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Nusiginklavimo konferencijoje kilo vaidai
ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PRANCŪZUOS SOCIALISTAI ATSTO
VAI ĮŽEIDĖ ITALUS RASISTUS

ri sumokėti 3,321,000 lt., kurių
1,931,000 jau yra sumokėję
(1,410,000 litų tačiau yra ga
Cirkas jau išvažiavo į Vo- vęs iš valstyb. taupomųjų kakietijų. Stalupėnuos cirko sa- i SIJ ir kai kurių bankų naujų
vininkas negalėjo ar nenorėjo Į PaskokJ)- Skolų grąžinimo atKYBARTUOS PALIKO
KUPRANUGARIS

Vokietija pasiuntė ultimatumą nusiginklavimo
konferencijai. Japonai pasiryžę užimti ir Peipingę, Kinijoj. Prūsijoj areštuota 150 komu
nistų
NUSIGINKLAVIMO KON
FERENCIJOJE VAIDAI

-

,

ŽENEVA, liepos 23. — Nu-

pavadino žmogžudžiais
jos fašistus.

Itali

Čang Tfsue-lang’as.

ti iš Mukdeno japonai praItalai atstovai pašoko iš sa-1 neSa’ kad
kinai Jeho1 pr°vo vistu. Jie pareikalavo, kad i
i Priešinsis japonams,
Prancūzijos socialistas atsiim- į ta>
pasiryžę siekti pa
tu ta savo piktą žodi ir tuo- ities Peipingo miesto,
jau atsiprašytą. Socialistas
Jni™ai Paj-eiškia, kad jie

,

.

.

j žvilgiu šie metai Kauno mies-
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,
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. i to savivaldvbei vra sunkiau-

kilusiais is Klaipėdos, kurie i..,..
| si. Ateitv po daug mažiau te
beėjo cirkų kelionėje po visų į reiks tl/skoh| grąžįntį.
Lietuvą. Darbininkai į Vokie
tijų keliauti negalėjo, todėl
KIEK ŠIEMET NUMATY
jie paprašė atlyginimo už da- J
TA ATŽELDYTI MIŠKO
rbų. Savininkas neatsilvgino.
Tada jie atsivedė vietos poli-

KINU KARIUOMENE ŽY
GIUOJA I JEHOL

ŠANCHAJUS, liepos 22. —
siginklavimo konferencijoje va įsiveržus Į .Tehol provincijų
kar kilo vaidai ir nepaprasta^ japonų kariuomenei, iš Peipi
triukšmas, taip kad1 atstovų ngo ir apylinkių ėmė žygiuoti
posėdis turėjo būt nutrauktas. gausinga kinų kariuomenė, kuSvarstymu matu vienas Pra riai vadovauja buvusia Mandžiū rijos valdovas maršalas
ncūzijos atstovas socialistas

, .

,

atsiskaityti su 6 darbininkais, i

Buvo manoma šiemet atželeij» ir konfiskavo kupranugaapje
ha miSko> be
rį. Savininkas siūlė porų ark
to, likusi dalis nuo praėjusių
lių, bet jie nesutiko. Sav. pa
metų — apie 1,440 ha. Taigi
Olimpinėse pasaulio žaismėse Los Angeles’e, Cal., dalyvaus 58 kraštų sporto kuopos žadėjo atsilyginti po keletos i iš viso buvo manoma šiais me
Čia atvaizduojamos ti> visų kraštų vėliavos. Žaismės prasidės liepos 30 d. ir tęsis dvi savai- dienų. Kupranugario eina Pa*įtajs atželdyti "a "ic"5140 ha
tos.
žiūrėti dauff
I,T.,
-*i - -*i z
daug žmonių.

• Vidutiniškai miško tenka kiek

DINGĘS LĖKTUVAS NE- ,
SURANDAMAS

CHICAGOJE

SANTIAGO, Čili, liepos 22.1 MOKESČIŲ KLAUSIMU
- Andai dingęs Andų kalnuo-:
se Pan-American Grace Imi-j Cook’o apskrities 1930 me3OS lėktuvas su 9 keleiviais vis
mokesčių kbmeimas palendar nesurandamas. 50 ieško-1 gva jšpainiojamas. Tuo reikato.jy vakar grižo be nieko. Ka-.ju užsiima patsai apskrities
Iriuose siaučia, sniego pūgos. teisėjas Jarecki ’s.

MIRĖ NUO PAPŪGOS
ŠILTINES

Nuo papūgos šiltinės Cbica-

cvifcta 1/ovTnADAvnA vienai urėdijai atželdyti apie
KVIESTO KONTRABANDA 19 ba miško, Dėl gąmaJos tam
[
R
UN _
, reikalui sumažinimo, bus ga

Prieš kiek laiko prie Tilžės

goi viena moteriškė nare, o ,
, ,T
, .
"
, .
’
buvo sugautas Nemune laive- '
kitos dvi serga.

....

.

.

lima šiemet apsėti tiktai apie

ba misko ir apsodinti apie
.

.... i»ou na.

'1Vi
]j8, kuriame pasienio policija
Sveikatos departamento ko- rado apie 3 centr. kontraban-'
ĮVEDAMAS unijos
misijonierius praneša, kad nė-, dinio sviesto. Pajutęs bėdų,
DARBAS
ra baimės, jei ši liga pasiro-lpats kontrabandininkas įšoko
do. Ji nėra nuo sergančių žmo į vandenį ir nuo policijos pa-s OTTAAVA, III., liepos 23. —
nių limpamoji. Tai tiesioginė į sislėpė. Paskiau kontrabanda' Prie statomos Marseilles užVakar baigės nustatytas lai
ATSKRINDA
VOKIEČIŲ
tingas jvvkis nebuvo dar už'r K»' ""žu,irtas,
kas nekilojamųjų savasčių sa tarp papūgos ir žmogaus liga. j sviesto ir kitų produktų perįtvankos dįrks tik vieni unįstai
baigtas.
j
Tai Įsiveržimo priežastis.
LAKŪNAS
Daug papūgų importuota į§|Xemun? dar Padėjo. Tačiau darbininkai. Taip nusprendė
vininkams paduoti savo prie
kontrabandos polici- darbus vedanti kompanija.
įšinimųsi prieš didelius mokės šiitu kraštą. Matyt, tarp
i
BERLYNAS,
liepos
23.
—
KANCLERI
SPAUS
PER
jai
iš
vienos'ar
iš kitos pusės
Anų dienų neunistus darbi
VOKIEČIŲ ULTIMATUMAS
čius. Daugiau kaip 50,000 sa yra sergančių. Žmonės turi jų
1
J
J.
Valstybes
per
Atlantikų
RINKIMUS
vis
pasiseka
suimti.
ninkus puolė unistai. Riaušė
KONFERENCIJAI
saugotis.
.vininkų tai padarė.
išskrido
žinomas
lakūnas
kap.
se 1 darbininkas žuvo ir apie
I
'
1
ŽENEVA liepos 23 _ Vo- • BERLYNAS, liepos'22. —AVolfgang von Gronau. Skrin-i Apskaičiuojama, kad apie
VOLDEMARO
BYLA
RUG

25 sužeista. Tas paveikė Į tai,
kietijos vyriausybė prisiuntė Prfls’i°s socialistų, centro ir,da per Islandiją, Grenlandiją į 150,000 savininkų bus padavę AGENTŲ APSIRIKIMAS
SĖJO 20 D.
kad “open sbop” darbas bū
ultimatnraą nnaiginklavimo ko' <’P!nokrat'’prijos nusprendė ir Labradorą.
i savo pasipriešinimus prieš
tų panaikintas.
Sausieji agentai vienam tro
nferencijai
! prieš kanclerio von Papen’o' Su juo kartu skrinda jo pa-į 1930, 1929 ir 1928 metų dideVoldemaro byla dėl pasisa
<e pamatė kebas skardines.
karo diktatūrų kovoti per par- j dėjėrjas vairininkas, mecbani-1 bus mokesčius. Juos visus reivinimo 50,000 danų kronų nu SUJUNGIAMI RYTINIAI
,kės
. išklausyti.
.v,,
,• T i j S i iTad atplėšė troko dureles ir
A okietija reikalauja, kad ]amento atstovi} rinkimus be- i kas ir radijo operatorius.
Ir kada tas bus .
r
sitraukė tokį ilgų laikų, kad
GELEŽINKELIAI
atlikta
j vienų penkių galionų skardikonferencija pripažintų jai ly-1 pOs mėn 31 d
į
'_________
net
jo
gynėjai
buvo
priversti
c "... y.
...
nriuę suskvlėjo. Išsiliejo gazoligybę ginklavimosi. Priešingai į Cia ir kito8o pn-lsij08 dalv.į
Savo kebu čia pat liepos 251_‘_
•
’’ *
DVI MERGINOS NU
paprašyti, kad bylų pagreitin IVASITINGTON, liepos 22.
nas.
gi, jos atstovai išeis iš kon- se aregtuota apie 150 komu-į
diena.
Savininkų
savastys
nuo
ŽUDYTOS
ti) ir greičiau nagrinėtų. Gi- — Tarpvalstybinė prekybos
ferencijos.
i njsįų
atsišaukimų skleidi- pardavimo bus apsaugotos, jei j Puntan Products Co. jškėlė rdėti, kad
tr jbunole nusi komisija pripažino sumanymų,
LAKE
CTTY,
Minn.,
lieiki
tos
dienos
kiekvienas
už-|
skund
ų
prieš
agentus.
Reikamų. Tais atsišaukimais darbistatyta jų spręsti rugsėjo 20 kuriuo apie 300 atskirų ryti
DRAUDŽIA TURĖTI SVE- pinkai kviečiami visuotinan pos 22. — Antradienio vaka-imokės nors ketvirtdalį moke-Uau.la atlyginimo.
I d.
nių geležinkelių, išėmus NauTIMUS PINIGUS
! streikau.
! ra dvi jaunos merginos su ne- sčių. Kitos dalys turės būt išApie Voldemaro bylų su pu-j j0Si0g Anglijos geležinkelius,
žinomais vyrais išvyko “pasi- mokėtos kas 60 dienų. Kas to REIKALAUJA PANAIKINTI Ik. Štenceliu nieko negirdėti Įjungiama į keturias geležin
MADRIDAS, liepos 22. —
BERLYNAS, liepos 22. — važinėti” ir dingo. Dabar pa- nepadarys, tų savastys bus iš- BIURUS IR KOMISIJAS
kelių sistemas.
Ispanijos vyriausybė piskel- Lippog
15 d Vokietijoi lpi Znmbro upę rasti abiejų statytos pardavimam
NAUIAS MOKSLINGAS
Tos keturios sistemos yra:
AVASHTNGTON, liepos 22.,
bė, kad gyventojams yra gne- ■ bnvo 5,492,000 bedarbių.
lavonai.
MIŠKININKAS
Pennsvlvania, C. and O. Ni
žtai uždrausta turėti svetimų ___________________________________________ ___________________
NUBAUSTA KALBUMU — Senatorius McKellar, dem. Į
ekei Plate. New York Central,
iš Tenn., reikalauja panaiki-1 _. .
x
kraštų pinigus. Kas gauna PAŠVENTINTA ŠV. TERE-i Sąryšy su pašventinimu įvy- i
1
Šiais metais p. Bakutis baj- Baltimore and Ohio.
svetimą piniffų, tas būtinai SĖS BAZILIKOS ŽEMU- i ko per visą savaitę bažnytinės Misa May Romano, 2905 Di- nti visus vvnausvb^s 73 biu- ■ . „ .
,‘ .
, ,
. , *. .. ’ _ .
„ ge Prahos aukštosios mokyk- Įjungiami į šias sistemas
Jų -v,
visų-\v-už-,.Jos miskinmkvstes skvnų
, - ir
tuojau tari juos pakeisti savo'
TUMIOJI DALIS
!iškilmės, o pašventinimo iški- versev parkivay, nesenai au .rus ir komisijas.
.
z
laikvmui per metus išleidžia-.
, ..
.
. (suliejami krūvon) geležinke
krašto pinigais.
tomobiliu
įvažiavo
į
vaikų
bū’ .
....
. , , . 1 gavo miskmmkvstes mzime- liai yra 57,000 mylių.
PARYŽIUS, liepos 11 (per j lmėse dalyvavo 4 kardinolai, rį gatvėje ir vienų sužeidė.'™1
48 milijonai dolerių..
lfj.
• Pripjf fai jis bu.
paštu).
Prieš
35
metus
Pro
;
''
‘
“
'iolika
vyskupt,.
Šventojo
!
s
’
akoma
_
'
(as
DERYBOS TARIFO
jai nebuvo pir-i^.
reikalauja panaikinti
bft
Dotnuvos tpchnikn;į
POPIEŽIAUS AUDIEN
ncūzijos
miesto
Lisieux
vieTėvo
atstovas,
keli
šimtai
ku1
KLAUSIMU
masis kartas.
|’,kn? Boardų, siuntimų boardų ,mų ir kelis metus Lietuvos
CIJOJE
nuolvne mirė jauna visų did- nigų ir vienuolių ir daugiau
Teisme išsiaiškino, kad be 'r
biurų,
1 miškuose ėjęs praktikų. Dabar
BUENOS ATRĖŠ, Argenti- žiai gerbiama vienuolė. Prieš kaip 50,000 tikinčiųjų. Iškil to žioplo automobiliu važinėj jis paskirtas IT eilės giriniu | VATIKANAS, liepos 23. —
KOJINIŲ DIRBTUVES
na, liepos 22. — J. Valstybės 7 metus Popiežius Pijus XI mėse atstovauta daug įvairių jimo Miss Romano antri mei ku.
Šventojo Tėvo Pijaus XI au
UŽDARYTOS
turi derybas su Argentina ta- jų Įskaitė Bažnyčios šventųjų kraštų. J. Valstybes atstovavo tai neturi savo automobiliui
diencijoje vakar buvo monsig.
rifu sumažinimo reikale.
tarpan. Dabar jos pagarbai j kardinolas Dougberty, Phila- jokių “laisnių.”
KAUNO MIESTO SKOLOS ,Quille iš Cbicago.
mieste Lisieux statoma didelė delphijos arkivyskupas, ir Cle
Teismas jų nubaudė 30 die TITGTT POTNT, N. C., lie
PASKIRTAS AMBA
majestotiška bazilika. Tomis velando vyskupas Schrembs. nų kalėjimu ir 100 dol. paban- pos 22. — šioj valstybėj apie
Kaip miesto burmistras inž. PLATINKITE “DRAFOA”
i šimtas kojinių dirbtuvių už
dienomis pašventinta žemuti-j Prieš trejus metus bazilika da.
SADORIUM
A. Graurogkas pranešė mies
daryta, sustreikavus darbinir.ioji baziljkos dalis (kripta), i pradėta statyti. Ir palengva
to tarybai, Kauno miesto skoORO STOVIS
ROMA, liepos 22.
Buvu- i Ta vienuolė yra garsi šv. darbas pažangiuoja. ŽemutiCook’o apskrities advokatai,nka™*‘
6,000 darbininkų loR dabar
^joo/JOO H.
sis Dalijos užsienių reikalų Teresė Kūdikėlio Jėzaus. Ji niojoj ba7zilikos daly bus vie- trankia teisman visų eilę įmo-jnPturi dar'K)tų, 0 8n amortizacija (ligi
CHTCAGO TR APYLINniinisteris Dino Grandi’s pas- plačiai žinoma vardu “Mažo-, tos 3,000- žmonių, o viršutinio-, nių už nemokėjimų asmeniškų Kai kur vyksta riaušės. Da- 1948 metų) — 14,708,000 litų. KER. — Šiandien saulėta; vėkirtas ambasadorium Anglijai, ji Gėlelė.”
Į joj — 15,000 žmonių.
'mokesčių už 1930 metus
ug areštuojama.
Šiemet iš tų skolų miestas tu- siau.

