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, Spanda — tai galinga jėga. Tą
jėga gerai panaudoję, sukursijae
kultūros židinius, apginsime tikė
jimą, pergalėsime tautos priešus.
Susipratę katalikai remia pinigais
ir raštais katalikišką spaudą.

"Draugas ; rra vienintelis lietTiTiii katalikų dienraštis Ameriko
je, šiais metais suėjo jo gyvavi
mo 10 meti}. Visi "Draugo" drau
gai ji remia, nes "Draugas'* re
mia savo draugus.
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Leista balsuoti visiems pra
n n v \ c?
11
įtinamas už pasiketinima. nu- Šveicarijos teismas paliuosavo.
dėjus 18 metu amžiumi.. Ple PRINCAS GRYŽTAS NAMO
LOMKJNAIS, nigs. I I . —!
'
i
biscitas tesis tris dienas.
Euaton geležinkelio stotv i v v - ^ 1 ^ b u v l l s i Šveicarijos res- I ^
^ ^
konmnhU}
nu
BUKAREŠTAS, rūgs. i2.—
ko nepaprastas
dramatinis P ^ ' ^ o s prezidentą Dr. Mo- . j . & v e k n t f | 4 j
žnrnan8tai.
GRAIKŲ SUKILIMO VADAI pranešta, Rumunijos karalius I!
-r
itta, kurs vra Šveicarijos dėle-!
STATOMI TEISMAN
Ferdinandas pagaliaus sušilai i!
vaizdas.
'..
*
J .
Nors areštuotas neatlikęs akae, 0S
Viennolė
Al Antonv
Oailasiš suvažiavime.
" J
P^eSaky T. Sąjungos
kęs su savo sūnum princu Ka i!
tinguju
Seserų
viršininkė
/ L, , ,,
.
v
i -.
Tai esą butu buvęs atkers- tuaho pasikėsinimo pnes MoATFJNAI, rūgs. 12. - «pe roliu, nuo kurio atimta sos i!
w
t
tta, bet kaipo įtariamas priEast Knd (Londone) su kita į
cialin militarinin teisman pa to įpėdinystė,
,
..
,. •
, :tas Šveicarijai už nužudyta pažįstamas pavojingu,
vienuole norėjo traukiniu at-.
į
\
—
Princas kol-kas randas Pašaukti suimti pastarojo cia
likti vizitą vienuolijai Hdek
UŽDRAUSTA MEKSIKON
KATALIKŲ SPAUDOS
dviejų batalioną republikoniš- ryži u je.
Kitą mėnesį žadąs
Ferry, Cbesbire.
SIŲSTI
KATALIKIŠKAS
KOMITETO SUSIRINKI
kos gvardijos sukilimo vadaį gryžti atgal Rumunijon.
Ine jusi traukinio vagonan
!i l•
MAGAZINAS
MAS
apalpo. Išnešta i stoties plat
— karininkai.
!
NEW YORK, rūgs. 12. formą. Susibėgo žmonių minia.
Premieras Condylis paskel
i
WASHINGTON, rūgs. 12. Į NRW HAVEN, Conn., rūgs.
!
bė, kad su tais maištininkais Parvyko Mrs. M. Gade CorTai pamatė vienas geležinke— Kataliką Spaudos Sąjun- į 11. — Amerikos Kolumbo Vy#*
son, kuri nesenai perplaukė a
turi but* greitai apsidirbta.
lio tarnas, prigulrs Šv. Aloizio;
gos (Oatbolic Press Associati- jeių nacionalės organizacijos
Anglijos puriąją. Miesto majo i i
parapijai.
on) komitetas vakar cia turė leidžiamas magazinas "Columro paskirtas komitetas ją svei III
ITALAI PRALAIMĖJ?
Tuojaus jis suprato, ko reiii!
b i a " Meksikos valdžios už
jo susirinkimą.
kino.
KOVAS
reikalinga. Dūmė į netoli esan
Ši Spaudos Sąjunga priguli drausta siųsti ton šalin, kur
ėią Šv. Alioizio bažnyčios kle - Nacionalės Kataliką Gerovės vedami Katalikų Bažnyčiai
TUNIS, rūgs. 12. - - Pradėboniją ir pranešė kunigui.
Konferencijai. Sąjungos prie- persekiojimai,
ii
rugpiučio pradžia Tripo.Neilgai laukus atvyko kuni šaky y r a Harrisburgo, Pa., I Apie tai Kol. Vyčių orga- įtjus
£
gas. Minia prasiskyrė, vyrai diocezijos vyskupas McDevitt.; nizaciją painformavo S. Vals- litanijoj italai kovoje su vie
tos gyventojais prarado virš VAKARYKŠČIOS DIENOS
apnuogino galvas ir kunigas
• tybių pastos autoritetai.
100 nukautais ir sužeistais.
Lietuvos 100 litų . . $10.00
mirštančiai vienuolei suteikė
NEW YORK, rūgs. 12. —j
Apie tai praneša vietos lai
Britanijos 1 sterl. sv. 4.85
Paskutinius ftv. Sakramentus.
I
RYGA, nigs. 12. — Rygos kraščiai.
i Iš Ispanų Karo Veteranų orFrancijos 100 frankų 2.87
I
užlajoj nuo įvykusios eksplio)|
NE\V YORK, nigs. 12. — ganizacijos pasitraukė kape
Belgijos 100 frankų
2.7J6 I
Apskaitoma, kad S. Valstybė- lionas monsignoras Cbidwick. į zijos nuskendo garlaivis WeiTomis dienomis oras geroItalijos 100 Mrvą
3.60
į* gyA^ena apie 4 milionai žy- J i s sako, organizacijoje ėmė j bade. Žuvo 30 pasažierių ir 10 kai atvėso. Oro biuras nusako j Šveicarfjos-100 frankij 1932
I
žmonių įgulos.
dar šiltų dieuų.
veikti K u Klux klanas.
Vokietijos 100 markių 23.81 ]

