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Katalikai paaaullonya turi kilnų ui- 
davlnj, — IneStl J Šeimynas Ir J vi
suomenę Kristaus mokslų, atnaujinti 
žmonių dvasių. JSzaus Širdies viešpa
tavimas milijonų Širdyse — tai musų 
užduotis. "Draugas” padės Jums tų 
apaštuiavlmo darbų atlikti. Užtat, 
skaitykite ir platinkite "Draugų."
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"Draugas” atstovauja organizuotų 
katalikų mint], remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para
pijas Ir lietuvių kolonljaa "Draugas” 
džiaugiasi didele katalikų parama Ir 
nori, kad toliau pasilaikytų tie prle- 
tellškl Jausmai.
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METAI-VOL. XIV

FRANCUOS MINISTERIŲ PIRMININKO 
VIETON PAKVIESTAS BRIANO

PALESTINOJE MINĖTA ŠVENTOJO 
TĖVO KUNIGYSTĖS JUBILIEJUS

Maskva Darbuojas Už Naują 
Pasaulio Karą

ČEKOSLOVAKIJOJ SUIMTA ŠIMTAI 
KOMUNISTU

MINISTERIŲ PIRMI
NINKO VIETON PAKVIE

STAS BRIAND

ŠVENTOJE ŽEMĖJE MINI
MAS ŠVENTOJO TĖVO 

JUBILIEJUS

PARYŽIUS, liepos 28. — 
Kaip tik praeitų penktadie
ni vakare Francijos 
patvirtino Francijos su

JERLZALE, liepos 27. — 
Kunigai Saleziečiai yra įve- 

senatas ffražų paprotį savo veda- 
Anie- ni°j berniukų mokykloj kas

nešė prezidentui 
atsistatydinimą.

MIŠKO GAISRO REGINYS TAMALPAIS KALNUOSE

r ui—-

CHICAGOJE į LIETUVOJE
APMUŠĖ POLICMONĄ

Evanstone suruoštos dvira
čiais lenktynės, kuriose daly
vavo baltieji ir negrai vaiki
nai. Paskelbus laimėjimų, 

į tarp jų, kurių buvo kelios de
šimtys, kilo muštynės. Polic- 
įnonas M. Krogman mėgino 
juos taikinti. Tada visi kartu 
atsisuko ant policmono. Jis 
skaudžiai apmuštas, taip kad 
paimtas j ligoninę.

Nelengva surasti pačius 
kalčiausius.

Paliuosuotas policijos 
leitenantas

Kriminalinio teismo teisė- 
i jas Comerford paliuosavo po- 
į licijos leitenantų McCarthy, 
j detektivų viršininkų, kurį 
miestinio teismo teisėjas Ly

tie nubaudė 30-iai dienų kalė- 
! jimu už teismo paniekų.

Šiuokart teisėjas Lyle tei
sėjo Comerford teisme pasi
rodė ne kaipo teisėju, bet

Kalno viršūnėse , kaipo paprastu piliečiu ir į vi
sus klausimus atsakė. Teisė
jas Comerford atrado, kad 
leitenantui paskirta bausmė 
paėjo iš jo asmeninio blogo 
jausmo. Dėlto, nebuvo jokia 
teismui panieka ir leitenantas 
nenusižengė.

KALINYS NUŠOVĖ 
PAMOTĘ

Pabėgęs iš Kauno sunkiųjų 
I darbų kalėjimo kalinys Ant. 
Yalantiejus besislapstydamas 
liepos 5 d. vėlai.vakare užė
jo pas savo pamotę Ona Va- 
lantiejienę i Butaičių kaimų 
Eržvilko valsčiuje ir jų dur
tuvu sunkiai sužeidė. Paskiau 
dviem revolverio šūviais nu
šovė. Tų padaryti kaliniui pa
dėjo jo žmona Pranciška, ku
ri policijos suimta. “R.”

KOKI MŪS EMIGRANTAI

rika karo skolų mokėjimo su- bietai turėti vienų susirinki- 
tartį, sergąs ministerių jūrini- (iuų-iskilmes Šventojo Tėvo 
ninkas Poincare tuojaus pra-Ta^er^imu^

apie savo Šįmet w>gi turėta tos iškil
mės. Bet šįmet tam tikslui

,r , . . ... buvo jau suruošta ir ypatinga\ akar i nepaprasta posėdi 1 ... 7 7
. . , . . . . / r . . ''programa paminėti Šventojosusirinko visi mimstenai ir i.. , . , . , .

J evo kunigystes aukso jubi
liejų.

Susi rinkime-iškilmėse

pasiusta delegacija pas pirmi i 
ninku Poincare, kad jis dar 
ilgiau pasiliktų valdžios prie
šaky.

pir-

Atvaizduojami dideli Tamalpas kalno pašlaičiai, Kalifornijoj, 
gaisras naikina mišką.

KOMUNISTAI DIRBA UŽ 
PASAULIO KARĄ

r—
KOMUNISTAI REIKALAU- ŠVEDIJOS KATALIKŲ

JA KARO

Poincare atsisakė pasilikti, 
tai atsistatydino visas jo ka
binetas.

mininkavo arkivyskupas Va
lelio A’aleri, apaštalinis dele
gatas Palestinai, Egiptui ir 
Abisinijai. Be kitų įžymiųjų

PARYŽIUS, liepos 27. — 
Andai vienam Paryžiaus prie 
miesčių Francijos komunistai 
turėjo susirinkimų, kuriam

Per pirmąjį šių metų ket
virti iš Lietuvos emigravo 
4.558 žmonės, iš jų 3,136 vy
rai ir 1,422 moterys. Daugiau
sia emigravo lietuvių (3612), 
žydų (712) ir rusų (119), že
mės ūkio darbininkų — 3,280 
ir pramonės — 613. Pagal a- 
mžįų daugiausia emigravo 
25—29 metų (1212), 20—24
m. (1130) ir 30—39 (919). E- 
migrantų daugiausia duoda 
Panevėžio apskritis, paskum 
Ukmergės, Šiaulių, Utenos ir 
Alytaus. “R.”IŠKILMĖS

MASKVA, liepos 28. —- j BERLYNAS, liepos 27. — 
Visuose Rusijos miestuose i Vokietijos katalikai pakviesti 
darbininkų priešaky stovį ko-, dalyvauti trijų dienų iškilmė- i 
munistai patys reikalauja ka- se, kokios ruošiamos Bjoer- j

PRIĖMĖ PER PASKUTINJ 
SAVO POSĖDI

asmenų buvo Italijos gene- Įllurju nirimų, Minam mumsuu patys reiKaiauja Ka- se, kokios ruošiamos r».joer- ■ Suimtas plėšikas
Tada prezidentas BimmerJ ralis konsulis, kun.' Manesse- iUrtasi surno»ti demonstraci-į ro su Kinija ir darbininkus į koen e, Švedijoj, rugpiūčio ( Suimtas R. Jonės, 21 m.,

ukvietė politiJ™, Saleziečiu inspektorius!jas ru£Plūčl° 1 d- ka-į verčia taip elgtis. . 17—19 d., paminėti šv. Ans- kurs nuo vieno automobiliu
' Australijoj, kuriam pasitaikė !pitalistin€s valdžias' i Sovietų valdžia skelbia, kad ! garo j tų šalį atvykimo su-Įvažiavusio žmogaus atėmė 50gue pas save 

nių partijų vadus. Pagaliau 
į ministerio pirmininko vietą 
jiakvietė užsienių ministerį
Briand’ą.

čia atvykti, ir kiti. Policija susirinkimų užklu- l it' raudonoji armija pasinio 
į po, atliko kratų ir visus da-! susi. kovoti Kinijų. .

SUIMTA ŠIMTAI KOMU
NISTŲ

! lyvius suėmė.

j Dabar policija iškelia aik- GAL
________ jštėn, kad pas komunistus su-

LONDONAS, liepos 28. — ra-‘5ti dokumentai štai kokios

NAUJA SUTARTIS SU 
EGIPTU

kaktuves. Į dol. ir norėjo pabėgti. Polic-
Yokieti.jos katalikams labai monas jį nutvėrė. Policijai iš-

---------------------- pravartu prisidėti prie iškil- i pažiųo, kad jis senai užsiima
GRĄŽINS GELEŽIN- Į miu, nes Šv. Ansgaras pas-; plėšimais.

KELI • kiau buvo Hamburgo ir Bre-j _______________
-------------- meno vyskupu.

Ministerių kabinetas per pa
skutinį savo posėdį priėmė vi
daus reikalų ministerijos eta
tų pakeitimų projektų, leido 
švietimo ministerijai kredito 
200.000 pradžios mokyklų sta
tybai ir 110,000 litų teatro re
montui. “R.”