Neklausė Italai atstovai susi- ne^ur’ norn ^z>niti Jehol probūrė kuopon ir rengėsi pulti' v'nc^' ^'k nor* suras^ sa_
prancūzus. Tuo momentu įsi-'vo štabo pulkininkų Išimoto,
kišo T. Sąjungos rūmų sargy-1 kur’s ^vvko i Jehol provineiba
.
i ja it ten dingo. Japonai paVakar vėlai vakarą tas ypa- i ‘H*. karl tas *>' pulkininkas
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ištrėmė, uždarė į kalėjimų., — įturi pasidaryti katalikiška, ar
bės, kas jų gaivintų i/ nuo kitų tautų skirtų.
ber ar laimėjo? Ne. Pats pa ba jinai žlugs. (Fr. Zacli).
Kada Lietuvos diduomenė neteko savo
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius
galiau ištremtas, stovėdamas
S—nis
kalbos, tada neteko nė jos dvasios. Kuomet (Sv. Tėvo Pijaus XI 75 m.
PRENUMERATOS KAINA: Metams — *0.00. Pu
dama nei laiko dvasios nei re ant mirties slenksčio, šaukiasi
sei Metų — >8.60, Trims Mėnesiams — 18.0#, Vienam
iškilo karas, ištautėjęs luomas ne tiktai kad
sukaktuvių proga).
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
žimų, atkakliai gina tai, kas tps pačios Bažnyčios atstovus
nestojo ginti savo tautos, bet nestojo ginti
tų — *0.00. Kopija .Ola.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų naųrųNiekada pasauly Bažnyčia netikėliams atrodo esu pase ir pareiškia, kad jis nori mir
Bna. Jet neprašoma tai padaryti ir neprislunCiama tam nė savo tėvynės: jie žudė savo brolius, liejo
nę ir gyvenimui netikę. Ji tu ti katalikų tikėjime. Vadina
tikslai pašto šankių.
jų kraujų, draskė savo tėvynę, atplėšdami nebuvo taip persekiojama ir
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 18:00 vai.
ri ilgų istorijų, bet kartu yra si, Bažnyčiai, kurių pirma no-?
Skelbimų kaiaoe prlstanfiiamos pareikalavau.
josios žemes ir atiduodami jas lietuvių mir atakuojama, kaip šiandien.
Bet taip pat ir pasaulis nie jauna ir energinga. Jos sūnus rėjo pavergti, kuriai atėmė (Iš pasikalbėjimo su p. DobSkelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 tingam priešui — lenkui, kurio kalbų ji pa kad nebuvo BažnyHos para-!lengva MžudJ'ti ir kalėjimuoslaisvę, dabar pats lenkia gal
sisavino.
vai. po piet
kevičium)
mos
taip
reikalingas,
kaip
<lu,la
“
Sunkti,
tačiau
ji
žuvovų. Labai įsidėmėtinai šia pro
Mažosios Lietuvos sūnūs — lietuvninkai,
,
. ... • •
;siuosius
siudsius Dalančia
pakeičia cvvaisifti
gyvaisiais, ga pažymi vienas žymiausias
1* Rygos sugiįžo Lietuvos
priėmę vokiečių kalbų, atkartojo tų pačių tau bar, nes moderniškoji pago
kurių jai niekad netrūksta. Vokietijos istorikas Annega- de^ac-ija. piekybos deryboms
tos atsižadėjimo tragedijų Klaipėdoje, Tilžė- nybė niekad nejautė tokio di“DRAUGAS”
Kankinių kraujas yra krikš ros: “Jei ne kitur, tai tikrai?“ L“tv‘ja- Delegacijos pirmi,
je ir kitose vokiečių valdomose srityse, ku- i delio bankroto, kaip kad mū
UTHUANIAN DAILY FRIEhiD
rių padarė ištautėję lietuviai Vilniuje ir ki-ĮsU laikais. Dėl to ir nuostabu, čionių sėkla. Nėra čia žemėj prie Napoleono kapo turime nl,,kas P- ““'>k<’'r>«‘“» nušvietė
Publlsbed Daily, Except Bunda/.
jokio kito žmogiško veikalo, suprasti, jog menkniekis šiuo
BDBBORIPTJOM8: One Tear — *0.00. 81x Montbs tuose sulenkintuose Lietuvos kraštuose. Nie- kad
Dievo Apvaizda, kada
— *8.00^ Tkree Montbs — *8.00. One Montb — 70c.
kuris būtų vertas taip didelio žemės didybė prieš dangaus
Derybos galutinai baigtos ir
Burope — Ons Tear — *7.00. Bis Moatks — *100.
kad neužmirškime: žuvo kalba — žuvo tau Bažnyčiai gręsia didžiausi pa
susidomėjimo
ir
nagrinėjimo,
Oepy — .00o.
galybę, kuri ir pasaulio valdo- parafuotas susitarimas pabū
ta! Nesvaiginkiiue savo galvų saldžiomis sva vojai, skiria jai tikrai taurių
▲dvertisšnc ln “DRAUGAS*' brlnps bert results.
kaip
kad
Romos
katalikų
Baž
Adyertistnc ratee on applloatlon.
vame tam tikru laiku sušun-, kiamas vyriausybėms patvir
jonėmis, klastingų sirenų čiulbėjimu. Taip žmonių, kurie savo pasiauko
nyčia.
Ji
buvo
liudininkė
be

ka: ‘tik ligi čia, — netoliau!” tinti. Susitarimo turinys pa“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago elgdamiesi, mes gaminame savo tautai pra jimu gina Bažnyčios laisvę ir
sikuriančių
visų
valstybių
ir
teises. “Mes didžiuojamės da
Bismarko, kultūrkampfo va|uaaus i piovizoriumųj kuris
žūtį!
religinių
institucijų,
kurios
do, likimas visiškai panašus i ^uvo sudary tas birželio mėn.,
Antra, yra faktas, kad kuomet ištautė bartiniu mūsų popiežiumi, mū
žinomos
mūsų
dienų
pasauly
;
j Napoleono likimą, Kaleno--i,ik s“ tu0 6kirtumu, kad <1.
jęs lietuvis susipranta lietuviu esąs, PIR- SU tėvu... Pažymėsime ypač jo
jinai,
be
abejo,
susilauks
ir
jų
k j
!bar nustatyti ir kontingentą
MIAUKIA MOKOSI SAVO GIMTOSIOS mėgstamų posakį: “Galite rei
Jau
šie
keli
Bažnyčios
isto'Lietuvos Raporto prejomis į
visų
išnykimo.
Ji
buvo
didin

KALBA AR DVASIA?
KALBOS. Argi man reikia išvardinti tuos . kalauti Mūsų gyvybės, bet ne
mūsų tautos garbingus sūnus, kurie susipra- mūsų tylėjimo”... Kų gali pa ga ir aukštai gerbiama prieš. .rijos bruoželiai ganėtinai oa-|LatviW- Šituo atžvilgiu pušie
kajp nnostabiai gvv/,„ 'kta visa, kas buvo galima o
Garsusis kardinolas Mezzofanti mokėjo to lietuviais esu ir, jau užaugę ir mokslus iš-, daryti prieš tokį žmogų toks saksams įžengiant į ęntaiin
.,, . Kristaus Bažnv-'san,om,s
suvaržymo
apie 70 kalbų ir pusę tiek tarmių. Jisai mo ėję, pradėjo lietuviškai mokintis. Mes nevie- Musolinį ar kuris kitas,” ta jos salą, prieš frankams per-.
einant
Rleinų,
kada
dar
grai