Siųskite Savo Giminėms

TA V

)

i • -

r

! luotas rusas komunistas, ka!- nistej Vorovskj. Šio nužtulejg

;

METAI-VOL. XI

Suimtas jubilierius Jrving
LONDONAS, rūgs. 12. — Horstein, kurs turi ofisų CoBournemouth Britanijos amat- lumbus Memorial
bute, 31
ninku unijos turi kongresą, j North State st. Suimti anasuota 2,700 nuolatiniu karinin
PARYŽIUS,
rūgs. 12.
Šiam kongresai sveikinime i r | d i e n vienos farmos šiene pa"darbinikiškų" nurodymų pri j si slėpę trys plėšikai ji išda Kuomet Franci jos užsienių rei kų. Taipat bus panaikinta 1,kalų ministeris Briand su Vo '200 karininkų, turinčių laikisiuntė Tomsky, Rusijos darhi- vė, kaip informuoto jų
apie
kietijos užsienių reikalų minis Inai rangas,
rinku komunistų vadas.. CUFFALO, X- Y., nigs. 7
deimantų pirklių važiavimą
teriu Stresemann'u T. Sąjun-j Rekrutų (naujokų) skaičius
I
Del to sveikinimo sukeltas traukiniu iš Obieagos.
(per pastą). — Čia turėjo me
gos suvažiavime reiškė daug .laipsniškai bus
mažinamas,
ROMA, rara, 12. — Kuo- \v pasprūdo nuo pamestos lion: triukšmas, kuomet radikalai
tinį suvažiavimą. Xi*\i Yorko
Horstein išvežtas i Urbana,
delegatai reikalavo į Tomsky Ilk, kur, matyt, kartu su a- palankumo pastoviai taikai. jTarnybon bus šaukiami 21 me
valstijos saka, prigulinti Ca- met vakar pirm pietų Italijos 1 bos
sukakę jaunuoliai, bet ne
Mussolini nuvažiavo ofisan, telgraroa pasiųsti padėkos žo- nais plėšikais bus teisiamas, tilo pačiu laiku Francijos mi-jtus
tliolic Central Verein of A m e - ' , remieras Mnssolini automo!
nisterių taryba pilnoje savo 20 metus, kaip ligšiol butą.
priešais
kurį
suplūdo
jį
svei
!
cit.
Didžiuma
pasipriešino.
kaipo
dalyvis.
rica organizacijai. Suvažiavi- h H i u Xldhxxo
_
savo ofisan
sesijoje pripažino dekretą, ku-f
. .
kinti
žmonių
minios.
Pagaliaus
didžiuma
balsų
nie buvo reprezentuojama 134 . ,,, . .
,
T>T1
,
Muitarmes tarnybos peniov.
1
Pasikesintojas tuojaus nut nubalsuota Tomsky'ui i atsakyKaltinami '' bootlegeriai''
katalikiškos draugijos — apie i ( Ingi rūmus, Portą Pia airiuomi einant
sumažinama
- .
. .
;
kštėje
anarchistas
sviedė
į
jo
vertas ir pas ji rasta dar k i t a , t i , kad rusai privalo žiūrėti j Už pastarąjį Cliieagos ribo- o
,
- XT
"«is taipat bus sumažintas ligi
15,000 narių.
automobiliu bomba.
.
bomba, kurios nespėjo panau nuosavų reikalų ir nesirūpinti > e traukinio apiplėšimą, kuo- irancuzu kariuomene. Ne vieni .
