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BRITANIJOJ PLANUOJAMA VALSTY 
BINTI AUDEKLU PRAMONE

KOMUNISTŲ RUGPIŪČIO PIRMOJI —' 

KAI MUILO BURBULAS
i—

Išleisti Vatikano Valstybes 
Pastos Ženkleliai

—
■ ' • ■ 'i/' '■lt'-'A ...........

SAN DIEGO MISIJOS STILIAUS MUZIEJUS

Pirm 160 metų misionierius Junipero Serra ant 
aukš tos kalvos sale San Diego įkūrė naują sodybą 

ir Misiją. Toje vietoje dabar pastatytas dailus 
muziejui butas.

- * - , <*3' ■' •- I?''/

“GRAF ŽEPPELIN” ANT ATLANTIKO

GAL SUVALSTYBINS 
AUDIMINES

PARDUODAMI VATIKA
NO PASTOS ŽENKLELIAI

I
v -v :

- - ; '■ -
? * t■ *V* >• > *?’< V. A

ŽINIOS IS LIETUVOS
IŠ MATEMATIKOS GAM

TOS FAKULTETO
LENKAI UŽGROBĖ SALĄ

LONDONAS, rugp. 3. — 
Britanijos medvilnės audimi- 
nėse streikas plačiai praplito. 
Pranešta, kad streiko panaiki
nimui valdžia neturi priemo
nių. Tuotarpu išvežimas į už
sienius daug kenčia ir nuken
tės.

Tad yra sumanymas audi- 
mines suvalstybinti. (Jai tam 
tikslui bus sušauktas parlame
ntas nepapraston sesijon.

Bedarbių šelpimui iš vals
tybės iždo kas savaitė išlei
džiama pustrečio miliono do
lerių.

ROMA, rugp. 2. — Vakar 
Vatikano pastos ofise imta 
pardavinėti pastos ženkleliai, 
kurių pagaminta trys rųšys 
dvylikos Įvairių verčių. Ant

IŠ DIDELIO DEBESIO 
MAŽAS LIETUS

PARYŽIUS, rugp. 2. —
vienos rūšies ženkleli!} yra Kaip čia, taip visose Europos • 
Popiežiaus atvaizdas, gi ant sostinėse komunistai vakari 
kitų dviejų — mitra ir raktai, ramiai praleido savo “šven- 

Ženkleliai keturių spalvų; te” -

CHICAGOJE
VALSTYBINIAI MOKES

ČIAI UŽ GAZOLINĄ

Illinois valstybėje mokes- 
kovoti kapitalizmų ir'čiai (taksos) už gazolinų po 

raudonos, pamarančinės, vio- imperializmų. Bet grasinti jie'3 centus galionui bus renka-
lėtinės ir žalios.

f vienų dienų šių visų ženk
lelių parduota už milionus Ii-
nj. Per dieną žmonės eilėmis Ja bfi Nat Mask’

voje jų triukšmas buvo men
kas.

grasino labai daug. Tik vie- 
nur-kitur Įvyko jų riaušės, 
kurias numalšino viena polici-

stovėjo.

MILLER APKALTINTAS 
SU 9 KITAIS

Cook apskrities “grand ju
ry” apkaltino pulk. W. H. H. 

Millerį, buvusį Illinois val
stybės švietimo ir registraci
jos direktorių už pardavinė
jimų liūdymų gydytojams ir
dentistams.

Be jo apkaltinti dar kiti 9 
asmenys. Visiems paskirtos 
parankos.

1928—29 mokslo metais ma
tematikos-gamtos fakultetų 
baigė 25 asmens. Matemati
kos fizikos skyrių baigė; En- 
dziulaitytė Sofija, Litinskas 
Jonas, Klemas Adolfas, Zdzi- 
chauskas Vladas, Katilius Vi
ncas, Ritenbergas Samuelis, 
Kaganskis Dovydas, Vaiče
kauskas Kazimieras, Misiūnas 
Alfonsas; chemijos skyrių — 
Taicas Eliją, KladiščeVas Di- 
mitrijus, Ošmianas Jokūbas, 
Paltanavičiūtė Klementina; 
biologijos skyrių — Motiekai- 
tė Kazė, Klimavičiūtė Liuda, 
Jasaitytė Honorata, Minkevi
čius Antanas, Natkevičaitė 
Marė, Gaidamavičiūtė Ona, 
Lidekaitė Albina, Bliūdžiūtė 
Emilija, Beliukas Kazys, Son- 
deckaitė Akvilė, Gipiškis Pra
nas ir Statkevičius Jonas.

“R.”

PARVAŽIAVO TĖVIŠKĖN 
NUMIRTI

Iš Varėnos gauta žinia, kad 
liepos 13 d. pusiau penktų va
landų po pietų lenkai apšau
dė mūs sielininkus, kurie ties 
Varėnos miesteliu plukdė Me
rkiu sielius. Mūsų policija su
sirėmimo nenori, bet lenkų Į 
mūsų žemę nesileis.

Papildomos žinios sako, kad 
Varėnos valsčiuj, ties Užume- 
lnyčių kaimu, lenkai yra užė
mę Merkio upėje mums pri
klausančių salų. Ta sala bu
vo padaryta 1928 metais dir
btiniu būdu iš pusiasalio. Da
bar toj vietoj lenkai laiko su
stiprintų sargybų su trimis 
kulkosvaidžiais ir iš ten lie
pos 13 dienų šaudė į mūsų sa
rgybinius ir sielininkus. Pas
kiau lenkai mėgino pagrobti 
mūs pusėj esančius sielius, 
bet įspėti atsitraukė atgal. 
Buvo viršininkui įsakyta pa
sikviesti lenini karininkų ir 

! reikalauti, kad paliktų užgro
btų salų. “R.”

“GRAF ŽEPPELIN” ANT 
ATLANTIKO

PAŠA BLANCA, Moroko, 
rugp. 2. — Šiandie pirm pie
tų gauta žinia, kad vokiečių 
orlaivis “Graf Zeppelin” e- 
sųs jau 1,000 mailių ant At- 
lantiko. Praneša, oras dailus, 

su orlaiviu viskas tvarkoje. 
Keliauju žmonės nemažai su
sijaudinę.

MIRĖ DUBUOUE AR
KIVYSKUPAS

DUBUQVE, lova, rugp. 3. 
— Užpraeitų naktį netikėtai 
mirė Dubuąue arkidiocezijos 
arkivyskupas Keane, 72 m.

Miss Daly nepatenkinta

Miss Mary Daly, 20 m., ne
patenkinta, kad Chicagos lai
kraščiai jų pajuokė dėl jos 
tariamojo su parašutu nusilei
dimo iš 31/XX) pėdų aukštu; 
mos. Lž poros savaičių jinai 
žada iš tos aukštumos nusi
leisti visiems matant.

SUGADINTAS GAR- 
LAIVIS

HAVRE, Franeija, rugp. 
3. — Iš Amerikos grvžęs ga
rlaivis “Ile de France” smo
gė šonu Į prieplaukos sienelę. 
Prakiuro ilgu ruožu šonas au
kščiau vandens.

mi per 30 mėnesių. Tuo lai 
kotarpiu tikimasi surinkti a 
pie 52 milionus dolerių. Vie- į 
nų pusę tų mokesčių sumokėsi 
Cook apskritis į^bfcago). Gi 
iš to s4ta atuddiM* sakoma,

Kišenevc, Besarabijoj, riau gaus vos vienų dvidešimts pe- i 
šių laiku vienas komunistas nktųjų dali. Ta neteisybė 
nušautas ir keletas sužeista, i Springfielde buvo kovojama.! 
Suomijoj būta riaušių. bet negelbėjo.

Lietuvoj, Latvijoj ir Esti
joj jiems buvo uždraustos de- Kumštimis argumentuoja 
monstracijos. i “Asesorių board’as” turė-

Paryžiuje taipat buvo už- jo susirinkimų, kuriam buvo
Arkivyskupas sveikutėlis drausta jiems demonstracijos. įr pirmininkas Krutchkoff. Su 

nuėjo miegoti. Apie pusiau- Kada nepaklausė, apie 900 jų juo karštus argumentus iškė- 
naktj pasijuto nesveikas. Grei- suimta ir uždaryta Į kalėji- lė apskrities pravartumo eks- 
tai pakviestas gydytojas. Iž mus. pertas Jacobs. Argumentai
trijų valandai mirė. I Berlyne komunistų demon- pagaliau baigės kumštimis.

-------------------- stracijai policija nekliudė. Tad Sakoma, Krutchkoff du “rau-
MEKSIKOS VALSTIJOMS jie. poroj vietų susirinko, pa- ndu” laimėjęs.
LIEPTA GRĄŽINTI BAŽ- grūmojo kapitalistams ir vis 

NYTINES SAVASTIS . kas tuo baigės.
Bulgarijoj, Jugoslavijoj, A

Komunistai negavo progos
Chicagos komunistai užva-

j MENICO CITY, rugp. 3. ustrijoj ir kitose šalyse rug- kar vakare norėjo turėti sa- 
A įsoms valstijoms Meksi- pįfiėio pirmoji diena praėjo vo demonstracijas Union pa- 

kos valdžia parėdė jai grųži- ramiai. Komunistų kurstymų rke. Parkų valdyba jiems ne- Į 
nti visas užimtas bažnytines neklausyta. , davė leidimo. Nežiūrint to, jie
savastis, taip kad jas būtų
galima grąžinti Bažnyčiai.

IŠGIJO LIURDE

ROMA, rugp. 3. — Ameri
kos maldininkai, kuriems va
dovauja kum. Cox iš Pitts- 
burgh, Pa., atvyko Romon.

Maldininkai buvo Liurde. 
Tenai stebuklingai pasveiko 
maldininke Mrs. T. Gilligan 
iš Toronto, O.

VYSKUPŲ SUVAŽIAVI
MAS VVASHINGTONE

vakare pradėjo rinktis ir jau 
50,000 ŽMONIŲ PROCE- .ėmė sakyti prakalbas. Bet ne- 

SIJOJE į gavo progos. Policija visus iš
vaikė.

SAN FRANCISCO, Cal. — 
Šv. Onos bažnyčioje, Sunset,

Nori unijos pripažinimo

“Aiskrimo” darbininkai ža
da streikuoti. Tik laukia šil
tesnio oro. Jie reikalauja li
nijos pripažinimo, trumpes
nių darbo valandų ir aukštes
nio užmokesnio.

Areštuota 14 komunistų
Užvakar vakare šalę Union 

parko areštuota 14 komunis
tų. Vakar jie visi pareikalavo, 
kad jie būtų teisiami prisie
kusių teisėjų (jury).

LA GVARDIA PASKIRTAS 
PRIEŠ WALKER

RUMBONYS (Alytaus ap- 
skr.). Mirtis kur pasitiks 
nieks nežino. Keista, jei kar
tais miršta toli nuo savųjų, 
niekam nežinant, bet dar kei
sčiau, kai toli gyvenęs parva
žiuoja tėviškėn numirti. Taip 
atsitiko su Atmanavičium, A- 
merikos lietuviu, notaru, grį
žusiu su pirmąja ekskursija 
savo gimtinės atlankyti, kuri 
yra Kriaunių kaime, Rumbo
nių valse. Nuvykęs j Ameri
ką, susitaupęs nemažų turtą, 
parvažiavo į tėviškę ir liepos 
4 d. numirė. Paliko Amerikoj 
žmonų ir tris vaikus. "R.”

J TEISMĄ UŽ PORNO
GRAFIJĄ

.. i
KALINIŲ RIAUŠES FE- 
DERAL1AM K)

į LEAVENAVORTH, Kas.,' 
rugp. 2. — Vakar pavakarė
je vietos lede raliam kalėjime, 
kur laikoma apie 3,700 kali
nių, Įvyko kalinių riaušės.

Iš ko jos prasidėjo, negali
ma sužinoti. Tik žinoma, kad 
kaliniai kelias valandas neno
rėję pasiduoti, atsisakydami 
klausyti kalėjimo vįršininko ir 
sargi}.

Pranešta, vienas kalinys 
žuvęs ir trys sužeista.

PREZIDENTAS NEBIJO 
KARŠČIŲ

Apiplėšė policmono žmoną
Trys plėšikai užpuolė auto-AVASHINGTON, rugp. 3. įvyko novena. Paskutinę die- 

— Šįmet J. Valstybių vysku- nų buvo procesija, kurioje da- mobiliu važiuojančių poliemo- 
1 pų suvažiavimas YVashingto-Įlyvavo apie 50,000 žmonių, mo M. Entis žmonų. Atėmė 
ne įvyks lapkričio 0 ir 7 d. Tų pačių dienų virš vienas nuo jos 55 dol. Norėjo atimti
Tam tikslui jau išsiuntinėti 
kvietimai, kuriuos pasirašo Jo

tūkstantis motinų į Šv. Onos ir automobilių. Bet pamatę, 
šventovę ant rankų atnešė kū- kad viduj miega 5 metų mer-

Eminenc.ija kardinolas O’Co- dikius, kuriuos kunigai palai- gaitė, tai paliko.

BOLŠEVIKŲ ATSTOVAI 
APLEIDO LONDONĄ

mieli.

LONDONAS, rugp. 3. — 
Del santykių atnaujinimo ve
damos derybos Maskvos su 
Britanija nutrauktos. Bolše
vikui atstovai išvyko Rusijon.

PAKVAIŠO KLERKAS, 
KETURIS NUŽUDĖ

mino ir pavedė Šv. Marijos 
Motinos — Šv. Onos, globai.

NEW YORK, rugp. 3. — 
Ateinantį rudenį čia įvyks 
miesto majoro rinkimai. Šia
ndie majoru yra AYalker, de
mokratas. Republikonai savo 
kandidatu prieš jį stato kon
gresmenų Iria Guardia.

NUŽUDYTI 7 SUKILĖLIAI

UŽBAIGTAS BRITŲ 
ORLAIVIS

SPARTANBURG, N. C., 
rugp. 3. — Bell Milling Co. 

' ofise darbo laiku staiga pa
kvaišo klerkas T. E. Robert-

3.
HOYVDEN, Anglija, rugp. gia džiūti. 
— Milžiniškas Zeppelino

Reikalauja lietaus
j Kornų auginimo plotuose 
yra labai reikalinga lietaus. 
Ilgos kaitros kornams daug 
pakenkė. Kai-kur viskas bai-

MEXIC0 CITY, rugp. 3. — 
Iš Guadalajara praneša, tenai 
sugauta ir nužudyta dar dau
giau septyni sukilėliai.

80 AUKŠTŲ BUTAS

500 poliemoflų daugiau
Chicagoj vakar pradėjo ei

ti pareigas 500 nauju polio- 
monų.

rūšįes Britų orlaivis. IU-100 Prieš mokesčius už gazoliną 
son. Kirvuku nužudė keturis jau užbaigtas. Bus daromi iž- Chicago miestas atsisako 
darbininkus ir dar vienų pa- mėginimai. Juomi ateity bus mokėti mokesčius (taksas) už 
vojingai sužeidė, kol jis nu- skrindama per Atlantikų j gazolinų. Šį klausimų, matyt,

tvertas. Kanadą. spręs teismai.

NEW YORK, rugp. 3. — 
Milionierius R. Goelet planuo
ja čia pastatydinti 80 aukštų 
ofisams butų.

Liepos 25 d. Kauno I nuo
vados taikos teisėjas nagrinės 
įdomių bylų. Į teismų patrau
ktas vienas prisiekusiojo ad
vokato padėjėjas už išleistų 
knygų. Į teismų jį patraukė 
Kauno miesto ir apskrities vi
ršininkas. “R.”

