
Katalikai paaaullonys turi kilnų ul- 
davlnl, — JneStl J Šeimyna* Ir J vi
suomenę Kristau* mokslą., atnaujinti 
įmonių dvasią.. JSzaus Širdies viešpa
tavimas milijonų Širdyse — tai musų 
užduotla “Draugas” padės jums tą 
apaštaiavlmo darbą tftllktt Uštat, 
skaitykite Ir platinkite “Draugą.”

LITHUANIAN DAILY FRIEND

"Draugas" atstovauja organlsuotų 
katalikų mlnt|, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sąjungaa para 
pijąs Ir lietuvių kolonijas. “Draugas* 
džiaugiasi didele katalikų parama b 
nori, kad toliau pasilaikytų tie prie 
tellSkl jausmai.
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KINIJOS VALDŽIA PABŪGUS KURS 
TOMŲ MONGOLO PUOLIMO

BRIANDO KABINETE PASILIEKA VISI 
BUVę MINISTERIAI

“Graf Zeppelin” Į Ameriką

<OMUNISTŲ PROPAGANDA
FRANCUZŲ KARIUOMENE JE

z* r
JAUNI FAŠISTAI VYKSTA APLANKYTI ITALIJĄ

r«ua

■^1O

tise;

L

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
AUDROS PADARINIAI NUŽUDĖ PLEČKAITI- 

NINKAI

BIJO MONGOLŲ 
PUOLIMO

KOMUNISTŲ SĄMOKS
LAS FRANCIJOJ

LONDONAS, liepos 29. — PARYŽIUS, liepos 29 
ĮTokyo apturima žinių, kad Francijoj susektas komunistą 
lijos valdžia pabūgus mon- sąmokslas tikslu sukelti maiš
ėj puolimo x\I audžiu rijo,j. ’ tus kariuomenėje, o gal ir ka-
aek žinoma, mongolai yra/0 laivyne siūčio 1 d. 
sijos komunistų įtakoje. Jie Policija visuose miestuose 
įstomi prieš Nankingo va- suėmė daug komunistų. Bou- 

rges mieste pirmiausia susek-

j Iš įvairių Lietuvos vietų 
'gaunami pranešimai rodo, kad 
nesenai praūžusi didele Lie
tuvos dalimi audra vietomis 
padarė ne maža nuostolių. — 
Kai kur perkūnas sudegino 
namus, pritrenkė žmones, ki
tur lietus išplovė pasėlius.

Į Šakių Naumiesčio bažny
čią trenkė perkūnas ir apardė 
kiek bokštą. Šv. Petro statu- 

' la žaibo numušta, o šv. Povi- 
: lo, kuri stovėjo greta, išliko. 
• Liepos 6 dieną-taip pat da-

ltaly ateivių Amerikoj gimę vaikai — jauni fašistai. Iš New Yorko jie vyksta ,ug kur siautė didelė audra su 
aplankyti savo tėvų šalį. Italijoj tuos jau nūs patriotus ir patriotes globos Mussolinio smarkiu lietumi ir vėju. Tik

Prieš porą dienų buvo pra
nešta, kad mūs pusėj prie de- 
marklinijos buvo rastas nužu
dyto žmogaus lavonas. Vėliau 
betirinėjant pasirodė, kad tai 
esąs Balys Karpavičius iš Sal- 

įdutiškio. Policijos žiniomis, jį 
atsivedė plečkaitininkai ir nu
šovė keturiais parabelio šū-
viais. ‘R. M

RADO LAVONĄ

valdžios atstovai.

KINIEČIAI DARBUOJASI 
UŽ TAIKĄ [E

nebuvo perkūno. Smarkus vė
jas tebepučia ir šiandien.

Suvalkų krašte, ypač Kyba
rtų rajone, lietaus jau esą

IRIANDO KABINETO 
ĮNARIAI TIE PATYS

Į.\RYŽIUS, liepos 30. — 
jo Francijos ministerių 
liniuko Briando kabine- 
pieįeina nauji nariai. Ka-

MASKVA, liepos 29. — A-
tas komunistu darbavimęsls110^ oticialhJ žini* iS Vlad® 
kareivi,, tarpi. ' |™stok°, Maudžiurijos gyven-

; tojai palinkę taikon ir dar- 
jbuojasi už taiką. Čia reiškia
ma vilties, kad abi pusės su
sitaikins gražiuoju.

APKRAUSTYTA DRABU
ŽIŲ DIRBTUVE

ATSKRIS “GRAF ZEP
PELIN”

ST. LOUIS, Mo., liepos 30. 
- Ateinantį ketvirtadienį ar 

as toks pat, koks forto gaj į-ytoj iš Vokietijos į A- 
■are pirmininkaujant. Į nteriką išskrisiąs orlaivis 
jand podraug ir tolesniai 44Graf Zeppelin”, anot aptu- 
eka užsieniu ministerių. r‘dų (,m žinių.

SOVIETŲ KARIUOMENĖ 
ATITRAUKTA

Keturi plėšikai įsigavo i 
Hart, Schaffner (t Mara dra
bužių dirbtuvę, 4520 W. 22 
st. Panaktinis sučiuptas ir 
20.000 dol. yertės drabužių iš
vežta.

Pašovė posūni
Harry Austin, 36 m., pašo 

vė savo posūnį AVarren Jo- perdaug. Pradeda pūti dobi- 
nes, 19 m., 1034 Monroe st. lai ir ankstyvesnis pašaras.

- ------------------ Per daug lietaus esą ir pa-
Trys nuskendo čioje šiaurės Lietuvoje.

c, , r . . ,. . . Iš Panemunės gauta žinia,Sekmadienį- trys chicagie-' ” ’

Prie Židonių kaimo Jezno 
valsčiuj Nemune pagautas ne
žinomos moters lavonas su 
drabužiais ir auksiniu žiedu. 
Jos asmenybė aiškinama. ‘R/

T

METAI KUNIGU

čiai maudantis nuskendo.

PREZIDENTO TEISES 
KLAUSIMAS

SHANGHAI, liepos 30. — 
Sovietų kariuomenės viršini-

Šiluma gryžo
Sekmadienį popiet Cbicagoj' 

ir apylinkėse didelis karštis

kad tuo pačiu metu, kai per
kūnas uždegė “Kabios” fab
riką, sudegė Panemunės val
sčiaus Šlenavos kaimo ūkinin
ko Žemaičio trobesiai. Trobe
sius taip pat uždegė parkū- 
nas.

Paežerių valsčiaus Piliūnų

RYS SLOVAKAI ČEKO
SLOVAKIJOS TEISME

BUKAREŠTAS SU NU- 
NOJUMI

likai gavę žinių, kad kiniečiui . , , , , .B . .. * nutruko, bet vakar ir vėl gry-
kanuomeiiė Sibe rijos pasieniu . .... .

. v/ . 1 , .. i zo. Šiandie popiečiui nusako
mas vėsesnis oras.neturi noro priešintis, tad jie: 

savo kariuomenę per dešimts \ 
mailių atgal atitraukė nuo pa 
sienio, Mančuli šone.iTKNNA, Austrija, liepos B( KARĖSIĄS, liepos 30. 

itislavoj, ties Dunojų- Rumunijos valdžia parla- 
ddėjo byla trims slo- męntui įdavė sumanymą sos- 
patriotams: profeso- j tin*-‘ su Dunojumi sujungti pe- 

Tuka ir kitiem dviem.' rkasu- Tam tikslui reikalinga 
Ritinami valstybės išda-f 10 milionų dolerių. Tokiu bū- SAN FRANCISCO, CaJ.,

būtent, už jų darba-, (^u n°rima čia padirbdinti uo- liepos 29. — Priešais Kinijos

KOMUNISTŲ DEMON
STRACIJOS

Susprogo laivas
AVilniette uoste susprogo - 

motorinis greitasis laivas Į 
“The Indian Red.” Tuo lai-j 
ku laive gazolinos kubilą tai
sė du turtingi jaunuoliai. A-

AYASIIINGTON, liepos 30.
— Kada prezidentas Hoover
andai parėdė sulaikyti trijų kaime perkūnas uždegė Juo- 
karo laivų „talymų, ba kitko z0 SuoBtoli„
įkeltas klausimas, ar jis tu- padaryta apie pustrW.io tak. 
rojo teisės tai atlikti. Senato- stan-io „ Trobn buTO ap. 
riai Borah ir Brookhart stovi drausta “R ”
prezidento pusėje.

MIIAĄYUKEE, Wis., lie- 
i pos 29. -A Liepos 23 d. suėjo 
lygiai 58 Vietai, kaip vietos 
arkivyskupai Messmer įšven
tintas kunigu.

j Jo Aukštoji Malonybė ne
senai pavojingai sirgo. Ir šia
ndie dar pilnai bepasveikęs. 

j Gimęs 1847 metais. JCui 
i įšventintas neturėdamas pil
nai 24 metų amžiaus.

TIK RUSU A ATSILIKUSI

Slovakiją atskirti nuo , p^* 
kaip tai buvo sutar

iu! šią dvilypę respu- NUTRAUKTA KAITRA 
ANGLIJOJ

LONDONAS, liepos 29. — 
Visose Britanijos dalyse ilga 
kaitra vakar pagaliau nutrau- 

ĮCHESTER, Anglija,/ta, kada smarkiai palijo, 
įop. _ 1,500 medvilnės Pradėjus 1862 metais Anglija 
ių atsisako toliaus di- Pirmu kartu pergyveno

M),000 darbininkų, sausiausią laiką. Londono Re

ČBA 500,000 DAR
BININKŲ

ne
ibtuvių savininkai pa- 

I jiems užmokesnių ma

tus dar nekliudė.

L'Ii BRITAI IŠŠAUKIA 
VOKIEČIUS

>RDŲ RŪMUOSE 
ATMAINOS

DONAS, liepos 30. — 
darbo partijos val-

Isiryžusi lordų rūmuo- 
|sti svarbių atmainų, 
lojus atatinkamesnę at-

:O GEN. GOURAUD

YORK, liepos 29. — 
Įournud, militarinis Pa- 

gubematorius, garlai- 
dathan išvyko į Euro-

BOLŠEVIKŲ SU KINIE
ČIAIS DERYBOS

KLAIPĖDOS SEIMELIS 
PRIĖMĖ 5 ĮSTATYMUS

Klaipėdos krašto seimelio

konsuliatą kėlios dešimtys ko
munistų sukėlė demonstraci- 

> jas. Komunistams vadovavo 
jAnita AVhitnev, kuri areštuo
ta.

LONDONAS, liepos 30. — 
Vokiečiai savo nauju garlai
viu “Bremen” laimėjo grei
tumo rekordą per Atlantiką. 
Pirm to tą rekordą turėjo bri
tų garlaivis “Mauretania.” 
Britai išsprendė nepasiduoti. 
Rekordą atgauti “Maureta- 

būsiąs pertaisytas.

NEW YORKO VALSTY
BES KALĖJIMU RIAUŠES

AUBURN, N. Y., liepos 29. t 
— Vietos valstybės kalėjime 
vakar popiet apie 1,700 kali
nių sukėlė riaušes tikslu iš
žudyti sargus ir visiems pa- 
siliuosuoti.

Kaliniai pagrobė kalėjimo 
ginklus — revolverius, šautu
vus ir kulkasvaidžius, padegė 
kalėjimą, kaikurie užsibarika
davo drabužių dirbtuvėje.

ma

MAŽINA KARO IŠLAIDAS

TOKYO, liepos 30. — Ja
ponijos valdžia išsprendė ma
žinti išlaidas kariuomenei ir 
karo laivynui.

M AS1ITNGTON, liepos 29. birželio 4 posėdy buvo priim-
, . .... . . . .» alstybės departamentas jį trečiuoju skaitymu, šie 5 i-

budu ištrenkti l vandeni ir IS- „ nfipinli nrnncšimn Vfl/1 XX • i iu ,t. ^gavo onciaų pianesnną, aau statymai: dėl matų ir svars-
.Mandžiurijos geležinltelio klau tyklų laikymo, dėl rodžiojamų 
( simu bolševikai su kiniečiais gyvulių apsaugojimo, dėl ver-

AYASHINGTON, liepos 30. 
— Visos Europos valstybės 
su J. Valstybėmis susitaikė 
karo skolų reikale. Vienos jų 
seniau, kitos paskiau, Eran- 

’cija vos tomis dienomis. Tik 
viena bolševistinė Rusija už
silikusi.

gelbėti.
NENUSILEIDŽIA ST. 

LOUIS LAKŪNAI

29 asmenys susirgo
Palatine, Ilk, susirgo 29 a- 

smenys valgę pirkto vienoj 
kepykloj pyrago su “pineap- 
ple”. Greita pagelba visus iš-' 
gelbėjo nuo užsinuodijimo. Po- ’ NEW y0RK, liepos 30.

■ derybas turėsią Berlyne.

DAUG TELEFONŲ ŠIOJ 
ŠALY

licija veda tardymus.

šuo įkando vaiką
George J. Brown, 4408 La

ke Park ave., prigulįs polici
nis šuo pavojingai įkando lai
kraščių pardavėjų G. Granik, 
16 metų. Šunį paėmė policija.

liuosuota orkestrą. Muzikų u-
■ nija tad žada visuose dides- 

Kilus suirutėms tik ketu- nįnOfle kratomųjų vaizdų teat-
ri pabėgo. Kiti visi nugi

nkluoti ir uždaryti. Tai atlik
ta tik atvykus valstybės po
licijos raiteliajns.

Keli kaliniai nušauti ir ke
li sargai sužeisti. Gaisras nuo 
stolių atlikęs apie 250,000 dol.