sąlygomis.
Visoms
prekėms,
šo Brillant.
kėjo ir lietuviškai.
čios įkūrėjo, žodžiai: “Tu esi
nų jų pažįstame; juos gerbiame ir mylime!
kų ..iškalbos menas garsėjo uola, (Petras) ant tos uolos kurios mus interesuoja, išsky
Vienų kartų Romoje lankėsi du Lietuvos
Kaip gi atgimė visa Lietuva? Kada lie Šio popiežiaus pontifikavi
dvarininku. Jiedu susitiko su garsiuoju kar tuvis pradėjo mylėti savo kalbų, kada pra- nio urėtais Bažnyčios gyveni- Antijochijoj ir visuose švent- jaš pastatysiu savo Bažnyčią, rus kiaušinius, išgauta dides
namiuose dar buvo tebegarbi ir pragaro vartai jos nenuga- ni kontingentai, negu buvo
dinolu, kuris jų paklausęs iš kur svečiai at dėjo jų gerbti, jos mokintis, jų skaityti granemažiau buvo audrinLietuvos eksportuota į Latvi
vykę. Dvarininkai pasisakė, kad jie atvykę žiausia kalba pasaulyje — tada tauta atgimė.1 gas> kAip kad ir žiauriojo Ne- nami stabai. Ji ir toliau galės j jri ^Įat jy ygy"
ją tais metais išvežta II mil.
nesusilpnėdama
laikytis,
nes |
•
•
i •
m •
v* •
i
i* •
• •
\
uoiiuiiuvicuiia,
±<xxrv.
v vio, nco
iš Lietuvos. Kardinolas pradėjo su jais kal Ne mes vieni
toki. Tais pačiais keliais ėjo rono laikais. Meksikaniškas Kristus iai tos nastovnnm ™ i Žmonija dabar stovi prieš št. Dabar latviai tegalėjo su.„sbritsi „i.™ «.»i nstus 3“ Į““ Pastovumė S»bėti lietuviškai. Bet kaip jis nustebo, kuo visos tautos.
režimas, apskritai, visoje Baž rantavo
Kai aš pamąstau didžių alternativų; jai reikia teikti tik 9 mil. št. kontingen
met patyrė, kad tuodu Lietuvos šalies ponu
šiandie tuo pačiu keliu pradeda eiti ai- nyčios istorijoje nenaujiena. anas pasibaisėtinas audras, ku pasirinkti Romų ar Maskvą. Į tų, padarydami visa, kų. sulig
nemokėjo lietuviškai. Kardinolas, patsai ge rių tauta. l)ar tiktai prieš keletu metų airių Bet pokariniais metais Bažny
rias Romos Bažnyčia yra perji pabrinks savo vadu; savo įstatymais guli. Nort
ras savo tėvynės mylėtojas, davė jiedviem kalba tebuvo vartojama, kaip ir mūsų lietu čiai teko gyventi ir veikti itin
ne
Kristų,
tik Antikristų, — kiaušiniu kontingentas mažėstokį pamokslų, kurio jiedu niekad neužmiršo! vių skurdžioje praeityje, tiktai šiaudinėje pa sunkiose sąlygose. Napoleonų, gyvenusi, jokiu būdu negaliu
galime būti tikri, kad žlugs į nis už praėjusių metų imporKaip tiedu ponu, taip ir visa Lietuvos stogėje. Šiandie jai iškilmingai atidaromi ; Bismarkų, Henrikų gadynę pa suprasti, kaip ji gali kada visa dabartinė kultūra, visas tų, bet jis pašalina liet kurią
diduomenė nesisarmatijo savo lietuviškos kil vartai i Airijos valstybę — jos valdžios į'Stai- į keitė Stalinų, Kalesų ir kt. nors sugriūti,” sako didysis moderniškas pasaulis, kaip užsienio, kaip Sov. Rusijos ir
istorikas Macaulay.
mės, visur pabrėždami lietuviais esu, ypatin gas, mokyklas, teatrus ir tt. Atgyja airių tau-' viešpatavimas,
Antikristas niekada nelai- kad ^US° Babilono, Romos ir;Lenkijos konkurenciją. Ji teks
gai Lenkijoje, Varšavoje — čia buvo didelė ta — jinai niokosi savo gimtosios airių arba į
Bažnyčiai niekuomet netrū- mės tos kovos, kurių jisai drį Atėnų valstybės su savo gar-, išlaikyti tik iš Latvijos vidaus
garbė save lietuviu vadinti, bet didžiuma tų keltų kalbos.
kiaušinhj gamintojų pusės.
...
.
. .
|ko atkakliausių priešų, bet sta vesti prieš Kristų. Viskas siomis kultūromis. Žlugo jos,
ponų lietuviškai kalbėti nemokėjo; mokan
Meskime akimi i Amerikos airius, fevie 1 „ *. • •• 4. • •
• •
praeina ir nyksta, bet tik tas, tik ne ta amžių tvirtovė—Ka- Kas dėl užsieninių, mes virsta
4 .
.
. .
.
I greta jų ji turi ir įstiknmautieji gi lietuviškai kalbėti sarmatijos savo
suomenė piadeda susiprasti: jinai, pajuto, 1 sjų
kurie visada yra pa- kų Kristus mokė ir savo mir- talikų Bažnyčia. Ji ir ant mo- me Latvijos rinkoj faktinais
gimtosios -kalbos, jų paneigdami, pažeminda kad kalba ne sava, bet savo amžinų priešų
sirvžę paaukoti savo gyvybę tinai užantspaudavo, pasiliks derniškojo pasaulio griuvėsių kiaušinių importo monopolis
mi, vadindami nekultūringų žmonių kalba.
vergėjų anglų kalba. Airiai jau įveda savo
mokės gražiai žaliuoti ir kles tais.
“Vai koki jie buvo kvaili žmonės!” pa keltiškų kalbų į Amerikos universitetus, ko už jos idealus. Meksikoj paro amžinai. .............
Napoleonas, pasiekęs aukš-[tgti’ kaiP ^žaliavo ir išaugo ;
manys sau nevienas amerikietis. Taip, tai legijas. Kam jiems tai reikalinga? Jie jau dyta nepaprastai daug žiatirūmo, bet katalikybė ten nėra-čiausio' savo garbės laipsnio, [ant seao3° pasaulio kultūros*
SUMAžfiJO AUDINIŲ
tiesa. Jie buvo toki pat neišmintingi, kaip žino, kad jie yra airiai ir jie nori būti airiais.
išgriauta, o tik moraliniai „su- kada prieš jį lenkėsi viso pa- "nuvesių
mūsų dienų Amerikos lietuvių patrijotai, ku- į
IMPORTAS
Šitų tautinės gyvybės dėsni geriausia su stiprėjusi. Bažnyčia pergyve-i šaulio galiūnai, manė, kad ir
Ir jeigu mums privalu grųrie mano, (tiesų pasakius, jie patys savo šir prato Amerikos frankai, kaip mes juos vadi
dyje taip nemano!), kad ii- Amerikos lietu name — kanadiečiai prancūzai. Trijų šimtų no ne vien daug despotų ir .kat. Bažnyčia jam turės nust-J žinti Europai, vieningumo dva
į įvairiausių režimų, bet ir da-į lenkti. Bet Bažnyčia tp nepa-įsių ir jų apsaugoti nuo gręNors šiuo metu yra pats sevių .jaunuomenei nėra reikalinga lietuvių kal
metų kova, kurių jie vedi? & u savo vergėjais į ug valstybių. Valstybės atsi-įdarė. Už tai keršydamas jis.siančių pavojų, stenkimės jų zonas audinių pirkimo, tačiau
ba, kad užtektinai teturėti savo širdyje lie
ang ais, uzgiūdino jų dvasių. Jie verčiau žus, randa ir žūsta, o Bažnyčia te-, užgrobė popiežiaus valstybę, sutaikinti su Kat. Bažnyčia! šiemet pakėlus įvežamuosius
tuviškų dvasių.
bet savo tautybės ir tikėjimo, kas pas juos į)(',ra vįs Įa pafį. jį nežiūrė- patį popiežių (Pijų VI ir VII) (Henry Massis). Europa arba! iš užsienio audiniams muitus
Kaip augmuo be saulės spindulio, kaip yra glaudžiama susiję, neatsižadės. Ne veltui
ir padidėjus savo vietos gažuvis be vandens, kaip žmogaus kūnas be , šiandie prancūzė kanadietė motina, mokinda įbę už savo vairų prieš Dievų ir tautų! Pa- - Ir Jūs, šių faktų akivaizdoje, drįstate rašyti Į minių vartojimai, užsienio pesielos negali gyiuoti, taip tauta negali gy- nia savo kūdikėlį maldos, jam sako: “Šiukš- Į žvelgkite tiesiai į akis ir paklauskite savęs: j į lietuviškus laikraščius išilginius straips- rkamų gaminių šiemet, palyvuoti be savo kalbos! Tokia tauta yra nu-į tu, vaikeli, nekalbėk į gerąjį Dievų angliškai: j kur yra lietuvių tėvų vaikai — jaunimas į nius, svaigindami ir klaidindami dar tuos, Į ginus su pernai, sumažėjo 47
rusi, kaip kad miršta kūnas, sielai jų aplei- ; Jisai tavęs nesupras!” Kanadiečiai yra Loui- priėmęs anglų kalbų? Jie pakeitė savo pa- I kurių širdyje dar šiek tiek yra lietuviškos ki- nuoš. Be to, verpalų impordus; miięs žmogus >ra lavonas: ji»ai neatgis į sianos akadiečių broliai — jie yra Evandže- vardes svetimtautiškomis ir spiovė ant viso, • birkštėlės! Ar Jūs suprantate kokį Jūs dar- tas taip pat 20 nuoš. suniažėiki Paskutinio Teismo. Taip ir tauta, nete- į linos dvasios ainiai!
įkas lietuviška — spaudos, organizacijų, 1116- I bų atliekate? Ar Jūs tai darote ramia sųzi- jo ir 76 nuoš. sumažėjo tekskusi savo kalbos, via netekusi savo gyvvVisuomenės Vadai, Jūs nešate atsakom} Į kyklų ir bažnyčių! Jie lietuvių tautai žuvąl Į ne?!
J. N.
tilės žaliavos importas.
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“D R A U G A S”

RYGOJ PASIEKTA VISKO,
KAS BUVO GAUMA
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G. Budreckas—Baaguolis

GYVENIMAS - MOKYKLA
“Eisiu, eisiu, kur vėsus včjalis
Glosto veidų, — kur rasotos žydi
lankos.

į tų naujų, užkerėtų, šviesių buitį,
Kur vadina tavo krapsmos, šviesios
rankos” —
V. Patinas—Mykolaitis

tik svajonėmis žaidimas? Ar ne mes pa
tys laimės kalviai? Ar nėra neiškaltų sta
tulų? Argi nė nuo mūsų pačių pareina
laimėjimas ir gyvenimo laimė? Pagaliau,
kuriam tikslui feikalingas protas?
Taip. Gyvenimo klausimas yra sun
ku išspręsti. Tai pripažįsta visi žymieji
žmones. Taip pat apie tai nepraeina nepaminėjęs ir V. Putinas—Mykolaitis:
“Kokia plati gyvenimo arena
Ir tiek kelių, ir tiek garbingų
žygių!
. .

Bėga diena po dienos, o metai po me
Tik aš beprasmiam rūpesty kas
tų. Žmonija ir kartu visas pasaulis kru
dienų
ta, juda, kuria, griauna, protauja,—gy
Tų pačių votį kvaršinu ir mygiu.’
vena. Taip, gyvenu aš. gyvena draugas,
Spręsdami gyvenimo klausimą, esa
gyvena ir visi.
— Kam aš, draugas ir kiti visi yra me “beprasmiam rūpesty kas dieną”, nes
ant žemės? — taip gal paklaus kas nors. visa mums prieš akis nežinoma ir slėpinViską galima sužinoti, pažinti ir ap ga, kaip Salomėja Neris sako:
I
“Rytojus mano tolimas,
svarstyti, bet teisingai sunku ir išspręsti.
Nežinomas, neaiškus —
Kodėl ? Gimstame, augame, bet subręsta
Taip laukiamas, taip norimas,
me ir pagaliau senstame, bet neužklauKaip mylimojo laiškas”.
siame savęs, kodėl gyvename?
Sąvoką “gyvenimas” yra mums sun
— Neapsimoka, — pasakys kas nors,
ku išspręsti. Apie tą sąvokų daug kas
— apie gyvenimą ir jo tikslą nagrinėti!
laužo galvas ir pareiškia savo nuomones.
— Argi, — aš atsakyčiau, — tiesa?
Ar tik gyvenimas klaiki svajonė? Ar Taip pat tvirtina ir J. Gobis:' “Gyveni-

ma pasimokyti ir juos išnaudoti. Praeitis
— tai gyvenimo simfonija, skambinanti,
kus buvo nuveikta, kas — padaryta... O !
pats gyvenimas, — sako N. A. Rubakin,
-— juk ne kas kita, kaip nuolatinis veiki
mas. Veikime ir yra gyvenimo esmė. Apie
žmogų, vadinas, ir apie mus su jumis,
mieli skaitytojai, galima spęsti tik iš jo
darbų, iš to, kų jis įnešė į gyvenimų, ką
jis yra padaręs, sukūręs per savo amžių,
kuo yra pasireiškusi jo gyvenimo esmė.
Kūryba? Kūriniu? Griovimu? Ką jis kno kiekvienas žmogus jame — tai atskiras rė, ką jis griovė ir vardan keno interesų !
ratukas.“
• jis tatai darė? Ir kokiam dievui tarnavo
Žmogus, tas mažutis atskiras gyve- šis žmogus per savo amžių? Arimanui —
ninio ratukas arba, kaip kun. A. Rodn- tamsos, priespaudos, smurto, melo ir vi- '
quezo, S. J. sako, “puvėsių ir pilnas kir- šokių kitokių bjaurybių bei šlykštybių
minų bei pelėsių maišas,” gali milžiniš- 1 dievui? Ammrdui — šviesos, laisvės, meikus darbus atlikti visuomenės labui ar lės, tiesos ir natūraliai iš viso to išplau
savo gerovės ir palikti juodžiausius dar kiančio žmonių vienijimosi ir jų savitarbus, nešančius net ištisoms tautoms pia- pio paramos dievui? “Bet Schopenhaner’- !
žūtį. Žmogus — mažasis gyveninio ratu is visai kitaip supranta gyvenimą. Jam '
kas gali palikti tiek pavyzdžių, iš kurių atrodo, kad “gyvenimas savo esme yra
galima pasimokyti. Taigi tas didžiojo gy kentėjimas; teigiamo malonumo nėra; jei- !
venimo mechanizmo ratukas — žmogus gn retkarčiais* ir pasijuntame išsivadavę
turi daug reikšmės kaipo įvykstančių vei- iš kentėjimų, tada tai reikia pažymėti kaikmių faktorius, iš kurio pavyzdžių gali- >ko neigiamasis malonumas.” Gabiausiai

mas, gyvenimas... Tai yra viena iš pai
niausių ir viena iš paprasčiausių sąvokų:
visi supranta žodį ‘gyvenimų’, bet nė vie'nas filosofas dar bendrai nėra supratę gy.I veninio esmės...”
Tikra tiesa yra, kaip rodo ir didieji
į gyvenimo pavyzdžiai, kad gyveninio me-clianizmas yra didžiulis ir sudėtingas,
Žmogus tik maža dulkelė, tai tik atskiras
ratukas to didžiulio mechanizmo — gyve
nimo. ‘ • Gyvenimas, — sako dr. Kl. Ruginis, — yra vienas didžiulis mechanizmas,

t

Orisson Svett—Marden’as, žymus AmerL
kos rašytojas, mano, kad “gyvenimas --1
tai privilegija jėgoms išbandyti...” Taigi
gyvenimas — nuolatinė verdanti kova už
būvį, už duonos kąsnį, veikimas visuome
nės labui, nuolatinis kūrimas ar griovi
mas, judėjimas ir tt.
Svarbiausieji gyvenimo meclianiznm
ratukai — tai žmonės. Todėl jų darbai tai pavyzdžiai, iš kurių galime tikrai pa
simokyti. Jeigu pasakysime, kad gyveni
mas — mokykla, tai čia visai nesuklysime, nes gyvenimas pilnas pavyzdžių, kurie rodo, kaip reikia gyventi, kokiais kc
bais vaikščioti, kas daryti... Tad gyvenimas — tai mokykla, o mokiniai — visi
tie, kurie iš jo ima žinių. Daugeliui iš
žymiųjų žmonių buvo gyvenimas tikrai
mokykla, kuriais keliais reikia vaikščioti
ir kokie yra gyvenimo uždaviniai bei pareigos. Už tai jiems teko daug ko patilti:
vargo, bado, skausmo, sąžinės graužimo
ir tt. Jie dabar turi daug reikšmės kaipo
kelrodžiai ar mokytojai. Jų gyvenimo pavyzdžiai vienu balsu sako: “Gyvenimas-mokykla, o kas gyvena, tas ir mokosi, ne
žiūrint į tai, kur jis ir kaip gyvena.”