Nusakoma, kad Britanijos 
valdžia artimoj ateity pada- 

E-
PRAI1A, Čekoslovakija, lie

pos 28. — Policija suėmė ke- Užanti naujų sutartį su 
lis šimtus komunistų, kadaj^P^0, 
jie paskleidė atsišaukimų, ku-j 
riais darbininkai kviečiami
prisidėti prie jų ruošiamos 
rugp. 1 d. demonstracijos —
Rusijos bolševikų revoliuci
jos sukaktuves paminėti.

i
ŽUVĘ ŠIMTAI KINIEČIŲ

PASKIRTAS HAGOS 
MIESTAS

1TONGKONG, liepos 27.— 
Liepos 11 d. Yunnan-Eu mies
tely, Kinijoj susprogo amuni
cijos sandelis. Bangiau kai 
vienas tūkstantis namų su
griauta ir šimtai žmonių žu
vę, anot apturimų žinių.

rūšies: Maskvos 
internacionalas darbuojasi su 
kelti naujų pasaulio karų. 
Francijos komunistus aprūpi
na fondais, kad jie pasiruoš
tų užgrobti francūzų valdžių 
kaip tik kilsiantis naujas pa

saulio karas.

komunistų t AA?ASI1INGTON, liepos 28. Į 
Į — Čia gautai žinių, kad gal į 
j Kinijos valdžia išnaujo gra- j 

bolševikams Mandžiuri- izins
jos geležinkelį, jei pastarieji 
pasižadės nutraukti komunis
tinę propagandų Kinijoj.

BROLIUI DUTTON 
PADĖKA

8,757 GRĄŽINTA 
TIKĖJIMUI

KINIEČIŲ DEMONSTRA
CIJOS PRIEŠ BOLŠEVI

KUS

HONOLULU, Hawaii Sa 
los, liepos 27. — Brolis (vie- mus. 
nuolis) Dutton yra pagarsė-Į 

jęs savo pasišventimu tarnrtu 
t i raupuočiams Molokai rau- 
puočių sodyboje.

Suimta du įtariami
Garfield bulvarde pašautas 

J. A. Lewis mirė. Jis buvo 
užeigos, 95 gat. ir California 
avė., savininku.

Policija suėmė du itaria-

Pasisakė nužudęs pollc- 
• moną

Suimtas plėšikas J. AA’ysoc-

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
MOTERIŠKĘ

PARYŽIUS, liepos 28. — 
Kokiu būdu vykinti karo at- 
pildymo (reparacijų) sutartį 
yra reikalinga konferencija. 
Po ilgų derybų Francijos su 
Britanija ir Vokietija paskir
tas Hagos miestas, Olandijoj.

KARŠČIAI ITALIJOJ

Hawaii teritorijos įstatymų ki iš AYausau, AVis. Policijai 
leidimo rūmai atatinkama re- be kitko išpažinęs, kad jis nu- 
zoliucija reiškia jam gilios šovęs policmonų Sveeney 

šiaurinėj miesto daly.

, SHANGIIAI, liepos 28. —
'Keli šimtai-kiniečių studentų i padėkos už jo tų nepaprastų, 
| sukėlė demonstracijas prieš į 1>asijVPntimų.
'Rusijos konsuliato būtų, tar

13 ŽUVO, 12 SUŽEISTA 
KARO LAIVE

LOS ANGELES, Cal., lie
pos 27. — Praeitų Gavėnių 
Los Angeles ir San Diego 
diocezijoj turėta šv. Misijos 
nekatalikų atvertimui Bažny-

ROMA, liepos 28. — Visų čion. Iš 237 jiarapijų gauti 
Italiją laiko sužnybę dideli pilni pranešimai apie Misijų 
karščiai. Italai yra Įpratę kar .pasekmes. Katalikų Bažny- 
ščius pakęsti. Nežiūrint to, čion grąžinta 8,757 žmonės, 
keliolika žmonių mirę nuo Be to, 843 žmonės mokinami 
kaitros. įtikėjimo tiesų.

ptautinėj koncesijoj. Demons
tracijos baigės riaušėmis. '

Vienas japonas policinin
kas pavojingai sužeistas, vie
nas kinietis studentas pašau
tas ir keliolika areštuota.

NEI PINIGŲ, NEI DUONOS

FORDAS IR SVAIGALAI

Būdviečio valsčiuje Šilėnų 
kaime Seinų apskrityje, ket
virtadienio naktį perkūnas 
trenkė į naujakurio Petračio- 
nio gyvenamų namų. Namas 
užsidegė. Julė Petručionienė 
užmušta, o vyras sužeistas. 
Subėgę kaimynai nedavė na
mui visiškai sudegti. “R.”

SĖKMĖS PETRO IR PO- 
VYLO VARDINĖSE

219 protokolų surašė poli
cija Kaune, bešvenčiant Pet- 

!ro ir Povylo vardines. Daug 
'asmenų sulaikyta. “R.”

Įkando šuo, mirė
• George Banieb, 34 m., 307

AV. 29 gat. mirė pablūdęs. 
28. —j Pirm kelių savaičių jį įkan- 
tenai'do kažkoks šuo ir jis iš žaiz- 
val-'dos nieko nedarė, kol staiga 
išs- kilo pasiutimo liga ,(hydro-

pbobia). Nebuvo pagelbos.

Federalė komisija
Chicagon atvyko ir čia ė- 

mė darbuotis federalė, komi
sija ūkininkų šelpimo reika
lais.

BERLYNAS, liepos 
Žiniomis iš Rusijos, 
taip vadinama sovietų 
džios ekonominė taryba
prendusi sutirpinti daug cer
kvių varpų, kad gavus 150,- 
000 tonų žalvario.

Kaip žinoma, Rusijoj yra

60 ŽUVĘ ŽEMĖS DRE
BĖJIME

QUITO, Ecuador, liepos 28. 
— Žemės drebėjimas apgrio
vė Moyurgo miestų. Žuvę a- 
pie 60 žmonių.

.BRIUSELIS, liepos 27. — 
Belgijoj dėl kaitrų ima trfik-

Autobusui važiuojant gele
žinkelio tilto (viadukto) apa- 

daug kasyklų ir tam darbui [čia, staiga antrųjam buso nu
turima daug darbininkų. De-ikšte pakilo J. Shinbnrne, 36 
ja, sovietų valdžia neturi pi-Į m. Suteškėjo galva, 
nigų juos apmokėti. Nei pini

LINDBERGH EINA TUR- 
TINGYNVALETTA, Malta, liepos 

. — Britu karo laive De-
NEAV YORK, liepos 28. —

Laikraštis “The Christian
yonHhiro jvyknsiam sprogime 1[praW„ raSo. ka(, m)ton)oW.
išpradžių pranešta, kad tik ke dįrbėjaa || Ford yra pa- .bergh veda derybas su vienu 
l.ol.ka ture,™, sužeista. reikkę!; į milionierium nuo pastarojo

Dabar paaiški, kad 13 jareij “Aš nereikalauju, kad var-
vių žuvo ir 12 kitų sužeista, tojus svaigalus žmogus mano 
Susprogus armota. dirbtuvėse turėtų darbo.”

27 NEAV YORK, liepos 27. 
Praneša, lakūnas pulk. Lind-

PINIGŲ KURSAS

gų, nei duonos.
nupirkti 26 kambarių rezidenti vandens. Šio miesto gyven 
cijų ant kalvos palei Passaic1 tojams uždrausta vandenį 

upę. ' naudoti vonioms.
SKAITYKITE IR PLATIN

KITE “DRAUGĄ”.

Jaunas plėšikas George Ba
ker j>avojingai pašautas jam 
apiplėšus krautuvę, 5309 AY. 
Harrison st.

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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IMn* kasdien. Išskyrus sekmadienine

PRENUMERATOS KAINA; Metama — *6.0*. Pa-

■M Metų — *2.60, Trims Mėnesiams — *2.00, Vienam 
Mėnesiui — 76<x Europoje — Metams *7.00, Pusei Metų — **-••. Kopija .0>o.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrų- 
Saa» jei neprašoma tai padaryti Ir neprlaiunčlama tam 
Uksini pašto lenkių.

ReCaktorlus priima — nuo 11:0* Iki 12:00 vai.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 

Skalbimai sekančiai dienai priimami iki &
vai po piet

aDRAUGAS
LITHUANIAN DAILY FEIEND

Puhllshed Daily, Ezcept Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — *6.00, Slz Months 

_ *2.60, Three Months — *2.00. One Month — 76o. 
Europe — One Year — *7.00, Slz Months — **.•*, 
Copy — .1*0.

Advertlslng ln “DRAUGAS” brings best reeulta
Adrertlslng rates on appllcatlon.

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

DIENOS KLAUSIMAI
DEL BOLŠEVIKŲ ROJAUS.

šame ekonominiame gyvenime industrializaci- ’ 
jų, kuri labai skaudžiai palietė žemės ūki.

