Katalikai paaaullonya turi kilnu nl.
davinį, — {neiti } ielmynaa Ir J vi.
auoineną Kristaus mokslą, atnaujinti
įmonių dvasią. Jizaus Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai musų
ulduotia "Drajigaa" padfis Jums tą
apaštalavimo
darbą atlikti. * Uitat,
skaitykite Ir platinkite “Draugą.”

•‘Draugas" atstovauja organlsuotų
katalikų mint], remia nuošlrdilal ka
talikiškas draugijas, sąjungaa para
pijąs Ir lietuvių kolonljaa “Draugas*
dšlauglasl didele katalikų parama t>
nori, kad toliau pasilaikytų tie prie
tellškl Jausmai.
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KINIJA TAIKINGAI ATSAKO
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KINIJA MASKVAI IRGI

PADUODA REIKALA
VIMUS

A

fele/oiuu;

COPY

Rootevelt 7731

ŽUVUSIŲ TVANE BŪSIĄ
ARTI 1,000

META1-VOL. XIV

ŽINIOS IS LIETUVOS
DEšIMTMETINfiS SU
KAKTUVES

12 ABITURIENTŲ KLAI
PĖDIEČIŲ

Marijampolės Mokytojų Se
minarija iškilmingai šventė 10
metų nuo savo įsikūrimo su
kaktuves. Birželio mėn. 22 d.
9:30 vai. ryto šv. Vincento ba
žnyčioj buvo iškilmingos paį maldos. Po pamaldų didelėje,
įgarsiu Lietuvos didvyrių pa
veikslais išpuoštoje salėje, pa
giedojus Tautos Himnų, Semi
narijos direktorius kun. Da
mbrauskas atidarė sus-mų. Jis
[savo ilgoje kalboje nušvietė
šios įstaigos sunkias pirmykš
tes gy vavimo dienas ir kelius,
kuriais ji pasiekė šiandieninio
tokio didelio išaugimo.

Klaipėdos lietuvių gimnazi
jų šiemet baigė dvylika abitu
rientų — aštuoni berniukai ir
keturios mergaitės. Tai antro
ji gimnazijos laida.
“R.”

r

1,000 Žmonių Žuvę Tvane
g
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ENTERKD AB SECOND-CLASS MATE-R MARCH SI, 1111, AT CHICAGO, IKLINOI8 UNO E R THE ACT OF MARCH S, 1IT1

SKAUTŲ VAKARIENE

Ir Marijampolės skautai su
rengė savo abiturientų išleis
tuves. 23 d. birželio mėn. bu
vo bendra vakarienė ir pasi
linksminimas.
Laimutis.
UŽ NUSIŽENGIMĄ PRO
HIBICIJAI NEGALI BŪT
PAŠALINTAS

LONDONAS, liepos 18. —
NANKING, Kinija, liepos, Žiniomis iš Konstantinopolio,
17. — Kinijos tautininkų vai- Trebizondo apylinkėse tvane
Po to ėjo sveikinimai. Pir
džia atsakė i Maskvos vald- žuvusių žmonių skaičius šieŠi užtvanka yra nauja, Gila upėje, Arizonos valstybėje. Jos pagelba apie 100,000 miausia kalbėjo Jo Ekscelen NEW YORK, liepos 18. —
žios reikalavimus. Ji prieš kiųs 1,000. Patirta, kad toli • aktŲ tyryno drėkinama. Užtvankos viršumi Įtaisytas tiltas, kur eina vieškelis.
cija švietimo ministeris p. Ša 27 metus šioj šaly gyvenus
Maskvos reikalavimus padavė daugiau sodybų užlieta, negu
kenis ir mokslo tarėjas p. Vo italas B. Iorio nusižengė proPAŠALINTOS IŠ BAŽ
8
jaunuoliai
gali
patekti
hibicijai. Tad ateivybės komi
savuosius.
,išpradžių pranešta.
kietaitis. Jie širdingai linkėjo,
NYČIOS
kalėjiman
Kinijos valdžia sutinka ves
kad ir toliau šviestų visam sionierius išsprendė jį grąži
Šiaurinėj miesto daly poli- kraštui ši garbinga įstaiga, nti atgal i Italiją,
ti derybas Kiniečių Rytinio BRITAI AUKŠTINA J. V.
JGIAU ŽUVO
BRATISLAVA, Čekoslova TRYS DAUGIAU
~....... suėmė aštuonis vaikinus,
AMBASADORIŲ
geležinkelio reikale ir tuo ti
kuri jau tiek daug yra išlei j Bet apirubės teismas komiINGŲJI DUJŲ 17 ligi w metų amžiaus j
kija, liepos 17. — Čia vienos NUO NUODINGŲJŲ
kslu j Maskvą siunčia savo
dusi mokytojų ir suvaidinusi sionieriaus išsprendimų sug
nų savo kliubų jie nusiviliojo tokių žymių rolę Lietuvos kul riovė. Teismas išsprendė, kad
nepaprastiems reikalams at LONDONAS, liepos 18. — bažnyčių, klebonas, kun. Hedwegy, iš bažnyčios patsai varu i Apartain^itiniąm viešbuty,
J. Valstybių ambasadorius
16 .metų mergaitę ir tenai ,įų tūriniame darbe. Gerb. kalbė- prohibicijai nusižengimas nėstovų.
,
šalino visa® moteris, kurios 6230 Dorcheąte^'Į^,.
Ya taip daug baisus dalykas.
' ’ laikiniai užpuolė.
Reikalauja paliuosuoti visus Dawes Vintner’s salėj
o
ėjo’ trumpus sijonus, arba “methvl chlofU
Rusijoje kalinamus kiniečius pokyly? Pasakė karštų Icalbų ?
Už' tai yra ligi gyvos gal mus, kad mokytojai būtų la
ir*teiktf atatinkamos apaugos »ji« " reikaltagumį' "ėonySZ 'p«spHk« krūtines, arba vei-|™« dujomis užtroškus! šeimy.
PARĖDĖ AREŠTUOTI
biau auklėjami tautiškoje ir
vos kalėjimo bausmė.
AGENTUS
tenai gyvenantiems Kinijos'britų su amerikonais, šiandie.6“8 “““tepusios. Tokioms mo- “a w trijų: J. Painter, 32 m.,
krikščioniškoje dvasioje. To
terims negali būt vietos Die jo žmona Mary, 24 nu, ir jų
piliečiams, taip kad jie nebūtų visi laikraščiai jį aukština.
Mažins policmonų svarumą liau pasipylė visa eilė sveikiOMAHA1, Neb., liepos 18.
vo namuose, pareiškė klebo- dviejų vienerių metų kūdikis.
spaudžiami ir persekiojami.
įnimų. Jo Eksc. Vilkaviškio vy
Policijos
komisionierius
RuDujos
sunkėsi
iš
mechaniš

•— Už svaigalų su savimi tu
ANTRUKART PARLAMEN- nas*
skupo vardu sveikino kun. Lau
Komunistų valdininkų ir ki
kos ledaunės, kokios šiandie ssell imasi darbo visus nutu •h .
rėjimų federalių agentų areš
kaitis.
TO eAS.UKEJ.MAS
tų pašalinimų iš sakomo gele
daugiur į apartamentinius bu kusius policmonus pakeisti le
tuotų ir apmuštų vietos turti
žinkelio valdymo Kinijos val PARYŽIUS, liepos 18. ngvesniais, ty. mažiau sveria Po pietų 3 vai. buvo kon ngų pirklį Zimman policinis
tus įtaisomos.
NIUS SIJONUS
džia teisina tuo, kad tie žmo
Sveikumo komisionierius nčiais. Tam tikslui atsiekti certas. P. Kamaičiui akompa- teismas paliuosavo. Teismo
Francijos
parlamente
svarstą-----------'nuojant, Seminarijos auklėtinės Kinijoj užsiėmė komunis
nt skolų klausimų reikšta an- SALEM, Ore., liepos 17. - parėdė visame mieste pagyve bus panaudota atatinkama ' niai gražiai padainavo solo, parėdyta tuos agentus suimti
tiškos propagandos skleidimu.
už Zimman užpuolimų ir ap
trukart pasitikėjimas ministe- ’Katfilikių Moterį] draugijos nimuose uždrausti naudoti “dieta”, ty. atatinkamas mai
duetų;
smuiku
pagriežta,
ir
tinimasis.
mušima.
Savo įazu Sibenjos—Mandpjrrnjnjnk<i poincare vai- suvažiavime moterys ir mer- “methvl chloride” gazo lepabaigoj
virtuoziškai
padaina

žiunjos pasieniu kaip bolšeJ
,
kaitės
nara^nt^
na

gaitės paragintos dėvėti ilges daunėms. Bendrai su korone
vo keletu gražių dainų p. K a PARDUOS SENUS KARO
vikai, taij> Kinija vis daugiau džia.
Kova teisėjų tarpe
riu Dr. Bnndesen darbuosis,
nius sijonus.
maičio vedamas seminarijos
kariuomenės sutraukia.
kad miesto taryba, pravesti]
LAIVUS
Miestinio teismo teisėjas
GRAF ZEPPELIN ATSKRIttio reikalu atatinkamų įstaty Lyle už teismo paniekų 30-iai choras. Koncertas paliko gi
BUS PALAIDOTAS
SIĄS J AMERIKĄ
laus įspūdžio visiems.
MASKVOJ KALBAMA
AVASHINGTON, liepos 18.
mų prieš sakomų gazų.
dienų kalėjimu nubaudė poli
AMERIKOJ
APIE KARĄ
cijos leitenantų detektivų vir Vakare buvo pasilinksmini — Karo laivynų mažinimui
FRTEDRICHSHAFEN,
konferencija dar neįvyko, bet
Neatatlnkamos policijos
šininkų McCarthy. Šis pasta mas.
So_ [liepos
— pranešta,
Pranešta, Kad
kad or AVASHINGTON, liepos 18
MASKVA, liepos 17. — So-;
ueP°s 18.
A0* ~
stotys
rasis kreipės į aukštesniojo 23 d. birželio mėn. buvo se J. Valstybės jau pasiruošu
vietų valdžia aprimo ir reiŠ-,laivis “’Graf Zeppelin” gal — Geltonojo drugio liga Li
Cbicagos policinis piliečių | teismo teisėjų F. Comerford, minarijos auklėtinių rankdar sios parduoti keletu savo se
kia pasitenkinimo gavusi Ki- pirmomis rugpiūčio dienomis Arijoj mirė J. Valstybių panų “krnizerių.”
'siuntinys w
W. m
T. Francis, ne- komitetas apžiūrėjo mieste vi- kad jis jį nuo tos bausmės pa- bių gausi, didelė ir įdomi pa
nijos valdžios atsakymų. Spė-.8^r’s’^s i J* Valstybes
roda.
Laimutis.
'gras. Jo lavonas bus grųžin- sas policijos stotis ir praneša, liuosuotų.
jama, kad nesutikimai bus iš
KOKI ŪKIO KOMISIJOS
kad
Chicagai
yra
gėda
tokias
Teisėjas Comerford į savo
,
tas
į
Ameriką.
SUŠAUDYTAS
MEKSL
spręsti derybomis.
TIKSLAI
stotis turėti. Nei viena neata- teismų pakvietė teisėjų Lyle,
EKSKURSIJA IŠVYKO
KOS SUKILĖLIŲ VADAS
Bet įsikarščiavę komunistai
Į DANIJĄ
IŠTREMTA 12,908 SVE tinkama. Jų didžiumų reikėti] kurs tečiaus atsisakė duoti at
WASHINGTON, liepos 1
reikalauja karo su Kinija. Ir MEXIC0 CITY, liepos 18.
tik sugriauti. Tik kelias gali sakymus į klausimus, pažymė
TIMŠALIAI
apie karo galimybę čia atvi-l
Paskdbta> kad Jalisco val.
ma naujoviniai pertaisyti.
damas, kad teisėjas Comer J Daniją birželio 20 d. iš- — Ūkio komisijos pirmini
nai kalbama, nors gerai žino- stijoj kareiviai 8Ugavę ir 8U.
ford neturįs teisės miestinio į važiavo Dotnuvos žemės ūkio kas Legge pranešė, kad kon
AVASHINGTON, liepos 18.
darbuosis šalies ūkinink
teismo teisėjo cenzūruoti ar akademijos 29 studentų eks 'sija
Mokyklų valdyba gauna
ma, kad bolševistinė valdžia §audę sukilėlių vadų J. Robles, ■— Ateivybės komisionierius
L
•
w
ms
ne
gyvenimo
lėšas,
bet
negali karianti.
paskolą
ba jo išsprendimus griauti.
kursija.
Grįždami
į
Lietuvų
Hull paskelbė, kad praeitais
Chicagos viešųjų mokykij! Taip viskas ir pasilieka be jie dar užsuks į Berlynu. Ka i jų darbo jiems pelnų didin
JAPONIJA PATENKINTA administraciniais metais iš J.
PAVOJUS KINIJOS AT
valdyba pagaliau gauna iš b; galutino išsprendimo. Tuo ta rtu išvažiavo prof. Aleksa ir
KINIJOS ATSAKYMU
Valstybių pašalinta 12,908 ne
Suplaišinta bomba ties ka
STOVUI MASKVOJE
nkininkų virš 40 milionų aol. rpu teisėjas Lyle nenori lei doc. Gaigalaitis.
“R.”
geistini svetimšaliai.
vine, 4640 Cottage Grove avė.
paskolos. Miesto kontrolierius tenantui bausmės panaikinti.
TOKYO, liepos 18. — Japo
MASKVA, liepos 18. — nijos valdžia reiškia pasiten
pasirašė reikalingus raštus.
RAŠYTOJAS VYDŪNAS
NUSKENDO
CHILE
RES

