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Katalikai paaaullonya turi kilnų nB*
davinį, — {neiti } Šeimynas ir | vi.
•unmene Kristaus mokslą, atnaujinti
imonii) dvasią. Jfizaus Širdies vleipatavlmas milijonų Širdyse — tai musų
uiduotia “Draugas” padės Jums tą
apaituiavlmo
darbą atlikti.
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'‘Draugas* atstovauja organizuotu
katalikų mint}, remia uuofilrdilal ka
tallklikas draugijas sąjungas para
pijąs Ir lietuvių kolonijas ‘Draugas
džiaugiasi didele katalikų parama t<
nori, kad toliau pasilaikytų tie prie
tellžkl jausmai

Telefonai: Roosevelt 7791
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KAIP SEKESI LIETUVOS

MALDININKAMS?

Trečiadienį buvom išvykę
pažiūrėti žavinčio Neapolio,
apie kurį sakoma: “Pažiūrėk
į Neapolį ir mirk!” Matėme
ir Vezuvijų, kuris dar tebe
veikia ir neseniai degančia
PARYŽIUJE POLICIJA AREŠTAVO 110
lava užliejo keletą miestelių.
Tikrai nuostabus kalnas tas
KOMUNISTŲ
Vezuvijus.
(Mūsą korespondento prane
Iš Romos atgal išvažiavom
1,000 TURKŲ ŽUVĘ, TŪK
šimas).
,
PARYŽIUJE SUIMTA
ketvirtadienio rytų. Pakelėj
STANČIAI BE PASTOGES
110 KOMUNISTŲ
Sekmadienį, birž. 30 d. Liet. sustojam apsižvalgyti Genu
maldininkai dalyvavo beatifi- joj, Milane, Liucernoj, Ciuri
KONSTANTINOPOLIS,
PARYŽIUS,
liepos
23.
r
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Baigtas statyti A. Lincolno atminčiai tiltas per Missouri upę tarpe Blair, Neb., ir kacijos iškilmėse, kurias c e- che, Berlyne. Visur labai įdoliepos 23.
Naujausiomis zj- Vienam priemiesčių policija Missouri Valley, la. Liepos 26 d. bus iškilminga: atidarytas, dalyvaujant Nebraskos ir lebravo Jo šventenybė Popi
Popie- mu.
momis iš siaurines Anatoh- užklupo komunistą susirinki- Iow.a valstybių gubernatoriam.
v
.
žiu# PŪuS XI
Nors keliaujantieji kiek ir
jos, tenai nuo žemės drebėjiįr no jų suėmė. Komunis--------------------- —------------ —---- —-----— —
' '
'
į Pirmadienį ir antradienį a- pavargę, bet visi patenkinti.
mo ir nuo žemės nuslinkimo tai tarėsi suruošti demonstra- VALSTYBES UŽ TAIKĄ
ampanija už saugumą plankėm Vatikano miestų ir Jie aplankė Kristaus Vietini
žuvę apie 1,000 žmonių. Apie eįjas rugpiūčio 1 d.
T. RYTUOSE
Chieagoj iškeliama kampa- daug Romos įžymybių: bažny- nkų žemėje, gavo jubiliejinius
10,000 žmonių netekę pašto-,
__________
nija už saugų važinėjimų au- čias, Koliziejų ir Panteonų, į- atlaidus ir pamatė nemaža įM/Gerųjų laikų” pabaiga
WASHINGTON> liepos 22.
gės ir maisto.
65 ŽMONES ŽUVĘ
tomobiliais, kad sumažinti ne- vairius meno muziejus ir gra- vairiausių dalykų. Visos eks
— Kaip Amerika, taip Euro
Turkų Raudonojo Pusmėnu
INDIJOJ
žesnes apylinkes. Pasiėmėm kursijos siela yra nennilstaŠeši jaunuoliai, kurių tarpe laimių skaičių.
pos didžiosios valstybės darlio draugija darbuojasi suda
------------------ kai kurių daiktų atsiminimui.! mas J. E. vysk. M. Reinys.
3 mergaitės, sekmadienio ryt
taUt9 T- R.vtn™<‘ryti fondų nukentėjusių šelpi LAHORE, Britų Indija, lie- b“"Jasl
Apiplėštas ofisas
Labai trūksta laiko viską ge-1 Kaimų pasiekėme liepos 9
metį gryžo namo automobiliu
peš 23. - Ties Ganiot upėje K|UP bo^ikama, taip kiniemui.
Penki
kaukuoti
plėšikai
varai apžiūrėti, pastudijuoti.
j d.___________________ “R.”
praleidę “geruosius laikus”,
i vandens sūkurys apvožė plan- £lams
i pasirašyt, matyt, su munšaine. Greitakar ryte apiplėšė Columbia;
nekariavimo sutarti.
FRANCIJA PATVIRTINO kiantį keleivinį laivų. 65 žmoPASIKĖSINIMAS
važiuojant kažkaip automobi Ice and Ice Cream Company;
KARO SKOLŲ SUTARTĮ neš nuskendo.
Nei iš Nankingo, nei iš Ma- liūs smogė į
vį Michi- ofisų, 1025 So. Kedzie avė. |
VALANČIUNŲ km., (Lei
skvos neturima aiškaus ktsa-1 gan gatvėj’e ir
Pagrobė 4,000 dol. pinigais!
PARYŽIUS, liepos 22. —
palingio v., Seinų aps.) Iš 24
PASAULIO SKAUTŲ
kymo, ar abi pusės sutinka nos krautuvės
DIDELIS MIŠKININKŲ
Francijos parlamentas 300 ba
į
25 d. birželio mėn., naktį ne
Amerikos^iąriųninkavMnui,
Jį^. VWšs
SUVAŽIAVIMAS lsų prifeš 292 patvirtino anais
žinomi plėšikai apstojo ame
kad palaikius reikalingą tai- du sužeista,
Trys nuskendo
metais su J. Valstybėmis pa LONDONAS, liepos 23. — kų Mandžiurijoje.
į
.
Birželio 29 ir 30 d. šaulių rikono p. Zabielsko namus, ėPraeitų sekmadienį Chica
darytų karo skolų atmokėji- Anglijoj įvyks pasaulio skau- Aptul.ima ani j
abi
2 žuvo, 1 sužeista
goj . besimaudant nuskendo sąjungos salėj buvo sušauk mė šaudyt per langus ir lie
mo sutarti. Sakoma, sutari, tų suvažiavimas, kuriam dalysutraukia kariuomeneB.
tas pirmasis miškininkų są pė atiduot pinigus. Bet i vidų
Akers orlaivių lauke, Grand trys asmenys.
patvirtinsiąs ir senatas.
|Vaus apie 50,000 jaunuolių iš Numatomi susirėmimai.
jungos suvažiavimas. Suva neįlindo ir nuostolių nepada
avė. ir AVolf road, vairinin
------------------ įvairiausių pasaulio valstybių.
žiavimas buvo labai gausus, ir rė. P. Zabielskas išgąsdintas
kas
J.
Jensen
sutiko
savo
or

REIKALAUJA
TRUMPES
SUŽEISTAS MINISTERIŲ Prasidės liepos 31 d. Birkenatvykę buvo apie 160 miški persikėlė gyventi kitur.
BOLŠEVIKAI APŠAUDO laiviu pavežioti dvi jaunas
NIŲ
DARBO
VALANDŲ
lieade.
PIRMININKAS
ninkų. Suvažiavimas gavo daKINIEČIUS
moteriškes. Už 10 minutų or-.
TELŠIŲ ABITURIENTAI
LONDONAS, liepos 23.
sveikini“» ir Pats
.
------------laivis
nukrito.
Vairininkas
ir
BUKAREŠTAS, liepos 22.
Šiais mokslo metais Telšių
ELEKTRINE VĖTRA
..
i,a j
mų proga pasiuntė ‘ nuoširdų
SHANGHAI, liepos 22. — viena moteriškė žuvo, gi kita .Britų anglekasių federacijos
...
.
— Ant Toeris geležinkelio gai suvažiavime
v, .
oi i
i įskel-vt i sveikinimų* senam miškininkui gimnazijų baigė 16 abiturien
ANGLIJOJ
Mandžiurijos
gubernatorius
yra
pavojingai
sužeista.
i
Blackpool
rvežis smogė į privatinį vago
,
-ii*
-4- veteranui prof. Matulioniui. tų, iš jų 5 mergaitės ir 11 vygen. Chang Hsueh-lisiang cen- Į_____________
tas
reikalavimas
sutrumpinti
w .
r
.
.„X •„
oc
nų, kuriuomi važiavo Rumuni- LONDONAS, liepos 22.
, ,
, ,
r
.
.
Is jo gautas kuklus atsakv- rlb ir mokytojų seminarijų 26,
_
, tralinei valdžiai
N&nkinge pra' P&kliuvo pavogus auto
darbo valandas dienoje. AnJ "
* iš
.5 jų 14 mergaičių. Septyni
jos ministerių pirmininkas Ma;pietįnę Angliją palietė el^kglekasiai
reikalauja
7
valanmas
telegrama
mobilių
seminaristai gavo pataisas.
mu. Jis lengvai sužeistas.
.tnnė vėtra su lietumi. Trys nė apšaudė Suifenho, arti Podų darbo dienoje su 8 valan Į prezidiumų buvo išrinkti
“R.’
Per porų savaičių plėšimais
į asmeny s žuvę. Tuo budu nu- graničnaja
stoties.
Kini^ių
p.
Rukuiža,
p.
Vaitkus,
Labadų
užmokesniu.
»»r* 11L’ 4- lirom
m Irmi-Tin
.
_
MUSSOLINIUI NULEMIA- 4traukta
ilgai gyvavusi
kaitra, .kareiviams
įsakyta
neatsaky-1 Chieagoj užsiimdinėjo Harrv
norių urėdas Štuikis, miško Prof. V. Jurgutis, Liet. BaMAS NAPOLEONO
Stewart,
19
m.,
paeinąs
iš
Hati šaudymais.
KALINIŲ MAIŠTAS NEW tvarkos taksatorius Vilčins-Inko valdytojas, išvažiavo į už
LIKIMAS
BRITANIJA NUGINkLUO- Anot gubernatoriaus prane- milton, Ont., Kanados.
kas ir girininkas Bortkūnas. Jsienį, kur jis išbusiąs ilgesnį
YORKO VALSTYBĖJE
Šimo, bolševikų kariuomenė I Pa«aliau jia pavoRė autoSIANTI SALAS
Suvažiavimo dalyviai sūdė- laikų.
“R.”
ROMA, liepos 23. — Katai turi 8 sunkiąsias armotas, 30
suimtas.
PLATTSBURGH, N. Y., jo ant kritusių karžygių palikiškas laikraštis “
. Civilta
.
LONDONAS, liepos 23. — lauko armotų ir nuodingųjų
liepos 23. — Clinton kalėjime minklo vainikų iš gyvų miško BŪSIĄ BRANGESNI MECattolica
Italijos ministerių Britanija tariasi visai nugin- dujų bombas. Šaudymo laiku
Prleš miesto įstatymą
: apie 1,500 kalinių sukėlė mai- gėlių, apžiūrėjo Kauną, botaDIKALIAI SVAIGALAI
premierui Mussolini nulemia kluoti savo vaWomag Vakarų penki bolševikų orlaiviai skrai
Chieagoj gyvuoja miestinis [ gtą tikslu pašilių,osuoti iš ka- nikos sodų, Panemunės nus •
_ .. . ■ _
Napoleono likimų, jei jis sa-jjncjjjaR — Jamaika ir Ber- dė ant Suifenho
NEW YORK, liepos 23. —
istatymas, kuriuomi draudžia- Įėjimo. Vos numalšinta. Apie kus ir įvairias medžio apdirvotiškai aiškins su Vatikanu inuda salas Atlantike
1
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u
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Praneša, kad ateinančiais me(ma parduoti mėsų visomis se tai smulkmenų nejiaduodama. bimo įmones.
padarytų konkordatų.
BOLŠEVIKAI APLEIDŽIA ptyniomis savaitės dienomis.
Sąjungos pirmininku išrin-'^a*8 vaistinėse parduodama
SERGA
VOKIETIJOS
JCituomet Napoleonas vedė
KINIJĄ
Į Įstatymų vykdė sveikumo de 7 ŽUVO ANT GELEŽIN ktas Al. Požėla, valdybos na- medikaJė degtinė būsianti bra
kovų Popiežiui Pijui VII. Tos
KANCL1ERIS
partamentas. Dabar prieš tų
riais — J. Knpronis, K. Gie- n^8nė; Bet degtinės ir kokyKELIO
kovos sėkmės pasaulini yra
SHANGHAI, liepos 22.
vykdymų gauta teismo “indris, V. Žemaitis ir A. Kve-į^ busianti geresnė,
žinomos.
BERLYNAS, liepos 23. — Iš Pekino ir iš Mandžiurijos junetion. »»
EATON, O., liepos 22. — daras. Garbės Teismą sudaro [ ^VORCESTER, Mass., lietSmarkiai susirgo Vokietijos sovietų konsuliariniai valdini-,
—----------------Pennsylvania geležinkelio trau Vaitkus, Rukuiža ir Bagdoną- j s 23
Vairininkas Haven
VOKIETIJA 428 MILIONUS kanclieris (ministerių pirmi- nkai apleidžia Kiniją.
Į Suimtas įtariamas žmog- kinis netoli čia sudaužė sker- vičius. Sąjunga leidžia “Mū-;ir kitas
>
žuvo
nukritus
DOL. IŠMOKĖJO
ninkas) Herman Mueller
Harbine sovietų konsulis su
žudis
sai bėgių važiavusį automobigirios”, kurio 1 nr. jau orjaiviui iš 2 50t
500 aukštumos.
L1-1 Cf
av-vLittii ocmnriDC!
savo valdininkais paliuosuoPolicija suėmė negrų H. 1lių.
Septyni
asmenys užmuš- išėjo. T>
Po_ 1.^1.!^,
kokio mėnesio pasi _____________________________
BERLYNAS, liepos 23. —
15 NUSKENDO UNtas ir leista jam vykti į Sibe- Harrison, 35 m., įtariamą vie- ta.
rodys ir antrasis numeris.
CHICAGO IR APYLIN
Ligi gegužės 31 d., š. m., pef
riją ar į Vladivostoką.
no krautuvininko nušovime.
GARIJOJ
,
“R.” KĖS. — Nepastovus oras; nu
9 mėnesius santarvei atlygini
Taipat ir Rytinio geležinke—---------------KATALIKŲ KUNIGAS
matomi griausmai ir lietus;
mo už karų Vokietija išmokė BITDAPESTAS, liepos 23. lio sovietų tarnautojai apleiApiplčšė manadžerį
LAKŪNU
NUŠOKO NUO ALEKSO vakare vėsiau.
jo 428,573,000 dolerių.
— Ungarijoj dideli karščiai. džia Mandžiurijų.
I Du plėšikai apiplėšė PlaiTO TILTO
Sekmadienį Dunojuj maudan
sance teatro manadžerį. Atė AVAUSAU, Wis., liepos 23.
PINIGŲ KURSAS
HERRICK’UI PAMINKLAS tis nuskendo 15 žmonių.
BEDARBIŲ RIAUŠES
— Buvusis karo laiku mari- Nuo Aleksoto tilto nušoko į
mė 350 dol.
1
AUSTRALIJOJE
ninkų korpuso kapelionas, Nemuną nežinoma moteris. Lietuvos 100 litų
$10.00
PARYŽIUS, liepos 23. — STNGAPORE, liepos 23. —
Pamesta bomba
kun. J. Z. Short, 39 m., iš fe- Pamatę tai žmonės ją iš van- Britanijos 1 sv. sterl. 4.85
Mirusio J. Valstybių ambasa Skardies kasykloje ties Papan
SYDNEY, liepos 23. — Čia
Suplaišinta bomba prieangy deralės valdžios gavo leidimą Jens ištraukė dar gyvą. Bet Francijos 100 frankų 3.91
doriaus Ilerrick’o atminčiai užgriauti 23 kiniečiai darbini ir kituose miestuose bedarbiai namų, 1320 So. Karlov avė. būti privatiniu lakūnu — or ji nuo žmonių beregint pabė
Belgijos 100 belgų
13.89
šio miesto taryba išsprendė nkai. Kol-kas jų atkasti nėra ir streikininkai kelia riaušes, Tuo laiku namų savininkas laivio vairininku. Jis turėjo go ir pasislėpė, jos pavardės' Italijos 100 lirų
5.22
galimybės.
pastatydinti paminklą.
plaišina bombas.
su šeimyna nebuvo namie.
reikalingus kvotimus.
sužįųoti nepasisekė.
“R.”
Vokietijos 100 markių 23.80
Maldinininkai beatifikaci
joj, dalyvaujant Šv. Tėvui.
Dvi dienos Romoje. Prie Ve
zuvijaus ugniakalnio. Apžiū
rėjimas didesnių pakelėj esančių miestų. Visi keliau
jantieji patenkinti. Sugrįžta
atgal liepos 9 d.

