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BERLYNE PASKELBTAS KARO STOVIS
TAIP PAT VISOJ PROSUOS VALSTY
BĖJE ĮVESTADIKTATORA

Karo veteranai IMiingtone kanjasi
so policija
IŠ ITALIJOS MINISTERIŲ KABINETO
PALEISTI 5 MINISTERIAI
VISAS KABINETAS
PAŠALINTAS

VETERANAI SUSIRĖMĖ
SU POLICIJA

BERLYNAS, liepos 21. —
Vokietijos kancleris von Pa
pen’as pašalino visą Prūsijos
ministerių kabįnetą, įvedus ka
ro diktatūrą. Kareiviai užėmė
ministerijų ofisus.
Be to pašalintas iš Prūsijos
policijos viršininkas Grečinski’s su savo padėjėju.
<

AVASHINGTON, liepos 21.
— Vakar šimtai veteranų at
žygiavo iš savo stovyklos ir
pasuko Baltųjų Rūmij link.
Policija sulaikė žygiuojančius.
Kilo riaušės. Nemažas vete
ranų skaičius apdaužyta. Jų
to žygiavimo vadas ir kiti du
areštuota.

BERLYNE KARO STOVIS

BALTIEII RŪMAI
SAUGOJAMI

CHICAGOJE

KRIKŠČIONIŠKI NAMAI IR SEIMĄ
YRA KRAŠTO STIPRUMAS

j jai leidžiama mieste kai ku-

LIETUVIAI AMERIKOJE

Pulk. J. Clawson Roop’as, kra
što vyriausybės išlaidų sąmatų direktorius. Jis turi vilties
VIETOJ GERINIMO
netolimoj ateity subalansuoti
krašto sąmatą. Visas išlaidas
Chicagoj gatvekariais susi
jis tvarko.
siekimas blogėja. Valstybės
NEVY YORK (per paštą). ,žius. Diena pradedama ir užprekybos komisija leido gatvė-’— Praėjusį sekmadienį kata- Įbaigiama šeimos narių malda.
karių kompanijai ant 21 lini-' ^ų valandoje per radiją kal- Krikščioniškų namų ir šeimos
jos gatvėkarius valdyti tik po bėjo
, v, kun. dr. Curran’as apie
. svarbiausias aktivumo pradas
stiprumą. Jis atvaiz_
vieną vyrą. Tas vyras gatvė- krašto
idavo iš
-v ,ko krašto
, v, stiprumas
,.
yra
klusnumas
Dievui,’ bažnyy
J
kary turi būt konduktoris ir
paeina.
’
Į
čiaį
ir
valstybei.
motormanas.
Krašto stiprumas paeina iš
Kaip AYashingtono laikais,
Kompanija reikalavo jai krašto gyventojų patrijotiz- Į taip ir šiandie šis kraštas koduoti
laisvę
įve- mo. O sveiko ir atsparaus pa-lvoja už savo likimą. Dar ne
.
.
.kad ir visur
.
sti gatvėkarius su vienu tarj(djzmo pagrindas vra krik- Į senai jiį^buvo apsvaigęs didenautoju. Bet šis reikalavimas^;^
’
!Uo bizniff vynu. Viso pasaulio
nepripažintas.
[ Didžiausios ir stipriausios. prekybai vadovavo. Dabar vyO apie važiavimo papigini-j krašto įstaigos yra krikščioni-;ksta alkio laikotarpis. Gatvėmą tylima. Karo laikų kainos škos šeimos, o didieji krašto j se pilna bedarbių. Jie visi šau
laikomasi.
vadai yra tų šeimų galvos, takias duonos. Į šį vargą žmoy. tėvai.
įneš įstūmė netikrieji krašto
Krikščioniškos šeimos pagri Į pramonės ir politikos vadai,
BUS KREIPTASI TEISMAN
------------ .
nde yra absoliuti įstatymams ’ kurie neigia krikščioniškas
PAS BELGUS PERKA
PALEISTI PENKI MEIS
• Galimas daiktas, kad Chica-įir tvarkai pagarba. Krikščio- ' šeimas.
DUONĄ
TERIAI
go miesto taryba kreipsis Į laiškų namų sienos yra religi-j J. Valstybėse dažnai teisovyriausiąjį valstybės teismą i ja sukietintos. Krikščioniškų | tu keliu ardomos šeimos. ŠeiROMA, liepos 21. — Itali-Į BRIUSELIS, liepos 20.
tikslu .sugriauti valstybės pre- namų atmosferą dorovė valo. Įmų irimas visados paskui sajos diktatorius Mussolini’s sa-' Prancūzijoj
duona brangi, j Lb„“' komisijos nuosprendi,
Ant sienų matosi Kristaus kry ve velka kraštui pražūtį.
vo ministerių kabinete paduI’as'“‘a's.vd»“f .duo"os‘kuriuon,i gntvėkarių kompanire dideles atmainas. Paleido.
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BERLYNAS, liepos 21. —
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.
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pusėn
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1 vaiVokietijos centro vyriausybė
dvmą
paduoti
vienam
vyrui.
_
pagaliau išpildė fašistų (tau — Baltuosius Rūmus polici paleistų yra ir užsienių rei- Į gjgytį pigesnės duonos,
28 SPIRITO VARYTOJAI
BLOGA ŠIENAPIŪTĖS
Vakar tieg TouPcoing duo.
tininku socialistų) partijos ja stipriai saugoja. J daržo kalu ministeris Dino Grandi’s.
AUTOMOBILIŲ
PASTA

PRADŽIA
reikalavimą. Ji paskelbė karo į vidų įleidžiami tik žinomi žino T kai kurias vietas paskirti nos pirkti sieną perėjo pran
Iki
šiol
iš
34,
Lietuvoje
epadėtį Berlyne ir visoj Bran nės. Vakar ir didieji geleži nauji vyrai. Kitas — patsai cūzų bedarbių būrys. Vos ne TYMAS UŽDRAUSTAS
i sančių, spirito varyklų turėjo
Pernarava, Kėdainių apskr.
denburgo srity, o Prūsijoj — niai vartai buvo uždaryti. Nes diktatorius užėmė. Jis pats kilo kruvinosios riaušės, kada
Chicagos aldermonų taryba’27 spirito varytojus svetimša-j Jau veik visi apylinkės ūkinipasklydo gandai, kad atvyks yra ir užsienių reikalų minis- juos grįžtančius iš Belgijos
diktatūrą.
1 ' ' j pusės sulaikė prancūzų sargy nusprendė,
.
I kad vidumiestv au-į liūs. Norėdami paruošti savų Inkai turi pripiovę žolės bei
Prūsijos diktatūrai griežtai i karo veteranai pikietuoti Rū teriu.
tomobilių pastatymas ir toliau spirito varytojų, žemės ūkio dobilų, bet lietingas oras nepriešinosi šios valstybės soči-{ mus.
ba.
uždraustas.
Galima automobi rūmai pernai sausio mėn. su-i duoda džiovinti. Ypatingai
v
NENORI AMNESTIJOS
alistai, kurie iki šioliai yra
lį palikti vienoj vietoj kelio- ruošė jiems kursus, į kuriuos ■ lietuotas oras prasidėjo birževyriausybės priešaky ir kurie VETERANAMS PATARIA
ŠELPIMO PROJEKTAS
liką minutų, bet ne ištisą va- buvo priimta 45 žmonės. Kur-lio 21 d. ir tęsėsi visą savaiRIO DE JANETRO, Brazi DAR NEPASIRAŠYTAS
PASILIKTI VIETOJE
atkakliai kovoja prieš laimė
landą.
santai pirmiausia dirbo prieĮ tę. Nupiauta žolė bei dobilai
lija. liepos 20. — Sao Paulo
jusius seimo rinkimus fašis
spirito varyklų darbininkais, genda. Ūkininkai ilgisi geresAVAS^TNGTON, liepos 20. valstybėje vyriausybės kariuo
tus.
WASHINGTON, liepos 20.
paskiau buvo teoretiškai pamo nio oro.
Ši griežta karo tvarka įves — T tūkstančius karo vetera menė dar vieną miestelį atė — Anksčiau pranešta, kad pre BEDARBIAI ILLINOIS’O
kyti, o šiais metais atliko pra-'
------------------VALSTYBĖJE
ta, kad Prūsijoj išnaikinti po nų kalbėjo buvusia marynų mė iš revoliucininkų.
zidentas Iloover’is pasirašė
ktiką. šiomis dienomis buvo j PAGIMDĖ 4 KŪDIKIUS
litines žmogžudystes ir tuo gen. Bntler’is. Jis ragino ve Vyriausybė pasiūlė revoliu- dviejų bilijonų dol. šelpimo
Illinois’o valstybės darbo baigiamieji egzaminai, kn-Į
„
-----------būdu apsaugoti centro vyriau teranus neapleisti AVaShingto-, cinįnkarns amnestiją už jų pa- projektą. Paskiau pasirodė,
departamentas skelbia, kad riuos išlaikė 28 žmonės. ToŠ. m. liepos mėn. 4 d. vie
svbei palankią fašistų parti- į no. Jis . pareiškė, kad vetera-1 sįdavimą. Pranešta, kad jie at- kad dar nepasirašė. Gal šian
valstybėje yra 1,150,000 beda-įkiu būdu paruošta savi spiri- na 30 m. pilietė iš Mariampoją. O šią partiją Prūsijoj ir' nai tokią pat teisę turi Wa-'ine|p pasįulymą,
dien ar rytoj pasirašys.
rbių. Valstybės komisija apie: to varytojai, kurie galės už- lės apskr. Lietuvos Raudonojo
kitose Vokietijos valstybėse, sbingtone dirbti savo reika-'
Dvylika atskirų valstybių
asmenų šelpia.
[imti svetimšalių vietas.
į Kryžiaus ligoninėje Kaune pa
puola ne vieni socialistai, bet I Jais, kaip turi teisę tai daryti NAUJAS JAPONŲ ŽYGIS reikalauja paskolos. Arizona
gimdė 4 kūdikius (dvi mergai
ir komunistai. Daug fašistų plieno trustas. Nurodė, kad
net 45 milijonų dol. New Yotes ir du berniukus), kas pasi
DEGTINDARIŲ KAM
SUŽEISTAS KATALIKŲ
kaip greitai veteranai savo
nužudyta;
ŠANCHAJUS, liepos 20. — rk tiek pat. Illinois apie 10
taikė tik vieną kartą iš 512,
PELIS
KUNIGAS
Laikinuoju Prūsijos diktato stovykloje nuleis žemyn vėlia Japonų kariuomenė ruošiama milijonų. Kitos valstybės kiek
000 gimdymų. Šis atsitikimas
rium pasiskelbė patsai Vokie vą, tuojau bus užmiršti jų iš Mandžiūrijos įsiveržti į Je- mažiau.
Ties 92 gat. ir Anthonv a- Kamajai, Rokiškio aps. Šio- Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
tijos kancleris von Papen’as. reikalavimai.
bol provinciją.
DAVFne VADC2AUC
ve. sus’kūlė du automobiliai.!aPybnkėje labai paplitęs ligoninėje yra pirmas. Kūdi
Jį pavaduos komisijonierius.
rAVtLiE
VARGSAMb
vienu
važiftV0 katalikų ^ni. naminės degtinės varymas. Bi- kiai gyvi, motina jaučiasi ge
Kinų vyriausybė nutarė vi
Berlyne ir Brandenburgo VYRIAUSYBĖ OPERUOS
j
somis galimomis priemonėmis
Daržininkas P. H. Kiehne, |gas Ernest Harvath’as, kitu
15 d. Rokiškio nuov. tai- rai.
srity suspenduota konstituci
GELEŽINKELI
priešintis šiam japonų žygiui. Melrose Park, į Chicagą at-!— J. App’as iš Calumet City. I^08 teisėjas Kamajuose vienos
ja, tai gi ir visokia gyventoMEXTCO CTTY, liepos 20.
SIAUČIA VILKAI
vežė didelį troką įvairių dar- j Abudu paimta į South Chica-' dipnos posėdy išsprendė net
v jams laisvė.
- Ant Southern Pacific gežovių. Kone pusę dienos jis go ligoninę.
į 10 degtindarių bylų. Visus nuATSIĖMĖ TVIRTUMĄ
Danauskų km., Šimonių vai.
| ležinkelio streikuoja darbininbaudė nuo 3 iki 5 mėn. kalėjistovėjo
Randolph
gatvės
tur

