

“Revenue Tax ir Pagalvė “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 į 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 New York o,
“Estonia” Aug. 10 Į “Polonia” Sept. 7 
“Lituania” Aug. 31 , “Estonia” Sept. 17

Del visų informacijų kreipkitės j vietos agentą arba

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn Str. Chieago, III.
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-• D R X G O K s
čius, 2201 W. 21 PI.; Rupšis 
& Aleliunas, 2159 W. 22 PI.; 
A. Šinkūnas, 2200 S. Leavitt 
St.; J. Lobikis, 2320 W. Lea-’ 
vitt St.; Z. Dobrovolskis, 2324 
S. Leavitt St.; And. Ramins- 
kis, 2341 S. Leavitt St.; K. 
Marozas, 2343 S. Leavitt St..; 
Jurg. Masalskis, 2350 S. Lea
vitt St,; R. ir P. Girčiai, 2257 
W. 23 PI.; K. Tamanauskas,

tkp. eilinis susirinkimas Auš 
ros Vartų mokykloje,

X Tretininkams metinės tri 
aukšta laipsnį atsiekę yra. Per jų dienų rekolekcijos bus u- 
tų trumpų laikų teko man tarninko, seredos ir ketvergo 
daug naujo patirti, interestin- vakarais.
gus dalykus arčiau apgalvoti X Trečiadienio naktyje pu- 
ir pasisavinti mano mokslui siau dvyliktų valandų Cook

CHICAGOJE
DVIRAČIU APLINK PA

SAULĮ PER 3 METUS.

Už kelctos 'dienų apleisiu 
Chicagą (šeštadieny, 20 lie
pos, arba pirmadieny, 22 lie
pos, dar nenusistaeiau) ir 
tęsiu savo kelionę toliau, 
kad paskirtu laiku nuvykčiau 
Meksikon į mano sustabdytų 
Vietų, kad iš ten tęsus kelio
nę toliau, sumušant pasaulinį 
rekordų ir parodant savo tau
tos sportininko ištvermę bei 
iškeliant lietuvių vardų.

Per tų laikų man Chicago,i 
beviešint, teko daug ko pa
matyti bei girdėti, ypač la
bai linksma ir malonu, kad

patyrimo. County ligoninėje mirė a. a.
Gyvenant tarp lietuvių te- Antanas Marcinkevičius, gy

ko susipažinti su kilnios venęs nuosavuose namuose 
širdies žmonėmis, kurie ėjo 3129 W. Polk Str., einųs 89 2224 S. Leavitt St.; M. Sta- 
man pagelbon, atjausdami sa- metus, kilęs iš Lietuvos, Ku-
vo tautos reikalus,* kad aš piškio parapijos, Melionų kai- 
galėčiau atsiekti savo kelionės mo. Palįko moterį ir du su
tiksiu. j nu. Daugelį metų buvo pa-

Už tai tariu ačiū visiems,; liegęs ir nuo visų gyvųjų at
kuriu vardai yra paminėti, bei: sišalinęs, bet moteries ir gi- 
kitiems draugams, pas ku- j minių rūpesčiu šv. Sakramen-
riuos man teko apsilankyti,1 tais pastiprintas, bus iškil- Mankus, 2232 W. 22 St. $3.00; 
už pagelbėjimo šiam reikale.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAU IR CHIRURGAM 
401 South Ashland Avenu* 

Telefoną* Boulevard 7829
Rea, 041 SouthAlbany Avenue 

Tel. Prospect 1984 
Valandos S-4.4-8 NedėlloJ 18-18

ofiso Tel. Canal MIS
Namų Tel. Lafayette 8888

DR. A. L. YUŠKA

Telefonas Boulcvard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 Iki 12, 1 iki 3 

dienų, Ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ. 
Netoli 46th Street Chicago, III.

Tel. Canal <744 Vlrglnla 9188

OFISAS

i oom « t m ,1900 S. HALSTED STREETkenas, 2301 S. Leavitt St.; J. '
Mackevičius, 2342 S. Leavitt namai:

St., $5.00; P. Cibulskis, 2334; 4193 ARCHER AVĖ.
S. Leavitt St., $5.00; F. Bal- ; Valand m; prieš pietus pagal sutarti, 

ciunas, 2212 23 St.; P. Rrau- i Namuose 2-4 po plet. ofise 4-8 ▼. r. 
jalis, 2245 W. 22 St.; A. Wis-

Rea. Tel. Mldiray 6811
Dr. &. O. 0 U P L B B

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Oakley Ava Ir 24-tae Street 
Telefonai Canal 1718-8241

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllata 
tr Ketvergals rakara

DR. A. RAČKUS
GIDTTOJA8,

CHIRURGAI
IR OB8TETRIKS.*

Gydo stalgias Ir obronlšksa Ilga* 
vyrų, moterų Ir valkų 
DARO OPERACIJAI

Ligonius priima kasdiene nes 
pietų ir 8 vai. vakaro.