NUODIJOS Iš NUO
BODUMO

Liepos 10 d. vakare EI. Va- 
psvaitė išgėrė acto esencijos 
norėdama nusižudyti. Ji yra 
be kojų, nuodijosi dėl nuobo
dumo gyvenimo. Ligoninėj su
teikus medicinos pagalbų gy
vybei pavojaus nėra. "R.”

NUBAUSTAS POETAS K. 
JOKUBENAS

Poetas K. Joknbėnas, Šie- 
! met išleidęs pirmąjį savo ei- 
ilėraščivi rinkinį “Mieganti že
mė,” karo lauko teismo nu
baustas 10 metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo ui priešvalstybi
nį veikimų. “R.”

AVASIIINGTON, rugp. 3. 
— Prezidentas Hoover nemi- 
ntija šįmet apie atostogas. 
Lankytojams pažymi, kad jis 
nebijąs karščių — nesųs le
pus. Kasdien jis yra savo o- 
fise.

IŠRINKTAS EDISONO 
VIETININKAS

ĮVEST ORANGE, N. J., 
rugp. 3. —. Iš 49 jaunuolių 
išradėjui Edisonui vietininku 
teisėjai išrinko IVilbur B. Hu- 
ston, iš Port Madison, Wash.

Chicagoj suimta dar keli 
daugiau bombininkai.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Išryto lietus, paskiau 
saulėta ir šilčiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų Š10.00
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85
Franci jos 100 frankų 3.9l
Belgijos 100 belgų 13.89
Italijos 100 lirų 5.22
Vokietijos 100 markių 23.80
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llelna kasdien, Išskyrus sekmadienine

PRENUMERATOS KAINA: Metame — *«•••■. Pu
sei Metą — *1.60, Trinu Mėnesiam* — *>-00, Vienam 
MtaeMul — 76a Europoje — Metame *7.0>, Puaet Ma
tą — *4.00, Kopija .01c.

Bendradarbiam* lr korespondentams raitų nesrų- Wna, jei neprašoma tai padaryti lr neprtatundlama tam 
tikslui pašto ženklų.

RhCakt orius priima — nuo 11:0* Iki 11:0* Tai. 
kasdien.

Skelbimų kalno* prisiunčiamos pareikalavus. 

RĮrftltamai sekančiai dienai priimami iki B
vai. po piet

Tokiems jaunuoliams darbą lietuvių vi
suomenėj turėjo parūpinti L. Vyčių orga
nizacija. Tačiaus ji viso jaunimo apimti ne
pajėgė. Napajėgė del to, kad, anot labai tei
singų kun. Pr. Vaitukaičio žodžių, įdėtų 
“Vyties” 14 Nr.:

“Kad kaip tarp jaunimo, taip ir tarp 
senesniųjų lietuvių, yra perdaug savymeilės. 
Daug mūsų tarpe yra asmenų, kurie nesusto- 
jamai (nepertraukiamai) kreipia įvairius iš-

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
SANTYKIAI SU LENKIJA. Rusijos siekimus susiartinti; 

pagaliau ekonominiu, kultūri
nių ir kitais mažesniais.

Netrūksta vienok Lenkijoj 
ir kitokio nusistatymo žino

Kad Lietuvos santykiai su
Lenkija negeri — aišku. Kiek
vienas net geras dalykas gali
būti gerinamas. Tuom labiau _• . • ... j, . . . nių, kurie tvirtina, kad da- i

“D R A U G A S”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Eicept Sunday.
BVB8CRIPTIONS-. One Tear — *0.00. Six Montks 

*>.60. Tkree Months — *>.00. One Month — 76o.
— One Tear — *7.00. Slx Montha — **.••, 

Copy — .#8c
Advertielns ln “DRAUGAS” brlnge best reeulta 
Advertlstng rates on appMcatlon.

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

DIENOS KLAUSIMAll ni-
L. VYČIŲ SEIMAS.

L. Vyčių, musų jaunimo organizacijos 
metinis seimas šiemet Įvyksta vienoj iš veik
liausių lietuvių kolonijų — Cleveland, Oliio- 
rugpiučio 5, 6 ir 7 dd. Tai metinė jaunimo 
šventė, kuria turi susidomėti ne tik pats 
jaunimas, bet visa musų visuomenė.

Visi sveikai gaivojantieji žmonės labai 
gerai supranta, kad jaunimas sudaro tautų 
ir žmonijos ateitį. Kokį turime jaunimų', to
kios ir ateities laukime. Jei jis doras, gerai 
auklėjamas, tauta nepražus, jos ateitis yra 
užtikrinta. Bet jei jaunimas yra doriniai 
supuvęs, išgveręs, neišauklėtas, tokios tautos 
ateitis yra labai ir labai problematinga.

Mes, Amerikos lietuviai ypatingose 
sąlygose gyvename. Nors čia mums pilniau
sia laisvė yra duodama veikti tautinėje 
dirvoje, bet patys aiškiai matome savo vei
kimo silpnėjimų. Del ko taip — nesunku yra 
įspėti. Atvykusieji iš Lietuvos sęsta, išmirš
ta, Lietuvon išvažiuoja, ar šiaip jau aptingsta 
ir pasitraukia iš veikimo, o naujų pajėgų ne 
daug tepriauga. Nepriauga užtektinai nau
jų veikėjų del to, kad musų jaunimas didelėje 
didžiumoje buvo apleistas, neorganizuotas, 
neauklėjamas tani tikroje tautinėje dvasioje 
ir neruošiamas tautiniam ir visuomeniniam 
išeivijos darbui. Tai buvo didžiausias musų 
apsileidimas, del kurio skaudžiai turėsime 
atsakyti prieš visų. savo tautų.

Tiesa, turime savas mokyklas, akade
mijas, kuriose mokoma lietuvių kalba, bet, 
deja, tas mokyklas baigusiems neparuošda- 
vonie dirvos darbui. Baigė lietuvių mokyklą, 
apsidairė, nerado sau vietos ii- darbo lietu
vių visuomenėj ir dingo.

KRIKŠČIONIŠKOS ŠEIMOS 
PAMATAI.

———........ — Rašo J. J. ■

(Tąsa)
Dabar žiūrėkime j mūsų Viešpatį. 

Nors Jis viską žino, kaipo Dievas — žmo
gų*, tačiau Jis mokinasi tų dalykų, ku
rie yra vaikams reikalinga išmokti. Be 
abejonės, Jis ėjo su Šv. Panele į maldos 
namus sulig 'žydų papročiais, kaip mes 
einame į bažnyčias, ir tenai atidžiai klau
sė pamokinimų, kaip ir kiti vaikučiai. 
Kaip tik pailgėjo, tuojau pradėjo su šv. 
Juozapu dirbti dailvdės darbų su didžiau
siu nuolankumu ir klusnumu, ne vienus, 

’dviejua arba trejus metus, bet iki trijų 
dešimtų metų. Iš tikrųjų, Jo tėveliai buvo 
šventieji, bet vis-gi tik žmonės, silpni, 
daug mažiau išmanų kaip jaunikaitis Jė- 
žus. Vienok juos sekdamas, Jisai dirbo 
kasdienius ir net sunkiausius darbus ir 
buvo jiems visame klusnus, kaip nuims šv. 
Rastas sako: “Ir buvo jiems klusnus”. 
'(Luk. 2, 51).

nebus be prasmės svarstyti tai
, . , .. . , symų tokio blogo dalyko, kaiprokavmius sprendimus ir pasiaukojimus vien , , .... .VJ . , Lietuvos — Lenkijos santy- vtik sau paties asmeniškos geroves link. Del . '

idėjos, del labo visuomenės veikti bei pašiau-1 ‘ .
koti tokiems asmenims dalykas yra nesupran- j. bVarhtym«j, padalinkim, atneštų, Lietuva sustiprėtų, o

i kelis klausimus. į tuo pačįu atitolintų, pagal jų
1. Kas nori, kad Lietuvos —

Lenkijos santykiai pasidarytų
geresni; lietuviai ar lenkai ir 

Kita sunkenybė, tai stoka inteligentų L0<lei?

tanias. Nevien tai apsireiškia paprastojoje 
liaudyje, bet ir liaudies vaduose tas dažnai 
pastebima.

bei profesionalų, kurie liaudyje imtų va
dovybės vairų. Tiesa, šioje šalyje lietuvių 
tarpe yra inteligentų ir profesionalų, bet 
deja, iki tol juos matei draugijinio veiki
mo sūkuryje kol neužbaigė savo profesijos 
mokytis. Tapę profesionalais suvis prasiša
lina iš organizacijos. Tokiu budu vieton stip
rėjimo, organizacijos silpnėja. Ar netiesa?

bartiniai Lietuvos-Lenkijos i 
santykiai yra tik vienai Lietu- į 

( ai kenksmingi, o jų pagerini- I 
•i mas — tik Lietuvai nauda

neišvengiamų valandų, kurioj' 
Lietuva išoriniai tarptautinės! 
diplomatijos prispausta, o iš į 
vidaus verčiama ekonominiuI *•

Be abejo, nei lietuvių nei ir politinių sunkenybių visiš-
lenkų, nei jokia kit^t tauta nė- kai Lenkijai pasiduotų, 
ra moraliai ir intelektualiai; Pagal juos neverta Lenkijai
taip susivienijusi, kad koks 
nors vienas pageidavimas ga
lėtų būti pageidavimas visų 
tautos narių. Dėlto visuomet 
tenka kalbėti apie didžiumosLietuvių katalikų jau ir Jungt. Amerikos i, „ . , . ,, , , . . . . , . ir mažumos pageidavimus, o

Valstvbėse, kaip čia gimusių, augusių taip
ir iš tėvynės atvykusių, turime pulkus gy
dytojų, advokatų, mokytojų ir kitokių 
profesionalų. Vienok labai retų bematyti 
imanties iniciatyvos viešame veikime arba 
jaunimo organizavime. Netiktai iš pasau

liečių, bet ir iš dvasiškių tarpo maža dalelė
1veikia viešojo gyvenimo dirvoje, o ypač 

jaunuomenės organizavime. Kai-kurie 
laikosi pasyviai ir tolokai nuo L. Vyčių or
ganizacijos, kiti net parodo nusistatymų 
prieš šių organizacijų. Vienok nei vieni, 
nei kiti neišdrįsta pareikšti racijos tokiam 
savo nusistatymui,”

Jaunimas — pats svarbiausias šių dienų 
Į musų klausimas. Berods neturėtų būti nei 

vieno lietuvio dvasiškio, ar šiaip jau inteli
gento, ar visuomenės veikėjo, kuriajn jis 
nerūpėtų. Deja, turime tokių ir nemaža tu
rime. Čia tai ir gludi visa musų nelaimė, 
kad nenorime ir nemokame pusės milijono 
lietuvių tautinės gyvybės palaikyti.

turėti sykiu omenyje, kad di
džiumos nusistatymas, nors tu 
i u laiku matomai stipresnis, 
tikrenybėj dažnai yra tik mi
nios nusistatymas ir, kaipo 
toks, labai lengvai pakeičia
mas, tuom tarpu kada rnažu-

sekti menko susitaikinimo su 
Lietuva triumfo, akyvaizdoje 
galimybės susilaukti pilno nu
galėjimo, užviešpatavinio Lie
tuvoje.

Lenkų vyriausybės nusista
tymas buvo toks, koki turėjo 
žmonės stovintieji jos prieša
kyje ir kokį siūlė tarptautinė 
padėtis. Mainėsi su valdžios 
atmainomis;’ ėjo ir su didžiu
ma ir su mažuma.

KUN*? P. KARALIUS.

Kybartų “Žiburio” Aukštesnėsės komerci
jos Mokyklos rūmų Įkūrėjas ir 1922-192S m. 
tos mokyklos direktorius, dabar Ateitininkų 
atstovas Amerikoje. Gerb. kun. Karalius via 
atvykęs Cbicagon ir apsistojęs pas savo mok
slo draugų kun. Ig. Albavičių.

... , . piiežasties silpnos spau- iįyĮ^įyose su Lenkija. Jie sako,mos nusistatymas turi savyje dos ir lw,.lal„„nta,.inio gp-a-'^d lly kokli paJtin,as dabar 
iiĮsj-i o lipamai}, -a , mnm stokos, SUnku pasakyti, lygose pasaulio akyse

kokio yra nusistatymo didžiu- but,} niekaK kita.s kaip tik len
. .. , , . , , lietuvių. Tačiau, gana yru k lietuvių diplomatinis
lankiose aplinkybę net tam- davini pastcb<,jilllui kad jei • ’ . ..
pa didžiumos nustatymu. 'L t.l J... Irtai

juo besiremdama, atlaiko di
džiumos nusistatymų, o prie-

; • i ne didžiuma, tai nors
Jei pažvelgsim i politinius Į didelė tautos dalis, nori page- 

lenkų siekimus, pastebėsim, vėjinio santykių su Lenkija, keitimas jei ni pi n engs < mos 
kad didžiuma lenkų nori kuo- Tiki, kad tas pagerėjimas 'nau.iai ū?-o'''kijadai, tai 
geriausių su Lietuva santykių, i baigtų spaudžiančių Lietuvą nois uznu . .
Tų savo norų jie pamatuoja: atmosferų, laukinių j š Lvn- lllf' Mtmntėlį įetunų
pirm visoko istoriniu žvitgs- Į kijos pusės kaž kokio užpuo- 
niu: atminimas sykiu pergy-į limo, kaž kokios skriaudos, 
ventų amžių ir garbingų įvy- Tiki, kad tai butų didelė para-
kių; toliau etnografiniu žvilg-.ma Lietuvos diplomatijai ir 

Galų gale, klausimų tlflr ir taip galima i kilmė buvusiųjų ir da-(kaip tada sveikesnėse sąlygose 
pastatyti. Jei mums netinka L. Vyčių orga- įbartinių Lenkijos didvyrių; po Į galėtų vystytis tautos kultūri

nis ir ekonominis gyvenimas. 
Šalę taip manančių, yra

giniu: sutvirtinimas savo po- Lietuvoje didelis, gal net di- 
zicijos Baltijos pajurėje kaipo ! dėsnis, skaičius žmonių, ne
atsparu prieš Vokietijos ir ! norinčių jokių pakeitimų san-

, nizacija ir jei mums nuoširdžiai rupi jaunimo Šlitiniu; įsigalėjimas tarpiauti 
| klausimas, tai del ko iki šiol nesukurėme kų»nį0 Lenkijos prestižo; strate- 
, nors geresnio, negu L. Vyčių organizacija giniu: sutvirtinimas savo po- 
, Jei to nesame padarę, reiškia virš pasakyti

žodžiai yra teisingi.

“ButuL. Vyčių dvasios vadas sako: 
labai sveika ir naudinga, kad asmenys, • klausimas yra perdaug svarbus, kad galėtu- 

, turintieji kų nors prieš Liet. Vyčių organi- me jį apleisti. Ne laikas butų galvoti apie 
zacijų, teiktųsi atvykti Seiman ir pareikšti naujas organizacijas, kuomet darbas reikia 
priežastis tokio nusistatymo. Tuomet dalykas įdirbti. Taisykime tas, kurias turime. Pataisų, 

i išaiškintas taptų ir jųjų akimis matomi tru-, žinoma, reikia. Del to tam ir šaukiami sei- 
kumai gal butų galima prašalinti ir kas tai-'mai. kad pataisius tų, kas taisytina, 

i sytina surasti galimybę greičiau pataisyti”.j Kas yra taisytina L. Vyčiuose, tuo tarpu
Ši mintis yra labai sveika. Jaunimo' nekalbėsime. Plačiai apie tai rašėme pernai

Delko gi Viešpats 'prisitaiko prie mū
sų kasdieninio gyvenimo? Jis taip daro 
tiktai mus pamokyti, kad ne įvairūs gyve
nimo Įiatoguniai mus daro laimingais, 
bet luomo pareigų geras atlikimas. Viso
kį patogumai, savo keliu, labai geri ir 
kartais būtinai reikalingi žmoniškai gy
venti bet kusdieniniš mūsų jiareigų pildy
mas dar yra reikalingesnis laimei įsigyti.

