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Pusė Miliono Žmonių Nepaprastose Iškilmėse Romo je
ŠVENTASIS TĖVAS LAIMINO MINIAS 

IR PASAULĮ
Tvarkos Prižiūrėjo 15,000 Italų 

Kareivių
ROMA, liepos 26. — Šv. Petro Bazilikos aikštėje vakar 

vakare Įvyko nusakyta Eucharistinė procesija.
Po 59 metų Popiežių užsidarymo Vatikano rūmuose, 

Šventasis Tėvas Pijus XI vakar pirmu kartu apleido rū
mus ir išėjo viešumon — Šv. Petro Bazilikos aikštėje.

Bažnyčios Galva tečiaus neperžengė nepriklausomojo 
Vatikano Miesto ribų, kadangi sakoma aikštė priguli per
pus Vatikanui ir Italijos valstybei.

Visais žvilgsniais šis įvykis yra istorinis. Dėlto, apie 
pusė miliono žmonių buvo suplūdę Į aikštę ir į pašalines 
gatves.

Italijos valdžia minių tvarkymui parūpino apie 1.5,000 
kareivių. Kad procesija nebūtų kliudoma, kareivių dvi eilės 
buvo nustatytos nepraleisti žmonių.

Tūkstančiai žmonių išvakaro susirinko palei aikštę, kur 
per naktį ir dienų išbuvo tikslu pamatyti Šventųjį Tėvų ir 
apturėti apaštališkųjį laiminimų.

Procesijoje dalyvavo tūkstančiai kunigų, vienuolių ir 
seminarijos auklėtinių. Šie pastarieji čia turėjo tarptautinę 
maldininkijų.

Procesijoje Šventasis Tėvas buvo nešamas taip vadi
namoje “sedia gestatoria” nešvkloje, nes taip gydytojai 
patarė, kad apsidrausti didelio senatvėje nuovargio. Ran
kose laikė monstrancijų su Švenčiausiuoju.

Pasibaigus tai iškilmei, Pijus XI ties Bazilikos durimis 
atsisukęs palaimino minias, Romų ir visų pasaulį.

Iškilmių metu visokių vaizdi} ėmimas buvo griežtai už
draustas, kad nebūtų išnaudojimo.

Iš gyvenančių Romoje kardinolų iškilmėse nedalyvavo 
vienas senelis kardinolas Yannutelli, 92 metu amžiaus. Jo' 
Eminencija negalėjo kaitron išeiti. Bet procesijų matė iš 
rūmų per langų.

CHICAGOJE į ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Anglija Paliesta Kaitra, Ima Trakti 
Vandens

ANGLĮ 101 KAITROS, 
PERMAŽA VANDENS

LONDONAS, liepos 25.
'Angliją žnybia didelės kait-! — Kada Britanijos nauja vai
vos ir lietus nepramatomas.

Kai-kuriose apylinkėse jau 
ima trūkti vandens: nusausė
jo kūdros, upeliai, versmės ir 
šūliniai.

Tuose miestuose, i kuriuos ■ »
vanduo privedamas vamzd
žiais iš pataisytų baseinų, va
nduo gyventojams dalinamas 
paskirta kiekybe. Nes ir ba
seinai ima džiūti.

Kai-kurių sodybų žmonės 
vandenį iš toli turi vežti sta
tinėmis.

ATSISTATYDINO BRITŲ 
KOMISIONIERIUS EGIPTE

LONDONAS, liepos 26. — 
Britanijos aukštasis komisio- 
nierius Egipte, lordas Lloyd, 
pasitraukė iš užimamos vie
tos. Pranešta, jis esąs prie
šingas darbo partijos vald
žios nusistatymui.

SULAIKĖ KARO LAIVŲ 
STATYMĄ

AVASHINGTON, liepos 25.

džia parlamente pranešė, kad 
ji karo laivų statymo progra
mų žymiai susiaurina, prezi
dentas Hoover į tai atsaky
damas parėdė sulaikyti trijų
naujų kruizerių statymų.

»
Tas darbas atidėtas ligi ga

lutino su Britanija karo lai
vynų klausimu susitarimo.

29 ŽMONES ŽUVO ŽEMES 
DREBĖJIME

TEHERANAS, Persija, lie 
pos 26. — Khorasan provin
cijų palietė smarkus žemės 
drebėjimas. Du miesteliai su
naikinta. Žuvo 29 žmonės. 
Daug sužeistų.

TEHERANAS, Persija, lie 
pos 26. — Paskelbta, kad tūk
stantis Persi} valdžios karei
vių žuvo kovoje su sukilėliais.

VAKAR Iš ŠV. PETRO BAZILIKOS 
AIKŠTES LAIMINO MINIAS IR 

PASAULI.

Šventasis Tėvas PIJUS XI, kurs vakar 
vakare pirmu kartu iš Vatikano Rūmų 
išėjo viešumon.

SU KINIEČIAIS
BOLŠEVIKAI IMA TARTIS BOLŠEVIKAI IR KINIEČIAI

DAR KALBA APIE KARĄ

TOKYO, liepos 25. — Ka
ro debesys dėl Mandžiurijos 
geležinkelio palengva ima ny
kti.

Nežiūrint tarp Rusijos ir 
Kinijos diplomatinių santykių 
nutraukimo, sovietų valdžios 
generalis konsulis Harbine, 

Melnikov, turėjo pasitarimų 
su Mandžiurijos gubernato
riaus atstovu.

Tuo būdu atliekami pirmie
ji susiartinimo žingsniai. Y- 
ra vilties, kad artimiausiomis 
dienomis bus pradėtos kokios- 
nors derybos. Nei viena pusė 
karan nelinkusios.

BOLŠEVIKAI ŽUDO SAVO 
PRIEŠUS

MASKVA, liepos 26. — 
Gauta oficialių žinių, kad iš 
Mandžiurijos sienų perėję 16 
rusi}, kituomet kariavusių 
prieš bolševikus. Jie visi su
imta ir sušaudyta.

DAR KARTĄ IŠMĖGINTAS 
ORLAIVIS

BERLYNAS, liepos 26. — 
Vokiečių padirbdintas didžiau 
sias visam pasauly Dornier 
orlaivis su dvylika (ne devy
niais) motorų, vakar dar ka
rtų išmėgintas su 48 tonomis 
sunkenybės. Išmėginimas skri
sti ir valdyti kuogeriausiai 
pavyko.

6 ŽUVO, 18 SUŽEISTA
AMSTERDAM, liepos 26. 

— Veendame bulvių miltų di
rbtuvėje įvyko sprogimas. 6 
žmonės žuvo ir 18 sužeistas

LONDONAS, liepos 26. — 
Oficialiuose sluogsniuose tvi
rtinama, kad Mandžiurijoj 
karo išvengta ir šiandie jau 
darbuojamasi abi puses suve
sti į derybas.

Bet iš Maskvos pranešama, 
kad tenai esu vis dar prama
tomas karo galimumas.

Taipat ir iš Mandžiurijos 
pareina žinių, kad Siberijos 
pasieniu vietomis kiniečiai ka
reiviai apkasus dirbdinų.

VOKIETIJOS KANCLIERIS 
PAVOJINGAI SERGA

HEIDELBERG, Vokietija, 
liepos 25. — Vokietijos kanc- 
lieris Mueller, kaip praneša, 
labai pavojingai serga.

POINCARE SVEIKESNIS

PARYŽIUS, liepos 26. — 
Francijos ministerių pirmini
nkas Poincare sveikesnis. Gal 
tomis dienomis galės aplanky
ti senatų.

J KANADĄ ATEIVYBĖ 
VARŽOMA

MONTREAL, Kanada, lie
pos 26. — Kanados valdžia 
paskelbė ateivybei varžymus. 
Permaža šaly darbo, darbini
nkai nereikalingi.

LINDBERGH FINANSI
NINKU

NEW YORK, liepos 26. — 
Kalbama, kad pagarsėjęs la
kūnas pulk. Lindbergh įsto
siąs finansininko Morgano fi- 
rmon dalininku.

Vidumiesty susprogdinta 
bomba

Užvakar naktį pirm pusiau
nakčio ties Davis Co. krau
tuve gatvaitėje susprogdinta 
bomba. Trenksmas visų vidu- 
miestį supurtė. Daug langu 
stiklų ištrupo.

| Kiek palaukus kita bomba 
1 susprogdinta 22-o,je gatvėje, 
tarpe Micbigan ir AVabasli a- 
ve.

Už motinos parmušlmą
Kada anų vakarų Mrs. Ma

rsh, 65 m., 1112 AV. 18 place, 
subarė savo sūnų John, 39 m., 
už girtavimų, sūnus įsižeidė 
ir parmušė motinų.

-Teismas sūnų už (ai nubau
dė 50 dol. pabauda ir teismo 
lėšomis. Neturint jam pinigų 
jis paimtas kalėjiman, kur tu
rės išbūti 112 dienų.

- - .. V . ».! <
Areštuotas knygvedis

Areštuotas J. A. Junkroiv- 
1 ski, 21 metų, Atlas Excbange 
National bankos knygvedis. 
Jis išpažino, kad 32,000 dol. 
pasisavinęs. 14,(X)0 dol. išlei
dęs spekuliacijoms, gi 18/X)0 
dol. turįs ir grųžinsiųs ban
kai.

Jam paskirta 25,000\lol. pa 
rankos.

Pripažinta beprote
Mrs. Ida Denibo Burt, 40 

m., kuri andai teisine šaudė, 
pripažinta beprote. Bus paim
ta į bepročių įstaigą, Auna, 
III.

Mirė nuo suslželdlmo
Frank Bandaz, 54 metų, 

5209 AVentivorth avė., taisy
damas namus nukrito nuo ko
pėčių ir įskėlė kaukuolę. Mi
rė.

23 saliunai uždaryta
Federalio teismo parėdymu, 

Chicagoj ir apylinkėse 23 sa
liunai uždaryta už proliibici- 
jos peržengimų.

j Užvakar Chicagoj šįmet bu
vo šilčiausia diena. Termome
tras rodė arti 92 1. šilumos.

NUTRAUKTAS SUKILĖLIŲ 
TIESON TRAUKIMAS

MENICO CITY, liepos 26. 
— Einant prezidento Gil pa
rėdymu, visoj respublikoj nu
trauktas katalikų sukilėlių tie- 
son traukimas, kada jų šim
tai pradėjo pasiduoti valdžiai.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Nepastovus oras; po 
piet dar šilčiau.

BAIGĖ MEDICINOS 
FAKULTETĄ

šiais mokslo metais baigė 
medicinos fakultetų apie 38 
studentai: 21 medikas, 13 da
ntų gydytojų ir 3 veterinoriai.

Diplomus gavo šie medikai: 
T. Brembergas, M. Kreidas, O. 
Kernauskaitė, S. Giedraitytė 
Šakėnienė, L. Švarcas, J. Ma
čys, E. Jekelis, E. Čecbiro- 
vaitč M ikševičienė, I). Epštei- 
nas, J. Glikmanas, A'. Bart- 
kaitė, M. Legeckaitė, A. Po- 
gorskis, I. Meškis, E. Trani- 
das, Br. Stačinskaitė, Ch. Zlo- 
taitė, St. Daugėla, A. Garbar- 
skis, P. Kaganaitė ir B. Kon- 
toraitė. “R.”

DU NAUJI PARKAI

[Kauno miestas plečias ga? 
na sparčiai, tad ir parkų rei
kia daugiau. Tokius du nau
jus parkus projektuoja netru
kus įvesti Kauno miesto val
dyba.

Vienas bus prie Senapilės, 
kur yra Kauno pilies griuvė- 

i šiai, antrasis — Yiliampolėj. 
Darbas manoma pradėti dir
bti ateinančiais metais. “R.”

NAUJA AIKŠTE KAUNE

Nauja aikštė Kaune numa
toma šiemet rudenį Įtaisyti 
Nemuno ir Kanto gatvių ker
tėje, ant Nemuno kranto. Ša
lia aikštės bus pastatyti nau- 
ji gaisrininkų namai, kurie 
atsieis apie 4<X)/XX) litų. ‘R.’

SUGRJŽO TELŠIŲ 
VYSKUPAS

Telšių vyskupas jau sugrį
žo iš užsienio, kur buvo išvy
kęs sustiprinti sveikatos. Už
sieny išbuvo apie mėnesį lai
ko. Mylimąjį ganytojų pasiti
ko vietos dvasinė vyresnybė 
ir tikintieji. “R.”