Nedėliomis Ir seredomis (R 
lškalno susitartu

Ofisas ir Laboratories 
Ir K-RAY

2130 WKST 22nd STKEE i
CHICAGO

taitienė, 2238 W. 22 St.; P. IRea tai. Vau Buren 5388

mingai palaidotas šv. Kuzi- ] V. Norakas, 2210 W. 22 St., j DR. T. DUNDULIS
miero kapuose, pirma atlai- . $2.00; B. Pilipavičius, 2213 j gydytojas m cimtbRGAs

Amer. lietuviai šioj kolonijoj1 vinių'mano kelionės ‘Draugo’, kius už mirusį Aušros Vartų į W. 22 St., A. Aitutis, 2203 W. , suite i o o 1579 Miiwaukee Avė.
“Naujienų” ir “Sandaros” b»vnV/5.ir.io ntoirmnZioTno nir- 1 99 C+ • X/fui.-nrw\li+oT, ) Tel. Brunswlck 9824

redakcijoms. Toliau Lietuvos
konsului p. Kalvaičiui, Uni-
versal State banko prez. J. dotuvėms patarnauja grabo-(nis, 2554 Blue Island Avė.; J.

Lisauskas, 2205 S. Oakley i

Širdingai ačiū už publika-

tokį gražų sugyvenimų, bei

ADVOKATAI:

. ., , —- ... 
bažnyčioje ateinančiame pir- Į 22 St.; Metropolitan Stale [ 
madienyje, 22 liepos, gedulin- Bank $10.00; Juoz. Pilipavi- į ^^“^dėiiom^Uo’i0 imS 
gas pamaldas 9 vai. ryto. Lai! čius, ,2240 W. 23 PI.; P. Kai-' p° pletv-

DR. J. J. KŪWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3408 WEST 83 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Residencija 2859 So. Leavitt lt 

Tel. Canal 2889
Valandos: 2-4 po pietų Ir. 7-9 ▼. v. 

NedėlloJ pagal susitarimų

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JA V01Š
Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office; 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

JOHN B. BORDEN
(John Begdziunas Bordcn)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117 
Telephoae Randolph 9727 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Tvlcpboae Roosevelt 9080 

Namie: 8 11d 9 ryte Tel. Repuh. 9800

t Eliošiui, Dr. Karaliui, W. C. j rius Butkus.
; Mitclieliui, pral. Krušai, p. i X Nekalto Prasidėjimo mer 
Mockevičiui, apt. J. Kuliui, p. ginų draugijos susirinkimas 
V. Makavickui iš Peoples 22 liepos ateinančio pirmadie- 
Furn, Co., p. A. Meldažiui, p.: nio vakare, 8 vai., Aušros 
J. Kučinskui, p. V. Pikuriui iš j Vartų svetainėje.
Bridg. Furn. Co., komp. A.; Rap.
Pociui, broliams Kulbiams ir
t. t.

Taipgi ačiū visoms draugi
joms, pas kurias atsilankiau ir 
atjautė mane, būtent Liet. A-

BIZNIERLAI MUS PIKNIKO 
RĖMĖJAI.

nierikos Tautiškam klinbui, S. par. biznieriai šįmet šauniai 
Daukanto dr-jai ir Illinois' prisidėjo prie pirmojo par. 
įdėt. I’ašelpos kliubui. ! pikniko. Tik ant nelaimės pik-

Visiems ir visoms kuogeriau ' n^ų sutrukdė lietus ir biz-
!sių sėkmių velydamas lieku

Vincas Braktaitis,
— Pasaulio Keliauninkas.

MUSŲ RAD10.

Avė.; V. Ivanauskas, 2255 W. ! 
22 St. $1.00; Skrickų Co., 2258

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Micbigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107
W. 21 PI.; J. Krotkas, 2331 Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
W. 22 Pi. $2.00; M. Jasnaus- nuo 6 iki 8 val. vak. apart 
kas, 2259 Wėst 22 Street 1 šventadienio ir ketvirtadienio 
$2.00; St. Šimulis, 2150
S. Iloyne avė. $2.00; J. Ma- O P T E M I T R I S T A I 
tuževičins, 2057 AV. 22 PI.; P. į 
Stasiukąitis, 1957 W. 23 St.;
J. Martinkus, 2248 S. Iloy- 

West Side. — Aušros Vartų ,ne avė. $1.00; M. Kasparaitis,
2100 W. 23 St.; J- Balsevičius,

DR. VAITUSH, 0. D.