Anot “L. U.”: “Industrializacijos esmė 
yrg, viski} supramoninti, taigi supramoninti ir 
žemės ūki, paversti jį komunistine duonos, 
sviesto ir kit. fabriku. Bet čia susidurta su 
ūkininku, kuris yra prisirišęs prie savo žemės 
ūkio ir jokio bendro komunistinio ūkio ir ži
noti nenori. Jis atsistojo skersai kelio žemės 
ūkį sukomuninti. Del to vidutinis, kiek sa
varankiškesnis ūkininkas paskelbtas “kula- 
ku” (kumščiu) ir su juo pradėtas negailes
tingas karas. Bet kų tu padalysi ūkininkui. 
Jei jį smaugia visokiomis rekvizicijomis, tai 
jis mažiau sėja — rezultate žemės ūkio ga
mybos sumažėjimas ir maisto produktų ne- 
dateklius miestuose.

Kai kurie žymus komunistų partijos 
žmonės, pamatę kovos su “kulakais” žalin
gumų kraštui, pradėjo priešintis valdantie
siems, reikalaudami kovų su ūkininkais nu
traukti. Iš to susidarė taip vadinamoji deši
nioji opozicija, su kuria dabar valdantiesiems 
tenka jau visai ne juokais kovoti.

Del visokių valstybininių, komuninimų, 
privatinio kapitalo smaugimo, asmens ekono
minės iniciatyvos slopinimo, nepaisant visų 
komunistų pastangų, Rusijos ūkis nuolatos ir 
nuosekliai smunka.

Gamybai krašte sumažėjus, nėr kas vež
ti į užsienį, o iš ten pirkti reikia. Del to nuo
latos pasyvus užsienio prekybos balansas, dėl 
to senka krašte pastovių pinigų ištekiai. Pa
dengimas siekia tik 17 procentų išleistų apy
varton pinigų.

Bendra krašto gamyba, palyginti su 1914 
metais, yra nukritusi per pusę. Kalnų pramo
nė užsienin išvežti nieko neduoda. Žemės pel
ningumas iš 1 dešimtinės nuo 72 rublių nukri

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
PERSAUSA VASARA.

Iš įvairių pasaulio dalių 

praneša, kad šįmet persausa 
vasara, kadi kai-kur gyvuoja 
didelės kaitros, kas daug ken
kia javų derliui.

Apie sausumas ir nepapras-

Čitos eina vienas geležinkelis. 
Iš tenai gi jis padalinamas 
į dvi šakas. Viena jo šaka 
eina Amūro paupiu į Vladis- 
vostokų. Amūro upė atskiria 
Siberijų nuo Mandžiuri jos. 
Paupiu geležinkelis apsuka 
didelius plotus. Kita šaka kuo
ne visai tiesiu ruožu per Man-tas kaitras praneša iš Euro

pos, Anglijos, Pietų Kinijos, į džiurijų taip į Vladivostoku.

Australijos, Argentinos ir Va
karų Kanados. Kaitrų palies
tos ir kai-kurios Jungtinių 
Valstybių dalys.

Kas link J. Valstybių, a-

Ši pastaroji šalta Rusijai yra 
labai svarbi prekybos ir stra
tegijos atžvilgiais. Šiuo gele
žinkeliu Rusija didelius pini
gus padaro vežant žemės pro-

not žinių iš Wasliingtono, tai Muktus į Vladivostoką. Taip

Bolševikų spaudai nepatinka muši} pas- 
stabos dėl Rusijos padėties. Matomai teisybė- 
jų akis bado.

Kai musų dienrašty buvo įdėta trumpa 
žinutė dėl amerikiečio, Lenkijos finansinio pa 
tarėjo, atsilankymo Rusijoj ir dėl jo pareiš
kimo, buk bolševikijoj padėtis esanti paten
kinanti, bolševikai tuo nusidžiaugė. Bet be
reikalingas tai buvo džiaugsmas. V iena mes 
ne savo nuomonę reiškėme, o tik amerikiečio 
kapitalisto nuomonę paprastos žinutės formo- '» tęs iki 24 rublių. 45 procentai ūkių visai ne- 
je įdėjome, o antra — ir to amerikiečio nuo
monės pareiškimas jokios neturi reikšmės, nes
jis neturėjo progos nuodugniai Rusijos gy
venimo pažinti. Jam, kaipo, kapitalistų atsto
vui, be abejo rūpėjo šiek tiek pagirti, kad 
lengvesnėms sąlygoms išgavus iš bolševikų 
koncesijų. Vienok nė patys aklieji bolševizmo 
pasekėjai negali užginčyti to fakto, kad Ru
sijos vidaus politikoje, kurios visos sritis kon
centruojasi bolševikų partijoje, yra labai 
daug nesusipratimų. Valdančioji grupė turi 
vesti didelę kovų su opozicija iš kairės ir de
šinės. Trockį išvijus į Turkiją, kairioji opo
zicija šiek tiek apmalšinta, bet ji dar, toli 
gražu, nenugalėta. Trockio šalininkų yra vi
sos Rusijos dalyse ir užsieny, trockinės opo
zicijos reikalavimai vesti kraštų tikrojo 
komunizmo keliais taip pat dar tebėra ak
tualus.

Bevedant kovų su trockiniais, valdančio
ji partijos grupė pradėjo kairiajai opozicijai 
pataikauti, kad iš vienos pusės jų šiek tiek 
numalšinti, iš kitos, kad vedamoji kova butų 
pasekmingesnė. Stalino valdžia jau vykdo vi-

turi arklių. Mokesčiai yra be galo dideli.
Fabrikų Įrengimai baigia susinešioti, o 

naujų taisyti pinigų nėra. Fabriko darbijįinko 
uždarbis menkas, kur kas menkesnis už prieš
kariniu laiku.fe fe •

Amatininkams gyventi taip pat sunku. 
Jų uždarbis per mėnesį vidutiniškai siekia 
65 rubl., bet iš jų amatninkas turi išskirti vi
dutiniškai 24 rubl. mokesčiams.

Šiuo metu daugely miestų įvestos maisto 
dalykams gauti kortelės. Tas rodo, kad ten 
jau trūksta maisto produktų, nes kitaip kam 
gi tos kortelės butų reikalingos.

Bendrai imant, komunistinis viešpatavi
mas ne tik nesudaro sąlygų ukiui kilti, bet, 
atvirkščiai, juo toliau, juo labiau jis tų ūki 
slopina.

Ir tas suprantama. Valdininkai gali tik 
valdyti, bet krašto ūkio įsakymais sutvarkyti 
negalės. 'Tam reikia visiškos gamybos ir pi
nigų apyvartos laisvės.”

Tai taip išrodo tariamųsai Rusijos ro-t
jus.

dar nesama baimės, kad javų 
derlius daug nukentėtų. Nes 
kaitrų apimtuose plotuose ret
karčiais šen-ten praūžia elek
trinės vėtros ir lietus žemę 
•udrėgnina.

Kitose šalyse yra toli blo
giau. Antai Anglijoj ir Kini
joj vietomis jau trųksta ir 
vandens, viskas laukuose vys
ta ir džiųsta. Kai-kur žmonės 
neturi sau reikalingo vandens*

Australijoj retkarčiais palį- 
ja, bet štai Indijoj neprasta 
sausuma jau skaudžiai ima at
siliepti i javų plotus.

Kanados provincijose Alber
ta, Manitoba ir Saskatchewan 
lietaus kaipir nėra ir visur že
mė nuo sausumo net, suaižė
jusi. Suprantama, tokioj že
mėj niekas negali aukti. Tik 
tie augalai išlaiko, kurie turi 
giliai žemėje šaknis.

Taip yra liepos mėnesiu.

pat Rusija gali greitu laiku 
susisiekti su Vladivostoku, nes 
Amūro paupiu geležinkelis y- 
ra kuone dukart ilgesnis ir 
atatinkamai neprižiūrimas.

Kada Rusija nuklojo per

PAMINKLAS IŠRADĖJUI.

J septynii} tonų akmenį Lake Ilopatcong, N. J., įmūryta 
lenta atminčiai žymaus išradėjo lludson Maxim. Šalę stovi

ilandžiurjji). geležinkelį, su 1[axinl0 k .,nuk5
Kinija sutarė iš jo pelnu da
lintis. Taip ir butą ir Kinija 
prieš tai nieko bloga neturėjo.
Bet kada tų’ geležinkelį apval 
dė bolševikai, Kinija pasijuto, 
kad ji apturinti permažai pel
no. Paskiau pasirodė, kad bol
ševikai žymių dalį iš to gele
žinkelio apturimo pelno panau 
doja komunistinei propagan
dai pačioje Kinijoje.

Tai patyrus, lėčiausia tau
ta ir valstybė turėjo būt išju
dinta. lšjudo ir Kinija, kuri ir 
be to savo šaly turi ddielių ne
smagumų. 1 f

Toks bolševikų elgimųsis pa 
sirodė tikrai nepakenčiamas

Rugpiučio mėnesis yra žino-Į*1" Kinija komunistus pašalino 
iš geležinkelio valdymo.