Pirm savaitės

slo mokesnio pakeitimo, dėl 
įvairių išlaidų ir pašalpų 
Klaipėdos krašto valdininka
ms įstatymo ir dėl prekiavi
mo gyvuliais. Be to, buvo ap
svarstyti keli kiti įstatymai.

(J. Valstybėse telefonų yra Labai gyvai buvo diskusuoja- 
daugiau, negu ėmus krūvon )inas klausimas apie buhj sky- 
visas pasaulio valstybes. Iš vi- riaus panaikinimą. Bet galų 
sų visam pasauly telefonų 60 gaie tas klausimas nuo šio po- 
nuošimčių yra J. Valstybėse.18ėdžio darbų tvarkos buvo nu

imtas ir priimtas pasiūlymas 
'įnešti jį į vieno artimiaushj 

“R.”

ST. LOUIS, Mo., liepos 29. 
,— Lakūnai Jackson ir O’Bri- 
ne orlaiviu “St. Louis Ro
bin” jau arti 400 valandų 
kaip skraido ir nemano grei
tu laiku nusileisti, 

j Naudojasi proga. Kiekvie
na minutė jiedviem duoda 

‘ pie 2 doleriu pelno.

HOOVER REIŠKIA PASI
TENKINIMO

APGRIOVĖ BRAVARĄ

DETROIT, Mich., liepos 
Muzikai Žada streikuoti 29. — Sausieji agentai čia 
Aienam Auroros teatrų pa- pU0|p jr apgriovė vieną didelį

ruošė Illinois ir pašalinėse 
valstybėse sukelti streiką.

GRYŽO LAKŪNAI

posėdžių darbi) tvarką.

PRIGĖRĖ NEMUNE DVI 
MERGINOS

bravarą. Nuostoliai 
250,000 dolerių.

siekia

AVASHINGTON, liepos 29. 
— Prezidentas Hoover reiš- 

'kė didelio pasitenkinimo, kad 
Francija pagaliau pripažino 
Amerikai mokėti karo skolas.

NUKRITO LAKŪNAI
j CHICAGO IR APYLIN
KES. — Dailus oras; šiandie 

i popiet vėsiau.

Liepos 5 d. apie 16 valan
dą vežant per Nemuną laive
liu akmenis laivelis prie Bal-

---------------- beriškio miestelio apvirto. Ya-
MINNEAPOLIS, Minn., lie'žiavusios juo BaJberiškio mie- 

pos 30. — Siekdami išlaiko- stelio ir valsčiaus gyventojos 
mybės skrajojime du lakūnai, Marė Paliūnaitė ir Žukaus-

PINIGŲ KURSAS

’NEAY YORK, liepos 30. — kapit. Crichton ir Haugland, kaitė prigėrė. Važiavusį kur
is Europos gryžo lakūnai Wi-"skrajoję virš 154 valandas va- tu Žuką, kuris taip pat iškri-

tokios pat Uiams ir Yancey. Garlaiviu kar netikėtai su orlaiviu (ėro- to į vandenį, žmonėms dar
kalinių riaušės buvo įvyku*į parvežtas ir jų orlaivis “Pa- planu) nukrito. Pirmasis žur pasisekė ištraukti gyvą. Pas-

sios Clinton kalėjime, Danne- thfinder,” kuriuomi jie per- vo, antrasis gi pavojingai su- kendusių mergaičių lavonai
mora, N. Y. skrido Atlantiką. žeistas. į ;c | !dar nesurasti. “R.”

• ui

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85 
Francijos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 13.89 
Italijos 100 lirų 5.22
Vokietijos 100 markių 23.80
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KATALIKAI IR DARBININKŲ 
KLAUSIMAS.

Didysis Popiežius saVo garsiuoju raštu pa- Situos žodžius perspausdiname tam, kad 
darė daugiau gero darbo žmonėms, negu bile dar kartę įrodžius musę bolševikų tautinį 
kas kitas. Vyskupai, kaip Amerikoj, taip ir išsigimimų. Jie parsidavė Rusijai ir dabar 
kitur daug kartu, pasinaudoję garbingąja Le- lietuvių tautą, jei įmanytų, vandens šaukšte

ono XIII enciklika, yra darę pareiškimų ir 
aktingų žygių darbininkų klausimo teigia
mam išrišimui. j

paskandintų.

Berods, nebereikia daugiau įrodinėti, kad
jie prie to ir eina. Tik laimė, kad tų išga-

.. , , i i i - i • mų skaičius yra. mažas ir kad mūsų visuoKatalikai gerai supranta, kad kiekvie- .

TURKIJOS NELAIMĖ.

Vienas iš katalikų priešų daro katali
kams tokį priekaištą: “Jūs katalikai prieši- 
naties prieš netinkamus krutamuosius pa
veikslus, o dar labiau prieš nepadorius vei
kalas teatruose,- bet. iriau išrodo, kad jūs ue- 
sidomit pragyvenamųjų algų klausimu.”

Pirmasai priofoaištas yra teisingas. Mes 
manom, kad ne /ik katalikai, bet kiekvienas 
doras žmogus tyiri vesti kovą su tokiais teat
rais, kurie nieko gero visuomenei neduoda, 
kaip tik tvirkina ir demoralizuoja jaunąją 
kartą. /

Kaip įpra spauda gali padaryti daug 
gero, o 1)16ga daug blogo, taip yra ir su te- 

Reikia pasakyti, kad teatrai dar dau
giau įtakos daro į jaunimą, negu spauda. 
Tat, suprantama, visuomenės yra pareiga 
žiūrėti, kad teatruose būtų sustabdyta tvir
kinantieji dalykai.

Tariaus, su apgailestavimu reikia pa
sakyti, kad tuo žvilgsniu padėtis negerinama, 
bet ji kas kart eina blogyn.

Vieni tik katalikai rimtai kelia balsą, 
kad suradus priemones, kuriomis būtų gali
ma užbėgti už akių besiplečiančioms blogy
bėms. Bet, būdami mažumoje, vieni negali 
to siekiamo tikslo pasiekti.

Kas liečia antrą klausimą, būk katali
kai nesirūpina darbininkų reikalais bei tei
singu už darbą atlyginimu, šis priekaištas 
neturi jokio pamato.

Ar rasite kur stipresnį, sveikesnį pareiš
kimą apie ekonominę padėtį, kaip garbingo
jo popiežiaus Leono XIII nemirštamoje en
ciklikoje apie darbininkų klasės padėjimą.

nas žmogus yra sutvertas Dievo panašumui. 
Del to, iš to ir išeina, kad nei vieno žmo
gaus teisių negali paueikti nei valstybė, nei 
jokie dirbtuvių savininkai, kurie norėtų žmo
gų paversti paprasta mašina, dirbančia pi
nigus ir kraunančia turtus vienam dirbtuvės 
savininkui. Katalikų Bažnyčios autoritetai 
daug kartų yra padėję išrišti opius darbi
ninkų klausimus ir visuomet jie veda kovą 
su darbininkų išnaudojimu. Bažnyčia visais 
laikais pasaulį mokino, kad nevalia yra kitų 
išnaudoti ir silpnesnius už save skriausti.

Kalbant toliau, reikia pasakyti ir tą, kad 
apsaugojant visas darbininkų klasės teises, 
ir meilės principas privalo būti vykdomas 
gyvenimam “Mylėk artimą, kaip patsai sa
ve” yra katalikams įsakyta. Būt sunku 
nurodyti kitus šaltinius, iš kurių tiek daug 
plauktų meilės prie nuskliaustųjų, susirū
pinimo nelaimingais ir troškimo matyti, kad 
kuogreičiausia išnyktų išnaudojimai darbo 
žmonių, kaip Katalikų Bažnyčia.

Kiekvienas žmogus, norėdamas rišti da
rbininkų problemą, turėtų gerai susipažinti 
su Bažnyčios mokslu, kuris nurodo to klau
simo išrišimui tikrąjį kelią. Mokyklose ir 
bendrai visuomenėje turėtų būti duodama 
bent trumpi nurodymai iš konstruktyvių pri
ncipų, esamų Leono XIII enciklikoje ir Vys
kupų Darbininkų Programoje. Kas jų nepa
žįsta, yra ignorantas darbininkų klausime ir 
dėl to dažnai nesąmonių pasako ir neteisin
gų priekaištų Bažnyčiai padaro.

menė jų tikslus labai gerai pažįsta ir dėlto 
pavojaus nesusidaro.

Galų gale, jei mūsų bolševikams lietu
vybė neberūpi, jei jiems brangesnė Rusija, 
dėl ko jie ten nekeliauja? Jei ten darbininkų 
klausimas jau išrištas, jei šiandien Rusija 
jau žemiškas rėjai, t*- kart čia jums lietu
vius beišnaudoti ir Dėdės Šamo “buržua- 
zišką” duonelę bevalgyti.

Žemės drebėjimas Turkijoj tūkstančiui 
žmonių gyvybę atėmė, tūkstančius paliko be 
pastogės ir duonos. Tai didelė tautai nelai
mė, kurios nelinkėtina nė didžiausiam prie
šininkui.

Turkai, kurie persekioja kitus, daug y- 
ra nekaltai armėnų ir kitų išžudę, patys į 
nelaimę pateko. Bet, kai jie pateko į‘ nelai
mę, pasaulis pamiršo apie jų žiaurumus ir 
krikščionys pirmieji turkams eina į pagal
bą. Taip ir reikia.

TAUTIŠKI IŠSIGIMĖLIAI

VIRŠ MILIJONAS ŽUVUSIŲ.

Generolas Candido padarė pareiškimą, 
kad Meksikoje nuo 1910 metų, kai Parfirio 
Diaz buvo nuverstas, įvairiose revoliucijose' 
išžūdvta 1,200,000 žmonių. Del to negali bū
ti didesnio džiaugsmo nuvargintiems žmonė
ms, kaip susilaukti taikos. Dabartinė Meksi
kos ir Bažnyčios sutartis duoda vilties, kad 
su laiku ir tikroji ten taika įvyks. Preziden
to Portes Gil draugiškas atsinešinias tą tai
kos viltį stipriai gaivina.

Kiekvienas katalikas, kiekvienas laisvės 
mylėtojas turi linkėti, kad kuogreičiausia to
ji pilnoji taika įvyktų, kad katalikiškąsai 
kraštas pasidarytų stiprus moraliu, ekono
miniu ir socialiniu žvilgsniu.

Nors taika ir pasirašyta ir jau sutar
ties dėsniai yra vykdomi, tačiau visi turės 
pripažinti, kad dar daug yra kliūčių, kurias 
Bažnyčiai ir valstybei reiks nugalėti, kad 
priėjus prie visiškos krašto gerovės. Reikia 
pasitikėti, kad tos kliūtys greitu laiku bus 
nugalėtos.

Diplomatiniai santykiai tarp Šventojo 
Sosto ir Italijos vyriausybės formaliai tapo 
užmegzti liepos 8 d., kuomet msgr. Borgon- 
gini—Duca Įteikė savo kredencialus Kviri- 
nalui. Šventojo Sosto atstovo priėmimas bu
vo iškilmingas, tačiau kalbos spaudoje ne
buvo paskelbtos.

Ponia Altbea P. Marks, 
Saticov, Cal., liko Pacil’ikoJ 
lefonų ir Telegramų konųj 
jos apdovanota medaliui 
250 dol. pinigais. Jinai, 
tai atgal, griuvus St. Fnl 
užtvankai (dam). tris n;| 
ir dvi dienas be miego r, 
sitrankė nuo telefonų juil

Prancūzija galų gale jau nusprendė pra
dėti mokėti skolas Jungtinėms Valstybėms.
Jungtinių Valstybių vyriausybė ir pati vi- Įvo (swįtcllboard) pranegį, 
suomenė senai tokio žygio iš Prancūzijos į ,na gyventojam 
pusės laukė. Laukė ne dėlto, kad Jungtinėms 1
Valstybėms pinigai būtų reikalingi, bet dėl 
to, kad norėjo matyti lyg ir įvertinimą to, 
ką Amerika Prancūzijai karo metu yra pa
dariusi. Vėlai susiprato. Bet geriau vėliau, 
negu niekad.

Kaip žinome, franeūzai ieškojo kelių, 
kuriais galėtų išsisukti nuo skolų mokėjimo. 
Bet Dėdė Šamas davė suprasti, kad skolų 
žvilgsniu šis visus lygiai traktuoja, niekam 
išimčių nedaro. Nedarė išimties nė Francū- 
Zijai. Ir gerai padarė. Jei mažytės valstybės 
pajėgia Dėdei Šamui atsiteisti, pajėgs ir 
franeūzai, kuriems Amerika daugiausia ge
ro karo metu ir p.o Karui yra padariusi.

apie paj 
Toks jos pasišventimas, 
gelio žmonių gyvastį išgej

kuopoms pasiuntė atsišl 
mus, kuriuose kviečiama 
tini Federacijos Kongresl 
kuri kolonija, draugija ei 
pa dėl kokios nors priežl 
negausite tų atsišaukimf 
laikykite tai už blogą, 

(kiekviename darbe, taip, 
gali pasitaikyti klaidų, 
ir prie geriausių norų 
nio Komisija negalės iši 

Prisilaikydami Pėdėj

Justas.

