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Maskvos Valdžios Kareiviai Siberi jo j Kelia Maistus
ATSKRINDA VOKIEČIU ORLAIVIS 

“ERAF ZEPPELIN”
Neįvykinti Komunistų

Grąsinimai Paryžiuje

NAUJA FRANCIJOS VALDŽIA GAVO 
PARLAMENTO PASITIKĖJIMĄ

MAIŠTAI BOLŠEVIKŲ 
KARIUOMENEJE

LONDONAS, rugp. 2. — Iš

ATSKRINDA “GRAF 
ZEPPELIN”

P KIEDRIClf SHAFEN, ru-
Č'angčun, Mandžiurijos, laik- gp. 1 d. — Šiandie anksti ry- 
raščiui Daily Mail praneša, į te (Chicagos laikas 9:30 va- 
kad Vladivostoko šiauriuose j kar vakare) orlaivis “Graf 
sovietų kariuomenės du pulkaii Zeppelin” išskrido i J. Vals- 
sukėlė maištus prieš bolševikų tybės.
valdžių.

Tai Įvyko arti Iman. Karei
viai pagroliė sau šarvuotą 
traukinį ir nukirto Į Vladivo
stoką einanti geležinkelį.

Pirmiau pranešta apie rau
donosios armijos kareivių pa
bėgimus iš tarnybos. Jau iš 
to buvo aišku, kad sovietų pu
lkuose yra kas tokio nepapra
sto.

Pranešta, kad kelionė užim
siant! 80 ligi 85 valandų. Jei 
taip, tai ateinanti sekmadieni 
orlaivis bus Lakehurst, N. J., 
stoty.

Orlaivy be 40 vyrų Įgulos 
yra 19 keleivių.

VELTUI LUKERIUOTA 
KOMUNISTŲ SUKILIMO

PARYŽIUS, rugp.

VIENU ŽYGIU 6 SU PARAŠUTAIS IŠŠOKO
Šis reginys įvyko Angli

joj. Šeši karininkai vienu žy
giu iššoko.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

GRAIKAI DELEGATAI 
UŽSUKO Į ROMĄ

Padariusi “rekordą”

LATVIAI SULAIKĖ 
PLEČ RAITININKĄ

VĖL BENT KETVERTAS 
NAUJŲ NAMŲ

Liepos 7 d. 12 vai. Latvijos Būtent, pulk. Saladžius, 
pasienio policija sulaikė neto- Kauno miesto ir apskrities 
Ii sienos vykstantį iš Lenki- komendantas, pulk. Murnikas 
jos į Lietuvą. Lietuvos pilietį ir pulk. Škirpa gauna visi 
Mečių Buroką. Pas jį rado trys po 700 ketvirtainių piet- 
revolveri su šoviniais, lenkų rų statybos sklypą iš miesto 
užsienio pasą ir Lietuvos šau- žemės prie Aušros ir Aukštai- 
lio liudijimą, išduotą Kaune čių gatvių. Be to, pulk. Ignas 
Jono Rizvinakio vardu. -Musteikis, vidaus reikalų mi-

Sulaikytasis pasisakė esąs nisteris, gauna žemės sklypą 
socialdemokratas, anksčiau gy prie Kauko gatvės, žemiau 
venęs Kaune. Vėliau išvykęs inž. Vizbaro sklypo. Be abe- 
į Lenkiją. Burokas nugaben- jojimo, visi keturi pasistatys 
tas Į Mintaujos kriminalinę bent po vienerius naujus na-
policiją. ‘R. n mus. ‘R.’

AUTO ŽEMĖLAPIAI

A, rugp. 2. —""Vykstą 
Į Hagos konferenciją karo at-

EDISON PASKIRS SAU 
“JPEDINI”

llšteino leidykla jau išlei
do Rytprūsių ir Lietuvos au- NEIY YORK, rugp. 1. — 
tožemėlapius. Netrukus pasi- P3-8 išradėją Edisoną šiandie 

Miss Mary Daly, 20 m., pra rodys paskutiniai — Kauno ir suvyko 49 jaunuoliai^ ktirie 
_ bą.aatiJulipT»į. kaip npyiinVt^. .jMIĮo sučy parinkti iš kiekvienos valsty-

Tiivft 17 adfčti rrVTA įkilusi 31,(MM) pėdų mėti visi plentai ir keliai, ku- bės ir iš Kolutnbia distrikto.
UV , 17 AREŠTUOTA aukštumon ir iš temai kritusi riais tik galima susisiekti. Išradėjas šiandie iš jų visų

Namuose, 1130 So. Throop su parašutu. Tik antrytojaus Auto mėgėjams žemėlapiai vieną paskirs savo “įpėdiniu.”

GOJĘ
SUSEKTA

j pildymo reikale Graikijos de-
NAUJA VALDŽIA GAVO (legatai užsuko čia pasitarti sn’st., pagaliau susekta bombų vienas ūkininkas ją radęs šalę* bus tikrai naudingi, ypač sve- Gabiausias jaunuolis (jie visi

dirbtuvė. Areštuota 17 asine- kelio arti Louisiana, Mo., už timšaliams, kurie domisi Lie- yra baigę aukštesniąsias mo-
nų. Tai bombų dirbėjai, pirk- mailių nuo Chicagos. tuva. Reikia manyti, kad ne- kyklas) Edisono lėšomis jo
liautojai ir pasikesintojai.' Traukiniu gryžusi į Chica- trukus padidės lankančių Lie- paties globoje bus leidžiamas
Kuone visi yra italai. CT Daly laikraščių repo- tuvą ekskursininkų skaičius, tolesniai į mokslus, kad iš jo

rteriams pareiškė, kad jinai, “R.” susilaukti sau panašiausgeni-

PASITIKĖJIMĄ

PARYŽIUS, rugp. 1. — Su
šauktas Francijos parlamen
tas 325 balsais prieš 136 rėiš- 

2. —;kė nauja, ministerių pirminin-

Italijos ministerių pirmininku. 
Graikų delegatų priešaky yra 
Venizelos, ministerių pirmini - 
nkas.

UŽ PAREINIO PALIUO
SAVIMĄ

Francijos komunistai grąs’^o ko Briando valdžia jiasitikė- 
pulti ir paimti šį miestą va- jimo. Tai atliko ir senatas, 
kar jiems minint bolševikų pa- Tik socialistai ir komunistai 
vykusios revoliucijos Rusijoj balsavo prieš naują valdžią 
sukaktuves.

Čia ir apylinkėse tad vakar tiko Francijai dalyvauti karo .. 
sutraukta daug kariuomenės atpildymo sutarties vykimmo le^^08 e e^a^ai’ kaip pra-
ir kuone visos policijos atsa- konferencijoje, kuri artimiau- aesta.’ . a 81^ aupim$ aP1P 
rgos. Laukta raudonųjų suki- šiomis dienomis prasidės Ha- areinio ( melan o) pa iuo 
limo. Bet jie nei nepasirodė, goj, Olandijoj.

Vakar komunistai ramiai a- j -------

BERLYNAS, rugp. 2. —
Be to, peria,,lentas ‘pilnai su-'Karo atpil.lymo konferencijoj 

Hagos mieste, Olandijoj, Vo-

To visa susekimui panaudo
tas vienas C’ook apskrities va
lstybinio prokuroro ofiso po- 
licmomas. Pirm trijų mėnesių 
jis su įtariamais bombininkais

savimą.

psiėjo ir kituose Europos mie 
stuose.

GORKII STATOSI 
DRĄSUOLIU

SOVIETŲ SU KINIJA 
DERYBOS

VYSKUPAS PINTEN 
AUDIENCIJOJE

ROMA, rugp. 2. — Tomis 
dienomis Šventasis Tėvas pri

ėmė į privatinę audienciją 
Grand Rapids, Mieli., diocezi-
jos vyskupą Pinten.

MASKVA, run>. 2. - Va- MANČULI, Mandžiurija,
kar čia ImlSevikams minint.ruSP- 1- ^’ia Liberijos —
revoliucijos švente, senis so- Ma"<ižiurijos pasieny Rusijos
rialistas rašytojas Maksim sovl<'t’i a<«tovai su Kinijos at-
Oorkii paskelbė pareiškimą, st0Tals taikos der>'-

« • • • rkfl cskuriam pažymi, kad jei pri
sieitų kariauti už sovietų Ru- Kinija linkusi sovietams 
siją, tai ir jis, esą, imtųsi gi- grąžinti Rytinį geležinkelį, bet 
nklo.

ATLIKTA PIRMOJI 
OPERACIJA

Kaip žinoma, Gorkii iš men
ševiko virto Imlševikn.

reikalauja garantuoti, kad Ki
nijos plotuose nebūtų vedama 
komunistiška propaganda.

PARYŽIUS, rugp. 2. — 
Buvusiam ministerių pirmini
nkui Poincare vakar viena iš 
dviejų operacija jau atlikta.

NUTRAUKTOS DERYBOS

MASKVA, rugp. 2. — Bol
ševikų su Britanija derybos 
Londone nutrauktos, anot ap- 
tnrimij Čia žinių. TomiR dery
bomis norėta atnaujinti san
tykius.

MACDONALD NEDALY
VAUS KONFERENCIJOJ

MOBILIZUOJA ATSARGAS

CHABAROVSK, Siberi ja, 
rugp. 1. — Sovietų valdžia 
čia mobilizuoja atsarginius 
pradėjus 1927 m. amžiaus ir 

i aukščiau.

Sakoma, tai nesąs pasiruo-

jaus.
Iš 49 gabiausią išrinks ne 

pats Edisonas, tik paskirti

su parašutu taip toli vėjo bu-j
Į vus nunešta. Jinai 11 valandų 
ir 15 minutų su nešamu para
šutu iškabojusi, kol žemę pa
siekusi.

MIŠKŲ GAISRAI

Šiais metais iš viso išdegė teisėjai. Bet Edisonas šiandie 
43,86 ha miško. Nuostolių gai- jaunuolius pastatys į kvoti- 

. . (( , , . ,, . . .. Tuojaus atrastas lakūnas, srai padarė 5,641 lit. 86c. Di- mus ir gabiausią gal rekomen-
eme ar uo iš . rei ai jis ]<urjs jaį “rekordą” atli- džiausiąs plotas išdegė Telšių duos.
,Wo p,Madonų pas.t.kejrmo Rti ,Tas ,akflnaa arėdijos TeK- ^rinfakijoj -------------------------
.r to pasekmėje „žprae.tą na- sakOj kad Da,y (JW |

viu pristatęs į Jolietą, gi ji- giausia padarė Rietavo urėdi- Į 
nai iš ten traukiniu išvykusi jos Tvėriij girininkijoj (išde- i

susipažino ir bendrai su jais

ktį policija juos visus užklu
po. Sakomuose namuose ir su
imtųjų namuose atliktos kra-
tos. Atrasta pagamintų dina
mito bombų ir daug Įvairios 
rūšies ginklų.

Pamestas vos gimęs 
kūdikis

Šalę privatinės prieglaudos 
“Lopšys,” Evanstone, pame
stas kūdikis atrastas.

į St. Louis, Mo., pusę.

11 darbininkų sužeista
11 darbininkų 

jingai, sužeista 
zui Pratt Manufacturing Co
dirbtuvėje, Joliete.

jų 5

50 RIAUŠININKŲ PA
ŠAUTA

gė 3 ha, nuostolių — 3,000 Ii-i BANGALORE, Mysore va
tų). , lstybė, Indija, rugp. 2. — Ma-

Iš viso gaisrų šiemet buvo gometonų su indėnais religi- 
pavo- 11, daugiausia Jurbarko ir nėse riaušėse policija pašovė

sprogus ga- Luokės girininkijose — po ir sužeidė virš 50 riaušininkų, 
tris, Tauragės urėdijoj buvo
5 gaisrai, Telšių — 4, l Ši
monių,. ir 1 Rietavo. “R.”

Dvi negrės mergaitės suim- 
Prie- tos. Jos peiliu suraižė State 

glaudos slaugės tvirtina, kad gatvės gatvekario kondukto- 
kūdikis vos gimęs ir sveiku- rių G. Ninneman.
tėlis. Policija ieško išgamos, ------------------
motinos.