SUDEGĖ VISA MANTA

Iš 29 į 30 birželio Simno 
j valsčiuj1, Ačesnių kaime sude
gė V. Stroliaus 2 tvartai, dar
žinė, kluonas, dalis mašinų ir 
pašaro. Nuostolių padaryta už 
17,500 litų. Trobesiai buvo a- 
pdrausti valstybinio draudi
mo įstaigoj. “R.”

ATIDARYTOS PAŠTO 
AGENTŪROS

Aleksandrovėlėje ir Ęazliš 
kiuose Rokiškio apskr. ir Žai 
ginyje Raseinių apskr. atida
rytos pašto agentūros. “R.”

-1

DIDELĖ AUDRA IR 
GAISRAI

Liepos 3 d. naktį per Kau
nu praūžė didelė audra su pe
rkūnu. Pirmieji audros ant
puoliai pasirodė "apie 9 vala
ndų. Audrai praėjus iš Kau
no matyti buvo trys gaisrai. 
Iš apylinkių gauti pranešimai 
rodo, kad audra ir liūtys pa
sėliams padarė daug nuosto
lių.

- Per audrų perkūnas trenkė 
į “Kabios” linų apdirbimo 

fabrikų ir jų uždegė. Ugnis 
beregint pradėjo plėstis, ta- 

j čiau netrukus pasirodė gais- 
I l iniukai, kurie su susirinkusių 
žmonių pagalba ugnį apgesi
no. Sudegė tik linų džiovykla 
ir begesinant buvo išmindžioti 
kaimynų daržai. Fabriką yra 
Drobės gatvėje 20 nr. Gaisro 
jiadaryti • nuostoliai tiksliai 
dar nesuskaitvti. “R.”

NUŠOVĖ PRIE ADMINIS
TRACIJOS LINIJOS

Liepos 4 d. vidudienį III 
' sargybos '(Utenos apskr.) sa

rgybinis policininkas išgirdo 
7 šūvius ir, nubėgęs prie ad-. 
ministracijos linijos, rado mūs 

' pusėj nušautų žmogų. Betyri- 
' nėjant pasirodė, kad tai grei
čiausiai būsiąs pil. Karpavi
čius iš Saldutiškiu. Kas jį nu
šovė — nežinia. ‘R. n

NUBAUSTAS VIENU 
CENTU

BOSTON, Mass., liepos 26. 
— Į federalį teismų pašauk
tas Bernadino De Domincris, 
48 m., už nusižengimų prohi- 

bicijai. Teisėjas jį nubaudė 
vienu doleriu. Bet patyręs, 
kad kaltinamasis neturi pini
gų, bausmę siunažino ligi vie
no cento.

GARSIAUSIAS AMERI
KOS KAREIVIS — 

PANAKTINIU

CINCINNATI, O., liepos 
26. — Karo laiku Franci joj, 
daugiausia pasižymėjęs savo 
narsumu J. Valstybių karei
vis seržantas S. IVoodfill šia
ndie yra Neivport, Ky., vienoj 
Įstaigoj panaktiniu.

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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TIKRASIS KATALIKAS.

1

Penktadienis, Liepos 2d, 1929

be ko jis būti} išmestas iš tikinčiųjų tarpo, bet 
priima ir visa tai, kų toji geroji Motina pa
taria. Kitaip sakant, geras katalikas visuo
met taikosi prie Bažnyčios dvasios ir minties. 
Jis stengiasi.Rėt ir negriežtuose dalykuose 
visuomet laikyties josios nuomonės. Tai yra 
labai svarbus dalykas. Kas iš to, kad tu pri
imsi ir pripažinsi tik šaltas tiesas, o visa Baž
nyčios dvasia, visa gyvybė liks tau svetima

D ARBA
DARBININKŲ SKYRIUS

DARBININKŲ KEITIMAS 
IR KILNOJIMASIS.

J

Paskiau apsižiūrėta, kad 
toks elgimasis neša didelius 
nuostolius. Abi pusės turi 
skaudžiai nukentėti. Ne taipAmerikos pramonės šakose 

ir neprieinama. Tu busi tik išdidus pamink-' darbininkų keitimas virto tik- skaudžiai nukenčia darbiniu 
las, tiesa gražus, bet šaltas ir paniuręs. Reikia ra epidemija pastaraisiais ke- kai, kaip kad pramoninkai
būti ne šaltu akmeniu, bet linksma gėlele, leriais metais. Daugelis darbi- 
kuri patinka ir vaikui ir vyrui. Katalikybės'ninku petys nenori pastovių 
šilima tegul apsupa tave visų, tegul pagrųžina' darbų įr kilnojasi iš vienų 
tavo širdį ir prablaivo tamsų protų. O josios' dirbtuvių j kitas ir iš vienų 
įasi tik mąstydamas ir jausdamas taip, kaip Į miestų i kitus. Lygiai daugelį
Katalikų Bažnyčia mušto ir jaučia. Nesiprie
šinimas nei vienam josios žodžiui, nei vienai 
minčiai, — štai tikro kataliko žymė.

“ Taigi mums šiandie ir svarbu būti tik- į darbe ir yra reikalingas ata- 
rais katalikais ne tik žodžiuose, bet jr dar-Į tinkamesnio atlyginimo, tada

darbininkų keičia patys darb
daviai — pramoninkai. Kai 
darbininkas puikiai išsilavina

Viešame musų gyvenime dažnai tenka su
tikti žmonių, kurie vadinasi save katalikais. 
Tat čia “kyla reikalas išsiaiškinti ir gerai su
prasti, kas yra tikras katalikas,“ rašo A. Mac. 
Lietuvos jaunimo laikrašty “Pavasaris“.

“Visų pirma Bažnyčia iš kiekvieno, no
rinčio būti jos sūnumi, reikalauja tikėjimo. 
Kas netiki, tas tegul nė nebando vadintis ka
taliku! Tai bus tik skambus melas, daugiau 
nieko. Bet tikėti reikia į viską, kų Bažnyčia 
skelbia kaip tiesa. Negalima vienų dalykų pri
imti, o kitų atmesti. Kas taip daro, tas ir-gi 
dar toli gražu ne katalikas. Todėl kurie skel
bia, kad Kristaus karalystė yra tik žmonių 
širdyse, kad religija yra kiekvieno asmeniškas 
reikalas, nusideda Bažnyčios mokslui ir todėl 
nėra katalikai. Toliau, reikia kad tikėjimas ne 
butų tik šaltai proto priimamas. Bet jis turi 
pereiti į žmogaus širdį. į jojo kraujų; turi 
apimti visas jo mintis ir darbus. Tikras ka
talikas ne tik tiki, bet ir gyvena taip, kaip 
tiki. Jam ne tikėjimas yra gyvenime, bet gy
venimas tikėjime. Arba kitaip, jis visas gy
vena tikėjime pasinėręs, Kiekvienas jo žodis, 
kiekvienas darbas yra lydimas tikėjimo, ti
kėjimo karšto ir gilaus. Štai koks yra tikras 
katalikas! Ir argi katalikas gali būti tas, ku
ris į akis sakosi tikįs, bet niekad į bažnyčių 
neina ir nesimeldžia? Ne! Toks žmogus yra 
tik melagis ir veidmainys! Tad tikėti reikia 
ne tik protu, bet ir visa siela, visa širdimi, 
visu savo jaunu užsidegimu. Tik toks žmogus 
bus vertas vadintis Dievo karžygiu ir pasau
lio šviesa.

, “Toliau, tikras Katalikų Bažnyčios sūnūs 
priima ne tik tų, kų jam ji liepia priimti ir

buose. Tegul niekas mums neprikiša, kad mes 
vienų sakome, o kitų darome. Darykime, į kų 
tikime, o tikėkime, kų darome. Visas musų gy
venimas tebūnie tikėjimas. Bet nesiduokime 
apgauti nė klaidatikiams pranašams. Pir
miausia žiūrėkime, ar jis nusilenkia prieš Baž
nyčios valdžių. Tai tikriausias ženklas pažin
ti, ar jis tikras katalikas, ar ne. Bedieviai ga
li kalbėti apie kilniuosius tikėjimo dalykus, 
bet savo širdyje jie neturi nusižeminimo, kas 
juos ir išduoda. Tokių veidmainių ir apsilei
dėlių labiau bijokime, negu aiškių bedievių, 
nes su tokiais mes žinome, kaip elgtis. Musų 
laikai reikalauja daug apsižiurėjimo ir atsar
gumo. Taigi nesnauskime, kad priešas neįsi
brautų į musų namus ir neišplėštų didžiausių 
brangenybių”.

AUTOMOBILIAUS IŠLAIKYMAS.

Justus.

KATALIKIŠKOSIOS LIETUVIŲ JAU 
NIMO ORGANIZACIJOS.

(Tąsa)
Sąjungos globėjas — šv. Aloyzas, už

tat ir metinė šventė — šv. Aloyzo šventė, 
— kuri švenčiama sekmadienį prieš šv. 
Aloyzų arba po. Turi gražų himnų, kurį 
dainuoja dažniausiai pradedami ir baig-

y darni iškilmingesnius susirinkimus.
Kalbant apie “Pavasario“ Sujungus 

santvarkų ir veikimo sritis, negalima pra
eiti nepaminėjus vyskupo Valančiaus Liau 
dies Universiteto.

Atgavus nepriklausomybę, pradėta 
steigti įvairių tipų mokyklos, bet ne visi 
į tas mokyklas galėjo pakliūti. Priežas
tys visiems žinomos. Tuo susirūpino pir
miausia Darbo Federacija ir 1919 m. į- 
kurė liaudies universitetų. Tokiu univer
sitetu kiek vėliau susirūpina ir “Pava
sario” Sąjunga.

Centro Valdyba savo posėdvj iš 1925 
m., vasario mėn. 27 d. nutarė įkurti Liau
dies Universitetą “Pavasaris“. Paruošta

jis paliuosuojamas ir į jo vie
tų priimamas koks nemokša, 
kurs dirbdamas turi mokintis 
darbo.

Toks darbininkų keitimas y-

Delto šiais laikais jau im
tasi ieškoti priemonių prieš 
tuos ir kitus negerumus.. E- 
konomistai pramoninkus įspė
ja įgudusių darbuose gerų, 
darbininkų nepaliuosuoti iš 
darbų, jei nenorima turėti nuo
stolių ir darbe trukdymų. 
Šiandie tie trukdymai ir nuo
stoliai pramonę tiesiog paker
ta.

It LAIVO — KLUBAUZt t f

Buvęs New Yorko pakraščių saugotojas pasaulinio ka
ro metu, U. 8. S. Monitor, dabar perdirbtas į dailų plaukio
janti New Yorke “Cbuntry Club“.

darbo klausimu reikia inteli
gentiškai elgtis. Tik tada to 
klausimo sprendimas gali tu-

sužinojo, kad jo balandis la
bai nuvargęs atskrido į Ka
nadą. Apie tai pranešė vienas

Negalima daug kadir geriau. Ji(. kad slatistiUa
aių darbininkų nepaliuosuoti proWenlai Bpręsti yra svar. 

.įveliant i dirbtuves mažiMS,!biausiuoju ,Mgrindu.

rėti pavykimo, jei apie nedar-j Kanados laikraštis. Nesu jokių 
bų bus turima aiškių statisti-į abejonių, kad tas paukštis pri 
kų. klauso mašinistui, nes ant

vienos balandžio kojos buvo 
užnerta atatinkamais skai-

kuriomis visoki darbai greitai ■
čiais pažymėtas žiedas. Tam

ra ne tik neteisingas, bet ir j mechaniškai atliekami. Tai ki-! 
neišmintingas. Tuo budu pra- tas svarbus klausimas. Bet a-i 
moninkai sau atlieka didelius Įpie tai kitų kartų teks kalbėti.!

Gradas--.

“American Motorist Association“ paduo
da įdomių žinių apie automobilių išlaikymų.

1928 metais automobilių savininkams, 
imant aplamai, kiekvieno automobiliąus išlai- 

! kymas atsiejo 293 doleriai. Iš tos sumos 101 
doleris išleista gazolinai ir tepalams, 82 dol. 
taisymams, 55 dol. įvairių dalių pakeitimui, 

i pagaliau 34 dol. guminiams lankams ir 21 dol.
! įvairių daiktų įgijimui.