Tai svarbiausios tų nesutiki
mas kaipo sausiausias, tad 
reikia laukti dar didesnio pa
vojaus. , ? ■£

Sausumos ir kaitros mažina 
visokių javų derlius, gi iš to 
paskiau pakyla brangenybės. 
Tik tada viskas yra pigu, ka
da derliams niekas nepaken
kia, kada svirnai yra kupini.

Nuo nederliaus nukenčia ne 
tik ūkininkai, bet, abelnai im
ant, visi žmonės.

mų priežastys.
Žinovai tvirtina, kad bolše

vikai su kiniečiais nekariaus, 
nes abi pusės nenori karo. Bol 
ševikai turi jėgų kariauti, bet 
negali. Jie bijo prarasti val
džių. Kiniečiai gi nebijo mirti 
kovos laukuose. Bet jiems toli 
geriau yra mirti namie.

Justus.

KATALIKIŠKOSIOS LIETUVIŲ JAU 
NIMO ORGANIZACIJOS.

(Tąsa)
Lietuvos Gimnastikos ir Sporto 

Federacija.
Sveikata yra brangiausias žmogaus 

turtas. Kol sveikas kiekvienas iš musų 
jaučiasi laimingas, linksmas ir patenkin
tas gyvenimu. Užkluptas kokios nors ne
laimės (o nelaimų pasitaiko kiekvienam), 
nenusimena, bet drąsiai joms pasiprieši
na ir nugali. Tačiau daugelis visai nesirū
pina tuo brangiausiu savo turtu. Susirgęs 
mano pirktis sau sveikatų pas gydytojus 
ir vaistinėse. Blogam upui pataisyti pra
deda gerti ir atsiduoda nešvarių jausmų 
tenkinimui. Bet atsiranda ir tokių, kurie 
neturėdami kur dėti nuo darbo atliekamo 
laiko ima kortomis lošti ir dažnai taip 
“nusigraina”, kad nei jo šeima nei jis 
pati nebeturi net ko pavalgyti. 
Reikalas atitraukti lietuvius nuo panašių 
užsiiminėjimų visiems aiškus. Tačiau neat 
siranda tokio drąsaus žmogaus, kurs drįs

NESUTIKIMŲ PRIEŽAS
TYS.

Skersai šiaurinės Mandžiuri 
jos geležinkelis nuklotas Ru
sijos caro laikais. Iš Europos 

I Rusijos per Siberijų net ligi

Muzika užima augščiausių 
laiptelį laiptuose, kuriais žmo
gus lipa nuo medžiaginio pa
saulio į dvasinį.

Niekame proto bejėgumas 
taip aiškiai nepasirodo, kaip 
jo nuolatinėje kovoje su ma
da. s ilri al

tų pradėti šį milžiniškų darbų. 1919 m. Mat pamatan daugelio sportiškų žaidimų 
D-ro Šlyžio pastangomis buvo įkurta Kau- dedama lenktyniavimas su savo prieši
ne “Lietuvos Sporto Sųjunga”, bet per 
trejus savo gyvenimo metus pageidauja
mų vaisių Lietuvos visuomenė iš jos nesu
silaukė. Tada 1922 m. Dr. J. Eretas ir 
Karolis Dineika įsteigia “Lietuvos Gim
nastikos ir Sporto Federacijų”, (Del vie
tos stokos pavadinimas” Lietuvos Gimnas Į 
tikos ir Sporto Federacija” priimta žy
mėti “LGSF.” Toliau ir aš taip žymė
siu.). Kuri laikui bėgant atpildo pirmosios 
lietuvių sporto Sųjungos trukumus. Ideo
logijų LGSF davė prof. St. Šalkauskis 
garsus filosofas ir visuomenės veikėjas.

Greitu laiku pradėta steigti skyriai 
pavasarininkų ir ateitininkų sąjungose. 
Pirmas LGSF kliubas yra “Achilas” į- 
sisteigęs Lietuvos Universitete. Bene di
džiausių sunkenybę pradėti veikti sudarė 
lėšų trukumas. Tačiau jauni sportininkai 
prisimindami kiek pinigų išleidžiama dak
tarams ir įvairiems vaistų manualams, ne
pagailėjo keleto litų įrankiams ir reikia-

ninku. Kai kurios musų sportiškos orga
nizacijos stengiasi išlavinti keletą asme
nų vienoj ar kitoj srity j, kad paskui rung
tynėse visus nugalėtų. LGSF tikslas vi
sai kitoks. Jie stengiasi susportinti plačią
sias mases: visų Lietuvos moksleiviją ir 
kaimo jaunimų, o pirmenybės pačios sa
vaime plaukia iš ilgo ir intensyvaus dar
bo. Nereikia manyti, kad LGSF baidosi 
pirmenybių. Tai rodo visų metų pirmeny
bių statistika. 1927 m. LZJSF vyrai už
ėmė antrų vietų (pirmoji teko Klaipėdos 
“Spielvereinijung”). 1928 m. Lietuvos 
pirmenybėse LGSF jau turi pirmųjų vie
tų. Taškais pasidalinama: L0SF — 82, 
Spielvereinijung —59, KSK — 20, “Ko
vas” — 12 ir k. Šįmet, 1929 m. LGSF pa
sisavino visas lengvosios atletikos pirme
nybių vietas, be dviejų, kurios teko ki
tiems. Bet vis dėlto LGSF rekordų pir
menybių nestato sau tikslu. LGSF vadai 
žino ir tai, kad stiprus žmonės nevisuomet

mui literatūrai įsigyti. Šiek tiek viskuo i esti protingi. Juk dažnai pasitaiko, kad
apsirūpinus imta sportuoti. LGSF nariai 
sportuoja (mankštosi) visai kitokių nu
sistatymų vedini negu kiti sportininkai.

žmogus, kurs neturi didelių raumenų ir 
kartais net tvirtų plaučių, yra sveikas, 
darbštus, sąžiningas, su visais malonus ir

Prašau Į Mano Kampelį I
Prof. Kampininkas Įrašo Elta, skolininkai, polici- 

Įju ir ugniagesių brigada mė- 
igino iškraustyti gyvenanti sa
vo pily Nicoj prancūzų atsar
gos generolų Banibaudų. Kova 
tęsėsi 4 dienas. Per jų iš a- 
biejų pusių buvo vartojamos 
dujos, bet, nežiūrint visų po-
licijos ir ugniagesių pastan
gų, generolas liko savo pily. 
J no reikalu susidomėjo pran- 

“Dentelmenai” ir “leides”! cuzų krašto apsaugos minis- 
Atėjo tokie laikai, kad reikia teris, kurs ruošiasi susitarti su 
būti mažais, o ne dideliais vei- i generolo skolininkais. Spėja- 
kėjais. Didelius veikėjus ir ma, kad generolas liks 
miesto policmonas jau pažįs- venti savo pily.
ta. Imkit pavyzdį iš Binokly- Can you beat tliat ?
no komunistų “štaršo” Pru- ___________
seikos. Liepos 21 d. vienam
Brooklyno miesto parke ko-j 
munistų ai di, ai di ir ai di ir,

« gy-

Gyvenimo gudrybė.

Ir didžiausi poetai semia
da ai di surengė pikniką, ku-jsavo minti> iš liaudies dvasios 

norėjo savo j gelmių. Jų žodžiai — lyg lie- 
demonstruo- ‘ tus, kuris

riame Pruseika 
“didelį veikėjų” 
ti. Pamatė tai policmonas ir į liet paeina nuo žemės... 
sulaikė. ! _________ _

irinta iš dangaus,

Sulaikymas buvo gera Pru- 
seikai protekcija. Kitaip šiltų

Mene, kaip ir matematikoje: 
nėra tokios smulkmenos ku-

dienų nabagas butų nusidirbęs rių butų galima apleisti dei 
ir da ligų gavęs. jos menkumo.

Toks generolą; 
generolas.

tai lent Į Sumoju.- 
| tavimas.

“Daily Herald” žiniomis,

atvirkščiai — koks nors kaimo bernas — 
stipruolis visų savo jėgų panaudoja ant
ausių skaldymui gąsdindamas visus ra
mus apylinkės gyventojus. Todėl LGSF į 
savo Įstatus įsirašė, kad tikras federantas 
turi būti netik kūno, bet ir dvasios galiū
nu. Kas silpsta dvasia, to ir kūnas men
kėja. Tam tikslui savo nariuose kelia su
pratimų apie racionalų kurio lavinimų, 
nori visus padaryti drausmingais, ugdo 
pareigos ir atsakomingumo jausmus, stip
rina džentelmeniškumo idėjų.

Be to reikia pastebėti, kad į LGSF 
susispietęs tik katalikiškasis jaunimas. A- 
teitininkų ir pavasarininkų organizacijų 
sporto sekcijos taip pat priklauso LGSF.
Jų obalsis — stiprėk! LGSF turi savo ra
jonus ir Centro valdybų, kuri vykdo vi
suotinų suvažiavimų nutarimus, ruošia 
sporto šventes, šaukia kuopų atstovų su
važiavimus ir tt.