Vietos subolševistėję gyvento kinimo Kinijos atsakymu į
CHICAGO IR APYLIN
NUBAUSTA DU REDAK IŠLEIDO NAUJĄ VEIKALĄ
jai kasdien ruošia demonstra Maskvos ultimatumų. Nes at PUBLIKOS KARO LAIVAS
KES. — IšdaJies debesiuota,
Tiriamas jos protas
TORIAI
cijas, atkreiptas prieš Kinijų. sakymas yra taikingas.
Mrs. Ida Demlio Burt, kuri
Rašytojas Vydūnas nesenai vėsiau.
Nors Kinijos ambasados bu
Žuvo 39 jūreiviai
anądien teisme į teisėjų šau CLEVELAND, O., liepos vėl yra išleidęs labai įdomų,
tas saugojamas, bet langai iš 10 FLORIDOS BANKŲ
dė, pavesta specialistams jos 18. — Už teismo paniekų tei nors ir nedidelį, veikalų “APINIGŲ KURSAS
daužyti plytomis ir akmeni
VALPARAISO, Chile, lie protų patikrinti.
sėjas AYalther du “Cleveland velė”, kurio siužetas paimtas
UŽDARYTA
mis.
pos 18. — Šio miesto pakraš
Press” laikraščio redaktorius iš prūsų lietuvių gyvenimo.
Lietuvos 100 litų
$10.00
TAMPA, Fla., liepos 18. —- čiuose kilusi audra sulamdė
Nugalabfnimas atidėtas
nubaudė po 30 dienų kalėjimo Veikalas pritaikintas vaidini Britanijos 1 sv. sterl. 4.85
LONDONAS, liepos 18. — 'Citizens’ Bank and Trust Co., ir nuskandino kariuomenės ve Trims miriop nubaustiems ir po 500 dol. pabaudos. Už mui scenoje. Vienų kartų jis įFranėijos 100 frankų 3.91
Žiniomis iš Bomba jaus, Sind valstybinė įstaiga, ir 9 jai pri- žiojimo laivų. Iš įgulos pavy negrams žmogžudžiams nuga- tai, kad sakomam laikrašty jau buvo statytas Tilžėj. ‘R.’
Belgijos 100 belgų
13.89
apylinkėse kilęs tvanas, žuvę gulinčios šakos, kažkodėl va- ko išgelbėti vos vienų jūreivį, labinimas atidėtas. Ketvirtas kritikuotas teisėjas už vieno
Italijos 100 lirų
5.22
12 žmonių.
kar visai neatidarytos.
kiti 39 nuskendo.
gi laAikia mirties.
PLATINKITE “DRAUGĄ
“injunction” išdavimų.
Vokietijos 100 markių 23.80

CHICAGOJE

t

DRAUGAS

k
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DRAUGAS»

ATSKIRŲ VALSTYBIŲ TEISĖS.

Ketvirtadienis, Liep. 18, 1929

KAUNAS.

»*>kyrua

Siaurines Amerikos Jungtinės Valstybės
PRKMUMB&ATOS KAINA: Matam —
yra sudarytos iš daugelio atskirų valstybių. Laikinoji mūsų sostinė Kau kalais. Ir vėliau pats Vytau
M| Metų — U.60, Trtma Mėnesiam* —
▼!<
J. Valstybių originale buVo tik 13 valstybių, nas, padavimais sekant, įkur tas imasi Kauge kelti preky
Mėnesiui — 76a. Europoje — Metam >7.00. Pneet M*.
t« — U-00. Kopija 46c.
tais laikais kolonijomis vadinamų. Paskui jų tas kunigaikščio Kūno (Kau- bų, pramonę, kviesdamas vo
Bendradarbiam* Ir korespondentam* raitų
skaičius pradėjo augti. Šiandie yra 48 at-;nio), kurio vardu vadinamas kiečių pirklius ir užmegzda
Jei neprašoma tat padaryti Ir neprlatunfilama tam
tikslai pešto ženklų.
skįros valstybės, vienas distriktas ir kelios ir pats miestas. Tai buvę de- mas santykius su užsieniu.*
Bečaktorluf priima — nuo 11:00 Iki 11:00 oaL
teritorijos.
r'** šinitame šimtmetyje. Kaunas švedais, anglais, olandais, pa
J. Valstybių konstitucija kiekvienai vals- pradėjo įgarsėti Algirdo ir darant vieno milijono dukatų
Skelbimų kainos prisiunčiamos sareUmtaTua
tybei garantuoja pilnų, savy valdų'. Šių teisių' Kęstučio laikais, kaipo stipri (pinigų vardas) apyvartų. Bet
Skalbimai sekančiai dienai priimami iki B
niekas negali nuo jų paveržti ir panaikinti.. ir svarbi tvirtovė, kuri nekar- pamažu ir patys vietos žmo
vai. po piet
Federalė valdžia, kuri yra visų- tų sufederuo- j tų kryžuočiams atėmė jėgas, nės pradeda kultūros kilmių
k
tų valstybių priešaky, neturi teisės į vidų-1 Pirmasis mūšis ties Kaunu į- suprasti, imasi mokintis iš
jinius valstybių reikalus maišytis, jei jų ve-{vyko^1313 m. kovo 14 d., va- svetimųjų. Paskui Vytautas
dami reikalai nėra priešingi federalei kons- dovaujant ir ginant Kauno pi-I rūpinasi Kauno išpuošimu:
LITHUANIAN DAILY FRIEND
titucijai. Kiekviena valstybė turi nuosavas H Kęstučio sūnui Vaidotui, statydamas gražius namus, atPubllshed Daily, JBzcept 8undsy.
valdžias,
tvarkų ir įstatymus.
J turint 5000 kareivių. Kryžuo-1 statydamas pilį, pastatydamas
SD88CSUPTION8: One Tear — |6.M. Kg
— IS.tA, Three Months — 01.00. On* Mesti* — TRu
Pirm pusantro šimto metų ši federuotaKaunu, plaukė lai- šv. Onos bažnyčių ant NemuBorope — One Tear — *7.00, 81x Months — M 00,
Copy — .Ola
respublika sukurta ir ilgiausius metus fede-lva*s Kemunu. Jų kariuomenė no kranto ir antrų — gotikos
Advertlslng In "DRAUGAS”
ralė valdžia į atskirų valstybių vidujinius rei- , buvo gana stiPri ir gerai aP\ stiliaus, kurios liekanos šianAArertlaing rate* on appUęetton.
kalus nesimaišė.
■ ^n^uotaVaidotas gynėsi die vaizduoja Perkūno šven“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago.
Paskiau bet-gi laikai pakitėjo. Atsirado •iki
*k V*rb* f^^yklų.,

"DRAUGAS”

į

[

FEDERACIJOS KONGRESO ŽINIOS
>15 So. 50 Avė., Cicero, Illinois.

d., 8 valandų, Dievo Apveizdos parap. svetainėje, prie 18
ir Union gatvių.

ECTRA.
SVARBUS BUS-MA8 FEDE
RACIJOS VISŲ KATA

Būtinai visų kolonijų atsto
vui malonėkite pribūti į minė
tąjį susirinkimą.

LIKŲ VEIKĖJŲ IR
DRAUGIJŲ.
Extra, svarbus Chicagos Fe
aeracijos ApMpdčio. visos dva
siškijos, visų veikėjų ir dr-jų
valdybų sus-mas įvyks ket-t
virtadienio vakare, liepos 181

Fed. Kongreso Reng. Kopi.
Kun. H. J. Vaičiūnas, pirm.,
A. Valančius, vice-pirm.,
A. Bacevičius, vice-pirm.,
Ad. Rubliauskaitė, rašt.

Žmonių Sveikata
KODBL REIKIA GERTI
PIENO?

svarbių medžiagų,
pavadintų vitaminais. Kuo

|kaikurių

met valgyje nesiranda visų
valstybių, kurios nenorėjo ginti savo teisių, 'ma !ei1’ .7*^°^
^sne^zc T į 1655 m. Kaunas daug nukearba nors kokių vitaminų ,
Pienas yra maistas.
kada federalė valdžia kėsinosi jas ignoruoti. f1? 11 ^a
ai °,^ Paeme ae (nčia, nes buvo vedamas nevylaisven. Tuo pribuvo ir kę-)kęs karas gu švedų karaiįum Pienas yra netik skanus gė- tuomet kokia liga gali kūnų
Kongresas, pagaliau, ėmė vis mažiau skai-T , ,.
,
_
, ,
— .
tytis su tomis teisėmis. Ir šiandie, anot gen. ' tU,1S aU an ry°ju savo sunuin j Gustavu-Adolfu, tik vokiečių' rimas, bet svarbiausias musų užpulti. Bet pirm negu liga
KATALIKŲ SPAUDOS UGDYMAS.
J. G. Harbord, atrodo, visos atskiros vaiste-Ja“ buT0.Per ^karaliui -Ferdinandui m, žy- maistas.
pilnai išsivysto, vaikas sustobės savo konstitucines teises paduoda fede-. "'. J?"1“
° g“S.rŲ
pradėjo atsigau. - Ne visokios ryšies maistas I J“ augti normaliai ir taip lie“U K? “ 8
Bet 1731 metų ugnis Kau-įpada,.o taulus>
srncge- ka susilpnintas, jog negali H“Panevėžio Balsas” paduoda, kad Ber ralei valdžiai. Ateis laikai, kada Wasliing. i™*'.
““X"
®
n» I'alik« Pelcnu0.8e- Kuo to nis ir „.nskuius. Pienas netur gos atsikratyti.
lyno “Katliolisclie ICirchenblatte” rašo pas * tone galinga biurokratizmas triumfuos, gi
,, ‘5m m! -lalko > Kaun« mažal bav0 ab sau lygaus maisto, kadangi jis Į Pienas, smeiona ir sviestas
kaitos proga p. Hans Otto Boebm’as apie ka valstybėms tada bus pervėln ginti savo at- P!.!'
sisakytu
teisių.
i
vėl
paėmė
ir
sugriovė
pilp Ta--sižiūrima> neS lenkų karaliai; teikia yigų reikalingll augimui turi vitaminų A. Kiaušinio
talikų spaudų:
-. ,. ... . . ,
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.
da jie patys nutarė sau pasi-,iaįk£ Kaunu tik antraeiliu ir SVPikata: medžią "u ir e- trinys,’kepenys lapotos darDaugelis katalikų atrodo nesuprantu rim
Siandie Waslungtone jau gyvuoja virš'
Rtįnri» tvirtove Par-1 • * ,* • , -.i •
* - -i* iir svelRatai medžiagų n e
»
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. . v v. , . .. , , r ..... .
statyti stiprių tvnto\ę. rar miesteliU ir leido jam trimeti. 'nertr;;os darbui
žaidimams, zoves ir “cod-liver” aliejus
tos šių dienų krikščionybės padėties, nes ki trisdesimts
įvairių tederalių komisijų ir konnP visa
-v,
,nergųos uaioui, zauuumuu, į
.
.
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.sigabeno
i\emuno
upe
visų
Kauno
prekyba
puolė
įskasus
gįi
umos<
Pienas
ypatingai
turi
*4
vitaminą.
taip remtų katalikiškų knygų pardavinėjimų misijėlių, kurios iškeltos ne vien atskiroms ' ; „„„ tvirtovei nrie ku-L
•
r
.šilumos,
nenas ypatingi
iiki •
•
i i •
.i.u-i* ?llccUlag4 tvirtovei, prie ku tar ^emuno ir progelio per-’
b
inaįstas iaunvstėi
Kitas vitaminas pristato
ir katalikiškų spaudų... Kiek jų be mažiausių valstybėms tais ir kitais reikalais gelbėti,'rios dirbo «, takstanėiy dar-! ka
įkuriant Karaliauėlaus, "
jaunystėj,
dantims ir kaulams reikalin
Via svarbiausias
abejonių skaito laisvamaniškų laikraštį, gal bet jas dar ir kontroliuoti. Ty komisijy iš- bininky ir keli tūkstančiai ar-[mi<,Bts konkyrentu Kaunui | Pienas
P‘™“s *"*
8Varblausias niai
1111
nėščioms motinoms, ar gos medžiagos. Nors pieno
net prieštikybinį. Netiktai, kaip klaidingai laikymui valdžia kas metai išleidžia po 550 klhj. ,Kr kelias savaites pasi- Lrcky|)Os žvilgsniu Tik kara- stas
s
riebumas turi kiek nors šio
manoma, nuogybių platintojai ir kurstytojai milionus dolerių. Vienas jy šalies adininistra-’ statė stipri4 t^į-tovę, prami- j liaus’ Stanislovo Poniatauskio ba
1 . kurios jau peni kūdikius.
,
. - . r
, . . , ,
i ..
lų- dienas jų
auuuuiBvia- statė stiprių tvirtovę, prami- iliaug stanislovo Poniatauskio „
vitamino, bet neužtektinai,
laikraščiai veisia vėžio ligų, bet ir bebude, J C1ja kontroliuoja, gi ldtos savitai veilda. Yie-Hdami “Ritterwerden” JKar-L-n.-:-..
____
i„.k„ atgijo, Kaip ilgai vaikas auga, jam
(Kar- Įaįkaįs Kauno
prekyba
kad aprūpinus kūdikio reika
,
,
.
....
būtinai reikalinga duotirpievadinamoji neutralė spauda su šimtais savo nos jų gal ir naudingos, jos daug dirba, gi žygių saia), apKupdami per
padarydania i pusę milijono
....
lavimų.
sensacijų, plepalų, niekų. Ir toji supuvusi kitos jokios apčiuopiamos naudos neduoda. . kasu iškastu iš Neries į Ne- , ,
7
u-oi
no. Paprastam vaikui pakandukatų apvvartos. 1<94 m.
f. .
.
r
v
Kiti vitaminai (B ir C) ran
spauda katalikų skatikais gali kaskart labiau
i ..
.
.
tt ka pante ir pusę į diena. NesŠalies administracija jų negali panaikin-1 muną.
i prijungus prie Prūsų visų
plėstis, t. y. slopint katalikiškų laikraštį, ar ti, nes jos jau stipriai įsigyvenusios. Jas ga-j v ,aulas t£,vui illirus manė'žnemunį (Suvalkija)
cios moterys kūdikiai, sulau- dama motinos piene ir švie
Kauno
siame karvėj piene.' Ypatingai
knygų. Toks nesusiprtftim«fl^turi*dirigti. Mti- h sugriauti tik griežtas visų ut&kirųS'Msty..... pilį
... ‘užittrti, betf vieno
• nn I1 prekyba
< sumetėjo.* 1800 mo kę pirmų metų, ir senesni kū
i Kauno
sų jaunimui turi būt duota gera knyga, nes ji bių prieš jas nusistatymas. Deja, atskiros val-!?vejo i§įavirAas ^trukdė jogais vėl ugnis skaudžiai paliė dikiai, reikalauja kvortos j apelsinas, vitrinos ir žalios
daržovės turi šio vitamino.
reiškia susitelkimų, ramybę, lavinimų. Sensa stytes hm reikalu nesirūpina ir tuo budu laip suinanym^. Ir 1384 vėi rengė- tė, o 1812 m. iš Rusijos pran- diena.
Kiekvienas kūdikis, jeigu
cijų laikraštis platina švolumų, neramumų, ne sniskai issižada sau garantuojamų teisių.
igi atsiimtį Kauno pilį. Spalių1 cūzųkariuomenė bebėgdama IPieno produtai ypatingai svar- krūtimi nepenimas, turi kas
išlavinimų. Seniau šitokio klausimo beveik
Gen. Harbord yra Radio Corporation of 24 d. tais pačiais metais po degino likusias Kauno vietas.
busmaistas.
dien gauti apelsinos arba tonebuvo. Bažnytinė drausmė užkirsdavo kelių America prezidentas. Apie tas komisijas jis sunkįų koVų Vytautas atsiima 1817 m. buvę tik 300 namų.
Pieno produktai, kaip tai matėg sunkos. Žieiuų reikia
blogoms knygoms plisti, geroms duodavo pro pareiškia, kad jų aktivumas visose valstybėkryžuočįų Kauna su išgriaul Šiandie Kaune verda mūsų nugraibytas pienas, pasukos kūdikiams duoti “cod-liver”
gos
paplisti.
Kanoniški
nutarimai,
tiesa,
paį
'
gos papmui. ivcuKimsKL
4 se
pražutįngas kokio nebūta nuo Liuci-' ta pilimi. Kryžuočiams į pa- '■ valstybiniss ir kultūrinis gyve- ir suris turi “protein”, bet aliejaus.
lieka savo galioje: yra uždraustas blogos •
i -Vl1
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i
Jonas Ov<t\. “Uli.” neturi sviestinio riebumo ir Musų maiste yra medžiaga,
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i peno laikų.
geibų buvo atėjęs pats did\-:mmas.
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skaitymas,
laikymas,
parda
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Tu
v r»ni
u <K>na™iau
l gls mistras Konradas v alenkaikurių pieno vitaminų.
Tas
pats
generolas u«Lrn*
sako:
vadinama “protein”, kuri
vimas, vertimas... Bet šiandien, kada griežta
“Į 50 metų J. Valstybių gyventojų skai- rodąs, bet nieko nelaimėjo. PiMeliodija ir harmonija — Sviestas lengvai virinamas reikalinga augimui. Pienas ga
raštų priežiūra nebegalima, belieka tinkamiau
čius pustrečio karto padidėjo. Tuo pačiu lai- lies griuvėsiai išlikę iki šių tai garsų individualizmas ir ir turį daugybę auginiui rei li pristatyti tiek “protein”,
sias ginklas: gerų raštu, dorų knygų, katali
kotarpiu federalės valdžios išlaidos net 14 dienų. Žmonės pasakoja, kad koiektįviznias
kalingų vitaminų. Vaikai, kiek kūnas reikalauja. Kudikiškų laikraščių platinimas, nežiūrint jokių
kartų, gi civilinių valdžios tarnautojų skai- pilies požemiuose urvuose mie
kurie geria daug pieno ir vai- Įkiš gauna jam visų reikalingų
klinčių. Tame platiaime, sulig Katalikų Vei
'ga šarvuoti karžygiai, kurie[ y4uzįk^ kaįp meilę, nega- go pakankamai žalių daržovių, “ protein” piene ir augęs
čiug net 10 kartų padaugėjo”.
kimo Centro mintimi, turėtų dalyvauti kiek
savo laiko susilaukę, atsikels jįma išaiškinti žodžiais; ją rei gali apsieiti be sviesto, bet žmogus turi gauti reikalingų
vienas katalikas, privalėtų rūpintis, kad prieš
kia jaugtį.
jeigu jiems duodama nugrai dalį “protein” kokioj nors
Rudeninis “Draugo” piknikas jvyks vaduoti kraštų iš priešų.
tikybinis laikraštis nesilankytų katalikų na
byto pieno, turi valgyti ir pieno formoj.
muose, kad vieton bespalvio, neutralaus butų rugpj. 25 d. 1929 Bergmano Darže, Riverside, Kaunas po kovų virsta preIšsimokinimas yra brangus sviesto.
Ne visi “proteins” turi
imamas katalikiškas laikraštis, kad vaikai 111. Kiekvienas “Draugo” pikniko tikieto kybos miestu. 1398 m. VytauVitaminai piene.
vienodų vertę. Kiaušiniai, mėgautų knygų, kurios vertos dešimtį kartų bū 1 pirkėjas turės progos laimėti gražių ir nau-'tas Kaunu užleidžia kryžuo-(rūbas protui ir “fygos lapas
Žmogaus kūnas reikalauja
(Tąaa
3 pusi).
f dingų dovanų.
čių suvažiavimui politikos rei- paikumui...
ti skaitomos.
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Justas.