Pasaulio Valstybės Už Taiką

Mandžiurijoj

CHICAGOJE

LIETUVOJE
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priedus nieko bendra neturi su tokios val
džios dėsniais, Šis priedas visų konstitucijų
stato žmonių paniekon.
Ir jei taip, tų priedų reikalinga atšaukti.
Tik tuo budu gyventojam bus grąžinta lais
vė ir pasitenkinimas.
*

DRAUGAS

Itelna kasdien, Hekyrue sekmadienini
PRENUMERATOS KAINA; Metams — $6.04. Pa

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

Antradienis, Liepos 23, 1929
pareiga apsilankyti apie tas
•vietas patyrinėti, ar tiesa
kas man papasakota.

KAS GERO LIETUVOJE.

JAMES C. STONE.

Panevėžvje randasi penkį
Iš valdiškų šaltinių teko
geri malūnai. Visi jie žydų nugirsti, kad apie Biržus ran
Rašo M. D.
rankose ir puikiai gyvuoja. dasi dideli gipso klodai. ABendradarbiams lr korespondentams raštų negrųMaa, jei neprašoma tai padaryti lr neprlaiunčlama tam
Jų savininkai, kurie nebeturi merikoje gipsas visų pirma
Šalies gerovės pamatu,
KATALIKIŠKOS SPAUDOS REIKALAI.
tikslui pašto ženklų.
skolos, skaitosi Lietuvos mi- naudojamas tinkui (plaster).
konomisto akimis žiūrint,
ReCaktorlus priima —— nuo 11:00 iki 13:00 ral.
lionieriais. Ąpie porų desėtkų Iš gipso gaminamas taip va
- Nesenai Venecijos pfitriarchas kreipėsi ga-įra medžiaginis tos šalies peitokių malūnų tilptų Lietuvo dinamas “Keene’s cement”.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
nytojišku laišku į savo dvasiškijų ir dieeezie- teklius. Medžiaginis peitekje. Eksportuojami kviečiai tu- Šis cementas yra brangus. Da
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
eius su nurodymais, kaip geriau švęsti myli-,^us
-ia ten, kui gamyba,
vai. po piet
mojo Šventojo Tėvo Pijaus XI šiemetinį ju-i pramonė ir prekyba pasiekė ri butų pakeisti miltais. A- i brangesnis iš jo padarytas balmerikiečiaį piniguočiai turėtų Į tas marmolas. Brangiausių bubiliejų. Patrifcrclias primena, kaip neapsako-1 ankstumas, len politiškas su
į tai kreipti savo domę. Jei dinkų sienos, aslos ir laiptai
mai šv'entųjani Tėvui rupi katalikiška akcija j sitvarkymas, koks jis nebu“D R A U G A S ”
ne vienas, tai keliolika susi- iškloti tuo marmolu. Paprastų
ir katalikiška spauda. Norėdami tad geriau- tų, yra visados pakenčiamas,
UTHUANIAN DAILY FKIEND
burę pradėtų steigti “up to namų prieangiai ir toaleiiniai Iš Lexington, Ky., farmerys
šiai pagerbti Šventųjį Tėvų, parodyti jam ,nes civilizacija aukščiausiam
Publlsbed Daily, Ezcept Bunday.
date” malūnus ir žydelius kambariai mažoms plytelėms gyvulių augintojas prez. Hoomeilę, geriausia mes tai įvykdysime, sako laipsny.
ien patriotizmas
8UBSCRIPTIONS: One lear — $0.00. Slx Months
kiek pažabotų. Amerikietiškas iškloti (tile floors). Tai pui- Verio paskirtas nariu į fede_ $1.50, Ttaree Montbs — $2.00. One Montb — 71a
patriarchas, jei dabar su visa energija rem- neveidmainingas, kultūra, ap■urope — One lear — $7.00, Slx Montbs —- $4.00,
svaras geriausių miltų Lietu kiausias papuošalas turtin ralę farmeriams pagelbėti ta
Copy — .05a
sime katalikiškų spaudų, kuri yra katalikiš svietą. Ten švarumas pavyz
Advertlslng in “DRAUGAS" brlngs best reeults.
dingas ir epidemijos retenybė. voje pigesnis tik pusę Araeri- giausių pasaulio namų. Tai rybų.
kos akcijos žymiausia pravedėja.
Adverttslng rates on applicatlon.
kos cento. Palyginant su ki- puiki eksportui prekė. Čia gin
lr Lietuvos katalikams reikia šiais metais Ta šalis galinga ir visi su ja
tais produktais, miltai nežino-!di milijonai litų. Tik reikia ventojų gaminama. Prie to
‘‘DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago.
ypatingai sukrusti į katalikiškos spaudos skaitosi. Ien žmonės nesigruniškai brangus. Kad ir pigiau šiek tiek kapitalo įdėti ir kiekvienas trupinėlis yra suplatinimo darbų. Ir mums reikia tuo darbu (kl taip atkakliai prie valdisparduodant miltus, pelnas ga kiok daugiau patyrimo.
'naudojamas. Kas netinka su
prisidėti prie Šventojo Tėvo pagerbimo šiais Į kų vietų, nes privačiam g) įė
f
*
lėtų būti geras.
Bevažinėjant Nemunu me-, gučiauis tas sumalama ir mai
jo jubiliejiniais metais. Prie to darbo mus'nane Te ėia naudingesni sau.
uoliai skatina musų vyskupai. Ir mums reikia išartais ’r visuomenei. Toki
Linų verpimo ir audimo-tąsi į akis nepaprastas kiaut-įšoma su vištų pašaru, ar suįstaigos
būtinas reikalas kiek-!varlių lukštų gausmas (clain vartojama dirvos tręšimui. Be
UŽ 18 O JO PRIEDO ATŠAUKIMĄ.
kelti katalikų susipratimų katalikiškos akci-įsa'’s turėtų būti Lietuva. lie
jos srityje, o to be katalikiškos spaudos pa-,^ palyginamai Į trumpų lai- vienam didesniam centre. Jsliells). Visam pasaulyj, ypač abejo, milijonai litų gludi Lie
•
kų pasiekta prieškarinio laip- Kiekvienam tokiam fabrikui, • Japonijoj, iš jų daro gražius tuvos aluminume. Niekas į tai
Vienam Chicagos laikraščių F. K. Fin- galbos nepadarysime.
non rašo apie 48-ojo priedo iš konstitucijos
Viėni atvirai stodami Į kovų. su katali- siao» ^>ct toliau, manau, nepa» manau, reikalinga butų apie1 perlo sagučius. Amerikoj ap nekreipia atydos. Tas meta
atšaukimų. Pačius prohibicionistus jis vadi kybe, puola katalikiškų spaudų ir niekina josjžen8'ta. ^ia bene bus kalčiausi $50,000.00. Milionai litų už dirbimui tų lukštų yra įsteig- las, be abejo, naudingesnis už
na veidmainiais ir neteisingais ir daug tie platintojus. Toki daug žalos padaro musų vi-įanieriklečiai. Kodėl taip ma- baltinių audinius eina į užsie-;ta 517 dirbtuvių. Iš tos indus sidabrų. Visur jis tinka. Jis
suomenei, T>et visiems bent kiek turintiems jnau apie amerikiečius paaiš- nį. Taip pat ir Lietuvos linai trijos pragyvena apie 20,000' laukia Amerikos kapitalo.
sos apie juos pasako.
Jungtinių Šiaurinės Amerikos Valstybių religinio susipratimo ir religinės dvasios aiš-1 kės toliau sekant šį mano eina į užsienį. Net iš Lenki--darbininkų. Tie fabrikai pelKur čia viskų išskaitliuosi,
straipsni.
jsiraipsnj.
jos nežinomais keliais už mi- no į metus apie $8,000,000.00. prisiminsi. Tik reikia apsi
istorijoj, rašo jis, nebūta didesnių respubli ku, kaip į juos žiūrėti.
Kiti
daug
šiuo
paskutiniu
atžvilgiu
pa-'
Kas
tik
kalba
ar
rašo
apie
lionus litų pareina į Lietuvų Lietuvoje tie lukštai jau nu- žvalgyti, pasidairyti. Kur vai
kos priešų, kai kad musų laikais prohibicionistai. Kad jie toki yra, galima tai patirti iš vojingesni, būtent vadinamosios neutraliosios'Lietuvos ekonominę būklę, šių audinių. Pelnas, be abė- ’ sibodę vaikų žaislai. Tai daug siu džiovinimas bei prezervaspaudos skleidėjai. Jie puola susipratusius!visi apsirubežiuoja ūkininkais, jo, butų iš linų apdirbimo. (svarbesnė medžiaga, negu taip vimas, kur pieno pasteurizavijų darbų ir kalbų.
Šiandie svarbiausias jų šauksmas yra katalikus, net vyskupus, kam girdi, jų ta-|Tiesa> ukis lošia svarbiausi Teko nugirsti, kad apie daug garbinami gintarai, ku- nias bei tirštininias, kur cuk
Biržų apskrity,j, riuos’ Lietuvos ponios panie- raus išdirbvstė, kur stiklas,
‘•saugoti konstitucijų”. Tuo šauksmu, kaip ži įiamosios neutraliosios spaudos nepalaiko, vaidmenį Lietuvos gyvenime. Linkuvų,
noma, jie reikalauja saugoti ne konstitucijų, kam platina ir ragina platinti tik aiškiai Tai neviskas kų Lietuva gali randasi milžiniški balto ak- kino. Teko pasielgti, kad kur upių tvenkimas ir Lie
bet nuosavus interesus, ty. 18-ųjį priedų. Jie katalikiškų spaudų, tai yra tų, kuriai rupi re duoti savo gyventojams. Man mens klodai. Amerikoje nei Kauno matronos bei jų duk- tuves elektrizavimas ir t. t.
yra nuomonės, kad 18-asis priedas tai visa ligijos pažanga ir atskirų žmonių, ir visuo būnant Lietuvoje gana ilgokų vienas namas neapseina be to terys pasipuošę pigiais stik- Štai, kodėl amerikiečiai rcikonstitucija. Juk ir kiekvienas diktatorius menės gyvenime. Jie užsimiršta, kad susipra laiką, teko pastebėti štai kas: akmens. Kiek jo sumalama ir liniais karoliais ir kitokiomis ]<ja kaltinti. Pirmi parvažia
viešai šaukia, kad jis saugojus gyventojų in tęs, nuoseklus katalikas negi gali žiūrėti į Molio išdirbvstė randasi ap- sunaudojama keliams tiesti, imniitacijomis pargabentomis 1 Vv kad ir su pinigais pavers
teresus. Bet tikrenybėje, jam daugiausia rupi J religijų tik kaip į privatinį dalykų, apie ku- įV(il’ktinoj padėtyj. Plytos dir- betoho (Concrėt) pamatams ir iš užsienio, bet ne Lietuvos'1 tais.į vokiškas mafkes jautė,
, rį neverta, kalbėti laikraštyje. '
Į bailios žemiausios rųšies ir už statybai sunaudojama? Paty gintarais. Mat, žydelkos dirimilionieriais, bet neilgam,
nuosavi interesai.
Katalikams skiriamas laikraštis, kuris tas reikia mokėti brangiau rinėjus, gal pasirodyti} tinkąs guoja Kauno madoms, neva į Kiti parvažiavę tematė tik
Žmonės laisvę praranda dažniausia apgaulybėmisj ir musų prohibicionistai suvvlę lašo apie visuomenės reikalus, negali visno- negu Chicagoj. Tuo kart dar- cemento gamybai. Tai butų iš Paryžiaus gautoms. Ačiū a- 'blusas ir purvynų, tuom ,kart
Anierikos žmones. 18-asis priedas įvestas ei- ' menės gyvenime ignoruoti religijos reikalų, bininkas Lietuvoje pigesnis i begalinis turtas. Dabar už ce- merikiečių ekskursijoms, gin- ‘gal nekartų stockį jarduose
nant Priešsaliuninės lygos parėdymu, apie tai Jeigu jis betgi tai daro, tai negali pykti, jei mažiausia penkis kartus. Drc- mentų į užsienį išeina apie taro pramonė šiek tiek gy-'šlykščiausiais puriais teko
pirmiau nepranešus šalies gyventojams. Tai I jis vadinamai yra bedievišku laikraščiu, tai nažai (seiver pipe) ir kitokie keliolika milionų litų. Juo vuoja. Gal užtai ir teko nu- apsidrabstyti ir už gera pa
lygu yra valstybės užgrobimui. 18-asis prie yra tėkiu,
iam nerupi Dievo teisės žmo molio išdirbiniai, be abejo. tolyn, juo .daugiau cemente kirsti kauniete išsitariant ant laikyti, tur būt dėl to, kad
“jak krowa”, 'amerikoniški. Kiti vėl parvagulis visuomenės reikalus sten traukiami is užsienio. Kas is naudojama. Kas gali abejoti j amerikietės
das nėra jokia gyventojų valia.
r.ių gyvenin
karvė). Kiautvarlių žiavę supyko, kad Lietuvos
Gi šiandie prohibicionistai šaukia sau giasi aprupŠiM be Dievo. Juk bedieviška yra amerikiečių tame gerai apsi apie gerassėkmės šioje sri-j (kaip
goti konstitucijų. Taip elgdamies jie mintija ne tik Dievo leigimas, bet ir apsiėjimas be pažinęs, be aliėjo, ras puiki? tyje? Kiekvienogerai pasitu- lukštai neišsemiama medžią- Ministeris ar net Prezidentą.rinčio amerikiečio yra šventa ga Lietuvos upių ir ežerų gy- Jpertrumpai, ar visai su jais ne
saugoti 18-tųjį priedų. Nes šis yra jų produk Dievo, be rdSĮi^ijos (tai yra be santykių su linkų molio produktams.
i kalbėjo, kai čia, Amerikoje,
tas. Ne dėlto jie nori tam produktui apsaugos, Dievu), tert, hūr tai yra neleistina. Čia nieko
kad jis butų atatinkamas ir gyventojams nau» negelbės irNBlinimasis, kad, girdi, musų re ginti religijos interesai visuomenės bei vals laikraščių, nors jie ir dėtų oficialinius Bažny- prieš papurtusį poliemonų su
dingas, bet dėlto, kad tas yra jų darbas, koks daktoriai ir leidėjai yra katalikai, nes juk ir tybės gyvenime, leidėjai ir rėmėjai ir patys čios Vyriausybės dokumentus ir vadintų save pagarba kepurę kelia,
tampriai surištas su jų interesais.
katalikas per nesusipratimų ar dėl kitos ko turėtų susiprasti, kad jų laikraščiai negali katalikiškais; ar jie tikrai katalikiški ar ne, Į Šimtas metų atgal Ghicakios priežasties gali Imti nekatalikiškoje or patenkinti katalikų, kuriems religija nėra kiekvienani turi paaiškėti iš to, kaip juose gos vietoje indi,jonai savo žirKaip Priešsaliuninė lyga, taip 18-asis
priedas valstybei yra pavojingi. Konstitucija ganizacijoje, varyti nekatalikiškų, darbų, da privatinis dalykas. Nuo tokių laikraščių ka žiurima į katalikų reikalus visuomenės gyvo-'gelius iš palapinių išlindę
Įmuštravojo. Šiandie puikiautalikus persergėdavo nekartų ir popiežiai. Pi- nimo, į katalikų teisių čia gynimų.
mums nurodo, kad musų valdžia turi būt re- lyvauti nekatalikiškoje spaudoje.
Rodos, tokių laikraščių, kuriems nerupi j jus X antai sako, kad reikia saugotis tokių
“T. K.” I
(Tąsa
3 pusi).
publikoniška ir demokratiška. Gi 18-asis
--------------------------------J
I.AT
Pats įvykis iškalbingai rodo apie jo džiųjų vyrų gyvenimo, kuriuos kiekviidai. Ateitininkų Sendraugių Sąjungai pri spiesti jaunus moksleivius, kuriems už
Justus.
klauso įvairių profesijų inteligentai, kaip keletą metų buvo lemta suvaidinti taip pasišventimų ateitininkų idealams. 1911 ■ nas moksleivis galėtų imti sau kasdieni?
profesoriai, gydytojai, kunigai, mokyto svarbių rolę musų tautos dvasiniame ir m. redaguoja “Ateitis”, o 1921 m. prade J nio gyveninio pavyzdžiu. Vedama ateitijai ir t. t. tigrą tiems jaunuoliams, kurie kultūriniame atgimime. Bet deja, jų yra da leisti “Naujųjų Vaidilutę”, kuriai su . ninku gyvenimo kronika.
už savo pečių jaučia lokių tvirtų moralę, tiek daug, kad prie geriausių norų čia stiprėjus perduoda redaguoti mergaitėms Į
“Ateitis” turi didelį pasisekimų net
ji dažnai net materiale pareigų, saugojan nebus galima visų išvardinti. Todėl ti- ateitininkėms. Paminėtinas ir žymus lie į ir nekatalikiškos moksleivijos tarpe, o
kiuosiu, kad skaitytojas atleisi man, jei tuvių filosofas, Lietuvos universiteto pro
čių juos nuo įvairių nukrypimų.
( apie ateitininkus kų ir bekalbėti. Jie
(Tąsa)
Kai]) matome, ateitininkai apima ir iš to skaitlingo būrio tepaminėsiu vos fesorius Stasys Šalkauskas. Jis išdirbo a- stropiausiai taupo savo menkas pajamas,
teitininkų ideologijų ir budria savo akl
“Kęstučio” Korporacijos nariai ypa gimnazijos suoluose sėdinčius moksleivius keletą.
gaunamas iš tėvelių, kad tik kas mėnuo
Vienas pirmųjų ateitininkų organiza ini visų laikų saugo nuo bet kokių nu
tingai stengiasi tvirtinti savo valių. Jie ir besiruošiančius prie savarankiško gy
galėtų skaityti visų pamėgtų žurnalų. Bet
venimo studentus ir pilnai subrendusius torių yra Prof. kam Dr. Pranas Kuraitis. krypimų iš tiesaus kelio į Aukščiausiąjį į pasitaiko tokių gerų tėvučių, kurie po
taip pat visuoineninkai.
Bestudijuojant Liuvene, jam pirmų- Tikslų.
“Gajos” Korporacijų sudaro studen inteligentus, ir ši tūkstantinė armija pa
Į vasaros atostogų, išleisdami savo vaikus
Randu reikalų* atkreipti skaitytojo
tai medikai ateitininkai. Jie nagrinėdami kėlė savo balsų prieš tuos kurie iš ti jam kyla mintis suorganizuoti katalikiškų
į mokyklų, užprenumeruoju jiems “Atei
įvairius savos specialybės klausimus ruo kinčiųjų žmonių širdžių nori išvogti jų lietuvių moksleiviją, kad sujungtomis dėmesį ūr į ateitininkų orgunus — “At tį” ištisiems metams. O daug tokių atsi
brangiausį jų turtų — religijų. Juos re jėgomis lengviau butų atsispirti rusini eitis”, “Naujųjų Vaidilutę” ir “Židi randą... “At«atis” ir vaikai už tai jiems
šiasi būti gerais gydytojais.
mia Lietuvos dvasiškijų, kurios priešakyj mui ir bedievejimui. Tuo tikslu susiraši nį.”
Tiek apie kauniškius studentus.
labui dėkingi.
“Ateitis” yra mėnesinis moksleivių
Dotnuviečiai turi atskiras savo kor stovi vyskupai ir visi susipratę katalikai. nėja su Maskvos universiteto studentais,
Ateitininkai studentai ir semlraugiai
ypatingai Pranu Dovydaičiu. Pastarasis ateitininkų žurnalas, pradėtas leisti 1911. leidžia “Židinį”, literatūros, mokslo, vi
poracijas. Užsienio studentai taip pat
Ateitininkų vadai.
Kuraičio paragintas visu jaunu karščiu in. priedu prie “Draugijos”. Laike didžio suomenės ir akademiškojo žurnalo mėne
susispietę į didesnius ar mažesnius būre
jo karo jos normalus išleidimas okupan
Nedovanotinų nusižengimų padary griebiasi darbo.
lius.
sinį žurnalų. Sunku būtų rasti nors vie
4
0 kiek jam teko nukentėti nuo rusų tų sutrukdomas. Bet vis tik pasirodo ną. žmogų susipratusios lietuvių inteligenIr baigę universitetų, studentai neišsi- čiau, jei čia nepaminėčiau tų garbingų
braukia iš ateitinitlkii tarĮio. Jie turi su vadų ir veikėjų,; kurie davė pradžių ka-. valdžios dėl ateitininkijos gero aš čia vienas kitas numeris drąsindamas po vi ; tijos tarpe, kurs neskaitytų “Židinio”,
darę Ateitininkų Sendraugių Sąjungų. talikiškam ateitininkų judėjimui. O jie neapsiimu išskaičiuoti. Buvę net tokių sas pakampes išblaškytus ateitininkus. nes tai yra vienintelis meno žurnalas iš
Šios sąjungos nariai vadovauja jaunie buvo paprasti moksleiviai iš surukusių atsitikimų, kad kartų atsilankęs pas kan. Nuo 1918 m. persitvarko ir vėl prade einantis lietuvių kalba. Be to, daug vie
siems savo draugams ateitininkams, kiek kaimo bakužių, tačiau giliai tikintys ka- P. Dogelį, trečių įžymų ateitininką, ko da eiti kas mėnesį. /
tos užleidžiamo nagrinėjimui mokslinių ir
“
Ateityje
”
talpinamu
<laug
eilėrasvotoją
ir
dabartinį
Susišelpimo
Fondo
tulikai
ir
pasišventę
patriotai.
Nebodami
galėdami juos šelpia ir padeda eiti moks
religinių problemų.
lus. Stengiasi sukurti pavvz<lingni kata I jokių rusų vildžios persekiojimų ir gra Pirmininkų, ir jo neradęs namuose turė . čių, vaizdelių iš moksleivių gyvenimo,
(Bus daugiau)
apysakaičių ir tt. Daug rašoma iš tn di
likiška šeima, kurioj išaugtų ateities va sinimų, jie pirmieji pradeda apie save jo praleisti naktį Aleksoto šlaituose.