Taigi, sekdami mūsų Viešpatį Jo kas
dieniniame gyvenime ir atlikdami savo 
darbus ir užsiėmimus būkime savo vai
kučiams gyvu pavyzdžiu. Tokiu būdu jie 
pasimokins kas iš tikrųjų atneša žmogui 
putųpkinimų ant žemės ir kąs duoda am
žinų laimę danguje kaipo ištikimiems Die
vo dovanų ir turtų jiaveldėtojams.

II Įgimta Vaikų Meilė.

Skaitome Šv. Kasti', kad mūsų Vieš
pats atlikinėjo gailestingus durims. Jis 
darė stebuklus, kad kurčiai giribdų, ne
byliai kalliėtų ir raiši vaikščiotų. Delko 
jis darė šitūos stebuklus? Ar Jis norėjo 
įgyti garliės pas žmones? Ne! Jis jokios 
garbės iš žmonių nereikulavo, nes aiškiai 
pasakė tiems, kurie buvo Jo sušelpti, nie

kam nesakyti apie jiems suteiktų gailes
tingumų.

Vienų kurtų, stebuklingai padauginus 
duonų ir žuvis, žmonės norėjo padaryti 
Jį karaliumi, gi Jis pasislėpė. Savo gai
lestingais darbais mūsų Viešpats norėjo 
mus pamokyti artimų mylėti gryna ir gra 
žia meile, nežiūrint savo labo.

Kas tai yra mylėti artimų? Mylėti 
artimų yra tai gerų jam linkėti ir tlaryti. 
Viešpaties Jėzaus skatinimas ir paliepi
mas mylėti artimų apima mūsų mintis, 
žodžius ir darbus. Reiškia, kad tas, kuris 
tikrai myli savo artimų, ne tik Vengia 
blogai jam dalyti, bet taipgi vengia ir 
blogai apie jį mąstyti. Priešingai, jis lin
ki jam viso gero ir stengiasi, kaip gulė
damas reikale padėti ir sušelpti.

Mums reikia mylėti visus žmones. Mu
ms nereikia žiūrėti, ar jie yra mūsų prie- 
tcliai ar priešai, ar turtingi, ar beturčiai, 
nes visi mes esame vieno Tėvo vaikai. 
Dievas mus visus sutvėrė. Visi tinime 
vienų ir tų patį tikslų — išganyti savo 
sielų. Visi,esame mūsų Išganytojo atpirk
ti ir naudojamės tomis pačiomis priemo
nėmis siekdami amžinosios laimės.

ir priimtų sąlygas, padiktuo
tas sąjungininkų, kurių tarpe 
butu ir Lietuva.

Beveik visos Lietuvos vy
riausybės labai aiškiai rodė 
norų pagerinti santykius su 
Lenkija, nes jos geriausiai 
atjausdavo, kaip sunku valdy
ti kraštą dabartinėse apysto-

7" , .... įvose. Bet turėdavo pasitrauk-gdy s tautos budėj i- /
ti nuo valdžios, kada per ais- 
kini tą savo norą parodydavo.

Kitas klausimas: kokios yra 
(abiejų pusių sąlygos kalba
miems santykiams pagerinti.

Tie lenkų, kurie geidžia su 
sitaikinli su Lietuva, stato 
vieną sąlygą, pripažinti Len
kijai dabartinį jos rubežių, t. 
y. atsižadėti Vilniaus. Taip
pat lietuvių tie, kurie nori tai-

ra Lenkijos su kaimvnais. ku- . ... ... . ,‘ J ’ kos, stato tik vieną sąlygą —
riame Lenkija butų nugalėta Į gražinima Vilniaus.

Jie sako, kad by koks pa-

ginklų po sulaužymo Suvalkų 
sutarties. Jie sako, kad po| 
pagerėjimo Lenkija ekonomi- 
priedanga kokio tai santykių 
niai ir kultūriniai pavergtų > 
Lietuvą ir, galop, kad užkirs-1 
tų kelių sėkmingai kooperaci
jai su Berlynu ir Maskva Len
kijos nenaudai ir atitolintų ka

trecias klausimas,
lietuviams

ar yra 
su len-prieš seimų. Kadangi ne viskas įvykinta, I galin.yb; 

kas musų nusimanymu buvo vykintina, tų pa- kais savo santykius pagerin- 
čių minčių nemanome kartoti. ti, kitaip sakant, ar dabar sta

Linkėtina, kad šis L. Vyčių iš eilės'tomos taikai sąlygos guli pa- 
NVII-sis seimas visais žvilgsniais pasisektų sikeisti ? įvyksta pasaulyje 
ir atrastų priemonių, kad kuodaugiausia dalykai, kurie nei filosofams 
lietuvių jaunimo po kilnios organizacijos j nesisapnavo, o žmogaus vai- 
vėliava sutraukti ir ji palaikyti. j (Tąsa ant 3 pusi.)

Tačiau, mūsų namiškiai privalo užimti 
pirmų vietų mūsų širdyje. Kaip Dievas 
myli visus savo sutvėrimus, taip panašiai 
tėvai privalo mylėti savo vaikus, nes jie , 
yra Dievo jiems pavesti. Jie apsiėmė 
juos auklėti ir padėti pasiekti tikslų, ku
riam buvo sutverti. Tėvai nėra pilnai sa
vininkai vaikų. Dievas yra jų savininkas. 
Jie yra jų globėjai, prižiūrėtojau Kiek
vienas žmogus Dievui priklauso ar jis no
ri, ar nenori, ar jis pripažįsta, ar nepri- 
pažįsta. Dievas visiems tėvams it sakyte 
sako: “Imkite tų vaikelį ir auklėkite ji 

dnano vietoje. Jei jus jį auklėsite, kaip 
reikia, aš pripildysiu jūsų širdį džiaugs- 
niu ant žemės ir danguje amžina laimė 
atlyginsiu”.

Iš tikrųjų, tai via puikus ir garbin
gas tėvų pašaukimas. Kaip šventi turėtų 
būti patys tėvai! Šv. Gregorius sako, kari 
kas prižiūri kitų, pats turi būti šventas. 
Šv. Ambrozicjus sako: “Tėve ir motina! 
Jūs turite būti šventį, jei jūs norite auk
lėti vaikus.”

Visi tėvai gana gerai supranta savo 
pareiga*, kurios liečia vaikų kūno rei
kalus. Jie juos maitina, puošia, perka

drabužius ir prižiūri, kad visko apsčiai 
turėtų. Nėra delko girti tėvų už tokį jų 
rūpestingumų, nes kiekvienam žmogui y- 
ra pačios gamtos lyg kad įsakyta tinkamai 
atlikti savo prieriunies kaslink vaikų. 
Panašiai daro ir kiti, net neprotingi Die
vo sutvėrimai. Tik pažiūrėkime, kaip 
paukščiai rūpinasi savo mažiukais. Dar 
negalėdami su savimi pasiimti, jie neša 
maisto į lizdą. Paskpi mokinu juos ieš
kotis maisto, grūdų ir kitų rekialingų da-' 
Ivkų. Veria juos prie vandens, o vaka
rais vėl šaukia visus į lizdą.

Mažai yra tėvų, kurie nosirūpintų sa
vo vaikų kūno reikalais, kaip maistu rū
bais ir pastoge. Jei atsiranda tokių tė
vų, kurie užmiršta patenkinti savo vaikų 
kūno reikalus, tai jie ne tik bus Dievo am
žinai pasmerkti už neišpildynią savo pa
reigų; ne tik jie jau dabar žmonių nieki
nami, 1x4 dažnai jie yra pačio,* gailitės 
baudžiami. Gaila tik, kari daug tėvų už
miršta rūpintis savo vaikų sielas reika 
lais. Kartais labai* blogos sėkmės kyla 
dėlto, kad tėvai užmiršta švenčiausių ir 
svarbiausių savo priedermę.

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį j, L; R, K. FEDERACIJOS KLAUSIMAS ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

(Tąsa nuo 2 pusi.}

Antrame atsitikime, Lietu- 
i, sutikusi nereikalauti gra-

(< GARNIO” JUOKAI.

Prof. Kampininkas J veikslų, kuris vaizduoja kaž tas Federacijos, Chicagos Aps 
j ką neaiškų, laso; Raudono- kričio susirinkimas. Jame da-
jsios uiinijos kulkosiaidinin- lyyavo gana daug žvnuų vi- 
kai lavinasi gynimui savo suomenos darbuotoji) ir drau- 
krasto nuo tarptautinio inipe- gjjų atstovų. Kitų klausimų ir

“Poor fišės” tie raišų Chi
cagos socialistai, kurių įdėjus 
jau rudkis ant savo uodegos 
nusinešė. Du mėnesiu kasdien P01^ raudona ar ne
ieškoję ‘‘gražuolių”, kurios ’*1‘1’ kut4 upsidiibtų su tais cu- 
sutiktų jų piknike senberniams " tada neteiktų sveika-

ant. steičiaus savo nuogų kūnų 
išstatyti, pagalios surado aš- 
tuoniolikų ir jų -pikčerius į
savo “jienas” įkišo. Tarpe tų

iepos 30 d. buvo nepapras-, pat esančius raštu pareikšt: dc’ituvė yra kibai plati. Tai- 
suvo mintis ir jus patalpinti į M‘ galime sau įsivaizdinti, 
“Draugan”. O “Draugo” Rt». jkad, štai, vienų gražių diene- 
dakcijos štabui pavedė tas vei i K*» skaitantis laikraščius pa-

lializmo ijklių . Ai-gi ne sumanymų eilėje, gerb. kun. 
klaiki? Issivaizduokit, Kinijos jj Vaičiūnas patiekė sumanv- 
kareiviai — čučalai, vergai, o nu}> atsiklausti
Rusijos kaieiviai žmonės, žmonių ir visuomenės veikėjų, 
“laisvi žmonės”. “Fones”, ktJ jie lnano apie L R R į. 
kaip amerikiečiai sako: žmo- deracijąi Apskritys tų sumanv 
nes cucalų bijo. Man rodos, ,na priėmė, ragindamas ten 
jei Kinijos pusėj čučalai sto-
vi, tai užtektų sovietam, pa-

tos eikvoti šaukiant visuose 
kampuose, jog imperialistai 
nori sunaikinti ‘darbininkų tė
vynę.’ ”

‘‘gražuolių” idėta portretai ir 
panelių J ievos Lukošiūtės 
Konstancijos Mickaitės, 
Marųuette Parko.

Prof. Kampininko prierašas
ir Drauguži, jūsų Maskvos komi- 
iš sarai ne Kinijos “čučalų” bi-i 

jo, tik savo vergų: kareivių,1 
Prof. Kampininkui ir vi- valstiečių ir darbininkų, kad

siems mano kampelio lankyto- jie nesukiltų prieš pavergėjus 
jams bus įdomu žinoti, kaip į — budelius ir nepradėtų jiems 
tai reaguos Marųuette Parko keršyti už milionų nekaltai 
Mergaičių Sodalicija ir Vy- nužudytų žmonių. Antai, jau 

laikraščiai rašo, kad sovietųciai.

saulis, staiga sužinoję, jog
Lenkijoj įvyksta revoliucija 
(butų nepilnai), valdžios prie
šakyje atsistoję nauji žmonės

kėjų pastabas rinkti.
“Draugus” vykindamas jam

pavestų darbų, štai talpina pa
sikalbėjimų su visiems lietu-

jžymesniųjų viams Amerikoje žinomu ad- siunčia Lietuvai pasiūlymų už 
vokatu, Loyolos Universiteto ičpidynių tūlų reikalavimų pa- 
profesoriumi p. B. Mastaus-
ku.

— Kų. p. Profesoriau, įna-

PROF. ADV. B. MASTAUSKAS

imti Vilnių. Lietuva reikalavi
mus pildo, ima Vilnių ir jau 
su lenkais geruoju.

Bot galūne ir kų kitų sau 
į.-ivaizdinti; Kaune rcvoliuebl

Smarkesnis už visus.
Kunigaikščio (iorčakovo sa 

one koncertavo vienas jaunas 
pianistas, skambino Don Zno- * 

; no fantazijų. Kai pabaigė, pri- «m 
, - • t <jo kunigaikštis ir sako: Tu-

riu prisipažinti, esu girdėjęs'** 
Tausigų (pianistas nusilenkė),

i* . . v •esu girdėjęs net Rubinštemų 
(pianistas dar žemiau'linkte
rėjo), esu girdėjęs net Lįstų ”

žinti Vilniaus, erzina tūkstan
čius lietuvių anapus demark- 
linijos ir milionus baltgudžių, 
gyvenančių Lenkijos Rytų pa 

jkraščiuosc, kurie, užvilti sy 
kiu su kitomi
Rijos mažumomis, pasiduoda 
komunistinei agitacijai ir bol- . 
ševistinį raugų į nešu į Euro
pos širdį. Pačioj Lietuvoj
staigus pakreipimas politiniu
....... . (pianistas visai žemai nusilen-siekinių įneša į gyveninių, di- 1/ 

džiausiu suirute.
Žinoma, vaidentuvė, ša.e tų, 

gali pagaminti ir daugeli ki

kė).. o nė vienas taip, kaip 
Tamsta... nebuvo nuprakaita
vęs!..

ja, nauja valdžia ūžtam tikras j lok‘M revoliucinių ir nereve 
sąlygas, Lenkijai pri antinas,, liu(,*niU galimybių, bet jau tą 
atsižada Vilniaus — ir vėl va- užteks paro<lyti, kad ne kiek- 
dinu.si laika. vienas pakeitimas Lietuvos—

Bet kokios sekinės pinuos Į Lenkijos santykių atneštų tau- 
ir antros galimybės. toms tikrų naudų.

Pirmame atsitikime, Lenki-. Reikia pageidauti tokio pp- 
ja per išskyrimų, iš savo vals-,keitinio> kuris butų tikru pa- 
tybinio organizmo Vilnių dar ^er*n,lnib 0 r,e tik pakeitimu.
daugiau siaurina savo baltgu- 
diškų koridorių ir stato jį be
jėgį į didžiausių pavojų prieš 
bolševikų Baltgndiję. Tų pa
vojų tuojau gyvai (dėl to, kad 
jau su Vilnium) atjaučia Lie
tuva. Seka būtinas reikalas 
Dnkijai ir Lietuvai bendrai 
pagaminti ir įvykdinti planą1 
Baltgndijos klausimui išrišti,

Žmonių protas savo sumeti
muose dažnai klysta, bet kada 
veikia po įtaka šv. tikėjimo, 
darosi atsargesnis, išmintin
gesni- ir daugiau apimantis.

Taip lenkų, taip lietuvių 
tauta laikosi tikėjimo. Bend
ras tikėjimas, atgaivintos ben
dra malda už pagerėjimų ben
dru santykių, ankščiau ar vė-

priešpastatyti jį bolševikijai, Jiau (urėtų privesti prie beri
anti jį, o gal net už jį į ka- dro kits kito supratimo. Vati 
rų stoti. Tokiam karui grei- kano su Italija ir Meksikos su 
ciausiai pritartų žodžiais ir Bažnyčia susitaikinimai via 

. medžiaga visa krikščioniška tuo žvilgsniu labai sektini pa
Europa, visas civilizuotas pa- vyzdžiai.
saulis. Kun. M. Urbonavičius.