GAISRAI MIŠKUOSE

Lakūnai Chieagoj

DĖMĖTOJI ŠILTINĖ

Liepos mėn. 11 dieną Žas-

CRANDON, AVis., rugp. 2. 
— Šiaurrytinėj AVisconsino 
valstybės daly miškuose kilo 
keletas gaisrų. Apie vienas

lių valsčiuj, Butkūnų kaime tūkstantis žmonių gaisras ko- 
susirgo dėmėtąja šiltine vie- (voja, kad išgelbėti didelius

----------- nos šeimos trys nariai. i plotus nuo išnaikinimo.
LONDONAS, rugp. 2. — šį-' Visi susirgusieji nuvežti į p ---- '....... ......

IR APYLIN- 
oras; popiet

dezinfektuoti pramatomas lietus; tempera-

PAKLIUVO KALĖJIMAN

Šiandie Chicagon atvyksta met ,gegUŽ<‘8 14 (L turtin£as Trakų apskrities ligoninę, a p-1 CHICAGO I 
St. Louis, Mo., lakūnai, Jack-,Amerikanas R;.J< | Srities felčeris išvyko į su- KĖS. - Dailus

ir O’Brine knriedu irti ftuto,no^’^u važiuodamas su- į sirgimo vietą dezinfektuoti pramatomas lietson ir O’Brine, knriedu arti 
18 parų skrajojo.LONDONAS, rugp. 2. —

Britanijos ministerių pirmini
nkas MncDonald išsprendė 
pačiam nedalyvauti karo at
pildymo sutarties vykinimo' »anoma, tai nesąs pasinio- ve,
konferencijoje. Bus pasiųsti' Šimas prieš Kiniją, bet prieš'nos stotį ir kelis kitus paša- 

atstovai. Jų priešaky bus už- baltuosius rusus, kurie pradė- linius namus. Apie 2 valandas

automobiliu važiuodamas su--sirgimo 
važinėjo dviračiu važiuojantį butus, 
žmogų.

Reynolds patrauktas teis
man. Bylos laiku paaiškėjo,

R.’^tura kįla.

PAMINKLAS ŽUVUSIEMS 
KLAIPĖDIEČIAMS

sienių sekretorius Artbur Ho- 
nderson.

ję veikti prieš bolševikus Ma- tem Western avė. buvo nžda- 
ndžiurijos pasieniu. ryta.

Gaisras gazolinas stoty

AVestern avė., ties 139 gat-i kad jis važiuodamas buvęs gi-j Klaipėdos krašto direktori- 
gaisras sunaikino gazoli- rtas. Teisinas jį nubaudė pen- ja kaip laikraščiai praneša 

kiems mėnesiams lengvo ka- Į nusist ačiusi vietoj nugriautų 
Įėjimo. Be to, gal dar turės .paminklų pastatyti vieną pa- 
atpildyti ir suvažinėto vyroĮminklą žuvusiems ldaipėdie- 
žmonai. čiams didžiojo kąro metu. E.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85 
Francijos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 13.89 
Italijos 100 lirų 5.22
Vokietijos 100 markių 23.80
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i uDRAUGAS
neina kaadlta, tgskjmia MKmaMenlu 

PRENUMERATOS KAINA; Metams — »•>. Pa
šei Metų — 13.50, Trims Mėnesiams — >3.00, Vienam 
Mėnesiui — 75a Europoje — Metams >7.00, Pusei Ma
tų — >0.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams lr korespondentams raitų negrų- 
Haa,,Jel nepraioma tai padaryti lr neprlslunčlama tam 
tikslui pašto lenkių.

ReCaktorlus priima — nuo 11:00 Ikt 11:00 vai.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki B
vat po piet.

I
uDRAUGAS,,

LITHUANIAN DAILY FRIEND
Publlshed Daily, £xcept Sunday.

BUBSCRIPTIONS; One Tear — >8.00. Slz Months 
— >3.50, Three Months — >3.00. One Month — TOe. 
■urope — One Tear — >7.00, Slz Months — >0.00, 
Copy — .03c.

Advertlslng ln “DRAUGAS” brings best resulta.
Advertlslng ratas on applicatlon.

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

MOTERŲ SĄJUNGA.
‘ A. L. R. K. Moterų. Sąjunga yra viena 

iš veikliausių musų organizacijų. Trumpu lai
ku ji išaugo į didelę pajėgų. Šiandien Moterų 
Sąjunga skaito tūkstančiais narių, ižde turi 
virš keturiosdešimts tūkstančių dolerių.

Moterų Sųjungos narės visuomet labai 
gyvai atsiliepia i visus svarbius musų tautos . 
reikalus. Kurioj kolonijoj yra tos organizaci-, 
jos kuopa, ten ir tautinis lietuvių veikimas 
lyg ir gyvesnis yra, negu ten, kur jų nėr. Mat, 
musų moterys yra darbščios ir labai atsida
vusios tautos ir Bažnyčios reikalams. •

Moterų Sųjungos Seimas šiemet Įvyksta 
rugpiueio 5, 6 ir 7 dd.. New Britain, Conn.,

Malonu yra pažymėti, kad Moterų Sąjunga 
susirūpino jaunametėmis lietuvaitėmis. Šių 
metų seime šis klausimas busiąs pats svar
biausia:

Iš karto galima bus suburti ir didelis 
skaičius jaunų mergaičių, bet be tinkamos 
vadovybės jis nesilaikys ir, kaip sulipdytas; 
šlapio smėlio gniužtas, saulei išdžiovinus ir 
vėjaliui papūtus, subiręs.

Taigi, norėdamos gražios musų Sąjungai ĮVEDANT 'MAŠINAS DAU 
ateities, ieškokime savose kuopose jaunąjai 
kartai organizuoti ir vesti vadovių, jei jų nė
ra senesnių narių tarpe, ieškokime taip bai
gusių aukštesnes mokyklas, musų akademiją, ienos geležinkelio kompa- 
kurioms jau žinomi ir musų organizacijos i-.n*jos mieste N. atšlaime (yar 
dealai, o tokių kiekvienoj kolonijoj nesunkti j de) dirbo 305 vyrai. Du treč 
bus rasti.” 'daliai tų darbininkų buvo pa

sveikindami Moterų Sųjungos Seimą, lin-įPra*ti arba mažai kokio ama- 
kime sėkmingai išrišti visus organizacijos,to žiną, gi 100—tai amatnin- 
klausimus, o ypatingai surasti budus, kuriais kai geležinkeliečiai, kai-kurio 
kuodaugiausia galėtų sutraukti Į sąjungą jau JU kompanijoje dirbę po 10 
namečių lietuvaičių. Nuo to, ištikrųjų, dau- metų. * j
giausia priklausys organizacijos ateitį. * 1- ž kiek laiko kompanija,

____________ ,  >prisitaikindama prie vietos
Į reikalavimų, kad išvengti dun- 
į dėjimo ir durną, atšlaimų su-

Pastaraisiais į Olandijos parlamento že-, elektrifikavo. To pasekmėje 
mesniuosius rumus atstovų rinkimais katali- 1^1 vyras tegalėjo atlikti 305 
kų partija laimėjo 1,001,574 balsus iš visų 3,Jvynl darbą ir tai dar toli pa- 
378,507 paduotu balsų. 1925 metų rinkiinuo- sėkmingiau. Nebuvo reikalin- 
se ši partija buvo gavusi 883,333 balsus. Pasi- ga* jiems nei išlavinimas, 
rodo, ligšiol nei viena Olandijoj politinė par
tija nebuvo gavusi daugiau vieno miliono bai-;i* darbo paliuosuota 
sų. « savaitės pranešimu. Tarpe pa-

Nors katalikų partija rinkimuose gavo-|^uosuo^ll buvo daugiausia tie, 
daugiau balsų, negu 1925 metais, tečiaus jos 'kurie ilgiausia kompanijai dir 
narių skaičius rūmuose nepadaugėjo. 30 savo.^0’ kurie darbe buvo puikiai 
atstovų turėjo ir turės. Kuinus sudaro 100 at-[išsilavinę ir kurie aukščiausia 
įtlovn. i buvo apmokami.

KATALIKŲ PARTIJA OLANDIJOJ.

Katalikai ir toliaus pasilieka stiprus par-; 
laniente. Kadangi nesudaro didžiumos, savo 
reikalus ginti gal jiems prisieis savo pusėn 
patraukti kitų kelių mažesniųjų partijų at-

r

DARBAS
-»

---------------DARBININKŲ SKYRIUS ■ 1

GELIUI NĖRA 
DARBO.

J tai atsižvelgus 154 vyrai 
vienos

Plieno dirbtuvėse.

metus iš darbo paliuosavusi 
daugiau kaip 1,300 darbinin
kų. Savo ražu šiandie net dau 
giau plieno pagaminama.

Stiklo pramonėje.
Stiklo pramonėje šiandie 

naudojama Owens mašina 
kuriąja sumechanizuojamas 
senovės stiklų pūtimas, yra 
pusiau — automatinė mašina. 
Be tos mašinos jau išrastos ir 
kitos, kuriomis automatiškai 
visokis darbas atliekamas.

Apskaičiuota, kad tomis 
mašinomis į vienų valandų 
tiek darbo atliekama, kiek se
niau galėdavę 40 darbininkų 1 
dirbant rankomis. Ir tų maši
nų ir jos priedines mašinas vai 
dyti reikalinga vos 3 darbi
ninkai.

Praeitą, žiemą D. Glass Wor 
ks, kur gaminami Įvairios rų
šies ir didumo buteliai ir bu
teliukai, įtaisė naujausias ma
šinas. Apie triskart daugiau 
butelių ir buteliukų padirba
ma. Kita stiklo gamybos kom 
panija, kuri pirmiau su ana 
pasekmingai konkuravo, paga

Penktadienis, ftugp. 2 d., 1929
sss

ATIDAROMA VATIKANO DURYS.

Atvaizde parodoma, kaip Šv. Tėvo Šveicarai atidaro Va
tikano' duris po to kaip popežiaus atstovai ir italu valdžia 
pasirašė paktą. Per 59 metus tos didelės durys buvo aklai 
uždarytos.

se dirbo 24,000 žmonių, gliti apie priemones, kad mažes- 
iniu darbininkų skaičiumi at-

nias greitu laiku praplito plie
no pramonėje.

stovus. Bet katalikai jokiu budu nesudarys' Pavyzdžiui, šiandie prie tir- 
koalicijos, nes tai butų priešinga partijos nu-įpinimo pečių du vyru atlieka 
sistatvniui. | 1 i' darbą, kokį pirm kelęrių. metų

Po katalikų kita parlamente skaitlingiau- ' galėdavo atlikti., tf 14 vyrų;
šia partija yra. socialistai. Jie turės 24 at^to- pirm dešimties metų. prie lie- 

iausias. ‘‘Moterų Dirvoje”^$t?to taip rašo: va*- Katalikai su socialistais niekad £T{fžipoju jimo taip vadintinos- “pig” 
“Jaunametėms organizuoti ir joms vado- | negyvena, nes jie priešingi katalikų progra- į geležies dirbdavo 60 vyrų, gi 

vauti, suprantama, ne bile kas gali. Be di- inai, kuri tampriai surišta su Dievu ir tikėji-( šiandie apsieinama su 7; prie 
mu. Socialistai kartais dėl visako gali virsti ,taip vadinamo “open-heartlr ’

v.................._ ... įliau ištrenkta iš rinkų dėl ma- paskiau tik 16,500.Mašinerijų ir jėgos vartoji-!,. ......... *• i. . , , ... , ,
sinų neįsigijimo. Dirbtuvę tu- Tokiu budu mašinos užėmė] likti daugiau darbo. L z kele

įrėjo uždaryti ir 213 darbinin
kų, vyrų ir moterų, neteko 
darbo.

darbininkų vietas.

delio pasišventimo, reikia takto, tam tikrų 
gabumų, švelnių jausmų, reikia suprasti jau
nųjų norai ir jų neslopinti, o tik vairuoti juos 
į kilnesnio ir doros idealo gražumą. Kaip 
saulė ir oras naudinga kiekvienam žemės gy. 
viui, taip jaunimui reikalinga dažnas pasi
linksminimas, vakarėliai, pramogėlės, žaislai, 
linksmybės. Tarpan galima įterpti ir vienas 
kitas, sausesnis, rimtesnis dalykas — prakul- 
bėlė, paaiškinimai, kas yra ta Moterų Są
junga, kokiam tikslui ji sutverta, kokie jos 
uždaviniai ir t.t.