vilkas sučiupo nešti J. J-nės
i.
VISOJ EUROPOJ PARDUO- kaj Meksikos vyriausybė nuASUNCION, Paragvajus, gavietėje. Niekas nepirko. Ta PRIEŠ ILGUS TROKUS mo.
avį. Tuo laiku vyko dviračiu
DAMAS AUKSAS
sprendė pati atnaujinti trauliepos 20. — Paskelbta, kad da jis visas daržoves nuvežė)
________
PARYŽIUS, liepos 20. —{kinių važinėjimą. Streikinin- Paragvajaus kariuomenė atsi į vieną policijos stotį ir visa j . Ulinois’o valstybės vieške- BITES ARKLĮ UŽGYLE M. Trumpickas pro mišką ir,
pamatęs bėgantį vilką, ėmė
Visoj Europoj, o daugiausia, kai Rali netekti darbo.
ėmė nuo boliviečių Pitiantuta tai paliko vargšams ir bedar-įliais yra uždrausta važinėti ilSkirsnemunė, Raseinių aps. vytis ir skambučiu taip bflgiPrancūzijoj, auksas parduodatvirtumą, ginčijamo] Cbaco biams.
gesniais kaip 35 pėdos tro- Birželio 19 d. Kuturių kaime nti, kad šis metęs sveiką avį
PRIGĖRĖ DVI MER
mas kai valgomieji produktai.
srity. ------------------{kais. Apie tai paskelbė valstv- p. Liocaičio bitės surietė ir aprūko į šalį.
GAITĖS
Auksas parduodamas moneto-Į
Neseniai iš žydų tikėjimo j bės vieškelių policijos viršini- nntūpė ant netoli sodo besimis ir gabalais. Žmonės per BELLTNGITAM, Mass., lie
ŽUVO 15 ŽMONIŲ
perėjęs į katalikus J. Vijūke-į nkas.
1--------------- ganančio arklio. Bitėms, ma
ORO STOVIS
ka ir brangiai moka, nes nė pos 20. — Dvi sesutės Gordon,
ris, gyvenęs Vilijampolėje, įityt, .tokia “avilys” nepatiko
ra jokio pasitikėjimo popie 17 ir 9 metų amž., prigėrė ge MEXIC0 CITY, liepos 21. stojo į T. T. Pranciškonų vie-j Kalbama, kad ateinančią sa- ir jos snpyknsios tiek sugylė
CHICAGO TR APYLINriniais pinigais. Žmonės sako Įberiamos savo draugę Hamm, — šąlia Tacuba miestelio nuolyną. Tai padkryti buvo vaitę Cbicago majoras vyk- arklį, kad šis rytojaus dieną KĖS. — šiandien debesuoauksns visados turės savo ve- 10 m. amž., Beaver tvenkiny.1 traukinys sudaužė gatvėkarj. pasiryžęs jau iš žiemos, kai siąs į Europą. Jaū esąs visiš- pastipo. Arklys buvo vertas ta; vakare numatomas lietus
rtę.
Pastaroji pati išsigelbėjo.
žuvo 15 žmonių.
mokėsi katalikų tikėjimo tiesų, kai pasveikęs.
600 litų.
|f|ril|ir vėsiau.
į
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DRAUGAS

iš darbo darbininkai turi patys vieni rūpin

“D R A U G A S”

tis savo likimu.

SAVA AR SVETIMA KALBA?

“KUNIGŲ VIENYBĖS” METINIS SUVAŽIAVIMAS

Išeina kasdien, lfiekyrua sekmadieniu*
PRENUMEKATO8 KAINA: Metama — »«.00. Pu•ei lCetq — >3.60. Trims Mėnesiams — *3.00, Vienam
Mėnesiui — 7 5c. Europoje — Metama |7.0t, Pusei Me
tų —
Kopija .Ma.
Bendradarbiams Ir korespondentams mėtų nepraMna. Jei nepretoma tai padaryti Ir neprlstundlama tam
Uksini pakto lenkių.