Be to, centro valdyba savo žinioje tu
ri sjiorto instruktorius, kuriuos siuntinė
ja į kliubus (taip vadinasi sportininkų 
kuopos), kad ten mokytų provincijos 
sportininkus. . t Y

LGSF leidžia savo žurnalų “Jėgų ir! .«*
Grožį”, kame duoda kliubams įvairias

tai proto koko-

(Is Pirožnikovo).

instrukcijas, stengiasi išaiškinti visus ne
aiškumus, kurie kyla sporto srityje, 
spausdina daug mankštimosi pratimų ir 
įvairių sportiško pobūdžio tautiškų žai
dimų. Čia yra įvestas ir laiškų skyrelis.” 
“Jėga ir.Grožis” iš pradžių ėjo kas mė
nesį, paskui kiek laiko visai nebesirodė, 
gi nuo šią metą virsta sezoniniu t. y. 
eis kas ketvirtas mėnuo taip, kad per me
tus pasirodys trys numeriai.

Baigiant reikia paminėti, kad LGSl’’ 
yra vienintelė tikrai katalikiška sporto 
organizacija visoje JJetuvoje.

Na, o dabar padarysime nedidelę ek- 
skursijėlę pas mažuosius angeliukus.

Angelo Sargo Vaikų Sųjunga.

Kai jaunas medelis reikalauja labai 
daug priežiūros, taip ir maži vaikučiai 
negali apsieiti be vyresniąją gobos. Tai 
labai gerai suprato Lietuvių Katalikų 
Blaivybės Draugija ir 1921 m. rugpiučio 
mėn. 10 dien. įkūrė Angelo Sargo Vaiku
čių Sąjungų, kad padėjus tėveliams juos 
saugoti nuo to, kas gali padaryti neai- 
pningais tolimesniame gyvenime.

(Bus daugiau)
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NEWARK, N. J,”

Parap. Ekskursija Pavyko.
Liepos 21 d. Šv. Trejybės 

parapijos Įvyko metinė ekskur 
sija. Kast Long Brandi pajū
ry. Ekskursija pavyko kuo 
puikiausia, nes ir gamta iš 
savo pusės gerai pasitarnavo, 
suteikdama puikiausį orą, gra 
žią dieną.

Šeštadieny po pietą lietus ir 
apsiniaukęs dangus darė ne
maža baimės kaip gerb. kleb. 
Kelmeliui, taip ir visiems eks
kursijos rengėjams, bet sek
madienio ryto gražus oras vi
sas abejones išblaškė ir visi 
didžiausia paskuba rengėsi į 
išvažiavimą. Kaip toks gražus 
orus pasitaikė', tai ir žmonių 
į ekskursiją privažiavo daugy
bė, nevien buvo pilnas didžiau 
sias traukinis, bet ir daugybė 
automobilią privažiavo iš vi
sų aplinkiniu miestų. Iš to ga
lima spręsti, kad ir pelno pa
rapijai bus.

tuviškas daineles, kiti šneku
čiavos ir gėrėjos ekskursijos

______  Įspūdžiais. Patekęs j tokią, ek-

ni maudėsi,, kiti žaidė ir t. t. skursiją, jauties kaip kad Lie- 
Taip visiems besilinksminant tavoje.
atėjo laikas ir i namus grįsti, 
o ėia da niekas nenorėtą ap
leisti tokios gražios

Už šios ekskursijos pavyk i-
. t mą, nevien gerb. klebonas yra

,. , . . . . dėkingas visiems dalyviams,
Tik ekskursijos traukimui e- . . . .. <. . . . bet taipgi ir ekskursijos ren
inus švilpti, nori ar ne, turi .. .
važiuoti.

‘Traukiav vieni dainavo lie

SOMETHING UNUSUAL.FRANK L. SAVICKAS 
726 West 18th Street

Sports Editor, 
Pilone: Canal 1603

X Reservations ean be nia- 
de by enclosing $2.25 check or 
money order “special’Delive- 
ry” adress to J. Clierry, 2517 
W. 43 St., Chicago, III. Tic-

16 M1L. LITŲ JAU 
PRAGERTA

A K
Telefonus Boulevard 1939

Šiemet per pirmuosius niė-i 
nesiūs parduota degtinės 2,- 

kets may also be gotten froni, 005,178 litrai ir 94,604 litrai ofiso valandos; 9 iki 12. 1 nu 3
DR. S. A. BRENZA I Tel. Canal 6784 Vlrginla

DR. A. RAČIUS
Adolpli Lapinskas, 1613 So. 
SOth Ct., Cicero, 111. Helen 
Young, 1336 S. 49th Ct., Ci
cero, Adei Kazlauskas 3157 
S. Emerald Chicago and Syl- 
via Stann, 858 W. 33 St. Chi
cago. ‘Tickets also can be got
ten l'rom meinbers of Council 
14, 16 and 36. Otlier infornia- 
tion may be gotten f 10111 J. 
Clierry.

“A Knight."

MIRĖ VIENUOLĖ, BUVUSI 
GARSI AKTORĖ.

I Fraucijoj mirė Eva Laval- 
, liere, kitais laikais viena gar-

spirito už 16,480,940 litų. Dau dlen»- ir 6:30 iki 3:30 vakarc 
ginusia degtinės parduotai 4608 S. ASHLAND AVĖ. 

Kauno rajone — už 5,773,079 Netoli* 46tu Street

lit., antroj vietoj stovi Vilka- 
viskio rajonas — 2,240,406 lit. 
ir mažiausia parduota l’tenos 
rajone — už 620,607 lit. “R.”

Chicago, III.

Res. Tel. Mldiray 8618
Dr. R. 0. 0 U P L E R

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Oakley Avė. Ir S4-tas Street 
Telefonai Canal 1716-9241 

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals 
Ir Ketvergais vakare.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

4(61 South Ashland Avenue į
Telefonas Boulevard 78Z6 

Rea, 6641 SouthAlbany Avenue
Tel. Prospect 1966 

Valandos 1-4.6-8 NedėlloJ 16-16
V___________________________________—'

Oflso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 6693

DR. A. L. YUŠKA

DR. J. J. KOWARSK1S
Gydytojas ir Chirurgas

Oflaaa 2406 WEST 66 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt Bt. 

Tel. Canal 2289
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

NedėlloJ pagal eusitarlmų

Dcar Editor;
I was very niuch pleased to 

learn tliru "Draugas” tliat
į the. K. of L. organization fin-!p|e <>ne of tlie best kind of

- - . . j1
Ekskursija visi labai paten- į all-v deeided to organize some- enjoyments liave gotten the 

kinti, nes visi turėjo progos į thing bigger a picked team 
tyrame jurų vandeny išsimau-!cou^
dyti, tyru oru pakvėpuoti irįSreat "ol'hl

•o out into the 
— as Kniglits

dažiai laiką praleisti.

Every year for tlie past i šiaušių franeuzė aktorė. Kaip 
three vears the K of L Coun-' Paryžiuje, taip Londone jinai . jgųą g HALSTED STREET 
cil 36 gavę a “boat excur- j buvo pagarsėjusi.
sion” \vhich vas enjoyed by 1 Mirė būdama vienuolė, 62 
many people. This year being ! nietų amžiaus. Prancūzų laik

OFISAS

NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.

tlieir fourth of giving the peo-

support of tlie K of L Coun
cil 14 and 16 and are having 
a "boat excursion” to Mil

I of vore in searcli of bigger i vvaukee, Wis. on Aug. 4th.
Visi ekskursantai per visą diclds to conąuer. 

dieną gražiai linksminosi • baseball and sovie

ADVOKATAI:
lliave follued most of tlie K.f
jof L. gailies. Therefore per
iant me to snggest the folio-

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefone Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. SeredKEis ir Pėtnycio- 
mis nuo 9 ihi 6.

JOHN B. BORDEN
(Jolin Bagdzhina.s Bordcn)

ADVOKATAS

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

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Tetaptose Roosevelt 9060

Namie: 8 iki 9 ryte Tel. Rrpub. 9600

JOSEPHJ.GRISH
(Juozas J. Grisius) 

ADVOKATAS 
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 

Tclef. JBoulevard 2800 
H E S I D E N C I J A:

6515 So. Rockwell Street 
Telef. Republlc 9723

•'on'
;\ving men v.lio I tbink ivould 
jinake not only a great liitting 
team būt also be unsual fiel- 
ders:
A. Manikas lf of Brighton 
Krivickas cf of Marąuette 
Nai kelis rf of North Side 
Bakutis ss of Providence
B. Nausėda 1b of Nortli Šitie 
A. Žemaitis 2b of West Side 
J. Žukauskas 3b of Cicero 
Konrad c of Town of Lake 
J. Moskos p of Marąuette

Very tiuly yours,
Wallie Januška. 

Editor's Note:
The comniittee

The boat leaves the Michigan 
Avė. Bridge 9:45 A. M. sbarp 
Chicago Davligkt saving time.