*
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Prašau Į Mano Kampeli
—---------------- Rašo prof Kampininkas/

DRAUGAS

Sveikata - Musų Turtas.

P

VČI PA2IDnnČ PI CMAl.!lausko opozicijoj. Kokius plaICL rAdlnUUt riXUAAI

TININKAI

turi PlečĮkaitis ir Puplauskas, kol kas
1 dar sunku pasakyti. Tačiau
visai gerai žinoma, kad nei
Plečkaitis nei Paplauskas nei

J nus tRli 8umanymus

NAUJOS KNYGOS.

“ATLAIDŲ ŠALTINIS’’
Gale halitosis gali būti ir
dėl persivalgymo. Kada žmo
Lietuvoje yra toks Sidabrą- ma, kad Lietuvoje prie tautišIš5jo .g spau(los ,„a|(|a|,„v.
gus valgo daugiau, negu jo Lenkai diriguoja jų veikimui.
o miestelis, kuris (taip pat ir į ko guvermano yra toks zokomažiausio žingsnio negali da-|gS Atlai<hĮ
ParilQ5s
Viešosios Sveikatos Biuras į kūnas reikalauja, užtektinai
jylinkės kaimai) turi labai į nas, kad policmonai visokių
Pasitarimai šiuo reikalu
ryti be atitinkam, lenkt, įstai- i* ir išv(,rti, ,f Kaziraicra5
ftvyzdingus tėvynės ricerius dr-jų maršalkų urėdus pildy- gauna daug prašymų infor- neišsimankština, negauna kiek
lenkų užsienio reikalų
gi, žinios bei leidimo. Visa ei- ;kapucinas> i51eido seserys ko.
muoti apie halitosis, kuris yra reikia miego ir neišpildo kitų
šaulių būrius. Sekmadie-( tų.
ministerijoj
nemalonus kalbėti dalykas. higieniškų reikalavimų, prade
lė plečkaitininkt} dabar tar- triniet8f Maldaknygėje yra
tais tie riceriai organizuotai,
Žmonės
yra
linkę
nekalbėti
ada atsirasti nemalonus kva Trakų bare Onušiškio rajo nauja lenkų žvalgyboje ir pa paaiškinimas apie atlaidus ir
orkestru, eina į bažnyčių, Sykį per garlaivio katast
sienio apsaugos korpuse. (K. daugiau, kaip 300 įvairių mal
, , ,
e niekad nepataiko į vidų; rofų ant balkio užsikabino du pie nemalonius dalykus, bet pas. Priežastis labai menka, ne Jaciūniškių kaime pasienio _
....
...
, . .. !O. P.). Patirta, kad vykstan- dų, kuriom popiežiai suteikė
šis
palinkimas,
kartais,
per
to

bet
žiūrėkime
kas
atsitinka.
policijos sargybinis pastebėjo ... .
...
..
.
fer pačias pamaldas vis pro pirkliai ir ilgokų laikų laukė
T
. ,
i tieji . prie
administracijos Imi- atlaidus. Nors visos maldos
Pirmiausiai,
virškinamieji
or

li
nueina.
Protingi
žmonės
ne

iš
okupuotosios
Lietuvos
peri.
.
ilį praeina. Kai kurie sidab- pagalbos. Nematydamas iš nie
. ...
.... , .
i jos bei mūsų pusėn plečkaiti- geros, bet už vis geriausio.
... „ ~
. .
ečiai dabar taip šneka: baž- kur išsigelbėjimo vienas, pa sipriešina nemaloniems gin- ganai neatlieka savo pareigi}. administracijos unijų beeinan- . , .
v
,
. ... j lunkai turi turėti K. O. P. lei
čams, jei iš jų galima tikėtis Netinkamos ir net nuodingos dus
yra tos, kurioms suteikti at
į musų pusę du civilius
yčios
statytojai nežinoję, kėlęs rankų į dangų sušuko:
kokios naudos.
valgio dalys, imamos didelė- žmones. Kai jie į mūsų pusę dimns. K. O. P. kareiviai pa laidai. Šita knygelė turėtų bū
ad Lietuva turės tokius “šau — Dieve, išgelbėk mane!
,.
Padėtis, dėl kurios beveik mis dalimis, kurių kepenys ne nuėjo apie 50 metrų, pasienio '*lydi kiekvienų pleekaitininkų tl
visų katalikų rankose. Kai
ius’ ricerius: bažnyčių būt!Prisiekiu — parduosiu visų
..
..
i
•
’
i
,
i
iki
pačios
administracijos
Iispėja
paversti
į
tinkamus
kū

kiekvienas nukenčia, kad tru
policijos sargybinis pareikala-1 ..
_
. .
na su aptaisais ............. 60c
astatę ant kelio durimis į tų savo turtų ir išdalinsiu...
nui dalis. Kūnas turi kaip vo sustoti. Tačiau nepažįsta inijos. Jogu mūsų pasienio po
mpam
laikui,
bet
kartais
ir
da

usę, iš kur tie riceriai atmar- — Kvailiau, liaukis prisiek
“DRAUGO” KNYGYNE
žnai, tai nemalonus burnos nors jų atsikratyti, ir kada mieji vietoj sustoję pradėjo licija perėjusius plečkaitininįoja.
j
dinėjęs, — sušuko kitas, —
kvapas, kuris vadinamas “ha- kiti išmetamieji organai per šaudyti į mūsų policijos sar kus užklumpa, tai K. O. P. ka
matai, jau nebetoli kraštas.
sidirba, ta pareiga puola plau gybinį ir bėgti atgal į okupuo reiviai jiems padeda mūsų po
li tošių.”
Ifollywood, Cal. — JungtiStudijuodami šį dalykų, ra eiams, ir taip žmogus kvėpuo tųjų Lietuvą. Mūsų sargybi licijų apšaudyti. Sakytasai įjijfcdstijų astrologų draugiviena “lietuviszka” gazieNEGIRDĖTI
ndame keturias jo priežastis, damas išduoda nemalonų kva nis taip pat atsakė šūviais. Iš vykis tatai aiškiai patvirtina,
I^Prekelbė, kad gerų alų ir ta taip bara mergaites:
nes iš anapus administracijos
pų.
už administracijos linijos taip
BARGENAI!
ynų szalies piliecziai atgaus “Mergaitės nuo pat mažens būtent:
linijos į mūsų pasienio polici
pat
pasigirdo
šūviai
į
polici

Pirmiausia,
nesveikas
ir
ne

Kada
žmogus
randasi
tokioj
1936 metais. Taip ‘ paty jau pradeda savo kūnų varjos sargybinį šaudė K. O. P
REFRIGERATORIAI
la ’ isz žvaigždžių Pittsburgb, žyt tai gorsetais, tai szniuran- švarus burnos ir nosies sto padėty, jo energija ir veikian ninkų. Per ta susišaudymų vie kareiviai.
ir
a., astronomas dr. Henry J. komis, o czeverykai su auksz- vis; antra, kai kurios plaučių čios jėgos sumažėja; nors ir nas iš perėjusių linijų žmonių
Ar
plečkaitininkai
savo
vei
PLOVYKLĖS
ordon”.
tomis kurkomis suėda mergai- ligos; trečia, alkoholio ir ta nėra tikru ligoniu, bet nėra ' aPie J 5 metrų nuo adminis- kimų plės ar ne — tai visa
tr-aicijos
linijos
buvo
vietoje
bako vartojimas; ketvirta, ne- sveikas ir negali būti links
Taip rašo viena lietuviška czių sveikatų.”
Išparduodama
nušautas. Jį nušovė mūši} pa pareis nuo lenkų nusistatymo.
azieta.
Dėl varžymosi, gal taip de prisilaikymas tinkamo valgio. mas.
Turimomis
žiniomis
lenkų
užsienio policijos sargybinis
Su laikinu halitosu, kuris
das apie Mabanojų. Pas mus
Kaip gydyti halitosis?
XT » i •
vi i .sienio reikalų ministerijos ryuž mažiau kaip
Nusautojo asmenybe dar kol Į
,
c
„
. ,
Lietuvos Šakių katalikės mergaitės kai kada atrodo net kyla dėl kokios nors ligos, rei Čia daug priklauso nuo prie
i tų departamente Varšuvoje da
kia labai švariai užlaikyti bu
kas nenustatyta. Pas jį ras
oterys, rodos, tokios spakai- labai palaidos.
! bartiniu metu eina pasitar.
žasties.
Jei
burnoje,
nosyje
rnų, dantis ir liežuvį; kitaip
tas didysis parabelis ir kap
os: nė jos revoliucijų kelia,
ar liežuvėliuose randasi koks
mai dėl tolimesnės plečkaiti
ę tautiškų guvermanų naiki- — Ah, jau norėčiau numirt. galima prieiti pavojingų- pa nesveikumas, reikia atsiduoti sulis stipriai sprogstamai me ninku taktikos Lietuvos atžvil
a, ale Į kiekvienų jų (Kata- — Labai tikiu. Dėl tokio seku. Jei ligonis persilpnas gydytojo priežiūrai. Jei dan džiagai padegti. Be to, rastas gi n.
ir pats to negali padaryti, tas
ir nemažas pundas plečkaitikių Moterų Dr-jos skyriaus) tinginio, kaip tu, tai nėra di
tys
ir
smegenys
yra
nesveituri jam būti kito padaryta.
ninku literatūros — “Kovos”
įsirinkimų, kas ateis, kas ne, desnio smagumo, kaip grabe
GRASINA PIKIETUOTI
Daugely atsitikimų, halito- k™
tur! laikraščio ir atsišaukimų bei
policmonas visados. Šneka- gulėt ir nieko neveikt.
sis kįla nuo dantų apskrėtimo; atitaisyti. Reikia labai švariai lapelių su karikatūromis. Lie
AVASHINGTON, liepos 20.
tas dantų apaugimas turi bū dantis užlaikyti, prižiūrėti, pos mėn. 7 d. 2 valandų naktį, — Urbain Ledoux’as. žinomas
ti dentisto nuimtas; kartais kad valgis visuomet būtų tin ties ta vieta, kur guli nukau visuomeninkas iš New Yorko,
būna kilęs dėl pūvančių dan kamas ir jo neperdaug valgy tasis plečkaitininkas, prie ad- kurį užvakar policinis teismas
Birželio 9 d. laivu “Satur- blino Arkivyskupo daugybė tų, ypač tada, kada tarp ją ti, ypač tokio, kuris turi daug Į ininistracijos linijos atėjo ke nubaudė 40 dol. pabauda už
ia išplaukėm is New York vyskupų, pralotų ir kunigu, priauga valgio. Valgio dale krakmolo ir cukraus. Valgyti turi lenkų pasienio apsaugos demonstracijas prieš valsty
- 10 vai. rytų. Sustojome Bo- Airijos prezidentas De Vale lės dažnai įsigauna į liežuvė reikia daug vaisių ir daržo korpuso (K. O. P.) kareiviai bės rūmus, lankėsi Baltuose
vių, ypač salotų, tomeičių, sa
ir vienas civilis žmogus, kurie Rūmuose ir ten prezidentui įsne, iš ten išplaukėme 2 vai. ra, gubernatorius, miesto ma- lių plyšelius, ir pūdamos ten
lierų ir tam panašių. Reikia
veda
prie
halitosio.
opiet. “Saturnia” — puikus joras ir daugybė valdininkų,
į mūsų pusę per administra davė asmeniškų prašymų. P ra
Pyorrbea, arba ta padėtis, gauti užtektinai oro, miegoti cijos linijų mūsų pasienio po švinu priėmė prezidento sek
livas; turi nuolatinę koply- Gatvės, kuriomis Popiežiaus
ų, kurioje nuolat laikomas atstovas atvyko, buvo apsta kada atsiranda dantų šakny ir, jei galima, kasdien išsiman licijos sargybinio akyvaizdoj retorius.
dyti. Taip išvengiama prieža
y. Sakramentas, ir nuolatinis tytos mokyklos vaikų eilėmis se pūlių, dažnai yra priežas
permetė ryšulį plečkaiti r inkų
Ledoux’as reikalauja, kad
sčių,
vedančių
prie
halitosis
apelionas važinėja. Daugiau ir minios žmonių susirinko. tim halitosis ir jei greit ne
literatūros.
prezidentas sušauktų kongre
aip tūkstantis žmonių važin Kiekvienų laivų, kuriuo į kon gydoma, veda prie pavojingų ir išsisaugojama nuo dauge Dėl šio įvykio kriminalinės sų specialėn sesijon pripažinti Naujas Standard padarymo
vertos $98.09 TUO R l’LO
lio ligų.
FIJS. policijos direktorius J. Stat bonusus. Jis sako, kad jei per
ei, du vyskupai ir apie 50 ku- gresų atvyksta įžymesni as pasėkų.
VYKLfiS
igų ir pralotų. Kas dienų bū- menys, sutinka valdžia ir dva Jei nerandama jokios ma
kus laikraščių korespondenta 24 valandas prezidentas ne
avo keliose vietose laikoma sininkai. Tas pat įvyko ir su tomos priežasties, ir jei nėra
veiks, tada jei veteranai ne
ms pareiškė štai kų:
KELIU TVARKYMAS
o kelerias Šv. Mišias. Oras mums atvykus birželio 21 d. jokios ligos, dažnai atranda
— Plečkaitis dabar jau vėl pikietuos Baltųjų Rūmų, tai
iiikus, laiminga kelionė.
buvo formalus priėmimas sve ma, kad halitosis kilęs dėl vi Iš Kupiškio į Svėdasus da Vilnioje. Jis atsistojo tos gru- į jis vienas pikietuos. O tai da
Airija. Birželio 17 d. išlipo- čių ir Popiežiaus atstovo Bla durių suirimo. Tas yra, kada ro pirmos rūšies vieškelį 12 pės pryšakv, kuri buvo Pap-1 ryti jis turi konstitucinę teisę
le Colbh, Airijoje. Pirmų kar ck Rock College, ir 9:30 Cast- viduriai nesuvirškina tinkamai metrų pločio. Tvarkant šį ke
} buvau Airijoje, buvo įdomu le, kur susirinko visa Airijos valgio: viduriuose atsiranda lių tenka sukasti naujus grio
1932
1868
amatyti, kaip Airija atrodo, valdžia ir diduomenė. Šian įvairios rūgštys ir viduriai ne vius ir daug darbo atlikti pla
tinant kelių per miškus.
lėtinė dalis kalnuota, visa dien Pro—Katedroje pontifi- dirba.
idalinta į mažus sklypelius kalinės Šv. Mišios 12:30, 11
lemeną tvoromis. Iš Colbh, vai. ir 3 vai. popiet formalus
ažiavome į Cork, iš ten į kongreso atidarymas — ati
, kitų dienų į Limerick; darė Šv. Tėvo atstovas. Rytoj
makvoję skersai Airijos prasidės pamaldos įvairiose
NUO 1868, kuomet šis
arų pusės į rytus, Dub- bažnyčiose ir įvairioms tau
bankas buvo organizuoja
toms, tarp kurių ir Lietuva
n, kur Eucharistinis kongremas, tai buvo pasirūpinta,
as prasidėjo.
turės savo sekcija. Birželio 23
kad ta vieta būtų saugi ir pa
togi tūkstančiams žmonių,
v Žmonės, aplamai, neturtin d. lietuvių sekcijoje pamoks
Norėdami važiuoti į Lietuvą aplankyti savuosius, va
lų sakys pralotas A. Grigaitis
kurie žinojo jo konservaty
į; jų nameliai akmenų iš lauliuokite per “Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite
ir kalbės J. Gylys, Lietuvos
vų nusistatymą. Su šiuo 64
Nauji Gražūs Standard pa
o nubaltinti, stogai kai kur
greitų ir gerų patarnavimų. “Draugas” parduoda laivakor
Konsulas
Londone.
Birželio
metų saugumo ir stiprumo
darymo $150.00 vertės Reiaudiniai. Visoje Airijoje na
tęs visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus
24 d. kan. Kemėšis “Šv. Auka
rekordu šis bankas šiandie
frigeratoriai
riai papuošti vėliavomis ir alkelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimų nieko
—
inspiracija
Liet.
katalika