šei Metų — $5.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam
Mėnesiui — 75a Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
lų — $4.00, Kopija .OSo.
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Tikras vyriškumas reiškiasi
nepaprastai gražiai žydi ir — daliu, galiu... aš., a-š-š'jų žiedus labai mėgsta lan- ne v-v-visada, tik-k-k kada 'tvirta valia, vedama sąžinės.
Huxley.
: kyti bitės. Atlėkusios ant šio k-k-kalbu.
Vabzdžiai žiedų nelaisvėje.
'žiedo, bitės pirma atsisėda
(“M. L.’’).
Prof. Kampininkas
j ir jam pačiam nesvarbu. Nes Tie gražus žiedai, kurie prie tam tikro įdubimo žiedo
j Vienas dalykas tobulai tetinį pelę vietoje briliantų tu
Į jis yra turtingas, gal turtin margai puošia musų darželius vidury. Žiedo vidury, joms
1 lavina žmogų — tikras žinoji
Žydiškos nosės.
rėjo tikslų išgauti apdraudi
giausias vokiečių tarpe. Kai ir pievas, kuriais baltuoja pa-1 siurbiant sultis, (dubinės išsimas, kas yra gera ir kas blo
mų. Jei pelė, pragraužusi siun
— Pasakyk man, mano vai
po tokiam ir svetur gerai gy vasario laiku musų vyšnių iv I plečia ir į jį bitė įkrinta. Taga.
tinį, butų išlindusi, tai jis
keli, delko žydų nosės didės- į
Seneka.
obelių sodai, slepia savy sal- me įdubime bitė gerokai paventi.
butų pareiškęs, kad briliantai
nės negu kitų žmonių.
Štai 1926 metais Prūsijos džių kvepiančių sulčių, kurios vargsta, kol suranda išėjimų,
išvogti.
valstybė nuo jo atėmė kai- vilioja įvairius vabzdžius. Iš kartu suima daug dulkelių ir — Dėlto, kad galėtų kiek
“Berlyno teismas pripažino
vienų gešeftą gerai suuosti.
kurias savastis ir už tai jam į žiedų vėliau darosi vaisiai. Be į nuneša į kitų žiedų
baronų kaltu ir uždėjo pa
to, žieduose yra tam tikrų
Sumatros saloje auga tokių
baudų 10,(XX) markių, o jos pripažino arti keturis miliodulkelių, kurios gali patekti milžiniškų augalų, kurių žie- — Nors truputį tamsta turi
negalint sumokėti pakeisti 1 nus dolerių, kas dalimis išmokama. Be to, jam dar pa-Į iš . vieno žiedo į kitų, be jų'dai yra vieno metro platumo pasilsėti.
Per 10 dienų bus išparduota di
Sakoma, kad Amerikoj įvyk Inėnesiu kalėjimo
delis stakas Radio, Pianų ;— nau
likta 6 pilys, apie 20 vasar- iš žiedų vaisių nepasidaro, ir dviejų metrų aukštumo. Jų — Rytoj tiktai galėsiu.
jų ir mažai vartotų, paimtų atgal
sta visokių — visokiausių ap
iš žmonių už skola.
Tad
čia
vabzdžiai
atlieka
žyį
lapui
yra
net
trijų
metrų
ilnamių
ir 250,000 akrų
žemės
— Kaip tai?
*
Chicagos
komunistų
davat

gavysčių, kokių negirdėti vi
plotai. Tas savastis jis šian dintiems augalams didelį pa- į gurno. Tie augalai vadinasi
— Rytoj žmonų išleisiu atos,
sose kitose mus žemės kamuo ka Valonis klausia, ar “Drau die arba nuomuoja ir gauna tarnavimų. Vabzdžiai, privi- larecejomis. Jie žydi 15 sago
”
redakcijoj
nėra
nei
vie