The boat is one of the finest 
"The Christopher Coluinbus”

Paščiai pažymi, kad jinai savo • Valandas; prieš pietus pagal sutarti, 

mirimą pirm trijų dienu nusa- Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.
kilis. Ir tas nusakymas įvyko. ' t ■ - —1  -= '.L=e.^=--

Vienuolės Pranciškones E
vos Lavalliere tikras vardas 
buvo Eugenia Fenoglio. Jinai 
ėjus 17 metus, kada jos tėvas 
peršovęs motiną ir norėjęs ją 
nušauti. Bet jinai šokus per 
langą ir pabėgus. Po to jos tė
vas nusišovęs.

Eugenia Fenoglio išvyko į

Res. tel. Van Euren 5358

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Suite i.06 1579 MIĮjvsiikcc Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

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

Tel. Kemvood 5107

' iNice ir tenai gavo darbu prie j
It bas a very fine deek; lunch Į , • • 1- ’ i rūbų siuvimo. JNesiojusi taip i
counter; resturant; saloon and 1 ,• , ... ,’ 5 didelius kaklaraiščius, kad j
tlie nicest dance bąli. Every- . - • ,; drauges ją pradėjusios vadin- į A ak: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
one will certaimv eniov tlieir- L- .»T n- ! o ’, , , , !tl Lavalliere”. -nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
selves, tbose wlio liave alrea- į TJ , . . . „Irai jus keleriems metams šventadienio ir ketvirtadienio
dv been on tlie tnp need no - , , „ , - - ■ i1 • vienas vyras pamate ją ver- i -............. ............... —.,. ... ... ,.
second invitation and alreadv ............................ ■ ‘- 1i ' 'kianeią ir jai pasiūlė vykti Į

GYDYTOJAS.
CHIRURGAI

IR OBSTETRIKAI

Gydo stalgias ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų Ir valka 
DARO OPERACIJAI

Ligonius priima kasdiena MM 
pietų ir 8 vai. vakaro.

Nedėllomls Ir seredomis (K 
Ukalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEBT 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

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

Office; 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

UR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Cahal 6229 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. T. 

Nedėlioj: 10 — 12 rito

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS 

Taigi nenusiminkit, bet eikit
pas tikrų specialistų, ne pas koki 
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jurus kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno išegzami- 
navimo. Jus sutaupysit laikų ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su- 
radymui žmogaus kenksmingumų, 

klano Kariio — Scope — Raggi
X-Itay Uoentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas 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, o-tas. 
kraujo, nervų, širdies, reuiuati*. 
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių arba jeigu turit ko
kių užsisenėjuslų, Jsikerėjusių, 
chroniškų ligų, kuri Depasldavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatidėlioki t neatėię pas mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

, Inėjimas Rūmas 1016 
24 W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų.

_______

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

UR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 S. Arteslan Avo. 
Valandos. 11 ryto iki 6 po pietų

6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą, po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECUALISTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 
pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12 

TELEFONAS MIDWAY 2886

OPTEMITRISTAI Vai.:liave gotten tlieir reservation 
Įinade. Land in sigbt all tlie 
I \vay. Dancing all tlie time 
jtill tlie boat lands in Miiivau- 
! kee. Two bours on sliore. Dan- 
jciiig all tlie way baek to Cbi- 
! cago. See tlie Chicago sky at 
j niglit. Tlie
'Chicago can’t be beat. Return

& Paryžių. Ji sutiko. Būdama pa j
togi Paryžiuje ji greitai Įsiga- į

'vo scenon ir trumpu laiku ■
pagarsėjo kaipo dainininkė iri

Išokikė. Garsiuose vaidiniinuo- i
se ji turėjo vedamas roles vis 1

didesniu pasižvmėjiniu. Prade-;1 
lM.«utif,.lneSS of jo tril,k;„linglJ g,.,.,™,,,,,.

Praėjusio karo laiku jinai j 
į įtarta savo šalies išdavime, į 

L. All Star team is anxious to Arrangements liave been {kadangi pirm karo draugavusi 
receive more suggestions. Tlie- niade that tlie Mihvaukee K Vokietijos ambasadorium, 
relore, if you know some K.;of L meinbers \vill be there ;^ada iš to įtarimo išsiteisino, 
of L. player vho you tbink i to įvelconie us to tlieir city !sus*r8'° apendicitu’ .Sergant 
would be an asset on this and sliotv us around during 'atsistojo jai prieš akis bai-

\VlllCll IS

iclected to organize tlie K. of 1

team or liave some otlier ad- 
vice to ol'fer, please do not 
besitate to send tbem iri ei 
llier to tlie editor or one of 
tlie committe.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS 
Nuo 9:30 Iki 1 vai.

127 N. Dearborn Street 
Hoom 928 

Tel. Frank’ln 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

52 E. 107 St., Kamp. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950

T'lcphone Central 6926

F. W, GHERNAUGKAS
ADVOKATAS

134 Norlh LnSallc Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
L-ical Office; 1900 So. Union Avė. 

Td. Koosovclt 8710 
Vai. nuo 6 Iki 9 vai. vak.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. T.o Baile St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-0 

Vakarais
2241 ^HO. HALSTED STREET 

TeL VTctory 0562
7-9 v. v. apart Panedėllo Ir 

FštsyfilOi

to Chicago at 10 P. M.

VIEŠA PADGKONfi

A.

tlie sliort stav. Some of tlie >sus Jos P'aieistas tuštybėse 
Sheboygan and Kenosba K of gyvenimas. Tada ji pasižadė- 
L will also be there to see j° aplankyti stebuklingąją 
tlie liūge crowd of Chicago Liur(1« vietų.. Pasižadėjimą iš- 

K of L come to visit. I,ildė ir pasveiko.
Tuojaus po to jinai išsiža

dėjo pasaulio tuštybių ir to 
gyvenimo ir įstojo vienuolija. ' 
Išvyko į Tunisu, Afrikon, km 
kokį laiką darbavosi tarp at
verstų katulikybėn musulmonų 
moterų. Tai visa įvyko karo 
laiku.

Pasibaigus karui jinai gry- 
žo iš Franciją serganti. Dau 
gelis įžymiųjų žmonių norėjo 
su ja pasimatyti, daug laiškų 
jai buvo siunčiama. Bet jinai 
tai visa neigė. Užsidarė, si 
nieku nesimatė ir į laiškus ne- 

Į atsakė.VLADISLOVAS LŪKSTĄ
Su šiuo piliulių pcrslskyrč Liepos II, 1929, o palaidotas šv. 

Kazimiero kupliose Liepos 16, 1929.
šluonil norimi' išri'lkftll gilios pudčkos žodžius visiems, kurie 

lelkSs mums patarnauti musų nuliūdimo valandose.
Dėkojame gerb. klebonui kun. H. J. Vaičiūnui, kun. Gurfpa- 

i.iii'ipi ir knn. Ilysl rs Jut, už gedulingas pamaldas.
Dėkojame p-ntil ("'lapui, už gražų pagiedojlmų solo — Jėzau 

Ateik prie Manės, tulpgl dčkojanie p-lel .1 urgelu.lt<| už gružų pa- 
giedojlnia solo — Avė Maria. Ypatingai norime ištarti širdin
gų ačiū .s\. Antano Draugystei, Raudonos Rožės Kliubiil Ir Va
karinės Žvaigždės Kliubo nariams už gražų patarnavimų. 1)8- 
kojatne gėlių aukotojams, šv. Mišių aukotojams, grnbnešlamn. 
lankiusiems pašarvotų vellon) namuose .dalyvavusiems pamaldo
se ir lydčjusiems j kapines. Esame dėkingi grab. Eudeikiui uB 
Jo gražų palarnavlmn Ir laidotuvių tvarkų.

Ačlų, Aėlų. Ačlų VI8IKMH IR KIEKVIENAM, mes Imsime 
dėkingi tamstoms Iki mirties.

Nulludusl LUKŠTU ŠEIMYNA.

I

■“Si

DR. VAITUSH, 0. D.

Lietuvis Akių Specialistas

Palengvina aklų Įtempimų ku
ris esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, akių aptemimo, 
nervuotumo, skaudamų aklų kar
štį. Atitaisau kreivas akis, nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpų re- 
gystę ir tolimų regystę.

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

fipeclalė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiams

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

<712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

OFISAI:
1 446 S. 49 Ct. 2924 AVasliington Tel- boulevard 1401
10-12, 2-4, 7-0 12-2. 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kodzie 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
i Valandos: Nuo 2 — 4 P- P- 

7—9 vakare

25 METU PATYRIMO
Pritaikyme akinių dcl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

V
Iš Alytaus gauta žinia, kad 

licĮios 6 d. vakarc Alytaus 
stoty traukinys susidūrė su 
manevruojančiu garvežiu. Su
sidūrimo metu 9 keleiviai su
žeisti — du sunkiai ir septv-j 

. , iz „z ; * • /i * Platt Bldg.. kamp. 18 St. 2 aukštas111 lengvai. IŠ sužeistųjų tik. Pastebėki! mano Iškabas

du buvo keleiviai, kiti 7 — gt 
ležinkeliečiai. Be to. a|«]aužy- į 

ti abu garvežiai ir 4 vagonai.