KATALIKIŠKOSIOS LIETUVIŲ JAU'
NIMO ORGANIZACIJOS.
O Tu, Dieve Visagalis!
Įbaimink dirva musų jaunų,
Tenedvgsta joj kulta lis,
Te kruša jos neužgauna.
A. Jakštas.

Jnunimus yra ypatinga visuomenės
dalis. Jaunimas — sveiki, tvirti bernai
čiai ir mergaitės. Jsirpę veidai rodo, kad
juoae glūdi daug gyvybei jėgtį — kūno
bei dvasios energijos. Gyvenimo audros
dar nepalaužė jaunos dvasios sparnų.
Šeimyniniai reikalai ir rūpesčiai dd kas
dienės duonos nevargina ir nesaisto jau
no žmogaus, nes kur tik jis nueis, vi
sur ras ėlraugų ir užsidirbs lient tiek,
kiek pragyvenimui mkalinga. l'žtat jau
nas žmogus yra visada iinksmas judrus
ir siekia tuos nepaprastu* tikslus, idealus;
kurie viliote vilioja jo .jaunų širdį. Jau
nimas yra didžiausia tautos pajėga. Jo

kie pančiai nesurakins laisvos jaunimo psichologijų ir neatsiliks nuo laiko dva O kas nėra nieko girdėjęs apie Muravjovų, Kražių žudynes ir šaltąjį Sibirą. Ir
dvasios, jokie šalčiai neatšaldys karštos sios.
Doras ir geras jaunimas yra tautos šiandie dažnai senos motinos tebepasakoširdies ir jokia pasaulio galybė nesulai
žiedas ir laimingos ateities viltis, o nedo ja savo vaikams apie tuos baisius laikys milžiniškų jaunatvės pastangų.
ras ir ištvirkęs — yra tautai pavojinges kus, kada žandarai draudė skaityti ir
Jaunimas yra it koks motoras, kuris
nis už maro epidemijų. Todėl kiekvienoje spausdinti lietuviškas knygas ir laikrašnepaprastų greitumu traukia pirmyn tau
kultūringoje tautoje jaunimas supranta čius, uždarinėjo mokyklas, kuriose buvo
tos idealų vežimų. Jei tas motoras lekia
savo pareigas ir todėl organizuojasi — dėstoma lietuvių kalba ir maži vaikeliui
tikruoju keliu, tauta kada nors susilauks
vienijusi į vienminčių sąjungas ir, iškėlę mokomi katekizmo.
saulėtų dienų, tačiau bėda, jei tas galin
Bet tai ne pasaka. Tikiai hisų caras,
' skaisčių vėliavų su išganingais obulsiais,
gas motoras neturi gero vado — šoferio:
žengia ttbįyn palaimos keliu džiIlgin padedamas visos armijos žandarų, norėjo
nelaimės ir pražūtis gręsia tautai. Jauni
surusinti ir supravoslųvinti Lietuvų. “Adamas žeme ir dangų.
mas yra tas galingas tautos motoras, ku
Ir pas mus, Lietuvoje,
yra tokio nei rašto anei drūko mums turėti neduorio šoferiuiui kiekvienas norėtų būti —
skaistaus ir garbingo jaunimo, kurs iškė da” skundėsi visa Lietuva dainiaus luir katalikas ir “cicilikas” ir bolševikas.
lė žydrių vėliavų su kilniais obalsiais, pomis. Žmonės, rusų valdžios slegiami ir
Tik visa paslaptis tame, kad nekiekvieno
tai: “ikteitininkų Federacija”, “Lietu kasdien nagaikomis mušami, pūstojo viišoferio tas “gyvasis motorus” klauso,
vių Katalikų Jaunimo Sąjunga “Pavasa ties kada nors susilaukti geresnių laikų,
kitaip tariant.— jaunimas ne bet kam pa
ris”, “Lietuvos Gimnastikos ir Sporto Vaikų j mokyklas beveik visai neleido, nes
siduoda vadovauti.Bet vistik jaunimas yra
Federucija” ir “Angelo Sargo Vaikų Są kam juos mokyti, jei baigę keJia« klases
gan lankstus jr dažnui visai netikėtai
junga Apie kiekvieną, iš jų teks atski nebenori savo prasčiokų tėvų pažinti,
persimeta į priešingų pusę. Visų tai va
lengva širdimi atsisveikinu su gimtąja
rai pakalbėti.
dai turėtų yjja tingu i prisiminti.
kalba ir tikyba ir, vedę ruses, ramiai sau
“Anei rašto anei druko mums turėt
gyvena iš prakaito tų žmonių, kuriems
Jaunimas neapsiriks jjasirinkti tin
neduoda
ir jie patys priklauso. Jei tėvui netekkamų veikimo kryptį, jei bus apsišvicdęs,
Dar ne taip senai, prieš keletu de davo vos tik mokslus pradėjusių eiti snsusipratęs. Tada jų žinos su kuo eiti ir ko
klausyti. Jaunimo vadai %us tik tada į- šimtų metų, Lietuvų valdė rusai. lAuige- vo vaikų, tenka padėkoti ne kam kitam,
takingi, jei gerai supras jaunų žmonių lis labai gerai tebeprisimena caro laikus. kaip tik tų laikų mokykloms, per kurias

buvo sąmoningai varomas lietuvių nu
tautinimo darbas, Caras labai gerai žinojo, kad lietuvis tol nebus rusų, kol*vietoj
Į bažnyčios nepradės vaikščioti į cerkvę,
' Tas nežųioniškas darbas atlikti buvo pa
| vesta mokytojams ir popams, kurie nereJ tai naudojosi ir skaudžiu žandaro bizunu.
. Tokia tai pirtis buvo priruošta mokslų
einantiems lietuviams.
Jei kurie savo tautinių bei religinių
įsitikinimų nespėjo palaidoti gimnazijos
! sienose, tai rusiškas universitetas tokius
“žemaitiškus užsispyrėlius” iš pat pa
grindų perdirbo. Mat, visi studentai buvo
Į pakliuvę nihilizmo, pozitivizmo, socializj mo ir kitokių “izmų” įtakon. Ypatingai
i pažymėtina pirmoji srovė, kuri tiek
j daug pritarimo rado rusų moksleivijos
tarpe. Nihilistai nepripažino nieko — nei
tikėjimo, nei doros ir, galų gale, net jo
kios visuomeninio gyvenimo santvarkos.
Jie svajojo sunaikinti visų senąjį pasau
lį su visais tų laikų papročiais ir seaų' ja tvarka ir jo vietoj sutverti sųvųjį. D"»
ja, vietoj įsigyvenusių papročių ir vai
dymosi formų, jie galėjo duoti tik nihi
— niekų.
(Bus daugiau)
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DIDIS METINIS PIKNIKAS
Rengia

Nekalto Prasidėjimo P. Šv. Par. iš Brighton Park

lioj, Liepos - Joly 21,1929
ČERNIAUSKO

DARŽE,

79 St. & Archer Avė., Justice, Illinois

PRADŽIA 10 V. RYT

ĮŽANGA 50 c.