šuo dvirati suėdė.
Jonas. (Petrui). Aš girdė

jau, brolau, kad tavo dviratį -
šuo suėdęs.*■

Petras. Taip, suėdė.
Jonas. Ar ir geležis?
Petras. Tik pirmutinio rato 

gumas.
Jonas. Ar jos buvo tankais’“** 

išteptos ? J
Petras. Jos nebuvo išteptos—* 

ir jas ne dantimis suėdė.
Jonas. Tai su kuo ir kaip 

galėjo suėsti jas?
Petras. Matai, Mikas pir

miau, važiavo su dviračiu, o 
iš iš paskos; šuo kaip šoko 
per vartus ant Miko dviračio 
> aš ant šunės užvažiavau ir 

-sulaužiau ratų pirmutinį.
Jonas. Ar už tai šuns teis

man netrauksi?
Petras. Kų-gi iš jo begausi, ‘ 

kad jis tik vienų budelę betų-' " 
ri, o pinigij nė cento pas jį ’ 
nerasi! ’ fI

-------------- kariuomenėj— “laisvuose žmo
Rašo man vienas lietuviškų- nėse” eina judėjimas ir 

jų proletarų: 'du pulku apie Vladivostoku
“ftenaunas prolesoriau! Sa-ijau sukilę, pagrobę šarvuotų 

vo ir kitų kolegų vardu pra-Į traukinį ir nukirtę geležinkelį 
šau per savo visų labai mė-Įį Vladivostoku. Tai ir bus tie 

giamų kampelį pabarti musų “viso pasaulio imperialistai”,! 
komisarėlius, kurie ant mus'norį sunaikinti “darbininkų 

diktoriauja ir komunistinius (tėvynę”. Prof. Kampininkas, 
laikraščius redaguoja. Mums,'Žinoma, nenori būti. antra ka- 
kad ir komunistams, bet kiek'ralienė Michalda ir “praract- 

plačiau žiūrintiems jau net ras” jums rašyti, ak, drau-
sarmata savus laikraščius i- ■ gai, nesistebėkit, jei kurių die-' nai ąPie mu^ lietuvių Federa- i alstybės negali gyvuoti bi 
rankas paimti, nes juose daž- 'nų. dabartniai sovietų carai iš — paklausiau. savo valdžios, taip tautos ne
nai pasitaiko tokių dalykų, Maskvos neš savo kuldašių, j — Kų ir visi tikri lietuviai gali išlikti' gyvos kitų taipe 
kurie mint už kvailius laiko, jpį tik spės. Tada įvyks so- patrijotai turėtų manyti — be savo centralinės ir idėjinės Į
Duodu pavyzdį. Šiomis dieno- vietų pabaiga ir prof. Kampi- ,'1,llns P reikalinga ir būtina, organizacijos. Tokia yra mums į
mis musų laikraščiuose buvo ninkai suorganizuos paskutini j°*Mu nenorim paskęsti. Ame- L. R. K. Federacija ir aš!
įdėta keletas paveikslų, paro- fondų, kad pastačius konuiniz- "konissmo jurėje. Nors lietu- <./dauginosi, jog man duota
įlančių sovietų Rusijos ir Ki- niui paminklų, 
nijos kareivius. Paveikslai 
kaip paveikslai, ale parašai po 
jais tiek “durni”, kad jau

Senelis (baras). Jus, nūdie
nės mergiotės, nebemokate nie 

gana. Na tik žiūrėkit. Po vie- , ,” . ... . ko padaryti! Man rodos, Ma
nu Kinijos kareivių paveikslu 
padėta šitoks parašas: “Im
perialistų čučalai, suverbuoti 
vergai, gatavai paruošti pulti 
sovietų Rusija. ” O po kitu pa

r ių nuošimtis nedidelis J. Am. proga apie jų išsitarti.
Valstijų gyventojų tarpe, bet Padėkojau gerb. Profeso- ! 
mes nesame kokios mažos žu- riui už jo mintis ir išsiskyrė-Į 
velės, kad didesnės galėtų me.
mes suryti. Aš manau, kaip Rap.

lyte, tu net nežinai, kam ada
ta reikalinga?

Marytė. Ot, ir žinau! Adatos

— Čigonė man išpranašavo 
kad mirsiu teatre.

Eik jau eik. Argi tamsta ti

— A s ne, 
Nuolat iis 
tits i icatrn.

reikalingos gramafonu groti! ki čigonės plepalams.

bet mano žentus ! 
•'.jr atneša bilie 1

i

( !•'. b. ) ,

■V' . ■
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Kybartų “Žiburio” Aukštesnėj! Komercijos Mokykla

Aušros Parapijos PIKNIKAS
Įvyks Rytoj Rugpiučio-August 4 d. Parapijos Darže 2329 W. 23rd Place

\

Į PIKNIKĄ

__
Panevėžio kupčius galvo
trūkčiais skubina į \Vest 
Sidės piknikų.

KVIETIMAS.
Pirmasis Aušros Vartų Parapijos 

piknikas buvo su dideliu lietumi. Lietus 
pavyko, bet piknikas nepavyko.

Todėl, šiandie vakare 3 rugpiučio 
dienų, prasideda pirmieji pikniko išba
ndymai, o rytoj nuo 12 vai. dienų Iki 
10 vai. vakaro bus nepaprastas musų 
parapijos piknikas. «

Tikimės, jis bus be lietaus, o jeigu 
lytų, — parapijos svetainėje piknikau- 
sime.

Kviečia visus pikniko
Rengėjai.

■X -5

> 4,^ - u

ĮDOMYBĖS:
Griež J. Pilypo muzika.
Šokiai ant nepjautos žolės.
Straikerį visi paskambins, nes Šlė-

gos pasipuošė geležiniais kotais.
Prie Rūtos Daržo bus galima laimė

ti “Rūtos” ir “Birutos” saldainių. 
Nepaprasti virėjai skaniai vaišins

restorane.
Hot Dogs skaniai išvirti, ant saulės 

pakepti, vilios visų akis.
Bus Chicagos įžymybės: “Marijam

polės kupčius su Sore”, “Raseinių 
Magdė su Telšių Pliumpiu” ir 
“Profesorius Kampininkas,” ir dvi 
čigonės iš Brighton Parko.

Laimėsite daug dovanų. 
Laimės bilieto kaina 25c.

Negalint orlaiviais, skrenda

me arkliais į Parapijos Dar

žų 2329 W. 23rd Place, Chi

cago, III.
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J. Norbutas.
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Pasek, sese, žalią rūtą 
Ten daržely tarp gėlių.
Ir lankydama kas rytą,
Laistyk tyru vandeniu.

Kad žaliuotą kuopuikiausia 
Ir ji augtų kuogreičiau, 
Tarp gėlelių mylimiausių 
Ji žydėtų vis labiau.

Aidi rytas, suokia ldpos, 
Džiunga žygiai — veria dangų; 
Motinėlė ko ji klupo,
Ko ji žvalgosi per langą?

— Aidi rytas — veria širdį, 
Tvanku sieloj šiandie josios;
Ji jau meldžias, nieks negirdi,
Nieks neguodžia mylimosios.

Jos tėveliai kapuos guli —
Ji našlaitė, tėvai mirę—, 
Supratau brangi motule,
Ko kukuoja gegė girioj...

Aidi rytas, supas saulė, ' 
Skrenda žvilgiai, lydi lauką; 
Ak brangioji, čia pasaulis — 
Čia gyvenimas mus įplaukę...

Šeštadienis, Hugp. 8 3., 1929

kimba prie jos vaikezas:
— Panelė, vienų vieną žo

dį — ir padarysi mane laimiu 
gų!

— Kvailys 1

Žygintas.

NEVYSKIT ŽIEDAI.
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Nevyskit rausvieji jurginų žiedai,
Aš jus nesenai dar nuskynęs 
Segiaus prie krutinės,
Nevyskit, žydėkit ir man jus rausvai.

Nevyskit, nes šalnos čia jus nematys, 
Širdis mano juk ne iš ledo,
Kodėl pasigedot
Ir leipstat, lyg dalgio pakirstas rugy s.

Karščiau plak širduže, neleisk jiems nuvyst, 
Juos meilė uždėg ugnine 
Ir josios tvane
Gaivink, kad iš naujo galėtų pražyst.

Joninių Papartis.
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AIDI RYTAS.

Aidi rytų žalios godos,
Šnekas broliai, pusto plienu:
Laikas vyrai, visas rodos 
Kaimas, jau laukuos prie šieno.

Aidi rytas, godos.bunda,
Šlaitai švinta, tuokias lankos, 
Švaistos pievoj baltos rankos — 
Naujas rytas, nauja gunda.

Tiesias saulėj ajkso k^sos,
Kyto žvilgiai sėją sėja;
Žengia pieva kojos basos —
Plieno dalgis su piovėju.

Ei mergelė, ar tu kelei,
Kai kvatojo saulės gijos;
Ar lydėjai bernužėlį,
Kai dalgeliai pievoj vijos?

Saulė šaipos, rytas žydi,
Šnekas dalgiai guldo šieną, 
Pradalgėlėms mane lydi,
Mergužėlė vis kasdieną.

Juokis, ryte, musų dienos.
Žalios godos — mergužėlei, 
Kvapus šienas — juodbėrėliui — 
Aš po lauką juk ne vienas.

Mano žingsnis — pradai gėlė,
Mano žagrė — plieno dalgis;
Skanus mano pusrytėliai;
Pievos — šienas, sesės — valgis.

Mano kelias — pievos, lankos, 
Mano žvilgiai — žalias laukas — 
Mano žagrė visur trankos; 
Prakaite išsirpęs plaukas.

Aidi rytas, godos juokias,
Žirgai ganos jau pakalnėj,
O pašlaitėje ir balnis,
Skina žolę jau visokią...

»
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gimęs — saulės vaikas, 
Saulė kelia, saulė guldo;
Kas jos bijos — aklas, paikas, 
Tas tamsoj save prapuldo.

Ei į saulę, ei į lauką,
Saulės ryte — naktys žvainos; 
Aidi rytas, skamba dainos.
Juokias godos — skraido, plauko!

* * 
*
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CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeanu pasauly. Ifiplauklmal 11 New 

Torko 1 Bouthampton kas Sereda vletiu Iš milžinų ekspresinių laivų
BERENOARIA AQUITANIA MAURETANIA

e paskui saužemlu l Kauna.
Pamatykite Londonu pake
ly. Taipgi tiesiai t Londo
nu kas Pėtnyčlą nauji, alie
jų varomi laivai. Trečios 
klesos laivakortės 1 abu ra-

CUNAKDIINE

lu 11 New Yorko J Kauną. J201 
tr brangiau. Atskiri kamb., sr- 
dvl vieta, geras naminis val
gis, mandagus tarnavlmaa Dsl 
kitų Informacijų klauskite btle 
Cunard agento, arba rąžykite 
tiesiai pas:
346 No. Michigan Blvd. 

Chloago, UI.»'* **
fa L.

Praktiškas žmogus.
— Kaip? Tąmsta leidi savo 

dukterį už I^epšinskio?! Juk 
jis nuteistas 3 mėnesius sėdėti 
kalėjimo!

— Ar Tamsta manai, jog bu 
tų geriau, kad mano duktė

i pasiliktų visą gyvenimą sėdė
ti senmergėse?! Geriau jos vy
ras tepasėdi 3 mėnesius kalė
jime!

Vienas žodis padarys laimingų
Mergaitė eina gatve. Pri-

— Delko taip nusiminęs, se
nas drauge ?

— Netekau automobilio.
— Tai ištikrųjų nelaimė!

Kodelgi nepraneši šerifui.
— Veltui. Jis yra vienas,

kuris automobilių paėmė.

SVARBU VISIEMS 
SENIEMS IR JAUNIEMS

APIE TAI,

Kaip užtikrinti gavo ateiti 

Tą galite padaryti per

LIETUVIŲ šV. ANTANO PAR, SPULKĄ

METINE ATSKAITA
/ ;-y •** ’ .

Šv. Antano Lietuvių Parapijos 
Būdavo jimo Ir Paskolos 

Bendrove, Cicero, IU.

ATSKAITA LIG BIRŽELIO 24 D., 1929
1.1

Septynių metų Spulkos gyvavimo sukaktuvėse, 
priaugo ligi $217,627.98.

Susirinkimai laikomi kiekvienų panedėlį 7:30 
vai. vakare, Šv. Antano par. mokyklos kambaryje.

Šv, Antano Lietuvių Parapijos Budavojimo Ir 
Paskolos Bendrovė, Gcero, Įll.

Ip

BIRŽELIO (JUNE) 1929 METŲ.
Turtas (Assets)

Paskola ant nuosavy-

bių ............................... $161,400.00

Paskola ant knygučių 2,185.00

Neišmokėti nuošimčiai
t

769.03

Padotkų ned&mokėta 3,988.97

Bankos mortgage .... 40,700.00

Įrengimai ..................... 4T7.95

Prie iždininko .. k.

1

8,107.03

Iš viso ................ $217,627.98

Pajamos (Peceipis). 

Balansas nuo praeitų♦
metų .......................... $ 4,742.05

Padotkų .......................... 47,298.01
Nuošimčių ..................... 11,553.92
Komišeno ..................... 360.00
Įstojimo .......................... 395.00
Perkėlimas..................... 8.75
Pabaudos ....................... 65.50
Knygutės ....................... 17.20
Paskolų atmokėta ..... 81,160.00
Iškalno apmokėtų ak-

cijų ............................... 54,700.00

t
Iš viso ................. $150,300.43

" Atsakomybė (Liabilities)

Pajamų ant padotkų $104,601.78 
Iš kalno padotkai už

mokėta ....................... 1,584.64
Užsilikę padotkų .. 3,988.8T
Iškalno apmokėtų ak

cijų ................................. 86,200.00
Nuošimčiai už morgi-

čių nepriimti .... 767.50
Neišmokėti nuošimčiai

už akcijas ............. 2,300.00
Paskolos ..................... 1.100.00
Nuošimčiai ant ranki} 1,770.00
Nedalinamas turtas .. 1,521.14
Padalintas turtas .. 13,793.95

Ii viso .................. $217,627.98

Išlaidos (Dnbursements).

