
Katalikai paaaullonya tari kilnų ul- 
davlnj, — Įnešti J ielmynaa ir | vi- 
luomenj Kristaus mokslą, atnaujinti 
tmonlų dvasią. JSzaus Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai musų 
užduotla “Draugas" padės Jums tą 
apaštalavimo darbą atlikti. Užtat, 
skaitykite Ir platinkite "Draugą."

t

LITHUANIAN DAILY FRIEND

"Draugas" atstovauja organizuotų 
katalikų mlntj, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para
pijas Ir lietuvių kolonijas. "Draugas” 
džiaugiasi didele katalikų parama Ir 
nori, kad toliau pasilaikytų tie prie- 
tellškl jausmai
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METAI-VOL. XIV

LIETUVOS MINISTER. PIRMININKAS 
PROTESTUOJA PRIEŠ LENKIJA

J. Valstybės Darbuojas Už 
Taiką T. Rytuose

XXX TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS 1930 M. BUS AFRIKOJ

J. VALSTYBES PAKILO 
TAIKINTI BOLŠEVIKUS 

SU KINIEČIAIS

VOLDEMARO PROTES
TAS PRIEŠ LENKIJĄ

RYGA, liepos 20. — Lietu-
WASHIN,GTON, liepos 20.1 vos ministerių pirmininkas A.

Voldemaras Tautą Sąjungai 
pasiuntė memorandumą — 
protestą, kurio turinys arti
miausiomis dienomis bus pas
kelbtas.

300 METŲ SUKAKTUVIŲ IŠKILMĖS Ką Pasakė p. Voldemaras 
Spaudos Atstovams

Ministerių kabinete p. Vol- Ministeris Pirmininkas ne- 
demaras priėmė spaudos at- vyks atostogų. Vienas spau- 
stovus ir atsakė į daugelį jų Idos atstovas paklausė, ar p.
paklausimų.

Del užsienio politikos parei
škė, esą nebus tiesioginio su
sisiekimo su Lenkija tol, kol 
ji negrąžins Vilniaus.

Latvijos Prezidentas buvo 
pareiškęs norą padaryti vizi

Voldemaras nevyks šiemet a- 
tostogų? Į tai buvo atsakyta 
nežinąs, kada bus jam atosto
gos.

Universiteto reforma aktua
li. Nuo naujų mokslo metų ji 
turės būti pradėta, apie ką

tą Lietuvai pavasari, tačiau perspėta profesūra. Technikos
kol buvo sužinota, ar asmeni
škai ai* jų vyriausybė prie to 
prisideda, beliko iki atvykimo 
10 dienų, todėl buvo atsakyta, 
kad lenviausias tam laikas bū
tų rugpiūčio 15 d.

Granatos atentatui, kaip nu
yra lenkų kariškos j

— J. Valstybės pagaliau pra
dėjo darbuotis tikslu sulaiky
ti nuo galimo karo bolševisti
nę Rusiją su Kinija.

Valstybės sekretorius Stim-
son kreipės Į visas didžiules Ministeris pirmininkas kai 
valstybes, kurios yra pasira- ^’na Lenkiją, kad ta užsiundė 
siusios nekariavimo sutartį, ;Pr^ 0° gyvybę kėsinimąsi 
kad jos pasidarbuotų už taiką gegužės G d., nes pasikesin- 
Tolimuose Rytuose.

Lynn miestas, Massachusetts valstybėj, minėjo 300 metų sukaktuves. AtvaizduosRtatyta’ ““ —i
jama tų iškilmių dalis. _ (bombos. Del to ruošiama Tau-1

fakultetas norima sujungti sn 
aukštaisiais karo mokslų kur
sais.

Sustiprintas karo stovis pa- 
demarklinijoj įvestas sąryšy
je su vadinama plečkaitininkų 
organizacija.

Valdininkų statutai renka
ma medžiaga, nes iki šiol val-

K1NIJOS NUSISKUN
DIMĄ! CHICAGOJE

= tų S-gai nota, kariai medžią-I dininkai atleidžiami tik

Nurodoma du dalyku; 
Kinija ir Rusija yra pasi

rašiusios nekariavimo sutartį.
Tarp ąbiejij pusių kilę ne

sutikimai, kaip matoma spau
doje, yra tos rūšies, kad gali
ma susitaikinti arbitražo ke
liu, liet ne kraujo liejimu.

tojai buvo aprūpinti lenkų 
darbo bombomis, sprogstan
čiomis medžiagomis ir revol
veriais.

Lenkijos tikslas, pažymi, 
Smurto žygiais pakeisti lie
tuvių tautos nusistatymą.

SHANGHAI, liepos 21. —
Kinijos valdžia paskelbė, kad 
ji buvus priversta užimti Rvr ,
tuų geležinkeli tikslu pašalin-* .. .. .nnci vizmninc aliniai?   ctvat+t

Pasižymėjęs vyrukas atletas 
, plėšiku

Valstybės departamentas a- 
pie tai pranešė Kinijos val
džiai ir bolševikų valdžiai, šiai

XXX TARPT. EUCHARIS
TINIS KONGRESAS

ti Rusijos komunistus.
Anot Kinijos, geležinkelio 

valdininkai komunistai dau
giau rūpinosi komunistine 
propaganda Kinijoj, negu tuo 
geležinkeliu.

pasižymėjęs atletas — sporti
ninkas. Policijai išpažino, 
kad jis ilgas-daikas, užsiimi- 
nėjęs plėšimais, vieną Evans- 
tono policmoną apmušęs, vie
ną slaugę pagrobęs, ir tt.

Prapuolus 12 metu mergaitė ’ga dar gausiai plaukia. Kai organ„ ar T,ršlm.
Blue Islande prapuolus 12 |nota būsianti paruošta, tun-'^ nuožiūra. “R”

nys spaudai bus žinomas.
Savivaldybių įstatymas už 

poros savaičių išeis. Jo įtal
pa tokia: vietos interesai tu
ri būti globojami vietos žmo
nių. Būsią išleista: 1) valsčių

metų mergaitė Helen Ruthe- 
nberg. Bijoma, kad kas bloga
su ja neįvyktų. PRAPLITĘ PRIETARAI

pastarąjai per Francijos am-

ALGIERS, Algerija, Šiaur. 
Afrika, liepos 21. — Paskelb

basadorių.
ta, kad XXX-asis Tarptauti-

BRIAND DARBUOJASI 
UŽ TAIKĄ

uis Eucharistinis Kongresas 
1930 metais įvyks Kartagos 
(Carthage) mieste. Be to,

POLICIJA SUARDĖ RAU
DONŲJŲ DEMONS

TRACIJĄ

Jo pažįstami ir net pati po
licija stebisi to jauno vyro 
nedorais darbais.

! Kongreso dalis bus dar turi-Į

NEW YORK, liepos 21. - 
Del grąsinaneio karo raudo-

ma Tunise.
PA RYŽI! S, liepos 20. j Kongresas prasidės gegužės 

igsisįKaip tik Francijos valdžia iš t d jr baigsis{gegužėj 11 d. 
YVasliingtono gavo pasiūlymų

nosios Rusijos su Kinija, vie- 
į |os komunistai surengė de- 
monstraęijhs prieš Kinijos

bolševistinę Rusiją taikinti su 
Kinija, užsienių ministeris 
Briand pas save pasikvietė 
bolševikų ir Kinijos atstovus

KOMUNISTAI IEŠKO 
APSAUGOS

konsuliatą.Z ’
Policija demonstrantus 

vaikė jų 13 areštavusi.
įs-

TOKYO, liejos 21. j— Man 
ir paaiškino apie J-Y alstybių'd»|nrįjog mieštuose gyvena 
reiškiamus norus. Šie pasta-, Rasijos komUnistai apimti 
rieji po to susisiekė su savo baimės< Jie persikelia
valdžiomis.

DEGINAMOS MOKYKLOS

BEMITO, Manitoba, liepos

TAUTŲ SĄJUNGA BE 
BALSO

į japonų užlaikomus viešbu
čius. Tai esą saugiausios jiems 
vietos.

Nukrito darbininkas
Iš Northern Trust Co. sta- 

tohiof būto Gmjo aukšto ,(vi- 
diuniesty) nukrito ir žuvo miestų ir 3) Kaimui, 
darbininkas G. Redpath.

KAMUTI, Uganda, Britų
rytinė Afrika, — Ugande. tar-

„ype pagonų labai praplitę ra- savivaldybiiĮ įstatymas, 2) * >

Rinkimai pagal naują įsta
tymą turės įvykti šiemet. Šia
me įstatyme ginčų tvarka at-

panystės prietarai, 
tam tikruoju įstatymu tai ko
voja, bet sunku tamsius žmo
nes įtikinti.Nuskendo moteriškė

Fox upėje, arti Fox River mesta, o įvedama valstybinė 
Grove, nuskendo apie 50 me--globa ir priežiūra. Rinkti ga- žmogus. Greitai paskleista 

j tų amžiaus moteriškė. Polici- lės piliečiai, kurie turi 24 me- gandas, kad vietos katalikų

Nesenai čia mirė vienas

BERLYNAS, liepos 20. — 
Iš Maskvos per Kauną gauta 
žinia, kad sovietų valdžia iš
kalno pareiškia, jog ji nepri- 
pažjsianti T. Sąjungos įsimai

K1NIEČIAI GRĄSINA 
BOIKOTU

SHANGHAI, liepos 21. — 
Kinijos valdžia reikalauja, 
kad visos svetimos valstybės 

šymo į kilusius Maskvos su j iggjįadėtų taip vadinamų eks- 
Kinija nesutikimus. į trateritorialių teisių Kinijoj.