kv ečia pradėti taupymo są
orėliais. Kongreso proga Dub
neskaito — patarnauja dykai.
ms” ir kalbės d r. P. V. Rauskaitas
visų Chicagos South
ino miestas atrodo kaip miš
Liepos 23 d. “Draugas” rengia ekskursijų laivu UNIT
linaitis.
Sldės gyventojų.
ias dekoracijų. Žmonių pilnos
ED STATES vandens keliu į Klaipėdą.
Stakas yra apribuotas, to
lažnyčios nuo ryto iki vėly Birželio 25 d. Šv. Mišios,
Šie laivai išplaukia iš New Yorko šiomis dienomis:
Bankinės valandos:
dėl paskubinkite atsilankyti
bos nakties. Bemaž nuolat da- palaiminimas Šv. Sakramento
9
vai.
ryto
iki
3
vai.
po

Liepos—July 22 d.—PARIS
į
inama Šv. Komunija, ypač ir pamokslų sakys kun. A.
M 23 d.—UNITED STATES
piet.
Dublino mieste. Didžiausia pa Grabnis.
M
M 28 d.—BREMEN.
jarba katalikų kunigams, kieM
Subatomis nuo 9 vai. ry
Pral. M. L. Krušas,
30 d.—GRIPSHOLM
ivienas kelia kepurę, net poto iki 2 vai. popiet. Subato
Kun. Vienybės atstovas
ieija ir valdininkai saliutuo
Visais kelionės reikalais kreipkitės į:
mis vakarais nuo 6 vai. iki
FURNITURE CO.
Birž. 22 d.
ja. Darbo žmonės labai apsi8 vai.
KRAUTUVES
eidę sveikatos atžvilgiu. Ko
ne visi be dantų ir akys siip-> Skaitykite ir platinkite
4177 83 ARCHER AVĖ.
nos, nepaisant to, kad oras dienraštį ‘‘Draugę” ir
Lafąyette 3171
sveikas.
2536-40 W; 63rd STREET
remkite visus tuos pro*
and
Birželio 20 d. atvyko Šv.
llemlock 8400
THE STOCK YARDS TRUST & SAVINOS BANK
Tėvo atstovas Kardinolas Lau fesionalus ir biznierius,
Chicago, III.
2334 SoOAKLf f
4150 South Halsted Street
ri. Jo sutikti iškeliavo, be Du- kurie garsinasi jame.

NEMALONUS BURNOS
KVAPAS

PUSE KAINOS

IŠ KELIONĖS

, $38.50

B

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ
PER „DRAUGO” Agentūrą

Įrodytas
Saugumas

$85.00

PEOPLES

THE STOCK YAROS NATIONAL BANK
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CHICAGO
Komitetai rengiasi kaip paprastai savo svetingumų svečiams parodyti.
So. Chieago’s moterys savo vaišingumu žada pašalinti visas “depresijas.”
Ir svečiui, tėmykite! Mūsų Dubinskis įlydės kiekvienų į daržų jodamas ant puikiau
sio avino.

JAU ČIA IR YRA:

Šv. Juozapo Parapijos Piknikas

LIEPOS (JULY j 24 D.

X

VYTAUTO DARŽE

Jei norite užmiršti apie karščius, “depresijų,” ligas ir visas kitas bėdas, tai ne
praleiskite progos atsilankyti į ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS IŠVAŽIAVIMĄ.

i

Kviečia Klebonas ir Komitetai.

čių dvasios vadas. Netenka a- kart skaitlingesnės nariai
bejoti, kad tik kai alumniečiai turtu ir ‘fanaberija”. Vyčl
bus galutinai sutvarkyti, tada kuklus jaunimas, be preten|
ju-a”susiorganizavę, kad jei imsia atnaujinti Vyžius, o sa jų prie garbės ir puikybės.
1. Special Sport’s Associaiku/skelbiamos už atsilankv- valnu ai8ku' kad gerai P“'
(Bus daugiau)
tion meeting on August 5th,
mę premijos, visuomet jas lai- vyks' Vyčiai išimtinai yra 1“
KUN. J. SIMONAITIS,
the first Friday of next monmi. Pav. kelios savaitės prieš raplJOS ‘"ok>'klos auklėtiniai
tli. Ali the baseball managers Elizabeth’o, N. J. lietuvių pa- tai, mokyklos naudai buvo su-Pie parapiios naudai auk°ja Liet. Laivakorčių A.
Rengia
must be present. Those coun- rapijos klebonas, 10 metų ku- rengtas balius dalyvaujant !sumas’ kurios virSiia aukas
4 0 0 cils interested in golf should nigystės sukaktuvių proga,
LIET. VYČIŲ BASEBALL Šerną c.
veik visoms draugijoms; tarp j tokių draugijų, kurios kelis
3 0 0 send their representatives.
LYGOS STOVIS
Terunas cf.
(Tęsinys)
daugelio buvo skirta sidabri '________
1ŲAMERIK0!
1 0 0
-----------Šeputis rf.
Visa
tai
padaryta
kle-'nė
taurė
gausingiausia
atsilaW L Pet.
I*
2. For your sake let me say bono Simonaičio sugebėjimu I nkiusiai draugijai. Pasekme
0 1000
Totais
Brigliton
34 7 U
NEMTYORKO į
tbat this Kampas will always ir sumanumu. Už. tai anglų i buvo ta, kad didelę daugumų
KLAIPĖDA
4 2 667
Providence
čPer cfo-ih
North Side
AB R H contain sense mixed with con- spaudoje mokykla gavo gerų'narių turėjo alumniečiai. Čia
mUMMS KELIASį LIETUVĄ p«r ŠVEDU
4
572
Marąuette
Planei unas cf.
5 12 siderable nonsense for your pagyrimų.
Įtik
paduota
maža
dalelė
vė1
143 Krivickas lf.
So. Chicago
M. L. “GRIPSHOLM”
Pirm. A. Nausėda
5 0 3 sole pleasure.
b) Kai vaikučiai baigia mo- i lesniųjų alumniečių kliubo vei
1
Nortli Side
143 Viekelis 3b.
1024 Center St.
5 0 0
LIEPOS 30 d. 193:
kyklų, daugumas pereina į A- kimo vaizdų.
Rast.
P.
Fabijonaitis
Brighton Pk. 7, No. Side 3 Kaminskas ss.
4 0
Laivakortės į Klaipėdą:
lnmniečių kliubą, kurio kete- Kas nežino kelews 1||etų at.
3.
Just
imagine
a
country
2301
W.
22nd
Plce
North Side tymas nuvykęs Drazdauska'S 2b.
4 0
Ten
Ten ir AlgJ
Oo 0
farmer saving 70,000 dollars! t, metų sėkmingai veikia. A- gal buvusio E|izabetb y vėlę Ižd. pav. kun. J. Mačiulionis
į Brigliton Parkų, stojo j ko- - Mockus lb.
Trečia Klase $84.50
$141.00
And Joe Arielka did this at lumniečių kliubas yra turtin- veiklumo visoje apyUnk6jl,
23.34 S. Oakley Avė.
vų prieš tymų, kuris Chicagos Daugirda c.
4 o
gas nariais, į kurį gali įeiti | Tiesa> siandien ta kuopa vuį
AGITATORIAI;
an early age, which niakes it
Naudokis musų ankstyvesniais
apskričio lygoje yra pirmoje Martinka rf.
4 o
vėlesniais laivų išplaukimais:
tik
rinktinis
jaunimas,
tuo
tar,
kiaj
nors
nebetaip>
kaip
ph
.
even more startling. It doesn’t
J. Dimša
vietoj. Iš pradžios žaidimas. Grigiskis p.
4 9
M. Ir. GRIPSHOLM,
liepos Si
pu priklauso apie 150 narių |m#) bet fm
kkbono ka|tė
M. E. KUNGSHOLM, mgpiueio 11
sound
possible,
būt
let
liiiu
3347
Auburn
Avė.
buvo įdomus ir abu tymai sma
S. S. DROTTNINGHOLiM migp.
Totais
38 3 13 tell you how he did it. His (berniukų ir mergaičių). ŠisjKaltas Vyžilį c(31tr0 atsineSi
M. Ii. GRIPSHOLM.
rugsėjo
Kun. J. Mačiulionis,
rkiai ir lygiai dėjo pastangas. 2 base
M. Ii. KLNGSHOLM, rugsėjo ll
m ilsiai ,
North Side tymas gavo dau-lQ1 ,.
®u^r^’istory was told me in an ex- kliubas pereitais metais, kie mas į Eelizabeth’o Vyčius (su
2334 S. Oakley Avė
.
i Šliauks, Kaminskas, Grigis- clusive intervievv upon liis be- bonui Simonaičiui paraginus,; Vyfiais kaž koil(l| daagelyJ,
Platesnių informacijų kreipkitėl
Z. Gedvilas
giau mušimų, bet kuomet buvo
Planciuns
pas vietinį laivakorčių agentų ar|
parapijos
žemės
plote,
žale
me
;
kolonijų
prad(
,
|(J
kas
ta
;
da
_
autiful farni, where he has re12311 So. Emerald Avė. ba į:
didžiausias reikalas, nors vie-, ’
kyklos įtaisė gražių tenis’o le- >rytis!). Dapg metų klebonas
Svvedi&h American Line
M. Šlikas
no mušimo, pritruko jėgų. 3 base mūšiai — Grigiskis. tired to live on his fortune.
Simui aikštę, kurios aptveri- Simonaitis buvo apskrities Vy
181 N. Mieli i gan Av., Cliieago, Illl
10555 S. State St.
Gurskis, Brighton žaidėjas iš Home run — Gurskis.
Follow his advise and you mas, neskaitant kliubo narių
mušė kiekvienam mėginime; Strike outs — Kupernavich too will succeed. Say s Joe A- darbo,, atsėjo apie $600; šalę
paskutinį kartų “home run“ j 16, Grigiskis 11.
rielka:
to, gražiai smiltimis išpiltas.
su vienu draugu ant beiso. Base on balls — Kuperna“I attribute my'ability to,Dahartiniu laiku desėtkai jauTai įvyko septintoje perinai-A'^ch 1, Grigiskis 2.
retire with $70,000 in the!11™0 išt>somis dienomis pranoje. Kupernavičius gavo 16 Hit ky pitched bąli — Gribank, after tvventy years on leidžia laikų lošdami grynam
strike outs, gi Grigiskis 11.
grikis 1.
the farni, to a close perserve- ore, kun. Kintai prižiūrint.
Kadangi kliubas smarkiai na
Brighton Park
AB R H
K 0F L BOAT EXCURSION rance to my work, constantly
Liepos - July 23 dieną, 1932
Kalnes ss.
4 2 1
tliinking of the task before riais auga, tat buvęs mokyk
los rūmuose, praeitais metais
Budrik 2b.
4 2
VANDENS KELIU PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ
The Knights of Lithuania me, doing it with a zealous
Gurskis lb.
4 2 4 councils No. 4, 16, 112 name:- concentration during the day, rūsy (skiepe) pačių kliubiečių
Kandis lf.
3 1 1 ly Providence, Bridgeport and and even dreaming of it at ištaisytas kambarys pasidarė
■ '
I
Norintieji šių vasarų va
Shiaulis rf.
4 0 2 Marąuette are giving all the nights. Furtlier, I observed permažas, tat klebonui Simo
S
žiuoti į Lietuvų, važiuokite v.
Kupernavich p.
3 0 0 Chicago Knights and ladies tlie rigid rules of economy, naičiui pasiūlius, dabar įtai
/
■
*1su šia “Draugo“ ekskursi
Meškinis 3b.
4 0 1 the opportunity of enjoving never spending a single pen- sytas jų pačių lėšomis po pa
ja Skandinavų Linijos lairapijinės svetainės didelis gra
tbe cool lake breezes and find- ny foolislily, and everlastingvy “UNITED STATES,“
! i ng out what really lies acrcss
keeping at my work vvitli žus kanibarys, kurio įrengk'iii?
kuris iš New Yorko išplau
/ „l/J
the lake. On Sunday, August my whole lieart. Tbat is why Įmas atriėj° a?ie $20°- šiandien
ks Liepos-July 23 dienų.
ADVOKATAS
I can now retire having $70,- j
dai*bu džiaugiasi aktingesį
24,
the
Annual
Grand
ExcurMieste OfisasLAIVAKORČIŲ KAINOS
105 w. Monpoe st.,
Rx<m 804 sion to South Haven, Michi- 000. By the way, I forgot to nieji ir rimtesnieB ParapijoNUO NEW YORKO IKI
South side ofisas
&an, will take place on the mention tliat by the recent na1’ patys kliubiečiai, o YPatingai
patsai
gerb.
klebonas
KLAIPĖDOS
75$ w. »5th st, neto i Haisted st. Jargest boat of them all: the death of my uncle, I was left
I
Phone Boulevard 5913
1
ea
Simonaitis.
Alumniečiai
tain
together
steamer Saugatuck. This ste-1 $69,990.50 which
3-čia kl. į vienų pusę $84.50
, amer is not only larger than with my savings helped make
Ten ir atgal (Ronnd
the
70,000
dollars
“
.
any of those on the St. Joseph
trip)
........ $141.00
Benton Harbor line, būt also
Turistinė klesa į vienų
(John Bagdzlunas Borden)
K
of
L
OOŪirCIL
36
ADVOKATAS
j contains a beautiful dance
pusę ................ $105.50
105 W. Adams St., Rm. 1642 ' floor, where dancing to the
Ten ir atgal (Round
Telephone Randolph 6727
Tlie Brighton Park K of L
music of a fatnous orchestra,
trip) ........ •... $175.00
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak. is free to all passengers.
council 36 is featuring a “bcTelephone Roosevelt 9090
Iš Chicagos ekskursantai
» Jaek Juozaitis, Marąuette ach party” for Saturday niglit
Name: 8 iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600
išvažiuos liepos 22 d. NIC„
\
vicepresident, having a per- July 30, at Jackson Park, 7:30
KEL PLATO traukiniu iŠ
“™ITED STATES”
Į šonai acąuaintance with the p. m. The sad news is only
La Šalie Street Station 9:45 valandų ryto.
Passenger Managing director, 20c., and you can eat to your
“Draugas“ visiems keleiviams važiuojantiems į Lietuvų, parū
was able to close a contract hearts content, and more.
ADVOKATAS
pina visus reikalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimų nieko
Don’t forget, everybody be Gražus naujas Radio
Miesto Ofisas 77 W. Washington 81. with the Goodrich Steamship
Room 905
Tel. Dearborn 7966 Co. that gives the K of L’s
aeskaito — patarnauja dykai.
tliere. Bring in your friends.
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
pagauna tolimas sto
-------I one of the lowest rate ever
Committe
Manantieji važiuoti, nevėluokite, užsisakykite vietas dabar.
Vakarais: Utarnlnkais Ir Ketvertais i
given to any organization. In
tis, 10 tūbų
— 6 Iki 9 vai.
Visais reikalais kreipkitės:
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7117
lact the K of L Escursion
VYKS I LIETUVĄ
Namų Tel. Hyde Park 1196
^39.00
tickets \vill be sold by the members 15 percent lower than
Grafas Rostvorovskis, lenkų
7T
can be purchased at the ticket teisėjo Haagoje brolis, Šiomis
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.
oltice.
Tickets are now on dienomis atvažiuos į Lietuvų.
ADVOKATAS
GetjJig atvyksta į svečius pas sa62 E 107 8T. prie MICHIOAN AVĖ. sale by the members.
Tel. Pullman 5950—6377
3417-21 So. Haisted St.
vours now for one of the grea- vo senus pažįstamus ir sustos
4600 S. WOOl) ST.—Ketvergo vak. tęst time of your lifel
pas giminietį Rokiškio dvariTel. Lafayette 6393
Tel. BoulevaTd 8167

