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Katalikai paiaullonyi turi kilnų ai
davinį. — Jneštl i Šeimynai ir ; vi•uomenfl Kristaus mokslą, atnaujinti
Įmonių dvasia. JSsaus Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai mušu
užduotis. "Draugas" padSs jums tą
apaštalavimo darbą atlikti. Užtat,
skaitykite ir platinkite "Draugą.-
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•Draugas* atstovauja organizuoti)
aatalikų mint}, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugljaa tąjungaa para
pljas Ir lietuvių kolonljaa "Draugas'
džiaugiasi didele katalikų parama b
nori, kad toliau pasilaikytų tie prie*
tellfiki Jausmai
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CHICAGO, DJLINOIS,

TREČIADIENIS, LIEPOS (JULY) 10 D., 1929 Mr

ENTERED AŠ 8BCOND-CULS8 MATE* UAMCB 11, 1916. AT CHICAGO. ILLINOIS UNDER

TH£"ACT

OF ILUtCB I. 1171
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Nuskendo Britanijos Nardančioji Laive Su 21 Vyru
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RUMUNIJOJ SĄMOKSLAS PRIEŠ
VALDŽIA SUARDYTAS
Britanija Leis Egiptui Prigulėti

T. Sąjungai
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ŽINIOS IS LIETUVOS

PASĖLIO BŪKLĖ LIE
NEW YOBK, liepos 9. - LONDONAS, liepos 10. —
Prisipažino kaltais
Nuo vakar ryto neturima jo Britanijos miniaterių pirmini
TUVOJE
Mc Henry apskrity praei
kių žinių apie išskridusiua į nkas MacDonald kaikurioms
tais metais už prohibici jos pe
Romą per Atlantiką lakūnus, savo kelionėms pradėjo nauOficialinėmis žiniomis pasė
ržengimą areštuota 57 asme. <(
, .
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Williams ir Yancey, orlaiviu ooti .karališkųjų oro jėgų orliai visur per gegužės mėn.
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3 y J"os ap- žymiai pagerėjo. Rugiai ypač
kaltino.
— monoplanu "P&thfinder." naivius (airplanua).
gerai atrodo Suvalkijoje ir
Nei plaukią Atlantiku gar-' Konservatistų partija iškeDabar fedefaliam teisme
|Kauno rajone; net Biržų ra
.laiviai jų niekur ligšiol nepa. Ha protestus prieš tokį MacChicagoj trys areštuotų prisi
jone jie tiek pasitaisė, kad įstebėję.
Donaldo elgimąsi. Pažymi, pažino "kaltais.
vertinami visiškai patenkinaJei lakūnam toje kelionėje k*d tas daromą. darbo partigerai eisis, kaip rytoj pusiau-. Jo* propagandai
mai B e n d i paė m s r ugiai
Arklly
paroda
"
, "' .
x
H i
dieniu jie turės būt jau Ro
šiemet įvertinami 10 nuos. geNESUSITAIKOMA
DEL
moj. Žibalo pasiėmę 45 valanFort Sheridan!e ateinantį r į a u > n e g u pernai. Kitaip saKONFERENCIJOS
UOSIS.
penktadienį ir šeštadienį įvyks kant, jei jų būklė nepablogės,

VYTAUTO DIDI GIMNA
ZIJOS ABITURIENTAI
Šiais mokslo metais Vytau
to Didžiojo gimnazijos 8 kla
sėj mokėsi 31 mokinys. Prie
brandos egzaminų mokytojų
taryba prileido 25. Prie rašo
mųjų egzaminų stojo 25 ir
juos išlaikė 21. Sakomuosius
egzaminus išlaikė ir gauna
s)

brandos atestatus šie 18 asmenų: Dikinis Vladas, Konopka
Juozas, Karužaitė Eugenija,
•arklių paroda Armijos šelpi- tai galima tikėtis, kad bus su- Kraužlys Motiejus, KadubaiLONDONAS, liepos 10. —
LONDONAS, liepos 10. —
mo
PROHIBICIJA YRA
PABYŽIUS,
liepos
10.
—
draugijos naudai. Parodo- į m t a vienas milijonas centne- tė Apolonija, Kaduga Alfon
t
St. George perlajoj, Pembroke Britanijos nauja valdžia ne
gantarvės valstybės sutarė, S1U
je busią apie 200 parinktiniau-' rių daugiau, kaip kitais me- sas, Lužytė Marijona, Montipakraščiuos, nuskendo Brita atsisako nuo Egipto globoji
'kad
reparacijų
sutarčiai
vyki. arklių.
tais. Kviečiai taip pat atrodo geras Edvardas, Palevičiute
nijos nardančioji laivė H—47 mo, bet ji reiškia palankumo POBTLĄND, Ore., liepos nt * iTeikalinga konferencija.
geriau, negu pernai, maž da Ona, Pivovorūnas Petras, Sesu 21 vyru Įgulos.
Egipto valdžiai turėti savo at- 10. - ''*AJnerioafc Medieal Ą-4**et visas laikas nesusitaikoTraukinio užmuštas
ug 6 nuoš.
kmonaitė Uršulė, Traškunaitė
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Laivė susidaužė su kita na stovą T. Sąjungoje, anot I » - ' M O o i | | 4 U m » BU va|Uvime be ki^ »*>
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Arti Palatine skersai gelė
Del vasarinių javų pasėlių Stasė, Umbrasas Vincas, Va
rdančia laive —- L—12. H—47' duodamu
duodamų laikraščiuose žinių. '
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konferencija
turėtu
ivvkti.
ko iškelta* prohibicijos klau- konferencija turėta įvykti, žinkelio bėgių troku.pravažiuo tuo tarpu sunkoka spręsti. Ga
Ga liukevičius Stanislovas ir Žytaip staiga nuskendo, kad vos
Dr
-****< ' • • S. Thayer iž Vienos valstybės nurodo , Lo- j a n t į j . Hazelkamp, 44 m., i i m a tik tiek pasakyti, kad jie gaitė Malvina — humanitari
D D I W I N K M ^xPDiT
tik du įgulos vyru suspėta iš
^ £ l i ^
BalUmore, Jigiiol buvęs šios « * » * * V t J \ £ *™*rx*> traukinis pa^vo. Trolis a* at rodo neblogiau kaip pernai nio skyriaus; Bileišis Vladas,
gelbėti. Kili visi nugarmėjo
TEISĖMS
pre*i-, d a r » t o s i ™£ kitur. _ ^ Jąmdytas, gi žmogelis už kiek tuo paeiu metu. Užtat šiemet Karpičius Stanislovas ir Ke*
i gydytoj* i M ^ i a o j o *
jūros dugnan su laive - 270
laiko mirė.
*f~,s^r«ifti geresni
««ro««i ^nKH«i
. ; (tentui, proMbieiją pavadino
.žymiai
dobilai, lrnri**
kurie šėta Petras realistinio sky
VATIKANAS
KOVOJA
pėdų gilumon.
j ATĖNAI, liejos 10. - G r a i ' j g į j įa yir ppažymėjo,
it,
a Ž T m ė j o , kad
kad si
Suvalkijoje įvertinami aukš- riaus.
E.
CENZŪRĄ
Susidaužymo laiku laivėje kijos seime iškeltas 8umany-' l i e p a k e n 6 i a m a faĮĮĮfr gį p ^ '
r,
Vkhimiesty ^gaisras
čiausiu laipsniu
5, o kitur
1^-12 vienas vyras žuvo, gi m a s moterims suteikti l y g i n o s va ldžios tiranija prohibiPenkių aukštų bute, 324 No. laipsnm 4 (geri). Dobilai šie- SAUSIESIEMS VALDŽIA
kitas sužeistas.
vyrams politines teises.
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Va-'
P
™
»
*
«
•
*
*
»
darbą-1n>ai,
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pieyu
žolė
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50
nuos
prietaisos. Deja, bus sunkeny
nizelos tą sumanymą kovoja.
'tikanas protestuoja. Keikajau-, ™ « « *** ^
i » % gat- &™™ u z pernykšte. M. B.
Ift _
bių su didele giluma.
WASHTNGTON, liepos 10.
ĮDOMUS TEISMO
— Tecumseh, Okla., keturi
ja tą cenzūrą panaikinti.
VATIKANE JTAISOMA
SPRENDIMAS
LENKAI
ŠAUDO
MŪSŲ
SĄMOKSLO PATS BUMsausieji nužudė du farmeriu,
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NAUJA TELEFONŲ
%/• - ' - . V
žmogžude išteisinta
SIELININKUS
ANGLIJOS KARALIUS
karo veteranu. Valstybės pro
BURAS NUŽNYBTAS
SISTEMA
L A N S I N e ^ S f e ^ l«pos 10.
V6L SERGA
kuroras juos tieson traukia.
Mrs. Vera Neupert, 8302
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-~ %jiiusias ^Miclufano teisNukautojo
lavoną
saugoja
Bet štai federalė valdžia sauVIENNA, Austrija, liepos
So. Paulina st, nušovė savo
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BOMA, liepos 10.
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alų. Tokiam atsitikime
Jie be "waranto" puolė fakariuomenės karininkų parei DARBUOJAS SUTAIKINTI jaunoji negali ieškoti a
rmerio namus. Du žmogų pai.'PERSIJOJ ARABAI
kalauta atsistatydinti.
Baflifas nubaustas
^ UeMo u p e &M^ l e n k ų šovę atliko kratą ir jokių svai;mo.
SUKILĘ
i
:
'
Sąmokslo tikslas buvo su- VTENNA, Austrija, liepos
- Miestinio teismo bailifas a- kareiviai sužeidė mūs pusėj £ a l u nerado.
griauti šiandieninę valdžią ir ^ _ B r i ^ į r F r a n c i j o g at_
sistentas S a m Me er federa
ŽEMĖS DREBĖJIMAS
TEHEBANAS
liepos
10
^
' sielininką Martyną Milinaviregenturą ir įvesti militarmę stovai Bulgarijoj darbuojasi
liam t ekme
e
LOS ANGELĖSE
Pietinėj
Persijoj
arabai
™^™
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'tm,
Nedzingės valsčiaus, Pe- DAUG OPIUMO ATRADO
i
diktatūrą.
sutaikinti Bulgariją su Jugo
kale mi0 ir m
doL
abau
sukik. Drieš Persiios valdžia i"**
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už nusižengimą prohibici
SAN ^BANCISCO, Cal.,
KITA AMERIKONŲ JURI
Vęrsų
Samu
yra
pavojaus.
Du
sielius
ir
sužeistąjį
len
pos 9. — Šį miestą ir apylin
jai.
liepos 10. — J. Valstybių mui
NINKŲ GRUPĖ ROMOJ
kai
prisitraukė
į
savo
pusę
APLEIDO VALSTYBĖS kes vakar palietė smarkus že
tinės valdininkai atliko kratą
APDAUŽĖ TURTINGĄ
10 žaismaviečiu atidaroma Milinavičius mirė. Jo lavonas j d e ž ė s e > p r i g u U n č i o g e K ^ ;
mės drebėjimas. Net didžiuose
TARYBĄ
PILIETI
BOMA, liepos 9. — Vakar
ir stipriausiuose butuose purNeturtingų žmonių apgyve- d a b a r y r a l e n k l * P ^ ė j ' a n t konsulio Ying Kao žmonai, ir
kita skaitlinga J. Valstybių
erkio k r a n t o P r l e l a v o n o l e
rado opiumo vertės 1,000,000
TOKYO, liepos 10.
ntose
Chicago
miesto
dalyse
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^
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^
OMAHA, Neb., liepos 10.
karo laivu, jūrininkų grupė su
nkai l a i k o
stl na
P^^ty**
P
Japonijos
dol.
ponijos valstybes
valstybės tarybos nią dalis ti namų išbėgo i ganepapragtag
t r i u k š m a s atidaroma 10 naujų žaismą-:
40 karininkų priešaky iš Nea
viečių vaikams.
'sargyba, iš 40 koreivių su kul
atsistatydino grafas Uchida. tves.
;kada
sausieji
agentai
suėmė
polio atvyko Bomon ir priim
kosvaidžiais. Be to, įvykio me
DIRBA UŽ STREIKO
on
I
ir
skaudžiai
apmušė
H.
B.
Zita Šventojo Tėvo audiencii tu lenkai sulaikė plukdant sie
LIEPTA GRAŽINTI
DAUG ŽMONIŲ ŽUVĘ
6 chicagiečiai sužeisti
ATŠAUKIMĄ
njman,
vietos
didžiosios
BraŠventasis Tėvas kalbėdamas
lius
Perlojos
kaimo
'gyvento
PINIGUS
GAISRE
•
ndeis krautuvės iždininką, už Automobiliu važiuoją šeši
pareiškė, kad jūrininkai yra J.
ją Joną Ščenulevičių, kurį nu NEW OBLEANS, La., Uechicagiečiai
arti
Deep
ĮĮiver,
nelegalį
svaigalų
laikymą.
Valstybių viltis, nes jie pasta MASKVA, liepos 10. — Gai NEW YORK, liepos 10. —
sivarė į Puvočius.
"B.' pos 9. — Federalė valdžia
Ind.,
sužeisti
jų
automobiliui
tyti savo šalies apsaugai.
sras sunaikino pramoninį mie- Federalis teisėjas Taatcher
jjradėjo darbuotis už gatvekaNUBARĖ SAUSUOSIUS susidaužus ; su kitu didesniu
stelį Kutišva, arti Sverdlovsk. -parėdė grąžinti 591,000 dol.
IŠLAIKE BAIGIAMUOSIUS rių tarnautojų streiko nutrau
automobiliu.
AGENTUS
PAREINIO PRAMONINKAI Daugiau 1,000 namų sudegė. S^avadore Ateca, Meksikos
DIPLOMATINIUS EGkimą.
PRIEŠINGI SUTARČIAI Daug žmonių žuvę.
sjOtilėlių iždininkui, nuo kurio SOUTH BEND, Ind., liepos Didelis butas planuojamas
ZAAŲNUS
tie pinigai atimta ji areštą- M. — J. Valstybių teisme tei-j Cuneo Press prezidentas J.
BERLYNAS, liepos 10. —
PINIGŲ KURSAS
vus gegužės mėnesiu.
; gėjas
Slick
nubarė
sausuosius
j
\
Cuneo
planuoja
statyti
60
Pareinio vokiečių pramoninkų S CHAMBERLAIN SU„
—
.
x
.
^u*«;v
jjicniuuja
oiai/yiA
uu
Kunigunda
Užupytė
ir
Fer
SIRGĘS
I
agentus
už j ų klastingus dar- aukštu, butą ofisams Michigan l o m i n a Strazdaitė baigė Liesąjunga skelbia, kad jį griež
lietuvos 100 litų
$10.00
ŽAIBAS
UŽMUŠĖ
!
bus
tikslu
nutverti
žmogų,
ku-;
ve.
ir
Bandolph
st.
šiaurrytuvos
Universiteto
teologijosa
tai priešinga padarytai Pary
Britanijos 1 sv. sterL 4.85
LONDONAS,
liepos
10.
—
3 VYRUS
r* prohibicijai nusižengia. Tei (tiniam kampe.
filosofijos fak. filosofijos sky
žiuje reparacijų sutarčiai. uSąjunga pažymi, kad tas iš- Praneša, lengvai susirgęs bu- WISCONSIN RAPIDS, Wi- sėjas pažymėjo, kad jis visorių — išlaikė baigiamuosius Francijos 100 frankų 3.90
13.88
8prendimas', atliktas ne "bu-'vusis konBervatist,ų valdžios sc., liepos 9. — Ke^mer'e, ne- kius klastingomis priemonėCHICAGO IB APYLIN- diplomatinius egzaminus. Abi Belgijos 100 belgų
, ,,
!
siness o, bet politikos pagrl- užsienių reikalų sekretorius toli ^ia, žaibas uimulė 3 v y - ^ ą i įgytus įrodymus prieš ka- KĖS.
Italijos 100 lirų
5.23
Dailus oras ir kiek studijavo naujųjų amžių isto
ii
ndais.
' Sir Austen Chamberlain.
rus tr 4 arklius.
'įtinamąjį atmeta.
.vėsiau.
R. >> Vokietijos 100 markių 23.7)
riją.
BRITŲ NARDANČIOJI
LAIVĖ NUSKENDO