Suvažiavime vii-ubalsiai pri
i
_• i vienerių metu.
.
..
svetimais. ;
135,000 . t**
m e t plėšikams teko
imta rezoliucija, kuriąja smerj Bomba plyšo nepataikius au- doti.
skaičius vvru kariuomene le!
Tai
Ermete
(liovanini,
18
Tokiu
būdu
su
komunistai;
'dolerių,
policija
kaltina
Joe
kiamas Meksikos despotas Ca- tomobiliaus ir tik pavojingai
laipsniškai bus
mažinamas, j Pirm 1914 metų skaičius
m., iš Castelnuovo miestelio, suardyti ligšiol buvę-visi kad- Šaltis ir Kr. MeKrlane, "bootMes, kurs iškėlė toj šalv Ka-i • . ,
. , ,
„
bet dar nemažai militarinių kadrų arba pulkų skeletų, sieasmenų.
ir šalti santykiai.
legerius" — alaus pirklius.
talikų Bažnyčiai negirdėtu? Mizcit us keletą asmenų. Pre- (larfagnana provincijos.
savasčių bus perviliota civiki;kė ligi 35,000. Tai visa ateity
.'
mieras išliko &jrvvas
ariu šofeFašistų laikraščiuose padėta, '
Pinigai buvo vežami i Harpersekiojimus.
valdžiai. '
į bus sumažinta
ligi
28,000.
Suvažiavimas nuoširdžios rio sąmonei, kurs momentaliai j didelėmis raidėmis antgalviai: KUBOS SALA DAUG MAIS vey, 111., tikslu ten apmokėti
Naujuoju dekretu einant, iš i Daug kareivinių bus pavesta
M
TO PERKA S. VALS
keletos. Firmų darbininkus.
simpatijos reiškė
Meksikos automobilių smarkiau paleido " Dievas Saugoja Mussolini.
nuolatinės armijos Ims paliuo- civilės valdžios reikalams.
TYBĖSE
broliams katalikams,
kurie
Bretnnan kalbės iš ligonines
sudaro apie 9.*> nuošimėius tos
W E 8 T , Fla., rūgs. 11.
Demokratu kandidatas i sešalies gyventojų, bet kurie
— Kubos sala didžiumą sau natorius yra Hv. Juozapo Msaujos radikalų, pagrobusių
valdžią, nežmoniškai persekio
reikalingo maisto importuoja goninėj su pažeista koja. Jis
MANAI 1UA, nigs. 12. Nica-bių karo laive, Corinto prie>
jami, kalėjimu baudžiami už
iš S. Valstybių. Apie tai pa žada iš ligoninės per radio sa
norėjimą viešai garbinti dan\VASIirX(tT(>N, rūgs, 12.
Tas negalima, kadangi K i- tirta per cia į Kubą išvežant kyti politines prakalbas, jei ragua respublikos valdžios gal į plaukoj.
..fiaus ir žemės ir vL-ų daiktų - VaM\t>ės departamente dar n\\x ne4 Ur i }>astwi4a*-*'»Ujuos, visokį maistą..
ilgiau negalė? išeiti .iš ligoni* va, ^en. <'h»\morro, su konserW A SHTNC; TON, rūgs. 12.
Sutvėrėją.
'
[neturima oiioialio pranešimo, i ^ l a i k j n a yūW/;m
vatistų partijos vadais išsPirm kelotos metų Kubos nes.
nogajį
mit