(Tąsa)
Pasirūpinta duoti tiems angeliukams 

šiokius tokius įstatus. Pirmojoj ją redak
cijoj 82 pažymėta: “Sąjungos tikslas — 
Apsaugoti vaikus nuo alkoholizmo ir pra
gaištingų jo vaisių’’. Bet neilgai tuo te- 
sitenkinama — tikslas praplečiamas. Vė
lesniojo įstatu redakcijoje jau ramiame:

, “Sąjungos tikslas:
a) įdiegti i vaikučių širdis tvirtą ti-

» kėjimą, dorą, tėvų pagarbą, tėvynės mei
lę, rūpintis juos išauklėti dorais ir gerais 
katalikais ir naudingais tėvynės pilie
čiais, b) įdiegti vaikams blaivaus gyve
nimo pamėgimą saugojaiit juos nuo svai
ginamų gėrimų vartojimo, rūkymo, azar
tinių lošimų ir

e) rūpintis vaikų fiziniu ugdymu. Obal- 
sis — “Mylėkime Dievą Ir Tėvyne”. Taip 
susitvarkiusi Sąjunga pradedu organizuo

Prieš kiek laiko mes kalbėjome jauni-' 
nio reikalais. Mūsų buvo pareikšta apgai- i 
lestaviinas, kad lietuvių jaunimas Ameri-1 
koje yra nutautinamas. Mes nurodėme blo-' 
gą apsireiškimą, kad lietuviai veda svetini- j 
taurius, arba išteka už svetimtaučių, kas pri
sideda prie greitesnio savo tautos išsižadė-; 
jimo.

Tuo mūsų rimtu susirūpinimu pasipik
tino bolševikai. Savo šlamšte, leidžiamam 
Brooklyne, jie sako:

“Be reikalo kunigai dėl to šaukia. Prieš 
vėją jie nepapūs. Pagaliaus kokis čia skir
tumas su kokios tautos ar tikybos lietuvis

FEDERACIJOS KONGRESO ŽINIOS
-----1515 So. 50 Avė., Cicero, Illinois.------

FEDERACIJOS KONGRE
SO ŽINIOS

mūsų gyvenime esamus tauti-

-------- -------------- j konstitucijoj nurodytų
mas glūdi ne Rengimo Komi- lių, rinkite delegatus,
sijoj. Nes į Kongresą rengia
mės ir važiuojariie ne tam, 
kad pasirodyti, bet kad, taip Į 
sakant, nors sykį Į metus su- į

S mus ir visuomeninius iv.««-,, j . i
________ j litų svarstys sumanymus ir da

Amerikos L. R. K. Tedera-1 rys planus kaip pašalint trū- 
cijos Kongresui artinanties, j kuinus ir sutraukti lietuvius 
Vakarinių Valstybių katalikų | katalikus į geresnę vienybę, 
gyvenime pastebima daugiau Rengimo Komisija iš savo 
gyvumo ir rengimosi į tą me- puses deda visas pastangas,

reikli-į ^dę visi už vieno „bendro 
stalo” galėtumėm apsvarstyft 

mum.' 
visiems lygiai

reikalus, kurie visiems mums

tini katalikų suvažiavimą. Dr- kad Kongresas kuopuikiausia

sumanymus ir siūskite 
resą.

A. J. 2i
Presus Komisijų:'

Tiktai labai protingų s 
nių paikumai neturi vaik

jų ir kuopų susirinkimuose 
svarstoma įvairus klausiniai, 

ar lietuvaitė apsives. (Li'etuviatė negali ap-įdaroma sumanymai ir renka- 
sivesti — “Dr.” Red.) Jei tik jie bus susi-'ma į Kongresą delegatai, 
pratę klasiniai, kaipo darbininkai, kovos už Federacijos Kongresas, kaip 
savo reikalus, tai nežiūrint kokios tautos, ar
tikybos jie yra buvę — jie atliks savo kaipo 
darbininkų klasės narių pareigas. Tokia įim

tai.”sų pažiūra į

žinome, tęsis tris dienas. Tai 
yra rugpiūčio 20, 21 ir 22 dd.

Delegatai suvažiavę į Kon
gresą apkalbės svarbiausius

yra bendri ir 
rūpi.

i . *■

Taigi svarbu, kad visi, ku-| Paikumas ir bjaurumas 
rie turime supratimą, apie gy-’ne Patina tiktai 
veninią ir matome esamus mū-įas J’J neištikiu ras

pavyktų ir kad visi atvažiavę su visuomeniniame darbe trū
delegatai būtų viskuom aprū
pinti. Rengimo Komisija, ku
ri susideda iš žymių Ciceros ir 
Chicagos darbuotojų, gerb. 
kun. H. J. Vaičiūnui vadovau 
jant, be abejonės, savo užduo
tį atliks tinkamai. Bet visa

kumus ir nedateklius, iš ank- Padalyti paikumą 
ksto rengtumės prie Kongre- protingas žmogus; nl 
so, darymumėni sumanymus, dėl jo — gali tiktai] 
kurie užtikrintų Kongresui pa i bet kad padarytu 
sisekimą. įgyrnsis — tam jau

Rengimo Komisija visiems ti pačiu beviltingiaj

Kongreso svarba ir pasiseki- gerb. klebonams, draugijoms ir; puikuoliu.

sistatymo ir darbo plano. Katalikų veiki
mo Centras norėdamas užkirsti kelią to
kiam darbui, kurio pasekmės laikui bė
gant gali pasirodyti laimi liūdnos, savo 
posėdy 1929 m. gegužės m. 7 d. nutarė 
visoje Lietuvoje palikti tik vieną vaikų 
organizaciją, būtent Angelo Sargo vaikų 
Sąjungą, kuri yra jau galutinai susitvar
kiusi ir apima visus Lietuvos katalikų tė
vų vaikučius nuo 7 — 15 metų. Ši sąjun
ga stengiasi pasekti kiekvienų savo na
rių žingsnį. Taip ji dar mažiems 
vaikams aiškia apie kataliko pareigas, a- 
pie tikėjimą, ruošia šventes su pamaldo
mis ir pritaikintais pamokslėliais, kas su
kelia juose* Dieve meilę. Be to, organiza
cijoje vaikai dažnai susiduria su kuni
gais, juos labiau pamilsta ir pripranta 
Visur jais pasitikėti. Užaugę esti visai ki
tokį negu tie, kurie retai kada dalyvauja 
religinėse ajšugose ir tik karią pčr mėtas 
drebėdami sulaukia kunigo.

Angelo Sargo Vaikų Sąjunga nema
žesnės reikšmės turi ir nuisų tautai, nes 
ji auklėja nariuose visuomenihius jaus
mus, pratina prie organizacinio gyvenimo

baudžiavos jungą nežusieins, labai ir labai 
trūksta. Pagaliau ši Sąjunga stengiasi da-

9. Buk gailestingas nuskriaustiems, tolimąją bažnytėlę paprašyti sal
elgetoms, seneliams, neturtingiems drau-

ryti įtaką ir asmeniniam vaikučių gyveni- ' gailis. Stenkis kasdien kam nors ką gera
niui. Taip Angelo Sargo Vaikų Sąjungos 
gyvenimo taisyklėse sakoma:

1. Rytą pabudęs tuojau kelkis, pasi
melsk, save pavesk Angelo Sargo globai 
ir pasiryžk per dieną padoriai elgtis, kal
bėti ir mąstyti, 2. Vakare, prieš gulda
mas pagalvok, ar praėjusią dieną, nepa
darei ką nors bloga, atsiminęs gailėkis ir 
pasiryžk ateityje taip nebedaryti; pasi
melsk ir pavesk save Angelo Sargo glo
bai. 3. Prieš valgį ir po valgio persižeg
nok. 4. Šventą dieną eik į bažnyčią iš
klausyti šv. Mišių ir pamokslo, jei nega
lėsi išeiti, melskis namie per sumą.

5. Bažnyčioje, šventoriuje ir kapinėse 
laikykis rainiai ir maldingai.

6. Eidamas pro bažnyčią ar kryžių, 
berniukas tepakelia kepurę, o mergaitė 
tėnulėnkia galvą. 7. įėjęs į krikščionių 
namus arba sutikęs krikščionį Indyje, jai- 
sveikink žodžiais; “Garbė Jėzui Kristui”, 
o kito taip pasveikintus atsakyk: '“Per 
amžius, Amen”.

padaryti.
10. Ką nors pasižadėjęs, išpildyk; pa

daręs kam bloga, prisipažink ir atsipra
šyk ir t. t.

Prieš eidami gulti ir keldami* tie 
“angeliukai” kalba labai gražią maldelę. 
Didžiausias jų šventės yra Dievo Kūno 
oktava ir Angelų Sargų diena (spalių m. 
2 dien.), Daugelis kuopi} turi savo cho
rus, kurie gieda per vaikų pamaldas, o 
susirinkimuose dainuoja gražias daine
les. Susirinkimai paprastai esti labai įdo
mus. Čia vaikučiai deklamuoja eilėraš
čius, pasakas sako, kai kur-gi net armoš- 
kėlių orkestrėliai pagroja. Per Kalėdų 
šventi* ruošia eglutes su vaidinimais, šo
kiais ir 'panašiomis : linksmybėmis. Kai 
kur yra net koperatyvėliai, kuriuose pre
kes jMirdavitiėja patys vaikai iš mažens 
pratindamiesi dirbti naudingą dailią. Kai
mo kuopeles šventadieniais dažnai orga
nizuotai eina net kelius kilometrus į baž
nyčią. Koks gražus vaizdas! Per žyd-in-

ti vaikučius. Bet greitu laiku atsiranda ir i keldama juose drausmingumą ir pureigos
kitos vaikų organizacijos be aiškaus nu- | atjautimų, ko inums lietuviams, visą laikų per 2 mėnesių.

8. Išpažintie* eik norėčiau kuip kurtų i čius rugių laukus ir pievas margas bure-
lis tvarkingai žingsniuodami traukia į

tėveliams Bėrojo Dievulio sva 
padėkoti Jam už patirtas maloj 
ku įsivaizduoti, kad iš tokių j 
“angeliukų” galėtų kada nor.4 
blogi žmonės.

Daugumas kuopų turi savo 
liūs siularytus iŠ vaikiškos Iii 
Centro komitetas tiems knygynėj 
karčiais dovanai prisiunčia gn] 
gučių.

Visoje Lietuvoje šiuo luiKfl 
Sargo Vuikų Sąjungai priklausej 
000 jaunų širdučių. Yra kuopų 
net iki 1,IXH) narių. Taip Prie j 
yra 930, kiek mažesnėse kaip 
kų, Anykščiose, Mariampolėj 
nuo 500 — 600. Joms vadovauja! 
šiai pradinių mokyklų mokytojai 
gai. Bei tai dar ne viskas. Cen, 
tete kas mėnesį užsiregistruoja 
16 naujų kuopelių. Laimingi tėj 
vaikeliai priklauso tai gražiai 
lies kiek pailgėją, galima tikėlij 
ateitininkais ir pavasarininkais 
Bažnyčios ištikimais vaikais ir 
vynės piliečiais.

(Bus daugiuų)
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Prašau Į Mano Kampelį^ UETUVIAIAMERIK.OJE VYTĖ M. MIKELIONIUTĖ

Prof. Kampininkas Lietuvoj sušaudymus — ketu- 
irios šventės.

MILWAUKEE, WIS. gietė* apie savo. kuris Įvyks 
rytuose.

Sueco ir Vanzetti gimimas ^iseonsino „Lietuvių. Diena.” 'Yot ,S'gOs ;(J kp- savo ni,‘‘' 
ir mirimus — dvi šventės. Į nosiniame susirinkime vienbal

Maskvinių “sandvičių” im- Į K* S* A* ’^onsino sjnį išrinko vienų žymiausių
portavimas Amerikon lietuvis- Apskritys ren^Ja “Duduvių narę> būtent art. M. Čižauskie Į 
kiems komisarams — viena J)ienib’’ rugpiucio 18, Mihvnu atstovauti didžiulę Cieve- j 

kee, \\ is., 1 rinhaminer’s par- į lando kuopą 14 Seime, Ne\v į 
Britain, Conn.

Bedieviai pyksta, o kaikada 
•t savo spaudoje ašarų pa- 
ija, kad katalikai turi daug 
enčių. Žiūrėkit, sako, Rusi- 
j visos šventės panaikintos

“proletarams” tikras ro-

Mot. S-gos šeimyniškas iš
važiavimus liepos 21 <1. buvo

i didelė atsigavėjimo šventė.
Bambos kelionė Brazilijon, v ' 

pasimatymas su savo probobu- j Komitetą surengimui tos die
|tėmis, grįžimas atgal į Broo- (nOs nudaro K. \ irbickas, K.
(klyną, paskui kelionė Į Chica-, ^5run^<u Yisos draugijos su- 
gą, .suareštavimas Grant par- įkviestos. Atstovės jau išrink- vienas puikiausių. Diena pasi
ke ir pasodinamas kapitalistų į t°s ’s B* B* K. Moterų Sąj. 32 taikė gvaži, todėl svečių suva- 
išgalvotam kalėjiman — vie- ^P. PP* A. Vilkienė, K. ž.iavo daug*. Mat, kuopos pir- 
na didelė šventė. Moskavicienė; Šv. Cecilijos mininkė- P. Glugodienė su ko-

Italijos fašistų užpuolimas'ckoro A. Mazurkieveciute, ,misija d< jo pastangų, kad iš 
ant Chicagos komunistų rašt i- K. /grunda. Iš kitų draugijų važiavimas pavyktų. i
nės — viena didelė ir brangiai ,tla n'eko negirdėti. Įtaikus jau

u et jūsų prof. Kampininkas 
irado, kad bedieviai, ypač 
icialistai ir komunistai, turi 
d net daugiau švenčių nei 
atalikai. Gi be esamu kasmet
is dn naujų atsiranda. t Atsisakymas pasiųsti Lietu- mes negalime pasilikti, nes

kadangi socialistai ir ko-jvon $3,000, kuriuos žmonės mums reikės svečius iš kitų
mnistai nors ir “pažangus” suaukojo nukentėjusiems nuo į miestų priimti, 
nonės, bet neturi savo kalen- nederliaus šelpti—viena šven- 
T*. , tat jūsų prof. tenka iSįtė — nuriedąs.