Paskolinta .................. $ 52,600.00

Ištrauktų akcijų .... 8,994.85
Nuošimčių atmokėte .. 8,110.15
Nuošimčių atmokėtą .. 5,146.90

Pribrendusių iėrų .. 47,505.30

Paskolos atmokėtos .. 1,150.00

Apmokėte akcijų • • 17j2OO.OO
Išlaidos ............................ 233.25

Algos ..........m.................  856.00

Prie iždininko • • • • 8,107.03

Geležinė spyna ............. 396.95

IŠ viso .................. $150,300.43

PELNAS PADALINTAS IR AKCIJŲ STOVIS
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b ii■LHi 84 3181
2 81 47 j
3 6-4-23 78 127

4-3-2S 75 57 57 81.25 19.55 100.80 1,114.35 4,631.25
6 6-2-Ž3 72 50 50 78.00 18.01 96.01 900.50 390.00
6 14-4-33

6-1-2?
69 30 1 30 74.75 16.54 91.24 496.20 2,242.50

1 66 15 i 15 71.50 15.14 86.64 227.10 1.072.50
4-3-24 63 68 68 68.75 13.79 82.54 937.92 4,641.00

't 7-3-24 60 130 130 65.00 12.51 77.51 1,626.30 8,550.00
te 14-4-34 67 28 28 61.75 11.29 73.04 316.12 1,729.00
h 6-25-25 54 102 40 62 58.50 10.13 68.63 628.06 3,627.00
b 4-6-25 51 41 41 55.25 9.03 64.28 370.23 2,265.25
13 6-5-35 48 71 25 46 52.00 8.00 60.00 368.00 2,392.00
15 6-6-2C 42 511 10 41 45.50 6.13 51.63 251.33 1,865.50
16 4-1-26 39 140| 140 42.25 5.28 47.53 739.20 5,915.00
te 7-3-36 36 198 45 153 39.00 4.50 43.50 688.50 5,967.00
te 14-3-26 33 5 5
te 2-4-87 30 80 80 32.50 3.32 35^82 ’ 265.60 2,600.00
26 4-8-27 27
U 7-6-27 24 60 60 26.00 2.01 28.01 120.60 1,560.00
Ii 14-1-.27 21 75 75 22.75 1.53 24.28 114.75 1,706.25

6-3-28 18 46 1 45 19.50 1.12 20.62 50.40 877.50
M 4-4-28 15 134 98 36 16.25 78 17.03 28.08 585.00
25 7-8-28 12 180 180 13.00 50 13.50 40.00 2,240.00
Š* 10-4-38

1-1-29
9 69 59 9.75 28 10.03 16.52 575.25
6 40 40 6.50 12 6.62 4.80 260.00

*8 4-21-29 3 60 60 3.25 03 3.28 1.80 195.00
• 10 10 88.00 12.06jl00.06 120.60 880.00

te! 40 40
te 10 10
16 1 40 30 10 88.00 12.06il00.06 120.00 880.00
16 20 20 84.50 10.571 94.07 211.40 1,690.00
te 40 40 78.00 9.00 . 87.00 360.00 3,120.00
11 36 9 27 71.50 7.57 | 79.07 204.39 1,930.50
19 123 35 88 65.00 6.25 71.25 550.00 5,720.00
20 34 20 14 58.50 5.06 63.06 70.84 819.00
31 90 15 75 52.00 4.00 56.00 300.00 3,900.00
22 55 55 45.50 3.06 48.56 168.30 2,502.50

167 20 147 39.00 2.25 41-25 330.75 5,733.00
70 40 30 32.50 34.06 '46.80 975.00,

25 135 10 125 26.00 1.6(5 27.00 125.0(1 3,250.00
26 201 201 19.50 54 , 20.04 108.54 3,919.50
21 180 5 175 13.00 25 13.25 43.75 2,27?.00
231 97 97 6.50 06 ) 6.56 5.82 630.50

C « I 60 60 37.37% 8.27 45.64% 496.20 2,242.50
.1 30 3(1 60 1
12 70 7(1 27.82% 4.52 32.14% 316.40 1.933.78
11 220 30 190 22.75 3.07 25.81% 583.30 4.322.50
11 60 60 21.12% 2.G2 23.74% 157.20 1,267.50
r 100 5( 5( 19.50 | 2.25 21.75 112.50 975.00
2(1 3(1 30 4.87% 14 5.01% 4.20 146.25
21ri 1 50Į 50 1 1.62% 1 02 1.64% 1.00 81.25

| 1215 6 Į10 S 2 Į 4 8 8 Į 113.793.95Į108.590.75

PRADŽIA SERIJOS:
/

Pirmą Panedėlio vakarą Liepos (July);
Pirmą Panedėlio vakarą Spalio (October);
Pirmą Panedėlio vakarą Sausio (January);
Pirmą Panedėlio vakarą Balandžio (April).

Metinis susirinkimas Liepos (July) antrą utarninką rin
kimas direktorių ir metinis raportas Spulkos.

♦
Veikiančios Akcijos “Class A” 50centų 100 dol. išsi

moka per 3 metus 4 mėnesius ir dvi savaiti.

“Class B” 25 cent. išsimoka 100 dol. per 6 metus ir 
tris mėnesius.

“Class C” 12?/2 cent. 100 dol. išsimoka per 12 metų.
“Class Hv iškalno apmokėtos akcijos už pilną seriją 

mokam 4%, o už pilnus metus 5%.

Paskolą duodame visiems ant atsakančių namų ant 6%, 
komišeno \%.

BENDROVĖS VALDYBA:

Pirmininkas — Joseph Mockus,
Pagelbininkas — Frank Zakarauskas,
Iždininkas — Petras Rašlnskas,
Raštininkas — Fellx Strelčiunas.

I
DIREKTORIAI:

Frank Zakarauskas, Joseph Grybauskas, Matas Sriubas, 
Adomas Stulginskas, Alex Zaremba, Leo Gliozeris.

Kandidatas Petras Žičkus.
Advokatas pagelbininkas — Prokuroras B. Mastauskas 

(Alias F. Mast).
Raštininkas — Felix Strelčiunas, 1418 So. Cicero Avė., 

Cicero, III.
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ŠVENTO KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJŲ CENTRO

TINI IKNIKA
Su Išlaimejimu Gražaus Rankų Darbo Lovos Užtiesalo

MARQUETTE PARKE PRASIDĖS 1-mą V AL. PO PIETŲ.ĮVYKS

SEKMADIENYJE (RYTOJ) RUGPIUČIO 4 D.. 1929 M. Skaniausi užkandžiai, žaislai ir įžymių svečių kalbos. Nuoširdžiai kviečia visus atsilankyti šin 
piknikan. ŠVENTO KAZIMIERO SESERYS ir ŠV. KAZIMIERO AKAD. RĖMĖJŲ DR-JA.

FRANK L. SAVICKAS 
726 West 18th Street

Sports Editor, 
Phone: Canal 1603

Cicero nėra gavus per pereitu 
du metu.

Bridgeporto laimėjimas nuo 
'Ciceros pastato juos lygiai

----------------------------------— j su Cicero delei pirmos vietos,
VYRŲ SPORTAS ŠIAURĖS ; šiaurės sekcijoj.

SEKCIJOJ. *i §įos kuopos dar turi du

Pradžioje svaidininkų sezo
no, rungtynės delei L. Vyčių 
Chicagos Apskričio Lygos 
čempianato nei pusę nebuvo 
tiek įdomios, kiek jos yra da
bar.

Išprad'žių buvo visų many
ta, kad stiprusis Ciceros ty
mas, kuris pereitais metais, 
be didelės opozicijos, čempio

ĮVEST SIDE 
S. Zauris ct'
A. Stasiūnas c
A. Žemaitis ss
C. Kaminskas lb p 
S. Vaičiūnas lf
V. Žemaitis p lb 
C. Kairi s 3b
S. Lacliavicz rf
W. Kiaurakis 2b

NORTH SIDE 
Razmanskas ss
B. Nausėda lb
J. Zalenis rf / 
Drazdauslias 3b

AB R 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
1 
1

5
5
4
5 
5
3
4 
4 
3

H
2
1
1
0
2
1
0
1
1

AB R H 
5 0 0

5
0
1
3

Two base liits: Ruby 2, Da- , IVaznotas i i Per kovo, balandžio ir ge-
niels, Kondokas

Home ruri; P. Mioionis 
Saerifiee hits: Martinonis,

Daniels
Stolen bases; J. Bekanaitis

B
Struck out: by Černauskas

8; by Mažeika 8 
Bases on balls; off Černau

skas 3; off Mažeika 2

BRIDGEPORT TIES 
CICERO

Struck out: by Giedras 13: gūžės mėnesius visoj Lietu-
by Ijapinskas 5.

gistruoti 4039 įvairūs krimi
naliniai nusikaltimai. Iš jų

voj be Klaipėdos krašto įre-įkrim. policija išaiškino 3199

DABAR IŠPARDUŪOAM VISOKIU AMERIKOS 
GERIAUSIŲ IŠŪIRBYSCIŲ

iosimu: Bridgeportas du sykiu 
su North Side, o Cicero su 
IVest Side ir Providence. Pra- 
matoma, jog bridgeportiečiai, 
jeigu taip žais, kaip iki šiol, 
tai lengvai “subytins” North 
Side, bet Cicero turės pilnas ni^nskas, 
rankas darbo nugalėti IVest 
Side ir 18-kiečius. Jeigu Bri
dgeportas laimėtų abu savo 
žaidimu, o Cicero praloštų 
nors vienų, tai Bridgeportas

A. Pauža p 
Kisielius cf 
Kaminskas c 
Rutkauskas 2b 
Andriuškevičius 

Errors: S. Zauris, 
Vaičiūnas,

Kiaurakis.

oo
o 
o 
o 
o

C. Ka- 
Kairis

, 1 W
Pauža, V

natų laimėjo, ir vėl lengvai 
nugalės visus tymus. Tečiau, taptų čempionais šiaurėj* sek

Pauža.

lomet 13-tos kuopos svaidi- 
ninkai išpylė kailį cieeriečiams 
pirmu kartu šį sezonų, kitos 
kuopos, ypač Bridgeporto, ga
vo daug ambicijos ir pradėjo 
lošti nepaprastais gabumais. 
Po šio Ciceros smūgio, Bridge
portas smarkiai subvtino To- 
wn of Lakečius 1, prieš 0, ap
kūlė 18-kiečius ir pereitų sek
madienį net ir pačiam Ciceros 
tymui išpėrė kailį taip, kaip

cijos Vyčių Lygoj ir gautų 
progų žaisti su Roselandu tris 0 
sykius delei čempionato Lygo
je. . ; • jį

• T\vo base hits 
i Žemaitis

Three base hits 
Stasiūnas .. t

Struck out: by Pauža 13; 
by Žemaitis 4; by 'Kaminskas

PROVIDENCE 11
T0WN OF LAKE 3.

PIETŲ SEKCIJA.

Šioje sekcijoje roselandiečiai 
neturėjo daug vargo laimėti 
pirmenybę, Tik Brightonpar
kiečiai vieni įstengė juos nu

July 28th the 18-th Streeters 
played bąli as if they were in 
some ehampionship series. 
Georgie Daniels led bis team 
in striking the pili for a dou- 
ble and three singles ’.vhilegalėti viename žaidime. Tečiau j 

nemanykite, kad kiti tyniai bu tea,n matės mustered up 
1(5 more hits for a totai of

BREAKS 0WN RECORD
vo silpni. Visai ne. Tik Rose
lando tymas buvo stipresnis 
už savo oponentus.

MERGAIČIŲ SPORTAS.

Musų mergaitės yra labai 
užsiinteresavusios sportu ir 
visu uolumu konkuruoja kiek
vienų pėtnyčios vakarų G raut 
Parke delei pirmenybės lygo
je ir praplėtimui sporto tar
pe mergaičių. Kol kas Tow<n of
Lake Vyčių mergaitės užima 
pirmų vietų L. V. Merginų i PROVIDENCE

tventy. Tony Černauskas pi- 
tched likę a big leaguer fan
ui ng 8 of bis opponents and 

iallowing būt six scattered hits. 
Jack Bekanaitis surprised the 
fans by poling out two hits 
and grabbing off a couple of 
hard flies, while “Fat” Mi- 
čionis added to bis laurels a 
long driven lionier. The score, 
al'ter 9 innings of a one-sided 
battle, was 11 to 3 in favor 
of Providence,

Svaidininkių Lygoje, bet ar il
gam. tai nežinia.

WEST SIDE N0SE3 OUT 
NORTH SIDE.

• -X; •
Sam Behr of the Vniverei- 

ty of IVisconsin made a re- 
oord sliot put of 4? feet 75/_> 
inches in the preliminarics of 
the AVestern Conference cham- 
pionships at Dyehe stadium, 
Evanston, III.; and next day 
.bettered t bis mark by throw- 
ing the 16 pourtd weight 48 
feet 3 inches.

Again the VVest Siders suc- 
ceeded in beating the North 
Side K of L’s, in a ratlior 
tight game, lust Sunday at 
McKinlev Park, by S to 7. It 
seems that North Side is the 
only K of L team in the Nor
thern section tbe VVest Siders 
can liek. Pauža pitched excee- 
dingiy vvell būt received very 
poor support. This is the se- 
cond tinie that the North en- 
dera do not all shovv up whon
the game is called to play.

7'TT'

J. Martinonis of 
G. Daniels 2b 
P. Mičionis sa 
W. Kondokas c 
J. Markūnas lf 
J. Bekanaitis rf 
J. Belskis lb 
T- Černauskas p 
W. Ruby 3b

TOYVN OF LAKE
J. Kasa 3b
Al. Jesulaitis ss
A. Lauraitis lb 
J. Balsevičius cf
B. Bartašius rf 
T- Česna lf
S. Martinkus c 
J. Viscount 2b 

j C. Mažeika p

AB R II 
4 1Oe)

4
5

5
4
5
4
5

4 4
1 3 
0 3 
0 1 
0 2 
O 2 
0 1
2 3

AB R H
2
2
4
4
4
4
3
4 
4

0
0
9
0
9
0
o

1
o

1
1
1
o
o
1
1
1
o

ln a gaiųe played before
1500 basebail fans at Mark 
AVI lite Są’uare Lašt Sunday 
Brldgeport K. of L’s trounced, 
thė onee invincible, Cicero 
team 14 to 3.. This was the 
vvorst trimming Cicero hae 
suffered during the lašt tvvo 
years. y

By virine of it’s victory
Bridgeport gained a tie witli 
Cicero fqr tjie lead in the K 
of L Basebail league. Both 
tegins liave būt two more 
gailies to JpUfyŲ ■■■'- •

GiedrjasVhf Bridgeport pit
ched masterful bąli thruout 
the game, stjiking out 13 op- 
posing batsiįien and ųlloiving 
only fourMatuzas and 
Mažeika did the lieavy stiek 
work for Bridgeport getting 
l'our hits apiece.

Since To\vn of Lake adrni- 
nistered the first defeat to Ci 
cero, Bridgeport became en- 
doued with an unusual a- 
mount of pep, fieluing ability 
and tremendously inereased 
their batting averages. Keep 
up the good work, Bridge
port.
BRIDGEPORT AB R H
Navickas lf 3 2 2
Matuzas as 5 4 4
Miknius 2b 4 2 1
Mažeika lb 5 3 4
Ryneris 3b 2 T 2
Benderis rf 4 11 (I
Kastenas cf
VVaznotas c 
Giedras p

CICERO
j J. Žukauskas 3b 
P. Laurinaitis cf 
Žirgailis lf 
Vaitikaitis lb 
J. Laurinaitis 2b 
F. Žukauskas ss 
Budrikas lf 
Juknis c 
Lapinskas p 3 11

Bases on balls: off Giedras
3; off Lapinskas 3

Errors: F. Žukauskas, Ma
tuzas, Benderis.

Home runs: Navickas, Ma
tuzas, Vaitikaitis.

Two base hits: Navickas,
Matuzas

Three base hits: Mažeika,

Kaipo Krautuvių Sempoliiis Ir Demonstratorius 
Uz Dar Negirdėtai Žemas Kainas!

Gu* < «• Į
1

$125.00 Vertės užtikrinti Radios po .... 
$137.50 Puikiausiuose Kabinetuose .... 
$150.00 Vertės Pilnai įrengti Radios .. 
$168.00 Radios gatavi dėl Vartojimo ..

$180.00 Dailus Radio įrengimas ..........
$200.00 Aukštos Rūšies Radio ..............

$250.00 Radio dailiausiame Kabinete .. 
$300.00 Aukščiausios Rūšies Radio .... 
$395.00 Radios už mažiaus pusės kainos 
$875.00 Puikiausi Radio Setai ..............

- $65.00 
$98.00 
$87.50

$110.00
$122.00
$137.50
$150.00
$175.00
$190.00
$495.00

Taipgi daugybės kitokių panašių bargenų ant radios, kuriuos vi
sus sunku čia surašyti. Atsilankykite tuojaus i šias

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ KRAUTUVES CHICAGOJE 
ir pasirinkite viena iš minėtų radio, nes dabar turite didžiausią 
progą savo gyvenime įsigyti gerą Radio iš pilnai atsakančių krau
tuvių su pilnu užtikrinimu.
LENGVUS IŠMOKĖJIMUS SUTEIKIAME VISIEMS.