BRITANIJA EGIPTUI
PALANKI
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Trečiadienis
trečiadienis, LiepOs 10, 19^9
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DRAUGAS

politikų mes rasime ir Lietuvoje, jie net ne
labai teslepia savo nenore, nepalankumą'; ne
nuostabu, kad „nekartą- ją ir pažemina savo
darbais.

»

Ifteln* kausdien. Ubkyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — |«.dt. Po
n i Metų — $3.50, Trim* Mėnesiams — $2.00, Vienam
Mėnesiui — 7 5c Europoj* — Metams $7.00, Pusei Me
tu — M 00, Kopija .OSc

•»

$ msm mm

IVAiRŲSSTRAIPSIIlAI

515 So. 50 A*e., Cicero, Ittfoiois*
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NAUJA ISPANIJOS KONS
Bet įvairios viešos pamaMos Į'jįj.rjBR^aU'ėS KONGRESO suomeninio gyvenimo reikalai,
TITUCIJA.
ir tikybinio pdbtidžlo manifes
daromi nutarimai, kurie vė
aatoos.
tacijos yra leidžiamos išimti- 1
liau 'bttvo Tealsuojami. Ii,
—Ispanijos diktatoriaus val nai katalikams.
Jei pažiūrėsime kelias 'de 3tai$ č[§ka tam, šiandie Ame
džia pagamino naują valstybės
Ispanijos čiliečiais skaito-' šimtis metų atgal, kaip tuo rikos lietuviai turi daugybę
konstitucijai projektą ir įdavė si: visi Ispanijoj gimę asme
laiku lietuviai šioje šaly gy- mokyklų, bažnyčių, svetainių,
tai patikrinti taip vadinamam nys,
svetur gimę ispanų te veno ir palyginsime jų tuolai-'j laikraščių, knygynų, ligoninę,
tautiniam susirinkimui. -L%i Į vų vaikai ir ffisi Ispanijoj na-j fcifį ^ y v t # į m į g u šiitfitiieni ^kolegiją, Vienuolyną ir kitorudens projektas turės but pa- \ turalizuoti asmenis.
j ^ ^ m a t y s i m e daug ki
ko klas įstaigas. Tą, ką jau tu
tikrintas i r valdžia galuti
Konstitucijos $#ojėktu >pi-: gražaife ir pamokinančio.
rime, ir 'kudnii galime ipasi!
nai išspręs, kas veikti su tuo lieČiams ir sVetimSalianls l e i
ftrmtyjų i m e r i k o s Mt*vit| IflžldUgti, (padarėme dirbdami
Bet svarbiausios kliūtys šių trijų "Pabal projektu.
kiama. asmens ir namų nelie gyvenimas, kol jie nepradėjo organizuotai.
tijo valstybių sąjungos realizavimui visados
Einant konstitucijos projek čiamybės garantija, lygiai kai organizuotis, buvo visai bereik
Taigi, džiaugdamies nuveik
radosi tų valstybių užsienio politikoje. Neneig tu, Ispanija ir toliaus turi pa bųta J. Valstybėse pirah įve1
šmis. Būdami mažumoje lietu- tais darbais, da daugiau turi
darni tam tikros reikšmes tų valstybių santy silikti konstitucine monarchi siant 'probibicįją.
vifti glaudėsi >prie lenkų, pri me džiaugtis, kad esame or
kių istorijoje šių valstybių diplomatų ir po ja, gi valstybės tikėjimas —
Švietimas yra svarbiausias klausė prie jų parapijų, drau ganizuoti ir d a geriau orga
litikų asmeniškų santykių ar konfliktų pačia- katalikybė. Su, maža išimtimi ir pagrindinis valstybės reigijų ir taip, svetimiems dirb nizuotis. Visos kultūringos tau
1
jai politikai, manome, bet gi, kad tų valsty duodama laisvė žodžiui ir ras kalaSi
'i' A dami, slopino savyje tautinę tos šiandie supranta organi
bių konstelacijos užsienio politikoje yra toji tuį (spaudai).
sąmonę.
zavimosi svarbą. Visos orga
sritis, kurioje išdygdavo visi sunkumai ben
Vyriausioji pildomoji val BUDDIZMAS JAI*O1WUF0J.
iHrnngįB ateivių gyvenimas nizuojasi ir didžiuojasi savo
drajam darbui.
džia valstybėje pavedama k a 
tik tuomet pasireiškė, kuomet organizacijomis. Mes, jei ku
raliui.
Bet
svarbiais
reika
Fides
Tarnybos
korespon
Mūsų kaimynams svarbiausias sunkumas
jie pradėjo
organizuotis ir rie ir <nepritariam organizavilais
karalius
visuomet
yra
dentas
iš
Japonijos
praneša,
\
suartėti su Lietuva buvo, mūsų manymu, mū
-kovoti su lenkais ir lenkiškos muisi, vis tik mėgstame pasi
reikalingas
pasitarti
su
atsakad japonų pagoniškas tikėji oriantacijos saviškiais U& lie irti, kad esame gerai orgasų pozicija Vilniaus byloje ir iš tos pozicijos
£
plaukią mūsų santykiai su Lenkija. Latvija komingais ministeriais arba m a s — Buddizmas, ne tik ne tuvybę.
" niguoti.
ir Estija yra normaliuose santykiuose su Len- kitais valstybininkais. Legis- nyksta, liet dar daugiau stip Praeities gyvenimas pirmiau
Viena svarbiausių mūsų or
t kija ir santykiaudamos su Lietuva nenorėtų lative arba įstatymų leidimo rėja. Buddistų pamaldoms var sia iššaukė Amerikos lietu
ganizacijų, kurios tikslas yra
J del to netekt arba gadinti savo santykius su valdžia priguli išimtinai vie tojamų {vairių daiktų gamin vius į kovą su lenkais už lie
vienyti visas kitas draugijas
Ijenkija. Savo krašto interesus gindami — nam kortežui (parlamentui). tojai nemažai pinigų surenka. tuvybę ir vėliau ^u laisvamair org. bendram kultūriniam
Korteaan atstovai skiriami Patys gamintojai pripažįsta,
nesiimam spręsti ar gerai jie juos buvo su
nybe už tikėjimą. Tos kovos daa-bui, yra A. L. R. K. Fe
trejopu
būdu:
vienos
pusę
ren
kad
jų
reikalai
nuolat
didėja,
pratę — pav., latviai yra padarę žygių, kuorganizuotai buvo vedamos ir deracija, kurios metinis 'Kon
ka
gyventojai,
30
narių
kį.
Visoj
imperijoj
maldnamiai
! riuos lietuviai negalėtų suderinti siv geros
pasiliko didžiai reikšmingos. gresas šįmet įvyks Ciceroj,
statomi:
žmonės
riama
karališkuoju
dekretu,
kaiminystės pilno neitralumo sąvoka. Turim
vis daugiau Y
. .
.
,.
T
J
Jos
gaivino
pirmųjų
ateivių rugpiucio mėnesio pabaigoj.
galvoje latvių pareiškimą' Tautų Sąjungoj* gi likusieji — specialiais pas reikalauja taip vadinamų " b u ! ,
°
,.
. ,
,
' i tautinę sąmonę, mokino orga-; Prie Kongreso prisirengimo
Liepojos — Romnų geležinkelio reikalu. Ne kirstymais. Šiam pastarajam t. s u d, a n ",, — naminių
aukure-' nizuotis ir sėkmingai kovoti darbas, gerb. kun. Vaičiūnui
tikslui
reUoajįngas
įstaty
tiesioginiai čia liko paliestas Vilniaus klaulių. Turtingi japonai už vie už savo idealus.
vadovaujant
ir Federacijos
i
•
:
mas.
\
ną ' ' b u t s u d a n " nloka ligi 20,i simas Lietuvai nenaudingu būdu, ko neturėjo
Grganizuotės
pamoka ir Chicagos Apskričiui padedant
Vienas atstįvajį išpuls 100 r 000 yenų, arba 10,000 dolerių.
būti daroma, jei vaduojamasi neitralumu šio
praktika pirmiesiems lietu- sparčiai varoma pirmyn.
000
gyventojų*
Vyrų
ir
-moteJaponijoj
Buddkmas
turi',
je byloje.
4
Vtttals l8s
tuojaii
Sekantis Kongreso Rengimo
. * dav *> M d
Lygiai ir Lietuvos nolitiksų gal yra buvę^ rų teisės rinkimuose ir at- apie 4 8 nulionųs sekėjų, % . j
,
d a u ^ ų kąlft.pusę ?vism į ^ . į ^sirinkimuose pradėta svars- Komisijos susirinkimas įprks
nepamatuotų reikalavimų? tijpiai0wx4«ftbant, stovyhįjfc to* Jyfios,
n ft of ilim
Auk&Člaus&r ^urfaint^ fun riį^«gyv«*rt6jų.
rii^W«Wr#i,i ^S
f laKso aV
l L . ! ^ r e ^ a l a g savų (hetuviš- Ciceroj, parap. svetainėj," Iinoro. Ypatingai tokių norų, pagrotų rierriokėkitas pagoniškas tikėjimas,» kų) mokyklų,'bažnyčių, orga pos 11 dieną. Pageidautina,
kcijas
turės
vyriausias
vals
jimu skirti gerų prieteliškų tarp valstybių
nizacijų, vienijančių visus Aturi
apie
15
milionų
sekėrjų.
i
tybės
teismas.
To
teismo
pir
kad kuodaugiausia darbuotoji]
j santykui sąvokos ir privataus gyvenimo sanmcrik0>
tuvius
"«
į šį susirinkimų, atvyktų. "
tykių. Jei privačiame gyvenime du draugu mininkas bus tarpininku tarp Buddizmas pasiskirstęs į dvi
Atsiradus
"organrzaoijoms,
viens kitam atsiduoda visiškai, taip jog ki teismo ir kitų valdžios depar liką sektų arba dalių. Viena jų metiniuose seimuose buvo
A. J. Žvirblis,
tų
sektų
1928
metais
susilaukė
tamentų.
;
i
f
.-f)
tiems jie tokiais draugais būti negali, tai val
Presos Komisijos Nary>.
XT
•
*• 1 x
' x ' 1 —•
daugiau savo dvasiškių, negu svarstoma svarbesni mūsų vistybių gyvenime to reikalauti negalima. Čia
Naujuoju projektu tikėji Katalikų tfosmyfia Japonijoj
draugystė paremta interesų bendrumu, kito mams laisvė teikiama, l i e k a s
Japonijos Į riaušių reformų. Krikščionybe
kį motyvai vaidina tokiais atvejais tik antra neturi teisės varžyti ar kliu turi kunigų. Pa fe buddistus tymų nurodymais,
į Buddizmą daro daug įtakos.
eilės reikšmės roles. Del to čia geri dviejų vai dyti jokio kulto Ispanijos dvasiškas pareigas eina vyrai valdžia nesfirttereStujįa privastybių santykiai nereikalauja
ir neišmin- teritorijoj, jei tas kultas nė- ir moferys, kurių viso yra tiškuoju 'buddistij dvasiškių Biiddistai su protestantais ima
/gyvenimu. Tuo laikotarpiu pa- draugautis. Buddistai, protes
tinga būtų to reikalauti — kad viena jų netu- į r a priešingas krikščioniškai 54,619.
Nuo 1868 m e t ų r e m a n t ista-^fliam Btuldkmte .įvesta įvai- tantų pavyzdžiu, gaminasi nuo
retų dar kitų santykių su trečia valstybė, ku dorovei, pažymima projekte.
savų giesmių knygas, iš kurią
*~z:
. . _ —^
—
.
...
.
ri iš savo pusės neturi jokių arba tik blo
M«22CM5E
_
gus Santykius su antrąja.
kad hole:: mūsų santykiai su latviais ir estah l i n & emooionalį elementą, reikia tikėtis, ir į n a m i u o s e bus giedama,
Katalil|byė Japonijoj užima
Mūsų visuomenėje nekartą tenka išgirsti yra laikomi draugiški, tol jie neprivalo daryti vieni it kiti greičiau suartėjime abipusiai
nepasitenkinimo balsų, kai pastebimas didelis nieko, kas butų Lietuvos atžvilgiu neabejoti natidai 'ti laimei, negu nepagrįstais sentimen- mažą vietą. Daugelis buddįstu
talųnių diktuojamais prietaiškals Vieni kitus labai nedraugingai į katalikusantykių glaudumas tarp Estijos, Latvijos ir nai nedraugiška.
Atskyrę privataus gyvenimo sąvokas ir kaltindami. Pats reikalas yra aiškus; jo ne atsineša, bet katalikybe,nau
Lenkijos. I r visai be pagrindo. Vieno, ko mes
supratimas ar nenoras suprasti yra Visoms dojasi laisve. 1928 metais im
lietuviai galėtume iš latvių ir estų, kaip savo mastus nuo valstybių gyvenimo tokių pat
Sidnis valstybėms pavojingas Mažoji Pabaltijo perijoj katalikų skaičius 1,809
geri} kaimynų reikalauti, tai ne to, kad var sąvokų ir mastų bei pagrįsdami valstybių
dan mūsų Vilniaus reikalo jie sąmoningai bld santykius sveikais abiem pusėm naudingais valstybių santarvė (entente) y r a niusų visų asmenimis padaugėjo. Saittdir
Japonijoj yra 89,390 katajikų.
' gintų savo santykius su lenkais, bet tik to.*Į interesais ir pašalinę iš tų santykių bereika- būtenybė.