Muzika L. Vyčių 36 kp. po vadovystę p. Simučio.
Gerų valgių ir saldžių gėrimų bus gausybės. Daug visokių laimėjimų ir
dovanų. Proga smagiai diena praleisti. 20 trokų gabens žmones į piknikų
veltui, Trokai eis nuo bažnyčios kas valanda.
KLEBONAS ir KOMITETAI.
Visus maloniai kviečia

aprūpinami našlaičiai ir sene
ŽMONIŲ SVEIKATA
įvairina valgį ir priduoda dau- kymas, ypatingai tinkamas i jų smagenų didžio: kuo mažės
liai. Mes daug prisidėjome
giau “protein” mineralų ir arklių tvartų sutvarkymas, iš nis kūnas ir didesni smagenys
prie pakėlimo lietuvių vardo,
(Tąsa nuo 2 pusi.)
vitaminų.
naikins karštliginę musę.
— tuo gyvūnas ilgiau gyvena,
pastatydami šaunių Šv. Kry sa ir žuvis turi tuos pačius Be maisto, vaikai augimui Yra įrodyta, jog naminė ir atvirkščiai.
pakrašty, tai kurioj Siauroj
Prof. Kampininkas
žiaus ligoninę, kuri taip gra “proteiną”, kokius turi pie reikalauja ypatingo maisto arba karštliginė musė nešio
upėj vienas, du ar daugiau
žiai veikia ir vystosi. Bet ir nas. Grudai ir daržovės vie energijai, kas reiškia daugiau ja karštligę, aziatiškų chole Moterų smagenys, apskritai
žmonių prigėrė ir dažniausia
to neužtenka. Mes tebeturime nos neduoda reikalingos dalies duonos, grudų ir bulvių, ir rų, gielę ir kitas žarnines li- imant, yra mažesnės ir leng
vis jauno amžiaus: tarp 18—
vesnės už vyrų; bet sulyginus
palaidus savo našlaičius, dar “protein”.
kiek nors cukraus ir riebumų. ’gas; ji gali nešioti džiovos su kūno dydžiu, yra daug di
30 m. Bet ar jus tikėsit šiai
Pienas duoda netik geriau- Krekmoluotas maistas negali ir akių ligų gemalus. Musė
neaprupinome senelių kurių
tikrai “jurų pasakai”.
šimtai išblaškyti po įvairias šių, bet pigiausių kunui rei- pastatyti inžino, tik duoda visur randasi, bet lengva jų desnės, Tuo ir aiškinama, ko
Kapt. Crowlev, 70 m. am
dėl moterys ilgiau gyvena už
svetimtaučių, ar valdžios už- kalingų medžiagų. Kvorta pie- garų. Reikia pirkti tik ge-’lišnaikinti,
žiaus, sav6 vienburiniu 35 pė
laikomas Įstaigas, ar šiaip jno duoda tiek “ protein ”, kiek riausio pieno ir netaupyti j Visų pareiga saugotis mu- vyrus. Taip pat mokslininkai,
dų laiveliu buvo išplaukęs į
kurių smagenys vystosi, o kū
jau vargsta pas privačius1 duotų septynios uncijos ge- perkant pienų.
šių. Pareiga kožnos apielin- nas silpsta, gyvena daug il
Atlantikų. Būnant už keturių
žmones, neturėdami tinkamo ros mėsos arba keturi dideli Šviežias pienas yra saugus kės, per savo sveikatos bormylių nuo New Jersey pa
giau, negu paprasti žmonės.
užlaikymo ir priežiūros.
kiaušiniai.
tik kuomet švarumas užlai dus, skirti pinigų kovai su
— Kad kaip, sovietų Rusi kraščio pajuto, kad jo laive
Pieno “protein” visiems y komas jo produkcijoj ir trans šiuo žmonijos priešu.
Žinoma, visa kas aukščiau
ja, gal, ir parodys pasauliui lis yra skendimo pavojuj. Nie Del to, pas mus visus rods
pasakyta, negalima imti už
F. L. I. S.
savo didelį “progresų”, apie ko nelaukdamas senis nusi turėtų atsirasti jausmo ir no-lra reikalingas. Kas met au- poriaeijoj. Turi paeiti iš svei
tikrų pinigų. Nes tikrai nuo
kurif ir mūsiškiai komunistai avė savo šiušus ir liedamas, iš ro tų spragų musų gyvenime &anti vaikai turi sverti dau- kų gyvulių, tuoj atšaldintas,
ko pareina gyvenimo ilgumas,
labai daug kalba.
laivelio vandenį laimingai pri užkišti. Kitaip mes negalėsime •&*au> 3*e reikalauja naujo švariai užlaikomas, uždeng- NUO KO PAREINA GYVE
dar nėra išaiškinta ir, apskri
būti ramus nė kaipo lietuviai, .kraujo, kaulų ir muskulų su-i tas ir atsar giai prižiūrimas
NIMO ILGUMAS?
— Kame?
plaukė vienų bičių, čia pasi
t
tai, šis klausimas nėra taip
savo nie^*
žmonių, kurie patys yra svei
— Gi kulkomis pradės vai ėmė tekši į Atlantic City, nė kaipo katalikai, kuriems
šintis su savo kaimynu — kad atlikus apdraudos reikalų. yra paties Dievo įsakyta my- Į Pienas yra vaikams reika- ki ir neserga. Miestuose ir Mokslininkai, betyrinėdami lengvas, kurį galima butų
lėti artimų, kaip pats save. i tingiausias maistas, bet netur miesteliuose daug geriau var pienžindžių gyvūnų smagenis, greitai ir tikrai išrišti.
Kinija.
Piknikas pats per save nėvienintelis maistas jiems toti pasturizuotų pienų negu kaip kiti laikraščiai praneša,
— Bet-gi bolševikai nori ne
(“M. L.”).
Vedusiųjų tarpe.
ra
svarbus
dalykas.
Bet
tik'
P«
r
Kyvenus
pirmus
kūdikystės
šviežią.
Šviežias
pienas
yra
esu
išaiškino,
kodėl
gyvūnai
susipratimus su Kinija taikos
K.
ŽMONA. — Žinok, miela slas, kuriam jis yra rengia metus.
atsakomas
tik
kuomet
yra
cer
nevienodai
ilgai
gyvena.
Esą
keliu išrišti, — rašo laikrašsai, kai aš numirsiu, tu pana mas, ji daro svarbiu. Tat, ir
* eiai.
,
Su pienu reikalinga vartoti
Turi būti nupirk- visų pienžindžių gyvūnų gy ATYDŽIAI PERSKAITYKI
šios man visam pasauly ne labdariai prie pakvietimo į
venimo ilgumas pareina nuo TE BIZNIERIŲ BARGENUS
— Taip, bet bolševikai ne
kitokis maistas. Kaikurie vi tas iš geros pieninyčios.
rasi.
F. L. I. S.
piknikų matė reikalo pridėtį taminai būna susilpninami ar
nori tūkstančio pagrobtų ki
VYRAS.
—
Kas
tau
sakė,
paaiškinimo žodelį, iš kurio ;ba panaikinami verdant. Vainiečių paliuosuoti ir juos
kad
aš
panašių
į
tave
ieškosiu?
matote, kad liepos 21 d. į- šių. sunka kūdikystėj ir vė- NAMINĖS MUSĖS PAVO
nuo čekos apsaugoti, — taipgi
JINGUMAS.
. vykstantis piknikas Chicagos liau vaisiai ir daržoves, kaip
rašo laikraščiai.
— Kas musų barzdaskučiams ir apylinkių lietuvių gyveni
salotos, salieros, morkos arba
daro
konkurencijų?
pavojus,
me
yra
svarbus
įvykis.
Kiekvienų dienų randi laik
kopūstai turi būti duodami Naminės, musės
raščiuos, kad jei ne vienur, — Skęstantis, nes už skus Nuoširdžiai kviečiame Vi kūdikiams žali, beveik kas kaipo ligų nešiotojos, jau ga
sus!
tai kitur, jei ne kurio ežero tuvo griebiasi.
1
dien. Mėsa, žuvis ir kiaušiniai na daug buvo aiškintas. Vie ;
Palengvinimui gauti Amerikos pilietybę, Kon
nok, nepaisiant to, mes duo
~i
gresas
išleido įstatymą, užtvirtintą Kovo 2 d., 1929
dame joms veistis, duodame
PRISIRENGIMAS.
m. Tuo įstatymu einant, svetimtaučiai, kurią atva
6 kp. prie lazdukių ir lėlių joms liuosai platinti bakteri
žiavimas Amerikon nėra rekorduotas, gali išpildyti
7 kp. prie visokių žaislų.
jas ant musų maisto krautu
Prie busimojo pikniko lab
blanką Nr. 659 ir tuomi įrodyti savo legalį stovį šioj
8 kp. prie šaltos košės.
vėse ir musų virtuvėse.
dariai
rūpestingai
ruošiasi.
šaly. Po tokio užsiregistravimo galima gauti Ame
PAKVIETIMAS.
kymu padarysime daug malo
9 kp. iš Melrose parko pa
Kuopos rūpinasi išplatinti kuo
rikos pilietybės poperas, arba leidimas išvažiuoti
numo labdariams ir didelio
žadėjo gražiai padainuoti. Pa Nors sunku butų išnaikinti
karštliginę arba naminę musę, A Lietuvon ir sugrįžti atgal.
Lietuvių R. K. Labdarin džiaugsmo tiems, kurie iš mu daugiausia serijų tikietėlių, iš siklausysim.
parduoti tikietų,
sukviesti
goji Sąjunga turi garbės pa sų paramos laukia.
Mes suteikiame padavadijimus, blankas, ir pri10 kp. iš AVest Pullman 2a- vienok valstijų klaida, kad
daug
svečių.
Kuopoms
tenka
nedaro jokių pastaugi) jų
gelbstame atlikti visą reikalą.
kviesti didžiai gerbiamųjų
Labd. į piknikų ne dėl sau ir darbininkų reikiamų skai- įda atvežti septynis trokus
lietuvių visuomenę į savo me
.gražių mergaičių ir berniukų, skaičiui sumažinti, k’.omet
Parduodame laivakortes, siunčiame pinigus, da
prašo. Jie prašo lietuvių naš- čių pristatyti
taip
lengva
yra
jos
naikin

tinį piknikų, kuris bus liepos
kurių
pareiga
rome paskolas, ir teikiame įvairius kitus patarnavi
Kad kuopos nepamiršiu, dar
p™<‘™ti
Taičiu vardu. O kas galėtų
ti.
Tas
neatsargumas
tai
via
21 d., Bergmans grove, Rivermus.
__ i_______ i
j valgius ir gėrimus po parkų.
atsisakyti išklausyti našlai kartų primename,
kų
kuri
iš
side, III.
Kurios kuopos dėl kokios nežinojimo arba nerupestinguOfisas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 6 vai. va
čių prašymo? Rodos, kad lie jų piknike veiks. Būtent:
nors priežasties negalės joms mo ženklas ir yra pavojinga
kare.
Utamlnkais, Ketvergais ir Subatomis iki 9 vai.
Pasitikima, kad šis kvie tuvių tarpe tokių neturėtų
2 kp. pristatys 5 darbinin
dėmė
ant
civilizuotų
gyvenimo
paskirtų
pareigų
.atlikti,
savo
vakaro. Nedėldieniais iki 1 vai. po pietų.
•'
timas visų bus nuoširdžiai būti.
kus prie ratų.
būdų.
vieton
turi
prašyti
kitų
kuo

priimtas, nes labdarybės rei
3 kp. parūpins įvairių ne
Be to, mums lietuviams priJeigu mes duosime purvui
pų, kad jas pavaduotų.
kalai visiems turi būti arti vaj1°0 ru
p,ųj
rūpėti ir savos tautos svaiginamų gėrimų ir jais
Kiek girdėti, bridgeportie- rinktis, mes turėsime namines
Kvreč,anW į pik- garW. Yr„
ka()
pagirdys ištroškusius.
tės, vadovaujant p-nei Naug muses. Jeigu ne, tai nebus ir
nikų, kad visi bendrai galėtu
4 kp. pardavinės ir atiminės
tų kulturingumo laipsnis yra
musių. Atsargus išmetimas iš
me maloniai laikų praleisti ir
3327 So. Halsted Street
| žemienei, ruošia gardžius sve
sprendžiamas ir nuo to, kaip tikietus prie daržo vartų.
matų
į
blekes
ir
ištuštinimas
čiams
valgius.
padarytu pikniko pelnu lie jų labdaringieji darbai yra at
5 kp. restorane ir prie sal- Į Jaunimų linksmins p. L. tų blekių kas dešimts dienų,
Telefonas Yards 4669
tuvių našlaičius ir senelius pa
liekami, sutvarkyti ir kaip dainių
tinkamas skerdinyčių sutvarKrekščiuno orkestrą.
remti.
i*
Pastaruoju laiku rimtai yra
planuojama nupirkti ūkį, ant
kurio bus statomn našlaičių ir
senelių taip reikalingos prie
glaudos.

Prašau Į Mano Kampelį

NAUJAS ĮSTATYMAS

LABDARYBĖS SKYRIUS

PAUL P. BALTUTIS & CO.

TUBBY

Tas planuojamas darbas nė
ra lengvas. Jis reikalauja
daug pastangų padėti ir di
delių pinigų sumų. Del to rei
kia^ kad tuo darbu visa musų
visuomenė susirūpintų, kad
kuodaugiausia atsirastų dar
bininkų ir geraširdžių žmonių,
kurie, ištikrųjų, mylėtų savo
artimų, kaip patys save. - •
Darbų pradėkime tuojau. Į
piknikų atsilankyti nėra sun
kus dalykas, bet tuo atsilan-

He Gives Himself Away.

J
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LIETUVIAI AMERIKOJE

džiai darbavosi. Taip pat vi'
siems atsilankiusiems ir šiam
piknikui dalykėlių aukavu
siems. Didelė padėka priklau
so p. Pranckiečiui ir visam
Šv. Kazimiero parapijos cho
rui, kuris gražiui giedojo; ačių visiems Pittsburgho ii
apielinkės lietuviams, kurie
bent kokiu nors budu prisi
dėjo prie šios “Lietuvių Dienos”. Jūsų pastangomis bei
, parama, sėkmės buvo stebėti-

'suplaukė apie šeši šimtai žmo' nių.
Tokios gražios
iškilmės
Radio Stotis A J J.
pirmų karts} buvo Šv. PranLiepos 14 d. veik visi! ei^Į<aus vienuolyno koplyčiųciceriečiai dalyvavo ‘Draugo’į je $v> Mišias laikė kun. A.
piknike. Vieni jų dirbo prie | Karužiškis
iŠ Youngstoun,
tikietų, kiti prie sūrių ir i- 0 Kun E Vasiliauskas, kun.
vairių lioterijų. O kurie turi j Misius asistavo; kun. J. V.
automobilius, tie vežė žino- Skigpkus buvo ceremoniolu.
ne« į piknikų. Kaikurie pada- p6r
Mišias
kun. Karu- nai gražios. Sesutės visiem!:
rė net po kelis “tripus”.
labai
graži i labai dėkingos. Pilnai pasitižiškis pasakė

CICERO. ILLa

X Dabar ciceriečiai vėl pamoĮ{Si^ gįuį progai pritai- jkime, jog Viešpats Dievas
rengiasi į labdarių Centro kintų.
i visiems geradariams šimteriopiknikų, kinis pyks 21 d., gYent0 Kazimiero parapijos pai atmokės.
liepos, Bergmane darže. šv. (.ho|,l< km.is BUsidcda is š(!.
K. J. V. S.

draugija

Antano

apsiėmė '5i„sd(.si,„t Wrai išlavintų bal
V!ldov;u,juut

dirbti už baro. ši draugija .jau

yra pasižymėjusi savo darbuo-;ckįei,iub gįedojQ

S. prau.

į

gv Mį_ !