Tuo budfi'Ktrandama, kad 1927 metais au 
Į tomobilių naudojimas ir išlaikymas 28 nuo- 
‘ šilučiais buvo pigesnis. Ir jei taip, tai Šiais 
! 1929 metais išlaidos bus didesnės, negu 1928 

Į metais.
Delko išlaikvmas kas metai eina brangvn.

Yra žinių, kad nedarbo sta- ižiede. tail\ I** buvo išbrėžti

KAIP DAUG ŠIANDIE 
BEDARBIŲ.

ekonominius nuostolius ir di
delės skriaudos padaro darbi
ninkams.

Kurie patys darbininkai kil
nojasi iš vietų į vietas, tie i -------------
taip pat ne tik sau, bet ir sa- * Kaip daug šiandie J. Vals 
vo darbdaviams padaro daug|^b^se 'ra bedarbių, kaip vy- 
nuostolių. Yra geros širdies ri’’ taip moterų, 
darbdavių pramoninkų, kurie
džiaugias turėdami mokančius 
darbų darbininkus, su jais 
gražiai apsieina, atatinkamai 
juos apmoka. Tik štai tie dar-

tistika bus parūpinta gal at-1 
einančiais metais. Tai atliks 
ne Darbo departamentas, bet 
gyventojų surašinėtojai (enu-, 
meratoriai).

Tuo tikslu kongresui jau cas 
! patiektas sumanymas (projek- 
j tas — bilius) ir gal tas bus 
i prisegta prie cenzo įstatymo. '

savininko inicialai.

Turtingiausias Indijos kuni
gaikštis.

Turtingiausias Indijos pri li
vrą HaidaraĮiabos Nica-

mas. Paskutiniu laiku jis už
simanė savo turtų, susidedan
tį iš 625,000 svarų aukso ir

“J* J ? .. , ’. . ’ , -sidabro, pasidėti į Indijos baukurie nori. Ar sakomoji etat.st.ka be- . 
dirbti, bet negali gauti darbo? (darbiams bus kiek naudinga— cen|us Tačiau 
‘To niekas nežino.

Tai stebėtina, bet tas yra 
teisinga. 1928 metų pradžioje i

tai jau kitas dalykas.

visoj šaly buvo daug kalba- 
111a ir rašoma apie gyvuojan-bininkai staiga atsisako toliau

dirbti ir vyksta kitur laimės tį didelį nedarbu. Tada Dar- 
ieškoti. Kol gauna darbų, daug; 
pavargsta. Tuo budu jie nūs-

tokių milži
niškų aukso ir sidabro krūvų 
labai sunku pergabenti. Jų 
gabens didelėmis dėžėmis ir 
po 30,000 svarų kasdien.

Visas jo turtas įvertintas 
4 milijardų 225 milijonų litų 
sumai. Apie 1 milijardų litų

Parv-1 sudaro til< auksas ir brange-

C. D.

MARGUMYNAI
l,o depart. statistini} žinių -įBalandžiai perskrenda Atlantą, 
rinkinio biuras išpažino, kad “Daily Telegraplr
nedarbo statistika jam neži
noma.

Tas biuras kas metai paga
mina ir parūpina daug įvairios 
rųšies statistikų. Bet nedarbu 
jis užmiršo arba ignoravo. 
Darbo departamentas, rodos, 
turėtų daugiau rūpintis darbo 
klausimais. Tečiaus taip nėra. 
Jis užimtas kitokiais reika
lais. V

'bais. Sakyta, kad darbininkų Kituomet prezidentas lloo-

kriaudžia ne tik 
darbdavius. Šie pastarieji turi 
kamuotis su naujais darbinin
kais, menkai arba nieko apsi- 
pažinusiais su darbu.

Išpradžių šis darbininkų 
keitimas ir pačių darbininkų 
kilnojimasis nebuvo skaudžiai 
atjaučiamas. Darbdaviai su 
darbininkais nesiskaitė arba

save, bet ir

sunku išaiškinti. Gal tik dėlto, kad už taisy- | darbininkai su pastoviais dar
mus ir naujas dalis brangiau imama.

Kaip žinoma, metai į metus automobi
liams keliai vis daugiau gerinami. Automobi
lių dalys gerais keliais važinėjant gali ilgiau 
laikyti. Bet tas išlaikymo neatpigina. igiai parduodami, yra menko darbo ir labai

Apskaičiuota, kad autoinobiliaus amžius, ’ prastų dalių. Kadir prižiūrimas toks auto- 
imant aplamai, yra nedaugiau kaip 7 metai J mobilius į metus laiko kai perdžiūvusi nied'i- 
Suprantama, vieni automobiliai yra geriau ' nė dėžė

statutas, surankiotu mokslinių pajėgų iš 
profesorių, studentų ir šiaip visuomenės 
Veikėjų.

Iškilmingas universiteto atidarymas 
įvyko 1925 m., kovo mėn. 1 d., “Saulės“ 
draugijos iumų salėj, dalyvaujant dide
liam burini Kauno katalikiškosios inteli
gentijos bei studentijos, “Pavasario“ 
Centro valdybai ir uolesniems provinci
jos pavasarininkų veikėjams.

švenčiant didžiojo liaudies švietėjo 
vysk. Valančiaus jubilėjų, universiteto 
senatus “Pavasario“ Sąjungos Centro 
valdybai pritariant, savo nutarimu iš 
.1925 m., gegužės 29 d. universitetų pava
dino “Vyskupo Valančiaus Liaudies U- 
niversitetas“. Tuo vardu jis vadinamas 
ir iki šiai diemfi. Pirmuoju universiteto 
rektorių išrinktas Dr. A. Gylys. Lietuvos 
Universiteto docentas. Tinkainesniani vei
kimui visas darbas suskirstytas į 7 sky
rius:

1. Pasnulėži liros,
2. Gamtos mokslų,
3. Visuomeninių ekonominių mokslų,
4. JJteraturos istorijos,
5. Kūno kultūros,

6. Ūkio nainų ruošos ir

žiaus korespondentas rašo, nybės, kurios guli jo lobyne, 
kad prancūzų balandžių pri--jjs pafs liepia save vadinti 
jaukinimo istorijoj įvyko ne-! “Jūsų Kilnioji Didybė“, 
paprastas atsitikimas. Vienas ,
balandis nežinia kuriuo buduį 
perskrido per Atlanto vande-!

Žiurkės okupavo namą.
j “Daily Herald“ rašo, kad 

nynų ir dabar jis yra vienam vįenų numų Liverpooly užka- 
Ontario valstybės mieste, Ka- j rjavo pabėgusios iš laivo juo- 
nadoj. Tas paukštis priklauso Į dosk)s žiurkės. Jų buvo tiek 

atrelos dirbtuvės mašinistui. Į daug, jog nusigandę namo 
Prieš metus jis išskrido iš liz-' gyventojai pabėgo. Viena nio- 
do ir nebegrįžo. Su dideliu ■ terįs> labai nusigandus dėl 

pilna ir darbų yra pakaktinai, ver yra pareiškęs, kad su ne-Į nusistebėjimu tas mašinistas j žitirkių antplūdžio, iš baimės 
Vienų vyrų žiurkės

padirbdinti ir išlaikomesni, gi kiti, ypač pi-

imu vien girgždėti. Ir jei kai-kurios
.a, .-y.

7. Meno skyrius.
1927 nu, balandžio 1 d. visose penkio

se vyskupijose paskirta vyskupijų ins
truktoriai. 1928 m. jo pašonėj išdygsta 
“D-ro Basanavičiaus Liaudies Universi
tetas“, neaiškios krypties. Tačiau jis gy
vena dar tik pirmąsias savo dienas tuo 
tarpu kai “Vyskupo Valančiaus Liau
dies Universitetas“ turi virš 50 skyrių ir 
nuo pat savo įsikūrimo iki šių dienų švie
čia musų liaudį, ruošdamas paskaitas 
net tolimiausiuose Lietuvos užkampiuose 
iš įvairių mokslo sričių. Paskaitas skaito
mas taip, kad ir nemokyčiausias žmogus 
jas suprastų ir jomis pasinaudotų.

Suaugusiems gimnazija.
1921 m. pabaigoje Kauno Karmelitų’ 

pavasarininkų kuopa įsteigė vakarinius 
kursus suaugusiems, tikslu pramokyti 
lietuvių kalbos. Pradžioje atidaryta du 
skyriai: vienas lietuviams ir antras lie
tuviškai nemokantiems. Bet greitu lai
ku lietuvių skyrius tmip padidėjo, kad jau 
spalių mėn. 20 <1. reikėjo pusk irstyti juos 
į tris grupes arba klases. Nuo to laiko 
įstaiga įgauna privatinės Karmelitų pa
vasarininkų laikomos kuopos progimna
zijos vardą ir 1923 m. pereina “Pavasa

nudevėtos dalys tuojaus nepakeičiamos, jis 
gali suirti.

Aišku, su autoinobiliaus turėjimu šiandie 
yra surištos aukštos išlaidos. G.i apie pavojus 
jį naudojant, kiekvienam žinoma.

rio“ Centro Valdybos žinion. Nuo 1924 m. 
pasivadina jau gimnazija ir 1925 m. vei
kia visos astuonios klasės. Mokinių skai
čius kasmet auga. lki keturių klasių per 
metus išeinama dviejų klasių kursas: nuo 
mokslo metų pradžios iki Kalėdų šven
čių vieną ir po Kalėdų iki metų galo 
antrą klasę. Pradedant nuo penktos klu 
sės viena klasė jau einama ištisus metus. 
Mokslas stovi aukščiau net negu kaiku- 
riose valstybinėse gimnazijose. Dabar 
Kauno “Pavasario“ suaugusiųjų gimna
zija darbuojasi Seimo Kuinuose.

Tiek apie pavasarininkų švietimo 
įstaigas. Dar butų galima kai kas su
minėti, bet, dėl vietos stokos, to nepa
darysiu.

Baigiant apie “Pavasario“ Sąjungą 
bendrai, tenka paminėti vieną, kitą va
dą, kurių vardą dar daug metų minės 
katalikiškasis Lietuvos jaunimas.

Sąjungos tėvu ir pirmuoju jos įkū
rėju yra kan. P. Dogelis.

Ilgus metus dirbęs Lietuvių Katalikų 
Mokytojų tarpe, jis pirmas susirūpina 
musą kaimo jaunimo organizavimu ir švie 
timu. Tik jo nenuilstamo darbo dėka T912 
*m. pasirodo “Pavasaris“. .

susirgo, 
sukandžiojo. Jos buvo paša 
lintos iš namo, bet vėliau vėl 
grįžo ir dabar yra pilnos to 
namo šeimininkės.

(“R.“).

Po didžiojo karo, užėjus rusų revo
liucijai, pakliūva į bolševikų rankas. Jie 
kan. P. Dogelį ilgai kalino, kaipo katali
kiškojo jaunimo organizatorių.

lšsiliuosavęs iš nelaisvės dilba pava
sarininkų ir kitų katalikiškųjų organiza
cijų naudai. Senatvėje labai džiaugiami 
matydamas, kad jo rankomis pasodintus 
medelis taip greitai išaugo į milžinišką 
“Pavasario“ medį, kurio pavėsy randa 
sau vietos apie 50,000 musų jaunimo.

Dr. L. Bistras ir Misevičius ilgus 
metus pirmininkavo “Pavasurio“ Centro 
valdybai sunkiausiais pavasarininkų gy
venimo metais. Jiems teko nugalėti pi r 
mosios kliūtys ir praminti tas kelias, 
kuriuo dabar eina Pavasario Sąjunga į 
šviesią ir garbingą ateitį.

O kas nėra nieko girdėjęs apie tą 
amžiną jaunuolį prof. d r. J. Eretą, kas 
nėra klausęs jo gražių kalbų pavasarinin
kų kongresuose ir konferencijose? Visi 
žinome, kokia sunki našta teko jam pri 
siiinant sau Centro Valdybos pirmininko 
pareigas. Jis turėjo laimingai vesti tūks
tantinę jaunuolių minią didžiausių musą 
visuomeninio gyvenimo katastrofų laike.

(Bus daugiau)
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Bus Visko: - Kviečiame Visus, Ciceriškius, Bulva- 
riškius ir Apielinkės Lietuvius. -- Music by BUCK 
JONĖS. Pradžia 12 Vai.