K i .s bedievių šventes sumi-Į Be to, da neužilgo žadama 

goljr taip: i įvesti rugp. 1 d. šventė, kuri
ptilijos puolimas — vieną į sulaikė pasaulio buržujus nuo 

RuA I puolimo sovietų “proletarų”
kurrkso, Bebelio ir Ingelsop1’ BĮ “suburžujinimo”.

proletrams atsėjusi šventė. j pradėti dirbti, nes diena nebe 
Lįetuviškn komunistų ątsi-Jok*

metimas nuo Grigo bičių-vie- 
na šventė — jų “Nauji Me
tai”. • . ;

Labai malonu girdėti, kati 
kitos VVisconsino kolonijos 
taip energingai dirba. Tai ir

Clevelamliečiai visuomet są- 
jnngiečių parengimus remia, 
nes prie 26 kp. priklauso vi
sos žymiausios katalikės mote
rys ir merginos, kurios nieka
dos neatsisako tautos ir Baž
nyčios labui pasidarbuoti.

ldžiiai ir mirimai — trys 
s šventės.

Eino gimimas ir mirimas 
i didelės ir po tris die- 
zenčiainos šventės.

Kalino mirtis ir naujo caro 
rinkimas — bus viena didelė 
šventė.

Fašistų sudegintosios komu
nistų raštinės atidarymas, —

P?kio Braunsteino gimi- iviena šventė.
Nauiš sovietų “rojaus” iš- Taipgi komunistai svajoja 
pimus, prakeikimas ir vėl apie tautiškojo susivienijimo 
tari Imas į vyriausius rau- užgrobimą. Tai bus jų didelė 
bineps armijos vadus — ke- šventė — džiaugsmo šventė—

Daugiau žinių apie tą dieną 
vėliau pranešime. S. B. M.

CLEVELAND, OHIO.
Žinelės

šv. Jurgio pirmasis parapi
jos piknikas įvyko liepos 7 d. 
Nors diena buvo lietinga, bet 
žmonių prisirinko daug. Pel
no liko $661.45. Antras para
pijos piknikas bus rugp. 11 d., 
toj pačioj vietoj.

Dain. Ona Valiukiutė su sa
vo motina atostogas leidžia a- 
pie New Yorka. Daug jauni- Į 

mo išvažiavo atostogoms į į- Į 
vairius rezortus.

Muz. J. Čižauskas po gerk

Coin labai svarbios šventės.
Hj.itų “rojaus” įsteigimas 

pasi' šventė — kalėdos, 
mėlio Deržinskio gimi

mas ir mirimas ■— dvi nepap
rastos šventės.

Kalin’o sovietų ciesorium 
vainikavimas
vožni šventė.

k. prn '.0™10 
T,'aka.ns ‘W-

Seimas! zij^ųnas!. Visi kal
ba apie Seimus. Vyčiai kalba 
apie savo, kuris bus Clevelan- 
<le rugp. 5, 6. ir 7 dd.; sąjun-

“velykos.”
Čia sužymėjau tik tas be

dievių šventės, kurias žinojau.
Jeigu kokią praleidau, prašau' SP> Bė skiriami kapelionais į
kampelio lankytojų man pra
nešti.

P. S. Nepamirškite, kad per

įvairias bažnytines įstaigas.

L. Vyčių 25-tos kuopos (Cleveland. O.) 
narė, kin i nuo senai prie kuopos priklau
so ir visuomet, kiek jai leidžia laikas, pri
sideda prie įvairių kuopos darbų. Marcelė 
yra žymi scenos mėgėja; choristė. Yra 
buvus teatrališkos komisijos narė'. Ji ža
lia daug savo darbu prisidėti prie suren
gimo Liet. Vyčių organizacijos seimo, ku
ris įvyks š. m. rugpiūčio mėnesyje, Cle
veland. O. «i k >•'

pėsčiu pradėjo lankyti parapi
jos salėj vasarinę mokyklą, ku 
rioje mokinama katekizmas, 
ypač rengiantiems prie pirmos 
Komunijos, o visi kiti (dides
ni) mokinami lietuvių kalbos: 
skaityti ir rašyti. Mokino pats 
klebonas kun. S. .J. Bartkus 
C. C. J., su padėjėju. Yaku- 
eijų visą laiką buvo nemažai 
ir visi mokykla pasiaudojo.

Tėvų pareiga yra mokinti 
avo vaikučius savos kalbos. 

Kaip keista, kuomet tėvai vos
gali susikalbėti su vaikais, nes 

; vieni ir kiti priešingos kalbos 
|tik temoka. Ir kaip nesmagu! 
;() tokiu atsitikimu aš pats esu
1 v •,nemažai matės.
I

Pirmoji Komunija

; Vasarinė' mokykla užsibaigė 
liepos 2(1 d. ir ant rytojaus į- 
vyko pirmoji Šv. Komunija, 
:prie kurios buvo prirengta 14 
[vaikučių. Visi gražioj tvarkoj, 
per pirmąsias šv. Mišias, priė
mė Šv. Komuniją j savo šir
deles. Klebonas pasakė tai vai 

[kūčių džiaugsmo dienai pritai 
kinta pamokslą.

Po pamaldų vaikučiai su mo 
(Tąsa ant 4 pusi.)

lės operacijos sveiksta, bet dar iškilmingos. Keli kunigai prie 
giedoti negali. Tad mergaičių ^liubo a^t»vo. Speeialę baž- 
choras kasdien gražiai gieda n>BnV muziką bei giedojimą, 
per šv. Mišias [išpildė Jonas ir Marijona. Či-

Abiejų vestuvės buvo labai gės laikraščiuose nesimato.
Lig čia nebūtų lietuvių gyve-
narna arba, jei ir gyvena, tai 
tokie apsiblausėliui, nerangūs, 
niekame nepasižymi. Čia lietu

Ižauskai. Bažnyčio j buvo daugįviai gaižiai gyvena ir (larbuo- 
Jurgis Venclovas (paštinin- pin°nių. J p-nų Kuteių vestu- jasi. Bet atsiranda ir tokių, ku 

kas), parapijos base bąli tymojves atvyko svečių iš Ne\v Yor jrie visiems negarbę daro. ku- 
manegeris džiaugiasi, kad mfi- ko* PKila., AVilkes Barre ir iriuos dėdė dažnai čiumpa už 
to tvmas smarkiai pliekia ki- Niagaia I alls. Jų taipe n kun. [kalnieuaus ir paprašo eiti. i be 
tų parapiją tymus. Net kita--Kiagra Pails lietu- .langę. Tenka išgirsti dar kad 
taučių laikraščiai apie tai ra-'viV pari klebonas. .tą ir tą užmušė su automobi-
i^o. Valio, Jurgi! * Jm, arba susidaužė ant ko už*

Oras Clevelande per visą. lie įvažiavęs, ar ką. užpuolė beei-
'pos im nesi buvo labai prastas. įnant keliu. Tai vis pasėkos to
Reta diena buvo be lietau:

Cleveland Lietuvių bendro 
choro programa, kurią buvo 
prisirengęs artistiškai išpildy- Liepos 24 d., apie 6 vai. va-' 

kare užėjo toks ši urmas su Je-

“tvro”, "nekalto”, “vandenė
lio.

r- • i • • ‘ ti * P-roSin dninil hoi binli:iri Kale UZCJO tOk'S SlUl'lliaS SU Ji.’-! .Kai-kune sirguliuoją kunigai - 1 <tainų nei t auti. kų ( Įdėli
. . . .. . šokiu liono« 92 ,i mr <hus, kad daugelio namu lan-paskinami kapelionais į ligo- sOklų liePos (1*, nuėsto par- ’ _ - ?.n.

riines. kn/l kn#i ' he su Clevelando Simfonie. Be- gus ls,niise.Aiona labai jfcaikuriaa fevantes lietuvis- t1*11**, ^*"1 tenai jie galėtų
kietas proletai-ams ir barža- suraminimo kenfiantie- 1,u- is Priera-ti"s blogo oro. per

giminias —Janis ilrnudžianui eiti i savo.nls’ kaiP Ji<‘ kenf.ia. jkp|111 ! penktadieni, rngp. 2 
Į šapų dirbti. > I KeUolikoj kataliką dioeezi-.<l" 8 v!,t v!,k- 'lvko i8 ,'llom

Žinių Rinkėjas.

-’eruaug priragauja n
Ito tokios pasėkos. Tokių 

nur.-uolių” čia nemaža yra.

Vakarinė mokykla

•iui A 's T <1 įvedimas — 
vJie kf.?nt«-

vystėjių 
v imąs i e- 
Čekijos _ 
ta kuri 
blika.

Keikia pastebėti, kad švea-' « !knrti ’P^oi Č)ni'T<“10 «žausko _ girdėti, kad 
tina,s tu švenčių mūsų prole-' pasius kunigas, P1"1"1'"

o-nn hrnno-ini nivoina I E ė ūdai. sudaromi rttu'ių kilni-Maskvos agentų taranus gan brangiai atseina. ,1 ; 
i

WESTVILLE, ILL,
Viešųjų mokyklų vaikai, pa

į VAIRUS STRAIPSNI Al

! gii arba parapijų duoklėmis.';
= įTie fondai nedideli. Ir nors' lietuvių gTažuo-

iš jų pašelpa teikiama, vienok 1(’*s B«Hrušaitė ir
pašelpos ėmėjai turi sau pa- Ju,<’! «itė, dvi. tarpe jau-
skirtas lengvesnes bažnytines ni,no žymios vidkejos, isteke-

žinelės
Jokių žinučių iš mus padan-

KUDIKIS TRUKDO POILSĮ 
PAVARGUSIO DARBI

NINKO.

“BAYER ASPIRIN” 
TIKRAI SAUGUS

Imk be baimės kaip nurodyta 
“Bayer pakelyje”.

BAYER

notrių 
the.

Jeigu nematote "Bayer Kryžių” 
ant pakelio ar pilių, tai jus negau
nate tikro Bayer Aspirin, kuris yra 
milijonų užtikrintas saugus lr gy
dytojų nurodytas per vlrS d vi de
šimts penkis metus del
Šalčių Galvos Skausmo
Neurltis Lumbago
Dantų Skausmo Rumatlzmo
Neuralgijos Skausmų

Kiekvienam neatdarytam "Bay- 
er" pakelyje randasi nurodymai.i • .i • , , .. “r panelyje raliuosi ii ui uuyuiai.

įleisti ntostogoms, ptlii- lakely dvylika pilių kainuoja keie-

Įsėję keletą dienų, klebono i ta centų. Vaistinėje tal-gl 
da bonkose po 2 4 ir 100.

parduo-

NEDI',KV KUNIGAI IR rba mažos sveikatos esantie- pareigas, kaip aukščiau šaky- -i° 1,ePos mėnesio pabaigi^. idurX7 sumenųT^nuo ^n‘u‘oOp[e-
TESTANTŲ MI- 
NISTERIAI

nuo mano 
no”, pasakė viena molina iŠ Ne- 
braskos. "Jis neleido miegoti nakti
mis lr mano vyras snausdavo ant Į 
desko ofise. Po to daktaras patarė

ms kunigams. ta. Pirmoji susituokė su Vincu
Žurnale pareiškiama, kad Nebe pamato tad žurnale ir ReveHu ir Paleidę medaus

pas katalikus kunigų senatvė,1 sakoma, kad katalikų kunigai ln<’nesi Wisconsiu valstijoj, su kokiui “cMtoruoe'^ir9jaPu’se!> MAN 
r P

po S Montblv Labor kaipo tokia, nėra žinoma. Kad- ligi mirsiant yra įsitrink* į 1 Cl,-valandų. kančių dienų vaikas buvo geresnis. 
Jo vldurėliai veikė gerai lr jis dau-

. senatvėje. 1 arp kit- į negaR pareigi? eiti parapijo- tis užtarnautu. atsilsiu, 
kta žinių ir apie pa-

(apsigyventi. kūdikiams nuo sukietėj*nio, deglio, 
slogų, nerimavimo Ir ti. (68)

APSIRŪPINK DEL ATEITIES
Pradėk taupyti mažų sumą kas savaitę, kol esi Iaunas-na ir gerai 

uždirbi. Stilaukęs-kusi senatvės arba bedarbės turėsi gerų paramą.
Į spulką dedami pinigai didinasi visai nejuntant, ir uždirba 7-tą 

luoAimtj. Atsiimti pinigus galima bile kada.
Nėra saugesnio ir pelningesnio budo del taupymo pinigų už į pu ltą. 
I žsirašyk 5 ar 10 Akcijų tuojaus. llurnsidiečiai. West l’ullinanic- 

ėlai ir Koselandief lai yra ypatingai kviečiami prislraftyti. Spulkos 
susirinkimai laikoma kas l'taminko vakarą.

UNITED LITHUAIAN BLD G. & LOAN ASS’N.
Suorganizuota 1900 m.