Bolševikai sakosi jie su Ki- Kitaipgi grąsinama boikotuo 
nija pasiskaitysią be jokių ti valstybių prekybą 
pašalinių įsimaišymų.

HARBINE AREŠTUOTAS 
SOVIETŲ KONSULIS

ŽUVO 2 MEKSIKONAI 
LAKŪNAI

MEXIC0 CITY, liepos 21.

Ežere perdaug vandens

Andai Michigan ežere kilu
si audra Chicagos pakraščius 
užliejo, kai-kur atlikta dideli 
nuostoliai. Ir tai buvus mažai
audra.; Žinovai yra nuomo
nės, kad nuo didesnių audrų 
įųiėstas Ial>ai daug gali nu
kentėti.

Perdaug vandens ežere. Gi 
karo departamentas neleidžia 
Chicagai liuosai vartoti ežero 
vandens.

ja nežino, kas per viena.

UŽMUŠĖ SENĄ MOTE
RIŠKĘ

tus ir pragyvenę bent viene- katekistas (katekizmo moky- 
rius metus toje vietoje. Be to, tojas) tą žmogų apraganavęs, 
bus sujungta eilė valsčių ir Pasigirdo tarpe pagonų grą-

Žpskričių, panaikinta kai ku-jsinimų arba misiją sudeginti 
ios komisijos, dėl to savival- arba vandens versmę užnuo- 
ybių išlaikymas bus pigesnis, dinti.

- Valsčiaus savivaldybės cen-Į Valdžia greitai pradėjo
KALAMAZOO, Mieli.,. lie

pos 21. — Suimta Eugene
Burgess, 54 m., ir jo žmona iras bus viršaitis, kurį rinks malšinti gyventojus, bet kate- 
Pearl, 50 m., už našlės Mrs.'valsčių rinktiniai (rinktinius kistas buvo priverstas K am u 
E. L. Fairchild, 74 metų, už-,rinks valsčių sueigos nuo 150 ti apleisti. Vargiai jis čia ga-
musimą. f ar 200 žmonių vieną trims me-.lės gryžti.

Vyras su žmona viską iš- tams)? 
pažino. Abu nužudytą moteris Žemės mokesčiai bus padi-j

21. — Šiose apylinkėse, mokyk Dr Rongetti apkaltintas
Dr. Rongetti dar nepasi- 

liuosavęs nuo kalėjimo liąus-
los dienomis ir naktimis sau 
gojamos, nes trumpu laiku 
net 12 mokyklų sudeginta.

Kanadoj gyvuoja sekta, ka
irios nariai priešinasi karui ir 
mokykloms ir nori pilno vals

tybės nusiginklavimo. Sekta 
pasivadinusi “Laisvės Vai
kai.”

mės antrukart “grand jury” 
apkaltintas už tos pačios rū
šies nusižengimą — nelegalūs 
operacijos atlikimą.

MAISTAS EINA BRAN- 
GYN

YVASHINGTON, liepos 21. 
— Darbo departamento sta
tistikų biuras skelbia, kad lai
kotarpiu geg. 15 ir birž. 15 
maistas J. Valstybėse pabran 
gęs vienu nuošimčiu.

Dvi naujos pumpos
Evanstono vandens pumpa 

vimo stoty įtaisytos dvi nau 
jos elektra varomos vandens 
pumpos. Dabar stotis į dieną 
gali pristatyti 55 milionus 
galionų vandens.

YVISCONSIN RAPIDS, 
kę užmušė kaipo “raganą,” dinti, nes ligi šiol jie buvę pe-jYVis., liepos 21. — Vietos ir 
kuri “apraganavusi” jų 17 rmaži. Žemės mokesčių padi- apylinkės daržams tomis die- 
metų dukterį ir daug kitų žmo dinimas ir naujų mokesčių ša- nomis daug pakenkė didelės
mų.

AŠTUONI JŠVENTINTI 
KUNIGAIS

SHANGHAI, Kinija, (per 
paštą). — Vyskupas Huarte

ltinių reikės ieškoti, tie pini- šalnos, 
gai bus sunaudojami savival
dybių kultūros ir kitiems jų 
darbams.

Žemės

MARQUETTE PK. — Mo
terų Sąjungos 67tos kuopos 

reformos įstatymo1 susirinkimas įvyks šiandie 
pakeitimai taip pat bus išlei- jvakare, 7..30 Val., Gimimo 
sta už poros savaičių. 'Švenč. Panelės parap. svetai-

Kai dėl sumų numatytų' nėję. Visos narėsiš Wuhu, Anbwei provincijos, 
birželio G d. čia į kunigus į-jl93O m. biudžete Seimui, tai skaitlingai atsilankyti, nes iš 
šventino 1 francūzą ir 8 kinie- p. Min. Pirmininkas pareiškė, *^įrsite daug naujų dalykų, 

"čius klierikus. Prancūzas yra esą kodėl Seimas negali būti Kurios norėtumėt nrie knn-

prašomos

Nubaustas kalėjimu
II. C. Coy, 62 m., nubaus

tas 14-ai metų kalėjimu už E. 
Curron nužudymą.

esą kooei »eimas negan imu Kuriąs norėtumėt prie kuo- 
buvęs Francijos armijos ka-, išrinktas f Iki pavasario jo ne-j pos priklausyti, taigi kviečia- 
pitonu. .bus, tačiau pavasarį gali įvy-Įmos atsilankyti. Nuo šio laiko

Aštuoni nauji levitai (kuni- kti į Seimą rinkimai, jei busjsusįrinkimai bus laikomi kie- 
gai) priguli Nankingo vika- ,visa baigta sąryšyje su savi- kvieną pirmadienį po trečio
riatui, gi vienas — Wuhu.

TOKYO, liepos 21. — Kada — Du civiliniai lakūnai, J. 
sovietų generalinis konsulis TJerenas ir L. dėl Rio, lie- 
Harbine, Mandžiurijoj, su vi- pos 13 d. iš Gudalajara skri- 
sais savo tarnautojais rengė- do į šį miestą ir pranyko, 
si išvykti į Siberiją, jis su vi-j Dabar arti Ocotlan, Jalis- 
sais jais areštuotas ir su- co valstijoj, nasti abu nžsi- 

ii vi d?laikytas. mušę. Orlaivi^ sudaužytas.

WASHINGTON, liepos 21. 
— Iš Baltųjų Rūmų paduota, 
kad sekančiais keturiais me
tais valdžios išlaidos būsią a- 
pie 140 milionų dolerių aukš
tesnės .

Susprogdinta bomba
Ties valgomųjų daiktų kra

utuvės durimis, 2101 Wash- 
burne, susprogdinta bomba. 
Matyt, juodrankių darbas, pą 
žymi policija, 1

52 PORŲ SUTUOKTUVES
ONITSITA, Nigerijos res

publika. — Atvelykio trečia
dienį išryto Emekuku mies
telio bažnyčioje net 52 po-

valdybių reforma.
Lietuvos Banko statutas bus

perdirbtas ir Valstybės kon
trolė pritaikinta.

Generaliniai sekretoriai į- 
Vedama tam, kad išvykus mi- 
nisteriui atostogų ar šiaip rei
kalais būtų kas jį pavaduoja,

sekmadienio.
mėti.

Prašome įsidė- 
Valdybft.

PINIGŲ KURSAS

rom suteiktas Moterystės sak
ramentas. Iškilmėse buvo vy- nes iki šiol man teko visus pa- 
skupas Sbanaban, Pietų Nį-'Vaduoti, — pareiškė p. Volde- 
gerijos apaštalinis vikaras, (maras. ,

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»

Ueln* luusdleu. Išskyrų* eeluzudlenliu

PRENUMERATOS RAINA; Metama — $<■•$. Pn-

ael Matų — $3.60, Trim* Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c Europoje — Matoma $7.00. Pusei Ma
tų — $<-00, Kopija .08c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negir
tina, Jei neprašoma tol padaryti ir neprlaiunčlama tom 
tikslui pašto Menkių.

Rečaktorlus priima — nuo ll:0t Iki 12;88 vai. 
knsdlen.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki fi
vai. po piet

“DRAUGĄ §”
LITHUANIAN DAILY FEIEND

Publiuhed Daily, Ezcept Sunday.
SUBSCRIPTIONS: Ona Year — $8.00, Sis gontus 

— $2.60, Three Months — $2.00. One Month — 766. 
Europe — One Year — $7.00, Slx Months — $4-00, 
Copy — .03a

Advertising ln “DRAUGAS" brings best reeulto
Advertislng rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago.

KARO ŠMĖKLA.
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bejėgė, kad Kelloggo nepuolimo paktas yra 
tik “scrąp of paper” ir kad nedaug dar tėra 
padaryta apsaugojimui pasaulio nuo karų.

DP I O O ? 5 
H 'imi u. n 5ses

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

GERAI ATSAKE.
KATALIKAI TOLIMUOSE 

PIETUOSE.

Nesenai Romoj viešėjo Sale- 
zijonų ordenui prigulįs vys
kupas Arturas Jara, kurs yra 
apaštaliniu vikaru Tolimųjų 
Pietų vikariate.

Tolimieji Pietai yra Ferdi
nando Margellano perlajoj. 
Tai pačiam Pietų Amerikos 
gale.’ Netoli tos perlajos yra 
taip vadinama Ugnies Žemė, 
dar tolėliau — pietų žemga
lis.