Jaunamečių kuopelės prie M. Sąjungos 
kuopų tai ‘‘pradžios mokyklos”, jei taip ga
lima išsitarti, auklėjimui naujų narių, busimų 
darbuotojų musų Sąjungai. Del to tvėrimas 
tokių kuopelių be plano, be tinkamos “ino-

patriotais, bet, saugoki Dieve, ne tikėjimo rė-jdarbo šiandie vienas vyras

tos dienų, vietoje priimti kitų 
tūkstantį darbininkų, atlikti 
mechaniški pagerinimai. Prie

de darbininkams paskirti bo
nusai ir kitos dovanos. ‘To 

imta toli -daugiau

Mašinų gamyba.
Pirm keletos mėnesių L.

Sliocli Absorber Co. gavo di-
Pirni aštuonerių metų Blank Įdėlį užsakymą. Tuo laiku dirb ].,nė’

Rubber Company atliko visą tuvėje dirbo apie 800 darbi- 1 ’’

eilę studijavimų^ kokiu budu įninku. Valtį vba išsprendė i - . . ,. . , . ,. . . .. • ‘ .. ?. v * , tis darbininkų aarbo nųgaVO.trumpesniu laiku butų galima j darbą 'priimti dar 2,000 dar-
pagaminti guminių j bininkų ii padarė

Gumos dirbtuvėse.

atlikti darbo. Kitas tukstan-

daugiau laikraš- Muzikai.

mėjais ir doros gynėjais. pavaduoja 40 vyrų; išliuoriuo-
Katalikų partijos programa parlamente'-’an^ * P’K geleži 2 Vyru at-

yra plati. Pirmiausia jie nori, kad Olandija 'T'nl darbų,
užinegstų diplomatinius santykius su Vatika- Į lekiu budu viena plieno 
nu. Be to, nori galutinai išspręsti mokyklų į kompanija į praeitus trejus Jnetuiint mašinerijų, dirbtuvė- 
klattsimų ir panaikinti ligšiol užsilikusius kai į u. ........—~
kuriuos katalikų varžymus.

dirbinių. Tų studijavimų rezul čiams skelbimų. Darbininkai Vienam didelių miestų Rial 
tate kompanija įtaisė masine- pradėjo plūsti net iš trijų pa- to teatras turėjo orkestrą, iš 
rijąs. Gamyba į vieną dieną šalinių valstybių. Tūkstantis 40 muzikų. Pagaliau teatreGamyba 
apie 78 nuošimčiais padidėjo, 
gi darbininkų skaičius 30 nuo 
šilučiais sumažėjo. Pirmiau,

jas "■
sias tikslas yra parlamente kovoti Katalikų

Aišku, socialistai tokiems dalykams yra • Bažnyčią, 
priešingi ir jie stengsis tuos sumanymusj Katalikų partija Olandijoj metai į metus 
griauti. Kada jie už savo įsitikinimus spau-1 stiprėja ir katalikai valstybėje kaskart dau- 
džiami, tad keliami baisus riksmai, gi kada'įgįau įtakos jgija.
ilgus šimtmečius katalikai varžomi, socialistai1____________
džiaugias. į Vienas asmuo yra gavęs iš Vilniaus laiš-

Katalikų partijos parlamente vadu yra j ką. kuriame praneša, kad šiemet lenkai daro
monsignoras Nolens, Amsterdamo Vniv'ersite-, naujų apsunkinimų gauti leidimą vykti Lie 

kytojos” (vedėjos) neduos geidžiamų rezul- j to profesorius. Be kitko parlamente yra darltuvon, buk tai už tat, kari iš Lietuvos valdžia 
tatų. ii trys protestantui ministeriai. Tų svarbiau- neleido lenkų ekskursijos į Poznanių parodon.

KRIKŠČIONIŠKOS ŠEIMOS 
PAMATAI.
Rašo J. J.

(Tąsa)
Kas atsitiktų, jei Jis neduotų mums 

jėgų užsidirbti maisto, neduotų mums ga
limybės įgyti pastogę, drabužį. Be abe
jonės, mes ilgai negalėtume džiaugtis že
mės gyvenimu. ’

Mūsų artimas taipgi nesidžiaugia, jei 
duoto jam žodžio nelaikome. Tada viskas 
atsiranda netvarkoje. O ištikimas žmogus 
yra aukso žmogus. Juo galima pasitikėti 
visuose nuotikiuose. Ištikimyliė yra reika
lingą. šeimoje. Jei tik vyras yra ištikimas 
žmonai, jei jis laiko savo žodį, pildo savo 
priedermes, maitina šeimą, rūpinasi jos 
visais reikalais, jis yra aukso žmogus. Jo 
negalima mainyti net ir ant aukso. Tas 
pats yra ir su pačia, jei ji visame kame 
prisilaiko pažadėtos ištikimybės.

Bet neištikimas žmogus žemina save 
ir daro kitam didelę skriaudą, nes jis žei
džia jo laimę. Neištikimybė ypač yra blo

gas daiktas šeimoje. Ten nėra laimės, 
kur atsiranda priesaikos laužymas. Žmo
gui baisiai skaudu, jei jis viską daro, 
kad kitą padarius laimingu, o kitas eina 
ir jam priešingai veikia. Taigi žmonės, 
kurie pasirenka šeimoje gyventi ir“ tik
rai gyvena, privalo’ būti ištikimi. Jiems 
reikia vengti neištikimybės ir viso, kas 
tik butų panašu į neištikiinylsj, nes ki
taip šeimoje nebus laimės.

Be to, žmonėms, kurie šeimoje'gy
vena, reikia derinti visus sunkumus, 'pa
kęsti visokias ydas vienas kito, atleisti 
viėrtns kitam ir užmiršti kasdieninius ne
gerumus. Jiems reikia atminti šiuos šv. 
Pauliaus žodžius; “Meilė yra kantri, ma
loninga. Meilė nepavydi, nesielgia suvara- 
liškni, nesipučia”. Ir iš tikrųjų tik loki 
meilė palaikys šeimoje vienybę ir atims 
Dievo palaimą.

Taigi rūpinkimės, kad kiekviena šei
ma butų dorybių darželis, kuriame jo 
pavyzdžio kvapas visur skleistųsi. O kad 

į tai įvyktų, įlažnni maldaukime šv. Še»-
i mos. sakydami: “Jėzau, Marija ir Juo 

Į zapai, pamokykite mane, kaip rcikiu su
tartinai ir krikščioniškai šeimoje gyven

ti. Pamokykite mane, kaip reikia vai
kučius auginti ir padaryti juos laimin
gus”. , " >

I Laimingos šeimos Pavyzdys.
Daug žmonių mano, kad jie tik tada 

būtų laimingi, kada visko apsčiai turėtų, 
kada jų šeimose nieko nepritruktų ir turė
tų dideles nuosavybes bei geriausius pa
togumus. Taip manyti ir geisti geresnio 
būvio kiekvienam žmogui leistina. Mios 
Dievo dovanos mums turėtų tarnauti kai
po kopėčios lipti prie mūsų amžinojo tik- 
lo. Mums tik reikia šiomis gausiomis do
vanomis tinkamai naudotis.

Tačiau, nei puikus namai nepadarys 
mus Jaimingais, nei didelė nuosavybė ne
suteiks mums geidžiamo ir pilno 'pasiten
kinimo gyvenime. Kiek tai pasiturinčių 
žmonių kenčia, kiek tai pis juos yra ne
supratimų, barnių ir net kartais baisių at
sitikimų, kaip savižudysčių ir kitų baise
nybių apie kurias daug žmonės kalba, o 
patys skaitome laikraščiuose.

Geros katalikiškos (šeimos žino siuos
atsitikimus ir neseka go Ižių žmonių pėdo
mis. Jos seka Šv. Šein 

tėvas sunkiai dirba, k
os ipavyzdį. Nors 
ui užlaikius savo

darbininkų priimta grupėmis įtaisyta kalbą krutomieji v'aiz- 
įk) šimtą. Imta gaminti užsa- dai. 40 muzikų neteko darbo.
kviiius. Tuo pačiu laiku dirb
tuvės valdyba pradėjo galvo

Tam pačiam mieste kito
teatro valdyba savo 22 muzi
kams pranešė, kad jie už sa- 

Praneša ir apie tai, kad lenkų valdžios .vaitės bus nereikalingi, 

agentai darė reviziją Vilniaus Lietuvių Lab Cukraus gamyba,
darybės Centro Komitete dėl įvairių mokės- [ Rytuose juros pakrašty 
čių. Stebėtina, kad lenkai ir labdaringas įs- viena cukraus gamybos kom- 
taigas apkrauna mokesčiais. panija pastatydino naują bu-

Senai yra rupinamųsi išgauti leidimas (tą, kuriam turėjo dirbti 50d 
Vilniaus Lietuvių Mokytojų Seminarijai, ku 'darbininkų ir kasdien paga
lbią lenkai buvo uždarę. Dabar gauta žinių, [minti po 2,000,IMK) svarų cu- 
kad esą vilties neužilgo toksai leidimas iŠ. kraus.
auti. Tai bent viena šiek tiek linksmesnė ži-O

nia.
Bet pirm pradėsiant darbus 

(Tąsa ant 3 pusi.)

šeimynėlę, kad ją medžiagiškai aprupi- 
1 mis, vienok jis yra laimingas, nes gerai 
! žino, kad jo šeima jam via Dievo duota 
Į ajrrfipinti. Jis žino, kad. net pats Išgany- 
■ tojas buvo tokiu būdu rūpinamas. Gera 

motina prižiūri savo namą tvarkingai, 
kaip Švenč. Panelė prižiūrėdavo savo 
neturtingą namelį. Jokia svetima mote
riškė nedarytų to darbo ir nenorėtų taip 
daug vargti, kaip.dirba ir vargsta dėl 
savo vaikučių tikra motina. Kur ji gau
na stiprybės tai daryti? Be abejonės, jos 
negalima gauti kur kitur, kaip tik pas 
šv. Šeimą Nazarete. Šv. Šeimynėlė tarp 
daugelio vargų, kentėjimų ir nelaimių lai-

t mingai gyveno.

Gaila, kad ne visos šeimos seka Šv. 
Šeimos pavyzdį. Labai daug yra namų. 
kur laimės nėra. Nors tie namai dailiai 
atrodo, vienok jų gyventojai nėra laimin
gi dažnai dėlto, kari tarp jų nėra reika
lingos meilės ir santaikos. Priešingai, 
tarp jų atsiramia daug nesutikimų, bar
nių ir kitų nesusipratimų. Jei jie yra ne
turtingi, tai dažnai tas neturtas paeina 
iš to, kad vieni kitus nori visokiais būriais 
išnaudoti. Vieni kitų reikalais nesirūpina.

Jei tėvas gerai uždirba, tai jis nežilu 
kaip tinka tėvui, ar jo šeima gerai yi 
aprūpinta, bet jis dažnai praleidžia su 
kiai uždirbtą skatiką niekais. Tokioje n 
laimingoje šeimoje dalinai ir motina gu 
būti kaltinamu, jei ji apleidžia savo pri 
ritmines ir eikvoja sunkiai uždirbtus v 
ro pinigus.

Šeimai esant nesantaikoje, ypač p 
turtina imti puikiausi šv. šeimos ipavy 
dį ir sutvarkyti savo gyvenimą. Jai n 
kia tėinyti. kaip Šventoji Šeima nors me 
kame namelyje, nors Imi jokių gyv'enin 
patogumų ir daug vargdama, tačiau s 
turtinai gyvena. Tik žiūrėkime, kaip a 
gėlo įspėtas šv. Juozapas tuojau ima K 
ilikėlį Jėzų ir, apleisdamas tėvynę, k 
liauja į tolimus kraštus. Tokiu būdu 
apsaugoja Šv. Šeimynėlę nuo priešo ž 
bangij. Jis apsaugoja Jėzų nuo mirties p 
vojatis ir rūpinasi Jo reikalais svetiniu 
šalyje. Jis sunkiai dirba dailydės dari 
kad galėtų pramaitinti Jam Dievo pavt 
ta Šv. Šeimvnėh'. .

(Bus duugiau)
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Prašau Į Mano Kampeli I I Britanijos karo laikų minis-Į 
i toriu pirmininkas Lloyd Geor-į 
'ge yra pareiškęs, kad tauta

PATSAI, SVEIKAS, PA
GALVOK.

šeimynai iš septynių ar dau
giau nariu, už 1,900 doleriu

Prof. Kampininkas

Ar žinai, kad: — 
Rugpiučio 20, 21 ir 22 dd.,

delegatų iš lietuvių parapijų ir 
katalik iš kų j ų. draugijų.