JŪSEFH J. GRISH
(Juozai J. Grisius) 

ADVOKATĄ S 
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Btulevard 2800 
RESIDENJCIJA: 

6515 So. Rockwell Street 
Telef. Republic 9723

nierių duosnumu nebuvo ga
lima pilnai pasinauduoti ir 
tiems geradėjaiųjt^nebnyo ga- 
lirha prideramo kredito ati
duoti.

Dabar rengiamas antras 
piknikas rugpj. 4 d. savame 
darže. Jau paimta gera or
kestrą ir daroma kiti prisi-

West Side. — šiandien va
kare tuojau po šv. Onos iio- 
venos pamaldų musų parapi
jos svetainėje nepaprasta puo i rengimai. Šiuo sykiu rinklia-

2325 8. Hoyne avė., $1.00; 
P. Labanauskienė, 2115 W. 
Coulter St.; Beržanskis, 
2334 S. Hoyne avė.; M. Pet
raitis, 2339, K Hoyne avė.; 
J. Miknis, 2125^W. 24 St.; J, 
Melekauskis, 2#ŽO W. 23 PI.; 
S. Lachavicz, 2314 W. 23 PI. 
$2.00; K. Oksas, 2259 S. Wes- 
tern avė., $1.00, A. Judikai- 
;is $2.00. į ,

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit, bet eikit 
pas tikrų specialistų, ne pas kokį 
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jutus kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno Išegzaml- 
narvimo. Jus sutaupysit laikų Ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
aegalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.

Mano Radlo — Scops — Raggi. 
A-ltay Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakterioiogiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man Jūsų 
tikras negeroves. Ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
Ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odos. 
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių arba jeigu turit ko
kių užsisenejuslų, įsikerojusių, 
chroniškų Ilgų, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
nestldėliokit neatėję pas mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimss Rūmas 1616
f» W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 8 Iki 7

Nedėliomis nuo 10 eyto iki 1 
r po pietų.

DR. S. BIEZ1S
GTDTTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6221 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — S & 7 —.8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS 

. Nuo 9:20 iki 1 vai.
127 N. Dearborn Street

Room 928 
Tel. Franklln 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare

82 E. 107 St, Kamp. Michlgan Avė. 
Tel. Pullman 5950

ta — surprise party. Rengė
jai užprašo netiktai savo gi
mines, bet ir visus, kas tik 
nori sužinoti šios puotos tiks
lų ir jį savo garbingu atsilan
kymu paremti. Vakarienės ve
dėju bus patsai musų klebo
nas.

X Ryt iš ryto 6 valandų 
Labdarių 7 kp. “in corpore”

vų nemanoma daryti tik bus 
laukiama visų parapijonų at
silankymo. Bus prirengta vi
sokių laimėjimų ir pasilinks
minimų.

Žemiau dedame surašų tų 
biznierių, kurie prisidėjo 
dovanomis prie pirmojo pik
niko.

V. Vaitkevičius, 2306 W.

tetukite tuos Profesionalus 
ir Biznierius, kurie garsinasi 
dienrašty) “Drauge”

Telephone Central 6926

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:36 iki 5 vai. vak.
Lecal Office; 1900 So. Union Avo. 

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

klauso šv. Mišių Aušros Var-'24 St.; Želnis ir Masiokas, 
tų bažnyčioje ir po tam su sa- 2358 So. Oakley avė.; J. Ka- 
vo visais darbuotojais ir re-minskis, 2349 So. Oakley 
įnėjais važiuoja į Bergmanno ■ avė.; J. Dobrovolskis, 2325 S. 

I daržų, kuriame labdarybės nau Oakley avė.; P. Siminas, 2300
; dai bus didžiausias piknikas. 

X Ryt šv. Onos Rąžančius
W. 23 St.; M. Karainskis, 
2300 W. 23 St.; Ben. Butkus,

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Balis St. Room 2011 
Tel. Randolph 6231-0322 Vai. 1-1

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

TsL Ylctory 1542
7-9 v. v. apart Pansdėllo ir 

Fšt&yčloa

bus tuojau po antrųjų šv. Mi-j-346 W. 22 PI.; N. Karlavi
šių 8 vai. “Nazareto Koply- a. ■ ■ ..   —m.j.