PO VALSTIJOS ILLINOIS l'HIKZII KA,
K. A. WAIT(’HES. Sekretorius 

OFFISAS:

WAITCHES BROTHERS CORPORATION
Real Estate — Loans — Insurance 

52 E. 107th STREET CHICAGO, ILL.
Telefonas Pullman 5950

1U

ot

III
katalikų kunigus ir 

^itų ministerius (pry-

i lo, kad kai-kurios 
tOi .DN'tų sektos savo pa- 
eni uieši' arba sirguliuojan- 
aema pa isteriams turi jvedu- 
sios . įve ijas. Kai-kurios sa
vo *; turterius verstinai pa*- 
liuoivvbę iš pareigų. Duoda
mas s veltui butas ir pil
nas iVYl-ymas, jei jie yra pa- 
vieb Tei turi šeimynas —
niok\’EA\ nuskirtos pensijos.

B. ' yra su katalikų ku-
nig *’nuskatalikų Bažnyčia J. 
VelU je te nebeturi jokios pe- 
nk>^' '.emos pasenusioms a-

TUBBY Hank Seems to Be On the Inside.



T

D R A U G n B

LIETUVIAI AMERIKOJE
WESTVILLE, ILL.

j to laiko, spėjama, gal miręs ar (vilsč., ieško tėvas Martynas. ■ mušė ant plento Petrą Laikau 
sergąs ligoninėje. Ieškomieji arba apie juos ką ską, 60 metų ūkininką iš Šeš-

Kuprelis, Kazys, kilęs iš nors žinantieji maloniai kvie- tokų kaimo, Krosnos valsčiaus, 
i Vilniaus krašto, Amerikon at- čiami atsiliepti šituo adresu: Beveik tuo pačiu metu Šeš-

“Draugo” Knygyno 
Katalogas.

(Tąsa nuo 3 pusi.)
v v Re
genijų Sinkevičiūtę. Ieško gi- 

kytojais nusiėmė paveikslus, i minės is Kauno, 
po to suėjo j salę bendriems ; Semenavičius, Kazys, kilęs 
pusryčiams. ( Papilės miestelio; miręs Broo-

Vakare vaikučių naudai su- (klyno ligoninėj 1923; būk tar- 
rengta piknikas, parapijos nuoK navęs kare; prašoma tikrų ži- 
savybėj.

Liepos 23 d. klebono pastan
gomis, surengta vaikams, lan-jiš Biržų; gyvenęs Kalifornijos 
kiusiems vakarine mokyklą Iii' Ohio valstybėse; neva turė-

prieš karą, vedęs Eu- CONSULATE GE.VERAL OF

mų.
Untermanas, Karolis, kilęs

išvažiavimas Į miškus prie 
vandens. Diena pasitaikė gra
ži, šilta, vaikai turėjo progos 
linksmai dieną praleisti ant 
tyro oro, po vandeni beplau
kydami, šaltakoše besivaišin- 
dami, kurios klebonas buvo ne 
mažai užsakęs. Su vaikučiais 
dalyvavo ir klebonas.

Bloga be vado
Mūsų varg. p-lė J. Karpiūtėį 

buvo trims savaitėms išvažia 
vusi vakacijoms į Detroitą ir i 
Kanadą. Grižo liepos 20 d. Sa

jęs savo odų ar kailių dirbtu- i 
vę.

Zoba, Pranas — Frank, mi
ręs 1928 m. Brooklyn, spėja
ma, kad jis kilęs iš Lietuvos t 

Prašo -'ir tenai turi giminių, 
ma apie jį žinių.

Viloknis, Klemensas, miręs 
19.18 m. Brooklyne ar New 
Yorke. Dirbo National Bisquit 
Co. Ne\v Yorke. Nėra žinių a- 
pie jo šeimą ir iš kur jis yra 

i kilęs.
šiupenis, Antanas, iki 192S

. . .m. gvvenęs 103 East 21st St.,
kosi, turėjusi geras atostogas,' ' ‘

. . .. ... . Bayonne, A. J.
Vaitiekūnas, Juozas, iki 19-linksniai laiko praleidusi.

'Tik choras, likęs be vado
vo, turėjo baimės porą šven
tadienių. Na, ne ką darysi, vi
saip visiems atsitinka. Saky
sime, be vado, balsai neklauso, 
virpa kaip nutrėkusios sniui- 
kos stygos, vargonai ir-gi “a- 
tostogas turi.” Bet darbščiai 
mūs vargoninkei sugrįžus, vėl 
choras kuogražiausiai sekma
dieniais gieda.

Viešnia iš Chicagos
Pereitą, sekmadienį per su

mą puikiai solo giedojo p io 
Šulskaitė iš Chicagos, ta pa
čią dieną išvažiavo atgal. Ža
vintis, gražus p-lės Šulckaitės 
balselis. (Mes čia neturime to
kių giesmininkių, išskiriant 
vyriškį p. S. Karpį, kuris rei 
karčiais pagieda solo.

Jubiliejus
Darbai vasarą nekaip čia ei 

na, nes vien tik kasyklose tė
ra. Šiaip žmonės juda, darbuo 
jasi parapijos labui, piknikus 
rengia. Visiems remiant, kas 
rengiama svarbesnio, visuomet ; 
gerai išeina.
• Merūnas. !

21 m. gyvenęs šiais adresais: 
200 ar 209 N. 12tli St., ir 1210 
Winter St., Philadelpliia, Pa. 
Ieško susirūpinusi duktė.

Vargalis, Antanas,. Vinco 
sūnus, Amerikon atvykęs 1913s.
m. ir gyvenęs Atliens, St., Bos
ton, Mass. Neva buvęs kare. 
Ieško tėvas.

Labanauskas, Feliksas,.
niau gyvenęs 830 Tliird St., 
Beloit, Wi. .skęilsETETKTE 
Beloit, AYis., kilęs iš Šiaulių 
apskr., bene Kruopių miest. Te- 
ško sesuo.

LITHUANIA, 
15 Park Row, 

New York City.

M. ARDZIJAUSKAS

-T;

tokų atspare prie geležinkelio Visas šias knygas galima gauti 
buvo nutrenktas 9 metų ber- “Draugo” knygyne 2334 So. Oakley Avė. 
niukas, Kostas Bužas, iš to Chieago, Illinois.
paties valsčiaus Vlanavos*kai

Jaunoji Lietuva. Poema. Parašė Maironis 
Mačiulis. Kaunas. Pusi.

Liepos 5 d. rytą perkūnas į 131. Kaina ......................................... 80c.
trenkė Dotnuvos dvare į me-ĮCurklytės Eilės. 32 Pusi. Kaina .... 10c.

' r , v, Damų Rinkinėlis. 20 dainų vienam, dviemdi, ties kurio uztvore stovėjo t • , • , , , • •i " . • ,. , ., i ir trims balsams skiriama| Dotnuvos žemes ūkio akade-| musų jaunimui Harmoni.

mo.

: mijos dvaro galvijai. Užmuš- ‘ 
tos penkios karvės ir dvi te
lyčios. Netoli stovėjo 10 žmo
nių, bet jų žaibas nepalietė.

“R.”

L. Vyčių 25-tos kuopos (Cle 
veland, Oliio) narys, kuris prie 
kuopos priklauso nuo pat jos 
susiorganizavimo. Yra žymus
choristas, gabus scenos vaidi- SI
ia, kelis metus ėjęs teatrališ
kos komisijos nario pareigas, 
daug pasidarbavęs 25-tai kuo
pai ir vis dar darbuojasi. Jis 
netik su jaunimu-Vyčiais vei
kia, bet ir kitose katalikiško
se draugijose ir visoje katali
kiškoje dirvoje, užimdamas į- 
vairiose draugijose valdybos 
nario vietą. Martinas turi 
daug pasitikėjimo netik jauni- 
me, bet ir visoje Clevelando 
kata 1 i kiškoje visuomenėje.
Šiais metais jis yra L. Vyčių 

.25-tos kuopos korespondentu.

“MIŠPARAI”
“Draugo” knygyne galima 

gauti visiems vargonininkams 
ir parapijų chorams reika

lingų “Mišparų” arba

Vesperae de SS. Sacramento.
Tai veikalas sukomponuotas 

plačiai žinomo kompozitoriaus 
V. Niekaus. Kaina 35c. 
užsakymais kreiptis

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė.

Chieago, III. 
“DRAUGE.”

su

AUDROS PADARINIAI
Bersonas, Boleslovas, arba --------------

Ben Berson, 1926 m. gyvenęs Iš Krosnos gauta žinia, kad 
Chesv.ick, Alleglieny Co., Pa., per didžiųjų audrą siautusią 
Box 13,5; kilęs iš Kėdainių a p- visoj Lietuvoj, liepos 4 d. va- 
skr. Palėpių kaimo, Josvainių kare apie 7 vai. perkūnas už-

iš LIETUVOS GAVOME
Bažnyčių chorams, mokyk

loms ir šiaip jau giesminiu 
kams

GIESMINĖLĮ 
kuriam tekstą sutaisė A. Jak
štas, o gaidas pagamino J. 
Naujalis.

75 giesmės su gaidomis vie
nam, trims ir keturiems bal
sams, užima 142 puslapius.

Kaina ........... 80c.

“DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė. Chieago.

IŠ LIETUVOS RESPUBLI
KOS GENERALINIO 

KONSULATO.
PAIEŠKOMA.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
GENERALINIS KONSU

LATAS

15 Park Row 
Aew York City

1929 m. liepos 20 d. 
Nr. 7.

i
Samulevičius, Stasys, Bart i 

tkevičiai, Juozas ir Jonas, pu- I
ieškomi giminių iš Ukrainos. į 
Samulevičius vadinasi taipgi Į
Zimontowicz.

Rinkūnas, Jonas, kilęs iš, 
Kauno miesto, gyvenęs Brook- i 
Jyn, N. Y. ar New Yorke, ir 1 
Hartford, Con., spėjama buvęs', 
kare. Jis pažinojo Alfonsą 
Maželį iš Brooklyn, N. Y., bet 
ir jo adresas nežinomas.

Pranas Bartkus arba Frank 
Bortnik, kilęs iš Kėdainių 
miesto, tarnavo Amerikos ar
mijoj, bet 1919 m. buvo at
leistas. Nežinia kur dingęs nuo

Badauja
Jūsų Gimines

Nepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvą dovanė
lių. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama. 
“Draugas” patarnaus jums kuogeriausiai.

“Draugas” siunčia pinigus į Lietuvą per didžiausius 
Lietuvos Bankus, kurie teikia gerą, teisingą ir greitą 
patarnavimą.

“Draugas” siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draf 
tais ir telegrama. Pinigai esti išmokami Litais arba A 
merikos doleriais, taip, kaip siuntėjas nori.

Norintieji gerą ir greitą patarnavimą, kreipkitės:

DRAUGAS PUB. CO.
I

2334 So. Oakley Avenue, Chieago, III
TELEFONAS: ROOSEVELT 7701

Ofisas atidarytas kasdieną nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak

zavo A. Pocius. Kaina..................... 40c.
Pergyventos Valandos. (Karvojaus laiš

kai). Parašė K. A. K. Slie- 
nandoali. Pusi. 180. Kaina .... 50c.

Tautos Dainius. Parašė Jurgis Smalva
ras. Gražios Eilės. Pusi. 40.
Kaina ....................................................... 15c.

Tėvynės Ašaros. Parašė M. Gustaitis. 24 
pusi. eilėraščiai. Kaina ................. 10c.

Ūkininko Draugas. Sutaisė Vincas Toto
raitis, agronomas. 152 pusi.
Kaina .. ..................................  25c.

Gyvenimo Pamatai; Sutaisė K. J. D. Ne- 
wark 1915. Pusi. 26. Kaina .... 10c.

Patrimpo Laiškai. Parašė K. A. K. 161 
pusi. Popieriniais viršeliais 
Kaina ....................................................... 60c.

Kudikų Auklėtoja. Parašė ir savo lėšo
mis išleido kun. P. P. Sauru- 
saitis. Pusi. II. Kaina ................. 10c.

Žemaičių, Kalvarijos Aprašymas. Ypatin
gai dievobaimingiems kelei
viams į tą stebuklingąją vie
tą. Parašė kun. Ragaišis.
Pusi. 67. Kaina ............................... 20c.

Apsvarstyk. Atlėkusiems misiją pamink
lėlis. Parengtas iš gerbiamojo 
Tėvo Kazimiero Kapucino 
pamokslų. Draugo spaustu
vė. 1912. Pusi. 47.....................Kaina 5c.

Žinojimas ir Tikėjimas Fizikoje. Kaunas 
1919. Kaina................................................ 5a

Teisybės Vardan. Jonas Huss’as jo he- 
rezija ir mirtis. Parašė F. V.
Uosis. Pusi. 29. Kaina ................. 5c.

Bažnyčia ir Valstybė. Parašė Meškos. 
Pusi. 33. Kaina .................................... 5c.

Žmogaus Siela. Ar ji yra dvasia ir ar ji 
nemirsi Parašė Pr. A. Dam- 
brauska. Kauna 1928. Pusi.
30. Kaina ............................................. 5c.

Šitai Viešpaties Tarnaitė. Skaitymai Ge
gužės Mėnesiui. Seinai 1914.
Pusi. 99. Kaina ........................ 20c.

Pamokymas apie Viešpaties Jėzaus. Die
vo Motinos ir Viešpaties Šven
tųjų Šventės. Pagirtas Šv.
Tėvo Pijaus X-to. Pusi.
56. Kaina .............................................. 15c.

Vaidilutė. Gyvenimo akordai. Vaičiūnas. 
Kaip Rudens Lapas; Daina; 
jausmų pančiai; miražai ir 
prieš audrą. Pusi. 163. Kaina .. 50c.