Kongreso prezidiuman iš
rinkta: kun. Kuras — pirm., 
kun. V. Dargis — pirmuoju 
sekret., o p. Jonas Jonaitis 

'antruoju sekr., pp. Marcinavy- 
'čia ir J. Kineius — maršai- , 
komis. 1

įnešimų komisijon išrinkta 
kun. A. Milukas, J. Pikutis ir 
J. Mališauskas.

Spaudos kom. — kun. A. Į
Cicero, III, įvyks Am. Liet. iMiluktu’ P- Krušinskas, J. |

Romos Katalikų Federacijos 
XIX Kongresas.

A. L. R. K. Federacija įs
teigta 1906 m., balandžio m. ' 
17 ir 18 dd, W ii kės Barte, 
Pa, pirmame Amerikos lietu
vių katalikui Kongrese.

Pirmųsis A. L. Katalikų 
Kongresas prasidėjo šiaip: 
“Delegatai pirmiausiai susi
rinko 9 vai. i lietuvių šv. Trai 
cės bažnyčių ir išklausė iš
kilmingųjų šv. Mišių su pa
mokslu, kuri pasakė kun. Kaz. 
Urbonavičius iš Sliamokin, 
Pa, Paskui su didele parodų, 
kurioje dalyvavo ir Scranto- 
no, Pa. vyskupas Jo Mvlis- 
ta M. Hoban, delegatai trauk
dami vyriausiomis miesto gat
vėmis, nuvyko į Conoordia 
Hall prie AVasliington gatvės. 
Buvo jau 12 valanda, kuomet 
Jo Myl. vyskupas Hoban ati
darė Kongresų”.

Bauzeris ir Vaišnora.1
Kongrese skaityta šie refe

ratai: < *
Į 1. “Tėvynės reikalai” (kun.
A. Kaupo ref.).

2. “Spauda, knygynai ir že
maičių bankos” (kun. A. Mi
luko ref.). ’ f

3. “Seserys mokykloje, prie 
glaudos. namuose, ligonbutyje” 
(kun. A. Staniukvno ref.).

4. “Musų mokyklos” (kun.
S. Pautieniaus ref.).

5. “Agrononiškos mokyklos • 
—muzėjai” (J. Sutkaus ref.)J_

6. Moterų mokyklos, kilno-e T *
jamas universitetas” (J. Pra
ną ičiutės. ref.).

Narė L. Vyčių 25 kuopos (Cleveland, Oliio), 
įžymi darbuotoja, antri metai kaip eina 
kuopos finansų raštininkės pareigas; gabi 
scenos vaidila, pavyzdinga lietuvaitė, my
linti savo kalbų, kuria visuomet didžiuojasi 
ir yra labai pamylėjusi Vyčių idealus. Ji yra 
geras pavvzdis visiems musų organizacijos 
nariams, o labiausia čia augusiam jaunimui. 
Viktorija dažnai veiklumų parodo Įvairiose 
kuopos komisijose; ji darbuojasi ir Liet. 
Vyčių 17 Seimo rengimo komisijoj.

tėvų neturi darbo, skursta ir 
„'vargsta, gi iš kitos — skel-

t.- t r v -y v biama apie gyvuojantį nepa-(kun. K. Urbonavičiaus ref.). . , . .
„ r prastų gerbūvį. Kaip tai visa

U‘^a mokJ'Wa” <J- įderinti? Klausia golfiniakas.

• Tuojaus atsako, kad tas skel-

1 Katalikiška spauda’

Kongrese dalyvavo arti 130 Jusaičio).

DARBAS.

(Tąsa nuo 2 pusi.)
tų darbų metodos žymiai pa
gerintos. Ir štai tik 400 dar
bininkų ėmė gaminti po 3,- 
<500,(XX) svarų dienoje.

Šapose.
Geležinkeliu

—---------- ! j metus galima tik šiaip taip
I su daugybė pavargėlių žmonių Į Dideliausio gerbūvio šaly,; prasimaitinti ir pastogę turė- 

J. Amerikos Valstybėse, im- ti. Bet negalima įsigyti ata- 
ant aplamai kiekvienam dir-1 tinkamų drabužių, nei juodų* 
bančium žmogui į metus iš- jai valandai susitaupyti. Nei

kenčia didesne nuoskauda, ne-
’gu praradusi armija, kovos 
lauke. Tatai džiaugtis aukštų-

'.ja pramonėje gamyba tada, puola apie 1,900 dol. uždar- atostogoms, nei apdraudai, 
kada mokyklas lankų Vaikai i bio. nei švietimui ir nei senatvei ne

,turi pavaduoti neturinčius Į Xe daugiau kaip 1,900 dole-1 galima atidėti.
darbo savo tėvus, yra ne tik rių. (ii ūkių darbininkai už-
neišmintin
vojinga.

bet dar ir pa- dirba dar mažiau.
Nežiūrint to, daugelis atsi- 

iepia: “K, šiandie darbinin-
lagahok, sveikas, kų tasi^yį įui.į pUį]{jus uždarbius, a 

Apie tai turėtų gana rimtai i reiškia. Tas reiškia, kad mi- pi(, tai negaH but mi0
pagalvoti pramonės vadai. Nes lionai tėvų su 5 doleriais į lll0nįu”
šiandieninis “gerbūvis”, ku- dienų turi išlaikyti savo šei-
riuo naudojosi nežymus žmo- m ynas. Apskaičiuok, kų šian 
nių skaičius. Aguona.

Taip atsiliepia nedarbinin-
i'kai.

nos pusės daugelis šeimynų turteliai, jei daugelis jų netu-

Jonaičio ref.).
9. Perstatymas Rusijos biamas gerbūvis yra prama- 

\ aidžiai sulig Lietuvos auto-. nytas, tai vienas muilo bur- 
nomijos (parengtas kun. Atbulas, panašus visokioms so-

į cialistų teorijoms.
—• 2... Ii Nesenai Darbo departamen

to sekretorius Davis, lanky
damas Britaniją, Valijos laik- 

Nesenai vienam Chicagos l**- „ v. , , .6 .rašcmose rase, kad valieciai 
angliškų laikraščių kažkoks'v - i neturi manyti apie visų ame-
Thomas James Norton para- ' +, ™ on1 ; rikonų turtingumų, nes 80 nuo

šimčių J. Valstybių gyventojų 
lyra neturtėliai, nežiūrint ame

GERBŪVIO KLAUSIMU.

ri darbo.
Pati šalie,- valdžia nesenai 

aukštino šalies “gerbūvį”, iš 
kurio pastaraisiais trimis 
metais iškilo daugiau 3,000 
rnilionierių. Tai juk puikus ar
gumentams visiems tiems, ku
rie kovoja kapitalizmų.

I MOTINOS dabar 
sužino vertę 

MAGNEZIJOS

Po labai opia ambicija be
veik visada galima ieškoti 
skaudžių moralinių pralaimėji
mu.

Ui

šė, kaip jam atrodo aukšti
namas šios šalies gerbūvis.

P-nas Norton mušė golfą.' rikoniško gerbūvi

Golfininkas pareiškia, kad

10.
vagonu taisv-115 jam vaikiu-,

_ k 4 • . " ko jis patyrė, kad tas vaikiu-!mo uapose ketun vyrai šian-,kas šioj Saly milionai darbininkų
die naujomis priemonėmis , , J gyvena, taip sakant, tik iš die-
septynias valandas atliekai J J •' nnų dienon iu iib-kUmi «...v .v • !tėvas, neturi darbo. Tas vai- ‘ <lienon- ',1( dumianti ma-
tiek darbo, kiek seniau astuo-!, . , . • .v/čirim n.',™ ;a i-«. m...... . , . , įkinkąs vra verčiamas eiti už-, uždirba, ntia iš ko jiemsui vyrai j tris savaitės. I, , . ... . . ‘ taupyti. Jei kuriems jų „asi-

die, gyvuojant brangenybei, 
galinta įsigyti už tuos pinigus, j 
Pamatysi, kaip tai yra sunku " “
darbininkams gyventi šiais PATS SKAITYK IR KITUS 
“gerbūvio” laikais. PARAGINK SKAITYTI

Sveikas, gali patirti, kad i "‘DRAUGĄ'

Ašara.

Valandos Atgal Buvom Namie
-keliavom berupestingu keliu!’ ’

I fili fili W mi III M JĮ -■xWSS5Li
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jdarbiauti,- kati tuo budu nors
kiek šeimynai gelbėti.:' įtaiko liga, tada viskas žuvę.

i- į-p- • i Nėra pinigų,.šeimvnos itasilie-Kitų dienų golfininkas nuo , . ' i
, . . . . ka be išlaikymo,kito vaikiuko patyrė apie to-,
kių pat padėtį. Dar kitų die-| Kad taip. tai ir negalimas 
nij nuo trečio girdėjo misis- daiktas, kad štily gyvuotų ap- 

vedė pagerinimų, Įtaisė naujų kundimų apie tėvo nedarbą. į;auj<įamas u
mašinerijų, šiandie 30 darbi-j Tuojaus po to laikraščiai 
įlinkų atlieka tiek darbo, kiele j iš New Yorko padavė žinių, 
pirmiau tam darbui atlikti rei-lkad pirmuoju 1929 meti} pus-. 
kėjo 400 darbininkų. Anie mečiu gamyba visoj šaly bu- 
šimtai darbininkų paliuosuo-’vus nepaprasta ir todėl visoj

Mašinistai.
Doe Maciūne dirbtuvės val

dyti paėmė savininko sūnūs. 
Jis tuojaus išsprendė darbus 
vesti naujomis metodomis. T

Kadangi Phillips 
Milk ot Magnesia 
gelbsti užlaikyti vai
kus sveikatoj ir ge
rame upe, tai kiek
viena motina privalo 
apie jį žinoti.

šis nekenksmingas 
veik be skonio vais
tas geriausia pašalina

vaikuose tuos simptomus, kurie pa
prastai kfla dėl surūgusių vidurių, 
vįmimo, karščiavimo ir dieglio. 
Kaipo lengvai liuosuojantis, jis 
švelniai veikia, bet tikrai, pašalin
damas sukietėjimą, slogas, valkų 
ligas.

šaukštukas Phillips Milk of Ma- 
įgnesia atlieka darbą pusės paintės 
kalkinio vandens prirengiant karvės 
pieną kūdikiui. Daugelis vartojimo 
būdų yra išaiškinti knygoj “Useful 
Information“. Ji jums DYKAI bus 
pasiųsta. Kreipkis 1 The Phillips Co., i 
117 Hudson St., Ncw York, N. Y '

Pirkdamas žiūrėk, kad gauti tikrą 
Phillips Milk of Magnesia. Dakta- į 
rai jį ligoniams skirdavo per 50 į

ICAGOLLOOP
ST. JOS 
VAULEf

SOUTHB(N»
I • ILBCTRIC INTERURBAN9 

- MOTOfi COACH ROUTCS

Milk of Magnesia” buvo Chas. 
H. Phillips Chemical Co. S. V. re-o'prKii'vi ’ Q(k Į * nulips < nemieai '>o. a. v. re-

g^PrOilvlS , JCl oi/ gistruolas vaizbos ženklas ir jos 

nuošimčių gyventojų yra ne-/^takun0> chas' H' rhllllp’ nu0

Elcktriniai Plieno Vieškeliai 
Visada Atdari!

Kodėl susigrūdimai vieškeliuose turėtų sugadinti jums ūpų? 
Keliauk lierupestinguoju keliu — šiaurė — rytai — vakarai. 
70 mailių valandoj keliaujant- — 70 mailių valandoj griž.tant! 
Jokio draivinirno įtempimo — jokių tairų mainymo — jokių 
skundų dėl susitrenkimų — jokių rutpesčių dėl oro. Nukeliau
si atsišviežinęs. Nėra reikalo iškeliauti anksti. Traukiniai va
žiuoti ir grįžti gatavi, kuomet tik norit.

Del laiko, kainų ir kitokių informacijų ant visų 
trijų gelžkelių telefonuok RANDOLPH 8200

CHICAGO NORTH ŠUORE CHICAGO SOUTH ŠUORE 
& MHAVAUKEE RA1LROAD& SOUTH BEND RATLROAD

CHICAGO AURORA & ELGIN RATLROAD
(Saulėlydžio I.inijos)

Naudokis mus,ų Outing & Itecreation Biuru, 73 W. Adams st, Kandolph 
8200. Nemokamos informacijos apie. išvažiavimus, tripus, piknikų vielas ir

mokslines ekskursijas po visą Chicagos apylinkę.šaly gyvuojųs didelis gerbū
vis. ko niekados nebūta.