Negalima laikyti paskutine priežastimi
pastebimo nesisekimo suartėti ir tą aplinky
Bendradarbiams ir korespondentams raštų nefr%jei neprašoma tai padaryti ir n e prisiunčiama tam bę, kad gyveninio per ilgūs amžius atskirtos,
tikslui pašto lenkių.
kitoj religijos ir kultūros įtakoje išaugusios
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 tai.
dar giminingos tautos atitolo vienaj nuo ki
kasdien.
tos visu savo mentališkumu ir atprato besuSkelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarus.
Skelbimai sekančiai dienai priinmnii iki 6 siprasti. Ir čia kaip tik lietuvių latvių kon
gresų tikroji darbo sritis pašalinti, kiek tai
vai. po piet
yra galima, tąsias kliūtis vieni kitų suprati
mui.
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DIENOS KLAUSIMAI
MBS IR LATVIAI.

Praeito mėnesio pabaigoje Kaune įvyko
Lietuvių Latvių vienybes kongresas, apie ku
rį abiejų tautų spauda daug rašė.
Lietuvių Latvių vienybės tikslas tai yra
noras suartinti dvi tautas, kurios save vadi
na broliškomis.
Pabaltės valstybių, pinuon eilėn Lietu
vos, Latvijos ir Estijos, glaudesnio bendra
darbiavimo idėja galima, rašo " R y t a s " , nesi
bijant perdėti, pasakyti atsirado bemaž kar
tu su tomis valstybėmis. Tas pats dienraštis
toliau sako:
Aplinkybėms veikiant, toji idėja tai ryš
kiau iškyla, tai vėl kuriam laikui lyg pa
mirštama. Bet visiškai ji
nebuvo žuvusi.
J i vargu bau kada ir galės žūti, nebent minė
tos tautos imtų nelabai branginti savįįs ne
priklausomas valstybes, kas yra neįtikėtina.
Vis dėlto nepaisant to aiškaus reikalo, visų
puikiausiai suprantamo, rea'ljai visam šitam
startėjimo dalykui padaryta nedaug, gal net
ir labai maža.
Ir kongresai ir šiaip oficialūs vyriausy
bių santykiai tuo tarpu neišėjo iš paprastų
pusiau ar visiškai oficialių santikių ribų; tai,
žinoma, nereiškia, kad iš vienos ir kitos pu
sės nebūtų tikra reikalo supratimo ir- noro.
Čia, matyti, esama priežasčių kitoje srityje.
Mums atrodo, kad daugiausa politikos srity
je jųjų randasi. Pirmiausia mums atrodo,
kad kaip Lietuvoje, taip ir Latvijoje esama
politikų, kurie norai ir dažnai linksniuoja mi
nėtų Pabaltijo valstybių sąjungos reikalin
gumą, bet ne nuoširdžiai, tik del to, kad ki
taip kalbėti esą ne madoje, nepatogu, kurie
tai idėjai nepasitiki ir užtat del jos realizavi
mo nieko nepadarė ir nepadarys. Ne kartą
tokie savo žygiais, priešingais šiai idėjai,
susilpnina pasitikėjimą jąja ir tuose, kurie

nuoširdžiai jos realizacijos pageidauja. Tokių

in

Main Ryd ; o.

YEERy MEDŽIOTOJAS.
Vertė.* Andr. Borkauskas.
(Tąsa)
— Taip, lindynėn jiems patekti bus
perdaug sunku, nes laivelių neturi, o jo
dinėja visada raiti. Bet jie gali mus ap
supti, net ir dabar mus seka ir saugoja
prie pastatytų mūsų žabangų. %
— Ką dabar mums daryti? — pa
klausė Ralfas.
— Reikia kuogreičiausia važiuoti ir
surinkti visas pastatytas žabangas, o kai
liukus gerai čia pat urve pasl-ėpti, gi pa
tiems tuojau bėgti iš čia, tik gal jau bus
pervėlu!
Apsiginklavę šautuvais, pasiėmę ge
rokai kulkų ir parako atsargai, senis su
jaunikaičiu nuplaukė tolyn. Ralfas taip
atsargiai irklavo, jog nebuvo nei ma
žinusio pliuškėjimo ar ūžimo girdėtis. Dže
kas Viljamsas su šautuvu rankose aty(džiai sekė krantus.
.

Tuo tarpu pasidarė tokia tyla, kad,
rodos, visa gamta Imr4, o tai mirtinai ty
lai nekliudė
nei bizonų baubimas ar
paukščių kliksmas. Gi iš po tokios ty
los senis lyg jauste jautė artėjančią kokią nors nelaimę. Todei medžiotojai, ma
nė, kad čia toliau indijonų nėra buvę, už
tat neapsakančiai abu džiaugėsi. Toliau
jie plaukė per labai siaurą upėje vietą,
kur strėlė paleista iš lanko lengvai ga
lėjo perlėkti iš vieno krašto upės į kitą.
Tik įvažiavus jiems į patį upės siau
rumą, staiga kairiame upės krante pakilo baisus riksmas, nuo kario jiems net
plaukai ant galvos pasišiaušė jie pamatė
indijonus. Priešaky ant kaKvos stfcvėjo
jų vadas Tea-Ut-ve, kurį Viljamsas jau
iš tolo pažino. Indijonų vadas davė jiems
ženklą prisiartinti prie kranto. Vargšai
medžiotojai viską pildė kas buvo liepia
ma, nes kitaip indijonai nebūtų pagailė
ję jiems strelų lietaus. Tik laiveliui įsi- į
sukus kranto pusėn, staiga, švilpdama
strėlė įsmigo tiesiog į širdį senam Vil
jamsui ir jis negyvas krito į. vandenį
apsversdamas laivelį. Tai šovė jaunas in-
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d i jonas burtininkas. Tea-ut-vė už to"kįį mirties baimės, nors ir kentė pragariškas
pavaldinio nepaklusnumį horejo jį mir ., kančias, kaip*-fiziniai taip ir-moraliai,
t imi nubausti,

bėt

prašomai

indijonų
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Ralfas žinojo,, kad iš jo pusės "pasirodęs

kaiti* ją pakabina atft įieties galo ir nuo
to laiko skaitosi suaugusiu vyru: dah.