Pirmeivių Laikraštija. Tikėjimas Ir Dora. 
Cbicago 1917. Pusi. 16. Kaina .. 5a

A Sketch of the Lithuanian Nation. Pa
rašė Gabrys. Pusi. 21. Kaina .... 20c.

Sunkiausiais Laikais. Antanas Rucevičius. 
Keletas papasakojimu iš didžio
jo karo laiku. Pusi. 115. Kaina 45c.

Vilniaus Albumas. Vilnius senovėje ir 
dabar. Daugybė artistinių pa
veikslų. Knygos formatas 
didelis. Kaina ............................... $5.00

Vinco Kudirkos Raštai. 6 tomai. Be ap
taisų. Kaina ................................  $10.00

Šatrijos Raganos Apysakėlės. Iš daktaro 
pasakojimų; rudens diena ir 
sulaukė. Slienandoah 1907.
Pusi. 69. Kaina ............ .................. 25c.

Ka Daryti Kad Pievos Želtu. Parašė Vin
cas Totoraitis. Seinai 1908.

i Pusi, 20. Kaina ............................... 25c.
, Pragiedruliai. Keturi tomai. Parašė Vaiž

gantas. Atskiras tomas Kaina $1.00
Pasakyk Matušei, Agnieška ir Ant Gar

laivio. Parašė Šatrijos Raga
na. Slienandoah 1908. Pusi.
29. Kaina ............................................. 5c.

Jono Biliūno Raštai. Paveikslai, apysakos 
ir eilės. Tilžėje 1913. Pusi.
143. Kaina ......................................... $1.00

Už tikėjimą Ir Tėvynę. Parašė Kun.
D-ras A. Maliauskis. Dešim
tas leidimas. Kaunas 1927.
Pusi 32. Kainu.................................10c.•

Independence for the Lithuanian Nation.
Knyga apie Lietuvos Nepri
klausomybė. Pusi. 96. Kaina .. 30c.

Tankioji Komunija. Kodėl taip daug tuš
čiu baimių sulaiko tavę nuo 
tankios ir kasdienines Ko
munijos! Vertė kun. P. Suu-

AnTračtienTs, liepos 56,nm ~ i' i .u____L-i . - -
rusaitis. Pusi. 153, Kaina............35c.

Teologijos Enciklopedijos Kursas. Para
šė kun. P. Bučys, M. I. C. 
Mariampole 1925. Pust 15.
Kaina ................................................. $1.75

Organine Ghimija. Pamatines žinios. Lais
vai sekdamas Charles Moureu 
ir papildęs jį parašė V. Ruo
kis. Vilnius 1923. 384 pusi.
Kaina ................................................. $3.01

Jo Ekscelencija Arkivyskupas J. Matule 
vičius. Parašė Serijų Juozas.
Pūsi. 31. Kaina ............................... 10c

Mandagus Vaikelis. Gražaus Apsėjimc 
Pamoka. Pusi. 28. Kaina ............ 10c

The History of The Lithuanian Nation 
Ant its Present National As- 
pirations. Gražiai aptaisyta.
Pusi. 156. Kaina .......................... $1.0(

Į Aukso Šalį. Apysaka. Laisvai vertė V 
Ambraziejus. Kietai apdaryta.
Pusi. 113. Kaina ..............................

Who’s Who and What Among Our Grea 
Men. Lietuviškos istorijos ap- 
rašimas, angliškai. Parašė 
F. A. Gelumbis. Pusi. 78. Kaina 50d

Novena Prie Šv. Onos. Kaina .... 15ci 
Jonukas. Dviveiksmė joninių komedija

Parašė Vidunas. Pusi. '64. Kaina 25c
Konstitucija. Nekalto Prasidėjimo Pane 

lės Švenčiausios Draugijos.
Kaina ...................................................... 10c

Kryžiaus Keliai arba Stacijos. Išimtos iš 
Šv. Pranciškaus Dvasia.
Chieago 1929. Kaina ................... 15c.

Jėzaus Kryžius Mus Paguoda. Iš Vysku
po J. Pelčiaro knygos: “Dvasi
nis Gyvenimas”. Lietuviškai 
sutaisė Kun. V. Ambraziejus 
ir kun. A. Petrauskas. Antra 
laida. Mariampole 1926.
Pusi. 160. Kaina .............................. 45c.

Kaip Užsiauginti Sodas. Seinai. Su pa
veikslais. Pusi. 31. Kaina ............ 15c.

Catechism of Christian Doctrine. St. Lo
uis, Mo. Pusi. 35. Kaina ............ 10c.

Amerikos Lietuvių R. K. Konstitucija. 
Priimta visatiname seime 
rugsėjo 3 d., 1920. TVaterbu- 
rv, Conn. Kaina ............................... 15c.

Auštant. Puikios eilios. Parašė J. Mikuc
kis. Vilnius 1919. Pusi. 67. Kaina 10c.

Jurgis Smalavaras. Komedija. Kaina 20c. 
Lietuviai Katalikai ir Kitos Sroves. Pa

rašė Uosis. Boston 1917. Pusi.
32. Kaina ............................................ 25c.

Piršlybos. Komedija 2 veiksmuose. Pagal 
gal M. Gogolį sukeverzojo 
Šalda — Balda. Cbicago 1912.
Pusi. 10. Kaina .............................. 20c.

Kunigas. J. I. Kraševskis. Apysaka iš 
lietuvių padavimų. Vertė 
Adolfas Vegele. Vilnius 1909.
Pusi. 134. Kaina .............................. 20c.

Darbininkų klausimas. Parašė kun. J. 
Staugaitis. Pusi. 46. Kaina .... 20c.

Šventas Kazimieras. Su 4 paveikslais. Pa
rašė A. Alekna. Kaunas 1927.
Pusi. 31. Kaina........................... 15c.

Maldų Rinkinėlis, juodais apd. paauksuo
tais lap. kaina ................................. 75c

Maldų Rinkinėlis, juodais minkštais labai 
gražiais apdarais, kaina ............ $1.50

Šaltinis, juodais odos apdarais .... $3.50 
Kūdikėlis Jėzus, juod. odos apt. .. $1.50 
Šaltinis juodais stiprais aptaisais .. $3.00| 
Melskimės, juod. kietais apt. mergi

noms ......................................................... 60(
Melskimės, juod. gerais apd. raud.

lapais..........................................................60<
Aukso Altorius, juod. odos apd. mažo 

formato labai graži, lap. uždengtais 
kaina .................................................... $1.23]

Aukso Altorius, juod. gerais apd. mažo 
formato kaina................................... $1.23

Aukso Altorius, juod. paprastais apd. 50< 
Aukso Altorius, baltais kauliniais virše

liais vidury viršelių įtaisytas gražu, 
kryžius. 464 pusi. su kabėmis .. $2.<X|

Maldų Knygelė, baltais kauliniais virše 
liais skiriama jaunuomenei. 336 pusi 
Kaina.....................................................$1.2.'

Maldų Knygelė, juodais kietais viršeliais, 
Kaina......................................................50e

Maldų Knygelė, juodais odos viršeliais, 
labai graži knygutė. 336 pusi. .. $1.25

Ramybė Jums, juodais minkštais virše
liais, paauksuoti lapai, lubaį tvirtais 
apdarais. 958 pusi. Kaina .... $3.(10

Maldų Vainikėlis, juodais apd..........$1.25
Pulkim ant kelių, juod. apd. gelt. kraštais

Kaina .................................................... $1.50
Šv. Pranciškaus Dvasia, juod. odos apt. 

kuiną..................................................... $3.00
Šv. Pranciškaus Dvasia, juod. apdarais, 

raudonais lapų kraštais ........... $2.25
Mažas Aukso Altorius, juodais odos apt. 
Mažas Aukso Altorius drob. apt. .. 1.50 
Dievą su tavim, juod. apt. mažo fonu. 50c 
Kantičkos juod. gerais apt..................... 1.75
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CHICAGOJE VYTAUTAS ŠTAUPAS

ANTRAS PIKNIKAS Draugijos jau atsiliepė iv 
pažadėjo savo talką: Aušros 
Vartų Mot. ir Merginų dr-ja, 
Tretininkai. &v. Kazimiero

AVestsid iečiai šiuo tarpu da
ro paskutinius prisirengimus 
prie antrojo Aušros Vartą pa-'dr-ja paskyrė piknikui darbi-į

rap. pikniko, busiančio atei
nanti sekmadieni par. darže. 
Rengėjai deda pastangų, kad

įlinkus. Laukiama tolkos ir į 
paramos ir nuo kitų dr-jų ir j 
pavienių. Straikieri ves Anta-

piknikas Imtų be išlaidų irįnas Vaiciekauskas ir Vladas 
kad kiekvienas įplaukiantis Mikšis, rūtą darželyj darbuo- 
eentas pasiliktų par. naudai, sis Antanas Vaičiulis ir Juo- 
Sųjungietės jau sugalvojo pa-

Kongreso reikalams paskirta 
$3.00.

Ateinančiame sekmadieny
je tuojaus po Sumos nutarta 
sukviesti Rytų Lietuvos badau 
jautiems gelbėti komisijų, kad 
galutinai priimti aukų rinki
mo apyskaitą ir surinktuosius 
pinigus pasiusti Lietuvon.

Ateitininkų atstovui kun. 
Karaliui pranešti, kad bile 
šventadienyje gali pas mus at 
silankyti aukų rinkimo tikslu. 
Parapijos naudai daroma atei 

nančiame sekmadienyje para
pijos darže piknikėlį nutarta

iv

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rea, 0061 BouthAlbany Avenue 
Tel. Prospect 1910 

Valandos 2-4,6-8 Nedėlloj 10-12

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0088

DR. A. L. YUŠKA

Telefonas Boulevard 1939

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

dienų, Ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

zas Pocevičius, prie ice eream
gauduti gardžiu valgiu, kadi tarnaus seserys Magdalena ir, ......

x v v. .‘ ,. , ! T , • v , , jland, Dino) narys, didelis jos
\vestsidieciai ir svečiai gali tą Ona Jakonmtes, prie cokolatli-1
diena pusrvčiu nevalgę pikui-i niu saldainių — p-nios Juse- , - ------ --------
, , -V . - , i • - • bnu dienu 2u-tos kuopos su- „• i' i ; n- -•ke galės tiek prisisotinti, jog viciene ir Glebauskiene, prie j . . ., . , . Įhene, Kolegijos Rėmėjų atstu

. . . • . , ■ i • . • siorgamzavimo jis prie jos pri, - , • . ,.namie nereikės nei vakarienes. I mažo rato p-nios Rokiene ir \ _ iĄe <‘ar pridėjo,.antį.

|L. Vyčių 25-tos kp. (Cleve 
land, Dilio) narys, d
rėmėjas ir užtarėjas; nuo pir-illlo„, -i r *•*’ juanis įslaimejinių. Jeva Siau-

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.

r- ..... \
Rea. Tol. Mldiray 1612
Dr. R. 0. 0 U F L E R

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Ava Ir 24-tas Street 
Telefonai Canal 1712-0241 

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliais 
Ir Ketvertais vakare.

Masiliūnicnė, prie lietuviškų i klauso. Daug yra paauokjęs

Valand >8; prieš pietus pagal sutarti, 
remti ir to piknikėlio laimėįji- I Namuose 2-< po piet. ofise o-s v. v.

Tel. Canal 6764 Vlrglnla 0180

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAO

Gydo stalgias Ir chroniškas ligas 
vyrų. moterų Ir valkų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną aaa 
pietų Ir 8 vai. vakaro.

Nedėliomis Ir seredomis dk 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WKSr 22nd STRĘfl't
CHICAGO

Muzika susidės is smuiku,
, , ,, . . . 1saldainiu p-mo
kastinku, klarnetu, barabanų . v.‘
. . .. . , , ‘ir Mikšiene. 1 rctimnkes vai-
įr kitu instrumentu. v. .. ....i sius svečius saitais gėrimais, 

Aušros Vartų mot. ir mergi
nų dr-jos narės platins seri
ja, Šv. Kazimiero dr-jos pat?

Ant galo, iškilus Federaci-
,, , . . 21 jos labui. V. štaupas vra lai- • . , - , ...Petrauskiene *_ .... . .. . * „ . . 'jos vaido Kongieso pakeitimo

ADVOKATAI:

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefono Canal 2352

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. SeredwEjis ir Pėdnyčio
mis nuo 9 iii 6.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunos Bordcn)

ADVOKATAS

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

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
•i V. - y .. .

Telcpheae Roosevelt 0090

Namie: 8 Iki 8 ryte Tel. Rcpub. 0600

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius) 

ADVOKATAS 
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800 
RESIDENCIJA: 

6515 So. Rockwell Street 
Telef. Republic 9723

pirm. Jonas Simanavičius su

krodžiu “daktaras” ir graždai ....į Klc
kčių pardavėjas-biznierius. Ko I >spreiu]imo. 
Vyčiai pas Vytautų prašė, jis ‘ 
retai kada ką atsakė. Tai vie- 

Jnas patriotiškiausių Liet. Vy- 
Įčių 25-tos kuopos narių.

.„.ausiniu, nutarta Jauti jo iš

PADĖKA

Rap.

Liepos 21 d. Bergmans dar
že įvyko Labd. Są-gos Cent-

Res. tel. Van Buren 6358

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kulte -06 1570 Mllw&ukee Avė.
Tel. Brunsirlck 0624

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

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisą* J408 WEST 68 STREET 
Kertė 8o. Western Avenne 

Tel. Prospect 1028 
Residencija 2859 So. Leavltt Bt. 