čioje”', o šv. Onos Novena
bus vakare 7:30 vai.; rnišpa- 

i rų po piet nebus laikoma, už- 
įtat Altorių Puošimo Draugi
jos susirinkimas bus tuojau 
po sumos.

X Po pietų 1 vai. Liet. Ry
mo Kat. Susivienijimo 10O

£■■■■■■■■■■■ •
; Riumatizmas sausgalė*

NasUtankyklte savos skaus- * 
mals, Reamatlsmu, Sausgėla, ■ 
Kaulų Gėlimų, arba Mėėlunglu B

g — raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybe ® 
Ir dainai ant patalo paguldo, g

CAPSICO COMPOUND mo- a 
stH lengvai prašalina vlršml- 
nėtas Ilgas; mums šiandie dau- ■

■ gybė įmonių siunčia padėka- g
■ vones pasveiko Kaina B9o per

paštų 48c arba dvi a* 81.98. "
Dukart tvirtesnė 76o. ■
Knyga: “ŠALTINIS BYH1- |

■ KATO8” augalais gydytles. kai- _
aa 89 centų. ■

Lietuvis Akių Specialistas‘ n oi ' s: II
Palengvins aklų Įtempimų ku

rta esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo. aklų aptemimo, 
mervuotumo, skaudamų aklų kar
štį. Atitaisau kreivas akis, nulmu 
oataractus. Atitaisau trumpų re- 
gystp Ir tolimų regyste.

Prirengiu teisingai akinius vi
suose atsitikimuose, egaaminavl* 
mss daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas.

Bpeolalė atyda atkreipiama nuo
tykio* vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ. 

TeL Boulcvard 7589

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6689

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 S. Arteslan Avė. 
Valandos. 11 ryto Iki 8 po pietų

6 iki 8:30 vakare

DR. CHARlfS SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Motorų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 Iki 12 

TELEFONAS MIDWAT 2880

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washlngton Tel- Boulcvard 1401
10-12, 2-4, 7-9 12-2,. 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas ir Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel, Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

7—9 vakare

Justin Kulis
I S1&9 South Halsted Street 
I CHICAGO HL. "
IIIlllllllIII

METINIS IŠVAŽIAVIMAS
Rengia

&V. KAZIMIERO KAR. DRAUGIJA
NEDALIOJ, LIEPOS (JULY) 28, 1929

SVILALNIO FARMOJ, JUSTICE, ILL.
Priešais Tautiškos Kapines InėJIrnUa Vislenjs Veltui

Visus širdingai kviečiame į šį išvažiavimų. KOMISIJA.

119 YOU WK)W WUV - - lf$ St hihitrasssg te ilai fe Muslatk rtjUpntrttd f

25 METO PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTA3

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard S912

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

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

Res. 3201 S. WALLA.CE STREET

D B N 1 1S T AI

Office Boulevard 7948

, DR.HERZMAN
18 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 21 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo stalgias ir chroniškas U« 
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street 

1025 W£ST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir 
nuo 6 Iki 7:30 vai. vakarų 
Tel. ofiso Canal 3110 Res. So. Rhore 
2238. Jei neatsiliepiama. šauk 
Randolph 6800.Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 

alttnlų
1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. t aukštas 

Pastebėklt mano Iškaba*
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:89 va
karo. Seredomis nuo 9:89 iki 11 v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų Room 8.
Ptinnt Canal 4699

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTI8TAB 

4846 So Ashland Avenus 
Ant Zaleskio šptlekos

Tek Cenai 6»a

DR. G. 1 BLO2IS
DENTIITAI

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 tkl 18 ryto
nuo 1 iki 9 vakare

Imu te Hm ly RsHf
T«» Brunsvrick 9884

DB. A J. GUSSBN
Lietuvis Dantistas 

1878 MILWAUKEE AVBNUB
Valandos; 9-12. 1*6, 8-8:86 

sekmadieniais Ir trečiadieniais 
pagal susitarimų

DR. MAURIGE KAHH
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994 *

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS: (

Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų. 
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nuo 10 iki 12 dienų.
Nuo 2 Iki 3 po pietų.

Tel. Lafayette 6826

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY
4198 Arobar Avenue

Oflbo Tel Vieton «687 
Of. Ir Res. Tel Heml-ook 1974

DB. J. P. POtKA
1133 g HALSTED HTRBBT 

Antras ofisas Ir Restdenolja
6694 9. ARTESIAN AYB. 