.,
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•

vauja karnose ir kitur. Toji makžnėlė

paliko neižudęs, tačiau vis-gi liepė su perdidelis silpnumas ir- bailumas, del ko gija kokią'tai šventenybę; ir didelę gėda
jo priešai dar pasiučiau iš jo tyčiosis. būtų ją pametus kovoj."
rišti kaltininką.
Kada laivelis apsivertė Ralfas, kaip Indijonai, pa* itunuOs" j k buvo nelaisvė
Tėa-ut-vė įėjo į savo palapinę su jkižuvis, pasinėrė gildmdii ; ir 'iriaftė iš tų je, tai buvo viena giminių, kuri pasižytų tautelių vadais, kad išsprendus baltogeraširdžių pabėgti, tik pasirodžius jam mėjo gražumu ir dailumu. -Jie buvo apsi
įO belaisvio likimą. J i s pirmas užrūkė tai
ant paviršiaus Vandens, tuoj buvo sučiup vilkę trumpučiais sijonėliais ir apsiaus
kos pypkę, pagamintą iš šventojo raudon
tas trijų iiidijonų, kurie nežiūrint jo smar tais iš briedžio kailio, susijuosę šikšni
molio nuo Orinoko krantų- Iš tos py]i
kjius priešinimosi; ištempė jį ailt kranto niais diržais ant kurių kabėjo skalpai. ••
kės indijonai rūko tik per tam tikrus po>
Už nugaros turėjo makštę su strėlėmis, j
ir pastatė prieš Tėa-ut-vė.
džius, kada reikia ką nor s nutarti. Tea
rCaip tu drįsai bėgti!
piktai o rankoj j ietį su lanku. Ant jieties galo j
ut-v^ pirmasis giliai iš jos užtraukė su
užklausė jis Ralfo, t Ik, suprantama, anglų Į buvo priveržtas .amuletas, apsaugojas saiškilminga svarba, o paskui davė kaimv
kalba.
| vininką nuo netikėtos nelaimės. Šitie į i
— Mes su tėvu pasidavėm junts, gi jus į rankiai indijonų įgyjami taip: kada vai •ffuijflft'kitam, pakol jinai neapsuko visu>
kinui baigiasi trylika metų, tai jis išeina čia esančius tarybos dalyvius.
jį užmušote, ,— drąsiai atkirto Ralfas.
Senas Teą-ut-vė pirmasis prabilo
— Baltaveidis teisingai man išmeti į dykumą kur meldžiasi ir pasnikauįa tol,
kol jam ^prisisapnuoja ar gyvulys ar šiaip 'susirinkusius.
nėja už tokį tavo pasielgimą! s
• srtffci^i* "^afe ^v^
— Už tai vėliau aš tave pamokysiu, koks daiktas. Daiktas, kuris prisisapnuo- j
raudonodžiai, nuolatos kov<
—*- Tea-ut-vė vėl grasino burtininkui ,pri- \ ga meldžiant didžiąsias dvasias globėjo, •
janle su baltaisiais, kurie ateina į mū^
pildytas pasiutusiu pykčiu.
+ tai jis ir palieka tuo globėju.
•tyrlaukius, medžioja ir kitas šunybe
Jis ieško, o atradęs užmuša. Užmušęs
Ralfą pririšo prie medžio ir taip SU- \
CBus daugiatt)
varžė virvėmis, kad ta įsispaudė į nelai nuneša 'kailidkią burtininkui. Burtininkai
mingąjį ir neapsakomai kankino. Bet ant iš tos odos, pasiuva makšnelę ir«nupai- j
jo veido nebuvo matyti jokio išgąsčio, nei šo ant jos paslapthųrus paveikslus. Jauni. .A
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Cernausko Darže
PIKNIKAS
Justice, Illinois
Liepos- July 14 d. 1929
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Piknike bus geras restoranas, smar
kus "straikeris", apvalus baras, sal
dutis ice cream, stebėtinas laimės ra
tas, senatvės parama, Rūtų darželis,
trapūs sūriai, gardūs saldainiai: "Rū
tos", 'Birūtos' ir kitu firmų. Taipgi
čekolado plytos, auksuotos knygos,
prenumeratų laimėjimai, evoliucipakulų
Pjmonkės, Marijampolės
J
L
L
kupčius su pikta Sore ir daugybė
1

abilo į

s kovoį mūsų
bes
)
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79th Street & Archer Avenue

naujenybių. Atvažiuokite pamaty
site savo akimis, išmėginste laimę ir
paremsite Draugą".
KAIP VAŽIUOTI? Geriausia au
tomobiliais, bet gera bus ir gatvekariais. Dasiįrkite į Archer Ave. Sėski
te į Cicero gatvekarį. Privažiavę Chicagos miesto ribas, paimkite Justice
gatvekarį ir toliau važiuokite iki var
tų ČERNAUSKO DARŽO.
*
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į[ dette u#fii. Bifd'efe poperos ro^neš ži*ri*s. Kita& informacijas lėlio, kopijų skaitytojai pas
lis pradeda suktis. Balta po- teikia žinių biurai arba spe taiso klaidas ir užrašo antpiera eina j masinę, ir išeina cialiai korespondentai. Iš ži galvius. 'Tie vyrai turi būti
dideliais juodais antgalviais. nių biurų, Associated Press y- ypatingai išlavinti, nes netik
Lapatuoja, tabaluoja,
Prof. Kampininkas
Tuoj nešama į " i š s i u n t i m o " ra geriausia žinomas.. Dažnai turi pasakyti ypatingą faktą
Lig kad butų raišas.
kambarį, kur vyrai laukia, viršuje žiiri'ų matome " B y A. bet vartoti paskirtą skaičių
reišMif žinios pagrįstos raidžių.
kad. popieras suristi puA\3&te P.'\
Nors ir šalta — be kepurės,
ir tuoj pristato' laukiantiems | per Assofc&rted Press/ Ladk-1 Kuomet perskaityto jas perPamanai — išvytas,
tfaščiai p r i m u s o prie' tote or-įskaito straipsnį, jis siunciavaikams ir trokarns.
0 galva jo kaip teliukas
Į dvidešimts
ptehkias n*iif- ganizacijės ir todėl jį teikia mas į sustatyme kambarį, kur
Karvės sulaiiaytas.
nutas po pasikalbėjimo per te- } e m s v i s o 1 ^ ž i n i a s ' ^ o r m a j linotypo opera*»iu6 sustato.
1
Važiuok strytkariū 1 —išvysi; lefona, r e d a k t o r e s išgirsta cijos yra siunčiamos telegr'afi- Į Be tų m a s i n į nebūtų galima
vaikų balsus gatvėse*: ' ' E k s  Ae rašome rtfc&inėle, pav., kai išleisti modfetfuško laikraščio.
Sėd " s p o r t s " pasipūtės,
«?I A. VafetybS^ prezidento kal Straipsnis siunčiamas spau
Kelnės plačios, o ant "šitf- tra! Ekstra! Didele" Nelaimė I "
ba buvo išsiuntinėta, žinių sdinimo mašinoms. Čionai pir'»
Jie labai patenkinti, nes žino,
sų
kati'tai jų laikraštis visų pir- biuro atstovas paraše tą kai- Į m a kofiją pagaminama ir pa
Vyrai, vyrai, visi sako,
Paneiakos nusmukę.
mia'ttsia praneša apie atsitiki bą ant rašomosios mašinėlės siunčiaftia. atgal perskaityto
Razumniausi žmones,
Washingtone, o kitos elektri jams
pertaisymui.
Didel4
Batzd$ skutai — masažuoja, mą.
Todėl verti kuodidžiausios
nės rašomosios mašinėlės tą "Double Octuple" j&mm pa
Pudros deda? — velia,
Miesto redaktoriaus telefo
Pagarbos, godonės.
kalbą atspausdino po visą gamina 288,000 laikraščiu nuo
O panosėj pusę colio
nas vėd skamba. Moteriškė
šalį. Kitos rųšies žinių biurai keturių iki aštuoniųs^ūslapių
Stočių plaukų želia.
Esą, jie madų nevaiką,
pametė šuniuką. Telefonas vėl
pristato paveikslus ir kitokią į valandą. *
Tik moters tą daro,
skamba. Giminė piašo infor
medžiagą.
Savo* akyse, garsinimų de-'
Taip, mųs vyrai nepas'lieka, macijų apie nelaimingo trau
Jų^ drabužiams nieks "pa, Didelio laikraščio edftotia- parta'mėntas yra svarbiausias
Ir jie madas valkos',
ternų''
kinio pasažierius. Tuoj tele
lai parodo to laikraščio nusis laikraščio
departamentas.
Diržais pilvų' jatf nevaržo,
Paryžiuj nedaro.
fono mergina negali visiems
tatymą. Editorialus rašo re Daug laikraščių, kurie parsi
Kelnes laiko " š l e i k o s " .
žmonėms atsakyti. Šimtai klau
daktorius ir jo pagelbininkai. duoda už tris centus, lėšuoja
Gyrias, mados jiems nerupi,
simų ateina. Per vieną arba
Didelis laikraštis turi specia
Taigi, vyfa4, nekalbėkit,
Tik moters jų žiuri,
dvi valandas du raporteriai liai išlavintus žmones edito- net dešimts centų jį pagamin
ti. Ret laikraštis pats už save
Kad tik moters vienos,
Linkti į visas kvailybes
išduoda surašug sužeistų. Po rialams rašyti. Kartais paša
užsimoka visokiais apgarsini
Apie madas vis svajoja,
Noro jie neturi.
to reifca pagaminti antrą' i¥ liniai žmonas, neprigufintieji
mais. Apgarsinimo skyrių ve
Per naktis ir dienas.
trečią laikraščio laidį su1 Va prie laikraščio, pagamina edi
dėjai gauna geresnes algas
liausiomis informacijomis.
Kas taip kalba - nebematorialus, pa*?., mokyklos pro už redaktorius. Tik kuomet re
Vyrai ir-gi nėra cacos,
to,
Tokios dramos labai dažnai fesorius ifptin. Editoriaki re
daktoriai yra tų laikraščių sa
Ir jie madų žiuri,
Ką mųs vyrai daro,
pasirodo didesnių laikraščių mia republikonus arba demo
vininkai, jų algos būna di
Kartais net perdaug kvaiKampteHiks' gerai tai mato, o f i s u o s e N o r s jų algos mažos, kratus, stovi už prohibiciją ar
desnės. Bet visvien sunku pa
lyscių,
Nes jis akis turi.
vistiek labai daug jaunų vai- ba prieš, ir taip kitais svar
sakyti, katras skyrius yra
iS
Ant savęs išdaro.
" -^
.
kinų nori būti laikraščių ra- biais kasdieniniais klausimai svarbesnis: redaktorinis ar ap
Pereitą šeštadienį ir paskui ; p o r t e r i a i s . Visuomet yra dau- sulig nusistatymo redaktoriaus
garsinimų. Cirkulacija prigu
J ų tarpe ir-gi daug yra antradienį prof. Kampininkas giau raporterių negu darbų.
arba žmogaus, kuris kontro
li nuo laikraščio turinio ir ap
Panašių į t ošę;
buvo išvykęs, kaip ir visi
Paveiksliniai laikraščiai, ku liuoja laikraštį.
garsinimų ratos.
Kitų galvos' užuot proto, buržujai, atostogoms... vienai
'rie duoda daugiau paveikslų
Kiekvienas į* laikraštis turi
P. L. I, S.
Neužtrinta košė.
dienai, del to visi, ypač be negu žinių, ir radio, šiandien
knygyne arba, kaip raporte
dieviai, Kampely buvo' pasi-} , \
i~^«
"lavon vietą''.
^ J
*
duomi dieniniams laikraščiams riai vadina,
Štai, žiūrėkit, eina " s y k a s " ,
jtFOEAf
labai sfiprią* kovą.
Tas
paskutinis
vardas
duotas
gedę simpatingd-^mano pikceKelnės — bulvių maišas,
i
—
Štabas
didelio,
dienraščio
su
knygynui, nes tenai laikoma
rio.
Saulė pabrango.
sideda iš apie dviejų tuks biografijos ir paveikslai tūks
iančių darbininkų. Tiek gyven tančių žmonių ir visuomet ga
— Ko ponas pagrįsti iš šil
tojų turi mažas miestelis. Ir tavi laukia, pakol tie žmonės tų kraštų? Kaip ten ėjosi?
Susiduria New Yorko " L " I policijos stoties pasiųstas, kad tų darbininkų darbas yra kuo- numiršta. Laikraščio redakto— Labai gerai, tik negai
torius gali bile kada nueiti į
traukiniai. Į trumpiausią lai-, gavus visas informacijas. Mie- jvairiau^ias.
lestingai Pietuose pabrango
Iš dviejų tūkstančių žmo knygyną bile katrą dieną ir
ką po nelaimės žmonės gatvė-lsto redaktorius įsako "perra
saulė.
šė skaito apie atsitikimą. Šia- š y m o " vyrui stoti prie tele- nių, apie šimtas ir pusė rašo. tenai pasiskaityti kas apie jį
•
me straipsnyje bandysime sek- fono. J a m raporteris viską Telegrafinių komunikacijų pa bus rašoma kuomet jis nu
t i. kaip didelis dieninis New praneša. Jis ant poperos už galba jie kasdien produkuoja mirs.
Kopijų skaitytojai parašo 1
Yorke laikraštis taip greitai sirašo tik svarbiausius fak- tiek medžiagos, kiek imtų vi
dutinio didumo knyga. Di antgalvius.
Raporteriai ir
gali pristatyti lavo skaityto-, tus.
jams visas svarbiausias infor- Į ž į n i o s y m s v a T b i o s . N e l a i . džiam laikraščiui 100,000* žo perrašytojai vyrai parašo sa
džių į dieną yra paprastas re vo straipsnius ir paduoda juos
niacijas apie nelaimingą atsi-. m - j ^ ^
keli į ž y n m s žino.
kordas.
miesto redaktoriui, kuris tvir
tl imą
*
'
į nes. Tik miesto redaktorius
Pažiūrėkime į to laikraščio • ramiai sėdi rūkydamas ciga- Ranorteriai surenka vieti- tina ir padeda ant kopijų sta-