Pristatome ir įrengiame namuose per musų patyrusius 
radio mechanikus VELTUI —

paties
W*OIOS p(*MOį betteR

TęmTHlNO Forlhe H0ME8
rugs.

4177-63 Archer Ave. 2536-40 W. 63rd St.
Kampas Richmond St. Prie Maplewood Ave.

Lafayette 3171 Hemlock 8400

i
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LIETUVIAI AMERIKOJE

IND. HARBOR. IND. , kokio dar niekad nebuvo ne
įtik llarliore, bet ir pasaulyj.
I 'dalyvaus garbingiausi svečiai, 
•geriausi artistai, puikiausiaNauja Svetainė.

Šįmet Harboro parapijonai muzika, skaniausi valgiai ir 

pasiryžo a pva i n ik uot i 
parapijos

sav0it. t. ir t. t.
-tatybos darbuotę. 

Kadangi jau turime bažnyčią, 
mokyklą seserų namą, klebo
niją, tik truko svetab.ė< tai,

LJž kelią mėnesių viską pa- 
matysiit e. Dabi? C. neškit e 
;• v eta b»s fond . • i ši m ii r.i s 

I.e;.ker;iiįitines u visi bendrai
štai, už rc’ių mėnesiu iv sve- |dnrbuo! įmes, k J garbingai 
tainę turėsime, nes ja J pra-1 ”žbaigę pasidžm - dūme

Trūksta žodelių, kad pade- Į Perminąs, Antanas, kilęs iš 
kojas 54 narėms už gražų irjRubikų km., Sedos valse., Ma

KUN. PR. VAITUKAITIS

Harborietis.

L. Vvčiu Centro Dvasios Va

ma lonų priėmimą. žeikių apskr., Amerikon at-
Da S mylios iki miesto, žiu-Įvykęs dar prieš karą, bene į 

rim, kad jau automobiliai mus Sbenandoah, Pa. Ieško tėvas 
laukia. Stasys.

Atvykus Į Detroit, jau sei- Perminienė, Marijona, kilu- 
KiininkS laukia raus prie gra-L; is |(„s,.ini„ apfkr , pri,,4 
•žiai papuoštų stalų su pusry-ikimj gyv„nuKi G|.ltgow. Ang-
’1U,S* i-joje, po karo išvykusi Ame-

Papusryčiavę, pasikalbėję Įrįj<on
visos ėjom išklausyti Šv. Mi 
šių Šv. .Jurgio bažnyčion. Ali

MARIJONA SKUODŽIUTĖ

Stasiulis, .Juozas, apie 30 m.
v. , z.- amžiaus, kilęs iš Šaukėnųsias laike kleb. kun. Cizaus- 1V» 7. . . ‘
, z,. , . , valse., Šiaulių apskr., iki 1923kas. Giedojo parai), choras. f

-n-- m- gyvens Adali, Pa., I3ox Detroitas gau pasididžiuoti, . " ‘
_ , , , . . >54. Ieško sesuo Olese.turėdamas tokį chorą.

Pirmą valandą vėl susirin- i Sinkevičius, Ignas, Ameri
kon! pietums, čia dalyvavo kou atvykęs 1907 m., tarnavo

dėta sta ; ti. Tuor’ct nupinsi- 
u e r žt'Vgt uvėrus ".vl'k ir, 
džiaugsmo vainiką. S'etainės I 
fondai! tikos pradėjo g.e/mii 
plaukti. , $

Pirma auka Tamkutonienės i 
ir Šalkauskienės ir kitų buvo j 
iš “bunco party” — $100;!
Vyčiai aukojo $100; šv. Onos i v . . , ... T ... ,,
, . , v !-• Tą dieną buvo sventmima, gra Vyču XVII-me seime, Cleve- tems sudėjo. Dar kalbėjo Me-dr-ja ■— $75 ir dar pažadėjo ’ 1
$100; Z. Šalkauskas — $50;
A. Raštutis — $50; K. Vaiš
nora — $50; A. Lapinskas —

šiomis.

WAUKEGAN, ILL
„ . , x v. . rys, iškalbnga>
Naujas mus bažnyčioj papuo- • ’

salas.

Liepos 28 d, šv. Onos drau-

das, literatinės komisijos na- 
pamokslinin

kas ir kalbėtojas, “Vyties”

ir kun. J. Čižauskas.
Baigiant valgyt, pirm. 54

bendradarbis. Jis yra išleidęs, kuopos, P. Kaminskienė, pa- 
knyg-ą “Kelionė po Europą ir (kvietė pakalbėti kleboną, kuris 

gija turėjo didelės iškilmes. įspūdžiai.” Dalyvaus Liet. gražaus linkėjimus sąjungie-

ži, nauja Šv. Onos stovyla ir ]and, Oliio. 
vėliava. ___________

Iškilmes prasidėjo sv. Ali- ]<as prįe SVetainės.

$50 ir t. t. Kiek-gi Šv. Ražan- V*om,s- Apvaikščiojimas visais žvilg
čiaus, Šv. Pranciškaus, Šv. I’° pietų visa draugija in 
Jono, Šv. Cecilijos, dr-jos tam |eorpore” ėjo i Lietuvių audi- 
tikslui aukos, tai iki šiol vi-itoriją, kur buvo suruošta dai- .

siems paslaptis.
Tečiau girdėti, kad minėtos

draugijos nesnaudžia, bet ren
giasi kupinomis širdimis gau
sias aukas svetainės fondui 
suteikti. Greitu laiku užgirsi- 
me, ir visiems pranešime.

Girdėjau, kad klebonas už 
baigtuvėms rengia toki balių,

i Ii programa. ,
Pirm. E. Petkiutė, atidariu

si programą, pakvietė svečią 
kun. Buubli, kuris pasakė gra
žia prakalbą.

Po to, buvo dainos, solo ir 
gražus veikalas, kuri išpildė 
šv. Onos dr-jos narės.i

Vakare buvo šokiai ir pikni-

sniais buvo sėkmingas.

Susirinkimas.
Mergaitės Nekalto Pras. Pa-

ddinskas, Butkevičius, Rinke- 
vič.ienė, Paiuienė, o iš 54 kp. 
kalbėjo p. Paurazas ir šeimi
ninkė Bukšaitienė.

Po pietų apžiūrėjom miestąi
ir nuvažiavom i “Birutos”
dnržą, kur Šv. Jurgio parapi
jos jaunimas turėjo išvažiavi- 

j neles Šv. dr-stės laikė mėnesi-;mą. Ten ir-gi gražiai mus pri- 
nį susirinkimą, liepos 26 d. ėmė.

Amerikos armijoje, sužeistas 
kare, 1921 m. gyvenęs 356 
Hanover St. ar 475 Alitęhell, 
Mihvaukee, AVis. Nuo 1921. m. 
nėra jokių žinių.

Slaboševičiai, Antanas, Vac
ius ir Justinas, kilę iš Rasei
nių apskr. Antanas gyvenęs 
Pittston, Pa. ir žuvęs anglies 
kasyklose ar tai nuo gatveka- 
rio sužeidimo. 1912 m. Vadas 
gyvenęs Manipold, Pa,, Wash- 
ington Co., ir-gi mainieris. 
Justinas “Shelskis” buvęs po 
licininku Pittsburgb, Pa. ir 
AVestville, Pa., vėliau pastojęs

atgal, šeimininkės Į kariuomenėn, dalyvavęs eks-

L. Vyčių 25 kuopos (Cleveland, O.) 
darbuotoja, iždo globėja, choristė-so- 
prano, Lietuvos Vyčių 17 senio ren
gimo komisijos narė. Daug darbuoja
si įvairiuose kuopos darbuose ir vai
dinimuose.

VISKAS NUEITU Į NIEKĄ

MIKAS RUSECKAS

I .X « ■
u 1 

1

k

L. Vyčių 25 kuopos (Cleveland, O- 
bio) darbuotojas, kuopos organizato
rius. Darbuojasi netik su Vyčiais, bet 
ir aplamai Cleveland’o lietuvių vi
suomeniniame gyvenimo. Jis daug 
gelbsti rengime L. Vyčių 17 Seimo.

TAUPYKITE PINIGUS
Kiekvienas žinote, kad ateinančią žiema 

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

THE VILIJA
COAL, VVOOD & COKE CO.

3700 So. Spaulding Avė.
Telephone Lafayette 2584

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

pas panelę Baroniutę. Sus-mas, Grižus 
buvo skaitlingas, nes visos na- jau laukė su vakariene. Žo- ’pedicijoje j Aleksiką. Reika
las yra pilnos noro darbuotis J džiu, Įspūdžių, kiek patyrėtu linga tiknj žinių apie juos.
Daug svarbių dalykų apsvars
tyta draugijos labui.

Po susirinkimo žaista 
“bunco”, kurio pelnas ėjo nau

Detroite, niekados nepamir
šim.

Visa 42 kuopa taria širdin 
ginusią ačiū gerb. klebonui

jos bažnyčios fondam Viskam kun. J. Čižauskui vsiai 54 kuo- 
pasibaigus, p. Baronienė paga-'paį jr visiems už toki puikų 
mino gardų užkandi. Įinns priėmimą.

Vijurko Sesutė. « i M. P.
T7—rr u \

GRAND RAPIDS, MICH. PAIEŠKOMA,

Kalašauskai, Juozas ir Afa-

Ieško sesuo Adolfina.

Pšeorskaitės, Elena, Stase 
ir Zofija, kilę iš Bračiulių km,, 
Seirijų valse. Elena ištekėjusi 
už Šiaulio. Amerikon išvykę 
1911 ar 1912 m. Ieško gimi
naitis Juozas Čereška,

Ieškomieji arba apie juos 
ką nors žinantieji maloniai 
kviečiami atsiliepti šiuo adre
su: > I i I

Jei iškiltų gaisras šių naktį ir paverstų j pelenus Tamstos rakan
dus arba namų, kiek tamista prarastum?

Jei rakandai arba namas nėra inšurinti ir sudegtu, tai visas 
Tamstos ilgų metų uždarbis nueitų į nieką.

Šioj šalyj iškj'.a 360 gaisrų kas diena. Tamstos namas gali 
būti sekantis.

Išleisdamas keletu dolerių J metus, gali gauti apsaugų tūkstan
čių vertės laike nelaimės.

Inšurink savo rakandus ir namų senoje, geroje ir patirtoje kom
panijoje.

Musų raštinėje inšurinai rašoma tik senose ir tvirtose kompa
nijose, kurios yra žinomos delet teisaus ir guc-ito apmokėjimo nuos
tolių po nelaimėa

Užsakymus priimame ypatiškai, per telefoną arba laišku.

WAITCHES BROTHERS CORPORATION
Real Estate 

52 E. 107th STREET
Telefonas Pullman 5950

Loans — Insurance
CHICAGO, ILL.

Ekskursijos įspūdžiai. ,A.. v. • ,v‘ (tijosius, kilę ik Veiverių vai s-Į
A. L. R. K. Aloterų Są-gos čiaus, Skriaudžių km., Ala-! 

i 42 kp. išvažiavimas liepos 21 riampolės apskr., Amerikoje i
d. pavyko. apie 30 m. Ieško brolis Kazys. ■

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA,
15 Park Row,

New York City.

KELIAUK | LIETUVA PER

KLAIPĖDĄ
Laivais

u

Baltic America Line
Pranešame, kad paskutinis šių metu lietuvių ekskursinis lai

vas išplauks tiesiai

į KLAIPĖDĄ
RUGPIŪČIO - AUGUST 10, LAIVU ESTONIA
Tad pasinaudokite šia paskutine proga. Visus kelionei reika

lingus prirengimus dar galime suspėti atlikti. Tik reikia tuoj 
kreiptis į mus.

(Apie iškeliavimų iš Chicagos bus vėliau paskelbta. Tėmy
kite musu pranešima “Drauge”)

Paul P. Daltutis & Co.
3327 So. Halsted SM

■ •

CHICAGO, ILL.

Telefonas YARDS 4669

BALTIC AMERIKOS LENUOS

Žemiausios Kainos Tiesiai Į

KLAIPĖDA IR ATGAL
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuo

mi sučėdysite sau pinigų.
Trečia klase ............................$107.00
Trečia klase į ten ir atgal,

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

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

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

“Revenue Tax ir Pagalvė “Head Tax” atskirai
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — 

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

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

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko,
“Estonia” Ang. 10 Į “Poloniu” Sept. 7 
“Lituania” Aug. 31 | “Estonia” Sept. 17

Del visų informacijų kreipkitės j vietos agentą arba

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn Str. Chicago, III.
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CHICAGO
KUR RYTOJ VI3I PASIMA

TYSIM?

Rytoj, kaip jau skelbta, į-

L. VYČIŲ SEIMAS CLEVE- 
LANDE.

L. Vyčių XVlI-sis seimas į-
vyks sv. Kazimiero Akad. Re- vyks rugpiučio 5, 6 ir 7 dd.,
mėjų metinis piknikas, Mar- Cleveland, 0.
quette Parke. Dienų prieš seimų, rugpiučio

Senai laukta ši pramoga, ir 4 d., vietinė (Cleveland) vy- 
senai visi prie jos rengiasi. čių kuopa rengia išvažiavimų Į

Visų parapijų rėmėjos dir- delegatams pagerbti, 
ba sutartinai, kad kodaugiau- ' Visas tris seimo dienas va
šiai svetelių sukvietus sion, karais bus parengimai: vaka- 
gražion įpramogon. ras ir prakalbos, koncertas ir

Dirba sesutės Šv. Kazimiero,
kad pagaminus skaniausių
“sandvičių” ir kitų gerybių 
svetelių užkandžiui.

Gerb. klebonai iš sakyklų

šokiai, ir bankietas su maišyta 
programa.

Cleveland yra gražus mies
tas ir yra vielų kuriomis ga
lima pasigrožėti ir kur gražiai

JUOZAS LUIZA d. Černiausko darže. Parapi
jos komitetas ir būrelis uolių
jų parapijonų, klebonui vado
vaujant, jau uoliai prie pikni
ko ruošiasi.

Vietinis.

KUR GALIMA GAUTI FED. 
KONGRESO V AKA 
. RAMS TIKIETŲ.

Dievo Apveizdos Parap.
pas Pankauskienę, 2022 Canal- 
port Avė. ir pas Veronika Lu
košienę, 1928 Canalport Avė.

West Sidėje “Draugo” kny 
gynė 2334 So. Oakley Avė. ir 
pas Aušros Vartų klebonų, * 
2327 W. 23 Place.

Telefonas Boulevard 1939

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

dieną, tr 6:30 iki 9:30 vakare .

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

Re* Tel. Mldway fili!
Dr. R. 0. 0 U P L E R

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avė Ir 24-tas Street 
Telefonai Canal 171I--6241 

valandos: 2 11d 4 p. p. PanedėllsUs 
Ir Ketvertais vakara

Tel. Canal <764 Vlrglnla <886

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETKIUa

Gydo staigias Ir cOroniAkae ita»- 
vyrų, moterų Ir valkų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdiena aae 
pietų Ir 8 vai. vakaro.

Nedėliomis Ir seredomis tik 
Kkal no susitarus

Ofisas ir Laboratonj*
Ir I-RAI

2130 Wffi6T 22nd STREE’I
CHICAGO

paskelbs savo parapijonams ir praleisti.
patars vykti į Sį piknikų, nes KaiP chieagiečiams nukeliauti.
jisai rengiamas geram ir nau
dingam tikslui, būtent šv. Ka
zimiero Vienuolyno naudai, t. 
y. tos įstaigos, kuri iš savo 
centro Chicagoje, apielinkėse 
ir tolimesniuose miestuose siun 
čia spindulius apšvietus ir 
kultūros.