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 

užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur-
Rylai Miaurė Vakarai

^CHICAGO<_ 
AURORA and LGI Nd 

~~\RAILROAPč/' "

$OME\WrtERE
A CAT OP

THAI
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UETUVIAJ AMERIKOJE 

ROCKFORD, ILL ~

valdžių neteko sužinoti), grėb ir tinka giedoti Mišiose per Nėra gražesnio pavyzdžio,

daug pasidarbavo piniginiu 
žvilgsniu.

Daugelis meldžiasi, prašyda
mi Dievo jam sveikatos.Klausykite!!

Artinasi Šv. Petro ir Povy
lo parapijos Didysis Piknikas. Yra Roekforde tarp lietuvių 
Jis bus paeiliui net dvi die- nemažai sergančių, 
nas, būtent, rugsėjo 1 ir 2 d. Stebėtina liga — galvos jų 
Tokių piknikų retai kada bu- svaigsta, liežuvis pastyra, ko-» 
va. Galima suprasti, kad jis jos nusilpnėja. “Daktarai” sa-j 
bus nepaprastas, jei jau da-' ko, kad taip jiems yra nuo. 
bar pradedama prie jo rengtis, mėnulio spindulių užgavimo. 
Žinokite tai visi! [Kartais nekurias moteris h ’

________ , net merginas tie nelemtieji1
mėnuolio spinduliai pagauna. 
Ta liga sunkiai pagydoma, 

j Kaip kurie imami gydyti pa

jau pradeda keliauti daik
tai i naujųjį triobėsį. Liepos 
29 d. atkeliavo žymi mokyklos 
suolų dalis. Su jais rišusi ne-įmišėlių kurortuose, o kitus ve 
kurios paslaptys. Vėliau josĮža į “kalagojikų” įstaigas, 
išeis aikštėn. Bet parapijai iš 
to kliuvo didelis “giliukis”.
Tai retenybė.

Jei klius daugiau tokių 
“giliukų”, tai “Valio”.

PETRAS ČERNIUS

Liet. Vyčių 25 kuopos (Cleveland, O- 
bio) narys ir rimtas veikėjas, vienas 
pavyzdingiausių vaikinų. Nors dar vi 
sai jaunas, bet rimtume ir mandagu
me neperdaugiausia galima butų ras
ti jam lygių.

Šiais metais yra L. Vyčių 25 kuo
pos korespondentas, teatrališkos ko
misijos narys. Yra scenos vaidila. 
Mylį savo tautų jos kalbų. Baigęs 
aukštesniųjų mokyklų. Jis ims daly
viniu} 17 Vyčių Seimo programose.

damos lietuviškais grėbliais “Offertorium 
scenoj, lyg žaliuojančioj lan
koj Šieną dailiai įscenizaVo ži
noma dainelę “Du broliuku

Rugpiučio 4 d. Moterų Sų
jungos 7 kuopa rengia šaunų i 

kunigai”, Šienapiutės pabaig į išvažiavimų, Wasliington :
tuvėse pasirodė p. P. Liudke-ĮHeiglits miškely, 107 ir May Į 
vičius, mus senas vaidila. Pu-,str.
blika turėjo progos sočiui Išvažiavime bus skanių 
pasijuokti. ! kandžių i r gėrimo. Be to,

Į Kalbėjo ir svečiai kunigai, daug kitų įvairybių,
pabrėžtlami draugijos nuopd Kas nori turėti <good time’,

^Jltts ir narių, kaipo į važiuokite į Moterų Sųjungos
pareigų auklėti vaikučius lic- 
tuviškoj katalikiškoj mokyk
loj. Už gerb. kunigų atsilan- 

:kymų ir jų prakalbėles mes 
esame labai dėkingi.

Vakaras maloniai praleista 
ir visi linksmais Veidais išsis-1 
k irstė namo. A. Gorainius.

j kaip kad gražiai pasielgti vie
šoji vietoj.

Piknike buvęs.

už
ims

piknikėiį. Nepamirškite.
Rap.

PHILADELPHIA, PA.
šv. Kazimiero parapijos pikni

kas.

“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. Su 
užsakymais kreiptis

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago, III. 
“DRAUGE.”

Kaip kas pradeda kalbėti, ar ‘ 
ne laikas “klynyti” apie.Rock ; 
fordų miškus. Juose ten prisi- Į 
veisę “monkių” pra-pra-pra- ' 
anūkų ir anūkių, kad knibž-!

Musų parapijai bus labai 
didelis “giliukis”, jei susiras 
daug susipratusių lietuvių ka- : 
talikų. Parapijai skola eisis 
lengvai mokėti, jei bus para-, 
pijiečių, kurie suteiks, kad ir 
nedideles, paskolas be nuošim
čio arba ant nedidelio nuo
šimčio.

Tokių atsiranda, bet dar 
permažai. Girdėti jų bus dau
giau, tik, mat, “lietuviškai” 
daro — ilgai mušto ir rengiasi.

dėle knibžda ypač šventomis
dienomis. Girdėti labai gailisi,; 
kad uodegos neišauga ir netu-! 
ri progos pasisupti po medžių 1 
šakomis, už uodegų pasikorę. Į 

Nusiveža jie ir tam tikro 1
tepalo. Sw jo .iau pradeda nk‘nė- Valentienė, Jlikneviėie- 

gana gerai vaikščioti keturio- ne'
mis kojomis ir riaumoti kaip' Be ir '“"'"‘"J tlk‘

‘monkės’
auga..

bet uodegos ne-
Raporteris.

ROSELAND, ILL

slų, draugija šelpia nares li
goj ir mirus kokiai narei vi-. mo publikai suteikė p. Juška, 

i sos moka po $1.00 laidotuvėms, j laikinai gyvenus Cicero, pa- 
Mus kolonijoj Šv. Onos drau
gija yra, turbut, galingiausia

WEST PULLMAN, ILL
iš LIETUVOS GAVOME
Bažnyčių chorams, mokyk

loms ir šiaip jau giesminin
kams

GH3M1NŽLĮ

Trumpos Žinelės. ‘

Musų jauno kompozitoriaus 
p. V. X. Medonio parašyti 
trys bažnytiniai veikalai: 
“Tėve musų”, “Avė Maria”! 
ir “Viltis” išėjo iš spaudos į

.....—.... - ■ — ■ Į ir norintieji gali jų gauti
gusios mokyklų, bet skambino šiuo adresu: V. X. Medonis, 
dailiai, sutartinai. Tai busian-[12239 So. Emerald avė., Chi- 
čios Sv. Onos dr-jos narės. rago, III.

Daug malonaus pasigerėji-

Da tokio gražaus pikniko ne 
buvau matęs, kaip liepos 18 
d. Žinonių buvę apie 2,000.
Visi gražiai linksminos. Išva
žiavę ant tyro oro žmonės 
vieni dainuoja, kiti šoka, kiti 
maudos, kiti laiveliais įrstosi.
lštikrųjų gerb. kun. J. Kaula- 'kuriam tekstų sutaisė A. Jale- 
kis gražių išrinko vietų pik- štas, o gaidas pagamino J. 
nikams. Naujalis.

Išvažiavime mačiau svetini- l 75 giesmės su gaidomis vie- 
taučių, kurie išgyrė lie
tuvius, kad gražiai
moka šokti, dainuoti. Malonu

nam, trims ir keturiems hal
sams, užima 142 puslapius.

Veikalai yra labai gražus
mums visiems 
girdėti.

tokias kalbas
Kaina ........... 80c.

“DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė. Chicago.

dainuodamas tris daineles. 
P. Juška yra žymus daininin-:

i ir turtingiausia draugija ir kas. Filadelfijos operos narys, 
Šv. Onos Dr-jos Vakarienė. Į savo narių skaičiumi ir popu- [ todėl nenuostabu, kad audito- 
Išeivijos tautinei sąmonei lerumu. Nepraeina parapijoj [ rija gražiai ji priėmė ir gar- 

jo truputis uždėta. Auga bok- palaikyti 1k> parapijų ir mo- 'nei vienas piknikas, nei kokia į šiai išleido.
štas. Kyla frontas. Jame jau kvklų daug padeda įvairios kita iškilmė, kad savo darbui Puikiai pasmuikavo p. R. 
stovi gražus akmuo su bažny- [draugijos. Draugija, suspies- neprisidėtų. Parapijos vadovy- Renwick, svetimtautis. Tai an-' 
čios ir mokyklos vardu. Tuo-dama nemaža narių buri, pa- be už tai Šv. Onos draugijai (ras jo mums patarnavimas, 
jaus kelsis varpas is senosios laiko juose vienybę, tautinius j yra labai dėkinga. Esam jam uz tai dėkingi ir
savo vietos į naujųjų. Jis bus papročius ir kartu yra didelė < Vakarienėn atsilankė kun. tikimės, kad ir toliau mus at- 
daug aukščiau ir skambins dar organizuota parama parapijai, j Albavičius, kun. Karalius ir lankys. P. J. Lukošiūtė jau pa 
garsiau. Gražus bažnyčios lan-j Pas mus, Roselande, gal se- kim. j Jusevičius. Vakarų ve- si darė populeri dainininkė, 
gų rėmai stovi platus, aukš- niausią katalikiška moterų kun Kruša. Publikų ji suįdomina, papras
ti, puikiai išmarginti. į draugija yra Šv. Onos draugi-' po garcjžhj užkandžių buvo tai, ne pirma, bet dažniausia ;|

---------- į ja. š. m. liepos 28 d. šventė jjipįldyta nors ir neilga, bet [ antra dainele. Jos balsas, tie-
Jau daromi naujųjų altorių savo 20 m. gyvavimo sl,kak-' gan įvaįri progrania piun_j sa, netvirtas, bet malonus, švel 

paveikslai. Greitai po to bus , tuves, suruošdama svetainėj giutg if M Koncovičiutė pas. I nūs.
daromi ir patys altoriai. | puikių \ akaiienę. .kambinc pianu duetų. Nors [ P. Sirtautienė, Plungieuė.

Pageidaujama, kad daugiau j Minėta draugija įsteigta jtlUnos mergaitės, nesenai bai-1 Azuolienė, Genys ir kitos (pa-
Rockfordo lietuvių jaunimo 1909 m. geg. 2 d. Steigėjų tar! ,___
dėtųsi auginti altorių fondų. pe daugiausia pasidarbavo p. IS;|||||||||||||||||||||„||,|,|||||,||„||,|„(|||||,|,|,|||||||u,iiiii,i,i,||,iiiiihiiii!IIIIIIIIIIIII^

“Į RUDUO EUROPOJ GRAŽIAUSIAS METŲ LAIKAS‘
Kada tik keliausi Europon arba siųsi laivakortę gimi

nėms ar draugams sename krašte, tai visad reikalauk 
iš agento laivakortės Nortb Gerinan Lloydo per Breme
nu — trumpiausia, greičiausia ir patogiausia linijų.
Gausi patogias vietas Trečioj Klesoj puikiuose laivuose 

NORTH GERMAN LLOYDO
kaip va — Muencben, Stuttgart, Dręsden, taipgi greiti 
laivai Berlin ir Coluinbus ir naujausias puikiai ištaisy
tas laivas “Bremen”. 5 dienos per jurų — tiek truks 
pirmutinė kelionė iš New Yorko liepos 27, 1929, ir po 
to reguleriai. Jei pats džiaugtis kelionė arba jei nori, = 
kad draugai keliautų patogiai, tai vartok North German 
Lloyd. Dcl platesnių informacijų kreipkis į vietinį agen
tų. arba

NORTH GERMAN LLOYD
| 130 West Randolph Street Chicago, III. g
liimmiiiiiiiiiimiiimmiimimiiiiiiiiiiiimiiiiiifiiiiiiiiiiiimiiirfiimiiiiiiimiifflME

Naujasis triobėsis jau arti-Į 
naši prie stogo. Kaip kur jau

jis pasistengs juos įtaisyti. j tus (11 m.) draugijai vado va- g 
Fondo augintojų skaičius vo p. Peeiukaitienė. Jai vado- S 

auga. Juo sparčiau augs, juokaujant draugija sutvirtėjo S 
greičiau altoriai bus. Kolei materialiai ir padidėjo narių Į 
nebus sudėta užtektinai pini-J skaičiumi. Dabar turi 200 na- 2
gų. teks naudotis senaisiais al
toriais.