Tad Vanderbilt’o universiteto profeso
“ Garbė svetimą, kalbą ii į Dažnai tenka iš to jaunimo į
‘•Kunigų Vienybės’’ metinis narių suvažiavimas įvyks
rius dr. Taylor’as ir pareiškia, kad tie visi
noti, ( bet sarmata savos' išgirsti, kad jie norėtų lietu- 9 d. rugpiūčio, Adelphia viešbutyje, Philadelphia, Pa. Pir
genijai, kurie išras naujas darbo mašinas,
oemokėti.”
višką kalbą geriau pažinti ir moji sesija bus 11 valandą ryto.
turės paduoti priemonių ir nurodymų, kas
Aukso Mintis ją mokėti, bet neturi progų ti
M. A. PANKUS, rast.
Redaktorius priima — nuo 11:11 Iki 1I:M vai.
daryti su tais darbininkais, kuriuos pakeis
nkamai jos išmokti. Tai ne
Skelbimų heteoa prtstanOamos parelkalarae
Naujoje Anglijoje į vieną tuščias nusiskundimas. Taip. sukursime; mums rupi, kad tuviškai nekalbant, turėdavo
jų išrastos mašinos. Kitaip gi jų išrastos ma
Skelbimai sekančiai dienai priimami ik' 5 šiuos nebus priimtos ir naudojamos ir nau lietuvių parapiją atėjo naujas ĮKur faktai?
vaikai savo tikėjimą pažin- į kalbėti angliškai.
vai. po piet
klebonas. Jisai laikėsi nuomo
dingiausi išradimai pasiliks be reikšmės.
tų!” Labai gerai. Kunigais e-i .
,
•. .. ®
, . Ar daug jus pažįstate įnte• nės, kad Amerikos lietuvių Štai. Pradinėse lietuviškose
įsisventę ne tam, kad
....
. .
, .
mokyklose seserys — mokyto saine
Apie bedarbius ir mašinas visa Amerika
,.a.
,
ligentiskų seimų, kuriose najaunimas gimtosios kalbos ne jos didžiumoje kaip tarp sa politinę
propagaod^ varytume '
Uetuvjska, įsi_
daug kalba. Bet iš tų kalbų nėra naudos. Bei“D R A U G-A S”
moka
ir
todėl,
einant
dvasios
.
.
.
.
.. vęs,
-• taip
- ir su vaikučiais
---------kai P«r bažnyčias, lietuvių tėvų I d6nlSkit(Si kad didžiausi A
kalingas aktivus darbas. Kol kas numatyta
vado pareigas su jaunimu rei, ba vien
Koda, Jo3 vaikus augiais versdami, betl^
trijotai
ulTHUANIAN DAILY FRIEND
tik trys priemonės nusikratyti nedarbui: ar- lklH'~aano*
ngliškai?
ISKRl ,,kaTb6ti~
ku opti.
X •_
:'
x
i
.. 'ton.
b o J inne innV „On„n T1..! I
d
Jy1 pa
Publlsbed Daily, Bzoept Bunda/.
, taip pat neturėjo progos iš- tam, kad juos mokintume. Tai tingai laisvamaniai, kurių vai
817BSCRIPTION8: Oae Tear — 9«M. Slz Mfentb*
ba rasti naujas priemones, arba suvaržyti'
— |H». Tkree Months — 91.11. One Month — 7to.
Didelio uolumo žmogus tuo mokti lietuviškai. Šita kolosa- gi ir mokinkime lietuvių tėvų kai niekad nėra buvę lietuviš
mašinomis darbus, arba grįžti prie darbu
■urope — One Tear*— 97.M. Mz Moatha — UH
Oepy — .Me.
jau suruošė savo jaunimui kon lė klaida turi būti tuojau tai vaikus — lietuviškai, anglų— koje mokykloje, savo namuorankomis.
Advertlslnp In “DRAUGAS" brlnga best resulta
ferencijas. Pirmosios trys die soma. Seserys — mokytojos angliškai. Kiekvienas misijo- ' se su savo vaikais kalba angAdrertlslnc ratee on applloatton.
,
nos savaitėje buvo
KOVA SU KRAŠTO BIUROKRATIJA
•VRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
rginoms, kitos —
lvrašto gyventojai Suskato atkakliai ko- Konferencijų^ kalba,
boti prieš įsigalėjusią AVasliingtono biurokra angliška. Vietos jaunimas, nie Juvil kalbos žinovių? Tepa- bib kfld jųjų gimtąja kalba laiko ir save lietuviais neskai
tiją. Tai sunki kova. Nes biurokratija jau gi kada savo bažnyčioje angiųi siunčia kelioliką seseių į Lie- 3UOS niukintų.
j to. Nomina sunt odiosa.
kalbos
negirdėjęs,
neigiamai
j
tuvą;
tenai
išmoks.
Sugrįžuliai savo šaknis įleido ir šakas plačiai pas
DARBININKAS IR MAŠINA
. .
, Prisimenu tokį supuolimą, j Tnr&lrima n-žtoktinui fokin’
reagavo
į
naująją
klebono
galės
savo,
akademijoje
ivienoje ciiicagos lietuvių pa 1
kleidė. Nežiūrint to, gyventojai laimės kovą,
j tinkamai išmokinti lietuvių lapijoje vyskupas teikė sutvir gurno. Prisipažinkime, jog mes
Dalyvavusieji didžiajam kare karo vete jei laikysis vienybės ir nepabugs grąsinimų. tvarką.
Atėjo ketvirtadienis — vai-.j kalbos kandidates į pradžios tinimo sakramentą. Lietuvių labai mažai tesirūpiname, kad
ranai pasakoja, kad Prancūzijoje visoki dar
mūsų jaunimas mokėtų lietu
Kas įdomiausia, kad biurokratija pati
bai dirbami palengva, kad mašinos retai kur sau ima rengti galą, kada ji begėdiškai pa kinų vakaras. Klebonui pra- j mokyklų mokytojas,
tėvų vaikai, lankantieji lietu viškai. Tėmykite — mūsų jau
dėjus konferenciją, atsistojo į Jeigu tose “lietuviškose” viškąją mokyklą, lietuviškoje
naudojamos. Tai yra priežastis, kodėl Pran
kilo kompeticijon su privatiniu bizniu.
vienas jaunuolis, tuometinis mokyklose niekas lietuviškai bažnyčioje visus poterius kai- nimo dvasia nesugedus; jis at
cūzija po karo turi visai mažą bedarbių skai
Kongreso atstovas Shannon iš Kansas, Vyčių kuopos pirmininkas ir, nešneka, kam jas vadinti l‘e-, bėjo angliškai. Tos parapijos skiria kur kas tinka. Jauni
čių. Visas pasaulio dalis slegia milžiniškas
žinomas aktyvus biurokratijos priešas, pra štai, kaip prakalbėjo į klebo tuyiškonusj Kam lietuviams |klebonas yra Lietuvos žino- mas žino, kad savoji lietuviš
nedarbas, o Prancūzijoj yra kitaip.
koji kalba turi būti vartojaneša, kad Wasliingtono biurokratija jau iš ną: “Tėveli, mes čia į Ameri- tėvams siųsti į jas savo vai- '
Po karo ir Prancūzijoj įtaisyta daug įvai dalies įsiveržė į pramonės, prekybos ir įvai
£usma šeimos židinyje, bažnyčioką šnekame lietuviškai ir Jūs jkus’ kuomet bus daug pigiau
rių darbui dirbti mašinų. Bet vyriausybė tuo
raus biznio sritis. Tas labai kenkia privati prašome, kad mums pamoks- i 3U0S pasiuntus į svetimtaučių Savaitę vėliau tos pačios iš- je ir mokykloje; už šių ribų—
jau suskato apsaugoti darbininkus. Už visas
valstybės įstaigose, dirbtuvė
nei pramonei, prekybai ir bizniui.
lūs į bažnyčią šnekėtumėte j mokyklas ? Kam lietuviškosios ! kilmės įvyko Waukegan, III.
mašinas skirti aukšti mokesčiai. Šie mokes
Štai kaip tas daroma: Krašto vyriausy lietuviškai!”
.parapijos turi vilkti sunkią Čia kunigas klebonas ir jo se, krautuvėse ir gatvėse --čiai pasirodė lygūs tai sumai, kokia buvo
Kokios išvados? Visų pir-1mokyklos užlaikymo naštą, jei draugas svečias kunigas, abu turi būti vartojama valstybi
bės išlaikomi įvairiausi biurai ir komisijos,
mokama paleistiems darbininkams. Tad įm.
kuria tokius ir kitokius vyriausybei biznius. ma, klebonas gerai manė, kad,Su ji neatsiekia savo buvimo Amerikos sūnūs, visus pote nė anglų kalba.
ninkai nusprendė verčiau palikti darbinin
tikslo? Kam ypatingai remti rius su vaikais sukalbėjo lie Gelbėkime savo jaunimą.
kus, negu naudotis mašinomis. Ir štai Pran Tuo būdu atsiekiamas dvejopas tikslas. Pir-' mūsų jaunimas nepergeriausia
ma, bizniams vesti reikalingi nauji žmonės, moka lietuviškąją kalbą. An- lietuviškus vienuolynus, kurie tuviškai. Tds į mane padarė Rūpinkimės, kad lietuviškose
cūzija tuo būdu išvengia nedarbo.
Tuo būdu didinamos biurokratijos jėgos. An- tra, jisai klydo manydamas, lietuviams nieko neduoda dau rėi kšmingo įspūdžio. Deja, ne -’ mokyklose viešpatautų lietu
Per praėjusius 50 metų šiame krašte visu tra — vyriausybei šioks toks pelnas daromas kad jaunimui reikia angliškai giau už svetiintautiškuosius į kartą man teko konstatuoti vių kalba. Seserys — mokyto
faktas, kad taip vadinamieji jos vis tik gali, jeigu norėtų,
smarkumu buvo plečiama pramonės progra ir jos autoritetas stiprinamas.
pamokslus sakyti, nes jauni Nėra prasmės.
ma. Buvo išrandamos ir nuolat tobulinamos
Biurai ir komisijos išlaikomos krašto gy mas yra pratęs namie ir baž Atsiranda kunigų klebonų, grinoriai ^ažnypiose varo di su vaikučiais kalbėti lietuviš
įvairiems darbams dirbti mašinos. Jomis bu ventojų ir privatinių pramoniij ir bizniij mo nyčioje girdėti ir būti kalbi kurie vaikus katekizuoja ang desnę anglų propagandą. Jei kai. Kur parapijos mokyklų
vo pakeičiami darbininkai. Po karo visos di kesčiais. Vadinasi, vyriausybė privatinius bi namas savo gimtąja kalba.
liškai. Tiesa, yra^vaikų, kurių gu pasitaiko toks lietuvis anie nėra, galima suruošti vasari
džiosios dirbtuvės įsitaisė mašinas ir, kai]) znius ima spausti ne tik imamais iš jų mo Dažnai mes jaunimui priki- tėvai gyvena toli nuo lietuvių, rikietis, tai paprastai dėl to, nė lietuviškoji mokykla. Dau
bematai, šimtus tūkstančių ir milijonus dar kesčiais, bet dar ir savo biurokratijos palai šame, kad jisai nelietuviškas, kurie nuolatos bendrauja su kad lietuviškai labai silpnai giau jaunimo dėmesio kreip
bininkų išstūmė iš darbo. Mašinomis pradėta dais žygiais. Taigi, iš žmonių imamais nio- kad vaitoja anglų kalbą, kad svetimtaučiais; tokie vaikai arba visai nemoka.
kime į savo spaudą, į savo or
masinė greita gamyba. Neužilgo apsižiūrėta, kesčiais spaudžiami tie patys, kurie tuos mo-į nesirūpina savais reikalais.' mažai lietuviškai temoka:
Ar daug sutikote protesijo- ganizacijas: auklėkime juose
kad nėra kur gaminių perviršio dėti. Perdaug kesčus moka.
Dėdė Anufras savo straips- juos reikia katekizuoti angli nalų, apsišvietusių žmonių, ku idealizmą. NUOLATOS SU
visko pagaminta. Tada ir dauguma tų maši
Visam krašte kuriamos organizacijos, ku- Įniuose, kurie tilpo “Darbinin- škai. Bendrai, visapusis išla rie su jaunimu kalbėtų lietu jaunimu kalbėkime
nų sustabdyta ir nedarbas dar daugiau tu rių tikslas yra-sukelti griežtą kovą prieš biu-iko” skiltyse pasakė daug tie- vinimas tebus tiktai tada, ka viškai! Amerikos lietuvis In LIETUVIŠKAI. Tuojau pra
rėjo padidėti.
rokratiją.
sos. Lengviau kitus pakaltin da vaikai mokės savo kate teligentas sutiko jaunuolį lie dės silpnėti ištautėjimo banga.
Anglijoj antai darbo mašinų tobulinimas,
Daug kas sako, kad ši priemonė ne paka ti, negu save. Pasigilinkime į kizmą ir lietuviškai ir angliš tuvį amerikietį, tuojau ir pra
J. N.
kaip rašo dr. J. S. Thoma žurnale “The Elec- ktina. Yra patirta, kad biurokratija nesiskai šį mums, Amerikos lietuviams, kai; bet visų pirma jie turi jį deda angliškai kalbėti. Man
trical World,” pasirodė darbininkams kai to su jokia visuomenės opinija.
Geriausia taip svarbų klausimą — neven mokėti lietuviškai.
teko pastebėti, kad lietuvių
kuriais atvejais naudingas. Tenai mašinomis priemonė biurokratiją pakirsti ir įguldyti į kime jo, nevyniokime jo į po- Angliškosios minties garbiu kolegijos studentai, angliškai
X V ienas amerikietis, bū
pakeisti darbininkai greitai rado kitus dar kapus, tai ateinantį rudenį išrinkti atitinka pierą, stokime su juo akis į tojai, tenka nugirsti, pasako. kalbinami, atsakinėjo lietuviš damas 33 metų amžiaus, karo
bus, kuriuos sukėlė tų pačių mašinų darbas. mą kraštui prezidentą. Vien prezidentas ^al i akį. Kas kaltas?
“Lietuvos mes Amerikoje ne kai, ir tiktai vyresniajam lie- metu rado upėje prigėrusio
Tenai pati vyriausybė ieškojo ir rado nauji
arklio lavoną, šiuo reginiu jis
išnaikyti visus krašto laisvei kenksmingus
pelningus užsiėmimus bedarbiams. Tenai be biurus, įėmus patį prohibicijos biurą. Gana 1 ji* kraštui kenksmingas. Kiekvienas pilietis turi prisidėti prie atkaklios kovos prieš biu taip pasibiaurėjo, kad per vi
darbiais valstybė rūpinasi, juos šelpia. 0 šia- t-ų vaikiškų pasakų, kad tas ar kitas priedas turi teisę kenksmingą kraštui ir netinkamą rokratiją. Per ateinančios rinkimus pasisten są savo amžių (dabar jis turi
gti, kad jo balsas tektų geriems žmonėms, bet' daugiau 90 metų) negeria vame krašte darbininkais' nesirūpina nei pra- yra įstatymas ir jis neliečiamas. Kiekvienas įstatymą peikti ir jo atšaukimo reikalauti,
i ndens.
monininkai, nei vyriausybė. Mašinų išstumti Į įstatymas turi būt liečiamas ir pašalintas, jei
Kiekvienas pilietis tokiu ar kitokiu būdu ne kokiems politikieriams.
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Kun. J. Tumas