FRONTO, KANADA.

Ketvirtadienis, Litfp. 19, 1929

Niagara Falls Carborundom
“Draugo” Knygyno
Works, didžiausias fabrikas
pasaulyj, kuriame dirba kele
Katalogas.
tas tūkstančių darbininkų —
vyrų ir moterų, kuriame dirba
yisas
knyga8 gaUma gauti
daug ir lietuvių, reikalauja “Draugo” knygyne 2334 So. Oakley Avė.
darbininkų, kurie apsigyvenę ' Chicago, Illinois.
šiame mieste. Fabrikas dirba į
dienomis ir naktimis.
Žemaitės Rastai. Apsakymėliai. Pirmasis
tomas. J. ir P. Leonu LeidyNiagara Falls Engineering
nias. Vilniuje 1914. Pusi. 391.
Co. ir-gi dirba dienomis ir
Kaina ...................................... $1.50
naktimis. Čia ir-gi dirba 14 - Žiema ir Vasara. Labai gražios apysakaituvių.
Į
tės apie vasaros grožę ir
•
žiemų. Parašė Pr. Mašiotas.
Ieškantiems darbo, ypatin-j
Tilžėje, 1920. Pusi. 31. Kaina .. 10c.
gai makleriams, gera proga Amerikos Dovana Lietuvoje. Iš naujausių
laikų, penkių aktų komedija.
gauti darbų — “steady
Parašė V. K. Dalyvauja 14
work”, katrie mano čia apsi
ypatų. 1920. Pusi. 27. Kaina .. 20c.
gyventi.
Aušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje oh

peretė. Parašė Pranas. Pusi.
Darbai šiame mieste nieka
I
14. Kaina .................................. 10c.
dos nesustoja, nei žiemų, nei
.Avinėlis Nekaltasis. 4 veiksmų komedija.
vasarų.

Sulietuvino Aišbė. Kaune 1921.
Pusi.
68. Kaina ........................ 35c.
Padėka.
Kurie ieškote darbo, greitai
X Labdarių 3 kuopos su
Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama.
Po pamaldų prasidėjo pikLietuvių Šv. Jono Kr. pa važiuokite į šias vietas. Kelio
sirinkimas
i vyks nedėliojo,
Parašė Viktoras Dineika. Kau
.
j
nikas.
žmonių pri- š»lninė
tuojau
po sumos, y,Sv. iAntano
v. Po pietų
.
įtupiu*. draua
uiaun’iia
ij» nuoširdžiai nė greitai apsimokės.
nas 1924 m. Lošime dalyvau
i i i
i
važiavo arti 1pusantro
tukstan- dėkinga .Juozui Miulinui. CeKoresp.
ja apie 16 asmenų. Pusi.
parapijos mokyklos
8uikamoa. .
\ isi
blaivus, linksmi Įmenton, N. Y., už gausių auno.
71. Kaina .................................. 20c.
rv. Kviečiami visi atsilankyti
vaikštinėjo ir džiaugėsi suti-įp-.j jr prisiuntimų 30 knygų ir
Betliejaus Stainelė. Drama keturiais ak
ir nesiveluoti, nes norima
tais. Parašė Kun. Šnapštis.
savo artimus ir pietelius ’ laikraščių knygynui.
greitai susirinkimų.
atlikti,
Antra
laida. Kaunas 1920.
kad visi galėtumėm važiuoti
’ pu..į. tanius.
. Jono Ki. pašalpinė di
Pusi. 46. Kaina ........................ 20c.
į Labdarių Centro piknikų.! Lionoiė greitai
prabėgo, ja nuoširdžiai dėkoja bro
Bilą Del Linų, Markos. Juokai Dviejuose
Taip-gi malonėsit
priduoti >‘iau B negreit bus pamir-1 liams ir sesėms, amerikieVeiksmuose. Antroji kiek pa
Pirm. A. Nausėda
serijas kurias kas turit pa- >ta, nes ji vienuolynui paliko ' čiams, kurie remia musų jautaisyta laida. Perdirbo J.
1024 Center St.
Maskvytis senasis. 84 Pusi.
ėmę nes piknike bus laimė ji- JJ^'Uius pelno is kinio bus ga- : nu knjgjnų, kas kuo galėda
Tel. Lincoln 3044
Kaina ................ —..................... 20c.
nemaža sko-imi: knygomis ar laikraščiais.
mas. Jeigu katrie galit, tai , hina itmokėti
Cit
Paklausykit.
Parinktosios lietuvių po
Rašt.
P.
Fabijonaitis
Draugijos pirm.
ir ankščiaus priduokit A. Ja-, 'osetų
eilės.
Šioje
knygutėje
2350 So. Oakley Avė.
C. Juventas,
nušauskui (penktadienio ar. Lž. tų sėkmingų ir laimingų
galima rasti gražiausių eilių
Sek r.
Ižd. Kun. F. Kudirka
šeštadienio vakarais 7 vai.) dienelę, sesutės reiškia didė
dėl visokių pramogų. Parankio
J.
Krasauskas.
jo Liudas Gira, Tilžėje.
2334 So. Oakley Avė.
jo namuose: 1301 S. 50 Ct. Ję padėkų pirmiausia gerbiaPusi. 190. Kaina .................... 50c.
Knygyno vedėjas
X Vienų Ciceros biznierių, įmiems vietinių parapijų kleAGITATORIAI;
Dešimts
Metų Smuklėje. Penkių aktų
J. Paliulis,
gerų parapijom} V. Lukštų hunams,
kurie, atjausilami
drama.
Veikia 15 asmenų. Ver
83 Euclid Avė.,
Kun. K. Matulaitis
patiko nelaimė: jį 11 d. lie- svarbų reikalą, ragino ir ortė Jonas M. Širvintas. Pusi.
Toronto, Ont., Canada.
2334 S. Oakley Avė.
pos automobilius užmušė, o j ganizavo parapijoms bei dar100. Kaina.................................. 40c.
Desenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama.
liepos 11 d. labai iškilmingai j bininkus, idant viskas kuo
A. Valančius
Vertė Kun. V. Kulikauskas.
palaidotas Šv. Kazimiero ka- geriausia pasisektų. Jie nuox 1226 S. 50 Av., Cicero, III.
Labai
graži liaudies mėgia
pinėse. Per budėtuves žino-; širdžiai kvietė visus minėtoJ. Dimša
ma drama. Dalyvauja 19 ynių netilpo namuose. Laido- j'<‘ dienoje dalyvauti piknike;
patų. Chicago 1919 m. Kaina .. 20c.
3221 Lime Street.
REIKALAUJA DARBININ
tuvėse ir-gi dalyvavo daug domaus padėka priklauso L.
Dolpelis Ministerijoje Tarnauja. Monolo
KŲ.
M. Šlikas.
žmonių; eik visi Ciceros biz-JL K. S. A. Pittsburgho Apsgas ir laiškai. Tinka dėl
10555 So. State St.
Dvi didelės kompanijos reilošimo. Parašė Sofija Čiurlio
nieriai lydėjo Į kapus. Radio . kričiui, o ypatingai valdyVisokiais
Labdarybės
rei

nienė.
Pusi. 23. Kaina ............. 10c.
Stotis reiškia a. a. Lukšto bai: PP- J- Packevičiui, Tam-i kaiauja
darbininkų tuojau.
kevičiui, Sikorskiui ir visiems Šiuc reikalu jos kreipiasi j kalais kreiptis į valdyba arba Gims Tautos Genijus. Drama 2-se dalyse.
šeimynai užuojautos.
Parašė Kun. I. Vaiciekaus
agitatorius.
'. dai bildukams, kurie nuošir- mus.
kas. Dalyvauja 14 ypatų.
X Moterų Sąjungos 2 kuo-;
Pusi. 56. 1919. Kaina................ 30c.
šias, kas darė malonų Įspūdi.

uuvbumuu

iumui

LABDAR1ĮJ CENTRO
VALDYBA

ko

NIAGARA FALLS, N. Y,

į

pos jaunaniečių skyr. narės
P. Šileikas, O, Stasaitė ir B.
Feizaitė
išvažiavo
vakacijoins, o kitos, likusios namie,
gražiai darbuojasi.
Pirmutinis jų darbas buvo
— pardavinėti gėles “Drau
go” piknike. Gėles pardavinė
jo;
Labanauskaitė, F. Semetulskaitė, L. Glozeriutė, B.
Botevičiutė, A. Geryba ir J.
Rašinskaitė. Joms pagelbėjo
E. Venckaitė net iš Melrose
Park, be to ir P. Glozerienė
bei
Rašinskienė.
Pelno
“Draugui” padaryta $19.00.
Skyrius nutarė susimokinti
Veikalų. Pamoka bus liepos 19
d. 10 valandų ryto. Narės su
sirinkite po adresu: 1639 So.

O.

O.

50 Avę.

Gyvų. Rožių, Vainikėlis. Drama 4 aktų.
Dalyvauja 15 ypatų. Pusi. 64.

Baltic America Line
Primena, kad pusė ekskursinio laiko jau pasibaigė.

Visi pir

mieji išplaukimai į Klaipėdą šauniai pavyko.

Artimiausieji išplaukimai tiesiai Į Klaipėdą yra šie:
LIEPOS-JULY 25, LAIVU LITUANIA
(Buvo skelbta, kad Lituania išplauks liepos 20, bet dėl knikurių priežasčių iš
plaukimas atidėtas j LIEPOS 25 1).).

‘ RUGPJ.-AUGUST 10, LAIVU ESTONIA
Kaip Amerikos taip ir Lietuvos piliečiai dar gali suspėti iš
plaukti su artimiausia ekskursija liepos 20 d. Tik greitai kreip
kitės į mus, o visus reikalingus dokumentus parūpinsime ir vi
sus kelionės reikalus sutvarkysime. Keliaukite dabar kada oras

Korespondentė.

gražiausias ir juros tykiausios.

PITTSBURGH. PA.
■\
Vieša Padėka.

“Lietuvių
Diena”,
kuri
buvo 4 d. liepos, Šv. Pranciš
kaus Seserį} ukėj, buvo labai
sėkminga. Oras buvo labai
patogus, (odei kiekvienų lie
tuvį viliojo apleisti savo na
mus ir išvažiuoti nuošaliui
nuo luiesto tyro oro pakvė
puoti ir pasidžiaugti puikia
gamta.
Apie 8 vai. ryto žmonės pra
dėjo rinktis. Iki Mišių, ku
rios buvo laikomos 19:30 ryto,

Paul P. Baltutis & Co.
3327 Su. HaW Street
CHICAGO,

ILL.

Telefonas YARDS 4669

Parašė Gėlėlė. Kaina........... '... 20c.
Graži Mageliona. Melodrama, keturių ak
tų, šešių atidengimų. Lošime
dalyvauja 11 asmenų. Pusi.
63. Chicago 1920. Kaina .... 50c.
Išpažinties Paslaptis. Penkių Veiksmų
Drama. Pritaikinta iš kun. J.
Spillmann’o Apysakos. Sulietu
vino A. Matutis Chicago. Loši
me dalyvauja 25 asmenys.
Pusi. 95. Kaina ........................ 25c.
Į Tėvynę. Dviejų aktų vaizdas (operetė).
Parašė L. šilelis. Pusi. 47.
(Del šios operetės yra parašęs
muzikų A. Aleksis. Kaina......... 25c.
Juru Varpai. Triveiksmė Misterija. Vidunas. Tilžėje 1920. Kaina .... 50c.
Kame Išganymas. Libretto keturiais ak
tais. Parašė Maironis — Ma
čiulis. Ketvirta karta atspaus
ta Tilžėje. Pusi. 37. Kaina ..... 20c.
Karės Metų. Vaizdelis iš lietuvių gyve
ninio. Dalyvauja 7-nios ypatos. Parašė Pr. A-tis. Pusi.
28. Kaina ................................ . 15c.
Kas Bailys. Komedija dviejuose aktuose
Iš anglų kalbos vertė Juozas
Miliauskas. Lengva dėl sce
nos sudarymo ir kostiumų.
Pusi. 28. Kaina ........................... 15c
Komedijos A. Ostrovskio. I Pelninga vie
ta, 5 veiksim} komedija, lošime
dalyvauja apie 20 ypatų. Ver
tė J. Stanulis, Kaunas, 1922,
Pusi. 96. II Neturtas — Ne
Yda, 3 veiksmų komedija, lo
šime dalyvauja apie 17 ypatų.
Vertė Pr. Kvietkauskas.
Kaunas, pusi. 54. Abu veikalai
sykiu. Kaina................................. 50c.
Kur tiesa? Opera vaikams trijuose veik

smuose 12 pusi. Kaina ............. 10c.
Laižybos. Dviejų aktų farsas. Veikia 6-ši
asmenys. Pusi. 16. Kaina ......... 10c.

Mažas Kryželis bet sunkus. Trijų atiden

girnų komedija. 13 ypatų dar
lyvauja. Parašė Serijų Juo
zas. Kaina.......................... ....’. 35c.
Milda Meilės Deivę.. Mytologijfts Ifasąka.