Tel. Canal 2880
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 ▼. ▼. 

Nedėlloj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 5793

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

Office; 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

s kitai savo dr-jos nariais išsi- Į 
I juose darbuosis prie sportiš- j Musų biznieriai karališkai ro piknikas, 
i ku lazdelių. Al. Pilipavičius ir-pasirodė. 1 Naudos piKnikuil Nuoširdžiai dėkoju visiems 
Petras Maženis, AVest Sides (rinkėjos pp. M. Kamarauskie-'atsilankiusiems į mūsų pikni- 

“muferiai,” drūčiausi šios ko- ille B’ Bakiene sako jau tiek kų.
Jonijos vyrai, eis lietuviškai |“provento ir dovanų surin-į Pirmausiu aciu Bridgeporto 
persiimti. j ko, kad p. Dambrauskas, mū-, biznieriams, kurie taip gau-

Visi atsižymėję sportuose bizmefius, tuies visą tio- ’siai suaukojo visokių valgomų 
kų pripildyti vežant visus dai- jų daiktų.
ktus A ienuolynan. į Ačiū visiems klebonams, pro ‘

Po parapijų piknikui nau- .fesionalanis ir biznieriams.
dą renka ir kitos dvi rengėjos, Į Taipgi nuoširdžiai dėkoju! 

būtent p. Kodienė ir p. Šimkie'šv. Antano draugijai, Cicero, į 
nė. Įdomu būt sužinoti, kaip'm., jr jos geriems darbiniu- į 

joms sekasi darbuots.. kams. Ši draugija kasmet dir-
Ponia B. Naugžemicnė šį- ba Labdarybės piknike, 

met patylomis dirba, bet pik- Dėkoju Bridgeporto šeimi- 
nike jinai pasirodys kaip kasikėms: PP- Naugžemienei ir 
met ir su skaniu ledu šaldytu kitoms, kurios giaziai pasidai 

j“orange erush” ir su “paslap bavo- A(‘iu visiems kitiems 
kas, 1815 S. Union avė., dėžę.čių maišu”, kuriame visi }>an darbininkams, kurb

gaus dovanas

4 KP. GERADARIAI LAB
DARIŲ PIKNIKUI

Dievo Apveizdos Parap. — 
4 kuopos labdarių geradariai 
Centro piknikui aukojo:

A. -Bielskis, vaistininkas, 
•HJOO š: Halsted St., dėžę ci
garų ($3.00).

A. Tamušauskas, grosernin-{“orange erush” ir su “paslap

cigarų (3.00). |dysim laimes. — Ponia AI. Kri i les
V. C. Lukas, valgyklos savi-1 niekieno tyli, bet jų piknike iŠ ' Pikniką

ninkas, 1745 So. Halsted st., igirsit ir regėsit.

nuo sir-
darba vosi.‘

bitvo mažas.
!pelno liks $300.00.

A. L. DA VIDONIS, M. D.
4910 So. Miehigan Avenue 

Tel. Kenvvood 5107 
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 

j šventadienio ir ketvirtadienio

OPTEMITRISTAI

DR. VAITUSH, 0. D.

bet

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00
SFECIALI8TAS

Taigi nenusiminkit, bet eikit 
pas tikrą specialistą, ne pas kokį 
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno lšegzaml- 
navimo. Jus sutaupysit laiką ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.

Mano Katilo — Scope — Kaggi. 
X-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 
ligų skilvio, žarnų, Inkstų, o-los, 
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 gydytojui, 
neatidėliokit neatėję pas mane.

DR. J. E. ZAREMBA 
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. jAckson BOULEVARD 

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

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1
po pietų.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6222 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

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

Nedėlloj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Valandos. 11 ryto Iki 8 po plotų
6 iki 8:30 vakare

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

127 N. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklln 4177 
Nuo 8 iki 9 vakare

62 E. 107 St., Kamp. Miehigan Avė. 
Tel. Pullman 5950

dėžę cigarą (3.00). į Kitos mūsų rėmėjos aukoja į ' d‘’ kurie atsilankė į mūsų,
Grab. Skudas savo automo- (dovanas, žada kepti pudus ska |piknikų, širdingai rvinc.

biliu nuvežė į piknikų dykai 
visus darbininkus.

Aukštikalnienė, Pintvilaitė,
Kekštaitė, Yaraminaitė, Mati-

mansių “krustu’ ir tolygių
skanumynų.

Dieve laimink visas darbi
ninkes. Jos dirba kaip pačios

Podel Sąjungos vardu, vi
siems ačiū.

A. Nausėda.
Centro Pirm.

Telephone Central 6926

F. W, CUERNAUCKAS
ADVOKATAS

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
L«cal Office; 1900 So. Union Avė. 

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

jošaitė, Matijošis, Butkus. La-L..., o 11+- •, . j t , .sau. Sesutes dėkingos uz gerų
sauskis buvo darbininkai.

Seriją pardavė:
UI. •Aukštikalnienė už $3.07 j
J. Žvirblis už ........... $4.00 į
J. Semalinas už .... $2.00 J 
P. Valutskis už •........... $4.14

! žmonių aukas. Į darbą. Kitą 
Isyk daugiau ką parašysiu. X. j

-----------—______ _
i MUSŲ RADIO

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains

Lietuvis Akią Specialistas

Palengvins aklų Įtempimą ku
ris esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, akių aptemimo, 
nervuotumo, skaudamą akių kar
štį. Atitaisau kreivas akis, nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpą re- 
gystę ir tolimą regystą.

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

Speclalė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiam a

Valandos nuo 16 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

TeL Boulevard 7589

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 AVashington
10-12, 2-4, 7-9

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—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 Iki 12 

TELEFONAS MIDWAY 2880

12-2, 4-6.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzio 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas ir Chirurgas

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

Blvd. Tel. Boulevard 1401

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

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

7—9 vakare

A\ ĖST S1DE. — Federaci
jos 3 skyriaus mėnesinis su
sirinkimas įvyks liepos 28 d. 
tikslu pasiruošti į būsiantį m- 
gpiūčio 20, 21 ir 22 Kongrc-

Ačiu visiems aukotojams ir slb Cicero, III.

Blozis ir Bložienė už $2.34 
A. Sesnauskaitė už .. $1.41 
J. Lauraitis už ..
M. Jatužis už ....

Ali drnggiit,—35c tad 45c l»r« »nd (ab?«. 
Chiidren’t Mu»«erole(milder form)JSc.

Better than a Mustard Plaster

25 METĮJ PATYRIMO
l Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

i JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

7 Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6912

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

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

ŪR.HERZMAN
IŠ RUSIJOS

$1.04
$5.92

darbuotojams.
M. Jatužis, nut. rašt.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St, Room 2161 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-0 

Vakarais
2241 SO. HALSTED 8TREET 

Tet Vlictory 0562 
7-9 v. v. apart Panedėllo ir

POfeayčloa

Darbuojasi

Delegatu išrinktas kun. L. 
Draugelis, Aušros Vartą par. 
klebonas, o jo pavaduotoja AI. 
Jakokienė.

\ isi nariai pasižadėjo daly
Bl{ 11)(i KI’()RT. — A. R. D. jvauti rugpiūčio 20 vaidinime

2 sk. darbuojasi ne juokais'„Karolio Tetos” ir rugpiūčio 
dėl busimojo metinio pikniko, ^22 Kongreso užbaigos bankie- 
rugpiučio 4 d., 2 vai. po pietą, le. Įžangos tikietus visi gaus 
Alartptette Parke. 'Aušros Vartą parapijos ofise.|

FUT
Naikina Muses, Uodus ir

Kitokius Namą 
Vabalus.

Office Boulevard 7642

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4641 So. Ashland Avenus
Ant Zaleskio AptiekosEkspertas tyrimo aklų lr pritaikymo 

akinių
1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

į Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:20 ryto Iki 8:20 va
karo. Seredomis nuo 9:20 Iki 12 v.

. ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Phone Canal 0628

00 YOU KNOW WHY-- - Dogs Aren’l Tne Uniy Animais mat Go Man ta Summer ?
r mq

arawn for tliis paoei By FlShfil

Gerai lietuviams žinomas per 20 
metus kaipo patyręs gydytojas, Chi- 

Res. 3201 S. WALLACE STREET ,rurgas lr akušeris.

______________ ________________________I Gydo stalgias lr chroniškas 11-

D gasvyrų, moterų lr vaikų pagal nau-
F N T T ę T A T metodus X-Ray lr kitokiusUilAiOAZAl elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street 

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų lr 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Res. So. Shore
2238, arba Randolph 6800.

Tel. Canal 0222

DR. G. I. BL02IS 
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt Bt.) 

Valandos: Nuo I Iki 12 ryto
ano 1 iki t vakare

fc,..J*NATX*.AL CARTOON CO JT f. /

..rfFJL •••r

Glė'lV/ įJUCAU
JJ'S) (ju,55 t 7

-i'---------TO Iheam to 
Vok t puto. p

reOM /
__ 1

VWI m

BEPit it. IM 
NurrN vnfH 
THE HEAT

—r-

Tel. Brunswlck 0624
DB. A. J. GUSSEN

Lietuvis Dentistas 
1670 l<ILWAUKEE AVENUE
Valandos; 0-12, 1-6, 1-8:20 

Sekmadieniais ir trečiadieniais 
pagal susitarimą.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. IUasa 3200 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną. 
Nuo 7 iki 9 vakaro.
Nuo 10 Iki 12 dieną.
Nuo 2 iki 3 po pietų.

Tel. Lafayette 6820

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

Ofiso Tel. Vieton >687 
Of. lr Res. TeL Hemlock 8874 

DR. J. P. POŠKA
8118 a HALSTED 8TRBST 

Antras ofisas lr Residencija
8604 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-18 rytais; nuo
7- 0 vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-0 
po piet: Utarn. lr Subat Nuo
8- 9 vak. šventadieniais pagal su
tarimą.

■W»7HW 1
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CHICAGOJE

Žinių Žineles ' tė pinigu. Jei kam teko rasti,
praneškite
tuviui.

klebonui kun. Bal-

atstovai bei veikėjai. Taipgi rlaivią bendrovė pasiuntė ga- nuovargio nuo gelbėjimo ne-

X Vakar 5 vai. ryte Šv. 
Kryžiaus ligoninėj mirė a. a. 
St riaukus. Aušros Vartų par. 
komiteto narys ir vienas žy
miu viltos darbuotoju.

X ('ieerieėiu parapijinis pi
knikas gerai pavyko. Tų. pik- 

. nikų rengė dr-jos po vadovys
te Federacijos 12 skyriaus, 
(žmonių ir svečiu buvo-minios. 
Bizniai buvo gerai sutvarkyti,

prašoma atsivešti naudingą 
Kongresui sumanymą.

Šiame Federacijos susirinki 
me dalyvaus svečias ką tik 
atvykęs iš Lietuvos, kun. P. 
Karalius, Kibartu „Žiburio” 
gimnazijos direktorius, Ateiti
ninku atstovas.

Valdyba.

.X 1 runas Alalakauskas su
žmona Barbora vvksta i Lie-1 i .• ■ • •• r i1 j daugelis laimėjo naudingi} do-
tuvą. Sukinių k. Telšių aps. L *■ I \ JJ
P-nai Malakauskai 12 metu
išgyveno AVest Sidė j

.mų, visiems patiko lietuviš
ki saldainiai. Prie lietuvišku

rlaivį “Trfide” į pagalbą. At
vykęs į Nemuno žiotis šis ga
rlaivis rado “Venerą” žioty
se. Paėmė iš jo 200 keleivių 
ir grįžo j Rusnę, o su likusiu 
10 žmonių grįžo ir “Venera.” 
Mariose pavojus “Veneros” 
keleiviams buvo didelis, nes 
pro ašių skyles buvo bepra
dedąs tekėti vanduo.

Liepos 7 d. 3 vai. ryto “E- 
glė” visus “Veneros” kelei
vius išvežė į Šilutę. Iš ten jie

laimės ištiktuosius, geroj nuo
taikoj keliauja j Klaipėdą. Jei 
bus nepalankus oras toliau, 
tur būt, atsisakys nuo kelia
vimo į Nidą.

“Venera” dabar Rusnėje. 
Vedama kvota dėl nelaimės.

“R.”

su “Assoeiation Against Pro-
5 hibition Amendment” prohi- 
bieija kovoja. Organizacijai 
priguli įžymiausi šalies auto
riai.

KOOPERACIJOS ŠVENTE 
KAUNE

11 I saldainiu grvno pelno padarymais Ciceroj. Gyvendamas ' - . f r .
AVest Sidė j, buvo Aušros Arar 
tų par. komitetu . ir uoliai 
darbavosi. .Jo švogeris Ignas 
Pronskus iškėlė šaunias išlei
stuves. Jisai dar Ims ateinan
tį sekmadieni Aušros Vartą 
par. piknike laimėti dovanų. 
P-nas Malakauskas yra nuo
latinis “Draugo” skaitytojas.

X West Sidės biznierius 
Jonas Mikais su savo drau
gu Rapolu automobiliu važiuo 
darni sutiko nelaimę prie 75 
st. ir So. AVestern avė. Ma

tu $31.00.

PRANEŠIMAI.
Paskutinį liepos mėnesio tre 

čiadienį 31 d. Aušros Vartą, 
par. svetainėje 2323 W. 23 PI. 
Chicago, III. įvyks nepapras
tas Marijoną Kolegijos Rėmė
jų susirinkimas lygiai 8 vai. 
vakare.