— Iš S. Valstybių užsienių oprendė per S. Valstybių atsSuvažiavimas skatina Mok- kad Kinijoj sužeista du ame.
•
> -.. ,!.:*• "n:„; respublika maistą ir drabužius
•' *
.
atsakommga uz įvairias kmie- importavo daugiausia iš Ispa- Automobilių auko^ Chicagoje tovą kreiptis \Vasl»ingtonan, fiso pranešta, kad Amerikos
valdžia sutinka pasidarbuoti
j
-ikos katalikus turėti dideles rikonu jurininku karo laive
.
; 1
.
v
nijos, Francijos ir kitų Furoištvermės toje kovoje už lais Yangtze upėje.
(liicagoj ir Cook apskr. au-: kad S. Valstybių valdžia duo- taikos reikale Nicaragua restių
uz pirmenvberivalizuojam-ias
sroves.
ipos šalių.
Bet jei ir bus tas įvykis ovę. Nes Bažnyčios priešai gatomobilių aukų skaičius kas- , tų reikalingos pagelbos šioj
lų-gale bus nugalėti ir laisvė iieialiai patvirtintas, pažymi; (lai tik paskiau, kuomet kVi šiandie jau kitaip. Kuba
v J
dien eina didyn. Nes kasdien respublikoj numalšinti revoiiu:^
'sakomo departamento valdiniu n iečių srovių vedama kova Ima šiandie Amerikoj apturi visko žųva jei ne keletas, tai nors riją ir išnaujo atgaivinti rei-:
bus laimėta.
SOFIJOJ AREŠTUOTA 20
kalingą
konstitucinę
valdžią.
Pradedant suvažiavimą Bu- kai, tai tas nereikš dar pakak- sustabdyta, valstybės departa- į prieinamesnėmis kainomis.'
vienas asmuo.
KOBffUNISTU
-ffalo vyskupas Tnrner Šv.' tinos provokacijos, kad Ame- • meiitas galės iškelti atatinka- i
Ligi praeito šeštadienio šj
Po to Cliamorro valdžia pa
Liudviko bažnyčioje celebra- irika turėtų iškelti bent kokią miems kiniečių autoritetams TgpAjjTjoJE SEKA PLE
SOFIA, Bulgarija, nigs. 11.
met žuvo jau §06 asmenys.
siūlys revoliucionieriams pa- j
vo iškilmingąsias Pontifikales ' akciją Kinijoj.
protestą.
— Čia areštuota 20 komunis
BISCITAS
liaubas ir ją vadus pakvies j
Vinnetka priemiesėio vie
Aukštąsias Misiai
tu už są.kalbi prieš valdžią, v
—
taikos konferencijom kuri tunam motorciklmiam policmoPranešta, kad jiems byla grei
MADRIDAS, nigs. 11. —
rės įvykti vienam S. Vąlsty-!
nui, kur vijosi greitai vržmo
tai prasidėsianti.
MIRŠTANČIAI VIENUOLEI
Visoj Ispanijoj seka plebisci
jjancius autoistus, iš autoPASKUTINIAI ŠV. SAK- j
tas klausimu, ar palikti toliau
mobiliaus į akis berta rau
į
RAMENTAI SUTEIKTI j
diktatoriaus Primo de Rivera
doną pipiru. Autoistai pasprū
valdžią, ar ją pakeisti kito
GELEŽINKELIO ^
Q T e i s i n g a s Patarnavimas
i
do.
(JKNEVA.
nigs.
12.
—
Areš
itnais
metais
Rusijos
konmSTOTY
kia.