Ofiso Vai. Nuo 9-18 rytais: nuo 
7 » v„k Antro < (f Vai.: Nuo t 6 
po ptet: UMnnt h- Subat Nuo 
1-9 vak. šventadieniais pagal ea- 
tarima
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Žinių žineles
X Norfli Sidės lietuvių pa

rapijos piknikas visai pri
rengtas. Dabar tik “siurprai- 
zai” ruošiami. Gauta žinia, 
kad atvažiuoja Mariampolės 
Kupčius su įvairiais tavorais. 
Jisai savo krome turėsiąs ir 
lietuviškų saldainių.

X Rytoj chicagieeiai turės 
“good time” Bergmano dar
že Riversidėj. Ten įvyks Lab
darybės piknikas, prie kurio 
prisidėjo visų kolonijų Lab
darybės skyriai. Viskas pik 
pikui prirengta. Bus daug 
dovani) ir visokių įvairumų. 
Be to dainuos Vilniaus cho
ras.

X Kun. Baltrūnas pasakė 
gražų pamokslų Aušros Vartų 
•par. bažnyčioj apie Šv. Oną

ir jos sumaniai prisirengė. Re
storano vedėjos yra Morta 
Anužienė, p. Gotautienė ir 
kitos.

X Prie pirmojo “Draugo” 
pikniko rėmėjų dar turime į- 
skaityti šiuos: siuvėjas St. 
Šimulis, 2150 So. lloyne avė., 
siuvėjas VI. Noreikas, 2210 
W. 22 st., bučeriai J. Kamin 
skas 2349 So. Oakley ir Jo
nas Miknis, 2125 W. 24 st.

X “Draugo” pikniko dar
bininkų vakarienėj buvo įvai
rių kalbų, visokių, sumanymų. 
Programėlis buvo gražiai iš
pildytas. Po visam muzikan
tai M. Surplis ir P. Stumbris 
darbininkų pagerbimui sugro
jo maršą. Muzika tiek suju
dino visus, kad Jie va Bitinie
nė, D. Gasparkienė, Šliogerie
nė, Mikšienė pradėjo sukti 
lietuviškus šokius, iš vyrų 
suktiniuose atsižymėjo cice-

ŠV. MYKOLO PARAP. METINIS PIKNIKAS i
Įvyks

Sekndienyj, luly - Liepos 21,1929
Polonia Grove*

Higgins Road and 61st Avenue, N. W. Chicago, Ilk 

Pradžia 1 Valandą po pietų Įžanga 50 centų.

Ko bus, ir kas bus, dabar nesakysime. Kaip atvyksite 
piknikan, viską parodysime. Gražiai priimsime, malo- 
mat vaisinsime; ir visus atsiiankusius, uz pnetelius 
skaitysime. Kviečiami visus, kaimynus ir savus, pik
nikan pas mus.

KLEBONAS ir KOMITETAI.

rugpj. 25 d. “Draugo” ir šv. 
Jurgio par., rugsėjo 1 d. Šv. 
Kryžiaus par. Visų piknikų 
rengėjai rūpinasi, kad viskas 
kuogeriausia butų prirengta.

silankyti, nes bus svarbus su
sirinkimas. Jeigu kurie pasi
likę su mokesčiais, būtinai 
privalote apsimokėti.

P. K., nut. rašt.

MARGUMYNAI,

penktadienio ryte. Kožną ry
tą po šv. Mišių iki šv. Onai1 rietis A. J. Janušauskas, 
jisai nors trumpus, bet gra
žius pamokslus sakys, kun.
Baltrūnas yra jaunas, nesenai 
įšventytas.. Žmogus kartų iš
girdęs jo pamokslų, rūpinasi 
Vėl jį išgirsti. Vakarais il
gesnius pamokslus laike šv.
Onos novenos sako kun. Ma
čiui ionis.

X Brighton Parko par. pik
nikas bus triukšmingas. Da
lyvaus keletas orkestrij, šeimi. 
ninkės parinktos labai gabios

Bridgeport. — Leib. G. D.
L. K. Vytauto laikys pusme- i ryto visos eis 

Į tini susirinkimų liepos 21 d.,1
X “Draugo” pikniko re-J12 vai. dieną, Lietuvių Audi-

Bridgeport. — Šv. Onos 
draugija kviečia visas nares 
atlikti išpažintį subatoj, lie
pos 20, o nedėlioję 7:30 vai.

‘ ‘ in corpore ’ ’
prie Šv. Komunijos.

Visas narės susirinks į Šv. 
Jurgio parapijos svetainę, 7 
valandą ryto. Valdyba.