Sakomas vikariatas oficia
liai vadinasi Magellano vika
riatu. Tie plotai priguli Chi
le (Gili) respublikai.

Fides Tarnybos atstovui

Pirmadienis, Liepos 22, 1920

LAIVAS UŽĖJĘS ANT SEKLUMOS.

tas indionų liekanas sutrauk
ti kur-nors į vieną apylinkę, 
parūpinti namus ir suteikti 
reikalingos kultūros. Šiandie 
tie nelaimingi ir neturtėliai 
žmonės tik po apylinkes be 
jokio tikslo bastosi.

“Tiesa, kad musų teritori
joj klimatas yra žiaurus. Bet 
nereikia manyti, kad nebūtų 
galima gyventi. Musų kalvuo- 
tuose plotuose visados gano
si apie keturi milionai avių.
Kiekviena avis. į vienerius me
tus duoda apie vieną sterlin
gų svarą pelno. Mes turime
ketvirtąjį didžiausią pasauly Medžiams gabenti laivas Anne Kannity užėjęs ant sek- 
avių auginimo centrą. Pirmą- lumos Kalifornijos pakrašty. Laivas paliuosuotas nuo kro- 
ją vietą, kaip žinoma, užima vinio, kąd sveiką, nutraukus nuo seklumos, bet veltui. Visa

rV

>
Rusijos Kinijos karo pavojus dar nepra

ėjo. Spauda praneša, kad rusai jau užpuolė 
Kiniją, ir užėmę keletą miestų. Nors sakoma, 
kad tai dar nesąs karas, bet tik kiniečių bąli- 
ginimas,,vienok toks įvykis nieko gero nele
mia.

Ar iš to rusų kiniečių pirmo susirėmimo 
kils didesnis konfliktas, sunku ką tikro pa
sakyti. Kiek žinoma, į karą' eiti nei viena nei 
kita pusė nėra linkusi. Rusiją valdantieji bol
ševikai, nors ir norėtų kiniečius priversti 
jiems nusilenkti, bet bijo sukilimų prieš juos 
viduje. Paprastai, karai sukilimams duoda 
daug progų. Ypač prie dabartinės Rusijos pa
dėties jų daug atsirastų. Kai reiktų tūkstan
čius jaunų vyrų gabenti į tolimą Manžuriją, 
ir jie ir jų tėvai greitai prieš tai užprotes- 

' luotų. Nepanorėtų ir naujos Jcaro naštos. Be 
to, yra žmonių, kurie greitai kaimiečius su
kurstytų ir bolševizmui padarytų galą.

Ne geresnėj padėty yra ir kinų naeionalis 
tų valdžia. Kinija yra nuvarginta ilgų ir di
delių naminių karų. Nors jos pozicija yra 
daug geresnė, negu rusų, kuriems tenka labai 
toli ir kariuomenę ir amunicija gabenti, vie
nok jie kariauti nėra linkę, nes viduje vėl 
naujų konfliktų galėtų iškilti.

Tuo budu, berods, nebūtų sunku karo 
šmėklą pašalinti, jei tik Tautų Sąjunga, ar 
šiaip jau įtakingos valstybės padarytų rimtų 
žygių Rusiją ir Kiniją sutaikinti, pašalinant 
tas priežastis, dėl kurių yra iškįlęs konfliktas.

Rusai, kaip žinome, yra pasirašę Kello
ggo nepuolimo sutartį, o Kinija priklauso 
prie Tautų. Sąjungos. Dėlto butų keista, jei 
tarp jų išsivystytų karas. Tuomet turėtiune 
dar vieną įrodymą, kad Tautų Sąjunga yra

Yra Lietuvoje žmonių, kurie iš aukšto 
žiuri į musų, amerikiečių veikimą, musų kal
bą vadina barbariška etc. Nesenai ji. §t.
Dobušis parašė Lietuvos laikraščiuose apie 
amerikiečius stsaipsnį, kuriame sakė, kad A- 
merikos lietuviai nieko nesukūrė, kad jų spau
da leidžiama “barbariška kalba”, kad neturi 
mokyklų, vadų ir t. t. Jisai duoda patarimų, 
kaip čia mes galėtume savo gyvenimą ir ir 
veikimą sutvarkyti. •

Kiek žinome, p. St. Dobušis dar tebėra 
studentu. Del to ir nestebėtina, kad, nežino
damas amerikiečių padėties, rašo niekus, mo
kina. Galima drąsiai sakyti, kad Dobusio dar 
pasauly nebuvo, o Amerikos lietuviai jau or
ganizavosi, steigė mokyklas, leido laikraščius.
Gaila, kad tokias vaikų pasakas Lietuvos laik
raščiai 4<eda į savo skiltis ir tuomi užgauna a-1 vyskupas Jara apie savo val- 
merikieeius. domą vikaraitą štai ką pasa-

Vienas “Garso” bendradarbis tuo klau- ko jo: 
simu taip rašo: “Musų Magellane miestas

“Jei kalbėtų niekus kokis nemokša; tai palei Ferdinando Magellano 
sakyčiau — nežino ką kalba. Bet kuomet kak perlają dar nesenai buvo va- 
ba žmonės mokyti, tokis, sakysim, kalbinin- dinamas Punta Arenas. Šis 
kas veikėjas Stasys Dabušis, ir sako, kad a- miestas yra tolimiausiuose pa- 
merikieeiai vartoja “barbarišką kalbą”, tai
iš tikrųjų, nesinorėtų sakyti, kad tai yra ne- 
žinėlio kalba, bet... kitaip ir negali būti...

Amerikos lietuvių laikraštininkai nei 
kiek nemažiau supranta kalbos už Lietuvos 
laikraštininkus, nes kartu tų pačių mokyklų

šaulio pietuose. Jei atsistoja
me ties užlajos pakraščiu, ki
toj pusėj matome garsiosios 
Ugnies Žemės užlajos plotus,

Justus.

(Tąsa)

Jie jaučia, kad norint atnaujinti pa
saulį Kristaus dvasioje, pirmiausiai pa
tiems reikia joj atsinaujinti. Todėl sten
giasi, kad kiekvienas jų asmeniško ir vi
suomeniško gyvenimo žingsnis sutiktų su 
Evangelijos dvasia. Tam tikslui ugdo sa
vyje krikščioniškąsias dorybes skaitydami 
Šv. Raštą ir dažnai priiminėdami Šv. 
Komuniją.

Be to, ateitininkai ruošiasi tapti 
karštais lietuviais patriotais, aiškiai su
sipratusiais katalikais, tikrais inteligen
tais šviesuoliais, darbščiais visuomenės 
veikėjais ir gerai prisiruošusiais savos 
profesijos specialistais. Stengiasi padė
ti šviestis savo broliukams ir sesutėms 
pavasari n inkanis-ėm s, kurie neturi laimės 
eiti mokslų ir priklausyti ateitininkų or
ganizacijai.

Visa ateitininkų Sąjunga, arba kaip

Australija, antrąją — Argen
tina, gi trečiąją — Uruguay. 
Be to, nesenai Cambridge sa
loje atrasta ypatingos rųšies 
brangaus marmuro.

“Mano vikariate (teritori
joj) gyvena 55,000 žmonių, iš

įgula išgelbėta. Paveikslas imtas iš orlaivio.

rikoj ir nurodė, kad Biuras Darbdaviams tik rupi kuo-
pasidarbuotų tų juodų žmogių 
būvio pagerinimu ir jų kul- 
turinimu.

misionierius sakė, 
kurių 5,000 protestantų. Šių >kad katalikai misionieriai Die-
pastarųjų žymi dalis yra Falk 
land salose, Britanijos koloni
joj. Jš 50,000 likusių viena 
pusė yra jugoslaviai. Tai la

Kunigas

vo žodžiu tuos žmones kultu- 
Tečiaus misionieriai virina.

sų jų liglaikinių reikalų negali 
aprėbti. Tas klausimas yra

bai stiprus žmonės, jie geriau ' jau tarptautinis klausimas ir
kas priguli mano teritorijai. ’ šia atsilaiko klimatui ir labai ;Darbo Biuras galėtų dau,
Už tų plotų kiek tolėliau yra

, . v. .v , pietų žemgalis (ašigalis). Masuoluose sėdėjo, o šiandien girdim iš savo bu- ,, , ° T>... , . ... v . gallanes dailus miestas. Buvovusių mokyklos draugų lupų tokius uzmetine- °spėjama, kad jis nupuls, ka
da bus prakastas Panamos per 
kasas. Tečiaus tie spėjamai 
pasirodė neturį pagrindo. Pre 
kybą per ten eina kaip ėjus 
ir miestas tuo atžvilgiu ne
nukentėjo.

“Būdamas Šventojo Tėvo 
audiencijoj Jo Šventenybei 
pranešiau apie nykstančią ka
talikų indionų giminę Toli
muose Pietuose. Pirm 40 me

ištikimi Bažnyčiai.
“Kiti 25,000 žmonių yra

daugiausia čilėnai su anglų, 
ispanų ir vokiečių reprezenta
cija.

kuom pagelbėti tiems nelai
mingiems.

Anot misionieriaus, Vakarų 
Afrikoj negrams vergija ofi- Ikraščiais 
daliai panaikinta, bet neofi-

daugiausia iš jų išspausti pra
kaito, kad iš to gavus sau 
pelno.

Yra kalbama, kad Juodojo 
Kontinento, kaip Afrika vadi
nama, negrai esą tinginiai ir 
jų daugelis net už aukštus 
atlyginimus nenori dirbti. Mi
sionierius pareiškia, kad tas 
netiesa. Iš prigimties jie nė
ra jokiais tinginiais, tik daž
nai aptingę dėl netinkamo so- 
cialio režimo.