Prašau Į Mano

peli

—
—
—
—
mas,

J

DIENINIS DIDMIESČIO LAIKRAŠTIS,

miesto redaktoriaus ofisą. Te-irą. J i s jau pripratęs prie vilefonas suskamba. Redaktoriui į šokių atsitikimų,
pranešta, kad du traukiniai
Spaustuvėje darbininkai ga
susidurė tokioj ir tokioj vie
mina tos dienos, laikraštį. Dar
toj. Raporteris iš arčiausios
bas susyk pertrauktas, kol
naujas atsitikimas bus apra
ŽEMĖ TEBĖRA KAIP
šytas ir jiems pasiųstas.
BLYNAS.
Ediforialiame
kambaryje
vyrai bėga į visas puses. Ke
li rapofteriai greit nubėga į
knygyną. Čionai
laikraštis
laiko aprašymus; biografijas
ir paveikslus garsesnių miesto
žmonių. Jie sugrįžta su reika
linga medžiaga ir paveikslais
svarbesnių nelaimės žmonių.
Tas viskas pasiunčiama į su
statymo (composing) kamba
rį, kur laikraščio pirmas pus
lapis lieka permainytas.
Štabas iš dviejų tūkstančių
laukia, kol perrašymo vyras
užbaigs straipsnį. Jeigu per
rašymo vyras yra geras laik
raštininkas, jis nesunėrvintas
\Vill)ur Glenn Valiva, galva — patenkintas. Nes jis žino,
^ion miestelio, 111., kuris dar kad į trumpą laiką visas mies
vis tiki, kad žemė nėra aps tas skaitys tai, ką* jis parašė.
krita, bet plokščia, kaip blyKaip tik greitai j i s užbai- j
ntts. Jos vidurio centras esąs gia puslapį, puslapis pristato
ten, kur mes vadiname šiaurės mas linotypo mašinoms, kur
ašigaliu. J i s nesenai sugrįžo* tuoj būna atspausdinta: Spau's
•v
ia Palestinos.
- dM&mosios mašinos- vėl pra^

oro pragyvtenA.
Kuo užsiima tavo brolis!
Iš oro pragyvena.
Tai ką, ar jis lakūnas?
Ne. Tik, klarnetą pūsda
orą panaudoja.

DIDŽIULIAI TOMAI.

jo leio&nd pradžios, fief " Ži
d i n y s " darosi kaskart cttf įdomesnis ir tiesiog buttjt~ Ne
dovanotina, jeigu kuris inteli
gentas, vistiek kurios bėMtų
profesijos, jo nesiprenumtefriabtų ir išskaitytų bent nuo f$Ž9
metų pradžios.

" Ž i d i n i o " kaina met. #L50,
Puošia kiekvieno lietuvio in
pufm. $2.90.
teligento biblioteką; kurs skai
Adr.: " Ž i d i n y s " , K a i i * ,
te "Židinį", didžiausią mėne
sinį lietuvių žurnalą, nuo pat Laisvės 3.
====•

Taupymo Sąskaitos
•

P a k e l t o s J Šį Banką
iki ir i n imant

Liepos 15-tą
Ir
.

.

•

Taupymo Depozitai
Padaryti per tą pat k&otarpį nes nucn
v«
smičius
nuo

Liepos 1-mos
«^» m

MANUFACTURING

Central DISTRICT

TRUSTINE Kgi^PĄNIJA
1110 West 35th Street
#

Valstijinis Bankas
Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

•

-b-

Nepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvę dovane
lių. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama.
'^Draugas" patarnaus jums kuogeriausiai.
"Df mį&s99 sftničk pinigus į Lietuvę pet didžiausius
Lietuvos Bankus, kurie teikia gėrę, teisingę ir greitę
patarnavime.
w

Tūkstančiai pagerinime
čėfttrafio ofiso įrengime per 5 frtetus
Per pastaruosius 5 metus telefonų centraliame ofi
se padaryta šimtai didesnių pagerinimų, o mažes
nių pagerinimų padaryta tūkstančiai. Pagerinimai
padaryti ant switchboardo, vielose, jėgos tvarky
me, kondenseriuose, selektoriuose ir suradime ge
resnes ir tinkamesnes medžiagos gaminime įrengi
mų centraliuose ofisuose.
Tie pagerinimai ne vien gelbėjo atlikti vis didė
jančius reikalavimus telefono srityje. Tas taip-gi
davė galimybės pagreitinti patarnavimą ir galimy
be susisiekti su įmonėmis bile kur gyvenančiais
Suv. Valstijose, ar tai jie butų trečiame namo augste, ar. už trijų tūkstančių mailių.
Čia dar ne galas Bell Systemai. Vis geresnis ir ge
resnis patarnavimas už kuopigiausią, kainų yra
jos tikslas.
ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
OnePotlčy

-

CtoeSyttem

.

Universdl Service

t>fatigĖ$^ siunSa pittigUš pettedotms, čekiais-draf
tais ir telegrama. Pinigai esti išmokami Litais arba A
merikos doleriais, taip, kaip siuntėjas nori.
Norbttfcji gėrę ir greitę patarnavime, kreipkitės:

DRAUGAS PVB. CO.
Ž$Z4 Šo. Oakley Avenue,
Chicago, 111
TELEFONAS: ROOSEVELT 7791
Ofisas atidarytas kasdienę nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak

^ >

v
«•
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tfrečiacTieins, Liepos 10, 1929
mmmm

AR SAPNUOJA
GYVULIAI?
Ką šiij. naktį sapnavai! —
paprastai klausiame vienas
kito rytmetį pabudę. Ir pasirodOy kad vienas yra buvęs
karaliumi, arba bent jau ne
toli to, kitas valgęs gardžiau
sių valgių, trečias matęs sa
vo mirusį tėvuką, ar motutę ir
t. t. Žodžiu, sapnai yra lyg
koks
kinematografas,
kur
praslenka įvairiausi vaizdai—
vieni paprasti, diena dirbti
ar matyti, kiti tik svajoti,
mąstyti.
Ir čia kyla įdomus klausi
mas: ar šitą malonų dalykėlį,
sapnus, turi tik žmones, ar
gali sapnuoti ir gyvuliai, pa-

ADVOKATAI:
JOHN B. BORDEN
(John

Begdziunas

Borden)

i

vyzdžiui, muBii šumes, arkliai
ir k. t
Gilioj senove^ buvo mano
ma, kad sapnas yra ne kas ki
ta, kaip žmogaus sielos Šioks
ar toks Veikimas. Kūnas už
miega, o siela pasijunta lyg
laisva ir ima klajoti. O jeigu
matome lritus žmones ar miru
siuosius, tai reiškia, kad jų
vėles buvo atskridusios ir t.
t. Sapnams visada buvo pri
duodama ypatingos pranašin
gos reikšmės.
Graikai (filosofai: Platonas,
Aristotelis ir k.) manė, kad
sapnuoti gali tiktai žmogus,
turįs nemirštame, sielą. Aristo
telis skyrė dvi sielų rūšys:
protingą.
nemirštamą sielą
(anima intellectualis), kurią'
turi žmogus ir gyvuliai. Sap
nuoti gali tiktai turįs protin
gąją sielą, reiškia, žmogus.
Bet ir pats Aristotelis jau
pastebėjo, kad esą galima, kad
sapnuoja

ir Suneš, ir

arkliai

ir kiti keturkojai, o gal net ir
paukščiai.

ADVOKATAS

n

—

i

D A K T A R A I

tastingiausi, be išvidinio są kaip kartais šunys miegodami Kokį iš to gavai įspūdį?
ryšio ir t. i.
Liudininkas:
ima urgzti arba vkginti uoTaigi, iš *to \faeo matome;' dega. O ar Būtinas dalykas,
— Nutariau niekados neves Telefoną* BouleTard 1981
kad žmogaus siela sapnuos i kad sapną būtinai turi sekti ti.
visai nedalyvauja, kaip plr- į ir 1 dm -tiktas judėjimas ? Juk
miau amonių buvo manoma,'ir mes Jie-vkada sapnuodami
Ofiso Valandos: 9 Iki 11. 1 iki s
—
diena, ir 6:89 lkl 9:89 vakare
ir kaip dar ne vienas ir da- '• šūkaujame arba Jpo lovą šoki©R. M. T. STRIKOL
4608 So. Ashland Ave.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bar mano. O jeigu sapnai tu- 'nėįjame kartais miegame taip
Chlcago, 111.
Netoli 46th S t
4601 South Ashland A venų e
J
ri įkuomet pranašingos reikš- tyliai, niekas ir nepasakyTelefonas BouleTard 7821
Rea, 6641 South Albany Arentu
mės (pav. Jokūbo sapnas, tę, kad sapnuojame. Ir gyvu- S
Tel. Prospect 1986
Valandos
1-4,6-8 Nedėlloj 16-11
Juozapo ir faraono sapnai ir Kai kartais sapnuodami gali
Rea. Tel. Midway 2611
Ur. B. X). 0 U P L E R
k.), tai tuomet jie yra jau visai #ei knrtėtį, nei kokių GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
,
ne paprasti sapnai, bet pa garsų išduoti.
Oakley Ave. Ir 24-tas Street
pfiso Tel. Canal 2118
Telefonai
Canal 1718-6241
Namų Tel. Lafayette #998
ties Dievo siųsti. O jei pro
Ar sapnuoja mažesnieji gy
Valandos: 2 lkl 4 p. p. Panedėlials
Ir Ketveriais vakare.
tinguji siela sapnuos visai ne viai, Vabzdžiai ir k. (pav.,
dalyvauja, tai galimas daly kad ir mūsų muse), sunku pa
kas, kad sapnuoja ir gyvuliai. sakyti, nes jokių davinių tam
OFISAS
į
Ir bandymai tuo atžvilgiu pa nėra^
1900 S. HALSTBD STREET
sitvirtino.
Taigi, malonumą, kaip ko
NAMAI:
Gydytojas ir Chirurgas
kiam
kinematografe
matyti
įVokietis, Dr. Emil Lenk
4193 AECHER AVE.
Ofisas 2402 WEST 68 STREET
pasakoja, kad vienas vokietis, vairiausius Vaizdus, turime
Kertė 8o. Vfestern Avenue
Tel. Prospect 1028
bedarydamas bandymus, pas ne tik mes, bet ir mūsų bė Valandos; prieš pietus pagal sutarti.
Rezidencija
2869 So. Leavitt S t
tebėjo, kad miegodami šunes riai, rudkiai, rainės ir k. Ne- Namuose 2-4 po plet, ofise 6-8 v. v.
Tel. Canal 2886
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. • .
mosuoja uodega, ir net loja. pavydekinle ir įiems tos la?-'
Nedėlloj pagal susitarimą
Tiktai lojimas labai lengvas, unes.
Res. tel. Van Buren 8858
Antkopt
silpnas. Arkliai miegodami iriia skliautyti ausie. O medžio
PILNAS EGZAMINAS
—.
——
GYDYTOJAS
LB
CHIRURGAS
klės šunys net visu kūnu dre
15.00 TIKTAI $5.00
Teismo parodymai.
ba ir nori bėgti. Iš to viso
Suite 406
157t Miltvaukcc Ave.
S P E C I A L I S T A S
Tel. Brunswlck 0624
Taigi nenusiminkit, bet eikit
aiškiausia išvada, kad jie sap
— Teisėjas: Tamsta matei,
pas tikrą specialistą, ne pas koki
Valandos; nuo 2 lkl 7:80 vai. vak. nepatyrei^ Tikras specialistas, ar
nuoja, mato sapne įvairius kai šis vyras su žmona pešėsi. kasdien. Nedėllomis nuo 1 iki 2 vai.
ba profesorius, neklaus jūsų kas
po pietų.
vaizdus.
jums kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pats, po pilno išegzamiDarant bandymus su paukš
navimo. Jus sutaupysit laiką ir
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
O
P
T
E
M
I
T
R
I
S
T
A
I
čiais ir-gi buvo pastebėta, kad
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
jie neturi reikalingo patyrimo, su
paukščiai, galvas po sparnais
rėdymui žmogaus kenksmingumų.
pakišę miegodami, ima judin
Mano Radio — Scope — Raggi.
X-Kay
Roentgeno Aparatas ir vi
i
ti kojas; o kartais net visas
siškas bakteri o logiškas egzamina
Nuo pradžios nėštumo iki vaikas
vimas kraujo atidengs man jūsų
kūnelis dreba. Lakštingalos i- nujunkinamas.
Tai
laikas,
kada
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
ma kartais net giedoti. Giedo Phillips Milk of Magrnesia moterims
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata
daugiausia pasitarnauja.
ir gyvumas sugryš jums taip kaip
jimas ir-gi silpnas.
Jis
palengvina
motinų tąsymą I
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
i

i

TeL Lafayette 5793

DR. S. A. BRENZA

y

DR. A. L YUŠKA

• i

Dr. A. J. JAVOIS
Office: 4456 S. Californla Ave.
Vai.: S iki 6 po petų, T lkl •
Nedėlioję pagal sutartj.