PARSIDUODA Ice cream 
parlor, kendžių, cigarų, taba- 
kos, cigaretų ir school suplies 
Grocerio ir rūkytos mėsos 
krautuvė Parduosiu pigiai, 
nes turiu kitą biznį Spring 
Foreste. Atsišaukit pas savi
ninką.

2320 So. Leavitt St.
Tel. Canal 3838

Chicago, UI.

VARGONININKAS paieško 
vietos.

Kreiptis j “DRAUGĄ” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, UI.

GRABOR1A1;

S. D. LACHAMCZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido- j 

tuvėse kuopigiansla 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano , 
darbu busite užga- f 
nedlntl.
Tel. Roosevelt 1515 |i 
arba 2518 
1114 W. 23rd Pla 

Chlcago, HL

mėjai biznieriai tapo tinkamai 
pagarsyti “Draugo” penkta
dienio laidoje. Visi biznieriai 
tuomi patenkinti ir sako, kad 
“Draugas” jiems “sur- 
prais” padarė. To numerio 
atspausdinta keletą tukstan-. 
čių viršaus, paskleista po vi- 
sas Chieagos lietuvių koloni
jas ir bus taip-gi nugabenta 
į rytojaus piknikus — Čer
niausko daržan, Bergmano 
daržan ir Polonia daržan.

X Šiemet dar įvyks šie 
dideli piknikai: liepos 28 d. 
Šv. Antano par., tą pat die- 
ųą Gimimo Panelės Šv. par., 
ruSPj- 4 d. Šv. Kazimiero A- 
kademijos Rėmėjų, rugpj. 18 
d. Dievo Apveizdos par.

torijoj. Kiekvienas narys tei
ksitės laiku pribūti, nes ran
das naujų reikalų svarstymui.

V. Kacevičia, nut. rašt. NUSIŠOVĖ ŠALTKALVIS

Bridgeport. — Liet. Teatr. Birželio 29 d. pusiau .ket-

Parsiduoda 3 fl. muro na
mas ir krautuvė. 3 fl. po 5 
kamb. iš fronto krautuvė. Kar 
štu vandeniu šildomas. Par
siduoda labai pigiai. Priežas- 
tę patirsite vietoje. Savinin
kas randasi ant antrų lubų. 

2558 West 69 St.
(16-20)

REIKALINGA maža šei
myna. Priimsiu į keturis kam
barius. Yra visi patogumai. 
Priimsiu dykai gyventi, tik 
kad šeimyninkė šiek tiek su
prastų angliškai. Atsišaukti 
subatoj nuo 3 vai. po pietų 
ar nedėlioj nedėlioj visą die
ną.

MATAS GRAŽIS 
7526 Kingston Avė.
Tel. Saginaw 1657

Simpatiškas — 
Mandagus —

[Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

E Z E R S KI
LIETUVI8 GRABORIUS 

Ofisas:
. 4881 8. MARSHFIELD AVENUE 

Tel. Boulevard 9277
---------- J

A. PETKUS
Graborius ir Balzamnotojas

J. F. EUDEIKIS KOMP.
5

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

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

4447
SKYRIUS

So. Fairfield Avenue

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero 

Tel. Cicero ?794

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiškų 
patarnavimų.

Patarnavimas 
visose Chiea
gos dalyse Ir 
prlemiesčuose. 
Grabai pigiai 

net už $25.

OFISAS 
3238 South

Halsted St. 
Victory 4088- 

89

Šv. Martino dr-jos pusmeti- virtą valandą po pietų A. Ša- 
ųis susirinkimąę įvyks sek- nčįuose, prie kareivių kapų, 

ladieny, liepos 21 d,, 1 vai. nusišovė 23 metų šaltkalvis PARDAVIMUI arba mainy- 
ieną, Šv. Jurgio parap. svet. Jonas Dudonis, šovimosi prie muį bučernė. Mainysiu į lotą, 
Nariai, jei kurie negavote žastis tiriama* ztu “R.” 

tvirutes, tai nepamirškite at-

f A,
JEVA

URBUTIENE
(PO TĖVAIS BREVECKAITĖ) 
Mirė Liepos 18 d., 11:45 prieS 
pat pietus, 32 metų amžiaus. 
Kilo iš Tellc, III.