“Labai didžiuojuos savo 
vikariato žmonėmis ir turiu gyvuoja. Kaip vie-
vilties, kad pasaulis daugiau 8iesienlIi> t»ip privatiniams 

darbams negrai varu rekru-atkreips domės į istorinę te 
ritoriją, kmioį mes gyvena- tu°Jaml 
me.”

■ Vyskupas Jara yra Chile 
respublikoj gimęs ir augęs.

Vakarų Afrikoj juros pa- 
negrai gyventojai 

nebežino, kas yra privatinė 
savastis, ką tas reiškia. Jiems 
yra žinomos vien kolektivės 
sodybų savastys, kurių prie-

ir pristatomi sun- šaky yra vyresnieji. Jiems

ilinus. Kodėl? Ar todėl, kad Amerikoje gy
vena?

Išeina, kad jei Kaune sėdėdamas rašysi, 
tai busi lietuvių kalbos žinovas, o jei Ame
rikoj būdamas ta pačia plunksna rašysi — tai 
jau tavo kalba barbariška... Knygos — to 
paties autoriaus, — jau žargonai... Broliškas 
pasveikinimas, ar ne?

Tokios kalbos, tokie raštai, tokio nusis
tatymo laikraščiai Amerikos lietuvių tarpe iki 
šiol neprigijo ir neprigys, tad veltui ir pas
tangos. Jei tokia kalba butų buvus apie 50 į Salezionai misionieriai tą 
metų atgal, tai nieko nesakytume, bet šiandien gjmįnę susekė ir jos tarpe 
taip kalbėti gali tik arba absoliutiškai Apie 
amerikiečius nieko nežinąs, arba norėdamas 
polemikos.

Šiandien amerikiečiai daug turi parapijų, 
parapinių mokyklų, knygynų, organizacijų.
Organizacijų susirinkimuose ir gegužynėse 
karštai bnuvo bandyta platinti Lietuvos spau
dą, jau nekalbant apie mokyklas ir knygynus, 
vienok pasekmių jokių nebuvo.

Lietuvos laikraščių nuobodus ranko.viniai 
polemiški straipsniai visiškai amerikiečiams 
neįdomus. Vienos srovės kitai užmetinėjimų ir

jie patys vadina — Federacija, skirstosi į 
Ateitininkų Moksleivių Sąjungą, Ateiti
ninkų Studentų Sąjungą ir Ateitininkų 
Sendraugų Sąjungą.

Ateitininkų Moksleivių Sąjungą su
daro tie moksleiviai, kurie mokosi vidu
rinėse mokyklose, gimnazijose, mokytojų 
seminarijose ir panašiose. Reikia pažymė
ti, kad šiai Sąjungai priklauso beveik vi
sa katalikiškoji lietuvių moksleivija. Jai 
priklauso apie 6000 narių. Tas didžiulis 
jaunuolių būrys sudarytas iš atskirų kuo
pų. Kiekviena kuopa turi bent keletą 
sekcijų kaip abstinentų, eucbaristininkų, 
visuomeninkų, meno ir kit.

Abstinentai stengiasi pažinti svai
giųjų gėrimų kenksmingumą ir prati
nasi iš jaunų dienų jų nevartoti. Eucba- 
ristininkai ypatingai daug dėmesio krei
pia į dvasinį tobulėjimą, kurį galima at
siekti tik per religinę praktiką.

Visųomeninkai mokosi <UrŲ,ti visuome
nišką darbą t. y. švięsti musų kaimo žmo
nes juos organizuojant į pavasarininkus 
ir panašias katalikiškas organizacijas.

Sportinįnkai stiprina savo jąuną kū
ną įvairiais žaidimais ir gimnastika, kad 
apleidę mokyklos suolą neliktų kuprotais

DARBININKAI VAKARŲ 
AFRIKOJ.

darbavosi. Išpradžių tų indio 
nų atrasta apie 4,000, gi šian
die jų belikę apie 200. Buvo 
jų trys padermės: Onas, Ya- 
ghans ir Alacaloofs. Iš jų be
liko tik pastaroji padermė. 
Valdžiai gelbstint aš tikiuosi

F. Sąjungos Darbo Biurą 
mieste Genevoj nesenai aplan- ku apie 
kė kun. Aupiais, Afrikos mi-' miršta
sionierius veteranas, socialių 
klausinių žinovas. Darbo Biu
rui jis liudijo apie negrų 
darbininkų padėtį Vakarų Af-

atsakymų mastiniai rašiniai amerikiečiams 
neinteresingi. Su jais net Lietuvos žmonių 
nei kiek neužinteresuoja, ką bekalbėt apie į- 
piršimą amerikiečiams?

ir niekam tikusias seniais.
Menininkai ruošiasi išėję į gyvenimą 

būti tais rašytojais ir kritikais, kurie sa
vo raštais žadintų Dievo bei Tėvynės mei
lę ir užkirstų kelią į plačiąsias mases 
tiems veikalams, kurie vien tvirkina žmo
nes.

Toks moksleivių darbas sekcijose yra 
gyvas, malonus ir neša be galo didelę 
naudą. Be to didesnės ateitininkų kuopos 
turi savo knygynus, chorus, leidžia laik
raštėlius ir tt. Tiek apie Ateitininkų Mok 
sleivių Sąjungą.

Baigęs gimnaziją kiekviena ateitinin
kas, jei tik sveikata ir kišenė“ leidžia, į- 
vyksta į Universitetą įstoja į Studentų 
Ateitininkų Sąjungą.

Tiesa, paskutiniuoju laiku atsiranda, 
kurie visą gimnazijos laiką' buvę ateiti
ninkai, atvažiavę, studijuoti, vietoj rau
donos užsideda juodą kepuraitę (Studen
tai ateitininkai nešioja raudonas kepures, 
gi tautininkai fuchsai — juodas, o se- 
niovai žalias). Bet tai daro daugiau ten
kindami savo pilvą negu gilių Įsitikinimų 
vedami. Ateitininkai jų nesigaili, nes iš 
tokių jaunuolių, kurie savo įsitikinimus 
kasdien keičia, geri žmonės neišeina.

kiaušius darbus dirbti už nien 
ką atlyginimą.

Iš savo sodybų jie išveda
mi kur į tolimas apylinkes, 
tenai išlaikomi nešvariausiose 
palapinėse. Jie kuoblogiausia 
maitinami. Tad ir nestebėtina, 
kad tų darbininkų darbo lai- 

40 nuošimčių iš- 
Jie miršta dėl trijų

priežasčių: nuo persidirbimo 
ty. nuovargio, nuo blogo mai
sto ir nešvarybių. Darbdaviai 
jų likimu nei kiek nesirūpina.

Pirm eisiant plėšti dirvonų pas amerikie
čius, turėtų Lietuvos laikraštininkai pakasi- 
nėti gerai savo daržus, o tai daug greičiau 
bus galima iškasti tolerancijos grūdelį.”

Studentų ateitininkų Sąjunga turi 
< apie 600 narių Kaune — Lietuvos Uni

versitete ir dar daug Lietuvos Žemės Ūkio
Akademijoj ir užsienio universitetuose.

Lietuvos Universiteto studentai atei- 
Jininkai pasidaliję j 8 dalis, arba anot jus 
P«čių, korporacijas bei draugoves, lygiai 
kaip moksleiviai i įvairiais sekcijas.

Nemažą rolę Sąjungos gyvenime vai
dina:

“Šatrijos” Draugija, kurios nariais 
daugiausiai yra poetai rašytojai* kritikai, 
dailininkai ir kitokie menininkai. Dau
gelis iš jų turi išleidę savo eilėraščių bei 
apysakų rinkinius. Šiai draugijai priklau
so ir pragarsėję lietuvių poetai — Sal. 
Nėris, J. Kriaušė, Al. Dičpetris, Roma
nas, Tulauskaitė ir k. Visi nariai savo raš
tus spausdina tik katalikiškuose laikraš
čiuose. “Šatrijos” garbės pirmininkas 
prof. V. Mykolaitis (poetas Putinas) ir 
garbės nariai — prof. J. Eretas ir poetas 
L. Gira.

Abstinentų Korporacijosna stoja visi 
studentai, kurie negeria ir nerūko. Leidžia 
priešalkoliolinį žurnalą “Santūrą” ir 
daug rašo į Blaivybės l>raugijos laikraš
tį “Sargybą'”. Su paskaitomis važinėja

kuovaizdžiausia ir supranta
mai išaiškinama darbo reika
lingumas, jie mielu noru dir
ba. Kitaip-gi jie priešginiau
ja-

Europėnai, kaip žinoma, Af- 
rikon įsibriovę tik sau pelno 
ieškoti, bet ne gventpjų kul
tūrinti. Dėlto ligšiol ten jie su 
kultūros darfyu nepasirodė.

Vieni katalikų misionieriai 
užsiima tų žmonių kulturini- 
mu. Be Dievo žodžio — E- 
vangelijos, skelbimo jie dar 
daug rūpinasi ir jų laikinuoju 
gyvenimu. Tik gaila, kad tuo 
svarbiu reikalu nėra kas 
jiems galėtų gelbėti.

Varpa.

po provincija ragindami žmones mesti 
pypkes ir svaigiuosius gėrimus.

Ateitininkų Draugovėj susispietę tie 
studentai, kuriems organizacinis darbas 
yra mažiau prieinamas. Jie stengiasi kiek 
galima daugiau išsimokslinti. Daugumas 
jų studijuoja gamtą ir matematiką.