LIETUVIAI AMERIKOJE
ELIZABETH, N. J.

EKSKURSIJA Į LIETI

linu/

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA

rI?

i

VASARINĖ “DRAUGO” EKSKURSIJA į LIETUVĄ

Im.

CHARLES P. KAL

JOHN B. BORDEN

A.A.SLAKIS

“DRAUGO" LAIVAKORCiy AGENTŪRA

P. WAITCHES

160 N. LA SAKLE ST—pagal sutartį.

to. F. Brink, in,

Sailors’ Sweetheart ninku PrzezdzieckJ.
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DRAUGO
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b

reikalus, kuris įvyks liepos 24 Šv. Vincento a Paulio dr-jos,
d., Lubertų sode, 5537 S. Nor- globėjo šventės.
dica Avė. Pasirodė, kad Ant. Kas tų išpildys apturės vi
Ofisus Tel. Grovehlll 0817
Lubertas daug gelbsti pikni suotinus atlaidus.
Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5913.
Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5914
Res. 87 37 S. Artesian Avė. Į
DIEVO APVAIZDOS PAR. me įvykyje — automobiliaus
TeL Grovehill 0617 i
ko
rengimo
komisijai.
Jis
už

Valdyba
katastrofoje buvo sunkiai su- '
ŽINUTĖS
žeistas. Jau, ačiū Dievui, eina tikrina svečiams daug gyvu
756 West 35th Street (Kamp. 35th ir Halsted St.)
Liepos 24 d. draugija “Lie
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X Atvėsus orui kas kart stipryn. Visi nuoširdžiai lin- > mo ir malonumo.
Vai.: 1-3 ir 6:30-8:30 vai. vale.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
2423 West Marųuette Road
tuvos Ūkininkas” turės meti
Nedėlioj susitarus
Nedėlloj susitarus
daugiau žmonelių naudojasi kime greit pasveikti ir sugrį- j Taigi, visi lietuviai Archer
Vai.: 2-6 Ir 7 9 P. M. Ket. 9-72 A.M.
nį draugiškų išvažiavimų ShaNedėlloj susitarus
Šv. Onos novena. Tėvo J. Bru- žti į mūsų tarpų.
j Heights kolonijos į piknikų,
I dy Tree Inn, Archer Rd., prieTel. Ceual 9257
Res. Prospect 9969 Tel. Ofiso 4050
Res. 9865
žiko gražūs pamokslai sutrau X Aštuoniolikiečių svarbia- į nedėlioję, Mar. kolegijos nauĮ šais Oli Henry Park, Willow Tel. Lafayette 6792
kia. Daug eina prie Šv. Sak usias • rūpestis šiuo laiku yra 'Lu.
g i Springs, III. Bus gera muzika,
J.
ramentų. Novenos pamaldos'!metinis
.... ..... . parapijos piknikas, •
5815 — 6th AVENUE
’! tad šokių mėgėjai galės pasiGydytojas ir Chirurgas
laikomos rytais 9 vai. ir vaka-| ^Uris įvyks sekmadienį, rug
KENOSHA, WIS.
j šokti. Be to, bus galima gauti ,VaL: ’ lkl 5 po pletų’ 7 lk* 9 vak. 1821 SOUTH HALSTED STREET
LINKSMAS IŠVAŽIA
iais 7:30 vai. Iškilminga bai- pįūf.o 7
Vytauto darže. Pra
vai.:
šaltakošės, gėrimų ir užkan Office: 4459 S. California Avė. Rezidencija 9999 So. Artesian Avė. Nuo 1 iki 4 irCĮfiso
nuo
6 iki 8 vai. vak.
VIMAS
ga bus antradienį, bv. Onos pjusj ketvirtadienį tuo tikslu
Nedėlioję pagal sutarti
Valandos: 11 ryto lkl 9 po pietų
Rezidencija:
džių. Maloniai užprašome vi
9 iki 9:19 vakare
3904 — 71st STREET
šventėje.
įvyko svarbus parapijos susi
sus lietuvius į mūsų piknikų.
Nedėliomis tik susitarus.
Br/ghton Park.— Labdarių
X L. Vyčių 4 kuopa pasi rinkimas, kuriame gerb. kleb.
Komitetas užtikrina gerus lai DENTISTAl Tel. Canal 6784 Rea Republic 6969
genda savo pirmininko ir visi paaiškino parapijos reikalus 8 kuopos linksmas išvažiavi- kus. Įžangos nebus.
žmonės šios parapijos veikėjo ’ ir prašė visų paramos šitų pa- nias Ivyks h®P^s 24 d-> J^8‘
Phone Boulevard 7942
S. Lenkauskienė
Gydytojas ir Chirurgas
P. B. Šaltimierio, kuris jau rapijos pramogų ruošiant. Nu-.tice Park> Kučinsko darže,
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
Ofisas 2403 WEST 63rd STREET
IR OBSTETRIKAS
virs mėnesio randasi Šv. Kr\ -{ tarta pakviesti visus mūsų se Norintieji linksmai laikų praKertė So. Western Avenue
PADEKA “DRAUGO”
,
leisti,
prašomi
nepamiršti
to
į
DENTISTAS
Tel. Prospect 1028
nūs
parapijomis.
žinus ligoninėje. NelaimingaGydo staigias ir chroniškas ligas
LAIVAKORČIŲ ARezidencija;
2359 So. Leavitt St.
Ašt. i išvažiavimo.
Kurie norėsite .
4645 So. Ashland Avė.
vyrų, moterų ir vaikų
GENTŪRAI
Tel. Canal 0706
DARO
OPERACIJAS
.važiuoti troku, ateikite prie ‘
Arti 9T Street
Valandos: 2-4 popiet ir 7-9 vaL vak.
Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėlloj pagal susitarimų.
IŠ MARIJONŲ KOLEGIJOS į bažnyčios 10 valandų. Atvy- Gerbiamieji Tamstos!
Nedėliomis
ir
seredomis
tik
1728 CONNECTICL'T STREET
kę į šį piknikų visi bus viskuo
RĖMĖJŲ SUS MO
iškalno susitarus
TeL Canal 6122
Tel. 6700
Gary, Ind.
Turiu Jums ištarti širdingų
:I patenkinti, o atvykimas dauOfisas, Laboratorija irxX-Ray
Grabas, dėžė, balsaiuaviiiias, ka
ravanas ........... ...................... $100.00
2130 WEST 22nd STREET
Archer Heights.-- Mar. Ko geliui vargšų alkanų nušluos- ačiū už Jūsų malonų patarnaGeresnis grabas, dėžė, balsumaGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
CHICAGO
DENTISTAS
vinias, patarnavimas .... $150.00
tys
ašaras.
Tikimos
visus
bri-!
vkn
4
iv
palydėjimų
į
stotį,
nes
j
legijos rėmėjų susirinkimas Į472 9 WEST 12th PLACE
Plušinis grabas ir visas patar
2201 West 22nd Street
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
ghtonparikečius sutikti tame ' ^as trumpas atsisveikinimas
navimas ................................ $225.00
vvko
liepos
16
d.
Susirinkiir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
(Kampas Leavitt St:)
Dar geresnis grabas ir patarlių(ilgai liks man atminty.
j
bus.
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
vimas ....................... $285.00 imas buvo pilnas gyvumo, ne- išvažiavime.
2 924 W. \VASHINGTON BLVD.
Plieno grabas Ir visas patarua.
. .
„
Nuo 1 Iki 8 vakare
j Be to, noriu pranešti Tams-,
vimas
............................ $395.00 ! paisant nei karsto oro.
Kitos vai. ant Washington Blvd.
BeredoJ pagal sutarti
Komisija kviečia nepamirš-1 toms, ka<J tic visi žu|onių
:
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4:30 — 5:30 kasdien
Jg£ GSSTSTS*
I Apkalbėta basket pikniko ti šio linksmaus išvažiavimo
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
X—Spinduliai
žtai, kad prancūzai yra žiau- |--------------Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888
ir iš anksto už tai dėkoja.
Ofisas 2201 West 22nd Street
lūs žmonės — visai neteisiu- 1 Boulevard 7589