Paliko dideliame nuliudlrrte 
vyrą Pranciškų, 2 dukteris: 
Bronislovų ir Joanų, ‘ir moti
nų Marijonų, ir 2 seseris: Ka
zimierų ir Petronėlę, brolį Jo
nų, švogerį Vincentų Jokubau- 
skj ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1418 So. 
49th Avė., Cicero, III. Laidotu
vės įvyks Panedėlyje, Liepos 22 
d,, iš namų 8 vai. bus atlydė
ta į šv. Antano Parapijos baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta J Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges, ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Motina, Du
kterys, Seserys, Brolis, ir švo- 
geris.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudelkis. Telef. Yards 
1741.

ANT RENDOS
-..J-

Transfer kampinis storas 
ant trijų strytk|rių linijos — 
Elston, Belmont ir California 
Storas randasi 3|82 No. Elston

cottage arba gerą automobilių. 
Biznis išdirbtas per 20 metų. 
Pašaukit savininką

Lafayette 5107

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda geselino stotis

REIKALINGA 10 vyrų ir 
10 moterų nuo 25 iki 45 metų 
amžiaus. Turi žinoti miestą ge 
rai. Darbas lengvas tik 8 va
landos. Algos $25.00 į savai
tė su reizu ir bonus. Atsišau
kite greitai prie lietuviško 
supradanto

A. G. BRIGGS & 00.
1703 W. 79th Street 

Nuo 9 ryto lig 12 pietų

PRANEŠIMAS. . j • . . . .-ant Cottage Grove avė. arti. ,Avė. Labai gera ir patogi Vie ,, . ' Turime garbės pranešti lietuviam®,. . , ° Marauette Rd. Gera Vieta mes dabar esame paskirti par-
-1.1 J------- XX------ A*------------on -i davinėti naujus NASH "400”, kuri©

bizniui, parsiduoda bargen vadovauja pasaulyje automobilių • • * -i * . . p vertybėje. Mes teikiamo visiems-pigiai. Del platesnių įniorma- teisingų patarnavimų.
,, . .« ... Automobilių sales rulmls atdarascijų atsmaukite:

RENDON 3 kambariai. 
Tinka ženočiams ir Binge
liams. Šviesus, švarus, gestis 
ir elektra. Renda pigi.

946 West 31 Place

NAUJA BUČERNĖ

Atsidaro
Subatoj Liepos-July 20, 1929 

2547 West 71 St.
Visi daiktai geriausios nj- 

šies ir geriausia užlaikomi. 
Mandagus patarnavimas.

Visus kviečiame

Juoz. Krivickas, Savininkas

(VAIRUS KONTKAKTORM
n— a

I J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

4fc Hardware Co., dabar perėmė visų 
įblsnį į savo rankas Ir duos visose šio 
blsnio šakose pirmos klesos patas** 
navlmų.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER
Painters & Decorators

J.. 8., Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

ToL Victory 7261

ta dėl drugštorio. Storas 80 
pėdų ilgio ir bęįzmentas. Sa
vininką galima matyti nuo 10 
vai. ryto iki 6 vai. vak.

2839 West 63 Street 
Tel. Republic 8899

GERAS NEBRANGUS Pianų Mo
kytojas, kam. rei kalingas prašome 

. atsilankyti. 2 fl. Kreiptis vakarais nuo 
i 6 v, Subatomis nuo 2 vai.

ALFRED ALYAUSKAS,
4029 S. Talman Avė.

Vartotas Studebaker mainy 
mui į lotą. Priimsiu lotą Lile j 
kur esantį.

J. NORKUS 
2436 W. 59th St

M. ZIZAS
A. N. MASULIS & CO. 
6641 So. Westem Avė. 

Telef. Republic 5550

PARDAVIMUI 40 ak erių 
vaisių farma. Gera žemė, arti 
miesto. Pigi kaina. Kreiptis:

Mr. A. YECK 
R. 1, Box 7 

Ludington, Mich.

PARDAVIMUI medinis na-! 
mas 2 po 4 kamb. ir gara- į 
džius 1 karui, viskas įtaisyta1 
pagal naujausios mados, savi-
ninkas važiuoja į Lietuvą. Ga- 

IŠRENDAVIMUI 6 kamb. i Įima matyti subatomis visą
f'latas karštu vandeniu šildo-j dieną, nedėliomis iki 2 vai.

vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

Namų Statymo Kontraktorins 
Statau įvairiausius namus prieinama

kaina.