[rių. Sėkmingai pirmininkauja S
;p. Lukošienė, jai padeda p. 
[Genienė; iždininkė — V. Kon- 

K. Bag-•<;r-! cevičienė, fin. rašt. 
klebonas,1 donaitė, dr-jos raštininkė —

Smarkiai ir pavojingai 
ga italų parapijos 
kun. Markerano. Jis lietu- M. Liudkevičienė — Janušau- 
vianis gerai žinomas ir dauge- [ skaitė; maršalka — p. Side- 
iio labai gerbiamas. Jis per rienė. Vėliavai bažnyčioj neš- 
pus metų pernai aprūpino lie-jti yra paskirtos šios narės: 
tuvių dvasinius reikalus ir Sirtautienė, č'iutrienė, Povilo-

JŪSŲ GIMINĖS
Reikalauja Pinigu

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

“Draugas” siunčia pinigus į Lietuvų per didžiausius 
Lietuvos Bankus, kurie teikia gerų, teisingų ir greitų 
patarnavimų.

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

Norintieji gerų ir greitų patarnavimų, kreipkitės:

DRAUGAS PUB. CO.
2334 So. Oakley Avenue, Chicago, III

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

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

VISKAS NUEITŲ į NIEKĄ
Jei įskili v gaisras Sis^ nakl) ir paversiu j pelenus Tamstos rakan

dus arba narną, kiek larnlsta prarastum?
Jei rakandai arba namas nėra InSurinll ir sudegtu, tai visas 

Tamstos ilgi) metų uždarbis nueitų | nieką.
šioj šalyj iškj^i 360 gaisrų kas diena. Tamstos namas gali 

būti sekantis.
Išleisdamas keletą dolerių j metus, galt gauti apsaugą tūkstan

čių vertės laike nelaimės.
Inšurlnk savo rakandus Ir namą senoje, geroje Ir patirtoje kom

panijoje.
Musų raštinėje inšurinal rašoma tik senose ir tvirtose kompa

nijose, kurios yra žinomos dcleS teisaus ir greito apmokėjimo nuos
tolių po nelaimės.

l'žsakymus priimame ypailškal, per telefonu arba laišku.

WAITGHES BROTHERS CORPORATION
Real Estate — Loans 

52 E. 107th STREET
Telefonas Pullman 8030

Insurance
CHICAGO, ILL.
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FRANK L. SAVICKAS 
726 West 18th Street_ z

Sports Editor, 
Pilone: Canal 1603

SCHEDULE OF TO DAY’S 
GAMĖS AT GRANT 

PARK

STANDING OF THE K OF 
L GIRLS BASEBALL 

LEAGUE

Town of Lake Vs West Side 
Brighton vs Bridgeport

PROVIDENCE GIRLS

Home game privileges be-1 to tikis meeting. Girls who Tarnas; Susimildamas, ponu 
long to the first team men-jure interested in baseball li, pamanykite, argi vanduo' 
tioned. t. ; track and tennis are also re- esti toks tirštas.

quested to attend, as tliere I —.. — ■■ ---------—
will be discussed the plans 
and prizes of the coming

I <+ gkt

ROSELAND COPS SOUTH 
SECTION TITLE.

Roseland K of L’s cinched nament.
į Track Meet And Tennis Tour-

the South Section cbampion-
'ship bv defeating the So. 
'Chicago K o f L’s in a hard 
Įfought game at Palrner Park 
lašt Sunday. The finai score 
was 7 to 5.

The game vvas a nip and
1 tuck affair until the eiglit in-

WIN įnning vvliėn Roseland scored
(three runs to gain a 7 to 3

T*he conimissioner for the 
comniing basketball seaso'n 
wili be elected.

J. P. Giedraitis, Pres.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4641 South Asliland Avenue 
Telefonas Boulevard 7814 

Res.. <841 SouthAlbany Avenue 
Tel. Prospect 1984 

Valandos 2-4,<-8 NedėlloJ 14-11

Telefonas Boulevard 1939

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

dieną, Ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 46th Street Chicago. 111.

MOONLIGHT PICNIC

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 4498'

DR. A. L. YUŠKA

(Including July 26th games) TIle Conncil Four GirLs of,lead- So. Chicago rallied in 
118th Street proved tlieniselves the ninth inning and scored 

AV. L. Pct. į;Uperįor to the Bridgeport K 2 runs before Roseland re-
Tovvn of Lake 
West Side 
Providence 
Bridgeport 
Brighton

0 1000 of 
2 667

L girls by defeating the covered itself from its cliain- 
* latter ones in a baseball game pionship dreams to stop fnr- 

6^7 jast Friday at Grant Park. j ther scoring.
200 >p]le finai score was 13 to 8
000

i

score vvas 
i n favor of Providence.

The West Side K of L giri PROVIDENCE 
team defeated the Brighton Benikaite p 
Parkers 2 L to 4 in a one sided M* Zvinkaite 3h 
hitting- game. Tliere were se- T. AVilbertaite c 
veral nice plavs on both si-; k. Viedmantaite cf 
dės, būt because the girls ei-Į S. V eslaite rf 
ther are, too lazv to keep ac-, ^’ Bogutaite 2b 
eurate score or have not as. & Phillipaite lf 
yet learned liovv the readers ;■ M. Martonienė ss 
vvill have to content tliemsel-Į^* AVilbertaite 1b 
ves vvith this nieagre announ-!
cement of the result.

ADVOKATAI:

JOHN KUCHINSKAS *
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefono Canal 2552
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredjnois ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

The game vvas featured by 
good pitcliing on both sides. 

B R H j W. Regašius struck out 11 
4 1 1' Roseland batters and pitched 
4 3 3-very effectively in the pin- 
4 3 2 ehes; tvvice retiring Roseland 
4 T 1' without a score, vvith the ba- 
4 0 0 sės loaded and none out.
4 2 2 “Red” Juknis alio ved the 
4 2 2 So. Chicago sluggers only 7
3 0 0 hits and did not issue a pads,
4 12 “Red” also collected three

bingles, one being a home rųn 
AB R H in the second inning.
5 0 0 j Both teanis played poor bdll 
5 2 2 afield, not less than 8 erroj 
4 0 1 j being committed. Hovvevl 
4 2 2; Roseland ’s superior hitting 
4 1 1 j strength decided the game in 
4 2 2, tlieir favor.
4 9 0( lt \^s Ręi^land’s hitting 
4 9 0 tliat vvon tlieir gailies. Tlieir

BRIDGEPORT 
E. Puplaite ss 
Petrą i te rf 
J. Kancute 2b 
E. Brancute lb 
T. Grigelute p 

i A. Kazlauskaite 3b 
i S. Stanavikaite c 
|J£. Gricute cf
Yusonaite lf 4 11

Tvo base kits; M. Zvinikai- 
te, Al. AVilbertaite, L. Peter
soną ite, A. Kazlauskaite.

Three base bitė: T. Wilber- Marquetįe park at
ta i te, M. AVilbertaite.

Home run: G. Bogutaite.

infield
considerably and tlieir out- 
field is veiy weak.

Sunday Roseland plays 
Palrner

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Bordcn)

ADVOKATAS

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

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telcpbaae Roosevelt 9040 

Namie: 8 Iki 4 ryte Tel. Ilepub. 9600

STANDINGS OF THE K OF 
L BASEBALL LEAGUE

(Including July 28th gailies)
Northern Section

AA\ L. Pct.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius) 
ADVOKATAS 

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 
Telef. Baulevard 2800 

RES IDENCIJA: 
6515 So. Roekwell Street 

Telef. Republic 9723

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

127 N. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklln 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare

62 E. 107 St., Katnp, Michigan Avė. 
Tel. Pullman 6950

Cicero 
Bridgeport 
Providence 
Nortli Side 
AA'est Side 
Town of Lake

Southern
Roseland 
So. Chicago 
-Marąuette 
Brighton 
Gary, Ind.

Telephone Central 6926

F. W, CUERNAUGKAS
ADVOKATAS

134 North LaSal 1 e Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
LacaJ Office; 1900 So. Union Avė. 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. I* Šalie St , Room 2941 
TeL Randolph 0331-0382 Vai. 9-4 

▼okarata
1241 80. HAIJrrEP STREET 

Tel. Ylctory 4662
f-l v. ▼. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčios

Saturday August 3-rd

The Providence Of God Pa
rišk Bovvling Ass’n. is giving 
a Moon Liglit Picnic Satur
day, August 3rd commencing 
at 5:00 P. M., at the Justice 
Park G rovė, Archer and Kean 
Avenues, Justice, III. The pro- 
ceeds of this picnic vili go 
tovvards a fund being created 
to establish a sėt of striely 
niodern Brunsvvick Bovvling 
Alleys in the Hali of Provi
dence Of God Parišk, for the 
younger generation as veli as 1 
the “old timers”.

Everyone — young or old 
is invited to attend this pic 
nic. Plenty of fun — good mu 
sic and other entertainment 
vili satisfv all.

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

' NAMAI:

4193 ARCHER A VE.

Valandas; prieš pietus pagal sutarti. 

Namuose 2-4 po piet. ofise 4-8 V. ▼.

Ree. tel. Van Buren 6368

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite i 06 1574 Milmsukee
Tel. Brunsvvlck 0624

Avė.

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

A. L. DA VID0N1S, M. D.
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenvood 5107 
iVal.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
į nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

— Ei, klausykite! Aš pra
šiau duoti sriubos, o .jus pa- 
davėte kažkokį vandeni.

“BAYER ASPSR1N” 
TIKRAI SAUGUS

Ofiso Tel. Vietory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaiku ir visu chronišku ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago 
arti 31st Street

can be strengthened jje baimės kaip nurodyta 'Valandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet.

Park at 2 p. m. This game 
wiil not affect Roseland’s 
chainpionship claims as tliey 
have lošt only one game — 
as compared with So. Chicago 
and Marąuette, tlieir elosest 
competitors, avIio have suffe- 
red three and four defeats re- 
spectively.

750
750 ROSELAND 
g25 Klimas c 
286' ^or^utas 2b

J- Juknis 3b
250 T. Juknis p 

Pavilonis lf 
Pivorunas ss

8°^ Rimkus lb 
Meškis cf 
Kavelauskas 
Savičius rf

AB R H
4 11

rf

“Bayer pakelyje

BAYEI

7-9 vak 
10-12.

Nedėliomis ir šventadieniais

OPTEMITRISTAI

DR. VAITUSH, 0. D.

286

LAŠT SUNDAY S RESULTS

Roseland 7, So. Chicago 5 
Bridgejiort 14, Cicero 3 
Provid. 11, Tow nof Lake 
VV’est Side 8, North Side 7 
Gary heat Marąuette

POSTPONED GAMĖS

Northern Division:
1) f’rovidence vs Cicero 
2 West Side vs T. of Lake
3) Bridgeport vs North Side
4) Cicero vs We»t Side
5) Town of Lake v s W. Side

SO. CHICAGO 
T. Regašius lf 
C. Regašius c 
Church rf 
E. Wistort rf 
Eryer 3h 
Pečulis lb 
Ževatkauskas 2b 
Kibelkis cf 
Rakauskas ss 
VV. Regašius p

o

LEAQUE’S MONTHLY 
MEETING.

Does not affect 
the Heart

Jeigu nematote "Bayer Kryžių” 
ant pakelio ar pilių, tai jus negau
nate tikro Bayer Aspirin, kuris yra 
milijonų užtikrintas saugus ir gy
dytojų nurodytas per virš dvide
šimts penkis metus dėl
Balčių Galvos Skausmo
Neurltls Lumbago
Dantų Skausmo Rumatlzmo
Neuralgijos Skausmų

Kiekvienam neatdarytam “Bay- 
randasi nurodymai. 

, Pakely dvylika pilių kainuoja kele- 
>> j ta centų. Vaistinėje tal-gl parduo- 
jj'i da bonkose Po 24 ir 100.

4 er” pakelyje

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.07

TTiIn n. Fataoiis VIvani Rct nnd in- 
dudeN fare potvder, $1.00; Konge, 75c, 
Tissuo Crvair. $1.00, Dopilatory $1.00, 
Kadai Astrlngent $1.75, Rath Salt 1.00, 
Tollet Water $1.25. Perfumo |2.75, Brll- 
llantlne 75c, Skln Whlfcncr 75c. Totai 
Value $12.00. Spėriai prlce, $1.97 for all 
ten plocea to Introduco thia line.