Ateitininkių Draugovė“ yra susiskirs
čiusi į keletą būrelių, kaip šeiniotyros, 
gailestingųjų darbų, pritaikomojo meno iv 
k. Jos ruošiasi būti geromis motinomis 
ir neblogesnėmis savo profesijos darbi
ninkėmis.

Į “Birutės” Draugovę priimamos tik 
abstinentės ir eųębaristįninkės. Jos lanko 
ligonius, kalinius, ruošia jiems paskaitas, 
rūpinasi našlaičiais vaikeliais ir daug 
dirba Lietuvių Katalikių Moterų o.rgąni- 
zacijai.

“Vytauto” Kliube susibūrę visi stu
dentai ateitininkai, kurie baigę ipokslus 
mano būti dideliais visuomenės veikėjais. 
Prie to darbo ruošiasi uoliai dirbdami vi
sose katalikiškose lietuvių orgąnizaoijose. 
Kad darbas butų sėkmingesnis, pasiskirs
tę į atskirus būrelius, kaip ukip, žurna
listų ir p.

(Bus daugiau)

V

l
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Radio Stotis SAZ
X Liepos 16 d. labai iškil

mingai, su bažnytinėmis apei
gomis, tapo palaidotas a. a. 
Vladas Lukštą, biznierius. Ve- 
Jionis buvo draugiškas, geras 
žmogus, rėmė visus gerus pa- 

Y lapijos ir tautos reikalus; gel
bėjo beturčius, todėl ir laido
tuves dalyvavo daugybė žino 
jęių. į kapus lydčjo apie 200 
automobilių

X Musu radio stotis reiškia 
p. Lukstienei- ir vaikeliams 
gilios užuojautos žodžius. Te
gul Dięvas saugoja jumis, li
kusius, nuo nelaimių, o a. a. 
yiado velei teduoda amžinų 
ątilsį.

X Liepos 17 d. taip-gi iškil- 
mingai palaidotas, su bažnyti
nėmis pamaldomis, a. a. A. 
Kemtis, miręs staiga širdies 
liga. Radio stotis Kemčių šei
mynai reiškia raminimo žodi.

X Liepos 18 d. mirė Eva 
JJrbutienė (po tėvais Brevec- 
kaitė), 35 m. amžiaus. Laido
tuvės įvyks liepos 22 d. iš Šv.
Antano bažnyčios. Te ramina-? * • •
Dievas likusius vaikelius ir 
vyrų, o Evos velei suteikia 
amžinų, ramybę.

X Gęrb. įiun. 8. Bistrais

ADVOKATAI:

Viešėjęs pas musų klebonų, a- 
pie porų savaičių, šiandien 
vyksta namon — į Jlayton, 
Oliio.

X Ciceros vargonininkas A. 
Alondeika, p. Daukša, Šv. 
Kryžiaus parap. vargoninin
kas, sutvėrė “pustelninkų kliu 
bų”. Dvasios vadais apsiėmė 
būti kun. A. Linkus ir kun. 
P. Gąsdinąs. Pustelninkų kliu 
bo nariui, senbernių kliubo 
stambus šulai, kaikuriam lai
kui apsigyveno prie Crooked

prie “pool table” - 
Jaunasis č’epulionis prie 
gos” surinko $14.35. prie ba
ro: Butkus, Povilonis, Lileiką, 
Lipksas, liųtynas padarė 
$2|4.^(J. Tikietų iš kalno bu
vo parduota už $295.00. Ti- 
kietus parduodant daug pa
dėjo mokyklos vaikučiai. P.

$27,00. 
“slė

Klimavičiūtė, Ona, kilusi iŠ
Gustaičių kaimo, Veiverių
vąlšč., ištekėjusi už Vinco •
Barkausko. Gyvenamoji vieta 
nežinoma. •

Abraitis, Petras, 15)21 m. 
gyvenęs 300 Hamilton avė., 
Duąesne, Pa.

Simanavičius, Kazys, gy-

sitaiko, autobusų savininkai- 
žydai labai nulupa žmones, ke
leivius išnaudoja. Nepažįsta
mų žmogų, kurs nežino taml 
krašte nei kelių nei nieko, jie 
paima kely, žadėdami jį nuve
žti ten ir ten. Paskiau savo

Telefonas Boulevard 1939

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

dieną, ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608

£
TeL Canal <744 Virginia 0880

Stasevičienė viena pardavė Venęs 4 Kaplan Ave , Janiai. 
20 tjkietų. Pikniko dienų prie'^ L N. y., mirė 1923 m. 
“gate” p. I. Koncevičius par- ir paliko žmoną Lietuvoje. 
davė tikie.tų už $115.85. Alė- žniona n^ino kokioje bend. 
mm išlaidas, pelno parapijai drov€je jis buvo apdraustas, 
liko apie $7o0.00. žinios labai reikalingos.

Reikia padėkoti visiems
'darbuotojams, komitetams, p.

Lake, Mieli. Musų radio stdtis Tumoniui ir p. Mikšiui taip- _ . . , ...
sužinojo, kad visi ten niaįti-1 gi p. Dūdai už patarnavimų, j ' lec.ianu a 81 leP^ bluo a re 
naši vien ežero “vabalais”, iš- troku ir visiems, kurie teikė-
viršaus kunus “kašėruoja” si atsilankyti ir vienintelį pa
saulės spinduliais, o iš vi- rapijos piknikų, 
daus “ruginiais taukaįs”. j K kaino nusipirkusieji ti- 

X Šįmet Cicero je bus kata- Ij^ųs gurėjo progas išlaimėti 

likų Federacijos metinis kop- |įo,CĮQ? $5.00 ir $$,<$/ Išlai- 
šeimini ’’^e įikietąį: $45.00 —

18J tikietas, $įQ:00 — 121,
$5,00 — 157 tikietas. Prašo
mų ątsišąukti. Tačiau parapi
jų putų dėkiųga, jeį ^imėju- 
s(įęji sąvo ląįinę yėl pavestų

žodžio neišpildo — palieka 
žmogų kebljoj padėty. Polici- Netoli 46th Street 
ja gi, jei kas už tai skundžia
si, savininkų nebaudžia už tai, 
nes, sako, nėra tokių įstaty
mų. O sukti žydams ar yra 
įstatymai? Laimutis.

Ieškomiejei arba apie juos 
k.ų nors žinantieji maloniai

su:

ASHLAND AVĖ.
Chicago, 111.

Rea.
PF-

Tel. Mldway 6612
R. O. 0 U F L S R

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Ava Ir 34-taa Street 
Telefonai Canal 171S--9341 

Valandos: 8 Iki 4 p. p. Panedėllala 
Ir Ketvergei* vakare.

gresas. Visi cicerįečiai šauniai 
ruošiasi.

X Šv. Antano parap. alųni- 
nų draugija Katalikų Federa
cijos Kongresui mokinasi pui
ku teatrų — “Karolio Teta”.

Consulątę Gen. of Litliuania 
15 Park Row,
New York City, N. Y.

___ ♦________ ■

MARGUMYNAI.
SALIAMONO ŽMONOS 

MIRTIS.

f>R. M- T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonai Boulevard 7826 

Rea, 6641 BouthAlb&ny Avenue
Tel. Prospect 1936 

Valandos 2-4,4-8 Nedėlioj 19-13

DR. A. RAMUS
GYDYTOJAU

CHIRURGAS
p OB8THTRIUUI1

Gydo statytas ir ųbrongkss Ilgas 
vyrų, "moterų ir 
DARO OPERACIJAI

,Llgonl)is priima kasdieną 
pietų ir 6 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis GK
Uplno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir Z-RAY

2130 TOBT 22nd STREET 
‘chicago 1 "

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 9098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET 

NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.
Nesenai Jeruzolimoj atkasė; 

giabij, kuriame rado žydi) S™“*’* p,eal ““**
karaliaus Saliamono žmonos I_________ ____________
lavonų (mumijų). Šalia jos

X Artistas R. Juška, Pili-, pųj-ųpijai. 
ladelpliia operos, narys, atps- Gorainius
togas leidžia pas musų gerb. ,o ,
klebonų. Jis energingai dąr- 1.radedaat heP<* *§ #• P“’ kūno rastas ritinys papiruso,
buojasi mokinime teatro “Ka'rWs bazW?įe F? prirašyto senovės žydų raš-
rolio Teta”. inią novena Prie Ko' Penimis. Kai mokslininkai iš-

Kvažūvus musu tomo- i "1**“10 rfise «•“*«» S*?“ ė- skaitė, pasirodė, kad tame 
šokių dęvoęi jopąįių įr kpygu- rąšte pats Saliamonas aukštai i

DR. J. J, KŪWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2408 VVEST <8 STREET 
Kertė So. Western Avenne

Tel. Proepect 1028 ' 
Realdenclja 8859 So. Leavitt St

Tel. Canal 8380 ' 
Valandos: 3-4 po pietų Ir 7-9 v. y.