Bus pasakyta tinkama pra
kalba ir ištrauktas laimingas 
vajaus bilietas, kuris laimėsšina nukentėjo, o .jiedu abu 

liko sveiki Į auksu $100.00. Kas nori sa-
X Marqūette Parko lietuvi,} ™ Iaim« “bandyti, lai pasis- 

par. Piknikas pereita sekma- kubina gautuosius vajaus U- 
dieni černausko daržo Kerai lietas BeinėjlĮ Cen-
pavyko visais žvilgsniais. Die tras nuoširdžiai dėkoja vi-
na buvo paiki, žmonių priva- sie“s> kttrie P*“** darbu 
žiavo daug. Visi bizniai darže lr PtoiSu- Kolegijos 
ėjo gerai. Prie lietuvišku sal- j“ Pavyktų. Kaip ir kiek pa. 
daiaiij grvno pelno padaryta vyk°. sužinosite liep 31 d. 
$74.(10. Tik vienam iš darbu,,- tame nusirinkime, 
tojų atsiliko nelaimė — paine

EXTRA.

GRABORTAI:

S. D, LACHAWICZ
Lietuvis Grabortus 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplgiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o majo 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt >515
arba 2 51S
>314 W. 23rd Place

Chicago. Iii.

Federacijos Chicagos Aps- 
~ kričio prieškongresinus, svar- 
\ bus susirinkimas įvyks antra- 

; dieny, 30 d. liepos, 8 valandą 
(vakare, Aušros Vartą parapi
jos svetainėj, 2323 W. 23 PI.

Kviečiami atsilankyti gerb. 
.kunigai, parapiją ir draugiją

labdarybės Centro susirin
kimas Įvyks ateinantį trečia
dienį, liepos 31 d.. 8 vai. vak.,
Aušros Vartų parapijos inoky- vyksta traukiniu Klaipėdon.

RAŠYTOJAI IR MENININ
KAI PRIEŠ PROHIBICIJĄ

AYASHINGTON, liepos 29. 
— Narirj skaičiumi žymiai

klos kambaryje. Prašoma kuo Kauniškiai turistai, nežiū-1 padidėjo rašytojų ir meninin- 
tiaugiausia susirinkti. J rėdomi nepalankaus oro ir' ką organizacija, kuri bendrai

Valdyba. ir—:

nutėlis parka? 
vietoj gegužini 
rūmuose įvyko
vakaras.

Sekmadieni
ateitininkų

koperntiškas
“R.”

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

EZERSRI
LIETUVIS GRARORIUb 

Ofisas:
4688 S. MARSHFIELD AVENŪl 

Tel. Boulevard 9217

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

J, F. EUDE1KIS KOMP,
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. JIerniitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Falrfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 4 9 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 27 94 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

Mes eutei- 
kinm manda
gų, draugišką 
patari.avi mą.
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse ir 

i pri e m i esė u ase. 
Grabai pigiai

net už . $25. 
OFISAS

8238 South 
Halsted St

Victory 4088- 
89

* J. F. IIAUZIUS
.PIGIAUSIAS LIET. GUABORIUS. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 18- 
dlrbystės.

OFISAS
«<8
Tel.

West 18 St. |
Canal 8174 i

■KIRIUS: 3238 ,
So. Hal-ted Street '
Tel Victorv 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
graborius

Mimų patarnavime* 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes netnrl- 
me išlaidų užlallrvmu’ 
įkyrių.

Nauja, graži kt> 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

MARQUETTE PARK. — 
Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų 8 skyriaus susirinkimas 
įvyks trečiadieny, liepos 31 d., 
7:30 vai. vakare, Gimimo Šv. 
Panelės parapijos auditorijoj.

Visos narės kviečiamos kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti nes 
yra daug svarbių dalyką svar 
styinui ir tuvi būti atlikta šia
me susirinkime. Valdyba.

North Side. — M. K. R. 2
skyr. susirinkimas įvyks lie
pos 30 d., šv. Mykolo parapi
jos svetainėj, 7:30 vai. vaka
re.

Gerb. rėmėjai ir rėmėjos, 
malonėkit susirinkti visi, nes 
turim pasitarti kas link busi
mo vakaro rudeny, taip-gi kas 
link tikietų išplatinimo. Ti- 
kietai yra išdalinti, tik reikia 
subruzti juos pardavinėti.

Kurie turite tikietų nuo 
Centro dėl išlaimėjimo 100 
dol. auksu, malonėkit centrui 
priduoti, nes 31 d. liepos bus. .. » < • r..t
laimėjimas. Kas norit savo 
laimę išbandyti, priduokit ti
kietus.

P. P.

MŪSŲ GARLAIVIO NE
LAIME KURŠIŲ MA

RIOSE

Liepos 6 d. apie 21 vai. ga
rlaiviui “Venera” grįžtant iš 
Rusnės į Klaipėdą su Išga
nymo Armijos gegužine Ku
ršių mariose įvyko nelaimė. 
Lūžo vienas garlaivio ratas. 
Tuo metu jūroj siautė didelė į 
audra. Pravažiuoją garlaiviai 
jokiu būdu negalėjo suteikti 
pagalbos.

Apie 22:30 vai. į Rusnę at
važiavo kauniškių turistų gru
pė garlaiviu “Višvil” Lietga-

4424 So. Rocktvcll St.

Virg'.nia 1290

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDtJAS
1650 We»t 4flth Street

Kampas 46th ir Paulina Sta 
Ttl. Blvd. 6203

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs. patarnausiu simpatlS- 
kal, mandagiai, gersi ir pigiau 
negu kitur. Koplyila dėl Šermenų 
dykai.i

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
ORABOniUS IR 

BAL8AMU0T0JA8

Tur’u automobilius visokiems 
reikalima. Kaina prieinama,

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

PRANCIŠKUS
STRIAUKAS

Mirė liepos 29, 1929 m. 7 vai. 
ryte1 12 metų amžiaus. Kilo iŠ 
Tauragės Apskr., Laukuvos Pa
rap. ir rrt. Amerikoje išgyveno 
22 metu.

Paliko dideliame nuliūdima 
moterĮ Prancišką, runų Stepo
ną, 18 metų, dukterį Karai Iną 
14 metų, sūnų Praną 12 metų, 
2 puseaercfi Domicėlę Ir Julių, 
Lietuvoj tėveli Ir seserį Ir gi
mines. Velionis buvo narys Au
šros Vartų Vyrų Ir Mot dr-jos 

Kūnas pašarvotas 2236 \V.
24 st.

Laidotuvės Įvyks ketverge, 
rugpj. 1. IS namų 8 vai. bus 
atlydėtas , AuSros Vartų baž
nyčią, kurioje (vyks gedulingos 
pamaldos ui velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas , Sv. 
Kazimiero kapines.

Nubudę: Moteris, Hunai, Duk
tė Ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja rrab. 
Eudeikls Ya.rds 1741.

GAVO PINIGUS LIETUVOJE
Kuriuos siuntė per “Draugą” šie asmenys:

J. Lukoševičie
M. Kareckas
J. Matuzas
Ona. Cepanienė, •
O. Galvelytė (2 siunt.)
P. Kraujai i s
D, Kunča
N. Hooman 
B. Urstillo
K. Žibaitė (2 siunt.)
B. Gestautienė (2 siunt.)
M. Ustilienė
K. Baliauskas
A. Matkus 
J. Gikis
Kot. Cibulskienė (2 siunt.)
P. Janutis •»
U. Mažėnienė 
T. Ginevičienė,
O. Kavaliauskienė 
J. Šeštokas
Kun. L. Draugelis 
J. Snsnickienė 
J. Motejaitis
L. Genio ti s
E. Martinaitė (2 siunt.)
J. GaraJevich
J. Gikis
K. Vilimas (2 siunt.)
St. Gužauskienė
K. Džiugas
J. Grigaliūnas
St. Nugaris
EI z. Tamanauskienė
L. Navickas 
R. Vačiulienė 
J. Pocius
T. Balčytienė (2 siunt).
L. Jusevičius 
Pr. ‘ Levgaudas 
St. Jocis
Z. Spetylienė (2 siunt.)
L. Rozga 
J. Juška
St. Mantavičius
Ig. Staradomskis (3 siunt.)
M. Kazlauskas
P. Babickas (3 siunt.)
J. Pajarckas
P. Gubista 
"VVm. Jankauskas,
O. Budavičienė 
Ap. Majienė
V. Kulikauskas
B. Gnbistienė 
J. Biaubiškis 
Ad. Morazaitė 
Anna Kraujalis 
Jonas Šeštokas 
J. Zupkus
J. Jusevičius 
V. Lukoševičius
J. Bileviče
P. Dūdas
lz. Garaleviče
K. Veidmontas 
J. Juzėnas

• V. Zubė
A. Geštautas 
O. Budrikienė 
Petras Masiliūnas

“DRAUGO” PINIGŲ SIUNTIMO SKYR.,
Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v. 

2334 So. Oakley Avė., Chicago, UI.

Liet. kooperatininkai savo 
dešimtmečio ir pasaulinę ko- 

! operacijos šventę paminėjo 
į gana iškilmingai, šeštadienį 
Vytauto parke buvo perskai
tytos visuomenei atsišauki
mas, sveikinimai, prapogandi- 

1 nės paskaitos; buvo linksmoji 
dalis, kuri • gražiai išpildyta. 
Publikos buvo prisirinkęs pil-

RICHMAN BROS. DIDINAb
CLEVELAND, Oliio. — 

Riehman Bros., vyrišką dra
bužių gaminimo kompanija, 
paskelbė, kad didina savo įs
taigą. Paskelbė, kad tuoj sta
tydins penkius naujus dabartį 
niam namui aukštus, kur dirbs 
800 darbininkų. Dabar toji 
kompanija samdo 3,(XX) darbi
ninkų.

Dirbtuvės praplėtimas reikš 
ir krautuvių praplėtimai įvai
riuose miestuose. Jau šiemet 
esamoj dirbtuvėj darbai buvo 
padidinti ir keturios naujos 
krautuvės atidarytos.

Senam namui penki nauji 
augštai bus uždėti greitu lai
ku. Darbas bus tuoj pradėtas 
ir yra spėjama, kad viskas 
bus gatava spalio 1 d.

To darbo kontraktą gavo 
Lnndorff — Bicknell Co. gene 
rališki Clevelando kontrakto
riai. Arkitektai buvo Christi- 
an, Schwarzenbetz & Gaede.

Dabartinės dirbtuvės papil
dymas reikš pridėjimą 100,000 
pėdą aslos.

Šiais metais Riehman Bros. 
atidarė naujas krautuves Day- 
tone, Scrantone, Kaloinazoo, 

į Mieli., ir Chieagoj. Ateinantį 
rudenį kompanija yra nutaru
si atidaryti krautuves Altoo- 
na, Pa. ir Clevelande prie 
Brooddvay — E. 55 st.

v.

Del geriausios rųšlea 
ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaella šviežių kiauši
nių. avlesto ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, 

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

’ teisingą patarnavimą.
Automobilių sales rulmls atdaras 

j vakarais lr šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

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

Daržų laistoma 
roberinė paipa 
% colių storumo 
tiktai 9}£e. pėda

St. Louis “Dutch Boy" ivhlte 
lead 100- svarų ........................... $11.50

■i
■-

J.:-

T
Pure Turpentine ................. 80c. gal.

Pure Boiled Linseed Oil
98c. Galionas 

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4689

ĮVARUS kontraktokia

J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Brldgeport Palotini 

8k BardwaVe Co., dabar perttnė visų 
blzn} { savo rankas ir duos visose šio 
biznio šakose pirmos klesos patzr 
navlmą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER
Painters & Decorators 

J. S. Ramanclonis, savininkas
3147 So. Halsted Street

TeL Victory 7261

i M. ZIZAS

•Iš viso dabar Riehman 
Bros. kompanija turi 38 krau 

ttuves 37 didesniuose miestuo- 
j se'. Be to, kompanija veda pla- 
itą biznį užsakymais per paš
ilą.

REIKALINGAS janitorius, 
vidurinio amžiaus, pageidanti- 

'na ex-kareivis. Kreipkitės se
redoj.

4501 So. Paulina St. 
Boulevard 4552

REIK ALINGA Mergaitė, į 
gy venanti Roselande arba a- 
pielinkėj, mokanti “short- 
band” ir rašyti ant mašinė
lės dėl ofiso darbo. Kreipkitės 
laišku

“DRAUGAS”
J. P. W.

Ramų Statymo Kontraktorlns 
Statau Įvairiausius namus prieinama

kaina.
7217 S. California Avenue

Telef. Hemlock 6529

Telefonas Canal 7281

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorlus 
Dažų lr Poplenos Krautuvė 

28S4 8. LEAVITT ST. Cblcago

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE 

Pblnt, OI1 A GIMS
1701 Weat 47th Street 

Tel. Lafayette 1>87

Phone Virginia 2054 
joseph Vilimas 

Namą Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boulevard 0114

M. YUSZKA & CO.
PLUMBIRG A HEATIRG 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla 

4484 SO. PAULINA

MARQUETTE JEWELRY 
&RADIO

Savininkas R. Andrellunas

Užlaikau visokių auk
sinių ir sidabrinių dal
ytų. vėliausios mados 
adlo. planų rolių, re- 
tordų Ir t.L Taisau 
•alkrodžtus ir musikos 
Instrumentus.

2650 West 63rd St. Chicago.1
» Tslsfonas HEMLOCK IBIO

MORTDEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

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

Intemationl Investment 
Corporation

Kapitalas *500,000 00 
8*04 SO. KEDZIE AVENUE 
Tel. Lafayette (7>8-871<