togoms.
į
lio vietose. Bet tokios apga
gražaus pelno, arba jose iš lioti prie žiedo gardžiųjų suk ivaičių. Jų žiedai yra panašus
no
veidrodžio
i
kurį
galėtų
vystės, kokia buvo padaryta
laiko savo ištikimiausius prie- čių, kartu pasiima tam tikrų į tam tikrų tūtų, kurios pats
Berlyne, da ir Amerikoj nebu reduktoriai dažnai pasižiūrėk telius, kurie darbuojasi už jo (kiekį dulkelių, kurias nuneša i įdubimas baigiasi panašiu į
ti.
vo girdėti.
gryžimą. Tiems jo prieteliams i į kitą žiedų'. Kitose, amžino-j a<()tį indeliu. Tame indelyje
Prof. Kamuininkas patikri
Laikraštis “Ūkininkas” rapuikiai gyvenasi, tad vargiai sios vasaros šalyse, yra tokių :Xra tam tikras stiebas, kurio
v
no visus redakcijos kamba-1
so:
jie ir norėtų kaizerio gryžimo. žiedų, kurie tam dalykui pa- (apatinėj daly yra lapiukai be
rius ir, šiur, nei vieno veidro
Doorn’e gyvendamas kaize ima. taip sakant, vabzdžius j(‘lukelių, o prie viršutinės va“Baronas Ruswurmas paš- džio nerado. Mat. “Draugo”
Imk be baimės kaip nurodyta
tan įdavė siuntinį, kurį ap redaktoriai, taip pat ir prof. ris turi daug tarnų ir palydo-;nelaisvę, tai yra, verste pri lies tam tikras dulkelių san
“Bayer pakelyje”.
dėliukas. Vabzdžiai, patekę į
draudė stambia suma, jeigu Kampininkas, netiki į žmo vų. Jis neišsižadėjęs Prūsijos i verčia vabzdžius tarnauti,
jis žūtų arba, jei jo siunčia gaus evoliucija, todėl jiems ir Vokietijos sostų ir kara- i Alpių kalnuose auga auga- tų žiedo tūtelę, nuslysta į tų
liaus ir imperatoriaus titulų,
vadinamų Encianais. Jų indelį. Tuo tarpu vakare tū
mų tame siuntinyje briliantų,
A
nei nerupi žiūrėti į veidro
MAJECTIC 8 tūbų, Dynainic, gra
kam reikia gauti negautų. dį. Pas bedievius (bolševi Tad susiejimuose tais titulais žiedai yra šviesiai mėlyni, pa ta užsidaro, o vabzdžiai inde
žus kabinetas, už
našus į varpelius. Kai vabzdys ly pasilieka per visų naktį,
Siuntinys pašte buvo priim kus) kas kita. Jų redakcijo į jį ir atsiliepiama.
$95.00
Su šešiais savo sunais jis Į tų varpelį įlenda ir ims ten jie šliaužioja nuo žiedu
tas, apdraudimas uždėtas ir
FRESHMAN
A. C. Visas su elek
se ' veidrodžių
prikabinėta.
tra, 7 tūbų, neko daugiau nerei
pasiųstas nurodytu adresu. Mat bedieviai tiki, kad šių tečiaus jaučias nelaimingu. Po kutent jį savo kojytėmis, var- j lapelių iki dulkelių sandėliukia, tik Įdėk j saketa. Vertas
karo jauniausias sūnūs nusi pelis pamažu užsidaro ir tol J'0, paskui slysta ir vėl krinGavėjas atidaręs siuntinį nie
$200.00 už
dienų žmonės kadaise buvo
ta
ant
lapelių;
tuo
budu
visas
neatsidaro,
kol
vabzdžiukas
ge
žudė, kada jį jo žmona pamė
ko daugiau nerado kaip tik
$49.00
uodeguotos monkės, todėl bur
FADA A. C. Gražus kabinetas,
išdvėsusią pelę. Sužinojusi a- žujiniai komunistų redakto tė. Kiti trys sunai yra įvelti rai išsivolioja po dulkeles, dulkelės suberia į lapukus.
the.
vertas $200.00 už
Į divorsus. Tik du sunu lai kurias paskui nuneša ant kito Taip vabzdžiai atlieka žiedu
pie tai draudimo draugija iš
riai dažnai pažiūri į tuos
1 Jeigu nematote
"Bayer Kryžių"
$49.00
mingiau gyvena. Jų vienas y- žiedo. Pietų Amerikoj, ypa-[apvaisinimo darbą,
kėlė siuntėjui bylų už ap
I ant pakelio ar pilių, tai jus negau
SLEEPER A. C. Gražus kabi
veidrodžius, ar da nesikeičia!
,
(“R.”).
nate tikro Bayer Aspirln, kuris yra
.....
,
! ra buvusis sosto įpėdinis. tingai Brazilijoj, yra augalų,
gaudinėjimą.
netas, už
' milijonų užtikrintas saugus ir gy,pe atgal j uodeguotus arba Į
,.
vadinamų Orchidėjomis, kuri*
jis
gyvena
Silezijoj.
l dytojų nurodytas per virš dvlde$49.00
“Draudimo draugija kalti- kitokius sutvėrimus.
j šimts penkis metus dėl
R. C. RADIOLA, nereikia nieko
Visi jie turi jiems skutas iš
daugiau pirkt, 104 Dynamic
Šalčių
Galvos Skausmo
Speeker, 12 tūbų už
I Neurttis
Lumbago
valstybės iždo dalis ir neiš Vokiečiai yra aukštos kul- i
Dantų Skausmo Rumatizmo
BUVUSIS VOKIETIJOS IM I Stovį respublikos priešaky
teki iaus nepatiria. Tik tiek, turos žmonės. Pašalintų ir j
$79.00
Neuralgijos
Skausmų
Grebiąs pasiaiškino.
PERATORIUS TUR
valstybininkai yra kitokios kad garbės nėra. Be savotiš pirmenybės kunigaikščių ir
Kiekvienam
neatdarytam "Bay
BRUNSWICK A. C. Gražus Ra
Advokatas:
er" pakelyje
randasi
nurodymai,
dio už
TINGAS.
nuomonės. Nors jie kaizerio kos pagarbos tokiems žmo kitų jie nepersekioja. Vaduo
lakely dvylika pilių kainuoja kele
— Galėtum tu būti mano tą
centų. Vaistinėje tal-gl parduo
■
,
gryžinmi nesipriešina, bet jie nėms yra karčiausia gyvenimo jasi protu, kas jų tautai ir
da bonkose po 24 ir 100.
raštininku,
bet
kad
tavo
kalATWAT1
30. Gra
I-----Bnvusis Vokietijos iropera- ;
kad jo gryžimas vigoj dalis.
žus k
o už
padaro daug garbės.
ba užsikerta.
torius (kaizeris) Vilhelmas vifcas laikas gyvena ištrėmime
VICTOI
i. kaina
Doorn’e, Olandijoj. Tenai po
karo jis Įsigijo pili, apjuostą
dailiais sodnais ir laukia pa
togaus laiko grvžti atgal Vo
kietijon, kad tenai atgauti
sostą. Einant Vokietijos įsta
tymais, jo legalia ištrėmimas
A food for prošįmet baigės. Po karo Vokie
tein; a food for
tiją pakeitus respublika iš
mineral salts;
leistas Įstatymas, draudžiąs
for calcium and
GROJIKUS PIANAS Gulbransen
jam ligi šią 1929 m. gryžti at
vertas $600.00 už
phosphorus; all
gal Vokietijon.
šių metų
$125.00
the essential elepradžioje Vokietijos parlamen
KIMBAEE PIANAS verias $700.00
ments for health
už
cas kažkodėl to Įstatymo gy
and strength are
$165.00
vavimo nepraiTgino. Tokiu bu
found in good
SMITH
Naujas Grojiklis vertas
TH
jdu jam ir baigės legalis iš$650.00 už
cheese. And all
{trėmimas.
the essential ele$195.00
Vokietijoj yra galybės jo
GALIMA
PIRKTI IR ANT
ments of good
LENGVŲ
IŠMOKĖJIMŲ
šalininkų. Tai daugiausia karcheese are found
jvedžiai ir aukštosios kilmės
in Kraft Cheese.
vokiečiai. Jie visas laikas dar
buojasi
respublikos gyvavi
pini pakenkti ir buvusį kaizerį
3343 SO. HALSTED ST.
CHEESE
sostan grąžinti. Jų nuomone, ■
Storage atdara tiktai po pietų
iki 9 vai. vakaro.
Moterų Sąjungos 41 kp. Viena veikliausių visoj Sąjungoj, Visos narės didelėj vienybėj ir pasišventusiai
kaizerio vokiečių tautu
Seredomis ir Pėtnyčiomis
KRAFT-PHENIX
iki 6 vai. vakaro.
darbuojasi.
taip reikiant negalėsianti su- ,
CHEESE COMPANY
stiprėti ir visais laikais ken- j
tęsianti savo kaimynų paže
minimus. Kitaip esą butų gry
High Flying.
TUBBY
ps kaizeriui. Jis visą tautą
šnanjo patrauktų vienybėn
DO VOU VJAMTA
>
sec thc
ote
pačią valstybę padarytų ir
KVTC IM IMIS TO\WM?
rėl galinga.
LOOK RlCHT
TMECE
šaly sukeltų suirutes ir neži
nia kaip jos galėtų baigtis.
Ar kaizeris gryž kada —
..........
. .
Inors, ar negrvž, kol-kas gal
, no jį, kad jis įdedamas j siun-1
’
’
°

Prašau Į Mano Kampelį

I

margumynai

WAREHOUSE
IŠPARDAVIMAS

“BAYER ASPIRIN”
TIKRAI SAUGUS

BAVER

JUOKIS, JEI JUOKINGA.

j

STORAGE AND
FAGTORY SALES

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI.
(Tąsa nuo 2 pusi.)

pi budinkai debesis raižo ir
puikiausia transportacija įs
teigta. Kur maži indijonų ugnekuriai smilko, dabar milži
mai kaminai puikiausių dirb
Auvių rūksta. Vis tai padaTė gamyba, pramonė ir pre
kyba, kurių pamatu yra Pa
siryžimas.

$ME »1*. -1 BET 17
ALM0S7 A MILE L)P

».\) THE Ate.

t

l

D RS O O «

9

Antradienis, Liepos SS, 152$

malonu buvo pasivažinėti lai-i Liepos 5 d. prasidėjo trijų
“Draugo” Knygyno
vu ant ežero.
' dienų rekolekcijos, kurios tęŽmonių susirinko didelis įsės iki liepos 8 d. RekolekciKatalogas.
skaičius
senų
ir
jaunų.
Visi
.jas
davė
Tėvas
Alfonsas
Macas Andriuška iš šv. Kazimieto parapijos, W orcester, smagiai ir linksniai praleido ’ria C. P. Moterų susirinko laVisas šias knygas galima gauti
bai
didelis
būrys,
taip,
kad
dienų,
nenorėdami
apleisti
Mas.; Jonas Bu ja ir Juozas
“Draugo” knygyne 2334 So. Oakley Ave.
Radio Stotis SAZ.
vargiai
buvo
galima
sutalpin

taip
malonios
vietos.
Kaip
Chicago, Illinois.
Sabaliauskas iš šv. Juozapo
..,
X Šv. Antano parapijos1 parapijos, Lowell, Mass.; Vin- gražu buvo prie ežero, koks ti. Labai gražu ir malonu bu
vo matyti tų didelį būrelį Išpažinties Paslaptis. Penkių Veiksmų
. antras šių metų piknikas bus ca Kulponas iš Šv. Petro pa- puikus reginys.
Drama. Pritaikinta iš kun. J.
iiepos 28 d., Bergmans darže, rupijos, Boston, Mass.; Petras Po pietų našlaičiai sulošė moterų, kurios atvažiavo ne į
Spillmann’o Apysakos. Sulietu
,'Riverside, III. Iš anksto visi Martinkus, Šilinės parapijos, mažų veikalėli “Fotografas”. tik fiziniai pasinaudoti, tyru
vino A. Matutis Chicago. Loši
oru
pakvėpuoti,
atsilsėti,
bet,
Chicago,
111.;
Kazimieras
Siu
Vaikeliai,
seserų
gražiai
išla