EITAS MAIRONIO BŪDO BRUOŽU
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Vienąs a. a. kun. Jono Maironies mo
kinys labai švarios sielos patriotas a. a.
Pranas Turauskas paliko minėtiną liudi
jimą, kokie buvo santykiai tarp semina
rijos auklėtinių ir jauno jų profesoriaus
Maironies 1894 m.
“Maironį-Mačiulį mylėjome lyg vy
resnįjį brolį. Jis ištiesų klierikams drau
gu būti stengė jos ir buvo. Jo išpažintuvė visados apgulta. Vyresnieji klierikai
įvairiausiais reikalais kreipės į jį. Girda
vo jį kaipo teologijos profesorių... į Mai
ronį aukštesniųjų kursų draugai žiūrėjo,
kaip į Jauniaus tradicijų gaivintoją,, pri
valantį mumyse gaivinti sveikąjį patrio
tizmą. ’ ’

Seminarijos klierikai net mezgė ne
pertraukiamą savo simpatikų grandinę:
vysk. Motiejus — vysk. Gasparas — prof.
Jaunius — prof. Maironis — prof. Šimai
ti. Kas per karą pailgino šią grandinę

..A

j

i

ronies atvykimą rektoriautų Kauno seminarijon 1909 m. Jis pasveikino savo auk
lėtinius — lietuviškai; tai pirmas buvo
atsitikimas, kad aukštas žmogus viešoje
įstaigoje būtų drįsęs parodyti lietuvių
kalbos prevalenciją. Nuo tos valandos,
rašo M., mes, lietuviai, pajutom šalia savęs tvirtązsieną prieš lenkiškąją dvasią,
Kaptą pareiškęs savo drąsų nusistatymą,
Maironis nė žingsnio nebepaslinko atgal
bežadindamas lietuvišką idėją savo auklėtiniuose. Lenkų kalbą seminarijoje pakeisti lietuvių kalba buvo jau lengva, įvyko trumpu laiku ir be kliūčių. Maironis
pralaužė ledus seno papročio ir įvedė
naują — jausti ir gyventi lietuviu. Maironis rektorius įnešė į kunigų seminariją
daug gyvumo. Šitie 1909—15 m. buvo gražieji Maironies darbuotėje rektoriaus roĮėję. Paskui ištiko karas, sudraskė moks
lą; vos puteles jo negalėjai nusemti. O
po karo prasidėjo naujos srovės, senosios
kartos kunigams visai svetimos; nei prie
jų priprasti, nei su jomis sutapti. Taip
ir liko Maironis nuo laiko atsilikęs, dau
Kitas jo mokinys M. šitaip mini Mal giau pirmykštis tautininkas, tautininkų

ir' kas dabar, pokariniu laiku, nebežinau.
Nesigirdėti. O Maironis jautė, kurią vie
tą savo tarpe skiria jam jo broliai lie
tuviai ir pats jų ilgėjos. 15 metų paties
gražiojo amžiaus profesoriavo Petrapilio
Akademijoje ir vis jam rodės jo darbai,
taj'iant, didelis ir skiriamas visuotinosios :
Bažnyčios naudai, vis dėlto yra nedaugiau, kaip lesinimas svetimų paukščių.
Taip Maironis man prisipažindavo.
Tad laukė tik sueinant pusei pensi- 1
jono laikui (15 m.), kada jis turės teisės
gauti 100 rub. mėnesiui pensijos, nes se- '
minarij’os rektoriaus algos tebuvo 630 rub.
metams, kai Akademijoje už profesoria
vimą ir i nspektoriavimą gaudavo 2400rub.
ir ten galėjo būti aukštų aspiracijų.
Lenkų kunigų intrygomis tos aspira
cijos neįvyko; gal ir gerai, nes tai galu
tinai nukirto sietą, jei kuris dar rišo Mai
ronį, tuomet dar Mogyliavo kanauninką,
su lenkų idealais. Maironis visas- pakry
po lietuvių.visuomenės link ir jau išbuvo
toje kryptyje iki pat galo — jai dirbda
mas, jai visą save aukodamas.

Maironis buvo lyg nusigandęs. Girdi, aš
, nebūč drįsęs taip pasielgti. Ir iš tikroj
j vyskupo Karevičiaus aktas buvo heroiškas ir stebėtinas. Antrą kartą kai reikė
jo lietuvinti Lietuvos vietos ir aš jam pa
dėjau, o už vadinamąjį “blenchą” buvo
atsakomas rektorius, jis mane prašė pirmai pradžiai negrynai atitaisynėti susla
vintas vietovardes; pirmaįs metais, girdi,
kur ne kur, antrais daugiau, trečiais gal
ir visiškai žmoniškai, atseit, kaip tų vie
tų žmonės taria. Maironis nesugebėjo kir
sti tą šaką, ant kurios sėdėjo.
»
'
Lenkų tradicija jį tebeslėgė, su len
įstoti gavę matūros liudijimus gimnazijo
kais kunigais jis iki pat galo tebebičiuje ir čia pat seminarijoje, prirengiamoi;_.
D
,
T v
, . .
. .
, / .
. .
A ’ • a ...... . navos. Pas kan. Jančevskį ir susirgo mir-

labiau suprantamas ir ant rankų nėšiojainas. Valdžią jis gerbė, o studentus neolituanus tiesiog mylėjo, jų laktu džinuges, nors pinigais šelpė lygiai abi sroves.
Kuris ten gana tuščios garbės ingeidis
(gauti aukštą titulą) padiktavo jam viešai atsisakyti nuo neolituanų garbės nario titulo; bet privačiu raštu, girdėjome,
patvirtinęs savo pernianenciją neolituanuošė.
Maironiui — rektoriui tekoir kunigų seminariją pakelti iki tam mokslo
laipsniui, kurslygina klieriką su universiteto studentu. Dabar seminarijon tegali

je jos dalyje, o kunigu tapti tegali išėję

"

°

teologijos fakultetą. Dabar kunigų mokslo cenzas nebežemesnis už kitų diplomatų inteligentų ir tai jau jaučiama moksle
ir literatūroj^
v
Kad Maironis buvo senosios krypties
žmogus įrodo du man žinomi atsitikimai.
Kai vyskupas Karevičius 1914 m per savo
ingresą oficialia Lietuvoje kalba pripa
žino lietuvių,' ne tradicinę lenkų kalbą,

..

.

.......

.

?

tinai. Idėjiškai Maironis buvo grynas tau
tininkas lietuvis, o praktiškai toli gražu

ne radikalas tradicijų laužytojas, ir Lie
tuvos lenkai veltui šunis ant jo karstė
neva už jo gyvulinį nacionaližmą. Tuo
Maironis nesirgo ir Lietuvos valstybei le
galų žmogų gerbė lygiomis, nesiklausdamas, kurios jis tautos.
(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
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GELEŽIS

TARAI:

Geležis randama žemėj rū- j po stiprus kraujo stabdytojas Ofisas Tel. Grovehlll 0617
Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5914
Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5913.
Res. 6737 S. Arteslan Avė.
dos pavidale, susijungus su i (astringent), kuomet naudojaTel. Grovehill 0617
Dieniniu gazietų uždavinys moterų. Dėl to jos nuėjo pas
, v. .
oksigenu, siera, angliadariu 1 ma ant sužeistos odos ir viduvra
navvnu
. ,
. ,kitais
. . mineraliais.
.
.. ,. nes 31.. tirština
,. , .
• ; patiekti
1
■ . ivairiu
4
? iš i įmesto gnspadonaus
, i pasiskųs-;|(carbon)
ir
; jimų pievelių,
756 West 35th Street (Kamp. 35th ir Halsted St.)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
plataus svieto. Šiandie pasi-iti ir prašyti, kad leistų joms
Vai.: 1-3 ir 6:30-8:30 vai. vak.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakaro
Sulig istorikų padavimų, ge- j protinu ir visų albuminį škys2423 West Marąuette Road
Nedėlioj susitarus
Nedėlioj susitarus
skaitykit navynų ir mano kai.1 nuogoms maudytis, nes kitaip
leži, kaipo tokių, žmogus pra-! timų. Šia ypatybe daugiausiai Vai.: 2-5 Ir 7 9 P. M. Ket. 2-12 AM
Nedėlioj susitarus
pely.
negalinčios saule nudegti. Mie dėjo naudoti apie 3,000 metų ' pasižymi geležies ch dorinės,
Tai. Canai 2267 Rea Prospect (652 Tel. Ofiso 4050
Rea 9865
________
sto ga'spadorius skundų priėprieš Kristaus gimimų. Jei! azatrūkštės ir sierrūkštės dru
Seniau tik avis ir avinus nic»
prašymų atmetė. Ne- šiandien neturim užsi skos, o kitos geležies druskos Tel. Lafayette 5723
kirjMlavo pramonės reikalams, patenkintos moterys žada, bal likusių geležinių daiktų iš mi- kraujo stabdyme beveik visai
5815 — 6th AVENUE
Gydytojas ir Chirurgas
o šiandie Kasioj uj balšavikų ’ šavikų priklodu, suruošti de- nėtų laikų, tai dėka gamtos be vertės. Geležies druskų so- Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 2 vak.
KENOSHA, WIS.
1821 SOUTH HALSTED STREET
.aras išleido įsakymą, j namstracijas ir reikalauti sau
komisaras
Ofiso vaJ.:
lušija — tri-atominės ir dvi- Office: 4459 S. Califomia Avė. Rezidencija (622 So. Arteslan Ava
Nuo
1
iki
4
ir
nuo 6 iki 8 vai. vak.
kad tavorščiai kirpt
kirptą šunes, | tusią .
ges gu oksigenu pakeisdama atominės turi antiseptiškų ger
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
Nedėlioję pagal sutarti
Rezidencija:
a iki 2:22 vakare
Taip praneša “Times” kores
3904 — 71st STREET
savo sudėtį skirtinga medžia micidalį ir disinfektantiškų yNedėliomis tik susitarus.
PRAŠAU NESIJUOKTI
pondentas.
ga, kurių mes vadinam rūda, patybę; stabdo putrifakšijų ir DENTISTAI
Tel. Canai 6764 Rea Republic 5352
o pastaroji pavirsta į dulkes. prašalina blogų kvapų. Neor
Agentas.—
Kaip
aukštai
Čikagoj, o gal ir visam Anie
Tas geležies jungimąsi su ok ganiškas druskas vartojant di Fhone Boulevard 7242
rike dabar jaunimas dažnai į savo gyvybę apdrausti?
Gydytojas ir Chirurgas
sigenu sunaikino visus žilos dėlių kiekiu, jos veikia kaipo
GYDYTOJAS,
CHIRURGAS
mėnulio piknikus rengia. Mat, į Pilietis: — Ugi ligi viršuOfisas 2403 WEST 63rd STREET
senovės žmogaus padarytus žarnų erzintojos, kas sudaro
IK OBSTETRIKAS
Kertė So. Western Avenue
nori seniams parodyti, koks galvio, pone.
DENTISTAS
Tel. Prospect 1028
geležinius įrankius. Kiti sako, skausmų viduriuose. Jei per
Gydo staigias ir chroniškas ligas
jis yra pavyzdingas. Išvažia-j Petras:—kur dabar tu eini? kad Dievo Apvaizda paliko ši mažas kiekis,'tai užkietina vi
Rezidencija: 2359 So. Leavitt St.
vyrų. moterų ir vaikų
4645 So. Ashland Avė.
Tel. Canai 0706
DARO OPERACIJAS
Arti 47 Btraet
pęs pakrumiais atbulai šne-, — Ant kapinių pasimelst, geležies jungimųsi su oksige- durius. Dvi-atominės (ferValandos: 2-4 popiet ir 7-9 vaL vak.
Ligonius priima kasdieną, nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nekėlioj pagal susitarimą.
kanti, negeria, alaso nekelia,' an{ savo žmonos kapo.
j nu, arba rūdijimu, kad davus rous) druskos tinkamesnės
Nedėliomis ir seredomls tik
o kai kurios merginos net vai-, petras; _
Diev0,!gan,tai grožį. Mat, visi gele- žmogaus sistemai, negu tri-ato r®i. canai 6122
iškalno susitarus
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
kinus bytina: bumvkes nuo,Juk įu girtas h.
vosjžie8 junginiai yra spalvoti ir minės (ferric). Geležis sėkmin
2130 WEST 22nd STREET
savęs stumia, ei garėtu nerūko .
, .
1 retai kurie kiti elementai gali gai veikia prieš arseniko nuoGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
. ...
... , . tepastovi.
CH1CA.GO
DENTISTAS
ir visokių neenatų bijo, kaip,
išduoti tiek spalvų, kaip ge- j dus. Officialiam vaistų surašė
4729 WEST 12th PLACE
2201 West 22nd Street
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
nedaverka kryžiaus.
Į
Ma-., biolau, aš piie gy- je2is susijungdama su skirtin- (t. y. U. S. P. ir N. F.) rodo,
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
(Kampas Leavitt 3t.)
bus.
Valandos: Nuo 2 iki 12 ryto
-----------; vos žmonos kitoks ir nebuvau.! gajs elementais. Pav., grožis kad geležis, kaipo vaistas, yra
2 924 W. WASHINGTON BLVD.
Nuo 1 iki 8 vakare
Bostone dedasi nepaprasti O kad nueičiau negirtas, tai Yellotvstone upės krantų, Yel- Į vartojama 68 skirtingose forKitos vai. ant Washington Blvd.
Saredoj pagal sutarti
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4:30 — 5:30 kasdien
Cadalykai: saulė pasislėpė nuo manęs ji nepažintų.
lowstone parkas,
parkas. “Grand Ca-Dnose.
X—Spinduliai
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 28SS
V. Petrauskas Boulevard 7589
nyon of tlie Colorado” ir ki
Ofisas 2201 West 22nd Street
Rez. Hemlock 7691 cor. So. Leavitt St. Tel. Canai 6122
tos gamtiškos grožybės yra
GRABORIAl:
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
VIEŠAS LAKŪNŲ PA
pasidariusios, ačiū geležies su
Teleplione Republic 7868
REIŠKIMAS
sijungimui
su
skirtingais
mi

Valandos:
1—3 ir 7—8 vai. vak.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
LACHAVICH
DENTISTAS
Nedėlioj:
10
—
12
ryto.
neralais. Stiklinių’ indų spal
4142 ARCHER AVENUE
4712 So. Ashland Avenue
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
IR SŪNUS
Kai
kurie
Lietuvos
laikraš

vų
sudėtim
yra
nanašūs
vieValandos:
11 ryto Iki 1 po pietų
CHICAGOJE
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
LIETUVIS
GEABOBIUS
čiai
paskelbė
žinių,
kad
lakū

2
liti
4
Ir 2 Iki 8 vai. vak.
geltona ir juoda yra padaryta
« Laidotuvėms patarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. l j j
, skjrtįn„a ffeležįeS kie nai kapitonas Darius ir lak.
Msdėliomis nuo 12 iki 12 ryto
.etni kiti
Moterų ir Vaikų ligų
ir pigiau negu
kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano |geležies Klb
Telefonai dieną ir naktį
X-Ray
. darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
k į ir rūšį. Taip pat plytų spal S. Girėnas yra pasiryžę skris Tel. Cicero 1260
Tel.
Rooeevelt
2515
arba
2516
Specialistė
VLRGlNLO. 2222
sau prie grabų išdirbystėa
2314jW. 23rd PL, Chieago vos — raudonos, geltonos, ža ti iš New Yorko į Kaunu per |
4145 ARCHER AVĖ.
OFISAS
lios ir tam panašios paeina Atlantiko vandenynų. Tos ži-1
LIETUVIS DENTISTAS
668 West 18 Street
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337
ToL Grovehlll 1528
Telef. Canai 41.4 1439 8. 49 Court, Cicero, UI.! nuo geležies. Jei geležis netu- nios pabaigoje pažymėta, kad J VaL; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 2
Ofiso vai. kiekvieną dieną uuu 9 iki
SKYRIUS: 8238 8.
TEL. CICERO 5227
1
•
, , _
valandai vakare
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
Halsted Street, Tel. ________________________ J retų tos jungiamos ypatybes, šį skridimų organizuoja ir fi Nedėliomis ir Seredomis susitarus
nuo 4 iki 8 vai. vakare Ltaruinkais
Victory 4(88.
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ-'
1 kuris puošia uolas, augmenis, nansuoja Amerikos katalikų 4847 VV. 14th ST. Cicero, III. ir Ketvergais.
Telefonas Yards 1138
Vak 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 v»»
dienraštis
“
Draugas
”
.
na, ir patį žmogų, tai neturėRez. Tel. Uyde Park 3395
Šaradomis po pietą Ir Nedėldlou .
Phone Boulevard 4139
tik ausltana
Mes
matome
reikalų'
viešai
tumėm didesnės dalies grožio.
2422 V. MARQUBTTB ROA
Dn.
C.K.
Kliauga
Visų gėlių lapai būtų balti, pareikšti, kad lietuvių spauda
DENTISTAS
Graborius ir Balsamuotojas
Utarninkais, Ketvergais ir SubatomlH
nes
lapų
chlorophyllas
ir
gy!
mūsų
visuomenė
labai
pa2420 W. Marąuette Kd. arti VVesteru
GEABOBIUS
Res. Phone
Turiu automubilius visokiems vynų kraujo hemoglobinis sa- į lankiai sutiko žinių apie mu
Lietuvis
Avė.
Phoue Hemlock 7828
Englevveod 6641
Office Pho,.e
PanedSliaia, Seredomis ir Pėtnyčioinis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
|fusų patarnavimas
Wentworth
3000
Wentworth
3u-,o
reikalams. Kaina prieinama. so sudėtim yra panašūs vie- dviejų pasiryžimų skristi 1933
1821 So. Halsted Street
Ofisas: —
4645 s. Ashiaud Avė.
visuomet sąžiningas Ir
Chieago,
111.
nebrangus, nee neturi
3319 AŲBUBN AVENUE nas į kitų. Nors chlorophyllas metų vasarų iš Amerikos į Lie
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
me Išlaidų užlaikymai
Tel. Cicere 6756
a vak. Nedeliouus pagal sutartį.
akyliu.
Chieago, III.
vietoj geležies turi magnesiu- tuvų, bet gaila, kad iš tikrųjų
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI
Ofiso Tel.: Boulevard 7 820
Namą TeL: Prospect 1932
Nauja, graži ko
mų, tačiųu geležis yra reika niekas mūsų nefinansuoja, 'ir
6558 S. HALSTED STREh. /
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
ply#»a dykai.
linga jos sudarymui. Geležis mes su nieku nesame sudarę
DENTISTAS
duoda augmenų lapams gali jokių sutarčių tuo reikalu. 1446 S. 49th CT., CICERO
3307 Auburn Avenue
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Ofiso Tel. VICTORY 8687
mybės pasigaminti energijos Lietuvos konsulo p. Kalvaičio Vai.; 12-12 ryto: 2-2 Ir 7-2 vakare
VEDVAS
OL Ir Res. Tel. HEMLOCK 2: t
4919 SO. MICH1GAN AVENUEsušauktame
susirinkime
liepos
savo
augimui.
Taip
pat
ir
žmo
1650 WEST 46th STBEET
YeL Keuwood 6197
AKIŲ GYDYTOJAIS
gaus kraujuje geležis duoda 13 d. sudarytas mūsų skridi
Valandos:
Kampan 44th tr Paulina Bta
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
mui
remti
komitetas
ir
taip
energijos
darbui
'dirbti.
Tel. Boulevard 6202-8412
LIETUVIS GRABORIUS
3133 S. HALSTED STRLi 1’
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare
apart
Šventadienio
tr
ketvirtadienio.
Didelė graži koplyčia dykai
Antras ofisas ir Rezidencija
pat
buvo
parinkti
bei
pakviesNuliudimo
valandoje
kreipkitės
Apskaitoma, kad sveikam.
718 WEST 18th STREET
prie manęs, patarnausiu simpatiš
6504 S. ARTES1AN A\ i..
globėjai mūsų skridimo rėkai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu užaugusiam žmoguje geležies Į
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuc
i
Tel. Roosevelt 7532
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-b , j
yra nuo 2.5 iki 3.5 gramų. Ji mirno Fondui globoti. Tatai
piet. Utarn. ir SubaL Nuo 8-2
randasi žmogaus kraujuje, kai kaip tik ir rodo visų, be pa
Šventadieniais pagal sutarimą.
Gydytojas ir Chirurgas
po hemoglobis. Nuo 0.0054 iki žiūrų skirtumo, lietuvių susi
4631
SO. ASHLAND AVĖ.
0.0108 gramų geležies žmogus domėjimų mūsų samanytuoju
TeL Wentworth 3000
Tel.
Yards
0994
žygiu.
per dienų gauna iš maisto.
LIETUVIS AKIŲ
Rez. Tel 8tewart ei
Rezidencijos Tel. Plazz 2229
Sumažėjus geležiai, žmo Taigi, mūsų skridimų finan
SPECIALISTAS
akią {tempimą, kuris
VALANDOS:
gaus kraujuje atsiranda ligų suos ne kokia nors atskira j- astiPalengvins
priežastim galvos skaudėjimo,
Nuo 10 iki 12 dieną
LIETUVIŲ
mikrobai, kurie nuolat mus staiga ar organizacija, bet pla- ivaigimo, akią aptemmio, nervuotuNuo 2 iki 3 po pietą
Gydytojas ir Chirurgus
Nuo 7 iki 9 vakare
SSį,
puola. Jie nėra naikinami ir fioji patriotiškoji Amerikos
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną
GRABORIŲ ĮSTAIGA
6558 S. HALSTED STB,.,
‘ ir tolimą regystę.
greitai daugėja, pakirsdami j lietuvių visuomenė, kurios au- Prirengiu teisingai akinius visuose
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vai u
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
egzaminavknas daro
sveikatų. Bakterijoms įsigalė
rinks bei globos aukščiau italttkimuose,
mu*
su
elektra,
parodančią
mažiautomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
jus, žmogaus kūne pradeda minėtojo Fondo globėjai. Taip nas klaidas.
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
Speciaie atyda atkreipiama moky
Ofiso: Tel. Victory 6893
rastis nuodų, kurie naikina1 Pat pažymim, kad mes nežino- klos
vaikučiams.
Perkėlė savo ofisą po numeriu
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Valandos
nuo
10
ryto
iki
8
vaka