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6913

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

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

Res. 3201 S. WALLACE STREET

D E N T i S T A I

Office Boutavard 7942

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 Bo. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio A pliekos

Tai. Canal 6221

DR. G. I. BLOŽIS
D E N T I I T A I

2291 West 22nd Street
(Kampas leavitt at.) 

Valandos- Nuo 9 Iki 12 ryto
nuo 1 iki 9 vakare

Tai. Brunsvrlek 1624
DR. A. J. OUSSEN

Lietuvis Dentistas 
1579 M1LWAUKEE AVENUE

Valandos; 9-12, 1-6, 6-8:99
laktnadlenlals Ir trečiadieniais

pagal susitarimų.

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue

..'Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:80 va
karo. Šaradomis nuo 9:30 Iki 12 v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
( valandų Room 8.

Phona CanaJ 1621

Tel. Lsfayette 6829

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

DR. HERZMAN
1$ RUSIJOS

-4^

Gerai lietuviams žinomas per 26 
metus kaipo patyręs gydytojas, chl- 

' rurgas ir akušeris.Į
| Gydo stalgias ir chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų Ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Res. So. Phore 
2238. Jei neatsiliepiama, šauk 
Randolph 6800.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojus ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994 

Itcztdcncljos Td. I’laza 8200 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki J 2 dienų. 
Nuo 7 iki 9 vakarc.
Nuo 10 Iki 12 dienu.
Nuo 2 iki 3 po pietų.

Ofiso Tai. Vlctory 2887
OI. Ir Res. Tat Usmlock 1974

DR. 3. P. POIKA
6138 S- HALSTED BTREHT 

Antras ofisas Ir Rcsldenal)*
♦ 604 3. ARTE8IAN AVA 

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais; ano 
7-9 vak. Antro Of. Vai.: Nuo «-♦ 
po piet: Ūtarn. ir gufoat. Nuo 
1-9 vak. Šventadieniais pagal pa
tarimą. .
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C H T C A G O J E
i darytus . nasrus 
choras gelbstint 
Ihtdoniskiui ir V

Mariampolės 
p-nams A. 
Duobai.

MUSŲ PtADIO.

West Side. — Aušros Vartų

Žiniu Žinsles
X P-nas P. Baltutis, žino

mas laivakorčių agentas, iš 
Ne\v Yorko sugrįžo liepos 27 
d. .Jis ten laivo nuvykęs ap
žiūrėti North (Jerinan IJoydo 1 tretininkai per šv. Oną labai 
laivo Brenien, kurs Įtinau sy-! iškilmingai baigė savo meti
kiu atplaukė sumušęs visus,n(,s trijų dienu rekolekcijas, 

l)X‘r kurias kasdieną turėjo po! 
Marijo-itlu pamokslu. Užbaigoje susi

nu Kolegijos studentas, kilęs; rinko visi svetainėje ir tvar- 
iš Chieagos Brighton Parko , kingoje eisenoje suėjo bažny

čion, kur paskutini pamokslą j 
pasakė kun. Mačiulionis. Pro- j 
fesijos atnaujinimo

greitumo rekordus.
X Leonardas (Įriti

ATOSTOGOMS Į LIETUVĄ

ADĖLĖ ŠAMBARIUTĖ ONA ŠAMBARIENĖ

j ba, tat ir sėkmės bus geros.
1 “Kur vienybė — ten galybė’’. 

Sesutės Kazimierietės, pikni 
ko komisija ir A. R. D. sky
riai dirba pasišventimu, kad 

i viskas pavyktu ii* naudos at- Į 
neštą.

(Ii gerb. visuomenei belieka 
skaitlingai piknikan at šilan-Į 

j Ryti ir maloniai pasisvečiuoti.
Į Rugpiučio 4 d. lai būna is- 1 
(oriška diena Chieagos lietu
viams. Lai tūkstančiai suplau
kia A. R. D. metinį pikniką, 

į Kiekvieną priimsim ir pavai- 
šinsim komaloniausiai.

Nutarta laikyti da vieną Fe
deracijos susirinkimą prieš 
Kongresą ir paruošti geru i- 
nešimu. Buvęs.

Del geriausios rųšles 
‘Ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

STANISLOVAS ŠAMBARAS
p-nia

IŠ FEDERACIJOS 23 SK. 
SUSIRINKIMO.išplaukė Europon naujuoju 

greičiausiuoju laivu Brenien. 
do kelionės reikalus aprūpino 
p-nas P. Baltutis.

X Kotrina Kaminskienė, į rankose tuojau ėjo šv. Onos
West Sidės hiznierka. 2300 \Y. j Nazareto koplytėlėm, atgiedo- 
23 st. gavo iš Lietuvos liūdną pus litaniją ir užbaigus proce- 
žinią, kad jos jaitnas brolis huvo padarytas tretinin- 
Juozas Telšiuose persiskyrė su Į ką pasiaukojimas Sv. Jėzaus 
šiuo pasauliu. Ji pasiųsdavo i Širdžiai ir suteiktas šv. Sakra- 
jam dovanų į Lietuvą gyvam : meniu palaiminimas. Per visas 
esant, neužmiršo jo ir mirų- iškilmes Adelė Saulytė chore 
šio. Gavus liūdną žinią tuojivis# laiką, puikiausiai giedojo 
užprašė šv. Mišias už a. a. Juo- vargonininkui Brazaičiui pri
zo sielą. tariant vargonais.

X Aušros Vartų par. pikui-1 -----------------------

ko komisija savo darbą uoliai 
varo pirmyn — platina tikie- 
tus taip smarkiai, kad iki šios
savaitės pabaigos kiekvienoj j Paskutinį liepos mėnesio tre 
lietuvių šeimynoj bus po kc-, čiadienį 31 d. Aušros Vartų 
lėtą tikietų. Sąjungietės 55 Far- svetainėje 2323 W. 23 PI. 
kuopos po vadovyste p-nių E. ' Chicago, IU. įvyks nepapras- 
Labanauskienės Virbickienės !tas Marijonų Kolegijos Rėmė- 
ir kitig ves restoraną. Bus su- susirinkimas lygiai 8 vai
______________________________ 1 vakare.

Bus pasakyta tinkama pra-

,v, . Pereita šeštadieni, liepos 2/ d. laivu Levjathan išvyko is New Yorko i Lietuvą
iškilme „ . _ ’ » i i- • "oi-i, v. . „ , Ona Sambariene su dukterim Adele ir sununu Stanislovu,

ithkę degančiomis žvakėmis „ . . . ........... ,. . . ,, .. T, , ir iP-nai Sambarai yra vieni is žymiausiu lietuvių biznierių Marąuette Parke. .Malonu pa
žymėti. kad p-nai Šamharai yra pasižymėję rėmėjai Įvairių tautos, bažnyčios ir labdarybės 
reikalų. P-nai Sambarai turi gerą hučernę po num. 6500 So. Talman Avenue.

P-nios Šambarienės, jos sunaus ir dttkters kelionės reikalus aprūpino plačiai žinomas 
laivakorčių agentas p-nas P. Baltutis.

PRANEŠIMAS.

GRABORIAI:

S, D, LACKAWHJZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuopiglausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti. o maco 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt J516 
arba 2518 
2814 W. 23rd Place 

Chicago, Iii.

EXTRA.siems, kurie prisidėjo darbu, PERSIPIOVĖ GYSLAS 
ir pinigu, kad Kolegijos va-j Šančiuose pil. N. norėda-
jus pavyktų. Kaip ir kiek pa-Į mas nusižudyti persipiovė gy- ___ _ _
vyko, sužinosite liep. 31 d ,slas. Jis ..nugabentas į ligoni- į^''s'usįrįi^''i^įs'’Mtra

dieny, 30 d. liepos, 8 valandą
| vakare, Aušros Vartų parapi
jos svetainėj, 2323 W. 23 PI. 

j Kviečiami atsilankyti gerb. 
i kunigai, parapijų ir draugijų 
atstovai bei veikėjai. Taipgi 
prašoma atsivesti naudingų 
Kongresui sumanymų.

Valdyba.

iame susirinkime. | ne ir gydomas. “R.

kalba ir ištrauktas laimingas 
vajaus bilietas, kuris laimės 
auksu $100.00. Kas nori sa
vo laimę išbandyti, lai pasis
kubina gautuosius vajaus bi- I 
lietus grąžinti. Rėmėjų Cen
tras nuoširdžiai dėkoja vi-

Federacijos Chieagos Aps
kričio prieškongresinus, svar

PRANEŠIMAS
■•urlme garbės pranešti lietuviams, 

kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH ‘‘400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiamo visiems 
teisingų patarnavimų.