me dalyvauja 25 asmenys.
kviečiami dalyvauti.
kas
svarbiausia,
savo
sielas
Pusi.
95. Kaina ......................... 25c.
kevieius,
Dievo
Apveizdos
vinti,
žmonėms
taip
patiko,
X Liepos 17 d., laidojant
Į
Tėvynę.
Dviejų aktij vaizdas (operetė).
sustiprinti.
a. a. A. Remtį, Šv. Kazimie parapijos, Chicago, 111.; Ka kad net atšaukinėjo delnų plo
Parašė L. šilelis. Pusi. 47.
Visų jimais.
ro kapinėse, dalyvavo vienas zimieras Baguslovas,
Ilgai minės šias ' brangias
1 *js :
(Del šios operetės yra parašęs
Chicago,
Žmonėms ši nauja vieta la- dieneles, o ypatingai tuos pa
“bibelistų”, girtas kaip k..., Šventų parapijos,
muzikų A. Aleksis. Kaina .. .... 25c.
patiko. Nevienas iš jų mokslus. Neviena iš jų lauks Juru Varpai. Triveiksmė Misterija. Vi
neva koks “kunigužis”. Išti- Ilk; Bolys Ivanauskas, Šv.
Antano
1
parapijos,
Detroit,
dunas. Tilžėje 1920. Kaina .... 50c.
prašė greitu laiku surengti kitos progos, idant galėtų vėl
kro, tam žmogeliui proto sto
Kame
Išganymas. Libretto keturiais ak
ka. Klebonui sakant pamoks Mieli, ir Aleksandras Kins- kitų išvažiavimų, kad vėl atvažiuoti ir pasinaudoti pa
tais. Parašė Maironis — Ma
lų prie kapo, “kunigužis’’ gaila, Aušros Vartų parapijos, galėtų pasilinksminti, tyro o- našia proga.
čiulis. Ketvirta karta atspaus
ro pakvėpuoti ir laivu ant
stropinėjo užsimovęs skrybė Chicago, III.
ta Tilžėje. Pusi. 37. Kaina .... 20c.
Jėzaus Nukryžiuoto seserys.
Rytojaus
dienų
16
liepos
l
ežero
pasivažinėti.
Taigi,
kilę. Po pamokslo musų klebo
Karės Metų. Vaizdelis iš lietuvių gyve
nimo. Dalyvauja 7-nios ypanaujokai
priėmė
savo
pirmuo
’
’
D
as
išvažiavimas
rengiamas
nas perspėjo, pažymėdamas,
' tos. Parašė Pr. A-tis. Pusi.
Rašvtojas — panašus' į var
kad protingi žmonės taip ne-jyįu įžadus. Jų buvo viso aš-p’ePos
toj pačioj vietoj,
28. Kaina .................................. . 15c.
daro ir liepė žmonėms pasi- j tuoni, būtent: Juozas* Vaške- Pr*e ežero. Visi broliai ir se- pų; .jeigu jis turės medinį
Kas
Bailys. Komedija dviejuose aktuose
melsti, kad
Dievas duotų' vičius ir Tanias Poška iš servs rengkitės. Išvažiavimas liežuvį, jo balsas netoli bus
Iš anglų kalbos vertė Juozas
jam Dvasių Šv. “Kunigužis” ŠVenč.
'
Trejybės parapijos, prasidės po pietų, bet jei lv- girdimas. (Rusiškai vadinama s Į
Miliauskas. Lengva dėl sce
vis-gi susigėdo, nes pamatė, Newark, N. J.; Antanas Igno-; tlb taį bus atidėtas iki rug- liežuviu ir varpo skambinto-!
nos sudarymo ir kostiumų.
jas — širdelė.
Pusi. 28. Kaina............................. 15c
jog visi meldžiasi ir, tik jis tas, Šv. Juozapo parapijos,' P*110*0 1 d.
vienas kvailioja. Sakoma, jis \Vaterbury, Conn.; Kazimie-! Sesutės reiškia širdingiausių
~
___ Pirožnikov. Komedijos A. Ostrovskio. I Pelninga vie
ta, 5 veiksmų komedija, lošime
gyvenus Cbicagoj “ant Canal- ras Vengras, šv. Petro parų- j padėkų visiems veikėjams ir
dalyvauja apie 20 ypatų. Ver
KUDIKIS NEAUGA?
porčio’
ir esu llalstryčio pi jos, Boston, Mass.; Vaclb- darbininkams už jų geras širtė J. Stanulis, Kaunas, 1922,
Prižiūrėk jo virškinimą.
“Šiukšlienų” auklėtinis.
Yas Savickas, Šv. Kryžiaus j dis ir už jų didelį pasišventiPusi. 96. II Neturtas — Ne
Kūdikiai negali augti, jei jų vlYda, 3 veiksmų komedija, lo
X Kun. M. Švarlis prane- parapijos, Dayton, Ohio; Jo- ina. ypatingai padėka priklau
durėlius užkemša surugusl medžiaga,
šime d ėdy vauj a apie 17 ypatų.
sa radio stočiai, kad atosto- nas Kamandulis, Šv. Roko s o sekantiems vyrams: A. Bal gaminanti gesus, dieglį ir užkietėjlTada bandyk - būdą, kurį dak
Vertė
Pr. Kvietkauskas.
gas linksmai leidžiųs. Dabar parapijos, Broekton, Mass.; i trušaičiui, J. Klebauskui, J. ' t^rai "p^ta.ria^^m'j^ai motinų
Kaunas, pusi. 54. Abu veikalai
net prie Plymoutli Rock, Mass. Petras Grušeckis, Šv. Petin Klebauskui, P. Kavolynui, J.!’no. Tada tėmyk vaiko gerėjimą.
, Keletas lašų grynos augmeninės nesykiu. Kaina.................................50c.
esųs. Linkime kun. Mykolui jv Povilo parapijos, Kenosba, Gec-ui, P. Bugieniui, P. Anų-|kenkjningos euforijos tuoj nutildo1 Ku įį a? 0pera vaikams trijuose veik_
i nerimaujanti bei karščiuojanti kudir
\ -t r •
”
.m

Svirno Švynė. Antrasis leidi
mas. Linksmo turinio papasa
kojimai. Tinka dėl scenos.
Vilnius 1920. Kaina ......... .......... 10c.

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO. ILL ~

Šv. Aloyzo Pašaukimas. Trijų veiksnių

drama. Vertė Vaitekūnas. Lo
šime dalyvauja 7 asmenys.
Pusi. 54. Mariampolė 1927.
Kaina ................................................. 20c.

a

šventoji Cecilija Kankinė. Trečiojo am
žiaus trijų veiksmų tragedi
ja. Parašė kun. J. Židana
vičius. 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. Parašte
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.

i

linksmai ilsėtis.
, W,is. ir Jonas Baltrušaitis, Šv.
X Musų bažnyčioje dabar Jurgio parapijos, Brooklyn,
kas vakaras būva pamaldos N Y.
novena prie Šv. Onos. Žino- i
Rap.
nių nemažai susirenka.
iI
X Liepos 25 d. vakare bus j
klausoma išpažinčių. Per Šv. '
Ona, liepos 26 d., Mišios bus Į
Aušros Vartų Vilią.
5:30 ir 8 vai. Vakare pamal- '

Iprui, J. Kvįetkauskui, J. No
į rui ir Lašui. Patys sunkiai
dirbdami, iš darbo parėję at

kį. Keletas dožų ir jo virškinimas
tvark-oj Ir normaliai auga. Kad gau
ti tikrąją Castorią, tai žiūrėk, kad
butų ant pakieto Fletcherioparašas.

I važiavo čia dirbti; kaikurie
i net nuo darbo pasiliuosavo,
j idant galėtų pritaisyti tinka
mų vietų išvažiavimui. Dirbo
su didžiausiu pasišventimu
Į nuo keturių ryto iki aštuonių
dos 7:30. Adoracija Šv. O- '■ Liepos 4 d. įvyko pirmuti vakaro. Beveik per tris dienas
nos relikvijos būna kas va 1
nis šių metų išvažiavimas pastatė didelį paviljonų prie

ELMHURST. PA.

karas. •

Aušros Vartų villoj, naujoj jezero- Lai Visagalis atlygina
X Musų gerb. klebonas pra- vietop prie ežero Buvo įvai i visiems šimteriopai už kilnius
eittame sekmadieny per “Pra- ril] pasilinkmiinimy.
taipgi l^bus.
nešėjų” pareiškė, kad skolos
šįmet jau atmokėjo $8,200.00.
X Kiškunų ir Andžiulių
šeimynos automobiliais išva
žiavo kelioms savaitėms atos
togų į rytus.
X P. Walter Babitz, Grant
Teatro savininkas, Cicero, atostogoms automobiliu išvažiaį Minnesota žuvauti. Geros
laimės.

Už Tėvynę Malonu Kentėti.

Vertė Jonas Tarvydas. Loši
me dalyvauja 24 moterys.
Labai įspūdingai perstatas
Viešpaties Jėzaus kančia. Kaina 35c.
Piktoji Dvasia. Drama Trijuose Aktuose.
Iš latviško vertė Idlargas.
Shenandoab, Pa. 1908, Pusi.

karo vaizdai). Trijų aktu dra
ma. Parašė V. K-as. Dalyvau
ja Il-ka ypatų. Kaina ............. 10c.
Vargšas Tadas. 2-jų vaizdų skicas. Ver
tė Trys, Kaune. Pusi. 16. Kaina 20c.
Vaikų Balins. Parašė Paparonis. Tinka
Vaikų lošimui, su dainomis.
Pusi. 47. Kaina ....................... 20c.
Vaikų Teatras. Keletas juokingų reika
lėlių tinkančių ir dideliems.
Pusi. 31. Kaina ....................... 10c.
Venite Adoremus. Trijų aktų Kalėdų vaiz
delis' vertė A. Masionis. Su
dainomis. Pusi. 32. Kaina .... 15c.
Vyšnių Sodas. Keturiaveiksmė Komedi
ja. Parašė A. Čechovas. Vertė
J. Talmontas. Ypatų lošime
dalyvauja 16. Pusi. 67. Kaina .. 40c.
žvaigždžių Takai. Triveiksme Pąsakos
drama. Parašė Vidunas. Til
žėje 1920. Pusi. 65. Kaina .... |0c.
Aureole. (Oratorija). Parašė M. Gustai
tis. Chicago 1914. Pusi. 21. Kaina 10a
Jaunoji Lietuva. Poema. Parašė Maironis
Mačiulis. Kaunas. Pust
131. Kaina ............................... 80c.
Gurklytės Eilės. 32 Pusi. Kama .... 10c.
Dainų Rinkinėlis. 20 dainų vienam, dviem
ir trims balsams skiriama
musų jaunimui. Harmoni
zavo A. Pocius. Kaina.............. . 40c.
Pergyventos Valandos. (Karvojaus laiš
kai). Parašė K. A. K. She
nandoab. Pusi. 180. Kaina .... 50c.
Tautos Dainius. Parašė Jurgis Patva
ras. Gražios Eilės. Pusi. 40.
Kaina ................................
15c.
Tėvynės Ašaros. Parašė M; Gustaitis. 24
pusi. eilėraščiai. Kaina ............ 10c.
Ūkininko Draugas. Sutaisė Vincas Toto
raitis, agronomas. 152 pūsi.
Kaina ................... ............ ..... 25c.
Gyvenimo Pamatai. Sutaisė K. J. D. Newark 1915. Pusi. 26. Kaina .... 10c.
Patrimpo Laiškai. Parašė K. A. K. 161
pusi. Popieriniais viršeliais
Kaina ......................................... 60c.
Kudikų Auklėtoja. Parašė ir savo lėšo
mis išleido kun. P. P. Saurusaitis. Pusi. II. Kaina ............ 10c.
Žemaičių Kalvarijos Aprašymas. Ypatin
gai dievobaimingiems kelei•
viams į tų stebuklingųjų vie
tų. Parašė kun. Ragaišis.
Pusi. 67. Kaina ....................... 20c.
Apsvarstyk. Atliknsiems misijų pamink
lėlis. Parengtas iš gerbiamojo
Tėvo Kazimiero Kapucino
pamokslų. Draugo spaustu
vė. 1912. Pusi. 47................Kaina 5<-.

25c.

Žinojimas ir Tikėjimas Fizikoje. Kaunas

SlttUOSC 12 pusi. Kama ..................... * lvC.

Laižytos. Dviejų aktų farsas. Veikia 6-ši
asmenys. Pusi. 16. Kaina.......... 10c.
- Mažas Kryželis bet sunkus. Trijų atiden
girnų komedija. 13 ypatų da
10 PIECE COSMETIC
lyvauja. Parašė Serijų Juo
SĖT $1.97
zas. Kaina .. .................................. 25c.«
Thla la a Pampą* Vlvani Sėt and InMilda
Meilės Deivė. Mytologijos Pasaka.
cludea ta.ee potrder, $1.00; Rouge, 75c.
Tlasue Crcam *1.00, Depilatory *1.00,
Petras Vaičiūnas. Veikia 15
Pačiai Aatrlngent *1.7*. Bath Balt 1.00,
Toilet Wator *1.25. Perfume *2.75. Brllasmenų. Pusi. 69. Kaina .......... 35c.
llanttne 75c, Skin Whitener 75c. Totai
Value *12.00. Speclal prlce, *1.87 for all
Motinos Širdis Keturių aktų drama. Pa.
ten plecea to lntroduce thla line.
rašė Kalnų Duktė 48 pusi.
Vardas ....................................
Adresas ..................................
Kaina ...................................... .
50c.
Siunčiame per pnfitą COI)
Nelaimės
ir
Laimė,
arba
tas
nelaimin

Pinigai grąžinami, jei
nepatenkintas.
gas Buick’kas, 3 veiksmų 4
atidengimų komedija. įjosi
Bm Va 58O-5th Avanue, N«w York
me dalyvauja 7 asmenys.
Chicago 1922. Pusi. 59. Kaina .. 15c.
Nebuvo Vietos Užeigoje. Sulietuvino ži
buoklė Ir Lietuvos Atgijimas.
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 Ęo Vieną, Bus Vienas. Ke
turių atidengimų komedija.
Dalyvauja 9 ypatos. Parašė
Serijų Juozas. Kaina ................. 20c.

Badauja

*

MARIAN HILLS,z ILL. i

Jūsų Gimines

■

Kiekvienos vasaros metų
visuose vienuolynuose vyksta
nepaprastos iškilmės. Jos pra
sideda šv. rekolekcijomis, ku
rios tęsiasi nuo aštuonių iki
dešimties dienų ir baigiasi
naujų kandidatų įstojimu į
iI
naujokavirnų. ir naujokų įža- Į
I
dų priėmimu. Tokios tai iš-Į]
kilmės liepos mėnesyj įvyko
ir .Marijonų vienuolyne, Marian Kilis, Hl.
Šv. rekolekcijas vedė kun.
J. Mačiulionis. Liepos 15 d. j
įvyko naujokų priėmimas. Vi
so šįmet į natijokavimų prie
...
iI
imta 18 jaunikaičių, būtent: Į
Mikas Juodka ir Jonas Banys
iš Šv. Pranciškaus parapijos,
Lawrence, .Mass.; Eduardas
Kukaitis, Juozas Švambrys ir
Bronius Gcnevičius iš Šv.
Baltramiejaus parapijos, Wan
kegan, III.; Juozas Dambrau
skas, Jonas Kalbi* ir Juozas
Gricius iš Šv. Petro ir Povilo parapijos, Klhmbeth, N.
J.; Pranas Markūnas ir Vin-

Nepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvę dovanė
lių. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama.
“Draugas” patarnaus jums kuogeriausiaL
“Draugas” siunčia pinigus į Lietuvę per didžiausius
Lietuvos Bankus, kurie teikia gėrę, teisingą ir greitą
patarnavimą.
“Draugas” siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draf
tais ir telegrama. Pinigai esti išmokami Litais arba A
merikos doleriais, taip, kaip siuntėjas nori.
Norintieji gerą ir greitą patarnavimą, kreipkitės:

DRAUGAS PUB. CO.
2334 So. Oakley Avenue,

Chicago, 10

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

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

(Lietuvos

Piloto Duktė. Drama 5-se

veiksmuose.

72. Kaina ...............................................

'Pleputė. Trijų veiksmų komedija. L. Ivaj
nov’as. Vertė A. Iešmantasa.
Lošime dalyvauja aštuonios
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 ............................................ 20c.
Smilčių Laikrodis. Sulietuvino M. M.
įjosime dalyvauja 5-kios ypa
tos. 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.

1919. Kaina.................................... 5c.
Teisybės Vardan. Jonas Huss’as jo he

rezija ir mirtis. Parašė F. V.
Uosis. Pusi. 29. Kaina .............. 5c.
Bažnyčia ir Valstybė. Parašė Meškas.