Klebonas, Komitetai, Federacijos 12 Skyr.

Prašau J Mano Kampelį
JOHN N. WILLYS

Prof. Kampininkas i žinau kad .jisai mano giminai
tis and dets all!”

Kada “Burnočius” tą gimi
nystę teisėjui “ištlumočino”, 
tas apalpo ir tik i>o keliu va
landų atsi kvotėjo.

Į Susėjo du 
! letaru:

pro-

Musų “Saulės” “karalystė
je”, Pottsvilles apskričio teis
me. tūla moteris iš Shenando-

— Renku aukas Gastonijos 
streikeriams šelpti. Ar jau 
aukojai?

— Ne tik aukojau, bet ir 
pats aukas rinkau. Visą blan-

ah apskundė savo kaimyną, ką prirašiau aukotojų ir da- 
Moteris pasisakius, kad skun-ibar nežinau, kaip reikės tiems 
žiamasis yra neva jos giminė. į aukotojams išsiteisinti. 
Advokatui paklausus, kokiu — Kame dalykas?

varnalėšą lapai uždėti ant iš-j prietarai yra palaikai tų lai- kia. Gyvuliai yra rimti šutvė- . .Juokas širdį sujudina. Šis 
tinusių vidurių atims ištini-'kų, kuomet žmonės tikėdavo rimai. Vaikai labai lengva pra- krau jo pompavimo- organas 

reikalauja muskulinio pamauk 
šiinimo, kad gerai atlikus savo 
darbą. Cirkuiaeija tapsta vel

nią? Tai butų labai blogas i raganiams. Tokios juokingos 
gydymas, jei toks ištinimas .nuomonės apie sveikatą ir li-

juokinti. -Mokyklas lankančių 
vaikų ir mergaičių linksmybė,

paeitų nuo ‘ apendicitis’
Tikėjimas į tokius prietą-j patauja moderninė mokslinė 

rus gali būti priežastim mir-1 medicina, 
ties nuo tų ligų, kurių galima i Geriausias patarimas, kaip 
butų išvengti arba gali būti j išvengti ir išsigydyti nuo li- 

1 išgydomos, jei ligonis iškarto j gos ir palaikyti gerą sveiku

gas negali būti, kuomet vieš- kurios augusieji labai neken-
čiu, yra sveikatos ženklas. Ko- jkksnė. 
dėl mes turime jausti, kad ' 
kuomet einame senyn, turime 
mažiau juoktis? Kartais ap 
linkybės įveda permainas. Bet

Mes visi žinome, kad turime 
sujudinti kepenis. Tulžis turi 
atlikti savo užduoti. Todėl 
gera juoktis kuomet valgai.

budu esate susigiminiavę, mo
teris “Burnočiui” šiaip “Sau
lės” rašyba, savo giminystę 
išaiškino: .

“Tai matai, mes toki gimi
nes: Jojo pirmutines paczios
giminaitis ir mano antro vyro!rasti. O dabar.,.

— Kame dalykas? Per spau 
dą ir mitinguose musų komi
sarai šaukė, kad visos aukos, 
iki vieno cento, eis streike
riams šelpti: maistui, drabu
žiams parūpinti, pastoges su-

— Kas dabar ?
— Nugi pradėta laikraštis 

leisti.
?!

pirmutines paczios dediene 
isztekejo už dviejų broliu Juo- 
daicziu o jieji buvo gimines 
mano motinos dedieniai. To
linus jojo tėvas ant jojo moti-[ ---------------

nos szalies ir man tėvukas; “American Daily Tribūne” 
ant mano motinos szalies buvo rašo, kad Toronte prie vienos 
taipgi gimines, o jojo mocseka protestonų bažnyčios buvo iš- 
isztekejo už mano vyro pate-! kabinta šitoks plekatas: “Sub
vio kada jojo tėvas mirė ir 
mano motina mirė, o jojo 
brolis Juozas ir mano vyro 
brolis apsipacziavo su dvynu-

jektas nedėldienio vakarinio 
pamokslo: “Ar tu žinai, kas 
yra pragaras?” O apačioj ma
žomis raidėmis parašyta:

kems. Asz negaliu daeiti koki “Ateik ir išgirsk musų naują 
mes gimines ir kaip arti bet vargonininką”.

Žmonių Sveikata
SVEIKATOS PRIE

TARAI.

Nuo pat žmonijos pradžios, 
buvo nuolatinis stengimasis 
žinoti ir mokėti.

tarai, nes įtikėjimas į juos 
[kenkia tik žmogaus protui.

Ar esi kada girdėjęs, kad 
gintarinio šniūrelio dėvėji
mas ant kaklą sulaikys kaklo 
giles didėjimą? Yra žinoma,

Medicinoje kaikurie atsiti- ,kad norint to išvengti, rei
kimai buvo tėmijanii ligoje ir Ikin, kad valgy butų užtektinai 
jei kas nors atsitikdavo sąry- Įjodinos. Tas gintaro šniurelis 
šy su liga, buvo priimta kai- [tik tada “pagelbės”, kada 
po priežastis tos ligos išgy- jbus toks valgis.
dynio. Keliuose beprotybės i ________
atsitikimuose buvo patėmyta, 
kad ta liga prasidėdavo, kuo
met įvykdavo kokia mėnulio 
atmaina. Tas buvo priimta 
kaipo beprotybės priežastis 
ir paskui nelaimingasis buvo 
skaitomas bepročiu. Mokslui 
besivystant, įvairus prietarai 
ir įtikėjimai palengva nyks
ta.

Daug laiko imtų aprašy
mui įvairių prietarų, nuomo
nių apie sveikatą, kurios se
niau viešpataudavo. Viena jų 
grupę galima vadinti dideliais 
prietarais, nes ji yra tikrai 
bloga, ir.įtikėjimas į juos ga
li padalyti daug žalos. Kitoj 
grupėj randasi mažesni prie-

TUBBY

| kreipsis prie gydytojo. Žino- tą paeina nuo gero gydytojo. Į kaip ten nebūtų, vistiek juo- (Juokag pagel.ins virškinimą. 
:ma, visuomet kreipiamos prie |Tai yra jo dalykas žinoti a-, kas yra geras paplotis. *' Juokas sujudina

kreipkis Į žinome, kad nuo gero pasi- plaučius. Gras būna greitai j 
pi ii* jo, nepasitikėk kaimynų juokįnio nors trumpam laikui 
patarimams. Paprastai jie Ulžinir;tame vargus> rnpesčius. 
veisti tiek, kiek kainuoja — iprotas truputį pasilsi. Šian-įtartina juoktis.

įdien žmogus per rimtai elgiasi ... ... j , . Atsiminkime,
i ir kartais perdaug mąsto apie
ikaikuriuos dalykus. Todėl rei
škia laiks nuo laiko pamąstytI
apie juokingus dalykus ir at

lydytojo, bet dažnai tada, į pie tai. Jei sergi, 
j kuomet jau būna pervėlu.

Kiti prietarai y ra įdomus
tuo, kad juokingi. Sunku
suprasti, kaip galima tikėti, niekas.
kad jei nuskilsi usus, akys į

4 ♦ vi- r k -i 4. nusilpnės; arba jei valgysiAutomobilių labrikantas ma-‘ , . . , ,morkas, įgysi daug drąsos.
nonia bus paskirtas J. A. Val
stybių ambasadorium Turki
joj- , A

Ar girdėjai kada, kad karšt
ligė paėjo nuo pelkių, rynų ir 
pūvančių dalykų ir kad ter
pentinas su cukrum gali tą 
ligą sulaikyti. Yra žinoma, 
kad ta liga paeina nuo mažo 
pero, kuris įsigauna i kūną 
su valgiu ar gėrimu ir kad 
nuo tos ligos galima išsigelbė
ti įsičiepijant.

F. L. I. S.

JUOKAS.
Žmogus turi turėti daug,

tikėjimo, jei gali tikėti, kad' “Ho! Ho! Ho! Ha! lla! 
nešiodamas maišelį smalos a-lHa!” sušuko du negru tarnu 
pie kaklą', apsisaugos nuo už-j didelio miesto geležinkelio sto-
krečiamų ligų, Toks manymas 
gali leisti tikėti, kad, laikant 
riešutą kelnių kišeniuje, apsi
saugos nuo strėndieglio arba, 
turint bulvės akį, arba dėvint 
čeverykus turinčius vario vi
nis, sulaikys tave nuo reuma
tizmo?

sitikimus.

Ne tiek daug girdime apie 
fizinį juoko naudingumą. O 
tas yra svarbiausia. Garsus 
gydytojas yra pasakęs: juokas 
pamankšto kaikurias svarbias 
kūno dalis ir todėl sveikatai 
reikalingas. Kurie daugiausia 
juokiasi, tie ilgiausia, gyvena, 
būna sveiki. Musų kūno orga
nai vienas ant kito pasiremia, 

jų juokas nebuvo toks triukš- širdis ir Pjūčiai guli ant dia- 
mingas, kaip juodukų. Kurie | fra*nws- Kuomet einame se

nyn, .jau neduodame tiems

tyje. Vienas kitam ranka už
davė per pečius, paskui kum
štini į šoną ir abudu pradėjo 
juoktis. Pirmas bando ką tai 
kalbėti, bet .juoko apimtas ne
gali. Neužilgo kiti žmonės 
pradėjo juoktis; aplink susi
rinko būrelis žmonių ir visi

traukimas ir išleidžiamas. Tol 
dėl džiova sergantiems nepa-,

kad juokas 
neišgydys organinių ligų. Ne
gali užmušti bakterijų. Reikia 
nors sykį į metus kreiptis į 
savo gydytoją, kad jis patik 
rintų sveikatą.

F. L. I. S.

Kas neturi džiaugsmingos 
vilties kur nors padaryti ką 
nors tobulai, tas nepadaro nie
ko nė pusėtinai, ir palieka 
tinginys ir nesąžiningas.

Būti vadu — reiškia kitus 
mokyti ir būti vadais.

Prof. V. Foersteris.

Ar galima tikėti, kad pri- j pradėjo gardžiai juoktis, nors 
dėjus šliubinį žiedą prie su- 

Ar girdėjai, kad nakties o- tinusios akies, tinimas atsi
ras pelkėtose apielinkėse duo- .leis, arba dedant raktą ant nesijuokė, 'nors nusišypsojo.
da maliariją? Yra žinoma, į nugaros sustabdys bėganti iš! Ir visi neužilgo buvo labai orf<ana,ns pasimankstvti. Pa- 'PATS SKAITYK IU KITUS 

kad tam tikros rųšies uodas |nosies kraują? 1 gerame upe. “Juokis ir visas
nešioja mažą organizmą ku-j Taip gi, ar nesunku tikėti, [pasaulis su tavim juoksis”, 
riuom jis tą ligą užkrečia. j kad pirmutinis lietus gegužės i Žmogus turi pareigos juok- 

Ar kas nors mėgino tave [mėnesy išgydys sutinusias a-Įtis. Gyvuliai niekad nesijuo- «lllimillll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllIlllllllIIIMIII!IIIIIIIHIIie 

kada įtikrinfi, kad naudojant kis? |kia. Net ir asilas, kuris aiškiaiS
svogūnus vidujiniai ir išlali-j Tokie kvaili įtikėjimai ir Į taria “Hee! liav ”. nesijuo-1S

kiniai sulaikys nuo raupui ? •— ___ —— ----- ----- ----------- ---------- E
Tikėjimas į tokias kvailvstesiz-------------------------------

si.juokimas yra. tiems organams 
geras pasimankštinimas.

PARAGINK SKAITYTI 
“DRAUDA”.

gali privesti prie mirties nuo 
tokios ligos, kuomet paprastas 
įsičiepijimas tą ligą sulaiko.

Ar buvo kada nors tau pa
barta dėti lašinius ant per
durtos kojos, kad apsisaugo
jus nuo piktojo mėšlungio ir 
žambi užvėrimo? Yra vienas 
būdas apsisaugojimui nuo 
žando užvėrimo, — tai jlei- 
džiant piktojo mėšlungio anti
toksiną tuojau po susižeidi- 
1110.

Ar esi kada girdėjęs, kad

GALI PRARASTI VISKį
Jeigu autų važiuojant atsitiktų nelaimė* i.- sužeist um tmogu, 

arba sudaužytum svetima autą. Ir t.eilnas nuspręstų, kad turi ap
mokėti didelius nuostolius ir atimtu nuo tavęs visa turtą, ką tada 
darytum?