Vardus .........  *...... .  • •
Adresą* ............ . ........
Siunčiame per pnštiy COD

Pinigai grųžinaml, jei 
nepatenkintas.

Bea Van 580-5th Avenue, New York

Lietuvis Akių Specialistas
Palengvins aklų {tempimų ku

ris esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, akių aptemimo, 
nervuotumo, skaudamų akių kar
štį. Atitaisau kreivas akis, nuimu 
ca tar actus. Atitaisau trumpų re* 
gystę Ir tolimų regystę.

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

Speclalė atyda Atkreipiama mo
kyklos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

TeL. Boulevard 7589

A regulai- monthly meeting 
of the K of L Chicago Dis-

6) North Side vs Bridgeport . • , .... .. / . ..._ :Inct Athletic Asso<‘iation will
7) Providence vs North Side , . ,, , , . . . ,' be lieki to-day, August 2-nd,

Southern Division.- 1929, 8:00 P. M., at the Pro-
1) Brighton vs Gary ’videncc of God Parish Hali. į
2) So. Chicago Vs Brighton j Every council in the league
3) Roseland vs ąlairiuette lis reąuceted to senti delegates

LISTERINE •rtlROAT 
TABLETS

Antiseptika
, NeprileSsk 
Ir Gydyk 
Užkimimą 
Sopamą 
Gerklę 
Kosulį

b)
LMBbvn Ph.rm-C.l O»-. S«lt Lwl«. U. S A.

Rea. Tai. Mldway IB12
Dr. R. 0. 0 U P L E R

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Ava. Ir >4-taa Streat 
Telefonai Canal 1718-4241 

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliais 
Ir Ketvergais vakaro.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2408 WEST 62 STREET 
Kertė 8o. Wentern Avenue 

Tel. Prospect 1428 
Rezidencija 2859 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2884
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 T. T. 

NedėlloJ pagal susitarimų

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS

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

Mano Radio — Scope — Ragei 
X-Ray 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, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kių užsisenėjuslų, jsikerėjusių, 
chroniškų ligų, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
oeatidėliokit neatėję pas mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1016 
24 W. JACKSON BOULEVARD 

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

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų.

Tel. Canal <784 Vlrginia 4884

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKA4

Gydo stalgias Ir chroniškas Ilgo* 
vyrų, moterų ir valkų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdiena BOS 
pietų Ir 8 vai. vakarą

Nedėliomis Ir seredomis tik 
Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir K-RAT

2130 WK©r 22nd STREE3
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

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

Office; 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6223 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

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

Nedelioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 8469

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

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

6 Iki 8:30 vakare

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washington
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzic 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. CHARLES SEGAL<
Perkėlė savo ofisą, po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECUALISTAS

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

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

TELEFONAS MIDWAY 2889

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

Tel. Boulevard 1401

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

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

7—9 vakare

25 METįl PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto Iki 8:14 va
karo. Seredomis nuo 9:80 Iki 12 v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų Room 8.
Phone Canaj 4688

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 6918

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

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

Res. 3201 S. WALLACE STREET

DENTIST AI

Office Boulevard 7942

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4446 So. Asbland Avenue
Ant Zaleskio Aptlekoi

Tel. Canal 4222

DR. G. I. BLOŽIS 
dentistas

3201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt gt.) 

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

Tel Brunsvvlck 4824
DR. A. J. GUSSIN

Lietuvi* Dentistas 
1674 MILWAUKEE AVENUE 
Valandos; 9-12, 1-B, 4-S:19 

Sekmadieniais Ir trečiadieniais
pasai susitarimų.

Tel. Lafayette 6824

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

DR. HERZMAN
I S RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomos per 24 
i metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų Ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 14 — 12 pietų Ir 
□uo « iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Rea So. Shota 
2238, arba Randolph 6800.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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

dienų.

J V.

Ofiso Tel Vietory 4687 
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 8876 

DR. J. P. P08KA 
1118 g. HALSTED BTREET 

Antras ofisas ir Realdenolja 
6504 S. ART ESI AN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 
7-9 vak. Antro Ot Vai.: Nuo 2-4 
po piet: Utorn. ir gubat Nuo 
1-9 vak. flventadlenlala pagal ee- 
tarlma.
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C H t C A G O J
PIKNIKAS PAVYKO.

Marąuette Park. — Musu 
parapijos antras piknikas ge
rai pavyko. Iš ryto rodėsi, kad 
bus lietaus, bet vėliau išsiblai
vė ir pasidarė giedra. Žmonių 
privažiavo dikčiai . Jų tarpe 
matėsi biznierių ir profesiona
lų. Visi gražiai ir draugiškai

kas, Peoples Furniture Co. ir 
Metropolitan Loundry.

Iš biznierių valgomais pro
duktais prisidėjo: S. Sanita
ras, J. Madžijevskis, J. Pu
žauskas, W. AVitkovski, J. 
AVitkovski, J. Matkus, I). Bo- 

‘ lis, J. Kairis, M. Narvidas, J. 
Aleksiunas, J. Atkočiūnas, J. 
Petkevičius, K. Būras, V.

naičiutė; prie skambalo; \t. 
Žebrauskas ir M. Motejunas; 
prie saldainių, S. Stoškus, 
.laneienė, Starodumskienė ir 
B. Stirbienė; prie serijų: P. 
Gailius, P. Gailienė, O. Gailiū
tė; prie “rūtų darželio”: A.

X feintidien vakare, kaipo 
pirmume šio mėnesio penkta
dienyje, musų bažnyčioje šv. 
Jėzaus Širdies pamaldos ir 
tuojau po jų Apaštalystės Mal
dos konferencija.

X Aušros Vartų svetainėje

Pufp 2 d. JO
** ■ j į” . ....

žini Svečiams patarnavo, nors, Europų plaukdamas atliko re- vės, dar sudegė įvairių pilie-
kartais buvo ir labai “bizi”. 
šeimininkai pasakoja, kad ki
ta kartų išvažiavime reikės 
daugiau darbininkų. LAIMĖJO 42,000 DOLERIŲ

Buvo dalinamos dovanos.
Prieš dalinant V. Burgis pa
sakė kalbų apie Susivienijimo 
reikalus.

Pirmų dovaną 
čiunaitė, antrų’ -

kordą. Atlantikų perplaukė čiu medžiu už kokius G0.000
4 paras ir 14 ir pusę valandų, litų. Lentpiūvė buvo apdrau

sta. Jos savininkai — Maušas 
Pereksns ir Maušas Goblber 
gas.

Gaisras kilo dėl netikusio 
katilo ir neatsargaus jo pri
žiūrėjimo.

ST. LOTUS, M o., rv.gp. 2. 
— Apie 420 valandų nuolat 
skrajoję lakūnai, Jackson ir 

gavo Atko- O’Brine, kiekvienas jų už tų
K. Žukaus- atliktų rekordų apturi apie

Stankus ir J. Žalandas; prie trečiadienio vakare Įvyko Ko- 
lazdukių; Vaitkus ir Šveneis- legijos Rėmėjų Centro aukso 
kas.; prie “arkliukų”: V. Sa- šimtinės laimėjimas, kuris te- 
bockis; prie “Big fish”: Skre ko vienam iš Maytvood, III.
bis ir E. Birgelis. Gi pikniko] X Aušros Vartų par. pikui-J kis, trečių — J. Urbutis, o 21,250 dol., neskaitant dauge-j
vedėjais buvo trustisai. V. Bir kelio rėmėjų skaičius didėja, ketvirtos dovanos laimėtojo Ho dovanų Įvairiausiais daik-į

gelis ir P. Pumputis. Rodos, Marijona Mikšienė aukojo i pravardės negalima buvo i- tais.
i visi darbininkai tapo išvar- $5.00, p-nia Stankevičienė1 skaityti, tat komisija žadėjo Bp to, viena ėroplanų kom-į

praleido laiką nuoširdžiai, v. Petkus Watl-
rėmė įvairius biznius. Pelno ,, v ProTM.Vmin« Kr i ......
naraniiai bus nemažai ; . , ’ ' ' dinti, bet jeigu pasitaikytų $1.00, Simano Daukanto Spul- kreiptis to žmogaus adresu, pamja jiems dovanojo vienųnvi.u/au. viekas, K. Kaspanunas, M. , , •

Trokus davė šie: J. Madži-1 TumkatonLs> j. šarka, A. Gu. kokia klaula’ sporte™
jevskis, J. Pužauskas, A. Al- 
šauskas, Stugis, J. Kasmaus-

“R.

Del geriausios rųSles 
klr patarnavimo. Saukit

GBKEN VALLEY 
PRODUCTS 

ūselis Šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 188#

iš kos susirinkime Meldažio sa- Du laimėtojai atsiėmė dova- nai’.JU monoplanų.1
lėj nutarta uoliai paremti pik- nas, kiti dar ne.anksto atsiprašo.daitis, A. Prusevičius ir N. 

Počiulp. Aukščiaus minėti' 
biznieriai yra gerai žinomi 
musų parapijonams ir verti 
parėmimo už jų taip gausias 
aukas musų parapijai.

Įvairių darbų personalai bu 
vo pasidaliję šiaip: prie gei- 
tų J. Preibis, M. Martinkėnas, 
J. Žukas, J. Girskis, M. Švei
kauskas, V. Stankus, A. Ju
cius, F. Grinius, S. Staniulis, 
Gudienas, M. Mikaličius ir P. 
Binkis; prie baro: iždininkas 
J. Mickeliunas ir raštininkas 
A. Oškeliunas, o bartinderiai: 
p Yenekus> j juragka, s. 

Simpatiškas Barčis, J. Sutkus, V. Kilkius, 
Mandagus — j. Ličkus, B. Milius, J. Gri- 

Geresnis ir Piges- nius, y. Totulis, J. Jurkša, A. 
nis už kitų patar- Jaučius ir A. Tolkus; restora
ną vimas.

GRABORIAl:

S. D. LACHAWIGZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuoptgiausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užgs- 
aedlntl.
Tel. Roosevelt >516 
arba 2516 
>314 W. 23rd Plane 

Chicago. IiL

I Be savųjų, parapijos dar- nikėli su stambiomis aukomis j Vieta išvažiavimams
buotojų, kurie taip uoliai dar
bavosi ir rūpinosi padaryti

ir atsilankymu. Wildwood miškelis yra ge-
X Aušros Vartų par. pikui- ras. Ant vietos pristatoma vi-

NAUJAS AMBASADORIUS 
ITALIJAI

AVASHINGTON, rugp. 2. — 
Prezidentas Hoover ambasa-

ir uolus “Draugo” platintojas pavesta pasiskirti pagelbinfn- niiau ji buvo negili, bet dabar, ^01*um Italijai paskviė J. W. 
brolis Vladas su savo lietuvis- kus. Jisai sau į talkų pakvie- kuomet liko išvalyta, vietomis ^arrp^’ Ba timorės bankinin
kų saldainių bizniu. Jis moka tė kotelio virėjų Ipolitų Laba- gan gilu. Vanduo netyras, ne
gerai reprezentuoti musų dien nauskų, taip-gi B. Čižauskie- galima maudytis, 
raštį “Draugų”, bet taipgi nę ir Ag. Kulikauskienę. Kiti Korespondentas.

kuodaugiausia pelno, dar pri- kėlio rengėjai išrinko vyriau- šokių lengvų gėrimų, 
sidėjo visiems gerai žinomas siu kukorium brolį Vladų. Jam šalę bėga Calumet upė. Pir

dikčiai pasitarnauja ir parapi
joms. Muši} piknike jis pada
rė parapijai gryno pelno $74.

valgių gaminime turintieji pa 
tyrimo atsišaukite.

X A. a. Pranas Straukas,

ITALIJA PRIEŠINGA NA
RŪNŲ APRIBOJIMUI

PADĖKA.

North Side. — Praleidus

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, Cicero 
Tel. Cicero 2794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

ne: B. Lazdauskienė, Pau
lauskienė, Paliliimienė, T. Go-
i

Jurienė, M. Zarambienė, Bud- 
I rienė, A. Sloksnaitienė, F.I
Knekutienė, Jonokienė ir Pa
lei! iunienė; prie “hot dogs”: 
M. Jurkšienė ir Strikalaitie- 
nė; prie šaltakošės, A. Jonai
tienė, Važgauskienė, M. Šven- 
eiskaitė, K Stoškutė ir O. Jo-

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 14- 
dlrbystės.