Petras Vaičiūnas. Veikia 15
asmenų. Pusi. 69. Kaina ......... 35c.
Motinos širdis Keturių aktų drama. Pa.
rašė Kalnų Duktė 48 pusi.
Kaina ......................... ............... 50c.
Nelaimės ir Laimė, arba tas nelaimin
gas Ęuick’kas, 3 veiksmų 4
ati,dengimų komedija. Loši
me dalyvauja 7 asmenys.
Chicago 1922. Pusi. 59. Kaina . , 45c.
Nebuvo Vietos Užeigoje. Sulietuvino Ži
buoklė Ir Lietuvos Atgijimus.
Misterija. Parašė P. Miknevičaitė. Pusi. 48. Kaina ......... 15c.
Pasiilgę Aušros Vartų. Parašė K. Inčiura
Drama. Kaina ........................... 25c.
Paklydėlio Kelias. Keturių aktų sce
niškas vaizdelis. Parašė Vys
tanti šakelė. Dalyvauja 7
ypatos. Kaina ........................... 15c.
Penkis Kartus Po Vienų, Bus Vienas. Ke
turių atidengimų komedija.
Dalyvauja 9 ypatos. Parašė
Serijų Juozas. Kaina................ 20c.
Piloto Duktė. Drama 5-se veiksmuose.
Vertė Jonas Tarvydas. Loši
me dalyvauja 24 moterys.
Labai Įspūdingai perstatas
Viešpaties Jėzaus kančia. Kaina 35c.
Piktoji Dvasia. Drama Trijuose Aktuose.
Is latviško, vertė Idlargas.
Sbenandoah, Pa. 1908, Pusi.
72. Kaina ................................... 25c.
Pleputė. Trijų veiksmų komedija. L. Ivanov’as. Vertė A. Iešmantasa.
Lošime dalyvauja astuonios
ypatos. Pusi. 54. Kaunas
1925. Kaina ............................... 30c.
Pumpurėlis. Operetė. Libretto. Kun. F.
B. Serafino; muzika A. S.
Pocius. Kaina ............................ 25c.
Ponas Ir Mužikai. Drama penkiuose ak
tuose. Pagal A. Gužuti. Para
šė Paparonis. Labai graži
drama iš baudžiavos laikų.
Lošime dalyvauja 12 asme
nų. Pusi. 58. Seinai 1910.
Kaina ................................. .
20p.
Smilčių Laikrodis. Sulietuvino M. M.
Lošime dalyvauja 5-kios ypątos. Pusi. 32. Kaina ................. 10c.
Sveicer Teodolina. Vieno veiksmo kome
dija. Iš lenkiško vertimo per
dirbo Ulbinų Juozas. Lošime
dalyvauja šeši asmenys. Pusi.
25. Kaina ................................... 20c.
šeimyniškiems Vakarėliams Pramogėlė.
Svirno Švynė. Antrasis leidi
mas. Linksnio turinio papasa-.
kojiniai. Tinka dėl scenos.
Vilnius 1920. Kaina ................. 10c.
Šv. Aloyzo Pašaukimas. Trijų veiksnių
drama. Vertė Vaitekūnas. Lo
šime dalyvauja 7 asmenys.
Pusi. 54. Mariampolė 1927.
Kaina .......................................... 20c.
Šventoji Cecilija Kankinė. Trečiojo am
žiaus trijų veiksmų tragedi
ja. Parašė kun. J. Židanavičius. Kaunas. Pusi. 40. Kaina 25c.
Tarp Dilgelių Rožės. Melodrama 2-se da
lyse 6-se aktuose. Parašė
J. J-is. Pusi. 55, Kaina............. 20c.
Teisingasis Juozapas. Istorinė drama, tri
juose atidengimuose. Parašė
kun. Židanavičius. Amsterdam, N. Y. Kaina .................... 30c.
Ubagėlis. Trijų veiksmų vaizdelis. Vertė
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. Kainą .............. 10c.
Vargšas Tadas. 2-jų vaizdų škicas. Ver
tė Trys, Kaune. Pusi. 16. Kainą 20c.
Vaikų Balius. Parašė Paparonis. Tinimą
Vaikų lošimui, su dainomis.
Pusi. 47. Kaina ........................ 20c.
Vaikų Teatras. Keletas juokingų Veika
lėlių tinkančių ir dideliems.
Pusi. 31. Kaina ........................ 10c.
Venite Adoremus. Trijų aktų Kalėdų vaiz
delis, vertė A. Masionis. Su
•
dainomis. Pusi. 32. Kaina .... 15e.
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 Vidunąs. Til
žėje 1920. Pusi. 65. Kaina .... 40c.
Aureole. (Oratorija). Parašė M. Gųatąitis. Chicago 1914. Pusi. 21. Kaina 10c.
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“manicuring sėt”, 15 dol. ver rūpins gauti trokų, visus nu->
A K T A R A I
DR. M. T. STRIKOL
tės; P. P. Deringai, turį vež į šeiminiškų išvažiavimų,
GYDYTOJAU IR CHIRURGAI
“liardvare store” ant 44 ir liepos 21 d., į Jackson parkų,
4(01 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 1939
Telefonas Boulevard 7810 J
Rockwell,
davė
pastatomų
lai

prie
senojo
muziejaus.
liams,
broliams
ir
sesutėms
DIBVO APVEIZDOS PAR.
Vlrglnla 0888
Rea, 6041 BouthAJbany Avenue
Tel. Canal <764
Tel. Prospect 1910
krodį
ir
vynui
stiklelių
setų,
reiškiama
gilios
užuojautos.
ŽINUTĖS.
Susirinkime dalyvavo ir Valandos >-4,6-8 Nedėlioj 10
Laidotuvėse dalyvavo gerb. ir-gi apie tiek vertės; P. K. kun. A. Linkus, kuris patiekė iK
Ofiso Valandos; 9 Iki 12. 1 Iki 3
dienų, ir 6:30 iki 9:30 vakare
GYDYTOJAS,
Vakar atvyko į Chicagų kun. Pr. Vaitukaitis ir daug P. K. G rūdys penkis dol. auk naudingų patarimų.
CHIRURGAI
Ofiso Tel. Canal 2118
4608 S. ASHLAND AVĖ.
su ir dar viena šeimyna davė
gerb. kun. Dr. P. Karalius, žmonių.
IR OBSTETRIKAI
Namų Tel. Lafayette •898
Omega.
Netoli 46th Street
Chicago. 111.
dovanų virš septinių dolerių
kuris lanko Amerikos lietuvių
Gydo stalgias ir chroniškas ligas
vyrų. moterų ir vaikų
kolonijas Lietuvos Ateitinin Penktadieni įvyks iškilmin vertės.
CHICAGOS SĄJUNGIĘDARO OPERACIJAS
Rea Tai. Mldway IBIS
kų organizacijos
reikalais. gos laidotuvės a. a. Agnietės ; Tokie dalykai yra naudingi
Ligonius priima kasdlenų nao
OFISAS
TĖMS.
Dr. R. O. 0 U P L E R
pietų ir 8 vai. vakaro.
Gerb. svečias apsistojo pas Alieliunaitės, 17 metų mer [ Iš priežasties trumpo laiko,
1900 S. HALSTED STREET GYDYTOJAS SR CHIRURGAS
Nedėllomis ir seredomia tik
lškalno susitarus
kun. Ig. Albavičių, savo mok gaitės. Tai buvo labai kilnios nesuspėjom numerių laimėji Šiuomi norime priminti
Oakley Avė. Ir 24-tas Street
NAMAI:
Telefonai Canal 1718-4241
mui
užrašinėti.
Kaip
pabaig

slo draugų ir dalyvaus šv. fi dvasios mergelė, kurios mirtis
Ofisas ir Laboratorija
Valandos: 2 Ik) 4 p. p. Panedėliais
gerb. sųjungietėms, jog prieš4193 ARCHER AVĖ.
Ir Ketvergais vakare.
nos novenoje, sakydamas pa buvo netikėta ir labai graži. sim, pranešim kada ir kur lai seiminis “extra” susirinkiIr X-RAY
2130
Wffe
r 22nd STELEI
mėjimai
įvyks.
Velonė priklausė prie L. Vy
mokslus.
i ,
Jmas įvyks šį penktadienį, lie- Valandos; prieš pietus pagal sutarti.
CHICAGO
Rengimo Komisija.
čių 4 kuopos, užtat jaunimas
; pos 19 d., 7:30 vai. vakare, Namuose 2-4 po plet, ofise 4-8 v. v.
skaitlingai
žada
dalyvauti
ši

Šiandien Dievo Apveizdos
Šv. Kryžiaus par. mokyklos
MUSŲ RADIO.
Res. tel. Van Buren 8358
bažnyčioje įvyko iškilmingos tose liūdnose apeigose ir pa
Tel. Lafayette 5793
kambaryje, 46 St., kertė "VVood
Gydytojas ir Chirurgas
laidotuvės a. a. Kazimieros gerbti savo pavyzdingų narę.
St.
Ofisas 2408 WEST SS BTREET
West Side. — Prie Šv. OGaučienės, kuri yra kilus iš
Kertė So. Western Avenue
Kadangi
šis
susirinkimas
yMusų klebonas tik vienas ' nos Nazareto koplytėlės žaliuo
GYDYTOJAS KR CHIRURGAS
Tel. Prospect 1028
šitos parapijos ir kurios tėvai
Vai.
iki
po pietų, 7 iki 9 vak.
Residenclja 2859 8o. Leavitt 8t.
pasiliko
name,
nes
gerb.
kun.
i
jaučius
medelius
Aušros
Varra
šaukiamas
vientik
14
SeiSulte i.00
1578 Mllvvaukee Avė.
Pranciškus ir Uršulė BladiTel. Canal 2289
Office: 4459 S. California Avė.
Tel. Brunswlck 0624
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 ▼. v.
tų bažnyčion prisiuntė Pr. Ro mo reikale, todėl prašome buB.
Urba
ir
P.
Gasiunas
yra
kai čia gyvena. Gerb. tėve' * Nedėlioję pagal sutartj
NedėlloJ pagal susitarimų
nuo 2 Iki 7:30 vai. vak
išvykę į atostogas kelioms sa kienė, Mag. Keturakienė ir. tinai visų kuopų atstoves ir Valandos;
kasdien. Nedėllomis nuo 1 iki 2 vai.
dar vienas nežinomas asmuo. I valdybos nares atvykti. Taip- po pietų.
vaitėms.
f
X Aušros Vartų parapijoje ■ gi prašome naujus kuopų suADVOKATAI:
PILNAS EGZAMINAS
Ateinantį sekmadienį musų birželio mėnesyje šv. Jėzaus manymus įteikti Apskr. susi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
$5.00 TIKTAI $5.00
bažnyčioje bus atlaikyta iš- šnekės intronizacija įvyko j rinkinian> Turime vilties, kad ' 4910 So. Michigan Avenue
X — Spinduliai
,
SPECIALISTAS
Ofisas 2201 \Vest 22nd Street
Taigi nenusiminkit, bet eikit
i kilminga suma, pradedant L.,1 šeimose Stanislovo ir Onos U-į^*0* laikys sau už pareigų
Tel. Kenwood 5107
pas tikrų specialistų, ne pas koki
Cor So. Leavitt St. Tcl. Canal 6222
LIETUVIS ADVOKATAS i Vyčių Vak. Valstijų konferen-! sų, Marijonos Daugirdienės, į dalyvauti šiame taip svar- iVal.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
ba profesorius, neklaus jūsų kas
Avenue
Tel. Republic 7868
cijų. Tikimasi ypač Chicagos Ciprijono ir Elzbietos Druk- įbiame ir paskutiniame susi- I(nuo 6...
iki 8 vai. vak. apart jums kenkia, ar kur skauda, bet
2221 West 22nd Street
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v.
rinkime
prie
Seimų.
pasakys
pats,
po
pilno
lšegzamiVyčių
skaitlingai dalyvau temų, o šiame mėnesyje JeNedėlioj: 10 — 12 ryto
: šventadienio ir ketvirtadienio navimo. Jus sutaupysit laikų ir
Arti Leavitt Street
Susirinkimas prasidės punk
siant šitose iškilmėse ir savo vos Šiaulienės.
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
Telefonas Canal 2552
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
X Aušros Vartų parapijos Jualiai.
organizacijos konferencijoje,
OPTEMITRISTAI jie neturi reikalingo patyrimo, su Tel. Canal 02 57 Res. Prospect 6669
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va kuri prasidės tuojaus po pa svetainėje ateinančio šešta-J Nuoširdžiai kviečia
rėdymui žmogaus kenksmingumų,
klano Katilo — Scopa — Kaggi
kare. Seredomis ir Pėtnyčio- maldų, parapijos salėje.
X-ltay Roentgeno Aparatas ir vi
dienio vakare ruošiama “sur- ’>
Apskr. Valdyba.
siškas bakteriologlškas egzamina
mis nuo 9 iki 6.
Bruzdelninkas.
prais party”. Kam? Sužinosi
vimas kraujo atidengs man jūsų
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
Gydytojas ir Chirurgas
me tiktai tuojau po mišparų
CHORO ŽINIOS.
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata
JOHN B. BORDEN PAŽĮSTAMI PRAŠOMI
ir gyvumas sugryš jums taip kaip
1821 SOUTH HALSTED ST.
subatos vakare svetainėje.
I
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
Rezidencija 6600 S. Artesian Av®.
APLANKYTI.
Rap.
Town of Lake. — Daukša
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odos.
(John Dagdziunas Borden)
Valandos. 11 ryto iki 3 po pi&tij
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
6 iki 8:30 vakare
išvažiavo atostogoms vienai j
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
ADVOKATAS
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
Dievo Apveizdos Parap. — IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS 21 savaitei.
kių
užsisenėjuslų,
Jsikerėjusių,
105 W. Adams St. Rm. 2117 Jau antra savaitė kai sunkiai
KP. VEIKIMO.
chroniškų
ligų, kuri nepasidavė
X Choras, kaip kas met, j
net gabiam šeimynos gydytojui,
TelepboaM Randolpb *727
serga P. Ivanauskienė, 1731
neatldėliokit neatėlę pas mane.
taip
ir
šįmet,
rengiasi
prie
Į
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. So. Union AVe. Giminės ir pa
Perkėlė savo ofisų po numeriu
Town of Lake. — Liepos 11 smagaus basket pikniko, ku Lietuvis Akių Specialistas
DR. J. E. ZAREMBA
,■
; /»’ I
1. ‘ ?
i
SPECIALISTAS
TeLeptaaae Roosevelt POPO
žįstami prašomi aplankyti. Ji d. įvyko kp. sus-inas. Nors ris įvyks liepos 28 d.*
4729 S. Ashland Avė.
Inėjimas Rūmas 1016
Palengvins aklų įtempimų ko
Namie: 8 iki • ryte Tel. Rcpub. P600 yra uoli darbuotoja parapi-' oras buvo
šiltas, bet narių
26 W. JACKSON BOULEVARD
ris esti priežastim galvos skaudė
SPECIJALISTAS
Arti SUte Gatvės
Nariai-(ės) prašomi susi jimo, svaigimo, akių aptemimo,
os ir draugijų reikaluose.
į skaitlingai atsilankė ir gyvai
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
nervuotumo, skaudamų akių kar
rinkti, atgiedoti šv. Mišias šti, Atitaisau kreivas akis, nuimu 1 po pietų. Vakarais nuo 6 iki 7 Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4
O. B.
svarstė kuopos reikalus.
PO
Nedėiiomis nuo 10 ryto iki 1
cataractus. Atitaisau trumpų re- i
pietų: 7—8:30 vakare
Y-,..,
■ ii ikuo->7:45
vai. ryto
ir paskui rink- gystę
po pietų.
J\aujos T1nares įstojo
;
ji
ir tolimų regyste.
Nedėiiomis 10 iki 12
(Juozas J. Grisius)
PAVYKO.
pų: Kaz. Strųkienė ir p. K. tis apie 9 vaL ryto prie
TELEFONAS MIDWAI 2880
Prirengiu teisingai akinius vi
ADVOKATAS
bažnyčios. Iš ten troku važiuo suose atsitikimuose, egzaminavi
Matkevičienė.
mas daromas su elektra, parodan
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
OFISAI:
sime
į
paskirtų
vietų.
čia mažiausias klaidas.
1446
S.
49
Ct.
2924 Washington Tel. Boulevard 1401
Brighton
Park.
—
Liepos
7
Pp.
Paukštienė
išdavė
ra