DAKTARAI:

LIETUVIAI AMERIKOJE

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. RAČIUS

DR. C. Z. VEZaiS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. J. KOVVARSKIS

S. J. PAVINSKAS & GO.

DR. S. A. DOWIAT

DR. G. I. BLOŽIS

DR. S. BIEZIS

GRABORIA1:

Rez. Hemlock 7691

Labdarys

cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6122

gi yra. Priešingai jie labai ma ’
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
Teleplione ltepublic 7868
•' ndagūs XX
ir geri žmonės taip, (
RENGIAMA
LIETUVIŲ
Valandos:
1—3 ir 7—8 vai. vak.
LACHAVICH
kad ir man labai patiko. Su '
DENTISTAS
Nedėlioj: 10—12 ryto.
AVIACIJOS DIENA
j keleiviais apsiėjo gana man-' 4712 So. Ashland Avenue
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
IR
SŪNUS
CHICAGOJE
1 dagiai.
LIETUVIS G R ABORTUS
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
Laidotuvėms pa
Liepos
21
d.
adv.
\
asalio
į pa{s laivas labai _patogus
ir
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
.
.
_
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano .(Va baile) OilSe įvyko Lietll- j cręiai įrengtas. Noi'S Važiavau 1
Moterų ir Vaikų ligų
todėl, kad priklaudarbu busite užganėdinti.
I .
- - - -10
‘
X-Ray
vių
lakūnų
skridimo
per
At-13
klasėj,
bet
jaučiausi
geriau,
Tel
"
Cicero
1260
sau prie grabų 15Tel. Roosevelt 2615 arba 2619
Specialistė
dirbystės.
į 2314 W. 23rd PI., Chicago 'Jauti ką organizavimo komite-1 negU kur kitur pirmoje. Lai4145 ARCHER AVĖ.
OFISAS
Daiyvavo beveik „e buvo įvairių patogumų žai66 8 West 18 Street 1439 S. 49 Conrt, Cicero. TU.'‘°
LIETUVIS DENTISTAS
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337
Telef. Canal <174
VaL; kasdien nuo 10 v. ryto lkl 9
;
visi
komiteto
nariai
ir
laku.
§lų,
kurie
buvo
įrengti
tik
SKYRIUS: 8238 8.
Ofiso
vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki
TEL CICERO 6927
valandai vakare
Halsted Street, Tat.
12
ryto
(išskyrus seredomis). Taipgi
nas kap. Darius ir lak. Girė-' tam, kad keleiviai nenuobod- ' Nedėliomis ir Seredomis susitarus
Victory 4988.
4 iki 8 vai. vakare V Varniukais
mas.
žiautų. Mums labai gaila bu- 4847 VV. 14th ST. Cicero, III. nuo
ir Ketvergais.
Telefonas Yards 1138
Po ilgo pasitarimo, komite-!vo »Pleisti
laiv» ir kada
Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. GUSSEN

Phone Boulevard 4139

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

Graborius ir Balsamuotojas

GRABORIUS

Turiu automuHlius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

Musų pntarnnvlmM
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
ma Išlaidų ažlalkymui
skyrių.

3319

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

AUBURN AVENUE
Chicago, III.

I. J. ZOLP

3307 Auburn Avenue

GRABORIUS

IR

LAIDOTUVIŲ

▼HbajAa
1650 WEST 46th STREET

S. M. SKUDAS

j

Kampas 44th Ir Pnnllnn Sta

LIETUVIS GRABORIUS

Tel. Boulevard 6202-8412

Didelė graži koplyčia dykai

Nulludimo
valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu
simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Seniausia ir, Didžiausia

ke,eivi«
to veikimo pradžiai nutarta reik«j° >‘Ptl “
akyse
pasirodė
ašaros
akyse.
rugpiūčio 7 dienų surengti
Lietuvių Aviacijos Dienų Chi Nors buvo audringų vėjų, bet
cagoje.
Apie tų šventę bus mūsų laivų nedrįso pajudinti.
garsinama per lietuvių ir ki Mes visai nesijautėme esu lai
tataučių laikraščius, lietuvių ve, bet geriausiame hotely —
radijo programas, per pikni 1 viešbuty, kaip kokie milijo
kus ir tam tikrus spausdintus nieriai. Žodžiu sakant, tas lai
vas mus nešė kaip angelai sa
atsišaukimus. Lietuvių para
vo sparnais.
pijų klebonai bus paprašyti
Su pagarba,
pagarsinti tai iš sakyklų. At
Merė Radavičiena.
sišaukimus surašyti pavesta
Naumiestis, 1932 m.-VTI-7 d.
P. Jurgėlai.
Be šių svarbesniųjų nutari
mų, taip pat išrinktas komite
to pirmininku adv. Vasalis, o Garsiausia pasauly žolių gyz dytoja tūkstančius išgy
sekretorium kap. P. Jurgėla.
dė žolėmis.
Kitas komiteto posėdis įvy
Pastebėtina
nauja kombinacija gy
ks kitų ketvirtadienį, 8 vai. vastį palaikančių
žolių yra svarbiau
sias moderniniu
laikų
išradimas.
vakare, Lietuvos konsulato Tūkstančiai
kentėjusių, kurie sunkiai
sirgo, dabar sveiki. Nežiūrint kokia
raštinėje.
jūsų liga -yra, ir kiek daug dakta

MOTINA HELENA

Kor—tas

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

{STAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuoš į jūsų
nainug ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didystei Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

4

TALKA

Ponia V. S. Nares, praėjusį
ketvirtadienį turėjo talkų Šv.
Kryžiaus ligoninėje. Į talkų
buvo susirinkęs grąžos būrelis
moterų. Po talkos visos nuėjo
aplankyti savo sergančių narę Onų Biežienę, kuri po ope
racijos jau sveiksta.

DEN. TĮSTAS
Utarninkaia, Kctvergais ir SubatomiR
2420 W. Marquett« Rd. arti VVcstern
Avė.

vių skyriuje 417 2 Archer Avė.

FanedSliais, Seredomis ir Fėtnyčiomls
1821

So.

Halsted

Street

Tel. Cicere 6756

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS
1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 19-11 ryto; S-9 Ir 7-9 rakara

:RmMllzinas siusgėifa
Nesikankyklte savęs skausmals,
Reumatizmu,
Sausrėle,
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
B — raumenų sukimu: nsa skau-

■

g

dėjimai naikina kūno gyvybę
Ir dainai ant patalo paguldo.

CAP8ICO
• stls lengvai
| n ė ta ilgas:

COMFOUND moprašalina vlrtml-

■
■
_

—
•
■
—

mums šiandie dau-

Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: — 4045 s. A^tiiund Avė.
Chicago, 111.
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
8 vak. Nedeiiomis pagal sutartiOfiso Tel.: Boulevard 7820
Namų

Tel:

Prospect

1930

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OFT.

A. L DAVIDONIS, M. 0:
80. M1CH1GAN AVENUE*
Tex Keuivood 519.
Valandos:
Nuo 9 lkl 11 valandai ryte;

Nuo 6 iki 8 valandai vakare
apart

šventadienio

ir ketvirtadienio.

Gydytojas ir Chirurgas
4631 80. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Rezidencijos Tel.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPEC1JAL1STAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare.

Vai.:

Nedėliomis 10 lkl

12

Telefonas Midway 2880
F
HEMLOCK 9161

DR. V. S. NARES .

North Side.— šv. Mykolo _ gybė tmonių glunčla padėka- • LIETUVIS AKIU 8PECLALI8TAS
(Naryauckas)
pasveikę. Kaina 69c per g
parapijos šv. Vincento a Pau a vonee
GYDYTOJAS IR CHIRUROA8
paltą 96o arba dvi ui $1.96.
Knyga: ‘••ALTINIS 8VEI- ■
2429 West Marųuette Road
lio dr-jos nariai liepos 23 d.,
KAVOS" augalais gydytles, kai- ■
VALANDOS:
g
šeštadienį, turi atlikti išpažin na 69 centų.
9 Iki lt ryto. 7 Iki 9 vakare
Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti
tį, o liepos 24 d., sekmadienį,
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
per Šv. Mišias 8 vai. ryto turi
756 WEST 35th STREET
B
3269 80. HALSTED 8T.
■
Kampas Halsted St.
priimti Šv. Komunijų bendrai
SKAITYKITE IR PLATIN
Valandos:
nuo 19—4; nuo 9—ū
g
Chicago, 111.
®
iš priežasties apvaikščiojimo
KITĘ “DRAUGĄ”
NodšUomls: ano 19 lkl 19.

Jiistin Kulis

Z

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Telefonai dieną ir naktį
VIRGINIA 0036
Tel. Grovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Ssredomis po pietų ir Nedėldieniais
tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD

Res. Phone
Englewo-od 66 41
Wentworth 3000

Office Phone
Wentworth 3000

DR. A. R. McGRADIE ,
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Ofiso Tel. VICTORY 2997

OL Ir Rea Tei. HEMLOCK 2279

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas ir Rezidencija

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak.
Antro Of. Vai.: Nuo 3-9 po
piet. Utarn. Ir SubaL Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewait 8191

Plaza 2299

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

DR. MAURIGE KAHN

be akinių. Dabar kainos perpus pigesnės, neg^u buvo. Musu kainos nigesnės, kaip kitų.
P

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

9919

| KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
|?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos

B

DR. M. T. STRIKOLIS

l'boue Heiulock 7828

rų ir vaistų Jus išbsndėt, dar yra
Palengvins akių įtempimą, kuris
| viltis dėl tus.
asti priežastim galvos skaudėjimo,
‘ Motina Helena, Didžioji Žolių Gy svaigimo, akių aptemmio, nervuotudytoja 1869 N. D&men Avė., Chl-lmOi skaudamą akių karštį
Nulmu
cago, siūlosi jums sutelkti 6 dienų
x,i,„, _
naminį treatmentą žolėmis visiškai
Įtaisau trumpą regystę
dykai. Aprašykite savo Ilgą Ir mos ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
prisiusime $1.00 bonką Kraujo Tonlko ,ar $1.50 bonką speciajalių žo- atsitikimuose, egzaminavimas daro
j lių gyduolių. Pridėkite 25c apjnokė- mas su elektra, parodančią mažiau
J11*1* m>pakavlmo ir persiuntimo. Ra sias klaidas.
šykite ar ateikite šiandie. Skyriai: Į Speclaie atyda atkreipiama mokv1721 W. 47 St. Ir 4172 Archer Avė. !klos vaikučiams
7
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PRANEŠIMAI

Dr. C.K. Kliauga

DR. T. DUNDULIS

DR. H. BARTŪN
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191
Jei neatsiliepia šaukite Central 74^9

DR. A. A, ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgai
Specialistas moteriškų, vyriš
kų, vaikų ir visų chroniškų
Hgų.
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street
Vai: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v. v
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

Tel. Hemlock 8700
Res. Tel. Prospect 0640

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6156 South Kedzie

Rez. 6425 So. California Avė.

; Vai .: 2-4, 7-9 v.

v. Išskiriant Ketv:

\
Šeštadienis, lier)-- 93 ’

DRAUGAS

6
tą išbandė ir pripažino, kad
labai geras.
Kita kompanija, tai Model
Dairy, Frank Daniels, mgr.,
2003-9 W. I8th PI., Tel. Ga
nai 4310. Pas ją dirba lietu
viai Bronius Stankus, Petras
Kazėnas ir kiti. Ta kompani
ja piknikui prisiuntė 10 ga
lionų pieno, taipgi sviesto ir
kavai Smetonos. Restorane jų
dovanos taip gerai ėjo, kad
Dienraščio “Draugo” pik pritruko.
Toliau reikia pažymėti, kad
niko rėmėjai biznieriai buvo
išgarsinti “Drauge” ir progai gerai parėmė:
B. Piser and Son, importers
pasitaikius jie ir toliau bus
garsinami. “Draugas” savo and vholesalers of Alaska,
rėmėjams bus draugiškas ir Scotch and Kolland herrings,
įl637 So. Millard Avė., Pilone
nebus skolingas.
Dabar pranešame apie pa Rockwell 9254. Ta kompanija
gerinimus “Draugo” naivu. “Draugo” piknikui buvo atTie pagerinimai buvo pradėti siuntus bačką silkių.
R. Kramer, dealer in butter,
jau nuo pernai.

Turi gerą Bus muzikantai iš Cicero. No- Tel- Rep«hiic 5649
Piknikui atsiuntė 10 Hįemlock 4576. Prisiuntė dėžę tns darbininkus.
troką, reikale kreiptis į jį.
' cigarų.
rintieji galės gauti iš Jokūbo
svarų “bot dogsų”.
1

liūnas.