Tad dera visiems mums su- 
sivažiuoti gražiame parke ry
toj ir, sulig išgalės, padaryt 
piknikų sėkmingu.

Jeigu lytų, tai piknikas į-

Yažiuoti i Cleveland galima 
busu, paprastai $8.00 j vienų 
pusę.

Niekei Plate gelžkeliu kai
nuoja $11.28 į vienų pusę. Iš 
Cbicagos j Clevelandų trauki
niu nukeliauti ima apie 10 
valandų.

Kai-kuriais kitais trauki
niais keliauti į Cleveland kai
nuoja $12.28.

Niekei Plate gelžkelis iki 
spalių 31 d. round trip, iš Chi 
cago Į Buffalo ir atgal, tero-

L. Vyčių 25 kuopos (Cleveland, O.) 
darbuotojas, smuikininkas. Jis yra 
dar jaunas, bet jau daug pasidarba
vęs clevelandiečių tarpe. Yra vedėjas 
lietuvių orchestros. Vytis J. Luiza 
dalyvaus šeiminėje programoje.

DR. M. T. STRIKOL I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7829 

Rea. <641 BouthAlbany Avenue
Tel. Proepeet 1924 

Valandos 2-4,6-8 Nedėlloj 19-18

DR. J. J. KONARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

irisas 2403 WEST <2 STREET 
Kertė So. Western Avenue

Tel. Prospect 1028 
Kesidenctja 2859 So. Leavitt 8< 

Tel Canal 2120
valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 ▼. v 

Nedėlloj pagal susitarimų

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

madieny rugpiučio mėnesio PARCINKULIO ATLAIDAI, į
Aušros Vartų bažnyčioje suma, ------------ ; I
bus su įstatymu šv. Sakratnen- Į Bridgeport. — Musų Šv. 
to. Jurgio bažnyčioj vakar įvyko

pirmieji Parcinkulio atlaidai. 
Ketvirtadienio vakare buvo 
klausoma išpažintis. Žmonės

, X Ryt tuojau imi sumos a) 
Kolegijos Rėmėjų mėnesinis 
susirinkimas mokykloje; b) 1 
vai. šv. Kazimiero vyrų ir mo 
terų susirinkimas svetainėje;

vyks Šv. Kazimiero Vienuoly- kuoja $28.14. Pakelyje galima c) Akademijos Rėmėjų
no Auditoriume.

ADVOKATAI:

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefoną® Canal 2552
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Serednnis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

sustoti ant kiek norima, pav. vai.
Clevelande, Niagara Falk ir

t- nikelio mišparų nebus; jeigu
Baltimore and Oliio (B k išartais atsitiktų lietus, tai 

O.) gelžkelis turės ekskursinį1 parapjjos pįfcnįkėlis su visai

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 9998

OR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREE1
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.
Valandas; prieš pietus pagal sutartį 
Namuose 2-4 po plet. ofise 6-8 v. v.

JOHN B. BORDEN
(John Hagdziunas Bordcn)

ADVOKATAS

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

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Tclcphoae Roosevelt 0080 

MaoHe: 8 Iki B ryte Tel. Repub. 0600

traukinį į Cleveland rugpiučio laimfjilnais u. vasi4mi, 
3 d., grįžti į Chicago rugpiu
čio 4 d. Bilietas “round trip 
į Cleveland ir atgal į Chicago, 
kainuos tik $7.00.

Daugelis chicagiečių keliaus 
savo arba draugų automobi
liuose.

Galima tikėtis, kad daug 
chicagiečių vyčių darbuotojų 
dalyvaus L. Vyčių seime Cle
veland, nes tai, palyginamai 
netoli, gi clevelandiečiai žmo
nės yra nuoširdus ir vaišingi, 
ir jie labai rūpestingai ruošia
si prie šio seimo.

Vytis.

uoliai naudojosi proga įgyti
Dievo malonių ir skaitlingai

! lankėsi bažnyčion per visas Tel- Hemiock 8iei 4 i
iškilmes.

Pralotas kun. M. L. Krušas 
X Ryt deliai parapijos pik -, vįkaras kun. Martinkus iš va- 

kacijų sugrįžo pereitų trečia
dienį. Kleboną laukė du svar
biu darbu — Parcinkulio at-_ Ree. ui. van Buren <868 

laidai ir parapijos antrasis 
piknikas, kurs įvyks rugp. 25

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2436 Weat <9 Street 
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9 

v. v. Nedelioj susitarus.

MUSŲ RADIO.

,, persikeltų į svetainę.
II. ■iVi’...............................———

DR. T. DUNDULIS

NAUJA VICTOR RADIO
10 tūbų Kaina $1 55.00

'{t.........

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Sulte i06 1579 Milvvankee Avė.

Tel. Brunsvvlck 0624I
Valandos; nuo 2 Iki 7:80 vai. vak 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 2 vai 
po pietų.

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

Tel. Kenwood 5107 
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU

JOSEPH J. GRISH
(Juozai J. Grisius) 

advokatas 
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Eeulevard 2800 
RESIDENCIJA: 

<515 So. Rockwell Street 
Telef. Republic 9723

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

127 N. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare

63 E. 107 St., Kamp. Mft-higan Avė. 
Tel. Pullman 6960 

=fc=------ ------ ' -------------

Telephone Central 6926

F. W, CUERNAUCKAS
ADVOKATAS

134 North LaSalIe Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 iki 6 vai. vak.
LacaJ Office; 1900 So. Union Avė. 

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

A. A. O LIS
ADVOKATAS

11 Bo. Ta Šalie St. Room 2991 
Tel. Randolph 0331-0222 Vai. 9-6

Vakarai*
2241 SO. HALSTED STREET 

TeL Ykctory 6662
7-9 v. v< apart Panedėllo Ir 

Pėdnyčios

West Side. — Per a. a. Pran 
ciškaus Strauko laidotuvėse I

* i
pasirodė, kad Altorių Puošimo 
draugija, be. pavienių narių, | 
da daro pastangų, kad savo ' 
draugijoje turėti nariais ir 
šeimynas, iš kurių tarpo pi r-į 
įnašai išsiskyrė a. a. Stralikas į 
Ketvirtadienyje per jo laido
tuves draugija davė visų būrį, 
juodai apsitaisiusiųjų narių 
palydovų “in corpore” su mi
rusiojo šeimyna dalyvaujančių 
Inidotuvėse klausančių šv. Mi
šių ir už mirusį kaipo dvasinį ’ 
vainikų aukojančių šv. Ko- i 
niunijų.

Tikrai sektinas, gražus su-1 
manymas, kuris pilnai atsako ! 
krikščioniškojo laidojimo dva-j 
-iai ir nuo draugijos deda ant 
savo mirusiojo nario karsto 
novysiantį gyvąjį dvasinį vai
nikų. • 4j

Tai dar pirmos AVestsidėje 
taip įspūdingos laidotuvės, ku
riose mpasityčiotu iš mirusio
jo šeimos, jų guodžiant bepras
mės linksmybės ženklais, gėlių 
puokštėmis bei supintais iš jų 
vainikais.

X Ryt kaipo nirniuut sek- i

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaiku Ir visu chronišku ligų

: Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago 
arti 31st Street11 1111

Valandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet, 
1 7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais

10-12.

OPTEMITRIBTAI

DR. VAITUSH, 0. D.

Pamatykite pas

JosFBudrik
Ine.

3417-21 So. Halsted St.
Telefonas Boulevard 4705

‘V.

lietuvis Akių Specialistas
Palengvins aklų {tempimą ku

ri* esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, aklų aptemimo, 
ąėrvttotumo, skaudamą aklų kar
štį. Atitaisau kreiva* akla nuimu 
oataractus. Atitaisau trumpą re- 
fystę Ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akiniu* vi
suose atsitikimuose, egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausia* klaidas.

Specialė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučlaana

Valandos nuo 16 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis auo 16 ryto iki 
12 po pietų.

4712 8. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit, bet eikit 
pas tikrų specialistų, ne pas kokj 
uepatyrėlj. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
lūms kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno lšegzami- 
aavimo. Jus sutaupysit laikų ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
aegalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, eu- 
radymul žmogaus kenksmingumų.

Mano Radio — Sccpe — ftaggl 
K-ltay Roentgeno 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 

‘gų skilvio, žarnų. Inkstų, odos. 
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią užsisenėjuslą, Įsikerojusią, 
chronišką ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytoju) 
>*atldėliokit neatėję pas mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1616
39 W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
• po pietų. Vakarais nuo 6 iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 VVashington
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2430-2451

DR. S. A. DOVVIAT
Gydytojas ir Chirurgas 

REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI. Nedėliomis
Tel. Cicero 2888 Susitarus

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5912

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. VVALLACE STREET

DENTISTAI

nffloe Boulevard 7642

OR. G. Z. VEZELIS
LIETU 918 DENTISTAS 

6646 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptlekos

Tel. Canal <222

DR. G. I. BLOŽIS 
dentistas

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
ano 1 iki 9 vakare

Tel Brunsvrlck 9626
DR. a. j. GUSSEN

Lietuvi* Dentistas 
1679 MILWAUKEB AVENUE 

Valandos; 9-19, 1-6, 6-6:96
■•kmadlenlels Ir trečiadieniais

nagai susitarimą.

Tel. Lafayette 6826

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 
4193 Archer Aveone

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 622J 
Rezidencija: 6640 So Maplevvood 

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

Nedėlloj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 66 00 S. Artesian Avė. 

Valandos. 11 ryto iki 8 po pietų
6 iki 8:80 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

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

pietų: 7—8:20 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12 

TELEFONAS MIDWAY 2886

Tel. Boulevard 1401

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

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

7—9 vakare

DR.HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 2* 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo stalgias ir chroniška* 11- 
gasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausiu* metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street 

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 16 — 12 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Rea. So. Phore 
2238, arba Randolph 6800.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994 

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.

Ofiso Tel. Victory 2687
Of. Ir Res. Tst Hemloek 2674 

DR. J. P. PO1KA
3188 8 HAlJtTED 8TRBBT 

Antras ofisas Ir Rezidencija
8504 3. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-18 rytais: nuo
7- 9 vak. Antra Of. Vai.: Nuo 9-6 
po plet: Utai-n. ir Subat Nuo
8- 9 vak. Šventadieniais pagal *■- 
tarto*.
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CHICAGOJE

Žiliu žineles važiavime per neatsargumą iš
narino ranką, kuri buvo labai 
sutinus. Vienok dabar gydy
tojo rūpesčiu tinimas atslun- 
ga. Del tos priežasties negalė-

X Kun. A. Linkus grįžo iš 
atostogų saulės nudegtas.

X Tovnoflakiečiai pp. Ma- jo važiuoti ir į Moterų Sąjun- 
lišauskai taip-gi grįžo iš atos- gos Seimą. P-nia M. Paukš- 
togų. Sako, turėję įdomų “tri-, tienė jau į 3 M. S. Seimą butų

West Side j, pirm. P. Balčiū
nas, sekr. Ben. J. Kazariaus- 
kas, o kasierium M. Meldažis, 
savininkas didžiosios West 
Sidės salės. Turi gerą pasise
kimų, susirinkimus laiko tre- 
čiadenių vakarais.

nevižio kupčius, kurs trum
pam laikui atvykęs Chicagon 
biznio reikalais. Taipgi pa
kviestas į pikniką “Draugo” 
prof. Kampininkas ir dvi či
gonės iš Brighton Parko.

Tad piknikas bus įvairus,

pą” automobiliumi. Apsuko: 
Cider Lake, Round Lake, Lake 
Geneva. P-nia Mališauskienė

vykus savo lėšomis. Kuopa tu
rėtų branginti tokias nares.

X Užvakar į Motefų Sąjun-
grįžo tikra ligonė. Mat, saulu-,gos Seimą, New Britein, Conn. 
tės spinduliais perdaug nau-Į^ Chicagos išvyko Centro 
dojosi. , -rašt. p. M. Vaičiūnienė, “M.

X Kaz. Kulbis, Aušros Var-(»’argas ir .svečių bus iš į va i-
tų par. komitetninkas pasiža-.rHJ kraštų, 
dėjo sutraukti į piknikėlį I gavusieji tikietus grą-
daug jaunimo. Mat jis titri ma- rinkite juos, nes tie tikietai y- 
šiną ir tas padaryti jam bus > hiimėjimais, o laimėjimų 
leng.va> j yra daug kaip va: gyvas par-

PRANEŠIMAS ĮR PATARI- Žas’ 8**dys, višta, albumai, 
MAR Įhnygos, laikraščių prenumera- J

tos, lietuviški kaklaraišiai, lie-
■ j. ski č , i • • • • i i •

yra įsitikinę, kad jie savo po
ziciją pajėgs apginti. Visi trys 
yra geri sportsmenai — golfi- 
ninkai. Savo jaugte jie turi 
dar tris gerus.

Žodžiu, šios busimos rung
tynės ne tik golfininkus, bet 
visus sporto mėgėjus užintere- 
savo.

Šiai iibunitf
kasa ir Rokiškio apskrity, v- 
pae Abelių valsčiuj. Mat, mi
škų departamentas, ten pats 
suorganizavo pavyzdingą ka
simą. Tokių pavyzdingo kasi
mo punktų mažai miškingose 
vietose departamentas yra į- 
steigęs apie 10. Tuo tarpu 
veikia šeši. “R.”

Bug£. 3 d., 1929

PAIEsKAU sesers Malvynos 
Macaitės po vyru Bublienė. 
10 metų atgal gyveno De- 
troit, Mieli. Pati ar ją žinan
tieji praneškit. Turim svarbu 
reikalą.

SOFIJA GRINEVIČIENĖ 
R. No. 3, Box 37 
Three Oak, Mich.

EXTR A 
Šviežus saldainiai iš 

Lietuvos

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Tik ką gauta iš Lietuvos

West Side _ Antrasis Auš'saldainiai ir daug ki- S™žių’ >vairi,» Rutos sakIai- 
Wcat Bio«. Antrasis aus mių. ^uįros vartų pa-

• • i rapijos piknikėlyje šiandie ir
Pikniko vyriausiu komen- 5 . . - . .

rytoj ir Sv. Kazimiero Aka-

X P-nia M. Paukštienė, M. p”-redaktorė p. S. Šakalinė ros Vartų par. piknikas jau 
Sąj. 21 kp. iždin., kuopos iš J ir p. Sriubienė iš Cicero. ' į čia pat. Rytoj parapijos dar-! ^KUiko vyriausiu

X Moterų Sąjungos Seimas že įvyks ta pramoga. Viskas (l««tu bus Cipnjonas Drukte- demij.og Remėj piknike Ma- 
įvyks rugp. 5, 6 ir 7 dd. jau prirengta pasitikti, pri- nJs» P®1*- komiteto narys,

UHalkau visokių auk- 
ainių lr sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados 
adio, pianų rolių, ra- 

aordų lr 1.1 Taisau 
laikrodžius lr muzikos 
instrumentus.

Del geriausios rųSlea 
‘lr patarnavimo, šaukit

GKEEN VALLEY 
PRODUCTS 

Jlsells ivležlų klausi
nių, sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1189

'ik A KORIAI

S. D, LAGIIAIVICZ
detuvls Graborius 
Patarnauja laido 

cuvėse kuopiglausia. 
Reikale meldžiu at- 
alSauktl, o mano 
darbu busite ažgs- 
ledlntl.
rei. Roosevelt 1516 
irta 2516 
2314 W. 23rd Place 

Chieago m

X Šiandie daug chicagieeių imti, pavaišinti ir palinksmin- 
Vyčių išvažiuoja į L. Vyčių 17 ti skaitlingą publiką.
Seimą, Cleveland, Ohio. Mano- Sekmadienį visada esti įviri
nta, kad Seime delegatų iš riose vietose viešų arba šei- Į 
Chicagos bus arti 30. myniškų parengimų., Žmogus

X Viena didžiausių Vyčių kartais gatavas susidraskyti, 
kuopų, būtent 24 (West Side), kad į vieną ir kitą gerą pra- 
kuriai vadovauja darbštus mogą patekti. Pavyzdžiui ry- 
pirm. p. Pašvenskas, delega- toj, kada įvyksta musų para-

i tais į XVII Vyčių Seiiųą iš- pijos piknikas, kartu įvyksta .

su
savo adjutantais.