Tel. Canal 6764

DR. A. RAUKUS
GTYDYTOJAS,
CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAi

*i

Gydo staigias ir chroniškas ligas
•yru, moterų ir valkų
DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną a a e
pietų Ir 8 vai. vakaro.
Nedėllomis ir seredomls dk
likai no susitarus

DR. J. J. KOVVARSKIS

Ofisas ir Laboratorija
Ir X - R A T

2130 WWV

CHICAGO

DR. S. BIEZIS

DR. T. DUNDULIS

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt 6t. TeL Canal €288
Rezidencija: 8640 So. Maplewood
Avenue
Tel. Republic 7868
Valandos 1 - T - 8 & 7 — 8 v. T.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

J. P. WAITCHUS

Telephone

Central

6926

LIETUVIAI AMEftRGJE

F. W, CUERNAUCKAS
ADVOKATAS
134 North LaSalle Street
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Lecal Office; 1900 So. Union Ave.
Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 So. La Salle St.. Room I M I
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-1
Vakarais
1141 SO. H AISTEI) STREET
TeL Ttetory 0562
7-9 • . v. apart Panedėllo Ir
Petoyčioa

JOHN KUCHINSKAS
B. F. MAŠTAUSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI
2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street
Telefonas Canal 2661
•alandos 9 ryto lkl 8:66 vakare.
B ore domia ir Petnyčiomia ano 9
Urt 6.
».!«.!

Į "Draugo" pikniką.
Ciceriečiai dideliu šturmu
yra pasirengę vykti į "Drau
go" pikniką ateinantį sekma
dienį, liepos 14 d. į Černiau
sko daržą. Vieni iš jų vyks
ten linksmintis, o kiti pasi
linksminti ir kartu pasidar
buoti. Susidarė gražus ciceriečių būrelis pagelbėti "Dr
augo" piknike įvairiuose dar
buose. Ciceriečiai dirbs prie
vartų, prie įvairių ratų, mer
gaites prie saldainių ir tt.
Tuo tarpu padaryta tvarko
apie tų darbininkų vykimą į;
pikniką. Juosius dykai nuveš
šios kolonijos geri darbuoto
jai. Tą padarys Pranas Pau
ža su savo automobilium. Vin
centas Balsis ir biznierius
Antanas Lutkus, turįs Har3ware Btore. Šisai biznierius
jau per 2 metu vežė "Draugo' pikniko darbininkus su

nuo 1875.
DYKAI: motinoms Ir busiančioms
motinoms;
"Useful
Information",
svarbi knygą apie sveikatą motinos
h r kūdikio. Kreipkis į Phillips Co.
117 Hudson St. New York, N. Y.
Ji yra visai dykai.

savo masina. Jisai Uoliai re-}
mia visus naudingus darbus,
ir todėl jisai užsipelno mūsų
visų paramos. Pasižadėjo pa
tarnauti Silvestras Paseckas
ir Pranas Jankaitis su savo
mašinomis.
Apie "Draugo" pikniką vi
si ciceriečiai sujudo, kuomet
mūsų gerb. klebonas kun.
Vaičiūnas išaiškino žmonėms
iš sakyklos. Po šitokio gerb..
klebono pamokslo mUsų dar
buotojai pasileido į žmones su
tikietais. Tai visi noriai per
ka ir splenuoja būriais vykti
į pikniką. Ten vyks biznie
riai, profesionalai, amatnirikai
ir paprasti darbininkai.
Ciceriečių tarpe "stekenu"
nėra. Ir jų raginti daug nepriseina. Užtenka, kad gerb.
klebonas primena ir po to
mūsų veikėjams darbas lengvas.
Tas pftt.

TH«\TS

V»MO * * * S T H t
CVS THfVT « M O

'•» -n-

fttnr-<

Prirengiu teisingai akinius vi
enose atsitikimuose,
egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas.
Specialė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiams.
,
Valandos nuo 16 ryto lkl 8 va
kare. Nedėllomis nuo 16 ryto iki
18 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVE.

i

<# 9

Rezidencija 6600 S. Artesian Ave.
Valandos. 11 ryto iki S po pietų
6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėtė

po

numeriu

Džiovu. Moterų ir Vyrų L l ^ j
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2~-4 po
pietų: 7—8:30 vakare
Nedėliomis 10 lkl 12
TELEFONAS MIDWAX 2880

DR. S, A. DOVVIAT
ir

ofisą

SPECUALISTAS

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

Gydytojas

savo

4729 S. Ashland Ave.

«•

Boulevard

1401

^ l A. ŠIMKUS

Gydytojas,

Chirurgas

ir

Akušeris

3343 SO. HALSTED STKEET

Chirurgas

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

Nedėliomis
Susitarus
i

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 5918

25 METU PATYRIMO
Pritaikyme akinių del visokių akiu

| JOHN SMETANA, 0. D.

DR. A. J. BERTASH

OPTOMETRISTAS

i

DENTISTAI

DR.HERZMAN
U

3464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
pietų ir 6 iki 8 vai. vakare
Res. 8201 S. WALLACE STREET

B U Š U O S

Gerai lietuviams žinomas per 24
metus kaipo' patyręs gydytojas, cnlrurgas ir akušeris.
Gydo
gasvyru,
i jausius
elektros

staigias
ir chroniškas limoterų ir vaikų pagal nau
metodus X-Ray ir kitokius
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli l i o r g a a

Street

5=

Office Boulevard 7141

DR. C. Z. VEZELiS

APSAUGO
DRABLŽIUB
šlakstymas Larvcx:
Apsaugo nuo kandžių neskalbiamus drabužius, kau
rus, rakandus.

t

Ekspertas tyrime akių I r pritaikymo
akinių

LIETUVIS DENTIŠTA8
4846 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptlekoa

1025 YVEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Res. So. Snore
2238.
Jei
neatsiliepiama,
sauk
Randolph 6800.

1801 South Ashland Avenue

Platt Bldg., kamp. 18 S t 2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas
Plovimas Larvesu:
Valandos
nuo 9:80 ryto iki 8:30 va
Apsaugo
nuo
kandžiu
karo.
Seredomls
nuo 9:80 iki 18 r.
plaunamus vilnonius.
J
ryto. Nedėliomis nėra Skirtų
valandų. Room 8.
Phone
Canal 8698
mm
—

—

—

—

Tel. Canal

6288

DR. G. I. BLOŽIS
D E N T I S T A B J

DR. MAURICE KAHN
tojas ir Chirurgas

2201 West 22nd Street

4631 8 0 . ASHLAND AVE.

(Kampas Leavitt St.)
Valandos: Nuo 9 lkl 18 ryto
nuo 1 iki 9 vakare

Tel. Yards 0994

Dnwt for ffris ftpif BJ tlffltT
Tel. Brunsvrick 9624

DR. A. J. OUSS1H

e

1821 SOUTH HALSTED ST.

SPECIALISTAS
Inėjimas Rūmas 1016
86 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,

REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI.
Tel. Cicero 2888

TeL Boulevard 7589

Gydytojas ir Chirurgas

DR. J. E. ZAREMBA

NO

i eiTneR. »

DR. P. Z. ZALATORIS

ligų skilvio, žarnų, inkstų, odos,
kraujo, nervų, Širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo Žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią
užsisenėjuslą, - įsikerėjusią,
chronišką
ligą, kuri nepasidavė
net gabiam Šeimynos gydytojui,
neatidėliokit neatėję pas mane.

Palengvina akių Įtempimą ku
ris eatl priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo,
aklų aptemimo,
nervuotumo, skaudamą akių kar
sti. Atitaisau kreivas akis, nulmu
cataractus. Atitaisau trumpą reffyste ir tolimą regystę.

i

00 YOU KN0W WHY - - - mm m MM m Hmftgrm?

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6888

DR. VAITUSH, 0, D.

lietuvis Akių Specialistas

.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I

MOTINOS
IŠMOKSTA VARTOTI
MA6NESIJĄ

*-.

22nd STREEI

mm

Šiandien mokslininkai, be
105 W. Adams St. Em. 2117 tyrinėdami sapnus, pastebėjo,
kad sapnai yra ne kas kita,
TelephoM Randolph 6727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. kaip tik vadinamosios pasą
monės (pasąmonė — sustin
TelepiOTt Roosevelt 9090
gęs, apmiręs savęs žinojimas,
8 iki 9 ryte Tcl. lUpub. 9600
susivokimas) veikimas, kuo
met tikros sąmonės (sąmonė—
savęs žinojimas, susivokimas)
kontrolės nėra, bet jau šiek
(Juozą* J. Grisius)
tiek reiškiasi. Ir tikrai, giliai
A D V O K A T A S
vemti, rėmens ėdimą, "rytinę liga"; į
4631 S. Ashland A ve. (2 lubos) miegodami niekuomet nesap
Tas pats Dr. Emil Lenk prigelbsti virškinimui, švelni liuo-j
Telef. Boulevard 2800
nuojame, bet prieš rytą, kuo pasakoja vieną, bandymą su suojanti veikmė užtikrina regulerj
R E S I D E N C I J A :
vidurių išvalymą.
6515 So. Rockwell Street
met jau sąmonė pradeda reik- vilkiniu šunimi. Šuniui dvi
Phillips Milk of Magnesia yra ge
Telef. Repubiic 9723
resnis
už lime water
pataisymui
šti<. Visi diena matyti vaiz1
dienas nebuvo duota esti. ro karvės pieno kūdikiui, šaukštuko
dai, svajonės, įsivaizdavimai kelių dienų Tėl pora dienų užtenka tenjkur reikia pusę painlime water. Jis yra lengvas, ne
neišnyksta iš mueru sąmonės,! neduota esti. Ir štai šuo mie tės
kenksmingas ir veik be Skonio.
A D V O K A T A S
bet pasilieka pasąmonėj ir na k godamas ėme vilkinti uodega, Vhillips Milk of Magnesia viso
se aptiekose po 25c. Ir 50c. Visa
Nuo 9:30 iki 1 vai.
tį per sapną, pasąmonei vei- šnerves judinti, laižytis ir t. da reikalauk tikro, daktarų patvir
127 N. Dearborn Street
tinto per 50 motų.
Room 928
kiant, gali būti prikeliami, k a l t . Aiškiausiai sapnavo ėdys.
"Milk ef Maghesta" buvo Chas.
Tel. Pranklin 4177
H.
Phillips, Chemical
kompanijos
dangi (Ha nėr sąmonės kontro
Pagaliau ir mūsų žmones vaizbos ženklks S. V. užregistruotas
Nuo 3 iki 9 vakare
61 E. 107 St., Kamp. Michigan Ave. lės, tie vaizdai gali būti fangal nekartą yra pastebėję, ir jos pirmtakuno Chas. H. Phillips
Tel. Pullman 5950

, JOSEPH J. 6RISH

Vlrginia 6886

Lietuvis Dentlstas
1579 MILWAUKEB3 AVENUE
VeJandos; 9-11, i - | , 9-8:84
•ekmadienials ir trečiadieniais
pasai susitarimą.