Telef. Boulevard 2800
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
Omega.
RESIDENCIJA:
Speclalė atyda atkreipiamų mo Tel. Cicero 662 Tcl. Kedzie 2450-2451
d. Tretininkai turėjo Marąue portų nito paskutinio įvykusio
6515 So. Rockwell Street
kyklos vaikučiams.
Telef. Republic 9723
tte parke išvažiavimų, kuris vakaro, parkesė. Vakaras pa
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
gerui pavyko. Diena bu- sisekė ir davė pelno.
Žino savo pareigas.
kare. Nedėllomis nuo 10 ryto iki
3343 SO. HALSTED STREET
12 po pietų.
Gydytojas ir Chirurgas
vo graži, žmonių privažiavo
P-lė Ben. Kalvaitė darė
— Ponas daktare, nebeišlaiValandos: Nuo 2 — 4 P. p.
4712 S. ASHLAND AVĖ. REZIDENCIJA
daug, netik Brighton Parko, pranešimų iš Moterų Sųjun7—U vakare
ADVOKATAS
,v
..
,
.kyšiu tos operacijos. Prašau
4729 W. 12 PI.
Nedėiiomis
Nuo 8:80 iki 1 vai.
bet ,r is.k.tų kolonijų, ypa-.gos Cl.ic. Apskričio susirinkikad grci{iau nuDlir.
Tel. Cicero 2888
Susitarus
Tet Boulevard 7589
127 N. Dearborn Street
tingai iš Aštuonioliktos ir į mo. Kadangi svarstymuose eiau
Room 928
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918
Cicero. Be to dalyvavo gražus liesta daugiausia seimo reikaTel. Franklin 4177
Nuo 8 iki 9 vakare
būrelis ir dvasiškuos. Brigh-'.lai, tai ir Moterų Sųjungos: — *^au
ramus: manęs
52 E. 107 St., Kamp. Michigan Avė.
IŠ RUSIJOS
Tel. Pullman 6950
tonparkiečiams buvo pirmas į 21 kp. diskusavo. Jei aplinkv- nemokyk. Ir aš pats žinau saGerai lietuviams žinomas per 25
3464 SO. HALSTED STREET
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų
toksai įvykis, tiktai labai gai- bės teis, tai p. Paukštienė vo darbų:
metus kaipo patyręs gydytojas, chl
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
Telephone Central 6926
rurgas lr akušeris.
la, kad kun. Pr. Vaitukaitis vyks į Moterų Sųjungos sei-į
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 S. WALLACE STREET
Gydo staigias
ir chroniškas 11negalėjo prabilti į susirinku- nių, New Britain, Conn. 5, 8, r
gasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau
OPTOMETRISTAS
jausius metodus X-Ray ir kitokius
sius iš priežasties susirgimo.: 7 d. d. atstovauti musų kueMAS
elektros prietaisus.
ADVOKATAS
Bet jį pavadavo kun. Drauge-, pų.
DENTISTAI
MADE
COOD
w<tfc
134 North LaSalle Street
Ofisas ir Laboratorija
CHICAGO, ILIJNOIS
lis, Aušros Vartų parapijos
Išvažiavimo komisija pasiNetoli Morgan Street
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
milliotts!
LacaJ Office; 1900 So. Union Avo. klebonas, kuris pasakė labai
Office Boulevard 7848
Tel. Roosevelt 8710
1025 WEST 18 STREET
įspūdingų prakalbų.
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
VALANDOS:
Nuo 10 — 12 pietų lr
Tretininkų draugija dėkoja
nuo
6
iki
7:30
vai. vakare.
gerb. kunigams ir visiems dvtefcly K«li«ve4
LIETUVIS DENTISTAS
Tel. ofiso Canal 3110 Res. So. Phore
4645 So. Ashland Avenue
2238.
Jei
neatsiliepiama,
šauk
dalyvavusiefns.
Doe’t nillar witk Dsndrull, Ptmplse.
Randolph 6800.
Ant Zaleskio Aptlekos
A. A. OLIS
Ekspertas tyrimo aklų lr pritaikymo
Md ttber annayiog «kln irrfakinių
Šame Price for Over
Prieš pat išvažiavimų dr-ja UUom. Žemo
ADVOKATAS
Mtmptic liųuid to the «le
38 Years
1801 South Ashland Avenue
gavo dovanų laimėjimams nuo rai way to nitoL Itehiag oftea dtoappHB L
11 So. La Baile St.. Room 2981
H oonees lor 35/
Platt Bldg., kamp. 18 8t. 8 aukštas
Tel. lUndolpb 9831-0882 VaL 8-8
Tel. Canal 6128
kaikurių biznierių ir šiaip', Ivy- AU drųggtott 35c, 50c, 81.00.
Pastebėklt meno Iškabas
Vakarai*
Valandos
nuo
9:30
ryto
Iki
8:39
va

Naro—Beonomieat
žmonių.
8241 SO. HALSTED STREET
DR. G. I. BLOŽIS
karo. Seredomis nuo 9:10 Iki 18 v.
Efleitnt
Gydytojas ir Chirurgas
TeL Ttctory 8662
ryto. Nedėllomis nėra skirtų
MILLIONS
OP
POUND8
dentibtab
Pp.
Jonaičiai,
turį
aptiekę
7-8 v. ▼. apart Panedėlio ir
UB8CD BY OUR GOVBBNMBNT
valandų Room 8.
4631 S(T ASHLAND AVĖ.
FMayčloa
2201 West 22nd Street
ant 44 ir Washtenaw, davė ręn «kin irritationn
Phone Canal 6RJ8
(Kampas Leavitt 8t.)
Tel. Yards 0994
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

CHICAGOJE

DR. S. A. BRENZA

DR. A. fiAČKUS

DR. A. L. YUŠKA

DR, J. J. KOWARSKIS

DR. T. DUNDULIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. S. BIEŽIS

A. L. DAVIDONIS, M,D.

JOHN KUGHINSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. CHARLES SEGAL

JŪSEPH J. GRISH

DR. S. A. DOWIAT

DR. V. A. ŠIMKUS

J. P. WAITCHUS

J

25 METU PATYRIMO

DR. HERZMAN

DR. A. J. BERTASH

JOHN SMETANA, 0. D.

F. W, CUERNAUCKAS

į

Itefcfag

Skta

DR. C. Z. VEZELIS

DR. MAURIGE KAHN

žemo

nuo 1 iki 9 vakare

B0 YOU KNOW W£» •' iSgre's Mere Ttom One

To Bręa'K Inte Vaudžviile?

IdM fw lliis uper By FiSlKf
Tel. Brunsvrlck 8626

DR. A. J. OUSSEN
Lietuvis Dentistas
1179 MILWAUKEE AVENUE
valandos; 9-12, 1-6, 6-1:16
Sekmadieniais lr trečiadieniais
pagal susitarimų.

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

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Of. ir Res. Tel. Hemlock >274

DR J. P. POŠKA
Tel. Lafayette 5826

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

8183 d HA1J1TED HTRBBT
Antras ofisas lr Residenclja
6604 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais; nuo
7-9 vak. Antro Of. Vai.; Nuo 1-6
po pint: U tai n. ir Subat Nuo
i H vak fi.m,i.vdlenlals pagal
tarimą.

S^tTiftądienis, Liep. 18, 19-9

■m

CHICAGOJE

!ŠV. MYKOLO PARAP. METINIS PIKNIKAS i

X Didžiausias
piknikas
Manjuette Parke šiemet įvyks
rugpiueio 4 d. Tai bus. CbiĮvyks
Ko bus, ir kas bus, dabar nesakysime. Kaip atvyksite
eagos
Šv,
Kazimiero
Ak.
Rė
X P-lė Ona Gaidaitė, kuri
uoliai pasidarbavo per “Dr mėjų rengiamas piknikas. Vi
piknikan, viską parodysime. Gražiai priimsime, maloaugo” pikniko, restorane, šiuo soje Cbieagoje rėmėjos dar
niai vaišinsime; ir visus atsilankusius, už prietelius ■
tarpu leidžia vakacijas West buojasi ir be abejonės ten bus
skaitysime. Kviečiami visus, kaimynus ir savus, pik- ■
Sidėj pas giminė, p-nus Šar-j smagus laiko praleidimas,
kus.
r
,
X Dvi parapijos — Marnikan pas mus.
■
Higgins Road and 61st Avenue, N. W. Chicago, III*
ąuette
Parko
ir
Cicero
—
tu

X Bridgeporte naktį iš an
■
rės
lenktynes
liepos
28
d.
Atradienio ir trečiadieni ištiko
Pradžia 1 Valandą po pietą
Įžanga 50 centą.
KLEBONAS ir KOMITETAI.
baisi nelaimė dideliame muro bi parapijos tų dienų turės
iluluuMIHIlIulImlIlnulllllllllllllllulllllllllllllllIHIMlImlIlIlII*
name prie 33 gat. ir So. U- piknikus ir abi stengsis viena
nion avė. Tame name randa kitų/‘subytyti”. Abi parapi
VARGONININKAS paieško
si Petro Kairio užeiga. Pac- jos daro didelius prisirengi tis, parapijos komitetninkai ir
N. California avė., 7:30 vai.
mus,
abi
turės
gerus
restora

vakare.
vietos.
kard įvažiavo į užeiga ir ap
visi uolieji parapijonai dabar
nus,
abiejų
parapijij
biznieriai
Kreiptis į “DRAUGĄ”
A. Walskis, rast.
griovė sieną.
rūpestingiau darbuojasi, kad
Šv. Kazimiero Akademijos
ir
visi
parapijonai
dedasi
prie
2334 So. Oakley Avė.
tik viskas gerai išeitų. Perei
X North Sidėj artistų cho
Rėmėjų Dr-jos svarbus susi
Atsišaukite kuogreičiausia.
to
darbo.
West Side. — S. L. R. K. A.
Chicago, III.
tų pirmadienį darbuotojai lai
ras, p-nų Maskolaičių veda
rinkimas.
—
Šv.
Kazimiero
ATurime labai gerų ir pelnin
X Rugsėjo 2 d. (Labor kė susirinkimų ir pasidalino
100 kp. susirinkimas įvyks
mas, gauna vis naujų narių.
kademijos
Rėmėjų
“
priešpikParsiduoda 3 fl. muro na gų propozicijų. Kreipkitės nuo
liepos 21 d., 1 vai. po pietų,
Prie to choro prisidėjo p-nia Day) Černiausko darže bus darbus pikniko darže. Gabios
nikinis
”
susirinkimas
įvyks
Aušros Vartų mokyklos kam mas ir krautuvė. 3 fl. po 5 10 vai. ryto iki 6 vai. vak.
Monika Bružienė. Ji turi gra paskutinis 1929 m. dovanų lgeiininillkės ves restoranų, o
ketvirtadienio
vakare,
liepos
kamb. iš fronto krautuve. Kar S. P. KAZWELL & CO.
bary.
,i
žų balsų alto ir dažnai, džiu piknikas. Rengia Vyčiij Chi- biznieriai tiek suaukojo val
18
d^,
7
vai.,
šv.
Kazimiero
2839 West 63 Street
V. Petrauskas, rašt. štu vandeniu šildomas. Par
gomųjų daiktų, kad šeiminin
gina northsidieeius savo ma cagos Apskritys.
Vienuolyne.
Tel. Republic 8899
siduoda labai pigiai. PriežasX Labdarių piknikas įvyks kės' tikisi galėsiančios pavalloniu giedojimu bažnyčioj. Tas
Visi} A. R. D. skyrių pra
tę patirsite vietoje. Savinin
choras dalyvaus parapijos pik ateinantį sekmadienį liepos gydyti didžiausių alkanų mi
šom
atsiust
atstoves
šin
su
kas randasi ant antrų lubų.
PARDAVIMUI arba mainy
nike, įvyksiančiame ateinantį 21 d., Bergmans darže. Tame nių.
sirinkiman
su
pilnais
rapor