OFISAS
8(8 West 18 St. 
Tel. Canal 8174 
SKYRIUS: >238
So. Halsted Street 
Tel. Victarv 4088

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street
Kampas 46th lr Paulina Sta. 

Tel. BlvČ. 6208
Nulludimo valandoje kreipkitės 

prie manęs, patarnausiu slmpatiB- 
kal, mandagiai. gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes natūri
ni e Išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinaiha.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

t
Mes nutet- 

kiam manda
gų, draugiškų 
patarnavimą.
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse 1’ 
priemlesčuosp 

Grabai pigtf 
net už $25 

OFISAS
8238 South

Hnlsted Si 
Victory 408 s-

89

4424 Ko. Itockwcll St. 

Virglnla 1290

EZERSKI
LIETUVIS QRAnORIU» 

Ofisas:.
4«»l S. MAR8HFIELD AVKNUB 

Tel. Boulevard >277

A l A.
MATEIKAS
KARNELSKI

mirė liepos 30, 1929 m., «:30 
vai. vak. Kilo iš Raseinių Aps
kričio, Tytavėnų Par. Skipičių 
Kalino. Amerikoje išgyveno 8 
metus.

Paliko dideliame nubudime 3 
duktrels Ona. Olese Ir Anėlę, 
3 žentus Juozapą Augustiną. Do 
mlnlkaa Kaaputj ir Pranciškų 
Misiūną. 2 sūnų Joną Ir Vin
centą. marčią Marijoną Ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 4801 So. 
Hermitage avė. laidotuvės J- 
vyka pėtnyčioj rugpj. 2. Iš na
mų 8 vaJ. bus atlydėtas j ftv. 
Kryžiaus bažnyčią, kurioj j vyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, l’o pamaldų bus nulydė
tas ) ftv. Kazimiero kapines

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

Nuliūdę; dukterys, Žentai, 
šonai, marti ir giminės.

laidotuvėms patarnauja grafc. 
Eudeikls, Yards 1741.

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, 

kąd mes dabar esame paskirti par- 
dąvinėti naujus NASH “400”, kuria 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiamo visiems 
teisingų patarnavimų.

Automobilių sales ruimls atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

ROMA, rugp. 2. — Prane
ša, Italijos valdžia pasiprie
šins sumanymui narūnų (sub- «eraa varnish ku 
marinų) apribojimui, jei to
reikalaus J. Valstybės ir Bri- Galima vartoti

.. ... . . ant medžių irtanųa. Italijai narūnai yra niorų arba kii-

Daugiau mums reikia tokių uo Anfros Varhj, par komitetnin.
lių darbininkų, kaip brolis kas> iskilminKai tapo pa|ai<|0. parapijos piknikų, noriu parei-

tas ketvirtadienį. Iš namų ly
dėjo į bažnyčia, du kunigu, 

giausia pasižymėjo: A. Jonai- 'Bažnyfia bavo gongai pa
tiem- ( pard. 100), S. Stoškus puožfau Atlaikyta trejos šv. «ai Ijarap' komitetams, dar-
(&3), A. Oškeliunas (70), J. TjjSiois kun Ma£.iūlionis pasa. bininkams ir darbininkėms už____________
LiSkus (60), J. Preibis (50), ke pasidarbavimą piknike. Ačiū Xakų j. li(lpos 12 (, į 13
B. Lazdauskienė (50), B. Mi- iGrabnrfiai buTO kwnite. parapijonams ir pašaliečiams StaklBki miestely užsidegė

AUGUST SPECIAL

Vladas. 
Tikietų išpardavimu ’ dau-

kšti gilios padėkos žodžius vi
siems aukavusiems valgių ir 
gėrimų piknikui. Ačiū širdin- reikalingi, ypač savo ilgi} pa

kraščių apsaugai.

liūs ir M. Zarombienė (po 
40).

Reikia tik pasidžiaugti ir

to nariai. Į kapines lydėjo gra atsilankymų. * Te Dievas garį,1(-. lentpiūvė. Gaisras pra- j 
žus būrelis giminių ir kaimy
nu ir gerb. * klebonas kun.

j«nis atlygina už viskų. , sidėjo n va]andą. Be lentpih- j 
l Pikniko sekinės gražios. Pa

tarti ačiū visiems darbavu- ji>įaugelis sn; mhiistrantais, raP‘3ai SD™ Pehl° Hks arti j REIKALINGA A’yrų ir luo
šiems ir rėmusiems minėtų ‘ ®razai&u ir 800 dolerių. ’ tm} prie specialio darbo. At-
pikniką. Lai musų Dangiškoji ;kristijonu broliu Vladu. Kai- 
Motinšlš ir mttšlj iiarapijos i Įf<,rani 5^^, komitet.

T0-.88!8"1?”'-8 Bpra' !njnk',i «erb- Kluonas P««kš
įspūdingų pamokslų. Bažny-šytomis Dievo malonėmis 

sus apdovanoja.
Raprteris.

RADIO ŽŽŽ.

vi-

Kun. J. Svirskas. kleb.

GELEŽINKELIŲ KONFE
RENCIJA KAUNE

sišaukite subatoje tarp 12 ir 
5 vai. Klausk Mr. S. Falcon. 

Room 706
134 N. La Šalie Street

jonkų. Duodame 
trijų colių brušj 
su kiekvienu ga
lionu.
Tiktai $3.00 Gal.

St. Louis “Dutch Boy” ivhite
lead 100 svarų .......................... $11.50
Pure Turpentine ................. 80c. gal.

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4689

čioj buvo renkamos aukos šv. 
Onos elektros vainikui įtai
syti. Po $1.00 dėjo grab. Eu- 
deikis ir St. Šimkus, cicerie

PAIEŠKAU sesers Malvynos

Town of Lake. — Antomo- 
biliaus nelaimėje buvo sužais
tas Jurgis Lešinskas, dabar 
baigia pasveikti.

X Liepos 30 d. mirė Mateu- 
šas Komelskis, siuvėjo Kor- 
lielskio tėvukas.

X L. V. 13 kp. mergaičių

KAUNAS VII-17 (Elta)
Liepos mėnesio 19 dienų Kau-' Macaitės po vyru Bublienė, 
ne prasideda tarptautinė ge- jų metų. atgal gyveno De- 

lis. Iš Tiso surinkta $9.13. Vie ležinkelil> konfrrrnrija, kurioj troit, Mielu Pati ar ją žinau- 
toj gėlių giminės ir kaimynai dalyTav0 !»«••’». t n -, tieji praneškit. Turim svarbu 
užprašė 10 šv. Mišių. I tvija, Estija, Sovietų Rusija 

Į ir informacijos tikslu Vokie- 
X Ausros Vartų par. pikui* fįja. Konferencijoj buvo svars 

prasidės iš vakaro, tai tomi tarifu klausimai, 
yra šeštadieny nigpj. 3 d. apie
5 vaL vak. ir trauksis iki’ ve- 
lumos. Tie, kurie mato nega-

“baseball” ratelis gerai žai- Iėsiii" sekmadienį dalyvauti pra 
i tižia, tarpe kitų užima pirmų atsilankyti šeštadieny,
vietų. Rugp. 2 d. vak. jos žais Priduoti dovanas ir pasipirkti 
su IVest Side vytėmis, Grant, laimėjimo tikietų
parke prie vidnrmiesČio.

Sovietų delegatai Levčuk ir 
Kozlovskį išvyko iš Maskvos 
i Kauna.

KITAS “BREMEN’O” 
REKORDAS

IR D. SUSIVIENIJIMO 
SĖKMINGAS IŠVA

ŽIAVIMAS.

X Rugp. 1 d. klebonas kun.
A. Skrypkus su knn. Ig. Al- 
bovičium išvažiavo vakacijoms 
į Rytines valstijas.

X Sopliia Jurgaitė ruošiasi Kensington. ldepos 28 
važiuoti į L. Vyčių seimų, kn- d- įvyko Roselando Lietuvių 
ris įvyks rugp. 5, 6 ir 7, Cle-'KliubV ir DraW.ni Savitarpi-1
veland, Oliio. . :r n^s Pašalpos Susivienijimo Į --------- -

X Jonas Kuzas, siuvėjas iš- įvažiavimas, ■ Wildwood miš- Pirm. A. Nausėda 
sikelia iš 46 ir Wood St. Im- kųose. Miškas netoli Kensing-. 1024 Center St,
sis kitokio užsiėmimo.

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

MUSŲ RADIO.

tono. Kas neturėjo automobi-! Tel. Lincoln 3044 
lio, galėjo -pėsčias ateiti. Die- Rašt. P. Fabijonaitis 
na pasitaikė graži; nors apie j 2350 So. Oakley Avė. 
pietus pradėjo niauktis ir Ižd. Kun. F. Kudirka 
ankščiau atvažiavę manė, kad 2334 So. Oakley Avė.West Side. — Ant karsto

a. a. Pranciškaus Straukos, kai Hetus išpils nugaras, bet ilgai 
po dvasinius vainikus, auk©- netrukus pasirodė saulutė.
jo Aušros Vartų parapijos Po piet pradėjo daugiau Kun. K. Matulaitis 
choras šv. Mišias su ekzekvi- svečių atvažiuoti. Už poros 
jomis, giedotines — Brazaičio, valandų svečių buvo tiek, A, 
ivargoninko šeimyna, ftlioge- .kiek retame išvažiavime bu-Į

' _ • • A IT__

AGITATORIAI.

reikalų.
SOFIJA GRINEVIČIENĖ 

R. No. 3, Box 37 
Thi*ee Oak, Mich.

(VAIRUS KONTRAKTOMA

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

A Hardware Co., dabar perėmė visą 
blznj | savo rankas lr duos visose šio 
biznio šakose pirmos klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

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

Tel. Vletory 7281

MARQUEnE'JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas

PLYMOUTH, Anglija, ru
gp. 1. — Vokiečių garlaivis 

. “Bromen” ir iš Amerikos

Užlaikau visokių auk
sinių ir sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados 
■adlo, pianų rolių, ra- 
Kordų lr Lt. Taisau 
laikrodžius Ir muzikos 
Instrumentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
T.l.fonu HEMLOClt H't

M. ZIZAS
Mamų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenue 
Telef. Hcmloek 552d

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
lCallavojlmo Kontraktorius 
Dažų lr Popleros Krautuvė 

>884 K LEAVITT 8T. Chicago

2334 S. Oakley Avė. 
Valančius .
1226 S. 50 Av., Cicero, III

Per visų rugpiučio (August) 
mėnesį kas pirks musų krautu
vėj 100 svari) Hanmier Bro
thers White Lead, tas gaus 
4 colių grynų Chinijos šerių 
šepetį dykai.

Pristatom visur.

J. BALSEYIGIS
2325 So. Hoyne Avė. 

Telefonas Canal 6850

Chicago, UI.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boulevard »i<

M. YUSZKA & CO.
PLUMBTNG A HEATTKG 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla 

4884 80 PAULINA

MnRTGFftiii-nsimn

rienė ir A. Varaniute — cho- na. Prasidėjo įvairios kalbos,'J. Dimša 
riste; skaitytinės — U. Mic- visokie įvairumai. Muzika bu-1 3221 Lime Street,
kevičiutė, K. Striaukaitė, P. vo gera, lietuviška, kuri link- M. Šilkas 
Striaukienė ir P. Striaukntis fmino svečius. Čia pat buvo 10555 So. • State St. 
trejas šv. Mišias; viso Aušros ir platforma šokiams. Stalai Visokiais Labdarybės rei-
Vartų bažnyčioje paaukota 10 Taniošti su visokiais valgiais kalais kreiptis į valdyba arba. 
šv. Mišių. . : Į^lir gėrimais. Darbininkai gra-i agitatorius. L

PARDAVIMUI grocernė 
turi būt parduota į trumpų 
laikų. Gera vieta, biznis se
nai išdirbtas, lietuvių apgy- 
ventoj apylinkėj. Arti bažny
čios ir mokyklos. Kaina $275 
Kreiptis:

1802 W. 40 St.
Tel. Lafayette 5313

J

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGIČIAI 

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

Intemationl Investment 
Corporation

Kapitalas >600,000 00 
1)104 80. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 4788-8718

__
, -.1

____ ....