Pusi. 33. Kaina ........................... 5c.
Žmogaus Siela. Ar ji yra dvasia ir ar ji
nemirs? Parašė Pr. A. Dam»
brauska. Kauna 1928. Pusi.
30. Kaina .................................. 5c.
Sitai Viešpaties Tarnaitė. Hkaitymni Ge
gužės Mėnesiui. Seinai 1914.
Pusi. 99. Kaina ....................... 20c.
Pamokymas apie Viešpaties Jėzauz. Die
vo Motinos ir Viešpaties Šven
tųjų Šventės. Pagirtas Šv.

Tėvo Pijaus X-to. Pusi.
56. Kaina ............................................. J3c.

Vaidilutė. Gyvenimo akordai. Vaičiūnas.

;

Kaip Rudens Lapas; Daina?
jausmų pančiai: miražai ir
prieš audrų. Pusi. 163. Kaina .. 50e.
Pirmeivių Laikraštija. Tikėjimas Ir Bšm.
Chicago 1917. Pusi. 16. Kaina .. 5c.

t
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Antradienis, Liepos 23,

PROVIDENCE
so uniąue or fascinating as a
DR. M. T. STRIKOL
B. Benikaite p
visit to an insane asylum. OnGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
M. Zvinkaite rf
4
4601 South Ashland Avenue
3 I ly a few persons realize the
Tolefonas Boulevard 1939
Telefonas Boulevard 782*
4
T. Wilbertaite c
1 pleasure and knowledge which
Vlrglnla 0884
Rea., 6641 BouthAlbany Avenue
Tel. Canal 6764
Tel.
Prospect
1984
4
(i. Bogutaite 2b
3 J can be derived from šuoli a vi- Valandos 1-4,4-8 NedėlloJ 19-12
4
E. Viedinalitaite cf
1 šit. There is a prevalent noOfiso Valandos; 9 Iki 12, 1 Iki 3
dienų, Ir 6:30 iki 9:30 vakare
4
M. Wilbertaite lb
GYDYTOJAS.
1 tion in the minds of many in
CHIRURGAS
Canal 2118
4608 S. ASHLAND AVĖ.
4
S. Weslaite rf
3 dividuals that a patient in su Ofiso Tel.
IR OB8TETRIKA.9
Namų Tel. Lafayette 9998
Netoli 46th Street
Chicugo. III.
4
E. Phillips 3b
2 ch an institution is a liorrid
Gydo stalgias Ir chroniškas ligas
vyrų, moterų Ir valkų
l’figure given to fits or raving,
FRANK L. SAVICKAS
Town of Lake
2
4
E. Smitaite lf
DARO OPERACIJAS
Sports Editor,
West Side
I 5
Rea. Tel. Mldvay 9912
WEST SIDE
AB R Hijumping, and frightening peoLigonius priima kasdieną ase
OFISAS
pietų Ir 8 vai. vakaro.
Dr. R. 0. C D P L E R
726 West 18th Street
J. Ramanauskaite
4 2 3 ple with his wild stares as
Southern Division
Nedėliomis
Ir seredonns tik
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
1! well as with his excessive ges 1900 S. HALSTED STREET
Plione: Canal 1603
4
lškalno susitarus
Oakley Ava Ir 34-tas Street
W. L. Pct. D. Bubinaite
Telefonai Canal 1711-9241
NAMAI:
3
2 . ticulations. Tliey presume that
Ofisas ir Laboratorija
5 1 833 M. Lobi kaitė
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliais
i Eoseland
Ir Ketvertais vakare.
6^7
i
J.
Lobikaite
3
0
■
tliese
patient
are
manacled
4193
ARCHER
AVĖ.
Ir X-RAY
STANDINGS OF THE K OF ;So. Cliica-o
2
2130
WRST
22nd STREET
3
0 and chained, and placed be- Valandas; prieš pietus pagal sutarti
L BASEBALL LEAGUE
OO 3 500 C. Urbonaite
Marąuette
CHICAGO
3
2 jliind- bars (not the type used I Namuose 2-4 po plet, ofise 9-8 v. v.
2 4 333 M. Kairaite
Brigliton
3
0, in music, nor the bars cf '
(Including July 21st gailies) Gary
1 5 167 J. Giaezaite
T. Bubinaite
2 past days) for safekeeping. A Ree. tel. Van Buren 9358
3
Northern Division.Tel. Lafayette 5793
Gydytojas
ir
Chirurgas
T.
Bubinaite
0'
visit
to
the
Chicago
Home
3
W. L. Pct. RESULTS OF LAŠT SUNOfisas 2408 WEST 88 STREET
for the Insane, or to the Sta
Cicero
DAY’S GAMĖS
6 1 857
Kertė 8o. Western Avenue
SCHEDULE
OF
GIRLS
te
institutions
located
at
ElTel. Prospect 1028
GYDYTOJAS
IK
CHIRURGAS
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Bridgeport
5 2 714
Recldenclja 2859 So. Leavltt St.
GAMĖS
TO
BE
gin
and
Kankakee
will
dispel
Tel. Canal 2889
Sulte i. 06
1579 Milvraukee Avė.
4 3 571 Cicero 17, Providenee 10
Providenee
Office: 4459 S. California Avė.
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v.
Tel. Brunswick 0624
PLAYED
such
an
illusion.
North Side
29 4 333 So. Chicago 9, Marąuette
Nedėlioję pagal sutartį
Nedėllo] pagal susitarimų
nuo 2 Iki 7:30 vai. vak. ■'
Imagine yourself as one of Valandos;
------ i Brighton 11, Gary, lnd. 4
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 vai.
Friday July 26th at Grant a group of psychology stu- po pietų.
ADVOKATAI;
Park.
dents visiting the asylum at
BATTING AVERAGES
PILNAS EGZAMINAS
Chicago
and tliis is wliat you
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Providenee vs Bridgeport
$5.00 TIKTAI $5.00
X — Spinduliai
\vill
find
had
occured
to
you.
SPECIALISTAS
Marąuette K of L Team
4910 So. Michigan Avenue
West Side Vs Brigliton P
Ofisas 2 201 West 22nd Street
Taigi nenusiminkit, bet eikit
After a leeture by the Doctor
Tel. Kenwood 5107
pas tikrų specialistų, ne pas koki
Cor So. Leavitt St. Tel. Canal 6221
AB H Pct.
LIETUVIS ADVOKATAS
Tikras specialistas, ar
\vlio explained that an idiotjval.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; nepatyrėlį.
Rezidencija: 6640 So. Maplevvood
T0WN
OF
LAKE
GIRLS
ba profesorius, neklaus jūsų kas
^ubrickas ss
22 15 '652
Avenue
Tel. Republic 7868
has
tlie
lowest
possible
men-1
nuo
6
iki
8
vai.
vak.
apart
Jums
kenkia,
ar
kur
skauda,
bet
2221 West 22nd Street
CONTINUE WINValandos 1 — 3&7 — 8v. ▼.
Krivickas cf
22 11 500
Ncdėlioj: 10 — 12 ryto
Arti Leavitt Street
tality and that an imbecile ■ šventadienio ir ketvirtadienio uavimo3 jųs" sutaupysit laikų ir
NING.
Moskos p
24 12 500
pinigus.
Daugelis
kitų
daktarų
has the mentality of a seven
Telefonas Canal 2552
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
12 55 416
\Vilbert
12
Lašt
Eriday
evening
the
old
clnld,
lie
proceedod
,
O P T E
ITRISTAI jie neturi reikalingo patyrimo, su- Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6669
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va Poceviče 2b
10 44 4(X)
10
radymui žmogaus kenksmingumų.
333
1
Brigliton
Park
K
of
L
girls
.
bring
in
cases
illustrating
j
klano Radio — Sccpe — Raggl.
kare. Seredcaais ir Pėdnyčio Stegwell lf
6 2
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
bowed
to
the
Town
of
Lake,
and
Pi
’
oving
his
Information
siškas bakteriologiškas egzamina
mis nuo 9 iJLi 6.
19 5 263
Strakalaitis c
vimas kraujo atidengs man jūsų
team
9
to
8
in
a
ratlier
erra:
antl
conteutions.
Tlie
first
21 5 238
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
Poni skis 3b
Gydytojas ir Chirurgas
imsiu jus gydyti, tai jūsų dvelkata
tie
būt
elose
game
whicli
was'
case
was
a
Lventy
seven
year
200'
10 2
JOHN B. BORDEN Jancauskas lb
Ir gyvumas sugryš jums taip kaip
1821 SOUTH HAJ.STED ST.
old lady who was eondueted
;
. .
1
called
off
on
aceount
of
darkbuvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
7
1
Dargis
rf
Rezidencija 6600 S. Artesian Av©.
ligų skilvio, žarnų. Inkstų, odos.
( John Bagdzit ina.s Bordcn)
Iness before the alotted se- to the leeture room by an
Valandos. 11 ryto iki 3 po pi&tŲ
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
9 1
•Jankauskas p
6 iki 8:30 vakare
attendant. She \vas classed as
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
ADVOKATAS
Evans
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
7 0 (X>0 ven innings were up. Too ma- an idiot for her understandint?
kių užsisenėjuslų,
Įsikerėjusių,
12 0 000 n-v sdb’ arguments were res105 W. Adams St. Km. 2117 Norkus
chroniškų
ligą, kuri nepasidavė
Telephone Randolph 6727
net gabiam šeimynos gydytojui,
Krivickas had lioiners _ iponsible for delaying the and vocab-ulary \vas comparaneatldėliokit neatėję pas manė.
Jrmmo
| ble to that of an ordinary
game.
2151 W. 22 J5t. 6 iki 9 valį Tliree doubles.
Perkėlė savo ofisų po numeriu
DR. J. E. ZAREMBA
-A house dog. flįie eould not Lietuvis Akių Specialistas
SPECIALISTAS
’ Moskos has one liomer and
Telophene Roosevelt
4729 S. Ashland Avė.
Inėjimos Rūmas 1016
BASEBALL GIRLS TAKE speak a word būt occasionally
Palengvins aklų {tempimų ku
Namie: 8 iki • ryte Tel. Rcpub. 9600 Three doubles.
29
W.
JACKSON
BOULEVARD
she Mouid beldi forth with a ris esti priežastim galvos skaudė
NOTE
SPECIJALISTAS
Arti State Gatvės
jimo, svaigimo.
akių aptemimo,
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
blood curdling yell whicli re- nervuotumo, skaudamų akių kar Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki
1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7
STANDING OF THE K OF
štį. Atitaisau kreivas akis, nuimu
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1
The regulai- monthly meet-jrainded me of the war cr-v of cataractus. Atitaisau trumpą repietų: 7—8:30 vakare
L GIRLS BASEBALL
po pietų.
gystę ir tolimų regystę.
Nedėliomis 10 iki 12
ing
of
the
K
of
L
Girls
Base-i
the
Indians
I
imagined
it.
(Juozas J. Grisius)
LEAGUE
TELEFONAS MIDVVAY 2880
Prirengiu teisingai akinius vi
bąli League will be held Tues-ĮThe Doctor, Mr. Kilgour, cal- suose atsitikimuose, egsaminavlADVOKATAS
4081 S. Ashland Avė. (2 lubos)
day July 30tli, 1929, prompt- led her his Pet sea lion be’ mas daromas su elektra, parodan 1446 S. 49 Ct. OFISAI:
2924 Washlngton į Tel- Boulevard 1401
čia mažiausias klaidas.
W. L. Pet.
Telef. Boulevard 2800
0
1000
ly
at
8:00
P<
M
'
at
the
Out,
cause
the
y*
11
resembled
that
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
RESIDENCIJA:
Town of Lake
5
Specialė atyda atkreipiama m*ų Tel. Cicero 662 Tel. Kedsle 2450-2451
6515 So. Rockwell Street
Lady
of
Vilna
Parish
Hali,
of
such
animals
as
heard
in
vykios vaikučiams.
Telef. Republic 9723
Providenee
oo
600
23 Plaee and .Oakley Avė.
the zoo.
Valandos nuo 19 ryto Iki 8 va
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
VVest Side
600
Nedėliomis nuo 10 ryto iki
To be continued next Saturday kare.
3343 SO. HALSTED STKEET
12 po pietų.
Gydytojas "ir Chirurgas
Bridgeport
1
250
TRAOK
MEET
AND
TEN
Valandos: Nuo 2 __ 4 P- P.
Brigliton Park
o
000
4712 S. ASHLAND AVĖ. REZIDENCIJA
ADVOKATAS
7—9 vakare
Town of Lake. — Kun. A.
,4729 W. 12 PI.
Nedėliomis
NIS
TOURNAMENT
Nuo 9:30 iki 1 vai.
Cicero 2888
Susitarus
Teh Boulevard 7589
Linkus išvažiavo automobi127 N. Dearborn Street
RESULTS OF GAMĖS
Room 928
The officers of the K ofįliumi atostogoms. Gris už po
PLAYED FRIDAY
Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 6918
Tel. Franklln 4177
L Athletic Association have ros savaičių.
Nuo 3 iki 9 vakare
JULY
19th.
82 E. 107 St., Kaiup. Michigan Avė.
IŠ RUSIJOS
appointed the folloving meniX L. Vyčių 13 kp. nariai
Tel. Pullman 5950
Gerai lietuviams žinomas per 26
Town of Lake 9 Brigliton P. 8 bers to take full cliarge of,turės “beacli party”, liepos Pritaikyme akinių dėl visokių aklų 3464 SO. HALSTED STREET
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
the
annuai
K
of
L
Track
Meet
*23
d.
Nariai
prašomi
dalyvauOfiso
valandos
nuo
1
iki
3
po
Telephone Central 6926
rurgas ir akušeris.
West Side 9 Providenee 8
pietų ir 6 iki 8 vai. vakare
and Tennis Tournament.
ti. Jei kas iš svečių norės da-1 ,
Res. 3201 S. WALLACE STREET
Gydo staigias
ir chroniškas 11■ kas vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
Al.
Jesulaitis
OPTOMETRISTAS
lyvauti,
turi
susirinkti
prie
WEST SIDE K OF L GIRLS
jausius metodus X-Ray ir kitokius
Miss Francis Graibus,
ADVOKATAS
elektros prietaisus.
Šv. Kryžiaus par. ne vėliau
TRIM PROVIDENCE.
DENTISTAI
134 North LaSalle Street
Jos. P. Giedraitis
kaip 7 vai. vak. Bus duodamas
Ofisas ir Laboratorija
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
ir
užkandis.
•
Zve.
Netoli Mot gan Street
In a ratlier fast and an ex- Ali inąuiries regarding tlie
Local Office; 1900 So. Union Avė.
Office Boulevard 7441
Tel. Roosevelt 8710
citing game the West Side se events and entries sliov.ld
1025 WEST 18 STREET
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
PAVOJUS VASARINIAMS
VALANDOS: Nuo 10 — 13 pietų ir
girls retaliated by defeating be taken up with any one of
MALONUMAMS
duo 6 ikį 7:30* vai. vakar©,
tlie Providenee girls 9-8. The;the above meinbers.
LIETUVIS DENTI8TAR
Tel. ofiso Canal 3110 Rea So. Phore
randasi vidurių negalėse. Geri vi
4148 So. Ashland Avenue
2238.
Jei
neatsiliepiama,
šauk
game
was
a
good
exhibition
duriai pamatas geram fiziškam sto
A. A. O LIS
Ant Zaleskio Aptlekos
Randolph <800.
viu, ir kiekvienas vidurių suirimas Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
of girls baseball and drew LUNATIOS I HAVE MET. turi būt greit gydomas.
akinių
ADVOKATAS
TRINERIO
KARTUS
VYNAS
,
1801
South
Ashland Avenue
a large liost of spectators.
11 So. La šalie 8t.. Room 2191*
By
Tel. Randolph 0331-0832 Vai. 9-6
yra geriausias vaistas nuo nevlrški- Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas
Miss Bertlia Benikaite pitTel. Canal liti
Konnie.
' nlmo, blogo apetito, sukietėjimo Ir |
Pastebėkit mano Iškabaa
Vakarais
_______
i
pamesiu
vidurių
negalių.
“
Monroe,
i
Valandos
nuo
9:30
ryto
iki
8:39
va9241 SO. HALSTED STREET
clied very well, būt her team
DR. G. I. BLOŽIS
.
! Mich., June 8. Trinerio Kartaus Vy- karo. Seredomls nuo 9:80 Iki 11 ▼.
TeL Vlctory 6662
Gydytojas ir Chirurgas
matės did not sliow their u- Tliere are varmus llieans of no dėka mano apetitas sugrįžo, vi- I ryto. Nedėliomis nėra skirtų
dentibtab
7-9 v. v. apart Panedėlto Ir
valandų Room 8.
PėtaySlos
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
sual pep.
2201 West 22nd Street
obtaining recreation būt none duriai atsitaisė, sam Micary”. VisoPhone Canal 9699
(Kampas Leavitt st.)
Tel. Yards 0994
Valandoe; Nuo 9 Iki 12 ryto