Mares Baking Co., ąuality j Juozas Atkočiūnas, 2516 \V.
bakers, 2706 So. Lawndale A-|71st St., Tel. Republic 5417.
ve. Ta kompanija buvo prisiu-1 Riebių dovanų i restoranų,
R. Andreliūnas, laikrodiniu
ntusi skanios duonos.
Illinois Packing Co., 907-31 kas, 2650 W. '63rd St., Tel.
W. 37th Place, Union Stock Hemlock 8380. Dovanojo elek-

Yards.
“Draugo” piknikui trinį laikrodį,
prisinntė geros jautienos.
| G. Benošius, aptieka, 2612

H. Krueger, wbolesale pro-iW. 71st St. Prisiuntė didelę
visions, 2312 W. 35th St., Tel., dėžę čekolado.
Yards 2300 — 5080. “Drau-' Vincas Danta, bučernė, 2547

go” piknikui prisiuntė geros
mėsos.
'
Jos H. Vojakoski, Armour i
and Co., 2617 W. Madison St.,
Home tel. Nevada 6135, offiee ,
tel. Van Buren 2300. Parėmė
“Draugo” pikniką ir pažade-'

W. 71st St. prisiuntė šviežių
kiaušinių į restoraną.
Kasparas Kasparūnas, bučernė, 2548 W. 71st St. prįsiuntė pikniko darbini ūkams
naminių kilbasų.
Julia’s Restaurant, 4656 S.

ANTANAS LUBERTAS

St. Kanapeckas, savininkas šulinio vandens.
Maliavojimo Kontraktorius
Kanapack Auto Service Co.,
Maliavojam,. dekoruojam ir popieruoj£»m. Kainos prieinamos.
5156-58 So. AVestern Avė.,
5537 S. Nordica Avė., Chicago
extra pranešimas
s “Draugo” piknikui atsiuntė
iJ15 galionų aliejaus. LaimėjuSekmadienį, liepos 24 d., 4
šieji tą aliejų sako, kad labai
vai. popiet, Rūtos darže, West
Wm. J. Kareiva
geras.
Savininkas
Sidėj, įvyks Chicagos apskri- !
DS1 geriausios rųšles
Chicago Meat Market sav.,1
Ir patarnavimo, šau
čio Lietuvių Kolegijos • Rėmė
kit.
K. Būras, 1847 W. 47th St.,
jų susirinkimas. Bus pasikal-į
GREEN VA 1,1,E Y
Tel. r> Lafayette 5069.
Pats
HKODUCTS’
j i.
. P''bėjimas apie būsiantį kolegi-'
Olsells šviežių kiauši
K. Būras ir jo darbininkaii.
.
i
nių, sviesto ir sūrių
,
T
.l°s naudai pikniką rugpiūčio!
4644 SO. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389
’
24 d., Birutes darže. Iš visu
Besuspans per pirmutini ko- ,
,
......
.
, ..
,
kolonijų tikimės atstovų,
legijos pikniką ir per abu i
Tel. Hemlock 2323
“Draugo” piknikus gausio
SUĖMIMAI KAUNE
mis dovanomis pasirodė pir- •

JŪSEPH VILIMAS

_ .
, ,
Kaune suėmė du socialdeR,.ų kolonijų rėmo,ai h,w Inokratu8 p|a{iakį
Ma,.k(,,.
Vedama
jo paremti kolegijos pikniką, Western Avė., prisiuntė dide- paskelbt, vėliau.
kvota, o suimtieji iš
rugpiūcio 28 d., Birutės darže, lę “hoiled baili”. Šio restauproga primename, kad tremti iš Kauno.
.
Capitol Biscuit Co., 1656 N. ranto savininkai yra lietuviai i lietuvių
kolegijos rė’^^ikas į-3---------- —------------ —_______
Visi žinome, kad medžiai y-! eggs and clieese, 1349 So. Pe Laramie Avė., Tel. Berkshire ir savo kostomerius vaišina vyks rugpiūčio 28 d., Birutė?
rą didelis miesto papuošalas, oria St., Tel. Canal 7295. Ta-. 1976. “Draugo” piknikui pri- gardžiais lietuviškais valgiai
s*“1-- darže, 79 St. ir Archer Avė.
<4^1hTKlLVYICZ &
John Sakai, groeamė ir bu-į West gide_
„0.
O medžių ypač West Sidėj,sa* biznierius piknikui buvo siuntė dvi dėžes gardžių bisčernė, 1543 So. 50th Avė., Ci
trūko. Tą trukumą kai kurie' atsiuntęs kiaušinių, sūrių ir kitų.
JPRĮMfil BAHKERSJ, brovalskių, 2325 So. Oaklev !
- - ’ 1
labai atjautė. Tai pernai, ‘Rū- sviesto,
Lietuvių fligeliai šauniai pa-į cero. I risiuntė lašinių paltį,,
r»..i,Av%
silnus Vincukas daba.
Draugo” piknikų, šie kuri šeimininkėms labai patiko;^ (,aktarų
fwori
|
R E A L E S T A T E
tos’ daržo įkūrėjas, sumanė
Mrs. AVagner’s Pieš, pajų rėmė

NAMŲ STATrMO KtlHTKAh
TORIUS

16504 S. WASHTENAW AVF

R. ANDRELIŪNAS
Užlaikome naujausios ma
dos žierus, laikradžius, radios.
taipgi
elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projeeĮ torius dėl judomų paveiksi ]
įrodymo. Kainos labai nupigin
Į tos.
'

kartu apsodinti
medžiais’ ir įkopėjai, 1751 W. Austin Avė.,1 mėsos išvežiotojai prisiuntė j Povilas Putrimas, bučernc, žiflro:
p nia Pobrovalskienė! £nSlrasyklte * mŪSŲ sPulką
2650 W. 63rd St., Chicago, m.
Cicero
'
t
___
’
_
“Draugo” namą.
Medžiai, j Tel. Havmarket 5090. “Drau- j dovdnas.
11436 So. 49th Ct., Tel.
huyo suvaikais išvykusį J
j ' exų informacija suteikiama
Tel. Hemlock 8380
Dykai
kaip “Rūtos” darže, taip irįgo” pikniko restorane jų pa-Į Jonas Pužauskas, 6559 So. |645. Prisiuntė keptą šinką.
1 Springfieldą vakacijų. Bet
KUi
2608 West 47th St.
aplink “Draugo” namą paso jai visiems labai patiko, ypač ( Campbell Avė., Tel. Prospeet! Jonas Navickas, bučernė ir Vincukas susirgo, tai visi tuJ 9153. Abiem piknikam dova 1
dinti prigijo ir gražiai auga. jaunimui.

Igrocernė, 1301 So. 50th Court, rėjo grįžti. Dabar ligonis jau

BITĖS PARDAVIMUI

Rytiną Baking Co., whole- nojo po 3 “laines” porčapo. prisiuntė didelę paltį lašinių, ‘ eina geryn.
Dar trūko vieno dalyko: ap
Vladas Vitkauskas, 6624 S.
tverti medžius tvorele ir ap sale bakers, 4621-29 So. Herkurią leidžiant ant tikietų ga
Jei manai pirkti automobllĮ. ateik
Turime pardavimui bičių.
tvertąją vietą tarp medžių ap mitage Avė., Tel. Yards 5624. j California, Tel. Hemlock 5696. vo Juozas Grybauskas, cicc
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
PIKNIKĖLIS
Kaina pigi. Galima pirkti tiek vieną, iš geriausių rūšių automobi
sodinti krūmais. Taigi tas pa- »Jų duona visiems labai pati-i Abiem piknikam atsiuntė ‘boi
rietis.
lius — STUDEBAKER.
kurie yra
Marijonų rėmėjų 19 sky- avilių, kiek kas norėtu.
led baili” ir kiaulienos.
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.
gražinimo darbas jau,' ačiū ko.
Taipgi mes turime pilną pasirinki
Biznierius Anglickas, turįs ,1’ias Rūtos darže rengia pikLouis Vlastnik, wholesale
Dievui, sėkmingai varomas
mą vartotų karų labai prieinamą ir
.Juozas Mondžejevskis, 6600
nebrangia kaina.
linksmą užeigą, 1531 So. 43th' nikėlį sekmadienį, liepos 24 d.
S.
pirmyn. Be to, gražiame ‘Dra meats, 2813 So. Central Park S. Washtenaw Avė., Tel. Hem
Ct., Cicero, savo troliu atve- Pelnas eis į a. a. tėvo Felikso
MIDLAND MOTOR SALES
11250 S. TALMAN AVĖ.
ugo’ daržely pastatyta alta Avė., Tel. Crawford 0089.
lock 3340. Metiniam “Drau
4492 ARCHER AVENUE
žė ir parvežė ice creamo ir ki- Kudirkos paminklo fondą.
Tel. Beverlv 2156
Grabovski Bros., wholesale
na. Tai bus jauki poilsio vie
Telephone Lafayette 7139
go” piknikui atsiuntė 3 “lai
ta, kuria naudosis broliai, i meat dealers, 3353 So. Moss
nes” porčapo.
<♦>
<♦> <♦> <♦> <♦> <♦> <♦> <♦> <♦-> <♦>
<♦> <♦>
ąsc
<♦>
<♦> •» ;<♦>
<♦:
<♦>
<♦>
“Draugo” darbininkai, biz- Pratt St., Tel. Boulevard 9818.
M. Miniat ir Sūnus, 6456 S. $
¥
nieriai ir kiti rimti žmonės, Atsiuntė dvi -“laines” pork
*
P°rl<- Whipple St., Tel. Hemlock i §
kurie norės ramios ir jaukios čapo.
v
i4(;80. Metiniam “Draugo” pi-i^
vietelės.
L. Beck an<l Sons, whol<>- knjj{Uj <|vį “lairics” porčapo.

SHLEPOWICZ

Jus Sutaupinate 20% ant

Taigi tai čionai varomas sa^ beef, lamb, veal, boneless
J. Valantinas, 2558 S. Rockbeef cuts, 810 R. 47tb St. Tel.
kultūrinimo darbas.
I well St. Prisiuntė kavos ir cu“Draugo” metinio pikniko Drexel 0460.
Tai milijoninė, kraus
komisija, gavusi nuo rėmėjų kompanija, išvežioja geriau-j jokuj)as Poczulp, 6924 So.
biznierių dovanas, išnaujo pri sio.V'hiėsos orderius, ‘Draugo’ pFairfield Avė., Tel. Hemlock
mena, kad tuomi biznieriai ir piknikui atsiuntė pirmos rū 9688. Prisiuntė 10 svarų “bot
kiti rėmėjai atliko labai nau šies mėsos virš 25 svarų, iš- dogsų”.
dingą darbą. Tarp rėmėjų bu gaminimui gardžių “Hambur
j St. Šambaras, 6500 S. Taivo ir svetimtaučių. Štai jie: gu”.
Mutual Sausage Co., Marvri "ląn Avg’ “DrauH»” eilcri ;
Henning Wennersten, Ine.,
malto išdirbėjai, 900 Larabee i Brand Food Products, lietuvis kailis prisiuntė šviežią daržoSt. Tel. Lincoln 2261. Toj ko-i draiveris, Roman Precin (Pre '!l’ ! ,e't°raną.
mpanijoj dirba lietuvis Jonas cinauskas), 3247-61 W. 47th
Williams, 6641 So. Franciseo St., Tel. Lafayette 8300. Pri
Avė., Tel. Hemlock 1217.
siuntė geriausios rūšies “bot
Tos kompanijos dovanos pi dogsų”.
knike labai gerai ėjo kaipo
Omaha Packing Co., 2320
“praisai”. Jonas Kamaraus- So. Halsted St., retail departkas, 2322 W. 24th St., tą mal-į mento vedėjas Juozas Mieke-
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Skalbimo!
ŪKSTANČIAI HOME CRYSTAL kostmmerių rado sma

giu ir ekonomišku dalyku naudotis HOME CRYSTAL
T
De Luxe Cash and Carry Patarnavimu. Jie žino iš plataus ir

malonaus patyrimo, kad HOME CRYSTAL Cash and Carry
Patarnavimas'yra taikomas patenkinti net daugiausia reika
laujančius.

Kaip tik jus pr'važiuojate prie gražaus įėjimo, jus pasitinka
uniformuoti patarnautojai, kad priimti ar pristatyti jūsų
pundus. Jums nereikia net išlipti iš automobiliiaus, jei to ne
norite.

Antanas Prosevičius, 2639
W. 64 St., Tel. Prospeet 6288.
Prisiuntė 20 svarų frankfurtų ir 10 svarų naminiu kilba- v

Pabandykite HOME CRYSTAL De Luxe Cash and Carry
Patarnavimą—jums jis patiks. Jums nebus mažiausio keblu
mo atvežti ir atsiimti savo pundus.

sų darbininkams.
Jonas Pudžiuvelis, kontrak- $
torius, 2650 W. 69th St. Tel

PRANEŠIMAS
JUSTIN MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER IR

D. K. L. GEDIMINO BUILDING AND LOAN ASS’N
Ofisai ĮHUsikėb' iš 2342 South Leavitt Street į naują ir didesnę ir moderniškesnę vietą Į 2324 SOUTH LKAVITT STRRET, KAMPAS 23rd>L.
Patarnausim savo bizny taip, kaip ir pirmiau. Specialiai dabar patarnaujam
MORG1CJŲ KRIKALAMS. Perkam ir pirduodarn morgičius, skolinam ant pirmų
morgičių.
Katrie turite pirkę morgičių iš uždar ių bankų kreipkitės į mūsų ofisą, mes
esame pasirengę ir turime tam tikrą sistemą iškolektuoti nuošimčius ir sumą.
Spulkos Serija prasidėjo nuo Liepos 1, 19.7* dabar galima prisirašyti ir visi
mokesčiai spulkos narių mokama virš minėtam fise,

Justin Mackievvich

2324 South Leavitt St.

Canal 1678-1679

Chicago, Illinois
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