Nedėlioj paged susitarimą

Tel. Lafayette 5793

DR. A. i. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

o KUČMAS
LIJITUVIŠ ADVOKATAS 

$221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

X Išvažiavus musų vargo 
nininkui p. Mondeikai porai 
savaičių atostogoms, Šv. An- j*’* 
tano bažnyčioje dabar vargo
nais groja, ir visas vargoni
ninko pareigas atlieka art. R. 
Juslia. Čia reikia pažymėti, 
kad art. R. Juška yra nevien 
geriausių baritonas, musų dal
ininkų tarpe, bet taip pat ge
riausias vargonininkas, vienas 
iš geriausių žinovų bažnytinės 
muzikos, neminint pasaulinės

įtę “Novena prie šv. Onos”. vertiną savo žmonos kilnumų. 
Ji kilusi iš Maneliu, o jos 
pavardė Lš namų buvo Moti,' 
Maris. Mirė trisdešimt šeštais 
Saliamono karaliavimo metais 
ir buvo palaidota savo rū
muose.

Toliau raštas parodo, kad 
trys mėnesiai prieš mylimos 
Žmonos mirtį, atvyko iš Egip-

Janulis, Kęzys, kilęs iš Pli- r0 jOs tėvas Amento, apsi- 
. kaimo, velionies Juozo krovęs dovanomis, bet pas

i LIEW « W
ISISNERALIN 
MNSULATD.

Res. tel. Van Buren 6358

DR. T. DUNDULIS*
GYDYTOJAS KR CHIRURGAS

Sulte 1.06 1676 Mihvaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos; nuo 2 Iki 7:30 vai. vak 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų.

flflkSKOMA.

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

Tel. Kenvvood 5107 
Vai.:.nno 9 iki 11 vai. ryte;' » ir
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

JOHN B. BORDEN
(John l^taydziunas Bordcn)

ADVOKATAS

105 W. A4am$ St. Rm. 2117v- . y r
Telephoae Randolph 6727

muzikos, kurių jis tikrai pa- 7 7---- . ™ Vuo>ęs dovanomis, oer pas-,
žįsta ir supranta. Jąnulio brąhs. Jam priklausojlaptyj galvodamas, kaip čia!

Juozo, kuris mirė M yoming Sąliamono karalystę paimti po

R0SRAN8, U
valstybėje, palaikų dalis. 

Čerakavičius, Izidoris, iki
1920 m. gyvenęs Malianoy Ci
ty, Pa. Yra miręs, bet neži-Parapijos piknikas.

Š. m. liepos 14 d. Visų Šven- ’nia tikros datos ir laidojimo»
tų parapija turėjo metinį pik- vietos.
nikų i<areckio sode AVestpull- ; Grabauskas, Pranas, kilęs

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. i ne. Oras buvo grąžus, saulėta iš Eržvilko miestelio, Tauragės
Telephoae Roosevelt 90*0■ i.r1'f- m t ■»* w -■

Namie: B Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600< V.. r If ' « t v * • ' . i

JOSEPH J. 6RISH
(Juozas J. Grisius) 

advokatas 
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Beulevard 2800 
R E S I p E U C I J A: 

6515 So. Rockvrell Street 
Telef. Republic 9722

J, F. WAITGNUS
A D y o ]
Nuo 9:89

C A T A S 
Iki 1 vai.

127 N. Dearborn Street
Room 928

Tel. Franklln 4177 
Nuo 8 iki 9 vakare 

68 E. 107 St., Kamp. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 6950

6926Tclephone Central

f, GNERNAUCKAS
ADVOKATAS

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:80 iki 6 vai. vak.
Lącal ' Otflce; 1900 80. Union Avė.
r Tel. Roosevelt 8710

Vai. nuo 6 Iki 9 vai. vak.

A A. 0M8 anvouTM
11 So. La Šalie St. Room 9991 

Tel. Randolpfa čHl-Ofll Vai. 9-6
Vakarais

8241 SO. HALS’fBD STRJBBT 
nete^y 9641

7-9 V. v. drffrt PalUinUo ir
PiMurčloe

OPTEMITRISTAI

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

pas tikrų specialistą, ne pas koki 
nepatyrei!. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
Jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno iSegzami- 
na vinie. Jus sutaupysit laiką ir 
pinigus. Daugelis kifų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.

Mano JUadio — Sccpa — Raggt. 
X-liay Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakterioiogiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man Jušų 
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
kią utsisenėjualą. Islkerėjuslą, 
chronišką ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatidėliokit neatėję pas' mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
36 W. JACKSON BOULEVARD 

Arti Statė Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 6 iki 7

I
 Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 

po pietų.
- -

DR, S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6228 
Rezidencija: 6640 So. Maplevvood

Avenue Tel. Republic 78j8į ‘ 
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 v. ▼. 

Nedėlioj: 19 — z12 ryto

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6689

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 8. Arteslan Avė. 

Valandos. 11 ryto Ud' S po pietų
6 Iki 3:36 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numesiu

47^9 S. Ashland Avc.
SPECIJALISTAS

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

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

TELEFONAS MIDWAY 2889

ir žinomų, palyginti, susirin
ko nemaža. Parėmė parapijos 
darbų ir musų biznieriai. Sve
čių tarpe matėsi ir p. Slepa- 
vičiai, p. Strulylai iš Ęc- 
verly Hills ir p. \\Jbekai; biz
nieriai; p. Nezelskis, Tumo- 
nis, Bauzis ir kiti. y.įėtą pik
nikams neblogiausia; nors vie

savo, tai yra Egipto valdžių. 
Taip, vienų dienų Amento pa
prašė Saliamonų privačiai pa
sikalbėti, prieš tai paliepęs' 
savo dukteriai pripilti į vy-! 
nų, nuodų.

Paskutinieji to užrašo žo
džiai, parašyti paties Salia
mono, sako: kai mano Moti j

DR. VAITDSH, 0. D.
OFISAI:

1446 S. 49 Ct. 2924 Washington
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 IT. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

Tel. Boulevard 1401

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

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

7—9 vakare

apskr., ir seniau gyvenęs Bea-
ver ar LieVer St. Nr. 16, Bos J įėjo, nešdama ųsuotį vyno ir 
ton, Mass.

Skęra, Antanas,
Hammond ar tai Harmon, N.
Y., ir ten miręs 1925 m. Pra
šoma žinių apie velionies pa
likimus.

Ona Prišmantaitė-Katkienė, 
tos ir nedaug, bet didelė aik-j gimusį 1877 m. Palapiškių 
štė šokiams, gražus žolynas ir kaime, Šidlayos valšč., iš tė- ’ lupų. Tuo 
žmonėms nėra progos toli at

taures, aš neįstebėjau klastos, i•3
gyvenęs nors pamačiau, kad ji buvo 

miltingai išbalusi. Kai Moti 
pripylė taures vyno, mačiau, 
kad Amento nė nebandė jo 
prikišti prie lupų. Bet nežiū
rėdamas to ir nieko nenujaus
damas, pakėliau taurę prie 

pat

sitraukti nuo biznio vietų.
Be kun. kleb. J. Paškausko

triūso, ir komiteto bendradar
biavimo prie pikniko pasidar
bavo ir nemaža pelno pada
rė šie asmens: p. PJikayičienė 
ir

_ _ _ akimirksniu
vų Jurgio ir Onos, turinti Moli, stovėjusi šalia manęs, 
brolį Julių Prišniantų, gyv. ištraukė taurę iš mano ran-
Belersville ar Minersville, Pa. 
Amerikon ątvykusi 11)06 m, 
drauge su sunum Povilu, gi
musiu 1906 m.

Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins aklų {tempimą ku
ris esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, aklų aptemimo^ 
oervuotumo, skaudamą aklų kar
kti. Atitaisau kreivas akla nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpą re- 
gystę ir tolimą regystę.

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

Speclalš atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiams

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

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 

Rea. 3261 S. WALLACE STREET

DENTISTAI

kų ir vienu užsimojimu išgė
rė vyąų. Valandėlę stovėjo 
nejudėdama, o jos tėvas įšė- k 
lęs, rėkdamas išbėgo iš kam

4712 S. ASHLAND AVĖ.

TeL Boulevard 7589

,J Office Boulevarfl 7948

1 DR.C.Z.VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAB 

4646 8o. Ashland Avenne
Ant Zaleckio Aptlefcee

25 METy PATYRIMO
Raikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Jonas Logintąs-Ogins, kilęs bario. Netrukus Moti mirė ant 
Doveikienė, besiulydamos ' iš Pasvalio valsčiaus, Ameri-’mano rankų. Godus Amento ;Pritaikyme akinių dei 

veltui rusiškų kepdjsių “lyč-^koje apie 24 m. ir nuolat gy-borėjo mane nunuodyti, tik
na”, “pora” surinko $52.00,1.venęs 1051 Sclioomaker avė., įmano mylima žmona, o jo 
K. lhičkuuskas su savo magiš-(Manesseą, Pa. iš amąto siu- duktė, pati pasiaukodama, iš- 
kuoju ratu susuko lygiai v^jąs. paieško sesuo. gelbėjo mane nuo nusinuodiji-
$50.00. Gegienė prie kendžių Kvedaras, Juozas, Anieri- mo.
$44.(M). Kun. klebonas, pade- ko^n atvykęs 1914 m. ir gy- (“M. L.”).
<iant M. Vasiliauskienei, loto- venęs 86 Chaldon st., Staford -•
rija parduodami medų surin- ar Hartford, Conn., kilęs iš į LEIPALINGIS (Seinų, np.) 
ko $40,00 “Kauno” restauran- Žagarės valse, (Leipalingy priviso daug viso-

7

B

tos, kuriame gardžius kopus-į Bajierčiąs, Juozas, nuo Šarkių autobusų-automobilių. Jie 
tus virė: p. Martinkienė, Gu- kių. j labai konkuruoja viens su ki-
daitė, Mikolaitienė, Venckie-1 Bartkus, Antanas, karan tu. Retkarčiais į Kaunu iš Lei-
nė, StTlauskienė ir Zukąųskie- 'mobilizuotas iš MassaeJiusetts’palingio galima nuvažiuot už p,att Bp^tėMklt ra*no «k*bM

nė, padarė $37.00, p. Grego- 
ravieienė su užkandžiais —

valstybės ir neva dingęs ka
ro lauke. Kas apie jį kų nors

$25.00. Žikas ir Žukauskas žino, prašoma pranešti.

porų litų, kur pirmiau imdavo 
10 litų. bet retai taip atsitin
ka. Dažnai, jei tik proga pa-

Tel. Canal <888

DR. O. Į. BLOŽIS
D E N T I ■ T A R 

2201 West 22nd Street 
<Kampa* Leavitt st.) •

9 Iki 18 rytoVatnnriod: Nuo 
oho 1 tkl 9 vakare

Tel. Brun*wlck 9816
DR. A. J. aUSSEJI

Lietuvi* Dentlstae 
1679 MILtVAUKEE * Avbnubj 
Valando*; 9-18. 1-9, f-<:9<

■ekmadlenlala Ir tredladlenlaie
pagal auaitarlmą.