R

DR. S. A. BRENZA

DR. A. RAUKUS

DR. A. L YUŠKA

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. S. BIEZIS

A. L. DAVIDONIS, M. D.

JOHN KUCHINSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. YAITUSH, 0. D.

įįj

DR. CHARLES SEGAL

JOSEPH J. GRISH

DR. S, A. DOWIAT

DR. V. A. ŠIMKUS

J. P. WAITCHDS

DR. HERZMAN

25 METĮI PATYRIMO

DR. A. J. BERTASH

JOHN SMETANA, 0. D.

F. W, CHERNAUCKAS

DR. G. Z. VEZELIS

DR. MAURIGE KAHN

00 YOU KNDW WHY - - - fl Housi Never Looks Liko Ifs Pians V

nuo 1 iki

Bmm fv this piper
bam ...

I vakare

PisbflF
ISO THPn-S
)tk«^

L LOOfcSl

Tel. Brunsvrlck 9624

DR. A. J. GUSSEN
Lietuvis Dentistes
1879 1IILWAUKEE AVENUE
Valandos; 9-12. 1-8, 8-8:19
■ekmadlenlals Ir trečiadieniais
pagal susitarimų.

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų.
Nuo • 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 Iki 12 diena.
Nuo 2 iki 3 Po pietų.

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Of. Ir Rez. Tel Hemlock 8>7<

DR. J. P. POŠKA
Tel. Lafayette 6829

v
brraMATONAL Castoom Co., M y.
*
__ »

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS K-RAY
4193 Archer Aveirae

4132 S HAI.8TED HTHBE1
Antras ofisas ir Residencije
6604 a. ARTE8IAN AVĖ,
Ofiso Vai. Nuo 9-U rytais; nuo
7-9 vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-4
po plet: Utaia. ir Subat, Nuo
3-9 vak. Šventadieniais pagal ee-

tartęna

»

Antradienis. Lituos 23, 1929

Tičkaus trokas turbut buvo
didžiausias. Jo trokan telpa
60 pasažierių. Vakare Ant.
Tiekus pargabeno didelį piknikierių būrį ir muzikantus.
Tai buvo tikrai linksmas va
žiavimas. Antanas Tiekus, expressininkas, 274.3 AV. 37 PI.,
tel. Laf. 5936, gelbės “Drau
go” rudeniniam piknikui, nu
gabendamas žmones į Berg_
i _y_
• v nr i
mano daržų, rugpiucio 2o d.

■Bb
metų ketvirtį arba per lialandį, gegužį ir birželį savaiti
niuose parapijos vokeliuose
viršaus dviejų dolerių aukojo
sekantieji asmens;

Keturakienė ir M. Mikšienė sn deracijos 23 skyriaus susirin
visomis darbininkėmis neju kimas. Visų draugijų delega
čiomis savo visų darbuotę at tų prašoma atsilankyti.
Valdyba.
liko taip,' kad atėjusi svetainė
daug vietų. Jau aplankė Mosu savo šeimynėle O. Černausinee, \Vis., Kliinelander, AVis.,
skienė iš karto nežinojo del ko
\Voodboro, Wis., St. Paul,
ILGAI SERGA.
J. Miknis $15.00, 398 voke
jų
išskiria
ir
sodina
už
gar

Minu.,
Minneapolis,
Minn.,
• X Lietuvos Vyčių vidurvalyje $7.75} P. Rainis $7.70,
bės stalo. Manau, kad rapor- Pereitų mėnesį grįžo iš li
karinių valstybių konferenci Sioux City, Iowa ir Omaha,
225 — 7.00, J. Luobikis 7.00
teris “Draugui” plačiai apie goninės p. B. Franskevičienė,
ja Chicagoje pavyko. Atstovų Neb. Žada siekti Denver Colo416 — 7.00, 394 — 6.95, J. i
visų kų praneš.
suvažiavo 49. Net Detroito rado.
4353 So. Fairfield avė., kuri
Povilauskas 6.50, M. Petraus
X Bridgeporto žinoma vei
X
Pereitas
sekmadienis
hu102 kp. savo atstovų atsiuntė.
da tebeserga. Gailestingi Žano
kienė
6.40, 226 — U.io,
6.18, Al. OiiJa
Meilu U.tC,
jęOnjggj0 y Radzevičia 5 85 vo ^a')ai gražus. AVest Sidės nės jų ramina ir neapleidžia.
Priimta eilė naujų sumanymų kėja p-lė Monika Gurinskaitė;
Ten buvęs.
dirbanti Depositors State Ban
busimam Seimui.
E. Motuzienė 5.61, V. Janke- MHloi ių 7 kp. unkšti i darž, Sveika būdama gražiai darba
ke,
gavo
vakacijų.
Jas
pra

X ’ L. Vyčių konferencija
viėius 5.55, O. Dačiolas 5.50, nuv>'kl>- bet nždirbo til[tai vos kilniuose sumanymuose.
Darže visų ūpas buvo geras
GRĮŽO
IS
VAKACIJŲ.
leisti
išvyko
j
Michigano
val

prasidėjo pamaldomis, Dievo
M. Mikšienė 5.50, S. Dačiones nedau« b“v0 lab' Linkime jai kuogreieiausia pa
ir linksmas. Ūpų gerino sma
stijų.
darybės
piknikierių.
Apveizdos bažnyčioje. Mišias
sveikti.
gi muzika šokių salėj, p-no
las 5.44, A. Alarozaitė 5.25,
Bridgeport.
Po
poros
X
P-nas
P.
Baltutis,
pločiai
,
simu
io
wdan
,
a;
ir
prie
Iie
.
laikė pats kleb. kun. Ig. AlO. Kazragienė.
278 — 5.00, A. Peldžius 4.95,
žinomas
laivakorčių
agentas,
tuvigk
saldaini)}
antl
‘
.
a
mral
.
vakacijų
p
p.
Pobavičius. Gražų jaunimui pri
AC Radomskienė 4.89, P. DoBALABAN & KATZ
vedama M kolo g
ir
jau sugr,fa Kartu su ja,s
taikintų pamokslų apie šv. trečindienio ryte išvyks į New
TEATRAI
GERAS NEBRANGUS Pianų Mo
, , . T-., ,
i atostogavo pp. J. Kazanauskai
_ ’
’
Aloizų pasakė Lietuvos ateiti Yorka,“ kur bus svečias ant P. ’ Stumbrio.
kytojas,
kam. rel kalingais prašome
Jiedu grojo se- .
.
.„. .
t J. Mikutis 4.m, 198 — 4.6o,
• :—
.
,
ir ponia Klimavičiene.
1
’
atsilankyti. 2 fl. Kreiptis vakarais nuo
ninkų atstovas kun. P. Kara North German Lloyd laivo
noviskus šmotelius, kas senes- ?
..
.
B. Gros 4.55, J. Juozauskas Chicago Teatre nuo liepos 6 v, Subatomis nuo 2 vai.
lius. “Dainos’’ choras, veda Bremen. Tas laivas pirmu sy niems labai patiko. Kaikurie 1 Vakacijos buvusios labai 450 M Birijotienė 4.47, V. 2G d. prasidės rodymas nauALFRED ALYAUSKAS,
“Page” ponios Po- n .
,
* t» • • 3° veikalo “AVeary River.”
mas p. Balsio, žaviai giedojo kiu plaukia per Atlantikų ir net šokti užsigeidė tai muzi-- smagios.
4029 S. Talman Avė.
. - va..
6 dl.X.
0„ioiie:0 šnekamoji dra
idomas
"rbe8 ...
labai Petrauskaite
™ruusKaiie 4.30.
*.W, A.
,v. Katrainuirai- T
Tai• „naujausia
per misiąs; per “Offertorium” per pirmąsias 24 plaukimo va kai grojant. Suktiniuose pasi-j
t k____ tė 4.25, M. Keturakienė 4.20, ma. Tuo pat laiku bus vaidi36 co.ių pia“Avė Maria’’ duetų išpildė landas sumušė visus greitumo žymėjo Kastantas Alekna J Pūkiai, tik kui ten netol De- g Balčiūnienė 4.15, N. Kar- narna “Pirate Love” su bu__
.
- .
troik
Mieli..
yplpzię;
įlindęs
i -j
....
.
_
., riuiu
rl
q
i
nini
n
Vii
i
P
luino
iitroit,
Mieli.,
geležis
įlindęs
į
.v
rekordus.
baletais ir ^mo 7 pėdų
vlsokių
“Dainos” choro solistė p-lė
Andrius Stankevičius ir biz
ičia 4.15, P. Šliogeris 4.00, 'k riais dainininkų,
*
scenos gražybėmis.
spalvų tiktai 5»e.
tokiu budu reikėję pa
X Šv. Mykolo par. piknikas nierius Kaz. Klidis, turįs če- ratų ir
Mickaitė ir solistas p. Čia.
D. Judikis 3.97, P. Balčiūnas į {'nited Artists Teatre pra- Taip-gi imam orpereitų sekmadienį pavyko. veryku taisymo šapu 2850 W.
derlus ant spepas.
PaPras“t operaeju.
3.85, V. Gudleikis 3.85, A. Fa- nr
sidės ,,veikalas
“• She iGoes to cialnų
r•
i
P. Pocius parsivežė
vinį
g. _
R M ar.” vaizduojama karo re- pigiai. užlaidų
X Pereitų nedėldienį AVest Gausiai atsilankė vietinių pa-J 38 PI. Piknike buvo fotogra111
’oV/v izo/i
. .
viniai
Daržų laistoma
”* iir'*’ usako,
kad _
Side pas biznierius pp. Jas- rapijonų, buvo ir svečių 18 fas AL Lesinavičius, 630 AV. kaivo * * osuVemr
Juozaitienė 3.60, A. Kadzovi- Roosev(.lt Teatre bas rodo. r«b.rtnė nata
% colių storumo
nauskus iškelta šauni puota I kitų kolonijų.
47 st. Jisai piknikierius foto- tai esųs paprastas “uknolis”. cius 3.6Qj J. Dačiolas 3.60? I\..
^<T7^lclc^wo^ld,,
1 IlUn tiktai 9V4c. pėda
X Brighton Parko par. pik ^rafavo ir taipgi jisai pikni
St. Louis
“Dutch Boy”* white
p. Jasnauskienės vardadieniui
lead 100 svarų ........................... $11.50
nike
prie
lietuviškų
saldainiui
paminėti. Svečių buvo apie
Pure Turpentine ................. 80c. gal.
ku pasirodė geru muzikantu.
Pure Boiled Llnseed Oil
20 žmonių. Labai gražiai va- «ryno Pelno Paryta $65.00.
Prie lietuviškų saldainių y- padare isviso virfc penkiolika LaUUUUene
98c. Galionas
AClUr‘ juokingas ir indomus veikakaras praleista ir p. Jasnaus- Prie lietuviškų saldainių lai'
PRISTATOM VISUR
‘
'
‘P*
*\akis 3.25, M. Kruševičienė j las “The Coeoanuts,” kurs
pač indomus biznis ėjo. Alųmingiausios buvo Elena Siru- zika linksmai griežė, kosteme- šimtų mylit,.
1,3.25, 437 — 3.25, S. Račiūnas Sew Yorke ėjo per ištisus
kiemu dovanu suteikta.
X Ponia J. Leščiauskienė nait6 ir Barbora Gečaitė,
Dabar p. p. Pociai daro nau- 3
g Paplauskaitė 3.20, Z.
rųj nuolata buvo būriai. Vi
4414 So. Rockwell Street
su savo dukrele Sopbia ir!
si, kas tik bandė savo giliukį jus planus ateinanč-ian, sezo- Mo(nzos 315; A Keturakis
Chicago, BĮ.
1 3.10, U. Mažėnienė 3.00, M.
drauge p. Dapsevičiene iš Afar ' PARAPIJOS PIKNIKAS
prie lietuviškų saldainių bu nui muzikos srityje.
Telefonas Lafayette 4689
PAVYKO .
Ex.
quette Parko su sunumi auto
vo užrašinėjami. Pabaigoj; su
Gudleikienė 2.95, V. Ketur
mobiliu liepos 13 d. išvažiavo
akis 2.90, 82 — 2.90, J. Gikis
daryta lioterija su laimėji
Brighton Park. — Pereitų
ĮSPŪDŽIAI IS “DRAUGO”
vakacijoms. Žada apvažiuoti
2.90, E. Karlavičienė 2.90, J. North Side. — Šiandie lie (VAIRUS kontraktorja
mais trijų “Draugo” j Lietusekmadienį musų parapijos
VAKARIENĖS.
vų ir 2 “Laivo” pusnį, prenu
Motiejaitis 2.85, E. Dorienė pos 23 d., 7:30 vai. vak. įpiknikas įvykęs Černiausko
meratų. “Draugų” laimėjo
v
.
n,. .
2-85, M. Stumbrienė 2.85, K. vyks svarbus priešseiminis Fe
GRABORIAI:
darže davė gražių pasekmių.
(,raz,.s
buvo
ispttdztat
“
DrVeidn)anas 280 M Ka)a-ins.
No. 3, Muzikantas Povilas
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlna
_____ i Prie pasisekimo daugiausia
augo pikniko dUrbtuinkę va., K j Jare<.kas 2 75)
PRANEŠIMAS
& Hardware Co., dabar perėmė visą
Stumbris, 2140 AV. 23 PI. an
j prisidėjo gražus oras. Antras
karienėj, Ausrps Vartų para
garbės pranešti lietuviams, blznf | savo rankas ir duos visose šio
S. Cibulskis 2.75, M. Kamins kadTurime
trų laimėjo No. 50 Kastancija
mes dabar esame paskirti par biznio lakose pirmos klesos patar
svarbus daiktas, tai tas, kad
pijos
salėj.
Pasakyta
daug
naujus NASH "400”, kurie navimą.
Stankienė, 4501 So. Fairfield
kienė 2.70, K. Usaitė 2.65, M. davinėti
vadovauja
pasaulyje
automobilių
žmonių atsilankė labai daug.
kalbų,
pasidalinta
mintimis.
vertybėje.
Mes
teikiamo
visiem*
HARDWARE PAINTS
avė.,
trečių
laimėjo
No.
37,
Pestininkienė
2.65,
V.
Butkie