Važiuok atsargiai ir užsirašyk auto Public I.labl itv ir i’roperiv 
Pnmage inšuriną geroje "Stoek" Kompanijoje. Tada nelaimėj at
sitikus inšurino kompanija atsakys už tave. Prie to užsirašyk Fire 
ir Theft ir Collislon inšurinus dėl savo auto apsaugos.

Musą rastinėje rašomu inšu.rlnai tik geriausiose kompanijose, f'ia 
užsirašęs inšuriną gausi "patarnavimo” karta, su kuria nelaimei 
atsilikus gausi greita pageiba bile kur suvienytose Valstijose ir Ka
nadoj.

Platesnių infctunelių ateik, telefonuok arba kalusk laišku.

WAITCHES BROTHERS CORPORATION
Real Estate — Loans — Insurance 

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

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 German Lloydo per Breme
ną — truni-piausia, greičiausia ir patogiausia liniją. 
Gausi patogias vietas Trečioj Klesoj puikiuose laivuose 

NORTH GERMAN LLOYDO
kaip va — Muenelien, Stuttgart, Dresden, taipgi greiti 
laivai Berlin ir Columbus ir naujausias puikiai ištaisy
tas laivas “Bremen”. 5 dienos per jurą — tiek truks 

2 pirmutinė kelionė iš New Yorko liepos 27, 1929, ir po 
= to reguleriai. Jei pats džiaugtis kelionė arba jei nori, 
2 kad draugai keliautų patogiai, tai vartok Nortb German' 
2 Lloyd. Del platesnių informacijų kreipkis į vietinį ageri- 
2 tą. arba
•• NORTH GERMAN LLOYD
| 130 West Randolph Street Chicago, III.
&i.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii>:

' =

Hank Joins the High Flyers.
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LIETUVIAI AMERIKOJE 

MM, ILL tuviškais saldainiais vaišins 
j pikninkan atsilankiusius.

X J. Laurenat, Jr., ir niu- 
Liepos 21 d. įvyko Labd. su ]-iek0llas> liepos 25 d. an- 

K-gos vietinės kuopos pikni- Rsti ryU j£važiavo> igpygkg.

jo į Wisconsin valstijų. Iš 
ten, dėka Antano Globio, par-

" įvarys parap. piknikui visų
Rugpiučio 3 d. ^štadienyje j kftinienę ąyių h. vįštų

X Buck Jonės, įžymiausis

iepos 21 d. įvyko Labd. 
-gos vietinės kuopos pikni

kas Lapinsko darže. Svečių, 
tsilankė vidutiniai.

)o pietų ir vakare bus Šv.1 
’etro ir Povylo pa r, stoginis 
liknikas prie bažnyčios dar- 
e. Prisirengimas eina gerai.
lengiania įvairių žaislų ir i 

pramogų. Bus laimėjimų ir 
aimikio išmėginimų. Pikniko 
įeinąs stogui dėti ant nauju 
lamo.

šių laikų muzikas, naujų bub- 
nų net iš Lietuvos armijos 
krautuvės partraukė ir parapi
jos piknike, nedėlioję, galėsi
te pamatyti. Buck Jonės su
juo “bubnys’

X Šv. Antano bažnyčioje 
per Šv. Antano užtarymų, pas
kutiniame mėnesyje net trys 
stebuklai apsireiškė. Yra liu
dytojai, kad Dievas savo ma
lones tikrai per Šv. Antano už
tarymų žmonėms suteikė: 
sveikatų, prarastus daiktus 
ir atsivertimų.

X Mūsų biznieriai su p. Am 
brozaičiu, Miliausku, Putriniu, 
Bernadišium, Angliškiu, AVaš- 
tak Bros. ir kitais priešakyje, 
stropiai ruošiasi į parap. pik
nikų.

X Į radio stotį atėjo žinia, 
kad du šaunus musų biznie
riai, Jurgis Jankauskas ir 
Juozas Karpus, nedėlioję, pa
rap. piknike rodys, kų tokio 
neprastato biznio srityje. Jie 
visuomet puikiai pasirodo.

broliškai praleido dienelę. 
Vakare atsisveikinus su ame
rikiečiais-(temis) ekskursija 
grįžo dainuodama į namus.

Verti pagyrimo tie, kurie, 
nesigailėdami laiko, darbavosi 
ekskursijos surengimu.

“Draugo” Knygyno 
Katalogas.

Visas šias knygas galima gauti
“Draugo’' knygyne 2334 So. Oakley Ave. 
Chicago, Illinois.

' t

Manoma, kad Toronto lie- i šventoji Cecilija Kankinė. Trečiojo am- 
tuviai kitų sykį da geresnių žiaus trijų veiksmų tragedi

ja. Parašė kun. J. Židana
vičius. Kaunas. Pusi. 40. Kaina 25c. 

1 Tarp Dilgelių Rožės. -Melodrama 2-se da- 
___ įj se aktuose. Parašė

Protas yra įvairių įvairiau-1 J. J-is. Pusi. 55. Kaina............... 20c.
šiai nusakomas, bet nėra nusa- '.Teisingasis Juozapas. Istorine drama, tri

parengimu sumos.
Bijūnėlis žalias.

juose atidengimuose. Parašė 
kun. Židanavičius. Amster-

, daili, N. Y. Kaina ............ .........  30c.
'proto ypatybes, visuomet ima,ubagėlis. Trijų veiksmų vaizdelis. Vertė 
i pavyzdžiu savųjį.

komas vienaip; priežastis ta, 
kad kiekvienas kalbas apie

naujas melo
dijas.

X Šiandie vakare iškilmin- 
Rockford ligoninėje tapo S01018 pamaldomis baigsis Š\. 

padarytos operacijos Straž-/^nos no' ena> Šv. Antano baž
. v • •

įiekienei ir Jonienei. Operaci-, nyvioje.
os nusisekė. Ligonės vienok i X Liepos 23 d. vakare, niu- 

na sunkiai kentė. įsų klebonas pakrikštijo 20 me-
įtų merginų, kuri priėmė Ry- . .

ondas įtaisyti naujiems mo Katalikų tikėjimų. Varde 3auni,uo di-ja Svytuiys n 
riams auga. Vieni jį au- davė Maria Banda. Šįmet jauĮ^Vl dono Ki. Paše pine rau 

sukomis, kiti pasiėmė penktas suaugęs asmuo įstoja.®'J . 1 .. .
pynio bankelius. Jaunimas į katalikų bažnyčių, Ciceros

Ratu pasiūlytų darbų varo. 'lietuvių Šv. Antano parapijo- 

--------------- 'je.
Yis daugiau ir daugiau ai-į Ponas J. Adominas ir p.

TORONTO, KANADA.
Ekskursija pavyko.

Toronto lietuvių katalikų

VI. Mažonas. Vaizdelis prime
na Šv. Pranciškaus darbuo
tę. Turi 34 pusi. Kaina ............... 20c.

Už Tėvynę Malonu Kentėti. (Lietuvos 
karo vaizdai). Trijų aktu dra
ma. Parašė V. K-as. Dalyvau
ja 11-ka ypatų. Kaina ................ 10c.

Vargšas Tadas. 2-jų vaizdų skicas. Ver
tė 'Trys, Kaune. Pusi. 16. Kaina 20c. 

atsiminiau Castoria ir tuoj jos ga- __ v_ T. .
vau. Keletas jos lašų jį nuramino, Vaikų Balius. I aiase I apaionis. links 

Vaikų lošimui, su dainomis.
Pusi. 47. Kaina ............................ 20c.

TĖVAI SUPRATO
KALBA.

VAIKO I

“Mes jau manėme, kad vaikas 
mirs, kucinct dantukai dygo”, pa
sakė motina iš Kentucky. "Jis nieko 
negalėjo virškinti ir kasdien blogė
jo. Po vienos neramios nakties aš

31
o po kelių dožų jis jau buvo visai

Penkiadienis, Liepos 26, 1929

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. Shenandoab 1907.
Pusi. 69. Kaina ............................. 25c.

Ka Daryti Kad Pievos želtu. Parašė Vin
cas' Totoraitis. Seinai 1908.
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. Shenandoab 1908. Pusi.
29. Kaina .......................................... 5c.

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

Už tikėjimų Ir Tėvynę. Parašė Kun.
D-ras A. Maliauskis. Dešim
tas leidimas. Kaunas 1927.
Pusi 32. Kaina.................................. 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. Sau- 
rusaitis. Pusi. 153. Kaina........... 35c.

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

Organine Chimija. Pamatines žinios. Lais
vai sekdamas Charles Moureu 
ir papildęs jį parašė V. Ruo
kis. Vilnius 1923. 384 pusi.
Kaina ............................................... $3.00

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

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

The History of Tlie Lithuanian Nation. 
Ant its Present National As- 
pirations. Gražiai aptaisyta.
Pusi. 156. Kaina ......................... $1.00

Į Aukso Šalį. Apysaka. Laisvai vertė V. 
Ambraziejus. Kietai apdaryta.
Pusi. 113. Kaina ............................. 60c.

Who’s Wlio and Mfhat Among Our Great 
Men. Lietuviškos istorijos ap
losimas, angliškai. Parašė 
F. A. Gelunibis. Pusi. 78. Kaina 50c.

Novena Prie Šv. Onos. Kairia .... 15c. 
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.
Chicago 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. Mariampolė 1926.
Pusi. 160. Kaina .................... .•... 45c.

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

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

Amerikos Lietuvių R. K. Konstitucija.
Priimta visatiname seime
rugsėjo 3 d., 1920. \Vaterbu-
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 veiksniuose. Pagal 
gal M. Gogolj siikeverzojo 
Šalda — Balda. Chicago 1912.
Pusi. 10. Kaina ............................. 20c.

Kunigas. J. L 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.

ikitokis vaikas”. Daktarai visur re-I 
' komenduoja grynai augmeninę ne-į
kenksmingų Fletcherio Castoria nuo Valkų Teatras. Keletas juokingų V'eika- 

lelių tinkančių ir dideliems.
Pusi. 31. Kaina ............................ 10c.

Venite Adoremus. Trijų aktų Kalėdų vaiz 
delis, vertė A. Masionis. Su 
dainomis. Pusi. 32. Kaina .... 15c. 

Vyšnių Sodas. Keturiaveiksmė Komedi
ja. Parašė A. Čechovas. Vertė 
J. Talmontas. Ypatų lošime 
dalyvauja 16. Pusi. 67. Kaina .. 40c. 

žvaigždžių Takai. Triveiksme Pasakos 
drama. Parašė Vidunas. Til
žėje 1920. Pusi. 65. Kaina .... 40c. 

Aureole. (Oratorija). Parašė M. Gustai
tis. Chicago 1914. Pusi. 21. Kaina 10c. 

Jaunoji Lietuva. Poema. Parašė Maironis 
Mačiulis. Kaunas. Pusi.
131. Kaina ................... ................. 80c.

į Gurklytės Eilės. 32 Pusi. Kaina .... 10c. 
Dainų Rinkinėlis. 20 dainų vienam, dviem 

ir trims balsams skiriama 
musų jaunimui. Harmoni
zavo A. Pocius. Kaina....................40c.

Pergyventos Valandos. (Karvojaus laiš
kai). Parašė K. A. K. Slie- 
nandoali. Pusi. 180. Kaina

ulogų, sukietėjimo, dieglio ir kitų 
vaikų negalių ir milijonai motinų 
žino jos švelnių, veikmę. Saugokis 
imitacijų. Fletcherio parašas yra 
ženklas tikrosios CastorUos. (67)važiavimų ekskursijų į Niaga

ra Kalis. Ekskursijoj važiavo 
arti šimtas žmonių. Diena pa 
itaikė graži, tat ramu buvo 

laivu važiuoti.
Išlipę iš laivo visi sėdo į 

gatvekarį ir dūmė pamatyti 
didžiausio vandenpuolio.