Blupertaa tyrimo ekiu Ir pritaikymo 
akintų

1801 South Ashland Avenue' 
kamp. 18 St. 2 z u kita*

Valando* nuo 9:86 ryto iki 8:80 vą- 
karo. Seredoml* nuo 9:30 iki II v.

ryto. Nedėlloml* nėra aklrtų D
valandų. Room I. ||
Phone Canal 6118 ą,

Tel. Lafayette 6836

OR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY
4193 Archer Avenue

, DR. „
IA SUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 29 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.

Gydo stalgias ir chroniškas 11-' 
gasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus K-Ray Ir kitokiu* 
elektros prietatsuk.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STĘEET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Jr 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8110 Rez. So. Shore 
2238. Jei neatsiliepiama, f-..a 
Randolph <800. ’ ’ ’•

OR. tUlMEUg
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 BO. ASHLAND ĄVE. 
Tel. Yards ($94 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną. 
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 Iki 12 dieną.
Nuo 2 Iki 3 po pietų. .s'Ą

J v.

Ofiso T«L Vlctory 8687
(Ji. Lr Rez. T*L Hemlock ||f<
" 7. F. FOftgi

8188 8- HALSTED STREET 
Antra* ofis** Ir Reetdąnotja 
K iUi ą. AUtksiaN ivn.

YM- Nmo •-*! rytai*; aue 
7-Fvąk.’ Antro Ot Vai. i NVo 8-9 
po piet: U ton. ir Bubat Mae 
3-9 vak. •ventadlenialk SoMol ap
tarimą. " ’ f -%

t
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CHICAGOJE

2iniu~2inelss.
X Broliui Jokantai baigia 

statyti namą prie Archer ir 
So. Francisco. Namas turės 
14 flatų ir penkis Storus su 
visais moderniškais įtaisy
mais.

X West Sidės jaunuolių bū
relis važiavo automobiliuje ir 
patiko nelaimė. Tarp nuken
tėjusių yra p-lė Ona Bagdoniu- 
čė. Jai sužeista ranka, bet ji 
jau sveiksta.

X Jonas Šautaras “Draugo’ 
piknike laimėjęs dovaną, pa
liko ją “Draugo” rudeniniam 
piknikui.

X Antanas Rudakas, gyv.

X Marąuette Parko lietu
viai uoliai rengiasi prie par. 
pikniko ir jie nemano cice- 
riečiams užsileisti.

X Aušros Vartų par. pa
rapi jonai ir parapijonės jau 
vis smarkiau rengiasi prie 
savo piknikėlio parapijos dar
že, rugpj. 4 d. Daržas labai 
gražiai atrodo, žolė žaliuoja, 
dobilai žydi ir kvepia. Aiš
kiai pramatoma geros pikniko 
pasekmės.

X ŠV. Jurgio par. klebonas 
J. M. pralotas kun. Knisas 
yra išvykęs vakacijų ir da
bar jį pavaduoja gerb. kun. 
J. šaulinskis. Dabar svar
biausiu parapijos reikalu yra 
piknikas, busiantis rugpj. 25 
d. Černiausko darže. Gerb.4044 So. Rockivelj st., yra žy 

mus paukštininkas ir turi bu-'kun. Šaulinskis, parapijos rei 
rius , giedančių kanarkų — kalų vedėjas, kartu su komi
kas tik iš jo įsigija kanarkų, lėtais rūpestingai prie to 
tas jomis džiaugiasi. P-nas pikniko rengiasi.
Rudakas pažadėjo dovanoti X Gerb. kun. J. B. Klo- 
gražiausią giedančią kanarką r’s- aukegano par. klebo- 
“Draugo” rudeniniam pikni- nafS prisiuntė “Draugui” ma 
kui. lonu laiškutį su dovanele iš

X Aušros Vartų par. baž- $10- Ea*°- kad į pirmąjį “Dr- 
nyčioj šv. Onos novenos eina auS°” pikniką jokiu budu 
labai sėkmingai. Žmonės no-j ne"aip.Ės atvykti, todėl sinn- 
riai pamaldas lanko. Prie pa- ‘‘iąs “mažą dovanėlę”, 
mėginio tu pamaldų prisidėjo; X St. Valančius, dirbęs prie 
įtaisymas šv. Onos stovylos įWestern * Southern Apdrau- 
su grota ir bėgančiu vandeniu. ^os kompanijos už superin- 

X West Sidės biznieriaus.
Vlado Neffo moteris buvo su-

tendento padėjėją, dabar pra
dėjo dirbti prie Jos. F. Bud- 

sirgus. Buvo ligoninėj. Dabar iako jo muzikalėj krautuvėj.
jau sveiksta.

GRABORIAI:

S. D. LACIIAWICZ

P-nas Valančius yra dirbęs 
Universal State Banke ir jis 
yra apsukrus biznierius.

— -

PADĖKA AM. L. R. K. 
FEDERACIJAI.

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt J 516
arba 251C
2814 W. 23rd Place

Chicago. III.

Amerikos Lietuviu Rymo 
Kataliku Federacijai.

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitu patar
navimas.

E Z E R S RI
LIETUVIS G P. A B ORI C b 

Ofisas:
4608 S. MARSHFIELD AVENUE 

Tel. Boulevard #27 7

> A, PEIKUS
Graborius ir Balzamuotojas

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAG KABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741. ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tol. Cicero "794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patarnavimą.
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse Ir 
prlemiesčuose. 
Grabai pigiai 
net už $25. 

OFISAS
3238 South

Halsted St. 
Vietory 4088- 

89

St.

J. F. RADZIUS
. FIGIACSIAS MOT. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau aegu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų lž- 
dlrbystėa

OFISAS
««8 West 18 St. 
Tel. Canal 8174 

IRIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Vietory 4088

4424 So. Rockwcll 

Vlrginia 1290

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Kataliku Veikimo Centro 
Vyriausioji Valdyba maloniai 
dėkoja A. L. R. Katalikų Fe
deracijai už prisiųstus tūks
tantį šešis šimtus dešimtį 
(1610) litų nukentėjusiems 
nuo nederliaus Šiaurės Lietu
voje šelpti.

Pinigai įteikti Šv. Vincen
to a Paulo Draugijos Centro 
Valdybai atiduoti reikalaujan
tiems pašalpos.

(Pasirašo)
Ant. Tumėnas, pirm., 
Kun. M. Gilys,

Reikalų vędėjas.
Prierašas.- Aukščiaus tapu

siame Lietuvos K. V. Centro 
padėkos laiške dėkojama už i 
pirmąsias Federacijos pasių
stas šiaurės Lietuvos badau
jantiems šelpti aukas.

Federacijos Sekretoriatas, 
180 Hale Avė.,
Brooklyn, N. Y.

VIEŠA PADĖKA.

Dr. Bonine lankė Heidel
bergo universitetą, Vokietijo
je, jos seniausią ir visam .pa
saulyje garsingiaifsią mokslo 
įstaigą, kuri įsteigta 1.386 m. 
Jis yra išgydęs tūkstančius 
žmonių — sugrąžinęs neregi
ams matymų.

Jei yra iš lietuvių, kurie 
serga bile kokia akių liga, ga
li kreiptis prie Dr. Bonine, I 
Eye Specialist, Cor. Main & 
►Second Sts., Niles, Micbigan. j 
Office 126 E. Main St. Tele-' 
fonas 28.

Petronėlė M. Smilgiutė.

AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 
DR-JOS CENTRO 
PIKNIKAS JAU

ČIA PAT.

Laikas besiskubindamas vi
sus buvusius įvykius slepia 
praeityje, gi busimus akies 
mirksnyje artina.

Visą kitų tarpe, štai, ir 
Ak. Rėmėjų dr-jos ;. piknikas 
urnai bus, nes laikas jį arti
na ir jau čia pat — rugp. 4 
d.

Ak. Rėmėjų dr-joj yra įsi
gyvenęs paprotys, ypač vie
nuolyno prietelių tarpe, su
teikti sykį į metus valgomų
jų dovanų vienuolynui pikni
ko laiku. Tai labai girtinas 
paprotys.

Bridgeport. — Agota Smil- 
gienė, kuri sirgo nematymu 
per tris metus, .dėkoja toms 
moterims, kurios ją lankė per 
visą tą laiką ir šelpė įvairiais 
budais: pinigais ir daiktais.