7217 S. California Avenue
Telef. Hemlock 5528

Del geriausios rųšles 
‘ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselts šviežtų kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St
Tel. Boulevard 1888

MAROUETTE JEWELRY 
&RADIO

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
llallavojlmo Kontraktorlus 
Dažų ir Popieros Krautuvė 

$814 8. LEAVITT ST. Chlcago

V. PADKSTIS
HARDWARB STORN 

Paint. OI1 ft Glaas
2701 Wes« 47th Street 

Tol. Lafayette 1387

J. F. RADZIUS
PIGI AUSI AR MR. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų lš- 
dirbvstėa

OFISAS
668 West 18 St. 
Tel. Canal 8174 
NirTRnTS: 3283
4o Halsted Street 
Tel Vietom 4083

4424 So. RockweU St. 

Virginla 1290
A.

2446 West 45 Place
Agentai nepageidaujami

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 Weat 48th Street
Kampos 46th Ir Paulina Sta 

TU. Blvd. 6203

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
>ris manęs. patarnausiu slmpatlB- 
<al. mandagiai. gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyžis dėl šermenų 
tykai.

Telefonas Yards 1188

Musų patarnavimas 
dsuomet sąžiningas ir 
'lebrangus, nea netart- 
me (Klaidų užlaikymui
•kyrlų. y

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJA8

Turtu . automobilius visokiems 
reiks) ima. Kaina prieinama

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

PETRONĖLĖ
KIVERIENĖ

Mirė liepos 17, 1929, 8 v. 
ryte apie 50 metų amž.

Kilo iš Marijampolės 
Apskr., Stropolio in.

Paliko dideliame nuliū
dime vyrą Antaną ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas gra- 
boriaus Masalskio koply
čioj 3307 Auburn avė.
Laidotuvės įvyks pane- 

dėly, liepos 22, iš koply
čios 8 vai. bus nulydėta 
j Šv. Jurgio bažnyčią, ku 
rioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines, draugus- 
ges ir pažyRtamus daly
vauti šiose laidotuvėse.

Nubudę Vyras ir Gimi
nės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 

Masalskis Boulevard 4188.

mas, gražioje lietuvių Brigh
ton Parko kolonijoje, Jonaičio 
aptiekos viršujė. Kambariai 
tinkami gydytojui ar dentis- 
tui. • ' ’

4459 S. Washtenaw Avė.
Telef. Lafayette 8530

IEŠKO VARGONINKO___________________________
VIETOS . : PARDAVIMUI plytinis sto.

Vargonininkas, gerai žinan- ras ir užpakaly 5 kambariai tumo 7 p^u *•-
. » .. i • • z, •' • . r. • gurno visokiųtis savo profesiją, tuoj ieško gyvenimiu ir 3 flatai po 4 BPaivų tiktai »#c.

, kamb. virSuj. Garadžh... “’f
dainų užlaidų 
pigiai.

Daržų laistoma 
__________ _ roberlnė palpa

PARSIDUODA nauju muro *k

vietos. Kreiptis į
“Draugo” Redakcijų.

REIKALAUJAME 100 
AGENTŲ

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių auk- 

PARDAVIMUI 2 flatų na- •»“*« ,r «Mabrtaių dai
ktų. vėliausios msdop 

j mas ir grosemė geroje vieto- radio, pianų rolių, r« 
Įje, arba mainysiu ant mažės- Su^džiL. ‘ir m™™
nio namo.

6955 So. Talman Avė.
Telef. Republic 6724

911 W. 32 Street 
Tel. Yards 1182

2 aukštų namas, 5 flatai po 3 
kambarius ir Storas, taipgi 2 

Atsišaukite kuogreičiausia. karų garadžius, karštu vande- 
Turime labai gerą ir pelnin- niu šildomas. Mainysiu į 2 
gą propoziciją. Kreipkitės nuo flatų namą arba už cash.
10 vai. ryto iki 6 vai. vak. 

S. P. KAZWELL & CO. 
* 2830 We«t 63 Street

Tel. Republic 8899
■ 1

Matykite vakare
MAGD. DAINELIENĘ 
1911 So. 48th Avenue 

Cicero III.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street
Instrumentus.

2650 West 63rd St. Chicago. 
Telefonas HEMLOCK 8880

Tel. Boulevard 8114

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING A NEATIMS 

Kaipo lietuvis, lietuviams patari 
nauju kuogeriausia

4884 80. PAULINA

iORTGEŠIAI-PASKDi i.

St. Louls "Duteh Boy” wh|te
lead 100 svarų .......................... $11.50
Pure Turpentlne ................. 80c. gal.

Pure Bolled Llnseed Oll
28c. Galionas

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4689

2- RI MORGIČIAlI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama į vienų dienų. 
Perkame real estate kontraktus

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 1500,000.00 
1804 SO. KEDZIE AVENUE 

Tai. Lafayette 8788-8718