sikos Despotą
Calles

i

si, m e , AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER T H E ACT O F MARCH S, i87»
BRITŲ UNIJOS PERTRAU
K i SANTYKIUS SU
RUSIJOS KOMU
NEŠTAIS
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Telefonas: Roosevelt 7791
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'Draugas" 2334 So. Oakley Avenue
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FRIEND

1
I

I

Pinigų Kursas. ; H
i

8L

f
Vi

§
00

i
LIETUVĄ

PINIGUS
PER

DRAUGĄ

Nes, "DRAUGAS" pigiau
siai siunčia ir geriausiai pa
K tarnauja. "DRAUGAS" siun
>*•• čia per didžiausia LIETUg. VOS VALSTYBESi BAN; KĄ IR ŪKIO BANKĄ; /
f
"DRAUGAS" siunčia Pi£> 'nigus Litais ir Doleriais: Perg" laidomis, Čekiais-Draftais rr
Telegrama. .
•

8
to

"Drangas" Pi*. Co.,,
2 3 3 4 S. Oakley Ave
^

Telefonas: Roosevelt 7791
-^*

a*

*^

-P"WH

>

•

n n o a w•
ŽMONIJOS TIRONAI.

9BS

i
i

i

PimadknU,

Eugg. 13, 192$.

*aa
D | ( A l ) G A S" "oliai įį atlieka, o už gautą at-,
lintų, jie dar savo tikslo ne- ( Ir matome, kad tikėjimo g ra * peapykantos del dtfVo kttr tik
*1
- - - - „ «^
•- .„-a-— {lyginimą įsikuria sau namepasieks, Jei žmonės tikės į Die boriais norutį būti socialistai, pasiekia vajdtšds meta lauk
oa* *«»r
»M«|lius, ar kitę. turt.} įsigyja.
vą, gerbs ir klausys moralybės Viename bolševikų (Rusijoje) šventus
paveikslus, degina
Dar kruviniausias pasaulio
S
( Socialumo siekis.
užtarėjus. " Neįvykinsime sa susirinkime komisaras taip sa mokyklose egančUis kryžius,
-JI**!S£*im''ii''A
w i Į 8 * įgytasis turtas, patiektas
Socializmas kovoja visas pa- vo programos, kol senas Die ke susirinkusiems:. "Lengva ^rarraa bažnyčias, o vieton to
Baramas pmuAssura co., ta©. I gerbuvis, naudojimasis me- karas ne visai nurimo, dar
So. Oakley A v c , Chicago, I1L
nės kultūros patogumais žemele nesugėrė pralieto krau- g a u l b š v e n t c n y b e s , k u r i a s su _ vas sėdės savo senajame sos- buvo mums nuversti carų .nuo siato Judus... Bet tie vargšai
ITtl
nepatenkina žmogaus. Jis ieš jo, dar varnai nebaigė lesę la- k u r ė ftmžių ^ t u r i n ė s pastan te , , , —- pasakęs Preobražens- užimamo sosto, bet dar nesame \isuomet užmiršta, kad Jude*
vonų kritusiųjų mūšiuose, 0
P A S T A B Ė L Ė S ko šio to daugiau, būtent dva čia vėl kursto prie suiručių, gos. Socialistų siekis" sudaryti kis, bolševikų programos su viešpačiais. Pasaulio viešpa- galas buvo liūdnas, nes pan
iš žmonįjos vienų didelę gaivi manytojas. Garsioj Petrapilio čiais liksime tuomet, kuomet k«re. Kažin, ar tik neprieis to
sios kultūros įgyti.
vėl
kila
nauji
tironai,
tam,
kad
,
ju ^ ^
k u r į b u t u p a k l u s n i Arkivyskupo byloj prokurato
Suaugusieji gerai žino, kaip
nuversime antrąjį
"carą'' i paties geAe burnotojaras su
Kur kas aukščiau už pri
tumti
dvasinė kultūra žmogui yra i *
V**™&\ į naujas imti- socialistinių piemenų botagui. rius Krylenko, paminėjus ti (Dievą) nuo jo sosto". Juk laukti.gimtinių proto, valios, vaizir paskandyti žmonija
brangi ir todėl nori, kad jų nęs,
Toji loova su Kristum nėra
Tad prieš socializmų priva kėjimo žodį vienam iš apkal panašų blevyzgų kaip pasaulis
• duotės ir jausmų kultūrą stovi
kraujo,
ašarų
ir
prakaito
ju
vaikučiai butų mokinami ir