Nors ji priklausė prie daug 
draugijų, bet draugijų narės 
visai mažai ją lankė, galėjai 
veik ant pirštų suskaityti. Bet
kurios lankė, buvo iš toli, ne 5 ’slJ skyrių darbuotojos 
arti gyvenančios. Todėl Smil- J*™®“ P«r savo kolonijos biz
gienė širdingai joms visoms 
dėkoja ir žada jų ateity neuž
miršti.

Smilgienei buvo padaryta 
operacija ant vienos akies 
birželio 11d., š. m. Operacija 
buvo labai sėkminga. Dabar 
ji gerai mato ir džiaugiasi 
Dievo dovana — šviesa. Ope
raciją darė Dr. Bonine, akių 
specialistas, pagarsėjęs pašau 
lyje kaipo vienintelis dakta
ras,' kuris vaistais gydo “ca- 
taractus” nuo akių, jei jie y- 
ra tik apsireiškę. Bet jei bū
na pervėlu, tai jis juos nuno
kina ir padaro operaciją. Ži
noma, ima laiko juos nuno
kinti; ima nuo šešių mėnesių 
iki kelių metų. Ir Smilgienė 
turėjo važinėti pas Dr. Bo
nine, Niles, Micbigan, per tris
metus.! •

Dr. Bonine yra pagarsėjęs 
akių specialistas. Jis yra ži
nomas visam pasauly. Žmonės 
atvažiuoja pas jį ne tik iš vi
sos Amerikos, bet taip-gi ir 
iš kitų kraštų.

t
I. J. Z O L P

GRABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ 
VEDĖJAS

1650 Weat 46tli Street
Kampos 46th Ir Paulina Sts. 

Td. Blvd. 5208
Nuliudlmo valandoje kreipkitės 

prie manęs, patarnausiu slmpatlB- 
kal, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyėla dėl Šermenų 
dykai.

A l A.
STANISLAVA

SVARECKIENE

Telefonas Yards 1138

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turtu automobilius vlsoklefns 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

po tėvais Survilaitė 
Mirė liepos 20. 1929 m.
vai. ryte 30 metų amžiaus.

Kilo iš Raseinių Apskr., Kel 
mės Parap. Verplnlų Kaimo 

Amerikoje išgyveno 16 metų. 
Paliko dideliame nultudlme 

vyrą Joną, 2 dukterį Allce, 6 
metų, Eleonorą 6 mėnesių, 2 
broliu Antaną Ir Bronislovą, 
Svogerką Petronei? Svareckle- 
nę Ir gimines o Lietuvoje se
serį Kazimierą Narakausklenę

Kūnas pašarvotas 8819 So. 
Houston Avė.
Laidotuvės (vyks antradienyje, 
liepos 23 IS namų 8 vai. bus 
atlydėta J Sv. Petro ir Povilo 
(91 & Commercal Avė.) bažny
čią. kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės stelą. Po 
pamaldų bus nulydėta 1 Sv. Ka 
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus 

gimines, draugus-ges Ir pažys 
tamus-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: vyras, valkai, broliai
Svogerką Ir giminės. 

lAdotuvėsc patarnauja grab. 
Eudelkis Yards 1741.

1:80

nierius parinkdamos valgomų
jų bei geriamų daiktų. Nežiū
rint kokios rųšies žmogus 
krautuvę turi, skirdamas da
lelę taip brangiam tikslui vi
sai to nepajunta. Gi dedant 
vienon vieton — kuomet sky
riai gautą naudą suvežą vie- 
nuolynan prieš pat pikniką, 
pasirodo daug.

Piknike-gi tie patys veltui 
gauti, geraširdžiu sudovanoti 
valgiai bei gėrimai parsiduo
da, gi uždarbis liekasi Vienuo
lynui. Tokiu tai gražiu budu 
yra remiami Vienuolyno už
manytieji darbai.

Kiek jau metų turėjome 
piknikus ir netik pastebėjome 
musų gerb. biznierių duosnu- 
mą, visose kolonijose, bet 
kasmet prieiname prie dides
nių pikniko sėkmių. Šįmet y- 
patingai tikimės gerb. biznie
rių duosnumo, nes praeitų 
metų vienuolyno išlaidos buvo 
didesnės ir šiais metais yra 
užbrėžta, Seimo nutarta ke
letas stambią darbų.

Pikniko sėkmingumas pri
klauso nuo mus visų. Sk. vei
kėjos privalo atlankyti savo 
biznierius, priminti tai ir man 
dagini jų paprašyti.

Paskui, visi nepamirškime 
dalyvauti Centro piknike, 
rugp. 4 d., Marąuette Parke, 
įsigyti tikietus, remti kiek 
galima, kad sudarytume bent 
$1.,500.00 uždarbio. Juk vie
nybėje gludi jėga. Tyla.

SPROGIMAS TIES 
NEMUNU

Baltic America Line
Primena, kad pusė ekskursinio laiko jau pasibaigė. Visi pir

mieji išplaukimai į Klaipėdą šauniai pavyko.

Artimiausieji išplaukimai tiesiai į Klaipėdą yra šie:

LIEPOS-JULY 25, LAIVU LITUANIA 
RUGPJ.-AUGUST 10, LAIVU ESTONIA

Pasažieriai išplaukiantieji Liepos 25 d. iš 
Chicagos išvažiuos iš Dearborn Stoties E- 
rie geležinkelių kompanijos linija utarnin- 
ke, Liepos 23 d. 11:20 vai. vak. Chicagos 
laiku, arba 10:20 vai. vak. Standard laiku.

GERAS NEBRANGUS Pianų Mo
kytojas. kam rei kalingas prašome 
atsilankyti. 2 fl. Kreiptis vakarais nuo 
6 v. Subatomis nuo 2 vai.

ALFRED ALYAUSKAS,
4029 S. TaJmaji Avė.

Langams užlai
dos 36 colių pla
tumo 7 pėdų Il
gumo visokių 
spalvų tiktai 59c.
Taip-gi imam or
derius ant spe- 
cialnų užlaidų 
pigiai.

Daržų laistoma 
roberinė paipa 
% colių storumo 
tiktai 9j£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. Rockwell Street 

Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4689

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda geselino stotis 

ant Cottage G rovė avė. arti 
Marąuette Rd. Gera vieta 
bizniui, parsiduoda bargen 
-pigiai. Del platesnių informa
cijų atsišaukite:

A. N. MASULIS & CO. 
6641 So. Weste m Avė. 

Telef. Republic 5550

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

Mr. A. YECK 
R. 1, Box 7 

Lndington, Mich.

Birželio 29 d. apie pusiau 
septintą valandą ties I Verš
vų kaimu netoli Nemuno bu
vo girdėti didelis sprogimas. 
Įvykį tiria policija. “R.”

RENDON 3 kambariai. 
Tinka ženo&anis ir singe- 
liaiųs. Šviesus, svarus, gesas 
ir elektra. Renda pigi-

946 Weat 31 Place

PARSIDUODA naujas muro 
2 aukštų namas, 5 flatai po 3 
kambarius ir storas, taipgi 2 
karų garadžius, karštu vande
niu šildomas. Mainysiu į 2 
flatų namą arba už cash.

Matykite vakare 
MAGD. DAINELIEN? 
1911 So. 48th Avenue

Cicero III.

PLATINKITE "DRAUGĄ

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

CHICAGO, ILL.

Telefonas YARDS 4669

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. BRIGUS & OO.
1703 W. 79th Street 

Nuo 9 ryto lig 12 pietų

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

j. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

* Hardvrare Go.. dabar perėmė visą 
blsnj | savo rankas Ir duos visose Mo 
biznio Sakose plrmoe klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, 

kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH ‘'400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teiktame visiem* 
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales rulmls atdaras 
vakarais Ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

Palnters & Decorators 
J. S. Ramanclonla, savininkas
3147 So. Halsted Street

TeL Vietory 7241

M. ZIZAS

Del gerlausloa rųšies 
klr patarnavimo. Saukit

GRF.EN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselts šviežių klauM- 
nių, sviesto Ir eurlų.

Wm. J. Kareiva
Savlnlnkaa

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas

Užlaikau visokią auk- 
zlnių Ir iridabrlnlų dai
ktų, vėliausios mados 
nulio, planų rolių, re
kordų Ir tt. Taisau [ 
laikrodžius Ir muzikos 
Instrumentus.

I

2650 West 63rd St. Chicago. 
Telefonas HEMLOCK 8880

, IŠRENDAVIMUI 6 kamb. 
flatas karštu vandeniu šildo
mas, gražioje lietuvių Brigb- 
ton Parko kolonijoje, Jonaičio 

japtiekos viršuje. Kambariai 
Tinkami gydytojui ar dentis- 
!tui.

4459 S. Washtenaw Avė. 
Telef. Lafayette 8530

Ramą Statymo Kontraktorlns 
Statau Įvairiausius namus prieinama

kaina.
7217 S. California Avenue 

Telef. Hemlock 552d

v. ■ -i V. ' • .
Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
Ifallavojlmo Kontraktorlns 
Dalų Ir Popleros Krautuvė 

8384 8. LEAVITT 8T. Chicago

V. PAUKŠTIS
BARDWARE STORR 

Paint, Oll A Glase
9701 Weet 47th Street 
Tel. Lafayette 1137

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorlns 

4556 So. Rockwell Street

Tel. Bonlevard 9814

M. YUSZKA & CO.
PLUMBIRG A BKATIRG 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla

4804 80 PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną. 
Perkame real estate kontraktus 

Internationl Inveatment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00 
l«04 80. KEDZIE AVENUE 
Tel, Lafayette 67S8-0710