Išlipus Viktorijos parke vi
si ėjo pietauti. Pietus suren
gė moterėlės visiems bendrai. 
Gražu buvo, kai visi susėdo 
už parengto stalo. Po pietų 
vieni ėjo į parkų', kiti prie 

A. Vai
stybių pusę. Taip pat buvo 
atvažiavę keletas lietuvių iš 
Rocbester, su kuriais malonu 
buvo susipažinti. Niagara 
Kalis lietuviai ir-.gi atvykę į 
musų parengimų susipažino 
su kanadiečiais lietuviais ir

iranda skolintojų apmokėti (jrigalaitis puikiai pataisė ce- 
statybos išlaidas. Jei tokių ūiento takus šalę bažnyčios, 
prielankių ir susipratusių pa- iįje!>orias įr parapijonys dė- 
rapijonų atsiras daug, tai ap- kįngį jiemdviem už tokį pui- 
dmokėjimas statybos eis leng 1 ku ,jarka
rai.

__________ X Turbut, niekur nerastum
Vis dar auga ii' aukų skai-,kito* tokios Iželės, taip my

rius naujai bažnyčiai. Gera lin('ios Panel? Švenčiausių, 
širdžių ir duosnių žmonių kaiP Kazimiera Kisminaitė,)
netrūksta. Galimas daiktas, (Cicer°jej J1 ka*diolia gražiau- vandenpuolio, kiti j J 
tad su finansais labai didelių/'111 Puo^ia Liurdes Panelės 
sunkumų nebus. , Švenčiausios grota — altorių.

25*

— yra 

gera kaina 

už gerą danty 

košelę—
f »

Naujo 
laūkštas baigtas.

V *

'Ji kasdien per Marijų mel- 
triobėsio pirmasis :džiasi Prie Pievo- Visi Serisl

Dabar spar- P'1’"s Uisn|inaitės uolumu. Mti-
čiai statomos antrojo aukšto (S11 klebonas jai už tai dėkin- 

sienos. Greitai jos bus baig- |»as- 
ts ir uždėtas stogas.

Stipriau stogui suremti da
romas piknikas lugpiučio 3 
d., šeštadienyje. Visi laukia
mi ir pageidaujami.

Raporteris.

CICERO, m,

pas

Radio Stotis SAZ.

X Liepos 23 d. po pietų 
Bulvariškius (Cbicagoj) 

juvo baisus trukšmas, klyks-
s< 'Kaltininkais to yra Ci-

klebonas, p. Anderson, 
artin ir bankininkas Dr. 
skis. Be “karabinų”, 
pradėjo jie bulvariškių 
ščius gaudyti, tai $64.00 
s terba tuojau pasidarė 

Gaidžiai, vištos, kurie 
t<o gyvi bulvariškių a- 
ėj, patys žadėjo liepos 
atlėkti į antra C ice ros

Antano parapijos pikni-

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

Large Tube

25*

Ciceros ponios; Daukšie- 
Černauskienė, Andriulai- 

|ė, Kučienė, Laurinaitienė 
;itos sudarė stiprų frontu

bulvariškių “strielčius”. į| 
jako, kad jų vištų terbos

bus kur kas didesnė ir n
Įsnė. Pažiūrėsime.

t į

Draugo” ir Tėvų Ma- {] 
jų atstovas, brolis Vla- 
iv. Antano parap. pikni- 

|epos 28 d., Bergmans dūr 
>dys “Draugo” spaustu- | 
Įaujo t roko įvairybes ir

Kolegijos plamrs, (f lie-i1

Badauja
Jūsų Gimines

I

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 teilda 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.
2334 So. Oakley Avemie, Chicago, III

TELEFONAS: ROOSEVELT 7701

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

.. 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. 

i 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. 11. Kaina ............... 10c.

Žemaičių Kalvarijos Aprašymas. Ypatin
gai dievobaimingiems kelei
viams į tų stebuklingųjų vie
tų. Parašė kun. Ragaišis.
Pusi. 67. Kaina ............................ 20c.

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

'Žinojimas ir Tikėjimas Fizikoje. Kaunas 
1919. Kaina .....................................5c.

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

Bažnyčia ir Valstybė. Parašė Meškas. 
Pusi, 33. Kaina .. i.......................... 5c.

Žmogaus Siela. Ar ji yra dvasia ir ar ji 
nemirs? Parašė Pr. A. Dam
brauską. 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 Lapus; Daina; 
jausmų pančiai; miražai ir 
prieš audrų. Pusi. 163. Kaina .. 50c.

Pirmeivių Laikraštija. Tikėjimas Ir Dora. 
Chicago 1917. Pusi. 16. Kaina .. 5c.

A Sketch of the Lithuanian Nation. Pp-
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| nal score was 17 to 9 — Pro-1 tlie second and one liit in eacli 
',vidence getting one in the inning aftervvards.

FRANK L. SAVICKAS 
726 West 18th Street

Sports Editor, 
Plione: Canal 1603

VVISTORT WHIPS FRIED
MAN BŪT JUDGES 
GALI IT A DRAW.

nage r of the So. Chieago K of 
L Baseball club fouglit Al 
Friednian of Boston in a six 
round senii-windup, on Paddy 
llarinon’s eard of 7 lieavy- 
weigt houts. AVistort — Fried 
man was the sixth bout on the 
lon

first, three in the second, two 
in tlie sixtli and one each in 
the lašt three innings. After 
the first two innings Provi- 
denee ceased to be a menace!, 
to Cicero’s agressiveness. La
pinskas pitclied steady tliru- 
out the gaine.

CICERO 
J. Žukauskas 3b 
P. Laurinaitis lf 
Balsis of 
Vaitikaitis lb

, , J. Laurinaitis 2b
būt was the .... ,, , 'Žirgaitis 2b

ot all — tlie - . . ,I". Žukauskas ss

Belbre J),OOO fans at the 
spaeious and beautiful Chiea
go Stadium Pete VVistort, nia-

ADVOKATAI:

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Sered-Mtais ir Pėdnyčio
mis nuo 9 iki 6.

* proginiu 
niost popular
crotvd in all sections eheering ,, , .. „

» Budnkas rf
— funously for Pete from T . .J , Juknis c
all nooks and eorners ot the 
large indoor arena.

AVistort altbo štili young, h,' PKOV1DENCE

Lapinskas p

SO. CHICAGO AB R H
T. Regašius rf 5 3 4
C. Regašius c 4 2 3
Lilikas lf 4 2 3
Fryer 3b 5 0 0
B. Pečiulis lb 4 2 1
Živatkauskas 2b 5 0 0
Rakauskis ss 3 0 0
W. Cliureli ef 4 0 1
W. Regnšius p 4 0 0

MARQUETTE AB R II
Krivickas cf 3 0 2
Pocewic lb 2 0 0
Zubrickas ss 5 0 2
Moskos p 2b 5 0 3
Jankauskas p 500
A. Dargis rf 4 11
Stegwell lf 110
Strakalaitis 5 0 1

AB R H Strakalaitis c 5 0 1

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7829 

Res.. <<41 Bo-JthAlbany Avenus 
Tel. Prospect 1989 

Valandos 2-4,6-8 Nedėlloj 19-19

TARAI

AB R H 
6 12

quite formidable as a fighter Eaurinait's 3b lb o 1

and is verv popular with all G. Daniels 2b

classess of figlit lovers. lie kas ^* ®ftkutifj ss

a ivonderful future ahead of 
liiin.

F. Laurinaitis 3b ef, 2 
, Kondokas c 5

. j w ‘Mičionis p During the six rounds vvis- 1
i i- ix- ix Markūnas rt tort put up a wondertul tight 

against Friednian. Pete’s de- U
Bekanaitis lf 
Martinonis lf

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette <188

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.

Valandas; prieš pietus pagal sutarti- 

Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

Telefonas Boulevard 1939

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

dieną, ir G:30 iki 9:30 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 46th Street Chieago. III.

Rea. Tel. Mldway BEIS
Dr. B. C. O U P L E R

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avė. Ir 24-tas Street 
Telefonai Canal 1718-8241 

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

Tel. Canal 6764 Vlrginla 0888

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAI
IR OUSTETRIKM

Gydo staigias Ir chroniškas Ilgiui 
vyrų, moterų Ir valkų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną ūma 
pietų Ir 8 vai. vakaro.

Nedėllomls Ir seredomia (Ik 
tškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir K-RAY

2130 22nd STREET
CHICAGO

10 0 
5 10

, Res. tel. Van Buren 5358

i DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sulte 206 1579 Milwatikee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos; nuo 2 Iki 7:30 vai. vak.
Errors: Poniškis 2, Živat- |kaadi«n- Nedėliomis nuo i iki 2 vai. 

' 1 po pietų.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2408 WEST 68 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Resldenclja 2858 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2388
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-8 ▼. ▼. 

Nedėlloj pagal susitarimų

JOHN B. BORDEN
(J oi m Bagdziunas Bordcn)

ADVOKATAS

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

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 0080 

Namie: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 8600

, JOSEPH J.TrISH

(Juozas J. Grisius) 
ADVOKATAS 

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

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockvvell Street 

Telef. Repubiic 9723

fense \vas wonderful and his 
hard attaeks always found a 
resting place on Friednian’s : e s 18 P 

face or body — and the blows ! Two base hits: Vaitikaitis, 
tliat Pete administered were'F. Žukauskas, Daniels 
no love taps eitlier. { Three base liits: Vaitikaitis,

At no time during tlie entirc Balsis, Žirgaitis, Juknis, La- 
fight ^id Pete AVistort sliow 1 pinskas 
signs 1 bf tveakening. At the! Sacrifice iiit: Balsis 
olose lie was as fresli as when j Bases on balls: off Lapins
ke first stepped in to the kas 6
r^n«- .į Struck out: by Lapinskas

At the olose of the sixtlr 7; by Mičionis 9; by Belskis 2 
round the referee announced Double play: Lapinskas to
Pete AVistort as virinei* and Juknis to Vaitikaitis 
the crowds approved the deci- 
sion by loud clieers, būt the 
judges called it a draiv.

The Chieago Stadium offi-

SO. CHIOAGO WINS.

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

127 N. Dearborn Street
Room 92 8 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 Iki 9 vakare

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

Telephone Central 6926

F. W, CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

134 North LaSalle Stroet 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
Local Office; 1900 So. Union Avė. 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. I.a Salio St., Room 2861 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 8-8 

Vakarais
1241 SO. HALSTED 8TREKT 

TeL VTetory 8562 
7-9 v. v. apart Panedėlio lr 

Pėtayčlos

3 Jančauskas lb 
2 Poniškis 3b 
1
1 kauskis, C. Regašius, T, Re-
1 gašius ‘ jįį‘

2 Two base h it; Krivickas
J Į Three base kits: T. Regai- 

2 sius, Lilikas
0 Home rims: Liiikas, B. Pe- 
0 čiulis, A. Dargis 
0 ’ Struck out: by AV. Regaišius 

11; by Moskos 6; by Jankaus-

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

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

kas 12
O P T E M I T R I S T A I

Protingi žmonės daro daug 1 
daugiau paikumų, kad įtikus 
paikiems, negu šie pastari da- 

įro protingų dalykų, kad įti- 
Įkus protingiems.
I ■ ' ■ ■

Kuomet Vaikas 
Karščiuoja,
Piktas, Nesveikas

DR. VAITUSH, 0. D.

Lašt Sunday at Bessemer
cials and many sports v i iters ' Park the So. Chieago K of L

/*
were all of the opinion tliat .boys practically eliminated the 
Pete AVistort was the v inner! Marąuette Park teani from

I
by a long margin. Tliev could- tlie championship race by de- 
’nt understand why tlie judges 
called it a draw.

CICERO’S SLUGGING 
BEATS PROVIDENCE.

Dieglys, gesai, Iš
pūtimas, dažnas vė
mimas, karščiavimas 
vaikuose ir kūdikiuo
se paprastai rodo, 
kad maistas vidurė- 
liuose yra surūgęs.