Automobilių sales rulmls atdaras
North Side. — Federacijos į vakarais ir šventadieniais,.

23 skyriaus susirinkimas buvo ' BALZEKAS MOTOR 
23 d. liepos, Šv. Mykolo para- J SALES,

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
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 
Te!. Cicero 2794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

E Z E R S KI
LIETUVIS GRABORIUB 

Ofisas:
4888 S. MARSHFIELD AVENUE 

Tel. Boulevard 927 7

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gi}, draugiškų 
patarnavimą.
Patarnavimas 

visose Chiea
gos dalyse ir 
priemiesėuose. 
Grabai pigiai

net už $25. 
OFISAS

| S238 South 
Hnlstcri St.

Victory 4088- 
89

J, F. RADZIUS
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

(H1CAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 1S- 
dlrbystės.

OFISAS 
888 West 18 
Tel. Canal 
■KIRIUS:
So. Halsted 
Tel. Victory

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
graborius

Musų patarnavlmaa 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
•kyrlų.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

VINCENTAS F. SIMONAVIČIUS
Liepos 27 d. parvežtas iš Denver, Colorado. Mirė 
Liepos 24, 1929 m. 4:39 vai. po pietų. 24 metų am
žiaus. Kilo iš Šiaulių Apskr., Papilės Parap., Mid- 
vilakiu Kaimo. Amerikoje išgyveno 18 metų.

Paliko didėliame nuliūdime motiną Mortą po tė
vais Plonaitę, protėvį Vincą Petrošių, brolį Juozą 
10 metų amž. 2 dėdes; Joną ir Juozapą Plonius, te
tą Anastaziją ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6612 So. Troy st. Laidotuves 
Įvyks Liepos 30, 1929 Iš narni} 8 vai. bus atlydėtas 
į Užgimimo Švenč. Panelės M. par. bažnyčią, kurioj 
Įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas Į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažystamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina, Brolis Protėvis ir visi giminės.

laidotuvėse patarnauja grab. J. F. Eudeikis 
Yards 1741.

R. D. PIKNIKO KOMISI
JA DARBUOJASI

NUOŠIRDŽIAI.

Al

Jau žinoma, iš pranešimų 
“Drauge“, kad metinis išva
žiavimas A. R. D. Chieagos 
Apskričio įvyks Marąuette 
Parke, rugp. 4 d.

Visi šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėju skyriai dirba 
sulig išgalės, kad piknikas 
nusisektų. O jau pikniko ko- 
'misija, būtent p. Ona Reikaus- 
kienė, Centro viee-pirm., J. 
Čepulienė, 1 sk. pirm., p. Skre- 

i bienė, darbuotoja iš Marąue
tte Parko ir Junokienė musų 

Į brangi rėmėja iš Brighton Pk., 
tariasi ir rūpinasi kaip geriau 
sutvarkyt dalykus, kad pikni
kas pavyktų puikiausia.

Sunki} darbą gerb. komi
sija pasiėmė ant savo pečių, 
bet jos ir ištąsęs, nes jau ne- 
bepirmą pikniką, rengia.

Darbuotojos vienybėje dir-

pijos svetainėj. Draugijų atsto 
vai dalyvavo skaitlingai.

Aptarus bėgamus reikalus, 
išduota raportas rengiamų 
parapijos 25 m. sukaktuvių. 
Visos draugijos prie tų iškil
mių rengiasi.

Skaityta laiškas su kvietimu 
dalyvauti Federacijos Kon
grese, kuris įvyks Ciceroj, 
rugpiučio 20, 21 ir 22 d d. Laiš
kas priimtas ir išrinkta 2 at
stovu: P. Plečkaitį ir Praną 
Maskolaitį. Taip-gi nutarė su
rengti išvažiavimą į Jefferson 
miškus 18 d. rugpiučio.

Draugijų atstovai pasidali
no tikietus Federacijos Kon- 
g-reso vakarams: teatro ir ban 
kieto.

Taip-gi ir paėmė “Draugo“ 
pikniko tikietus išplatinti dr- 
jose. “Draugo“ piknikas Į- 
vyks 25 d. rugpiučio, Berg- 
man’s darže.

^REIKALINGA Mergaitė, 
gyvenanti Roselande arba a- 
pielinkėj, mokanti “sliort- 
liand“ ir rašyti ant mašinė
lės dėl ofiso darbo. Kreipkitės 
laišku

“DRAUGAS“
J. P. W.

MAROUETTEJEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių auk
sinių ir sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados 
radlo, pianų rolių, re
kordų ir t.t. Taisau 
laikrodžius ir muzikos 
Instrumentus.

2650 West 63rd St. Chicago. 
Telefonas HEMLOCK 8380

WAITGHES BROLIŲ RAŠTINĖJE

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

V*

r

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 
roberlnė paipa 
94 colių storumo 
tiktai 914 c. pėda

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

Pure Boiled Llnseed Oil
98c. Galionas 

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, IU.
Telefonas Lafayette 4689

(VAIRUS KONTRAKTORIA?

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palnting 

& Hardware Co., dabar perėmė visą 
blznj } savo rankas ir duos visose šio 
biznio šakose pirmo* klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palntera & Decorators 
J. S. Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

Tel. Victory 7261

M. ZIZAS
Kamą Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenne
Telef. Hemlock 552®

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
llallavojlmo Kontraktorlus 
Dažų ir Popieros Krautuvė 

1884 8. LEAVITT ST. Chlcago

V. PAUKŠTIS
BARDWARE STORI 

Paint, Oll A Glaaa
2701 West 47th Street 

Tel. Lafayette 1287

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

4424 So. Rockvvcll St. 

Virginia 1290

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 West 46th Street

Parašoma namu, rakandu, autu, langu, gyvasties ir sveika
tos apdrauda (Insurance) geriausiose kompanijose.

Parengiami, parašomi Ir užtvirtinami lietuviški dokumentai ir 
Įgaliojimai dėl atslėmilno, valdymo, .renduojlmo Ir pardavimo že
mės Lietuvoje.

Parengiami ir parašomi jvalrųs angliški dokumentai, t. y. dy- 
tai, kontraktai, testamentai, Jgaliojimal, n-otos, turto perrašiinai, 
Ir visi kiti dokumentai.

Parduodami "Money Orders”,
Priimami teksu, gasos, elejetros, vandens ir kitu bliu mo

kesčiai.
Siunčiami pinigai J Lietuvą ir Lenkiją per paštą Ir per te

legrama.
Skolinami pinigai ant pirmu ir antru morgečlų; parduodami 

pirmi morgečiai; perkami kontraktai ir antri ir pirtni morgečiai.
Parduodami ir išmainomi namai, žemė ir ūkiai.
Musų raštinėje yra atsargiai ir tvarkingai vedama lietuviu spul- 

ka. Joje sudėti pinigai atneša gražų pelną. Visi prašomi prisirašyti.
Patarnavimas visuose reikaluose teisingas Ir kuo-gtriausias.

WAITCHES BROS. CORP.
52 E. 107th ST. KAMP. 107 ir MICHIGAN AVENUE:

Telefonas Pullman 5950

Raštinės Vai.: Kasdiena nuo 9 ryto iki 9 vaJiare; ketverg/s 

iki piet. Sekmadieniais ir Šventadieniais uždaryta.

JUOZAS JAPKINAS
Milė birželio 11, 1929, Lietuvoj, Telšiuose, sulau

kęs 17 metų amžiaus. Palaidotas su bažnytinėmis ap
eigomis Telšių kapinėse.

Paliko dideliame nuliūdime Lietuvoj motiną Ka
roliną', brolį Joną ir seserį Eleną, o Amerikoj seserį 
Kotriną ir švogerį Matą Kaminską ir seserį Marcelę 
Gedvilienę, brolį Stanislovą ir gimines.

Gedulingos šv. Mišios už a, a. Juozo sielą ir už 
visus Kaminskų šeimynos mirusius įvyks Aušros 
Vartų par, bažnyčioj, utarninke, liepos 30, 7:45 vai. 

ryte.

Visi giminės, draugai, pažįstami ir kaimynai pra
šomi atsilankyti į tas pamaldas.

Šį atminimą daro
Sesuo Kotrina ir Matas Kaminskai.

Tel. Boulevard 1114

M. YUSZKA & CO.
PLUMBTNG A H KATINO 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausia

4894 80 PAULINA

Telefonas Yards 1138

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

Kampas 4Cth ir Paulina Sts.
Tel. Blvd. 6203

Nuliudlmo valandoje kreipkitės ' 
prie menęs, patarnausiu simpatiS- 
kal. mandagiai, garni Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų I 
dykai.
_______________________________________  i|

1

MORTOEČIAI-PASKOLOS
2- RI MORGIČIA?

3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 1 vieną dieną. 
Perkame real estate kontraktus.

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000 00 
8804 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 6798-6716
£ e