2558
West
69
St.
darže
yra
pagerinta
šokių
mui
bučernė. Mainysiu į lotų,
sekmadienį liepos 21 d. Polo
tais,
kas
jau
yra
nuveikta
de>
(16-20)
salė, paimta gera muzika ir 6EIMINISKAS IŠVAŽIAVI
cottage arba gerų automobilių.
niu darže.
lei
pikniko
musų
draugijos/
MAS.
Biznis
iMirl>tas P« 20 metą.
X Pranas Striaukas, Aušros tikimasi daug jaunimo.
BAKSI DUODA Ice
__ cream
_____ i„
,
kurs įvyks rugpiueio 4 d.,
Per 10 dienų bus išparduota di
X
Šv.
Mykolo
par.
šiemet
parlor, kendžią, cigarą, laba- PaS“ukit aviniuką
Vartų par. komitetninkas iš
delis stakas Radlo, Pianų — nau
Marąuette Parke:
1
■*’
8 w
Lafayette 5107
jų
ir
mažai
vartotų,
paimtų
atgal
minės
25
metų
gyvavimo
x
su

vežtas į County ligoninę.
Town of Lake. — Vasarų
'kos, cigaretų ir school suplies
Taipgi prašom visų skyrių
iš žmonių už skola.
X Karolis Marozas, AVest kaktuves. Prie šios progos daroma daug išvažiavimų. Su grųžinti pinigus arba nepar
jGrocerio ir, rūkytos mėsos
Sidietis restorano savininkas, nortbsidiečiai pasiryžo panaj- laukę sekmadienio žmonės va duotus bilietus mokyklos (Akrautuvė Parduosiu pigiai, ĮVAIRUS kontraktoria
kinti
parapijos
skolas.
Ir
B. Maženis ir Vincas Sadausžiuoja pakvėpuoti tyru oru. kademijoj) užbaigimo vaka
nes turiu kitų biznį Spring
kis per automobilians nelaimę jie tų padarys. Šiuo tarpu
Tat ir Šv. Pranciškaus Rė rėlio.
Foreste. Atsišaukit pas savi
buvo sutrenkti, o K. Maro Nortbsidiečiai su savo gerb. mėjų 3 skyrius uoliai rengiasi Viso rėmėjų skyriai buvo
ninkų.
Buvęs vedėjas Brldgeport Palntlng
zas
labiausia
nukentėjo. klebonu kun. J. Svirskiu prie prie basket pikniko, kuris paėmę 180 to vakaro bil., o
•t Hardtvare Co., dabar perėmė visų
2320 So. Leavitt St.
bisnj J savo rankas Ir duos visose šio
šakyj uoliai ruošiasi prie pa bus sekmadienį, liepos 28 d.,
Dabar visi sveiksta.
blsnio šakose pirmos klesos patar
Tel. Canal 3838
iki šiol grąžinta vos $50.00
navimų.
rapijos pikniko, kurs įvyks Marąuette parke, 71 ir CaliChicago, III.
Prašom visų skyrių sutvarky
HARDWARE PAINTS
liepos 21 Polonia darže.
iomia avė., prasidės 1 va ti šį reikalų koanksčiausia.
GRABORlAli
& WALL PAPER
X Brightonparkiečiai šiuo landų po pietų.
PRANEŠIMAS
A. R. D. susirinkimas įvyks
tarpu užimti savo parapijos
Palnters 4Ę Decorators
Turime garbės pranešti lietuviam*,
Išvažiavimo visas, pelnas punkt. Gerb. atstovės nesivėJ. S. Ramanclonls, savininkas
kad
mes
dabar
esame
paskirti
par

pikniko ruošimu. Kadangi jų skiriamas Šv. Pranciškaus Se luokit, bet laiku pribukit, nes
davinėti naujus NASH "400”, kurie
3147 So. Halsted Street
vadovauja
pasaulyje
automobilių
Lietuvi s Graborius
[klebonas kun. Briška yra iš- serims. Gerb. Sesutės yra rei- yra daug reikalų, kuriuos tuTeL Vlctory 7281
vertybėje.
Mes
telkiame
visiems
Patarnauja laido
teisingų - patarnavimų.
j
vykęs
Lietuvon,
tai
likusia
tuvėse kuoplglauaia.
kalingos paramos ir, kaip ži-'rime bendrai visos aptarti,
MAJECTIC 8 tūbų, Dy namie, gra
Automobilių sales rulmis atdaras
Reikale meldžiu at
dvasios vadas kun. Vaitukai- nome, nesenai jų vienuolynas
vakarais ir šventadieniais.
žus kabinetas, už
Valdyba,
sišaukti,
o
mano
darbu busite užga
BALZEKAS MOTOR
$95.00
įsikūrė. Sesutės Pranciškietės
Karnų Statymo Kontraktorlns
nėdinti.
FRESHMAN A. C. Visas su elek
Statau
Įvairiausius namus prieinama
SALES,
- lietuvaitės, tat privalu jas
Tel. Roosevelt 1815
Metinis susirinkimas akcio- tra, 7 tūbų, neko daugiau nerei
kaina.
arba 2618
4030 Archer Avenne
kia, tik įdėk J saketa. Vertas
šelpti,
ypač,
kad
tai
da
jaunu

nierių
Keistučio
skolinimo
ir
2314 W. 23rd Place
$200.00 už
7217 S. California Avenne
Tel. Lafayette 2082
LIETUVIS GRABORIUS
Chicago, HL
tė įstaiga, kuri darbuojas Die budavojiino draugijos No. 1
Telef. Hemlock 5529
Ofisas:
$49.00
vui ir tautai.
bus penktadieny, liepos (Ju- FADA A. C. Gražus kabinetas,
4888 S. MARSHFIELD AVENUE
TeL Boulevard 9277
Simpatiškas —
vertas $200.00 už
Tad-gi, toįvnofleikiečiai ir ly) 19 d., Chicagos Lietuvių
Del geriausios rųšies
# Mandagus —
Telefonas Canal 7238
$49.00
‘ir patarnavimo, Saukit
apielinkės svečiai nuoširdžiai Auditorijos svetainėje, 1-mos
GREEN
VALLEY
SLEEPER
A.
C.
Gražus
kabi

Geresnis ir Piges
prašomi atvažiuoti ir kartu ^u^os’
South Halsted St.,
PRODUCTS
netas, už
>1 sėlis Šviežių klausi
nis nž kitų patar
7
:30
vai.
vakare.
pasilinksminti, pasišnekučiuo
nių, sviesto ir sūrių
Mallavojlmo Kontraktorlns
$49.00
navimas.
Dalų Ir Popleros Krautuvė
Teiksitės
visi
susirinkti
lai
R.
C.
RADIOLA,
nereikia
nieko
ti.
„
Wm.
J.
Kareiva
Graborius ir Balzamuotojas

žinių žinelės

J
J
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Polonia Grove

B

PRANEŠIMAI.

REIKALAUJAME 100
AGENTŲ

WAREHOUSE

ITT ramancioniF

_ S. D. LABI AWICZ

M. ZIZAS

EZERSKI

PETRAS CIBULSKIS

A. PETKUS

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 ir 1742

4447

So.

SKYRIUS
Fairfield

Avenue

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero
Te’.. Cicero ?794
SKYRIUS
3201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 3201

'ku.

Komisija sako, kad išvažia
JOHN P. ĖWALD,
vime bus skanių “bot dogs”,
Sekretores.
kugelio, šaltos košės, saldaus
gėrimėlio ir visokių naujanvDievo Apveizdos parap. —
bių. Lauksime skaitlingo na Šv. Onos draugija širdingai
rių, svetelių atsilankymo.
kviečia visas narės susirinkti
Žinanti.
liepos 18 d., 7 vai. vakare į’į
mokyklų, iš kur “in corpore”
eisime į bažnyčių į pradžios

Mes sutel
ktam manda
gų, draugiškų
patarnavimų.

Patarnavimas
visose Chica
gos dalyse Ir
prtemiesčuoeek
Grabai pigiai
net už f25.

OFISAS
8338 South
Halsted St.
Vlctory 408889
4424

So.

Rockwell

St

Virginia 1290

J. F. RADZIUS

I. J. Z O L P

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
CHICAGOJE
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Laidotuvėse
pa
VEDĖJAS
tarnauju
geriausia
Ir pigiau negu kiti
1650 West 46th Street
todėl, kad priklau
sau prie arabų 18Kampas 48th Ir Paulina Sta
dlrbystės.
OFISAS
Tel. Blvd. 6203
888 Wesf 18 St.
Nulludimo valandoje
kreipkitės I
Tel.
Canal
8174
SKYRIUS:
3288 prie manęs,
patarnausiu simpatiSSo. Halsted Street kal, mandagiai,
gerai
Ir pigiau1
Tel. Vlctory 4088
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų ]
Nykai.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Musų patarnavimas
Visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes netašyt
om lėialdų užlaikymui
Įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BAU3AMUOTOJA8
Turtu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

a+a
AGNIEŠKA
ALELIŪNAITE
Persiskyrė su šiuo pasauliu
liepos 14 dienų, 4:45 valandų
ryto, 1929 m., sulaukus 17 me
tų amžiaus. A. a. Agnieška gi
mė kovo 19, 1912 m. Menden, West Virginia. Paliko di
deliame nulludtme motinų Barborų, po tėvais Baltrunaltę, 4
seseris — Onų, Marijonų, Katrynų Ir Franciškų, dėdę Anta
nų ir dėdienę Uršulę Ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas, randasi
919 W. 18 Place.
Laidotuvės Jvyks pėtnyčloje,
liepos 19 dienų, S vai. ryto 15
namų J Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčių, kurioje Jvyks
gedulingos pamaldos už velio
nės stelų, o 15 ten bus nulydė
ta į Av. Kazlmelro kapines.
Visi a. a. AgnleSkos Alellunaltės giminės, draugai ir pa
žystami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse Ir
suteikti Jai paskutini patarna
vlvių Ir atsisveikinimų.
Nuliūdę Keltame,
Motina, Seserys, Dėdė,
Dėdina Ir Giminės,
laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudelkla tel. Yards 1741

daugiau pirkt, 104 Dynamic
Speeker, 12 tūbų už

Gražus

Tel. Boulevard 1189

$79.00
ATYVATER KENT Mod. 30. Gra
žus kabinetas su viskuo už

$39.00
VICTOR 8 — 35 Naujas, kaina
$335.00 už

$79.00

Liepos 21 d., 7 valandų ry
tų visos eisime išklausyti šv.
Mišių ir prie Šv. Komunijos
Valdyba.

V. PAUKŠTIS

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO

Transfer kampinis štorae
ant trijų strytkarių linijos —
Elston, Belmont ir California
Storas randasi 3182 No. Elston
Avė. Labai gera ir patogi vie
ta dėl drugštorio. Storas 80
pėdų ilgio ir beizmentas. Sa
vininkų galima matyti nuo 10
vai. ryto iki 6 vai. vak.
2839 West 63 Street
Tel. Republic 8899

HARDVVARE 8TORM
Palnt, Oll A GIms
2701 West 47th Street
Tel. Lafayette 1237

Savininkas R. Andrellunas
Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorins
4556 So. Rockwell Street

Užlaikau visokių auk
sinių ir sidabrinių dai
ktų. vėliausios mados
radlo, planų rolių, rs
kordų Ir t.L
Taisau
laikrodžius Ir muzikos
instrumentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas

ANT RENDOS

Chicago

Ra

novenų pamaldas.

Humboldt Park Lietuvių
Pil. Kliubo mėnesinis susirin
kimas bus 18 d. liepos, ITiimboldt Maceabee svetainėj, 1621

1884 8. LEAVITT ST.

4644 So. Paulina St.

$79.00
BRUNSWICK A. C.
dlo už

Savininkas

HEMLOCK

8880

Tel. Boulevard 0214

M. YUSZKA & CO.
GROJIKUS PIANAS Gulbransen
vertas $600.00 už.

$125.00
KIMBALL PIANAS vertas $700.00
už

$165.00
SMITH
TH Naujas Orojiklls vertas
$650.00 už

$195.00
GALIMA PIRKTI IR ANT
LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

STORAGE AND
FAGTORY SALES
3343 SO. HALSTED ST.
Storage atdara tiktai po pietų
Iki 9 ysU. vakaro.
Seredotnls Ir Pėtnyčlomls
Iki 8 vai. vakaro.

Langams užlai
dos 36 co'.lų pla
tumo 7 pėdų il
gumo
visokių
spalvų tiktai 50c.
Talp-gl imam or
derlus ant spedainų
užlaidų

FLUMBIKG A SKATINO
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla
4004 80. PAULINA

j

pigiai.
Daržų laistoma
roberlnė
paipa
% colių storumo
tiktai »14c. pėda
St. Louls
"Dutch Boy”
whlte
lead 100 svarų ........................... $11.50
Pure Turpentine ................. 80c. gal:
Pure Boiled Linseed Oll
08c. Galionas
PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street
Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4689

MORTGEČIAI-PASKOIOS
2- RI MORGIČIAlI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vienų dienų.
Perkama real estate kontraktus.

Internationl Investment
Corporation
Kapitalas $600,000.00
$104 80. KEDZIB AVENUE
Tel. Lafayette <718-8718