lo sukilti visas paasulis. Baž tintų kunigų, šoko nuo vietos pasauliu dar nieks nebuvo iš- naujiena: kovojo Kristų žydi-IfeogMs sąžinės ir jo sielos
rose.
auklėjami.
ir nesavo ( balsu pasakė tai, drįsęs pasakyti. Iš tokių po- ja, kovojo pagonija, o galas
nyčia
toje
kovoje
privalo
gin
J kultūra.
Kas per vieni tie žmonijos
Dvasios kultūra apima žmo
ko mūsų socialistai mūsų tar- sakių tik gal vieni pragaro visuomet tas pats laimėjimą*
ti
Dievų,
Kurio
socialistai
be
Žmogui turi liuosą valią ir gaus minti, širdį. Taizduote tironai'*?
galo neapkenčia. Valstybė pri- !» neišdrįsta pasakyti, bet gyventojai džiaugtis, bet ne ir garbė Kristaus. " A i su ju
• yra atsakomingas už savo dar su jausmais, o taip gi jo sąži
Tai III Komunistų Interna
mis Ugi pasaulio pabaigai...
valo kovoti už savo pastovu- t i k m a n o : " A g spiaiidau Į žmones.
' bus. Pirmasis žmogaus nenu- nę ir jo siela.
cionalas ir jo užtarėjai, įvai
III Internacionalas nutarė Pasitikėkite, aš laimėjau pamą, nes socializmas verčia katalikų tikėjimą, as spiaumaldomas teisėjas — jo sąžiraus
plauko
socialistai.
Minties kultūros pasiekęs
dau į pravoslavų tikėjimą, aš 1923 metais, kad į komunistų šaulįi ; >>
valstybės
rumo»
pamatus
ne
. nė, kuri kaltina žmogų jam asmuo — tai mokslininkas, tai
Pasaulis atranda praeitųjtj
spiaudau į visus tikėjimus"... partiją butų priimami nariai j 2. Socialistai koroja mokytoblogai pasielgus, o pagiria ge- savo srity specialistas. Širdies amžių
įvykiuose
kruvinus leidžia gyvuoti. Mokykla pri Mat, kiek spiaudalų iš burvien tik netikintieji ; r paUe-Ijus ir visų tikėjimu, dvasinki- *
valo
ginti
toje
kovoje
tikroje
• rą atlikus.
— kitaip valios, kultūros įgi žiaurų asmenų darbus: pasau
nos vieno tik socialisto. Lig- ^ kovoti tikybą visais gali
kas.
mokslo,'moralybės,
doros,
ku
Bet žmogaus galutina gyvejęs žmogus, — tai išauklėtas lis matė beširdį Deoklitijoną,
Socialistų kurstymas žmo
riuos tai dalykus socializmas šiol žmonės spiaudė į tam tik mais budais.
• nimo užduotis, jo tikslas nėra džentelmonas.
žiaurų Neroną; tų laikų isto
Juk Šliupas sako, kad ne nių prieš tikėjimą neužsibai
darko, gadina, įžemina. Šeimy rus indus nuošaliai pastaty
• žemė. Nemari žmogaus siela
riją
apšvieči
alaužai
įvairaus
Vaizduotę ir jausmus išto
na toje kovoje turi ginti savo tus, gi socialistai tam tikslui Viešpats Jėzus turėjo tietą, gia tuščiais žodžiais; jie kur
. veržiasi amžinybėn. Žemė ir
amžiaus
ir
lyties
kankinių.
Pa
bulinęs asmuo, — tai meni
garbę, kurią socializmas pi-1 vartoja tikėjimą. Čia jie dar Jut Judas. Kad nereikia mums j tiktai pagauna valdžią į savo
• jats visakeriopa kultūra vien
saulis
buvo
liudininku
Enriko
ninkas. Jisai minties ir šir
varžosi išreikšti savo mintis, 31 ganyto jaus, nes mes patys! rankas, visur persekioja žiau
verčia į pasileidimo purvus.
' priemonė aukštesniam tikslui
VIII
laikų,
kuomet
kraujas
dies įvairias tiesas apvelka
bet ten, kur jų gale viską rė save išganysime. O kas per riansiais budais viską, kas
siekti. Tasai galutinis žmo
Gyvenimo faktai.
2
milijonų
katalikų
žmonių;
skaidriu vaizduotes rūbu ir ža
do, jie savo tiesą garsiai pa baisus burnojimas. Tas Kris- primena jiems tikybą. Visugaus asmeninis tikslas — jo
Pamatysime, kad tai tiesa
dindamas kilnius sieloj jaus upėmis tekėjo... Pasaulis žino