Rez.: Tel. Drexel 9. M
gyvybę. Šiais laikais galima!
iš kokių šaltinių Lietuvos re. Nedėliomis pagal sutartį.
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
<729 SO. ASHLAND AVĖ. Jei neatsiliepia šaukite Central , 4
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
ligų spręsti žinant skaičių kra' laikraščiai ėmėsi informacijų ?4 LAIKĄ su NAUJU IŠRADIMU.
aS
SPECIJAL1STAS
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
ujo korpuskelių, kurie nėšio-1
skridimo reikalu, ir už Daugelių atsitikimą akys atitaisomor
Džiovą, Moterų ir Vyrų Ligų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežifi
be akinių. Dabar kainos perpus pi
ja geležį. Kiti bando spręsti tas žinias mes neatsakome.
gesnės, negu buvo. Musą kainos ni- Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po Rusas Gydytojas ir Chirui, .♦
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
pietą: 7—8:30 vai. vakare.
gesnės, kaip kitą.
žmogaus moralybę sulyg ge- Šia proga norime nuoširNedėliomis 10 iki 12
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
Specialistas moteriškų, vyi
<712 S. ASHLAND AVĖ.
Telefonas Midway 2880
ležies kiekybe. Geležųs tinka- džiaį padėkoti tiems visiems
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
kų, vaikų ir visų chronini {
Tel. Boulevard 7589
mai tarnauja žmogaus gyvy-' Amerikos lietuvių laikraščiapatarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
ligų.
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
bės palaikymui, išnešiodama Į ms> kurie reiškia susidomėjiHEMLOCK
(161
Ofisas
3102
So. Halsted S'.
sitės kur kitur.
Tel. Yards 1829
oksigenų po visų kūnų. Gele-;
skridimu ir nuošir
Kampas 81at Street
Vai: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 » v.
žies susijungimas ir atsijun džiai teikia mums paramos
Nedėliomis Ir šventadieniais 10
i
gimas su oksigenu yra ųįlie- tuo reikalu.
LUTI U VIS AKIŲ SPECIALISTAS
(Naryauokas)
Tel. Hemlock 8700
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kamas taip ramiai, kad net
Lakūnas kap. s. Darius,
Res. Tel. Prospect f. 0
242*'Weat Marąuette Road
didžiausio švelnumo celelės nė
Lakūnas St. Girėnas
VALANDOS:
JŪSŲ GRABORIUS
9 Iki 12 ryto. 7 iki 9 vakare
ra sužeidžiamos.
,
Didysis Ofisas
Utarn.
Ir Ketv. vak. pasai setarti
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
— Albanijos gyventojai, kai
Geležis
kaipo
vaistas
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ:*
4605-07 South Hermitage Avenue
sako “taip” — purto galvų, 756 WEST 35th STREET
Ofisas 6155 South Kedzie
Kampas Halsted St
Viai Telefonai: YARDS 1741 ir 1742
SKAITYKITE
IR
PLATIN
Geležinės druskos ir jų so- i o kai sako “ne” — galvų pa- Valandos: nuo 12—4: nuo 2—2
Rez. 6425 So. Califomia Avė
KITĘ “DRAUGI”
VedAUtfaH:
XI Iki XI.
“*
lušijos (solution) veikia kai-' linguoja.
Vaį.: 2-4, 7-9 v. y. Išskiriant K :v.

----------------- Rašo prof Kampininkas------------------

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. C. I. VEZELIS

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. RAČKUS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. S. A. DOW1AT >

DR. G. I. BLOŽIS

DR. S. BIEZIS

DR. T. DUNDULIS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. GUSSEN

DR. A. L YUŠKA

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. M. T. STR1K0US

DR. A. R. McGRADIE

I. J. ZOLP

DR. ATKOČIŪNAS

A. L DAVIDONIS, M. Di

S. M. SKUDAS

DR. J. P. POŠKA

DR. VAITUSH, OPT.