Kai tie ženklai pa
sirodo, tai duok vai
kui šaukštą Phillips 

l Milk of Magnesia. Įdėk jo į pirmu-
feating theni 9 to 3. Nunierous ,tlni va,k0 maisto buteliuką ryte.

i Paaugusiems vaikamo reikia duo- 
llits were SCOl’ed by botll si- lt! šaukštą vandens stikle. Tas nu- 
, ixl i c. •' rajmins vaiką — palengvins jo vi-

(feS, anų tuo hoiners by 8>O. Į durėlius. I penkias minutas jis bus
Chieago and one by Anton !linksnias lr laimingas. Paituosuos 

.'vidurius nuo visokio surūgusio ir
Dargis of Marquette. Since nesuvirškinamo maisto. Jis atidaro 

vidurius vaiko turintį užkietėjimą, 
slogas ir tt. Vaikai jį geria dėlto,Bessemer Park is ratlier srnaU 

and the field wu<< con^ested !^ad J’s skani18-uuu uit neiti WUS buuoestLU, Sužinok aple jO naudą motinoms
it was ratlier difficult to field ;ir vaikams. Išsirašyk indomią kny-

, i gą "Useful Information”. Rašyk J
shotved tilt; nianv fans soiue j the hall — too many specta ]The Phillips co.. 117 Hudson st., 
H'.illy lašt playinį on tlie field tore being scuttcred all over Y' B“ UY’

and elouting the bąli as tlie the diainond.
proverhial saving goes “likę

Lašt Sunday at Cicro and 
Roosevelt Road Cicero again

Pirkdamas žiūrėk, kad gautum . 
TIKRĄ Phillips Milk of Magnesia. ' 
Daktarai ją prirašinėjo per 50 me
tų.

As a surprise to everybodv
nobody’s bu.-iness”. Frankie ' John Moskos was knocked out i Miik of Magnesia buvo s. v. Re- 
Žukauskas and Juknis each of U,e hox in the fourlh, af-
eollected, four hits from five ter allotviiig So Chieago to!-108 pimmtuko cnas. h. Phillips nuo 

times to tilt; plate, tvbile tlieir score 8 runs. However Jun
tcam matos cuine thru with 
hits iiltvays at opportune ti-

kauskas hold the So. Ch.ica-j 
goans down aftorvards giving'

mes. Mičionis pitehed good thciu būt three seattered hits 
brand of bąli būt the supportjfor one run and striking out 
lie received would be conside-J12 men during tlie remainder 
red ratlier poor — expecially of the gaine.
the center field and tliird. W. Regašius had Marque- 
There were too nianv errors tte baffled so bad tliat thev
on Providence’s side to make received only nine hits, two

I • I v ' 1 i
J'the gaine interesting. The fi- in thd first inning, nothing inj

Feen&mint
The Laxative

Bkanus krimtimui 

Mėgsta jį visi 

mint, taip kaip guma.

, 33 ¥811 KHOW WH1T^- - The Sauge Isn’l Big tnangti for Faltm?
• C’ ' . -
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Lietuvis Aldų Specialistas

Palengvins aklų Įtempimų ku
ris esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, akių aptemimo, 
nervuotumo, skaudamų akių kar
štį. Atitaisau kreivas akis, nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą ra- 
gystę Ir tolimą regystę.

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

Speclalė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiams.

Valandos nuo 18 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS 

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

klano itadio — Scope — Raggi
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakterioiogiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
lr 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 užslsenėjuslą, įsikerėjusių, 
chronišką ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatidėliokit neatėję pas mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
>6 W. JACKSON BOULEVARD 

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

I
 Nedėliomls nuo 10 ryto Iki 1 

po pietų.

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6221 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 02 57 Res. Prospect 6658

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Valandos. 11 ryto Iki 3 po pietų
6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
l, .-u l

Perkėlė savo ofisų 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 

TELEFOįVAS MIDtVAY 2880

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 tVashington 'Tel- Boulevard 1401
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd. '
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAI
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

3343 SO. HALSTED'STREET
Valandos; Nuo 2 — 4 p. p.

7—9 vakare

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 5918

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

, DR. HERZMAN
I S RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 21 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi- 
rurgas ir akušeris.

OMloe Boulevard 7941

DR. G. Z. VEZELIS
lietuvis dentistas 

<<4B Bo. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos

DENTISTAI

Gydo staigias ir chroniškas 11- 
_ _ gasvyrų, moterų lr vaikų pagal nau

jausius metodus X-ltay ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

• 1025 WEST 18 STREET
I VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų lr 
luuo 6 iki 7:30 vai. vakare, 
j Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shore 
' 2238. Jei neatsiliepiama, šauk 
Randolph 6800.Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 

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

Pastebėkit mano Iškabas •
Valandos duo 9:30 ryto lkl 8:30 va
karo. Seredomls nuo 9:30 lkl 12 ▼. 

ryto. Nedėllomls* nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Phons Canal 6699

Drawn Ibi Alis (rajttr Brfishfl

t; ^ell!!, 

&
p

t’ U-CMUTS TO
. - -----

Tel. Canal <221

DR. G. I. BLO2IS
dentistas

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt st.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 11 ryto
nuo 1 iki 9 vakare

Tel. Rrnnsvrlck 9624
DR. A. J. GUSSKN

Lietuvis Dentistas 
1879 MILWAUKEE AVENUE
Valandos; 9-11, l-B, 8-8:89 

■ekmadienlals lr trečiadieniais
pagal susitarimų.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200 

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

Tel. Lafayette 6829

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

Ofiso Tel Vlctory 1687
Of. Ir Rea. Tet Hemlock 1874

DR. J. P. POŠKA
8183 S HALSTED STREET 

Antras ofisas Ir Rezidencija
6504 3, ARTESIAlSl AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais; nuo
7- 9 vak. Antro Ot Vai.: Nuo 3-6 
po piet: U tai u. Ir Subat Nuo
8- 9 vak. Šventadieniais pagal m- 
tarimo.
—■UI . ,| .J
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Žinia Žineles

LlftfŪVIŲ LAKlttty 
NELAIMĖ.

X Kotrina Kaminskienė, 
įvestsidietė, gavo iš Lietuvos 
pranešimų, kad jos pusbrolis 
Juozas Japkinas 17 metu am
žiaus pasimirė. Už a. a. Juozo 
ir Kaminsku šeimyna šv. Mi
šios įvyks Aušros Vartų par. 
bažnyčioj 7:45 vai. ryte lie
pos 30 d.'

X Simonas Baliekas, AVest 
♦Sides siuvėjas, 2303 So. Lea
vitt st. pastebėjęs “Drauge”, 
kad vienas siuvėjas ieškis pa 
gelbininko prie prosia’rno, tai 
pasiūlė gerą ,. opoz;: • :ą Ba
ilokas sako turįs gerą prosiji- 
mo mašiną pardavimui ir tą 
mašiną parduitų visai, pig’.ni.

X “Draugo” ofise lankė
si viešnios iš Sioux City, Io- 
\va. Tai buvo p-nia Antanina 
Biržietienė su savo dukterim 
Vanda. P-nia Biržietienė at
vyko dviem savaitėm pas sū
nų Bronislovą, kurs gyvena 
6941 So. Clairmont st.

X I’-nas J. Krokas, vienas 
iš Peoplt

įvyksta šv. Mišios su ekzek- 
vijomis už a. a. Teofilės Ba
belienės sielą. Giminės ir P*-F? 
žįstami prašomi pamaldose 
dalyvauti.

LIETUVIŠKAS PASIKAL
BĖJIMAS PER AT

LANTIKĄ.

Chicagos lietuvių jaunus 
skraidytojus ištiko nelaimė 
įereito trečiadienio vakarą.

Mokiniai, lakūnai sakytą va
karą išlėkė Vyties Kliubo 
orlaiviu paskraidyti ir lei
džiantis žemyn, kažkodėl krito

1,. į

gerb. kun. A. Baltutis, buvusis 
North Sidės klebonas, Dr. Ra- 
knnskis, Dr. Gussen, Dr. Dun
dulis, biznierius iš Cicero Po
vilas Putrimas, AVest Sidės 
komitetninkas Kl. Veidmonas 
Buvo ir iš kitą koloniją.

Piknike bizniai visur ėjo 
gerai.

Vietiniai North Sidės lietu
viu biznieriai piknike gerai

Penktadienis. Liepos 26, 1929
»■—' ■ "'t- _______ » —

antras piknikas atpildytu su 
kaupu dabartinį nedateklių. 
Tą sumanymą iškėlė pereito 
pikniko darbininkų vakarienėj 
Al. Mockus, par. komiteto na
rys. Tą. nori padaryti ypač

darbuotojų skaitlingai 
susirinkti. Valdyba.
šiaip

Brightor. Park. — Nekalto

žemėn. Orlaivis nepataisomai
sužalotas, o lakūnai — moki- pasirodė. Bučeriai ir groser- 
niai — Marozas ir Biržis su- ninkai suaukojo pikniko res- 

Advokatas A. A. Olis per įžeisti. toranui reikalingų daiktų. Res
telefoną’ kalbėjosi su daininin- i Marozas randasi lietuvių sv. toraną vedė Sąjungietės ir pa 
ku Kipru Petrausku esančiu Kryžiaus ligoninėj. Jisai nėra darė gražaus pelno, 

mirtinai sužeistas.
Antrasis lakūnas mokinys

MParyžiuje.
Adv. Olis būtinai norėjo

parkviest! garsiausįjį lietuvių 
dainininką Kiprą Petrauską į 
naujojo Romuvos Teatro ati
darymo koncertą. Telegrafu 
negalėdamas galutinai susitar 
t i, adv. Olis pereitą subatą, 
savo ofise ji So. La Šalie 
būdamas, pasišaukė prie te
lefono Kiprą Petrauską Pa
ryžiuje esanti ir kalbėjosi su 
juo tris minutas. Kipras pasi
žadėjo tikrai atvykti į Romu
vos Teatro atidarymą rugpj. 
17 d.

Adv. Olio susisiekimas tele- 
Furniture kompa- fonu su Kipru Petrausku kū

nijos viršininkų, nugabeno sa- vo pirmas lietuviškas pasikal- 
vo šeimyną vakacijų toli į bėjimas per Atlantiką. Kip

rai st i ją, net už ras Petrauskas kalbėjosi su 
Pats p. Kro- adv. Gliu būdamas Lietuvos

Wisconsino 
Rliinelander.
kas palikęs šeimyną, sugrįžo atstovybės bute Paryžiuje 
prie biznio.

X Šiandie Aušros Vartų 
par. bažnyčioj 7:45 vai. ryte

' SMARKIAI RUOŠIASI PRIE

GRABORIAI:

S. D, LACIIAVVICZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt 1615
arba 2516
1314 W. 2 3 r d Place

Chicago. I1L

PIKNIKO. •

Marąuette Par. — Pikniko 
darbuotojai turėjo trečiadienio 
vakare susirinkimą ir nuosek
liai tarėsi ir pasidalijo pikni
ko darbais.

Iš raporto paaiškėjo, kad 
turime virš dešimts trakų, 
kuriais piknikeriai bus veža
mi į daržą. Įvairių valgių ir

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

E Z E R S KI
LIETUVIS GRABORIU* 

Ofisas:
4843 S. MARSHFIELD AVENU® 

Tel. Boulevard 927 7

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Pras. Šv. AI. P. moterų ir 
meig. draugijos susirinkime 

dėlto, kad piknikas įvyko ne-jįvyks 26 d. liepos, 7:39 vai. 
sant klebonui kun. Briškai. Jo 'vak., mokyklos kambary. Vi- 
nas Zepaltas, bučerninkas, pa- sos narės malonėsite susirink- 
rėmė A. Mockaus sumanymą, ti ir atsivesti naujų narių.

Koresp.

REIKALINGA bookkeeper- 
ka su patyrimu. Gera alga, 
nuolatinis darbas.

Bridgeport Fumiture Co. 
3224 So. Halsted Street

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Te’.. Cicero 9794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiškų, 
patarnavimų.
Patairnavlmas 

visose Chica
gos dalyse lr 

I pi-iemicsčuose. 
Grabai pigiai

net už |2S. 
OFISAS

3238 South 
Halsted St

Vletory 4088- 
89

J. F. RADZIUS
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa- 

'v tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 11- 
dlrbvstėa.