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 iki 12 diena,
Nuo 2 iki 3 po pietų,

Ofiso TeL Victory l e 87
Oi. ir Res. TeL Heralock

SIU

DR. J. P. POfiKA
Tėl. Lafayette
^

••

DR. J. A. PAUKŠTYS

f

»--r. j* vi z- -"
lKlS!WAT10NAL CARTOON CO., M. Y, į

6821

}'£

DENTISTAS X-BAY
4193 Archer Avenue

1138 8- HALSTBD B I R U T
Antras ofisas ir Resldenoi|K
8504 S. ARTESIAN AVJL
Ofiso Vai. Nuo 9-11 rytais.- nuo
7-9 vak. Antro Of. Vai.: Nuo I - f
po plet: Utam. ir Subat Nuo
8-9 vak. Šventadieniais pagal s u 
tarimą.

•o^-.-KĮ^V

P

B

ji i mm H

Trttlatfffib, Ll«*9« 10, 1^29
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sis
Skaidąs, bueeris A. Grisius, lietuviai, d^kimes prie šios
West Side. — Lietuvos Vy- areštuota Laura TYeaver poliATVIRAS LAIŠKAS.
Jurgis Černiauskas, real estą- brangios organizacijos.
čių 24 kuopos mėnesinis susi- cijai išpažiho, kad tuo savo
A. Nausėda,
tininkas F . Savickas.
Prašau " D r a u g o " Redakci rinkimas įvyks liepos 11 d., darbu jinai norėjusi - užslėpti
Labd. Centro Pirm.
X Ciceriečiai kas valandą,
dukterys parvežtos iš Gary,
jos šį mano atvirą laišką pa Aušros Vartų parapijos sve savo purviną praeities gyve
"Draugo"
Ind., ir jau sveiksta. Jos buvo labiau įsijudina
nimą.
talpinti savo skiltyse.
taine, 8 vai. vakare.
r •
"
•
sužeistos per automobiliaus pikniko reikale. Veikėjas A- PRANEŠIMAS LABDARY- J o Malonybei
Protokolas bus skaitomas if
nastazas Valančias su K. Žil
BES KUOPOMS.
Mainysiu bizniava namą, ePonui B. F/Mastauskui,
X Šie bridgeportieeiai dar katastrofa.
svarbus dalykai svarstomi.
santi Cicero Lietuvių koloni
buosis už baro " P r a u g o " pik
Chicago, Blinois.
Pirm.
X Brighton Parko lietuvhj vičiu sparčiai lavina žemaičių
Žinome, kad centro pikni Aukštai Grerb. Tamsta:. —
joj į privatišką dviejų ar vie
nike; Sekleckis, Aleliunas, Gri dentisto Dr. J . A. Paiikščio su chorą. " D r a u g o " knygyne pano flato namo arba loto.
nius, Giržaitis, Palelinnas, Vil sirgo žmona ir nugabenta į sipirko naujij dainų gaidų. kas įvyks liepos 21 d. l a b d a 
Šiuomi noriu pareikšti Jums
CHICAGOS PAŠTE
S. KIELA
kis, Budrys, Draugelis, Šiu- Šv. Kryžiaus ligoninę. Ją glo Choras vis didėja naujais, ge-, rybės kuopos turi stengtis savo gilaus dėkingumo žodžius
LIETUVIAMS LAIŠKAI
kuodaugiausia parduoti serijų, uži profesinę paramą kalbamo
484^ West 14 Street
ras, (i ūdas, Vardauskig ir ki boja Dr. Strikolis. P-nia Pauk rais balsais.
X Cicerietis Juozas Vaičių- kurias turi, pasiėmusios. Da prietikio metu.
ti.
Šie laiškai yra atėję iš Eu
štiene eina geryn.
PARDAVIMUI ir-dinis na
X Jonas Tutoraitis, 2144
X Pradžioj buvo paskelbta, nas, turįs biznį ant To\vn of yra pora savaičių, galite dauVienas nesąžiningų darbinin ropos. Kam jie priklauso, te
mas, 4-4 kamb. visi xenduo"\X. 23 st., ilgai sirgęs namie, kad kolonijos eina į lenkty-. L a k e > 4 5 3 8 8 * Mardifield av., gelj parduoti..
kų buvo patraukęs mūsų įs gul nueina į vyriaušįjį paštą
Taip-gi prašau visuomenę t a i g ą teisman, primesdamas (Clark ir Adams gatvių) at ti. Kana $6,500. Atsišaukite po
dabar išvežtas į County ligo ne s " D r a u g o " pikniko tikietų P r a d ė j o " D r a u g o " piknikui
pirkti Labdarybėj serijas. Cen jai negarbės dėmę ir reika siimti. Keikia klausti prie lan 6 vai. vak.
ninę.
' • ; platinime. Dabar geriausia sto g r a ž i * * * * * *
4524 So. Hermitage St.
X Iš Springfieldo buvo at tras laimėjimui turi paskyręs laudamas nežmoniško už sa gelio, kur padėta iškaba "AdX Cliioagos lietuviai vilnie vi Brighton Park ir Cicero.
,,
(Savininkas ant 2-ro augščio
vykęs J. Atraškevieius su šei 125.00 pinigais ir keturias
čiai uoliai ruošias į " D r a u g o ' '
vo darbą atlyginimo. Šiame vertised WiIldow lobej nu$
X Juozas Dabravolskis ir
iš užpakalio)
myna pas Joną Jušką Cice- gražias dovanas*
pikniką: Jie sudarys didelį Nik. Karlavičius, West Sidės
atvėjuje man teko kreiptis į Adams gatvės, pasakant laik p
Į
i
——
ko
roj. Čia svečiams labai pati
Be
to,
tikietai
bus
geri
įTamstą,
Aukštai
Gerbiamasis
|
NUMERĮ,
kaip
kad
šiam*
mišri) chorą, kuriam
va biznieriai rengiasi važiuoti
PARSIDUODA namas ir
ko ir jie ketina kada nors žangai į daržą.
Advokate, kad atradus tiesą. sąraše pažymėta. Laiškus paš
dovaus North Sides veikėjas vakaeijoms i AVisconsino vals
keltis į Cicero.
Kuopos, kurios turite seri Tamsta sugaišai visą dieną, tas laike tam tikrą laiką, o kriaučiška šapą su visais j Juozas Berkelis su Ciprijonu tija.
taisymais siuvimo, klynijimo,
X Teklė Kelpšienė šešti me jas pardavimui, surinkite ir t e i s m e i k o d e į i e š k i n i o n e t e į . : paskui sunaikina.
Drukteniu iš West
Sides.
est Sides.
x Visi, kurie esate paėmę
'l .
V
, f,•
' ZT^-Zi*
1/<17
prosijimo ir valymo. Savinin
W
?
si
singumą,
apgindamas
mūsų
įs\
X Antanas Vaičiekauskas, l - D r a u g o " pikniko
906 Dapnienė Ant.
tikietųlf * *
* T
^ ^
Sft
T&&Š ^
kas važiuoja į Lietuvą.
So. 50 Ave. Cicero, 111.
misijai, kad visi tie, kurie tu- taigos garbę ir neimdamas už
uoliai pasidarbavęs Marijonų platinimui, dabar sujuskite.
910 Cardausaitė Roz.
3751 Parnell Ave.
X Juozas Mockus, " Drau ri nusipirkę serijas, galėtų t a i jokio atlyginimo. Štai koišvažiavime, ateinantį sekma
916
Laurinaveus
Anton
X West Sides graborius
go" agentas buvo išvykęs va dalyvauti laimėjime.
del aš ir skaitau savo pilieti
dieni kartu su Vladu Mikšiu Lachavieius šiomis dienomis
931 Vebrininį Mikolui
ĮVAgŲS KONTKATTORlAf
i
kaeijoms. Smagiai jas pralei
A.
Nausėda.
ne
pareiga
pareikšti
Tamstai
11
4152 BudrievičiiLs Jonas
Draugo'' piknike
valdys laidojo vieną vokietę, gyvenu dęs, laimingai sugrįžo.
Centro Pirm. savo gilaus dėkingumo žodžius
straikerį o Gudleikis čampiona sią Brighton Parke. Kai La
.
viešai.
NORCJUS UŽSLĖPTI
to prie straikierio nesitiki pra chavieius klausė kaip apie jį LABDARYBĖS PIKNIKAS.
Burea vedėjas Bridjeport Palntlnf
JUZAUSKAITĖS
LAIDO
A Hardware Co., dabar perėmė vlse
tie
vokiečiai
sužinojo,
atsake,
SAVO
PRAEITI
Prašau
priimti,
Aukštai
rasti.
bl«nj J aavo rankas Ir duos visose šio
TUVtS BOMŲ DAR
kad
matę
jo
laidotuves
Brigh
Gerbiamas
Tamsta,
mano
tik
blsnio sakose plrmoe klesos patar
X Vinco Duobos sužeistos
Labdarybės Centro piknikas
BELIAI
TOULON, 111., liepos. 10. — navimą.
ton Parke, patikus jo tvarka
ros pagarbos ir gilios padėkos
jau čia pat — liepos 21 d.,
HARDWARE PAINTS
Už savo mylimojo nužudymą
ir todėl dabar jį šaukę.
žodžius.
GRABORIAI:
Bergmaus darže, Riverside,
West Side. — Ant karsto a.
& WALL PAPER
X Dievo Apveizdos par.
Kun.
Dr.
J.
Navickas,
111.
a. Stanislavos Juozauskaites,
Painters & Decorators
lietuviai jau atsiliepė i pa
Bernaičių Kol. Direktorius.
DIDELIS BARGENAS
Visi mes gerai žinome, kad (kurios šiandiena Aušros VarJ. 8. Ramanclonls, savininkas
kvietimą su dovanomis parem
Parsiduoda muro namas, 2
3147 So. Halsted Street
labdarybę visiems būtinai rei- tų bažnyčioje laidotuvės, dvati " D r a u g o ' ' pikniką. Pirmu
fl. po 6 kamb. karštu vande
TeL Victory 7461
kia remti visokiais budais.
sinius vainikus sudėjo pereitinis gerb. klebonas kun. Al
LIETCVI8 GRABORIUS
niu apšildomas, geroje vietoNerasime pasauly tautos, įujų metų mokyklos užbaigiO f i s a s :
toliau
graborius
je, maži taksai.
• f t l S. MARSHFIELD ATENT7U ba vičias,
kuri neturėtų labdaringų d r a u ' m o draugės, aukodamos gieTeL
Boulevard 9277
Town of Lake. — Moterų 1608 So. 49 Ave.
Cicero, UI. Mamq Statymo Kontraktortus
gijų. Kai kurias tautos lab-'dotines šv. Mišias- Helena
Statau jvairiausius namus prieinama
Sąjungos 21 kuopa laikys mė
2-ras
augštis.
kaina.
darybę stato net pirmoj eilėj. Rudytė ir Sofija Petrutytė
—
—
i
»
nesinį susirinkimą ketvirtadie7217 S. California Avenue
Mes-gi, brangus lietuviai, taiposgi paaukojo po vienas
Graborius ir Balzamuotojas kviečiame viaus .paremti šią.šv. Misiąs. Draugės pirmadieTelef. Hemlock B52e
Del geriausios rųijes
' / * TTZ
' "' Ž2?"9*
w patarnavimo, šaukit
?
Mes
sutei
kilnią mūsų d r a u d a , atšilau- nyje susirinkę prie jos kars- * į ^ > * »
f *jfi
GREEN VAIiLEY
lietuvis Graborius
kiam manda- |
Telefonas Canal T2tl
m
PRODUCTS
Patarnauja laido
gru,
draugiška
kant į Centro pikniką. Tuo at- to, sukalbėjo už mirusia savo ^ ^
į f c
* * ! *
Haelis Šviežių kiauši
tuvėse kuopi griausi a.
patarnavimą.
1 8
nių, sviesto Ir sūrių,
Reikale meldžiu at
liksite savo šventą priedermę,' draugę šv. Rąžančių ir
P ^ i f į ^ T ! ^ ^ ^ ?
sišaukti,
o
maoo
Patarnavimas
Wnu J, Kareiva
paremsite organizaciją, kad skirstė pareigomis patarnau
MaMavojlmo KontraktoHus
darbu busite uifrsvisose ChicaSavininkas
Dalų
ir Popieros Krautuvė
Valdyba.
nedinti.
gos
dalyse Ir
jinai
galėtų
siekti
savo
tikslų
J
jant
palaidojime
;«nešant
kars«
I
4
&
LEAVITT
ST.
Chicato
p ri e m i esč u ase.
Tel.
Roosevelt 1515
4644
So.
Paulina
St
'
Grabai pigiai
Praeitame Labdarybės Cen- tą* ir išnešant iš bažnyčios,
arba 2 51C
TeL Boulevard 1189
net
už
$25.
Town of Lake. — ,Sv. Ka
1S14 W. 23rd Plaee
tro susirinkime nutarta pirkX Ant mūsų biznieriaus Jo
Chicago, HL
OFISAS
zimiero Akademijos Rėmėjų 1
ti farma, todėl Labdarybei rei-j no Miknio bučemė s esančios
3238 South
skyriaus mėnesinis susirinki
Halsted St.
kalinga
visuomenės
parama,
2125
W.
24
str.
įvyko
nakčia
Victory 40 88HARDWARE BTORS
mas įvyks šeštadieny, 13 d.
89
Palnt, Oll * Glass
didesne ne kai kada buvo.
j plėšikų užpuolimas, kurie iiSimpatiškas —
liepos, 6v.*Kryžiaus mokykS701
We»t 47tb Btreet
4424 So. Rocktvell St.
Labdarybe turi didelius dar- lauže duris, sudaužė registrų " T O 7 ^ ™ »
^Kffi
Mandagus
—
TeL
Lafayette 1217
f
v
a
,
v
a
k
Virginia 1290
bus dirbti, todėl turi turėti pagrobė apie $30 smulkių * į S "
^
-t**
J.
*
Geresnis ir Piges
ni
1
mM
Savininkas R. AndrelJunas
Phone Virginia 2064
daug rėmėjų ir darbininkų, r *iaip įvairių prekių. Kaimv-1 Y " ? "
T*". m
nis už kitų patar
i ™™
štai, keletas dalykų, k u ^ n a m ^ viršui gyvenantiems į ^ k a i t h n g a i susmukti nes yra Užlaikau visokių auk
JOSEPH VILIMAS
navimas.
YGlk&}U
SVarS
ir sidabrinių dai
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Namų Statymo
riuos mes privaolm savo ome-[girdus jų beldimasi ir suju-' * ? « . *YŪTUU
" sinių
ktu,
vėliausios
mados
VEDfcJAS
radlo, pianų rolių, re
Kontraktorius
nyje turėti, būtent, kad dabar dus žiūrėti, kas oia darosi, bo- 7 m U 1 '
Valdyba.
kordų ir 1.1
Taisau
1650 West 48th Street
4556 So. RockweU Street
jau daug daugiau negu pirma mėliai pabėgo. Šiame rajone
laikrodžius ir musikos
PAGRABŲ VEDĖJAI
Instrumentus.
randasi senelių ir našlaičių, jau nepirmas apiplėšimas. DyDidysis Ofisas:
Kampas 4Cth Ir Paulina Sts.
Tel. Blvd. 5203
Tat Labdarybė ir turi eiti prie kūnų, valkatų, savo tėvų ne- į *****
C f e ? ™
** 2650 West 63rd St. Chicago.
4605-07 So. Hermitage Ave.
A
W
f
i
I
W
f
f
l
M
Nuliūdimo valandoje
kreipkitės savo tikslo KARPENTERIS IR GENERALIS
Telefonas HEMLOCK 8380
Tel.
Yards 1741 ir 1742
parinkti farmų' klausančių vaikezų, čia pilni I ^
* % ' ° ,
?
KONTRAKTO RIUS
prie manės.
patarnausiu simpatiš
ms
SKYRIUS
ir
fonoj
^o«c
T
"'t_
•
-7.
-v*
,
.
I
susirinkimas
įvyks
penk
15
Bridgeporto
išsikėlė į Brighton
kai,
mandagiai.
gerai
ir pigiau
tadieny, liepos (July) 12 d., Langams užlai
Parka.
Naujas
adresas4447 So. Fairfield Avenue
tenai visus mūsų senelius kampai. Jie išbadėję nuolatos '
negu kitur. Koplj-eia del Šermenų /T
dos
36
co'.ių
pla
2906 West 39 PI.
Laf. 9119
SKYRIUS
dykai.
ir Brangus
našlaičiusbroliai
patalpinti.
(tyko,
kur ką pastverus.
Be sua. 1929 m., 7:30 vai. vakare, tumo 7 pėdų il
ir
seserys,\
bėjo,
policija
piktadarius
1410
So. 49 Ct, Cicero
Amalgamated Centro name, gumo
visokių
Tel.
Cicero T794
čiups, kaip jau nekartą, ir
spalvų
tiktai
59c.
333
So.
Ashland
Blvd.
.
J'
TeL
Boulevard t SI 4
Taip-gi
imam
or
SKYRIUS
pirmiaus buvo sugavus.
derius
ant
spe3201 Auburn Avenue
A i YUSZKA & CO,
Visi nariai ir narės raalonė- cialnų
užlaidų
TeL
Boulevard 3201
pigiai.
PLUMBING * HEATnrO
SKAITYK1TE IR PLATIN* k i t e susirinkti paskirtu laiku.
Daržų laistoma
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
roberinė
paipa
nauju kuogeiiausla
KITĘ "DRAUGĄ".
K. Navickas, rast.
% colių storumo