Iš lietuvių poliemonų pikni
ko tvarkdariais bus V. Duo
ba, V. Sakavičius, K. Zaura 
S, Pileckas ir B. Survila.

Rengėjai.

2650 West 63rd St. Chieago.
Telefonas HEMLOCK 8 S 80

B0AT ERCURSION’

rųuette Parke.
Gauta šitokių lūšių: širde

lių, vaisinių, vėžių, vyšnių ir Uer visą rugpiučio (August) 
daug kitokių gražiuose apvy- mėnesį kas pirks musų krautu- 
niojimuose su dideliais atvai- vėj 100 svari} Hanuner Bro- 
zdeliais. tliers AVhite Lead, tas gaus

Visi turintieji giliukį lai- 4 colių gryni} Chinijos šerių

mės tų gardžių ir gražių sai- šepetį dykai.
1 •
. dainių. ,* *■’ C . .. i

Drdėiis “boat ęxcursion” į- X Pereitą antradienį Auš- 
Vyks rugp. 4 d. Ją, rengia trys ros Vartų par. mokyklos kam- 

, didžiausios Vyčių kuopos: baryj įvyko Federacijos aps-
Cleveland, Ohio, išvažiuoja Parke. Niekas neužgin^'kad 'CicCT0.£ B"’ s™i™ki’"aa- B"™ at

-tau. Dr. J. Navickas, Ber. ten svarbu ir įdomu būti. ' ; st°7 Lr kalo”W 'ssk‘-
_ Kolegijos Direktorius. ______. 9:48 "Da.ylightSav.ng” lai- nant Town oi Lake.

inko Ig. Sakalą ir A. Valonį. ir šv. Kazimiero Akademijos { 
X Rytoj į Vyčių Seimą, rėmėjų piknikas 

Parke. Niekas neui 
ten svarbu ir įdomu būti.

PRANEŠIMAS
Turime 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 
vakarais ir Šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082Pristatom visur.

j. BALSEVIGIS
2325 So. Hoyne Avė.

Telefonas Canal 6850 

Chieago, III.

AUGUST SPECIAL
Geras vamish ku 
ris džiuna j ke
turias valandas.
Gajltna vartoti 
ant medžių ir 
fllorų arba kll- 
JOnkų. Duodame 
trijų colių brušį 
su kiekvienu ga
lionu.
Tiktai $3.00 Gal.

St. Louis “Dutch Boy” vvhlte

Simpatiškas
Mandagus - no.egųos inrea,orine r Taip dalykams esant Aušros ku nM0^)chTgan''iv7tilto"'i daug kalbia’busiantį Pede-

Geresms ir P,ges- X 1-nas Pe ras Sbogens, Vartų par. pikniko rengėjai Mj^ukce, Wis. Grieš mažina racijos Seimu Ciceroj ir apie- 
ms uz kitu patar- Metropolitan State Bank, iž- padaro tarp, kad vienu Savin kol Milwaukee. Ira kitus visuomeniškus reikalus.

Davimas. įninkąs po Austos Vartu pa- dn zuikiu nuSovus, tai yra kad didett «•» ioldams. IMip pat Gražiai pakalbėjo svečias kun. STBBUKINGAS BARGENAS « ■" “< ..................■’“»
rap. pikniko, pirmadieny su galima būt prisidėti prie pa- ; ■ - ...... ................ OAMU Turpentme .............. soc. gai.

Buvo

NAMAI -- ŽEMĖ

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 lr 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Ciceru 
Tel. Cicero 2794

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

žmona automobiliumi išvyks rapijos pikniko ir būti šv. 
vakacijų į AVisconsino valsti- Kazimiero Akademijos rėmė- ■■
j,. O jei vieta gerai klosis j, piknike. ' Į^. - sl1giedūOta

ai pasie s ir te įgano ir, Aušros Vartų par. piknikąs pašdėfi.' “Befreshment nes ant n

yra. dailus restoranas. Katrie Karalius, Lietuvos ateitininkų 2 mūriniai namai, ant 75 pa
savo valgius. ve&is, tiems bus atstovas. Federacijos Centro dų, mislijų keliauti Lietuvon,
Vietas atsisėst. Taip pat yra pirmininkui kun. AJbavičiui turiu į 2 savaiti parduoti arba 

Ilgiausių Metų, išmainyti į lotus. Randasi No. 
ytojaus pripuolė jo Sacramento ir Diversey st. La-

J. F. RADZIUS

-. . ... Q . . eavąme darže prasidės šešta- Šthnd” viena puikiausių. Že- vardo diena. Galop “Draugo” bai graži vieta, dideli medžiai,
Ha įe v ryto jau- dieny, rugpj. 3 d. , daug maž mėfc kraštas matyt kol pasieki administratorius kun. Matu- bušiai Kreipkitės

11 geP°r 0 eJul P' 5 vai. vak. ir tęgįp įjii yėlumos. MilVvaukea. Bus ir “entertain- laitis dėkojo už paramą pir.
A. Vardauskm Sv. Bernardo Tie, kurie norės vykti sekina-«meBv> taip pat ir “raffle” mąjam “Draugo” piknikui ir
įgonunj us operaci- dįeny į Marąuette Parką, tai Į saldainių. Iš Milwaūkee laivas kartu kvietė į talką rudeni-

f paZlstami pra‘ Prašomi į parapijos pikniką ' išplauks 5 vaf. Chicagos ląiku. niam “Draugo” piknikui.

atsilankyti šiandie, šeštadieny, Chieagoj bus 10 vai. vakare. Daug tikietų paimta išplatini-

bušiai Kreipkitės
P. KRAUCZUNA8 

Hemlock 0276

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 
CHICAGOJE

Laidotuvėse pa- 
' tarnauju geriausia 

lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų U- 
dlrbuvtės.

OFISAS
668 West IS St. į 
Tel. Canal 6174 
SCI RIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Vlctorv 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
graborius

Musų patarnavlmaa 
visuomet sųžinlngas lr 
nebrangus, nes neturi
me ISlaldų uilalfcymnl 
įkyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

X Visi stebisi, kaip Jievutė, rugpj 3 d.
ir Kastute gerų katalikų du- .Sekmadieny parapijos pik-'šeštadienio 11 vai. vakaro pas 
kterys, is Marųuette Parko nikag prasidės <po sumos ir. žig. Vy&uiaųąltą, 2517 W. 43 
pateko į nekatalikų rengiamą trauki?is iki 10 vai. vak. TadJSt-Vist ekskursantui susirinks 
kontestą^ , . • tiė,. kuriė drenos metu -bus iš- < prie savo parapijų bažnyčių

X Aušros Vartų par. pikni- vykę. kitur; sugrįžę vakare 'dar . 7 :30 vai. ryte, 'kur da bus ga- 
kėliui stambios, dovanos vis suspės atsilankyti j-parapijinį linia įsigyti tįkietų nuo ko 
plaukia. P-nia Motuzienė su, pikniką. . , A, J misijos narįų. Kątrie, dalyvaus

dukterimis atsiuntė gražią j jungėjai pageidauja, įad kitų kolonijų, tai prie pat 
mirtą, p-nia O. Vistartienė su piknikas, butų .kųoskajtlingiau- Jaivo bus komisijos nariai ir 
dukterim Francis atsiuntė gar pageįdąuja, kad atsilan- patarnaus
džaų pyragėlių, Simono Dau- l<yti} seni, jauni ir vaikai. Pri- 
kanto sipulka, turinti ofisą mename, kad vaikai privalo 
Meldažio name, 2242 M. 23 PI. Ida/Že padoriai Užsilaikyti. Vai 

tel. Roosevelt 8887, atsiuntė kai-triukšmadariai iš daržo 
skrynią geriausių Havanos d- bus pašalinti. Būt gerai, kad 
garų. 6i spnlka yra seniausia h,vai patyg savo vaikus’tvar- 

koj laikytų.
Piknikui prasidėjus tuoj 

pradės griežti orkestrą, veda
ma J. Phillips; orkestrą links
mins piknikierius iki vėlumos.

Restorane bus

Tikintus galimą įsigyti iki ’isB

PRANEŠIMAI.
Bridgeport. — Simano Dau- qqq

pardavimui su dideliu
BARGENU

Su $300 cash, likusieji po 
$35 mėn. nupirksi plytų ir me
džio namą ant W. 18 PI. arti 

: Leavitt su 6 mažomis remto
mis. Rendų mėn. $60. Kaina

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 Wert 46th Street

Komisijoj nariai: Adolph 
Lapinskus, Ędward žilvitis, 
Helen Young, r Adei Kazlaus
kas, Sylvia Stann ir Charlie 
Cramont. Tikietai “round 
trip” $2.25.

Vytis.

GOLmmiKŲ TORVAMEN- 
TA8.

kanto draugija laikys mėnesi
nį susirinkimą sekmadieny, 
rugpiūčio 4 d., 12 vai. dieną, 
Lietuvių Auditorium.

Nariai būtinai malonėkite

ANNA OGEOLO 
2141 West 18 Place

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chieago, DI.
Telefonas Lafayette 4689

IYIBV5 K0NTKAKT08I*

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palotini 

fc Hardvvare Co., dabar perėmė visą 
Man} ) savo rankas lr duos visose Slo 
blsnlo Sakose pirmoa klesos patar 
navlmg.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Painters & Decorators 
J. 8. Ramancionis, savininkas
3147 So. Halsted Street

TeL Vlctory 7281

DIDĖLIS BARGENAS
Su $200 cash, likusieji ant 

laiku sueiti, nes turime naujų ' išmokėjimo, pirksi puikų ke- 
' reikalų svarstymui.

M. ZIZAS

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiška 
patarnavimą.
Pata,rnavlma.« 

visose Chica 
gos da/yse ! 
prlemlesčuos.
Grabai pigia 

net už $25
OFISAS

82.3H South 
Halsted S«

Vlctory 4088 
89

4424 Ro. Rockvrell St. 

Vlrginia 1290

f EZERSKI
LIBTUVII) GRABORIU*

Ofisas: ___
««3 8. MARSHFIELD AVENUB 

Tel. Boulevard 9117

Namą Statymo Kontraktorius 
8tatau Įvairiausius namus prieinama

kaina.
7217 S. California Avenue

Telef. Hemlock 51526
tūrių kambarių namą Stickney 

j su dideliu lotu, 3 blokai nuo 
, Ogden avė. Kaina tik $4,300.

Su $200 cash, likusieji, kaip 
rondo, pirksi šešių kambarių

—:-----------  namą, lotas '63x289, 1 blokas
Ligšiol Lietuvoje būdavo nuo Aurora Elgin geležinkelio, 

tokii} vietų, kur žmnnės patys Berkley mieste. Kaina $4,500. 
nemokėdavo kasti durpių ir ^uk arba kreipkis 
jų nekūrindavo. Tokių dau
giausia būdavo miškinguose 
rajonuose. Bet dėl to turėda-

P. K., nut. rašt

PRATINA KORYTI 
DURPES

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorius 
Dažų Ir Popieros Krautuvė 

2884 8. LEAVITT 8T. Chieago

Rampas 46th lr Paulina Sta 
TO. Blvd. BIOS

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu almpatll-

golfinmkus, kurie pernai lai- j Seniau ūkininkai durpes ka-
K.flr«. •»"..»« j pat darže «kepf, bus daug ,,,mpionilt,. Rungtynės sdavo Suvalkų krašte ir 2e-

=r------ !—ll ' 'ir *t,iokul užkandžiu- Iš f°r-: įvyks rugpinf-io 7 d., Cog Ilill maiėiu centre, bet šiemet jau
n»s bus saldaus pieno, kiao-„ va| j. , --------
šunų, sūnų, lašinių ir kito-, l PARDAVIMUI grocernė

greitas, X - „ Bridgeporto golfininkai iš „
prw nia..ę». p«i»rn-.u».u .....p»vi.- ”'an n™*1'inia^ šaukė į rungtynes West Sides VO nukentėti miškai,
kai. mandagiai, gerai ir pigiau i dogsai bus šviežus, karsti čia goifjn{nknH kurįe pernai lai-

irnnlv^la Aal 8-rm—nn  x 1 y ’vi . , * i y ° ’ •

FRANK J. PETRU 
1443 West 18 Street 

TeL Canal 0806

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rocksrell Street

negu kitur 
Sykai.

SUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Had'ey Llc. 

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 3161

NAMŲ PIRKĖJAMS
fttai jums didžiausias barge- 

nns, kokį tik esate matę. 2 fla- 
tų plytų namas, šviežiai nu- 
pentintas, 5-5 kamb., maudyklų Dievo dovanų. Bus įtai- Kieki girdėjome, ir vienoje b_t pinota į trumpą . . v

syta Panevėžio užeiga, knr ir antroje pusėje yra gerų gol- jajk^. Gera vieta, biznis se- ne’ K . ir u°’
patarnaus patyrė par. darbuo- fininkų. Bridgeportiečiai turi nai išdirbtas, lietuvių apgy- ^»nx šildomas, uždarytas stik- 
tojai Juozas Kulbis ir Potraa profesionalu p. Meni, dr. Nai- Ventoj apylinkėj. Arti bažny- linis porfius, 18x18 garadžius.

čios ir mokyklos. Kaina $275 Pamatyk savininką vakarais.

Tai. Boulevard 6114

M. YUSZKA & CO.
PLUlhUNG A HEATING 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar 
nauju kuogeriausia 

4444 80 PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOin

Totafonaa Yards 111$

STANLEY Pi MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BAL8AMUOTOJA8

Turiu automobilius risoMams 
raikai ima. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chieago, UI.

Fabijonaitis, abu parapijos kelį ir džiaugiasi gavę savo 
komitetninkai. Pakvietimai y- puste gerą golfininką studen- 
ra pasiųsti biznieriams, sve- tą Savicką. Bet Westsaidiečiai 
timtaučianis' ir saviškiams ir sako, kad dėl to nėra baimės, 
kitose kolonijose esantiems. Iš Savo “karūną” mano apginti,

Kreiptis: >.
1802 W. 46 St

Tel. Lafayette 5313

3610 Lowe Avenue

BARGENAS
Pardavimui naujas, plytų.__  _ PARSIDUODA Grosemė ir

Marąuette Parko nuo kontrak- nors spėja, kld rungtynės bus Saldainių krautuvė. Biznis iš- 2 flatų namus, po 5 kamb., ve-

toriaus Griciaus atsakymas įdomiom ir šiais meteis daug dirbtas, lietuvių apgyventoje liausios mados ,taisymai ą-
jau gautas. Mariampolės kup- “karštesnės”, negu pernai, apielinkėje, taipgi yra nema- tu°3

čius su Sore, Raseinių Magdė Joną# ir Julius Bronzai, o iai ir svetimtaučių. ,,
ir Telšių Pliumpis. Bus ir Pa- taipgi Ir Justas Mackevičius t 4354 8. Mapleurood: Avė. I

6804 So. Rockwell St.
Pirmas augštis

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vienų dienų. 
Perkame real eatate kontraktua 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $600,000 00 
8)104 80. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 6718-6716

t