OFISAS
««8 Wcst 19 St. 
Tel. Canal 9174 
SKTRIUS: 3238
Ho. Halsted Btreet 
Tel. Vlctorv 4088

Phone Boulevard 4139

- A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimai 
visuomet sųžlnlngas Ir 
nebrangus, nes nstavl- 
me išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

' 3307 Auburn Avenue

Telefonaa Tards 1139

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJA8

Turtu automobilius visokiems 
relkalims. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

St4424 So. RorkweU 

Virglnla 1290

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDKJAS
1650 We«t 46th Street

Kampas 46th ir Paulina Sta.
Te.). Blvd. 5203

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prls manės, patarnausiu si m patu
kai, mandagiai, gerai lr pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

pažadėjo paramą, o kiti ypač. 
šeimyninkės apsiėmė su dar
bu prisidėti taip, kaip šiam prof. P. Leonas, finansų 
piknikui, padarė gryno pel- ministerijos juriskonsultas, 
no $200. Tos šeimyninkės yra nuo tų pareigų • atleistas. ‘R.’ 
sekančios: Anužienė, Gota u-

Pikniko bendra tvarka buvo lienė, Rudienė, Navickienė, i 
gera. Tvarkdariu buvo Juo- Barštienė, Bartušienė, Janu- 

Diržis yra kitoj ligoninėj ir zas Berkelis. Visi parapijos lienė, Petkienė, Gedvainienė, i
apie jo stovį neteko šiuo tar-, komitetninkai buvo pasiskirs- Rudakienė, Bambolienė, Ra-1 DIDELIS BARGENAS 
pu sužinoti. įtę prie darbo ir savo pareigas mašauskienė, Kasragienė, Sven ; UIIILUv U

Skraidymo Vyties Kliubas rūpestingai ėjo. ciškiene, Poškienė, kasierkos i Parsiduoda geselino stotis
nesenai parsitraukė orlaivį j Veikėjas Antanas Bacevičia Gužienė ir Radževičienė', dvi įan^ Cottage G rovė avė. aiti 
naują orlaivį ir mokytojom y-!darbavosi prie serijų ir tas čigonės Kazlauskienė ir Sa-, Marąuette

Del geriausios rųšies 
‘ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

ūselis šviežių kiauši
nių, sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

ra kapitonas Darius.
Abu nukentėjusieji buvo tik

mokiniai ir neturėjo 
skraidyti vieni.

Nelaimė ištiko skraidymo 
laukuose prie 87 gat. ir 1 bir
iem avė.

jam gerai vyko. 
Metropolitan Wet AVash

i moškienė.
Visos šios veikėjos darbuo- 

tiesos Laundry pagelbėjo saro troku sis wk#na,m parapijos pik. 
gabenti reikalingus piknikui Iliklli Jos vįsos yfa ApaSta

lvstės Maldos Dr-jos narės. 
Pirmadieny, parapijos salėj Jo< t„ri,s susirinkinui ,,,g. 

.įvyko pikniko darbininkų va- pinHo 2 ,, Ta(]a g„]utinai p.,, 
karienė. Gerb. klebonas paaiš- sitars ,a|ka ..j^, „

daiktus.

Rd. Gera vieta 
bizniui, parsiduoda bargen 
-pigiai. Del platesnių informa
cijų atsišaukite:

A. N. MASULIS & CO. 
6641 So. Western Avė. 

Telef. Republic 5550

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, 

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

Automobilių sales rulmis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

■ ------ ------ - ------ - —— x suars apie talką l?['augo
kino apie pikniko pasekmes ..n-nibr,; . .. • '

kitko yra suaukota gana daug.'dgkojo darbininkams už pasi_ P l ’ !
l~Vn ki7riinpin Ininn nnvor/lnc . . fittlHIlO (IHl Z0. įDn biznierių, kurių pavardes ankojim ,, diena parapijos 
pagarsinsime vėliau, davė po reikalalns ir kartu visi daHjo. 
penkiasdešimts svarų mėsos. Įrf, maloniais pikniko j8pudžiajs 

Be įvairių biznių, gardžių• per vakal.;enę įesįŠTCku- 
gėrinių ir valgių, bus nemažai {iuojant ;r besitarioat apie į. 
■r kitų įvairumų. Apie pirmų „airius r(jikalus buvo užsimin.

PRANEŠIMAI,
West Side.

T Ė M Y KIT E.

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 Iže. pėda

St. Louis "Duteh_ , v . i oi. Liuuis a>uivh Boy” whiteDel žmonių, kurie perka su lead 100 svarų .................... $1150
Ten buvęs. ' apsigalvojimu. Mes turime ke- 

______  lietą labai puikių naujų na
mų, šie namai yra biskutį ki- 
tokesni, nes yra daugiaus pri- 

—___________ taikinti prie dabartinių laikų,
Sekmadieny- 3 namų yra keturflačiai,

^.k^T 1?° Ppr 1 Plkmką atjta ir apie rudeninį “Draugo” je, liepos 28 d., tuojau po su- tai yra 2 flatai po 4 kamba- 
VėJ S e SUJ lumpis’® k,ek pikniką. Darbininkai pasiža- mos, Aušros Vartų par. 1110- rius ir 2 flatai po 3 kambarius, 
T_Ja,U _ĮL-y_.Sem^... \a , dėjo pagal išgalės pasidarbuo- kykloje įvyks svarbus prieš- vįsį kambariai yra labai dide-
Juodu nemažai prikrės juokų. ruo.pj 
Taipgi gerai žinomas Tekis 
su savo Sore ir kronieliu pasi
žadėjo atvykti. Turėsime to- 
kurių nebuvo jokiame kitame 
kurių nebuvo jokiame kitami 
piknike. Tadgi visi važiuosi
me.
/• Rap.

25, Bergmano darže, šeiminis Kat. Federacijos 3 
skyriaus susirinkimas. Prašo-Ten buvęs.

f

MUSŲ RADIO.
nie visų draugijų atstovų ir

“BAYER ASPJRIN” 
TIKRAI SAUGUS

NORTH SIDE.

West Side. — Trečiadienyje j 
Vušros Vartų parapijos pik- Į 

įniko rengimo komisija nutarė
J visus atsilankiusius 4 rugpiu- --------
įčio parapijos darže prileisti Imk be baimės kaip nurodyta
prie laimėjimų gaidžio, paršo, 
vištos, anties ir dviejų prenu- 

>v. M} holo par. piknikas meratų. Laimėjimas įvyks pik- 
pereitą sekmadienį pavyko niko vakare. Daržas bus elek. 
taip, kad jo pasekmėmis pa-, trog §viega nu5viestas. 
tenkintas gerb. klebonas kun. Vakar dieną baigėsi Auš- 
J. Svirskis ir jo parapijonai. ros Vartų parapįjos tretinin- 
Piknike dalyvavo ne vien pa- dienų rekolekcijos,
prasti daibininkai. Ten buvo j<urįose pamokslus rytais sakė
biznierių ir profesionalų. Bu- k„n Ba|tnlnas, 
vo ir svečių. Teko matyti knn Mačialioni?

METINES SUKAKTl’VfcS

MARIJONA
MAŽUNAITIENĖ

Mirė llepoe 28. 1928. Kilus 
iš Raseinių Apsk, Jurbarko 
par.. Smukučių kaimo.

Atmintinės Sv. Mišios Įvyks 
subatoje, liepos 27, 1929. 8:00 
vai, ryte. Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. Par.

Visi giminės, pažĮstoml, ir 
draugai maloniai prašomi atsi
lankyti J tas pamaldas lr pa
simelsti už a. a. Marijonos sie- 
!»•

š) atminima daro
Simanavičių Famllija.

o vakarais

“Bayer pakelyje”.

J

Does not affect 
the Heart

X Šiandien šv. Onos iškil- Jeigu nematote “Bayer Kryžių” 
ulėje visi tretininkai savo in- ant pakelio ar pinų, tai jus negau- 

.. v -.f. nate tikro Bayer Asplrln, kuris yratencija 8 vai. klauso SV. Ali- milijonų užtikrintas saugus lr gy-
5in ir “in enrnore” eina nrie dytojų nurodytas »er vlrS dv,d»-| SIU ir in corpoie einu pin. 61mta penki, metus dėl 
Šv. Komunijos. Vakare gi 7 Saicių
vai. parapijos svetainėje turi Dantų skau8niO
iškilmingą savo konferenciją, Neuralgijos

, » z • i Kiekvienampo kurios su žvakėmis rankose er- pakelyje
. „ , ; KorŽL Fekely dvylika pilių kainuoja kele-procesijos tvarkoje eina ba-z- m centų ValBtInėje parduo.

nyčion padaryti profesijos at- da hnnhn«» po 24 ir mo 

naujiniiUo aktą, prašant užta
rymo šv. Prancičkaus, tretiniu 
kų tėvo ir atsidavus šv. Ma

li ir erdvus. Prie kiekvieno 
namo yra ir mūriniai garažai 
dėl 3 karų. Visi namai įreng
ti sulig vėliausios mados, šty- 
'mu apšildomi, su bungalow 
stogais, gražiai išdekoruoti, 
plesteruoti heismontai, Steel 
eonstroetion, geriausis plum- 
bingas, showers, gasiniai pe
čiai, ice boxes ir kiti vėliausi 
įrenginiai. Parsiduoda labai 
pigiai arba priimsime į mai- 

inus mažesnį namą.
Turime viena biznio namą, 

kuris randasi priešais Mar- 
quetts Park kampa. Šis namas 
yra tinkamas dėl Meat Mar- 
ket ir Grocernios. Tai yra di
delis štoras, 3 flatai po 5 
kambarius ir 2 mašinų muro 
garažas. Visas namas įrengtas 
sulig vėliausios mados. Par
duosime labai prieinama kaina 
arba mainysime.

Turime dar viena biznio

REIKALINGA Mergaitė, 
Įgyvenanti Roselande arba a-

, , , . . v pielinkėj, mokanti “sliort-rijos ir šv. Onos globai, pr.es hand„ ro.yt. ant mo8in.
šv. Sakramentų pns.ankot, Kr(,ipkit(..s
Dieviškai Jėzaus Širdžiai. laišku

DA APIE MUSŲ PIKNIKĄ.

Pure Turpentine ................. 80c. gal.
Pure Boiled Linseed Oil

98c. Galionas 
PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, Hl.
Telefonas Lafayette 4689

ĮVAIRUS KONTRAKTOMA

TsTramancionis
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

& Hardware Co., dabar perėmė visų 
bizni į savo rankas ir duos visose šio 
biznio šakose pirmo* klesos patar
navimų.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Painters & Decorators 
J. S. Ramancionls, savininkes
3147 So. Halsted Street

Tel Vletory 7261

M, ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius

Statau {vairiausius namus prieiname 
kaina.

7217 S. California Avenue 
Telef. Hemlock 5528

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorius 
Dažų lr Popleros Krautuvė 

2334 S. LEAVITT 8T Chicago

V. PAUKŠTIS
RARDWARK STORN 

Palnt, O11 A Glasa
S701 West 47th Street 

Tai. Lafayette 1217

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

oaivoe skausmo nama kuris randasi ant 71st. 
Lumbago
Rumatlzmo Street, tai yra 2 nedideli što-

neaXytTm "Bay- 5 P° 3 kambarius flatai 
randasi nurodymai. įr 2 mašinų muro garažas. 

Rendos;
1 fl. ..................... $45.00
2 fl. .................... $45.00
3 fl...................... $45.00
4 fl. .................. $45.00
1 štoras ........... $40.00
2 štoras........... $40.00

j 2 garažai .... $14.00

j šis yra naujas namas, visas
. išrenduotas. Parduosiu priei

nama kaina arba mainysiu. Vi 
Į si viršpažymėti namai randasi 
arti Marąuette Park, artiI
mokyklų ir bažnyčių.

Del platesnių žinių pašauki
te arba atsilankykite • ypatiš- 
kai į ofisą

JOHN PAKEL & CO. 
(Pakalnis)

2621 West 71st Street 
Telef. Hemlock 0367

'• DRAUGAS“ 
J. P. W.

Tel. Bonlevard 9214

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING ft HEATING 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla

4494 SO. PAULINA

Brighton Park. — Musų pa
rapijos komitetai ir darbuo
tojai, sužinoję pilnas pikniko 
pasekmes, nėra pilnai paten
kinti. Mat šiemet piknike 
norėta padaryti “surpraiz“, 
tai yra norėta padaryti dau
giau pelno, negu pernai. Pa
sirodė, vienok, kad padaryta 
truputį mažiau.

Parapijos komiteto nariai ggso West 63rd St. Chicago. 
ir darbuotojai pasiryžo, kad i Telefonas hemlock 888o

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių auk
sinių Ir sidabrinių del
stų, vėliausios mados 
adto, pianų rolių, re
kordų Ir t.t. Taisau 
laikrodžius ir muzikos 
Instrumentus.

MORTGEČIAI-PASKOIOF

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vienų dienų. 
Perka/ne rcal estate kontraktus.

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500.000.00 
3804 80. KEDZIE AVENUE 

Tel. lAfayette 8738-8716