DR. MAURIGE KAHN

Seniausia ir Didžiausia

DR. H. BARTON

DR. CHARLES SE6AL

DR. A. A, ROTH

Eudeikis

DR. 6. SERNER

DR. V. S. NARES

DR. B. ARBN

K nb’i rudiems

DRAUGAS

4

lipuos

21. l‘c-2

jbai linksmai praleido porų sa mo kamisija: Linkevičienė iri 7 ŽUVO, 9 SUŽEISTA
vaičių laiko. Jį pavadavo p. Budavičienė žada iš anksto nu J
vykti į Lyons miškus, kad pa-, ALEXANDRIA BAY, N.
Shehon ir p. J. Brazaitis.
gražių ir pa Y., liepos 20. — St. Lawrence
+ Jau pradėta -pasiruošimo ,,rinkus . visiems
A
„.
inei jaunas nepasilikite namie. APIE UNIVERSAL STATE .piūčio 21 d., 1 vai. popiet, Ma.rąuette
Parke
So.
California
i
darbas
P
rie
metinio
parapijos
|
togių
vietų.
Tad
ruoškimės
vi- upės dugne buvo dinamitu
BANKĄ
•Visi turime dalyvauti ir at
ir 7Oth St., po medžiais. Tam1 pikniko’ kuris ivYks rugpiūčiol81 i sųjungiečių išvažiavimų. skaldomos uolos. Darbinio lai
likti savo pareigas kaipo ge
Ta pati vo Amerika Įgula sėkmingai
Darbininkai valstybės audi- termitas jau gautas.
\ d'’ } y tauto darže. AštuonioVASARINĖ MOKYKLA
ri lietuviai.
išgręžė uoloje skylę ir sukro
JOS GRAŽI DVASIA
Paryžo turėti šauMūsų jaunimas yra susipra tori aus ofiso darbavosi banke j Tų pranešame iš anksto
vė jon pusantro tono dinami
ĮDOMŪS laidotuvių
ruošdami raportų. Pasirodė, tam, kad kitos organizacijos ;n*au^ Pram°g{b i kurių nori
tęs. Svarbiam reikale jis vi
to. Nesuspėjus laivui pasitrau
PAPROČIAI
Šiemet Šv. Petro parapijos sada sykiu dalyvauja. Neabe jų darbas užsitęsė ilgiau, ne-j tų’pat sekmadienį nerengtų ir sukviesti visus buvusius aškti, sukrautas dinamitas sus
Būtingė, Kretingos aps. La
vasarinei mokyklai užrašyti joju, kad ir šiemet skaitlin gu buvo manyta. Dėl to audi-1 kad žmonės būtų liuosi mūsų tuoniolikiečius — senus paraprogo. Laivas išlėkė j padan
bai savotiški
šioj apylinkėj
mokiniai liepos 5, '6 ir 7 die gai dalyvaus.
torius paskyrė laikinų resvve- ’ parengimui. Pranešame, kad į P1-!0™18
ges. Iš įgulos 7 žuvo ir 9 su
„
. . ..
_ araiu rį, kad iškolektuotų užsilikusį mūsų piknikas bus ko geriau-1Nesenai iš mūsų bažnv- gyvenančių latvių laidojimo' žeista.
nomis.
Liepos 11 d., 9 vai. rytą: vie važiuoti& turi^atv kti ^8 vai įnuo^mti, atnaujintų asakora- sias ir rūpinsimės, kad būtų'^os buvo iškilmingai palaido-, papročiai. Mirus žmogui, lašoje miesto, ties lietuvių baž ryto prie par svetainės 815 c^os (Insurance) polisus ir ko geriausias. Esame sudarę Į ^as a’ a-'^onas Mičionis. Tai vonas išnešamas į d'aržinę, RE1KALAUIA DUONOS
~ ‘
,
bilius kad ves^U visus banko reika- dovanų vertės $50. Tos dova- jsena8 uiūsų parapijonas, kuris kur apie savaitę ar daugiau
nyčia, Samuel Hoeve mokyk
Park Avė avo au o
. jus, koj depozitoriai savo su- j nos bus išdalytos į 10 dalių. ' Sra^ai užlaikė savo šeimynų, laiko ir laikomas. Tuo metu
loje prasidėjo mokymas lietu
INDIANAPOLIS, Ind., lie
visi prašomi papuošti
tautiš
nanuo i
sirinkime nutars kų veikti
j Pirma dovana bus wrist wa- Išauklėjo, savo vaikus ir pa- pradedama ruoštis laidotuvė- pos 20. — Tūkstančiai bedarviškai kalbėti, skaityti, rašy
komis spalvomis. Kiti gali va
Raportas iš auditoriaus ofi- tch, kurį dovanojo narys p. ! yyz(Iin^ai pildė savo parapi-jms; t. y., raugiama “cukri- bių apnyko vietos valstybės
ti ir istorijos.
žiuoti kaip kas nori.
Sueina vaikučių — mergaiso dar iki šiol nėra gautas. Andreliūnas, auksorius ir iaį_ į jos pareigas. Mirė staigiai šir-j nė,” kepama pyragai ir 1.1. rūmus. Policija tačiau apsto
Dėl platesnių informacijų
čių iš visų parapijos pusių
v
.. , Dėl tos priežasties depozito- krodininkas, 2650 W. 63rd St. ,dies liga; Daug žmonil? dalY- į Atėjus laidotuvių dienai, la- jo rūmų duris ir nė vieno į
J, prašomi kreiptis } komiteto
pusantro šimto. Jie yra
rių susirinkimų kol kas nebu Tel. Hamlock 8380. Antra do- vavo laid°tuvėse ir pagerbė į vonas įnešamas kambarin, pa vidų neįleido.
rast. B. Vaiskų, (tel. Jackson
parapijos vaikučiai — mergai
vo galima šaukti.
Tikimos, vana $3.00 vertės, trečia _ Į velionį, kuris tos pagalbos tik simeldžiama ir vežama laidoti. Grįžus iš kapų, prasideda Demonstracija baigės
tės, kurie eina mokytis lietu-į
B Vaiskus ikad už poros dienų bus gau" vertės $2.00, ketvirta — $1.50, rai buvo vertas.
Ašt.
iškilminga puota, kuri vadina miai, nes policija nesikišo.
viškai savo noru, niekieno ne
tas raportas ir tada bus gali o kitos šešios dovanos irgi bus
ma “Bėrės.” Visi linksmina Bedarbių minios šaukėsi duo
verčiami. Tai ir yra graži šios
ma šaukti susirinkimų, kaip geros. Pikniko tikietų jau ga
U savings” taip ir “commer Įima gauti. Kaina po 10c. TiT0WN OF LAKE
si, dainuoja, geria, o kai ku- nos arba dUrbo. Legislatflra
vasarinės mokyklos žymė.
-----------j rie pakviečia grojikų ir suruo- tuo metu buvo posėdy ir ge
Iš to susidarė labai graži
čiai” depozitorių. Tame susi- kietai eina kaip “hot cakes”.
X B. Kalvaitė po sunkios j šia šokius. Puota trunka pas rai įsiklausė išalkusių jų šauk
nuotaika ir dvasia. Galima sa
X Šv. Petro parapijos kle- rinkime, jei depozitoriai nu- Piknike bus mūsų gerb. veismo.
Paslikų, o M. neturtingus dieną, o pas pakyti, kad nė vienas mokinys bonas kun. A. Bublys pirma- tars ir susirašys likviduoti ba kėjų. Bus gerk klebonas 'tanu'' “P6™“.!08.
siturinčius iki 4 parų. Linksdar nepraleido nei dienos, nei dienį išvyko į Cbicagų, kur nkų, galės tam reikalui išrink A. Baltutis, adv. J. J. Grišius, Laurinskaitė dar tebeserga.
X Mažeikienė su savo duk- minasi dėl to, kad numirėlis
valandos vasarinės lietuvių Aušros Vartų parap. laiko Šv. ti savo komitetų. O jei depo 6515 So. Rockwell St., dr. Biemokyklos.
(John Rneriztnnao Rordcn)
Onos novenų; prieš Žolinės zitoriai sutiktų ilgesnį laikų žis, 2201 W. 22nd St., p. L. relėmis ir sūnumi persikėlė į i ka^f?č kentėti visus savo varnaujų
vietų
—
4601
S.
Pau;
gus
šiame
Pasaulyje.
ADVOKATAS
Vaikučiai lanko vasarinę lie j šventę taip pat vadovaus Cbi- palaukti, tai galėtų plačiau Šimutis, “Draugo” redakto
.-------- »--------105 W. Adams St., Rm. 1642
tuvių mokyklų noriai, todėl jie I eagos Tėvų Marijonų metinė- apkalbėti apie banko perorga rius, bus prof. Kampininkas liną. Anastazija yra darbšti
Telephone Randolph 6727
mūs
parapijos
mergaitė.
I
Deltuva,
Ukmergės
apskr.
daug ir išmoks.
nizavimų.
ir “pacituos” apie savo kelio
ms šv. rekolekcijoms.
X Parapijoms stropiai rno ^itais ™tais “P'“''*'™, mi 2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Mokykla baigsis rugpiucio
Vėliau bus pranešta žinių nę po šiltuosius ir šaltuosius„
XLiepos 18 d. Kenoshoje
Telephone Rooeevelt 9090
3 dienų.
lankėsi Amerikos Marijonų aP*e kalbamų susirinkimų.
kraštus. Tai bus “dzvvai” ne-. šiasi prie parapijos pikniko,! ’kuos WdaTO labai da"« mė' Name: 8 Ik) 9 ryto. Tel. Repub. 9600
„ --v ne.
j m - •
ir „ žmonės,
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Turėsim <‘goodj lyuių
, , uogų
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Jjas riV. M. Stulpinas girdėti.
Kongregacijos Provincijolas
,
.nkdami, nemažai pelnydavosi.
Tai tiek šiuo sykiu.
kun. V. Kulikauskas.
Į
,
J Šiais metais jos mažai žydė
Vietinis
X Liepos 18 d. mirė Jonas sv. KAZIMIERO DR-JOS
jo, beveik visai nemezgė uogų
X Dėkavojam visiems už at
VEIKIMAS
Lukaševičiukas, 15 metų, šį
ADVOKATAS
Įir dabar jų visiškai nėra.
Svarbus raciniečdams
Miesto Ofisas 77 W. Washington St,
DIEVO AVAIZDOS PARA silankymų į mūsų dukrelės
pavasarį baigęs Šv. Petro pa
pranešimas
Room 905
Tel. Dearborn 7966
graduation party: kunigams,
Marąuette Park.— Šv. Ka
PIJOS ŽINUTĖS
rapijos pradžios mokyklų. Lai
(Valandos' 9 ryto iki 4 po pietų
13.Rn
Lietuviai ir lietuvaitės! Lie dotuvės bus liepos 21 d., Šv. zimiero Kar. dr-ja rengia išvargonininkui, giminėms, draVakarais: tJtarnlnkals ir Ketvertais
pos 31 d., Port Vašingtone Jurgio kapuose.
! kilmingų metinį piknikų rug-’ Praėjusį sekmadienį mūsų įugams ir visiems.
S?iltkiewiczč;(o- ’ 4145 Archer—Avė6 ikiTel.t vai.
lAfayette 7117
įvyksta metinė penkta Lietu
Jatkų šeimyna
bažnyčioje prasidėjo novena !
X Rozalija Mažeikaitė ren
Namu Tel. Hyde Park 3396
vių Diena. Jų rengia LRKSA giasi ištekėti už Jono Soule’s. anS^s sesutės-iųokytojos pa- prie Šv. Onos. Rytais, o ypač
REAL ESTETE
S-CIŲ IŠVAŽIAVIMAS
ir kviečia visus lietuvius daly
-į- Vietinės Micbigano eže keičiamos lietuvaitėmis, įve vakarais, skaitlingai lankosi
vauti, kad gražiai pasirodžius re maudynės šiais metais la dama lietuvių kalba, katekiz Šv. Onos garbintojau Nemažai
Prisirašykite į mūsų Spulkų
mas
ir
istorija,
o
taip
pat,
pa