CH I C A G O J E

Katalikai
davinį, —
suome D ę K
žmonių d va
tavlmas mll
užduotis. M:
apaStaiavim
•kaitykite i

ZiDiu-Zineles.

No.

163

AMEI
PASAUlj
PRIEŠ

•

Prūsi
MASKV

J. S. RAMANCIONIS

E Z E R S KI

PRANEŠIMAS.

M, ZIZAS

A, P E T K U S

s, D. unicz

PETRAS CIBULSKIS

t

V. PAUKŠTIS

MARQUETTE JEVVELRY

& RADIO

I. J. Z O L P

J, F. EUDEIKIS KOMP.

S. A. ZOLP

• • J *

J. F. RADZIUS

.PIGIAUSIAS U U f . GRABORIUS.
CHICAGOJE
Laidotuvėse
pa
tarnauju
geriausia
Ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie Krabų 14dirb78tėa.
OFISAS
fCS
West 1S S t
Tel.
Canal
6174
OTRIUS:
3238
So.
Halsted Street
Tel.
Victory 40 81

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Mūsų patarnavimas
Visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes n e t v t me išlaidų užlaikymui

Mnrrtų,

Nauja, graži ko
plyčia dykai
3307 Auburn Avenue

JONAS JASULIS
mirė liepos 8, 1929 m., 4 vai.
ryto, 33 metų amžiaus. Kilo
iš Kauno Red., Raseinių Aps
kričio, Jurbarko par. Pantvaičių
kaimo. >\merikoje išgyve
no 16 metus .
Paliko dideliame nuliūdime
moterį Blabieta po tėvais Gabalaitė. 2 dukteris Emilija ir
Vandą, suiųj Albertą, seserį Oną Kundrotienė ir giminės Amerikoje, o Lietuvoje motinėlę
Oną, brolus ir seseris.
Kūnas pašarvotas
5634 W.
64 PI. Laidotuvės įvyks Pėthyčioje Liepos 12 d. Iš namų 8
vai.
bus atlydėtas į Gimimo
Panelės šv. par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sietą. P o pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.
Nuošrdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: moteris, vaikai,
sesuo ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudeikis, Yards 1741.

•

JUOZAPAS PUG2LIS
mirė liepos 7, 1929 m., 9:15
vai. vak. 49 m. amžiaus. Kilo
iš Kauno Red., Rokiškio Aps
kričio, Panemunis Par.' Naujosodes Kaimo. Amerikoje išgy
veno 20 metus.
Pailko dideliame nuliūdime
moter| Alezandra po tėvais
Dargužaitė, 2 brolių Kazimiera
ir Silvestrų, seserį Karoliną Kesiunienė, 3 Svogėrius: Joną ir
Adolfą Dargužius ir Ant Spetylą, 3 švogerkos:
Barborą,
Leonorą ir Zofiją ir giminės.
Kuna3 pašarvotas 7036 So.
Artesian Ave, Laidotuvės Įvyks
ketverge Liepos 11 d., 1929.
Iš namų 8 vai. bus atlydėtas
į Gimimo Panelės Sv. par. baž
nyčią, kurioj. Jvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas į gv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti Slose laidotuvėse.
Nuliūdę: moteris, broliai,
švogeriai, švogerkos ir giminės,
Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudeikis, Yards 1741.

• -

$ $ : $

tiktai 9&c. pėda
St. . Louis
"Dutch Boy"
white
^liilllllllHIIIII||||ih|||||llhllllllMllllllllllllillllllllllllllllllilllllMllliyilHIIIIIIIIIIIII|
lead 100 svarų
f 11.50
Pure Turpentlne
8 0 c gal.
Pure Boiled Linseed Oll
•8c.
Galionas

Catholic Salvage Burėau Į

S

I
i

s

Naujoj Krautuvėj

j

3 6 0 9 - 1 1 S. Halsted Street i

PRISTATOlf VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. RockweU Street
Chicago, OI.
Telefonas Lafayette 4689

3

4194

SO. PAULINA

JUOZAS K. ENČERIS
OENERALIS

KONTRAKTORIUl
Ir
REAL ESTATE
Namus stato, taiso, perka ir
parduoda visoje Cbicagoj«
4401 a MOZART ST. LAF. 86C3

H0RT6EČUI-PASKOL0S

PRANEŠIMAS

i
Dabar eina specialis Liepos (July) me- | Turime garbės pranešti lietuviams,
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti
NASH "400", kurie
s tiesio išpardavimas rakandų, pečių, vyris- | vadovaujanaujus
pasaulyje
automobilių
vertybėje.
Mes teikiame
visiems
| kų, moteriškų ir veikų drabužių.
| teisinga patarnavimą.
s
mj*a

Mas turime pilniausį pasirinkime
- rakandų srityje.

i

|
|

i

Automobilių sales rulmis atdaras
vakarais ir Sventadieniala

BALZEKAS MOTOR
SALES,
4030 Archer Avenue
T e l Lafayette 2082

2RI MORGIČIAI
3-TI MORGIČIAI
6% Nuošim43ai
Paskola suteikiama 1 viena dieną.
Perkame real estate kontraktus.

Internationl Investment
Corporation
Kapitalas $500,000.00
Sg04 SO. KEDZIE AVENUE
TeL Lafayette 4738-6711

!JIIt|||l»ff|||HMtllil1llllltlllllll»IIIIIIMIIlllllllfl|||||||UlinilllllllllllllllMllltlllllllllllllM

••

m*-**

•tt.

AMERIKA
ISP
MADRIDE
Du amerikon
liams ir Yan
a*e pasiekė I
cius ir nusil(
der, Ispanijo
linos skristi t
dar apie 1,0C
J^ada jiedu
Me., užvakar
arti 500 .gali<
Per Atlant
f mailių atlilfo
f landos. Išėmi
visas laikas j
štas miglas.
jokio garlaivi
Šiandie ryt
į Romą.
KOMJJNIS1
KUSE
RYGA, liej
joj ekonomine
biau blogėja,
vadai iškėlė 1
teisinti valdži
šaulio kapital
pasiruošę pul
viais, nuoding
kitokiais pavo
Darbininkai t;
pasiruošusiais
3 0 JAPC
TOKY^O, li<
goshima pref
nakties laiku J
sodžius — 3<
Nuo pašalinio
si žemė perdėi
Kaikurie nam<
ron.
PRŪSIJOS 5
TYNEMIS t
BERLYNĄ!
Prūsijos seimf
tas muštynėmi
rpe socialistų
DIDELI
NEW
NETW YOR
Čia ir Atlam
kelinta diena
karščiai. Kelic
rė, gi daugeli*