Lietuvis Graborlua
teisingą patarnavimą.
Visa tvarka ir visi bizniai
Džiaugtasi,
kad piknikas pa
& WALL PAPER
Patarnauja
laido
Alarijona Valaitė, 2222 So.
nė -2.60, J. Šarka 2.55, A. Automobilių sales rulmis atdaras
tuvėse kuopigtausia.
Į buvo gerai sutvarkyti ir ge- Leavitt st. “Laivus” laimėjo sisekė. Vieni sakė, kad pikni Šauliutė 2.55, S. Ūsas 2.55, vakarais ir šventadieniais.
Painters & Decorators
Reikale meldžiu at
BALZEKAS MOTOR
j rai vedami. Parapijos komi- No. 17 Stanislovas Staliauskas, kas pavyko nuo to, kitas — H. Lobrovolskaitė 2.50, J. Ku
J. S. Ramanclonls, savininkas
sišaukti,
o
noaoo
darbu busite utgs3147 So. Halsted Street
SALES,
oedintl.
4501 So. Tai man ir No. 58 D. nuo to.
likauskas 2.50, P. Torvainis
Tel Vlctory 7261
4030 Archer Avenue
Tel. Roosevelt 2615
Vakarienė
buvo
skani
:
jauni,
j
Mykolčnas
2.45,
A.
Taskonis, 5624 AV. 64 st.
arba 2516
Tel. Lafayette 2082
viščiukų, kugelio ir saldainių; Senkus 2.45, O. Jodikienė 2.45,
2814 W. 23rd Place
(Kviesliai iš Marųuette ParLIETUVIS GRABORIOb
Cblcago. Iii.
reikėjo tik valgyti ir links M. Buračienė 2.40, M. Pestiko,sir Cicero pikniko muzikan
Del geriausios rųšle*
Ofisas:
Namų Statymo Kontraktorlns
mintis. Ačiū J. Lecaitci ir ki ninkaitė 2.40, J. Sakalas 2.35,
"• patarnavimo. šaukC
4641 8. MARSHFIELD AVENUB
tus, buvusius prie lietuviškų
Statau (vairiausius namus prieinam*
GREEN VALLEY
Tel. Boulevard #27 7
kaina.
Simpatiškas —
PRODUCTS
saldainių ir visus kitus pikni toms šeimininkėms už tokia M. Jakonis 2.35, M. Ketura7217
S.
California
Avenue
ūselis
švitftlų
kiauši
L
Mandagus
—
kierius pakvietė i Gimimo Pa skaniu vakarienę, taip-gi ir ^3
otų, sviesto ir sūrių
Telef. Hemlock 5520
Į Geresnis ir Piges
Wm. J. Kareiva
ulės Šv. par. piknikų, busian patarnautojoms. Dalyvavę va- viKiauskien(, 235j Bardaus.
karionėj
visi
yra
patenkinti
ir
kaR
p
Labanauskas
2.30,
Savininkas
Telefonas Canal 7283
nis už kitų patar
tį liepos, 28 d. Černiausko dar
ruošiasi
pasidarbuoti
kitam
4044 So. Paulina St.
navimas.
A. Dačiolas 2.25, 145 — 2.25,
Graborius ir Balzamuotojas že ir į šv. Antano par. pik ‘ Draugo ’ ’ piknikui.
Tel. Boulevard 1389
E. Bardauskienč 2.25, M. Bunikų tų pat dienų Bergmano
Mallavojlmo Kontraktorlus
Mes cutelOna Kazragienė.
Dažų lr Popleros Krautuvė
račius 2.20, B. Kamarauskas
darže.
kiam manda
8884 8. LEAVITT ST.
Chloago
gų, draugiška
PAGRABŲ VEDĖJAI
2.20, M. Paplauskas 2.15, O.
Įvairus biznieriai su savo
patart .avimą.
MUSŲ RADIO.
Didysis Ofisas:
Paplauskienė 2.15, A. Kuli
trokais patarnavo visuomenei
Patarnavimas
4605-07 So. Hermitage Avė. visose
Chieakauskas
2.15, T. Marozaš 2.10,
dykai nu veždami ir parveždaWest Side. — Aušros Var
Tel. Yards 1741 ir 1742
gos dalyse lt
j priemtesčuose.
mi piknikierius. O Antano tų bažnyčioje pereitųjį antrą E. Druktenienė 2.05, P. ir A.
HARDNARE STORN
SKYRIUS
Savininkas R. Andreliunas
Grabai
pigiai
4447 So. Fairfield Avenue
Palnt, OI1 tt GUass
Leskis
2.00,
102
—
2.00.
Ma

net už #25.
8701 Weat 47th Street
SKYRIUS
Užlaikau visokių aukOFISAS
Tel Lafayette 1887
žiau dviejų dolerių aukojusio
1410 So. 4 9 Ct, Cicero
<inių lr sidabrinių dal3238 South
Tel. Cicero ."794
'tų, vėliausios mados
ji pateks inetinėn atskaiton.
Halsted St
tdlo, pianų rolių, raPhone Virginia 2054
SKYRIUS
Vlctory 4088Pirmame ketvirtyje vokeliuo
ordų lr 1.1.
Taisau
3201 Auburn Avenue
89
JOSEPH VILIMAS
alkrodžius Ir muslkos
Tel. Boulevard 3201
se didžiausia auka buvo
instrumentus.
4424 So. Roekwell St.
Namų Statymo
$21.75 Jono Krotkaus; o an
Vlrginla 1290
Kontraktorius
trame — $15.00 Jono Miknio. 2650 West 63rd St. Chicago.
Mateušas Račkus
Telefonas HEMLOCK 8880
4556 So. Rockwell Street
.FIGIAU81AS LIKT. GRABORIUS.
Į vokelius, pažymėtus sekan
Mirė netikėta mirtimi: buvo
CHICAGOJE
prapuolęs 2 mėn. kūnas atras
I. J. ZOLP
čiais numeriais: 82, 83, 85, 88,
.Tel. Bonlevard 8814
Laidotuvėse
pa
tas vandeny liepos 19 d., 1929
^Ilre
liepos
20.
1929
m.
3:30
tarnauju
geriausia
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
67 metų amžiaus. Kilo iš Ra
90, 100, 102, 103, 114, 145,
M. YUSZKA & CO.
vai. po pietų 75 metų amžaus
ir pigiau negu kiti
VEDĖJAS
seinių Aps., Krakių Parap. Rū
Kilo Iš Raseinių Apskr., Jur
Parsiduoda
geselino
stotis
FLUMBING A HEATING
todėl, kad priklau
148, 149, 158, 175, 197, 198,
kų Kaimo.
barko- Parap. ir m.
1650 Weat 46tli Street
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
sau prie grabų 11Paliko dideliame nubudime
Paliko dideliame nuliudme 3
221, 225, 226, 242, 248, 253, ant Cottage G rovė avė. art i
nauju kuogerlauslz
dlrtoTstės.
Kampas 46th Ir Paulina Sta.
2 pusbroliu Juozapą, Pranciš
dukteris:
Rozaliją
Vltkenę,
OFISAS
<494 RO PATTLIN*
278,
279,
280^
281,
282,
283,
Marųuette
Rd.
Gera
vieta
TU. Blvd. 6208
kų
Alnauskus,
giminaitę
Kazi

Marijoną Ramoniene Ir Anta
S48 West 18 St.
mierą Banienę, o Lietuvoje 2
Nubudimo valandoje
kreipkitės
niną MaciukeviCienę lr 3 žen
Tel.
Canal
4174
e»Y <■» r6i| n • o» o
386, 387, 391, 392, 393, 394, bizniui’ parsiduoda bargen
broliu Kazimierą lr Pranciškų
prie manės.
patarnausiu simpatlRtus:
Augustiną,
Antaną
ir
An

8K IRIUS:
8238
Ir
S
seseris:
Oną,
Petronėlę
Ir
kai. mandagiai,
gerai
lr pigiau
taną, 7 anų k jis ir gimines, o
395, 396, 397, 398, 399, 400 -p>Kiai- Del platesnių mformaSo. Halsted 8treet
Ruflną.
negu kitur. Koplytla del Šermenų
Lietuvoje moterį Moniką lr 2
Tel. Vlctory 4088
Kūnas pašarvotas graborlaus
’
cnų atsišaukite:
dukterį Oną ir Juzefą.
Sykai.
Mažeikos koplyčioj, 331# Au401, 402, 403, 404, 408, 409,
Kūnas pašarvotas 9224 EUls
A. N. MASULIS & CO.
bum Avė.
Laidotuvės i'Ykz
Phone Boulevard 4139
Avė. Burnside, 111.
2-RI MORGIČIAI
trečiadienyje, liepos 24 Iš Kop
410, 416, 417, 420, 437, 521,
laidotuvės Jvyks Ketvirta
6641 So. Westem Avė.
lyčios
9
vai.
bus
atlydėtas
Į
dienyje. liepos 25 Iš namų 9
Telefonas Yards 1138
J-TI MORGIČIAI
ftv. Jurgio bažnyčią, kurioje J522, 523, 525 prašoma vienų
Telef. Republic 5550
vai. bus atlydėtas ) Av. Joklvyks gedulingos pamaldos už
mo
bažnyčią,
kurioje
Jvyks
ge

graborius
velionio sielą. Po pamaldų bus
kartų įdėti drauge su savo
6% Nuošimčiai
dulingos pamaldos už velionio
nulydėtas j ftv. Kazimiero ka
sielą.
Po
pamaldų
bus
nulydė

PARDAVIMUI
40
akerių
Musų patarnavimas
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną.
auka ir raštelį su pavarde ir Į **—- --------" ~
pines
tas J Av. Kazimiero kapines.
visuomet sąžiningas lr
GRABORIUS IR
Nuoširdžiai kviečiame visus
Perkame real estate kontraktus.
vaisių
farma.
Gera
žemė,
arti
Nuoširdžiai kviečiame visus
nebrangus, nes neturi
gimines, draugus-ges Ir pažys
BALSAMUOTOJA8
antrašu,
Internationl Investmeut
gimines, draugus-ges Ir pažys
me Išlaidų užlaikymui
miesto. Pigi kaina. Kreiptis:
tamus dalyvauti šiose laidotu
tamus dalyvauti šiose laidotu
Tur’u automobilius
visokiems
Corporation
įkyrių.
vėse.
vėse.
X šeštadienio vakare “surMr. A. YECK
Nuliūdę Pusbroliai. Ir Gimi
reikalams. Kaina prieinama.
Nuliūdę Dukterys, Žentai lr
Kapitalas $500,000.00
nės.
Nauja, graži ko
Giminės.
R. i, Box 7
8804 SO. KEDZIE AVENUB
prais party” Aušros Vartų
Laidotuvėse patarnauja grab.
3319 AUBURN AVENUE
laidotuvėms patarnauja grab.
Tel. Lafayette 6788-6714
plyčia dykai.
8.
P.
Mažeika
Yards
11*8Ludington, Mich.
MŠSolp Boulevard 6203.
svetainėje
puikiai
pavyko.
M.
,
Chicago, BĮ.
tetai turėjo darbus pasiskirs
tė ir savo pareigas gerai ėjo.
Restoranų vedė Apaštalys
tės Maldos Dr-ja. Visos ve
dėjos ir patarnautojos buvo
pritinkamai apsirėdžiusias ir
mandagiai patarnavo skaitlingiems kostomeriams. Tos
šeimininkės tapo pakviesta į
“Draugo” rudeninį piknikų.
Jos pasižadėjo pasitarti ir
. .
.
,
..
.
pasistengti sudaryti didelį ir
stiprų darbuotojų būrį.
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JOHN DERINGIS

PRANEŠIMAI.

J. S. RAMANCIONIS

S. D. LACHAVVICZ

EZERSKI

M. ZIZAS

A. PETKUS

PETRAS CIBULSKIS

J. F. EUDEIKIS KOMP.

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

A.

J. F, BADŽIUS

I

A.

A.

I

A.

JONAS BAKAITIS

DIDELIS BARGENAS

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

3307 Auburn Avenue

V. PAUKŠTIS