ADVOKATAS
tarpe svetimtaučių. Buvusių bai pagerintos ir visų naudo
matosi veidų iš kitų parapijų. į West Side.— Moterų S-gos Texų informacija suteikiama
62
E.
107
ST. prie MICHIGAN *AVE.
staraisiais laikais lietuviškas Misijonierius tėvas J. Bruži-155', kuopos savybės išvažiaviViskonsino Lietuvių Dienų jamos.
Dykai
Tel. Pullman 5950—6377
giedojimas bažnyčioje ir spe- kas, šluostydamas prakaitų, iš 'ma8 įvyks šį sekmadieni, liepasisekimų ne vien lietuvių,
2608 West 4?th St
4600 S. WOOD ST.—Ketverto vak.
Tel. Lafayette 6393
cialės maldos kasdien vaiku- kalbingai skelbia Dievo žodi. Ipos 24 d., Lyons miškuose.
bet ir anglų spauda plačiai
160 N T.A RAT.T.E ST—^nasrai nutarti
aprašė, įvertindami gražų Vis
čių kalbamos, kad tuomi dau-1 Yra ko paklausyti už tat ne i Sųjungiečių išvažiavimai vi-!
giau įprastų prie lietuvių tai- vienas lietuvis katalikas ne-1 tuomet būna smagūs ir drau
konsino lietuvių darbų. Buv.
KUN.
J.
SIMONAITIS,
syklingos kalbos, jų pamėgti) privalo praleisti šitos nepap-! giški, nemažai ir svečių į juos
Turime pardavimui bičių.
V. L. D. iškilmėse tarp dauge
Wm. J. Kareiva
Elizabeth
’
o,
N.
J.
liėtuvių
pa
;
išgirdę
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grožę.
Taip
dalykų
Savininkas
lio aukštų svečių turėjom ir
raitos progos.
privažiuoja. Taigi, tikimės, Kaina pigi. Galima pirkti tiek
Dėl geriausios rųšies
rapijos
klebonas,
10
metų
ku>
sutvarkius,
vaikučiai
išmoks
X Maldos Apašt. draugijos'kad ir ši kartų kaip pačios avilių, kiek kas norėtų,
valstybės gubernatorių. Pel
ir patarnavimo, šau
kit.
nigystės
sukaktuvių
proga,
‘
ta
desėtkus
giesmių
metų
bėnas buvo skiriamas geram tik
šeimyniškas piknikas praėjusį sųjungietės su savo šeimos naGREEN VAELEY
PRODUCTS
(Tęsinys)
I gyje be didelio sunkumo ir sekmadienį labai gražiai pa- j riais, taip svečiai skaitlingai
S.
slui: lietuvių tautos ir mokslo
Olsells šviežių klaušt' nių, sviesto ir sūrių.
Jaunimas stipriai įsi-j nebūna bereikalingai vargina- vyko. Be draugijos narių, su- • suvažiuos į šį draugiškų sųjuu
11250 S. TALMAN AVĖ.
reikalams.
4644 SQ. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 188 9
Raciniečiai, nors mūs mažai siūbavęs šiandien jis plečia i mi mokykloje atskiromis pa važiavo didelis būrys parapi- giečių išvažiavimų. IšvažiaviTel. Be veri v 2156
yra, bet mūs darbai už mus savo darbuotę, nors kai ku mokomis, nes tas atstoja dide jonų ir mūsų parapijos rėmė
kalba. Mes padarėm tiek, kiek riais laikotarpiais pasitaikv- lę dalį lietuvių pamokų. Šiais jų kitur gyvenančių. Visi bu
Tel. Henilock 2323
padaro kolonijos, turinčios davo aptingimo vienoje ar ki^ : metais, užbaigimo mokyklos, vo labai patenkinti šeiminin
kelias dešimtis tūkstančių lie toje organizacijoje, bet pakak-j vaikučiai sulošė “Fabiolę” kių svetingumu ir linksmai
tuvių. Mės dirbam dėl tėvy davo gerbiamam Dvasios Va-' lietuvių kalboje. Kas žino šį < laiką praleido. Gerb. klebonas
nės, Bažnyčios ir gero lietu dui tarti rimtų paraginimų, veikalų, tas gerai supras, kad ; labai dėkingas draugijai ir vi6504 S. WASHTENAW AVĖ.’
vių vardo. Aš tikiu, kad ir šie kai jaunimas, lyg bitynas, pra vaikų pajėgumui (čia ginm- įsiems svečiams už gražų parėmet mes nepasiduosime. Nors dėdavo vėl krutėti. Nesigilin siam jaunimui) nelengva yra I mimų parapijos reikalų.
visus spaudžia blogi laikai, dami toli į jojo veikimo pasek nugalėti lietuvių Rainoje vei
Norėdami važiuoti į Lietuvų aplankyti savuosius, va
X Varg. p. K. Sabonis su
mes,
paimsime
vien
tik
jaunikalo'
sunkumus
kalbos
žvilgs

vienok, kiek galėdami daly-1
savo šeimynėle tik kų grįžo iš žiuokite per “Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite
vausime Viskonsino Lietuvių irno veikimų pavyzdžiu (apie niu. Bet neatsižiūrint į tai, vei atostogų. Laimingai atliko ke greitų ir gerų, patarnavimų. “Draugas” parduoda laivakor Užlaikome naujausios ma
dos žierus, laikradžius, radios.
Dienoj. Mūsų choras jau kone senius netenka kalbėti, nes jie kalas praėjo dideliu pasiseki- ]įonę į Pittsburgli’ų ir atgal. tes visų laivų kompanijų aut geriausių laivų. Parūpina visus
taipgi elektrikinius laikro
prisirengęs ir aš tikiu, kad visuomet visame kame išlėto mu. Kupina svetainė žmonių Daugiausiai svečiavosi savo kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimų nieko
džius,
movie oameras, projecnebusime penktoj vietoj. Jau slenka pirmyn, o kai kada ir reiškė didelį džiaugsmų nuvei žmonos tėviškėje. Sakosi, la- neskaito — patarnauja dykai.
torius dėl judomų paveikslų
nojį varg. Julė Kumpytė at- lan^ viet°8 patūpčioja, nors ir ktais vaikučių darbais, o koks
Liepos 23 d. “Draugas” rengia ekskursijų laivu UNIT rodymo. Kainos labai nupigin
silaikys prieš Kenošos pagar- 8erfti kai kada paraginami. buvo džiaugsmas širdies gilu
ED STATES vandens keliu į Klaipėdų.
tos.
Apie jaunimų to pasakyti ne moje paties klebono Simonai
sėjusį Viskonsine chorų.
2650 W, 63rd St., Chicago, UI.
Šie laivai išplaukia iš New Yorko šiomis dienomis:
Garsiausia pasauly žolių gy
Be to bus įžymūs kalbėto galima, nes jaunimas arba žen čio (kurio senai sumanyti su
Tel. Hemlock 8380
dytoja tūkstančius išgy
Liepos—July 22 d.—PARTS
jai ,tarpe jų ir naujas LUKŠA gia pirmyn, arba eina atgal; manymai šiandien vis plečia
dė Žolėmis.
”,
” 23 d.—UNITED STATES
pirm. A. Sutkus iš Waukega-! jojo gyvybės impulsas nelei- si), tų tik jis pats supranta Pastebėtina na-nja homblnacija gy
II
28 d.—BREMEN.
džia vietoje stovėti, kitaip jau ir įvertina. Vėliau kilo suma vastį palaikančių žolių yra svarbiau
no su draugais.
sias moderninių
laikų
Išradimas.
30 d.-URIPSHGLM
nimas nustotų buvęs jaunimu numas, kad su tuo veikalu ap TukstanCtai
kentėjusių, kurie sunkiai
Bus visokie žaidimai, šodabar sveiki. Nežiūrint kokis
,. .
, .
. A
. !— seniais virstų). Tegul kal- važiuoti rūdens metu artimų- sirgo,
jūsų ilga yra, ir kiek daug dakta
Visais kelionės reikalais kreipkitės- į:
kiai, parodavimas miesto gai-i, ,
.
ir vaistų Jus išbendėt, dar yra
. .
oa faktai patys už save, negu sias lietuvių kolonijas, kad rų
viltis dėl ius.
vemis papuoštomis Amerikos . _y.
. .
Motina Helena, Didžioji Soliu Gy
tuščios paniginkos.
tuomi paskatinus kitų koloni- dytoja,
Jei menai pirkti automobili, ateik
D 69 N. Damen Avė.. Chiir Lietuvos vėliavomis.
peš mus pirmiau, nes mes užlaikome
cago.
stulos!
jums
sutelkti
5 dienu
a) Didžiausį energijos spau'jų prie lietuvių kalbos pami- namini treatmentą žolėmis gislžknl
vienį Iš geriausių rūšių automobi
lius — STUDEBAKER, kurie yra
dykai.
Aprašykite
savo
Ilgą
ir
mes
Pamaldos prasidės 10:30
dimų dėjo ant mokyklos. Pra-, limo vaikučius. Tiesa, kasmet I prisiusime $1 00 bonkg Kraujo Tonlpagarsėję savo stiprumu ir gražumu.
,
, Taipgi mes turime pilną, paslrtnkiryto. Jose
dalyvaus
kelio1
plėtė
ir
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mokyklos
!
užbaigimai
mokvklos
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bet
ko
ar
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,
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v
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’
liu
rvduolln Pridėkite
lių gyduolių.
Pridėkite 25c
25c amu
ap/nękė. mg vartotų karų labai prieinamą ir
lika kunigų Bus pasakytas ramus ir kuomet rūmai pusė-j jie vis esti plečiami ir didina- Jlmul Rupnkftvluio Ir persiuntimo. Rn
nebrangia kaina.
šyklte ar ateikite šiandie. Skyriui.
1721 W. 47 St. Ir 4172 Archer Avė
pritaikintas pamokslas.
j tinai liko aptvarkyti, imtasi Imi.
MIDLAND MOTOR SALES
P-la B. Patumlenė yra Motinos He
4499 ARCHER AVENUE
lenos Šimanskienės sekretorė lletu. Taigi, raciniečiai, nei senas,'tautiniai tvarkyti. Tam tikslui Į
(Daugiau bus)

G H I C A G O J E

LIETUVIAI AMERIKOJE

SO. BOSTON, MASS.

j bk^e^ai

KENOSHA, WIS.

JOHN B. RORDEN

i

RACINE, WIS.

A, A. SLAKIS

J. P. WAITCHES

ELIZABETH, N. J.

BITĖS PARDAVIMUI

SHLEPOWIGZ

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ

PER „DRAUGO” Agentūrų

JOSEPH VILIMAS

NAMŲ

STATYMO

KONTRAK

TO HIU8

R. ANDRELIŪNAS

MOTINA HELENA

v.

j

I vlų skyriuje 4178 Archer Avė.
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Lafayette
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