reiškia. **Naujienos" su 4 'Ke tus, kurs rankas turėjo istie-I pirma naikina šventyklas, paamžinoji laimė. O toji laimė
mus, nori patiektąją tiesą gi- ir su pasibiaurėjimu pasakoja iš gyvenimo faktų. Socialistų leiviu", "Sandara", bei "Lai 5 ęs varguolių link, kurs gimė | versdami jas į susirinkimų
— Dievą. pasiekus. Kaip prie
baisenybes Ivano Baisiojo... programa yra ne ta, kurią jie
liai širdin ir mintin įdėti.
svė" dar mulkina lietuvių a- ubagingame tvartelyje, kurs sales, sunaudodami baliams
tos amžinos laimės eiti, kaip
Mūsų tėvai patyrė žiaurumus turi pasirašę, bet tą, kurią jie
Menininko (piešėjo, skulp
kis, kad jie vykina neva E- visa širdžia pamylėjo visą pa-!šokiams, teatrams, net karkoriko Muravjevo... Bet visi nutvėrę valdžią į savo rankas,
K į ą atsiekti apreikštoji religija
toriaus, dainininko, giesminin
vangelijos mokslą, kad jie ti šaulį be skirtumo, kurs kūpi- tais aiškiai nepadoriems tiks
' ; nurodo.
Religijos
reikalai
tie kraugeriai kartu paimti vykdina.
ko, artisto etc.) užduotis dikybos negriauna. Palaukime, ras užuojautos ir pasigailėji-. lams. Taip jie darė Praneut žmogui yra tiek
svaresni,
nepadarė tiek pasauliui blėIr
štai:
dėlė ir šiokios tokios kultuo gal neužilgo ateis laikas, įiio, sulyg socialistų ir bedie- • zijoje pereitame šimtmetyje
' kiek niekad nesibaigianti laiAA
- «,••,• • • « *
pasiekusiems žmonėms d l w > k i < * * " "*&*
' * • » • 1. Socialistai griauna tikėjimą. kuomet ant tos l>edievių ir ma \ių plepalais, žemesnis yra už ii* pastaraisias Herioto laikais,
, l l e n i n i n k a s „„„_ tai ir kraugeriai yra padarę.
meyradidesneuzla.kmaW.rjinaioni
Socialistai supranta, kad sa sonų "gengės", kurį šiandien J,udą išdaviką, žiauraus ir žc ( taip daro bolševikai Rusijo*
nau
nepastovią.
Šių dienų socializmo
inkvi
vo programos negalės ivyk- spiaudo ant visų pasaulio mo budo asmenį, kurs už 30 je> o radikalai Meksikoje,
jų
tiesų
nekuria.
Jis
jas
pa
Todėl, nors harmonizuojąs!
zitoriai' per keletą metų tūk
dinti, jei žmonėse bus bent ki šventenybių, spiaus irgi pašau sidabrinių pardavė savo MoNėr ką nei minėti apie per
duoda
tik
naujoj
išvaizdoje,
visos kultūros ir jų rųšys
stanti kartų daugiau nukan
lis ir atsigręš su panieka nuo kytoją ir (Jeradarj. Tie socia sekiojimus dvasiškių, kurie
'žmogaus asmenyje, nemarios naujame rūbe. Tiesas rasti — kino žmonių ir išliejo nekaU birkštėlė tikėjimo, nes tų dar
tų begėdžių...
listų žodžiai aiškiausia mums skelbia ir gina tikėjimą Sta
. žmogaus sielos kultūra, ir jos proto, mokslininko užduotis. to kraujo, negu anie visi ben bų, kuriuos socialistai daro,
Nors tikinčiųjų į Dievą ir į nurodo socialistinę širdį ir jų tistinės žinios 1921 metų nuro
tikintis žmogus niekuomet nereikalai stovi nepalyginamai
•
drai per du tūkstančiu metų.
Kristų milijonai, nors amžiai sielas. Padaryti prie socializ do, kad komunistai Rusijoje
Iš
okupuotosios
Lietuvos
ankščiau už skaisčius, spindu
dasileis, nes tikėjimas sako.
lenkiasi prieš Jo Sostą ir vi mo kromelio gėrę btenį, kaip nužudė 20 vyskupu, 1200 šv«n
liuotus vaizduotės duotus ko pasiekė mus žinia, kad Vil
kad už padarytas piktadanTssos tautos ji garbina, nors kad Juda norėjo padaryti prie tiku.Bekankindami kaikariuos K'
kiai nors tiesai rūbus, už me^ niaus našlaičiams arti nauji Vilniaus lietuviams, nes nėra ics reikės atsakyti prieš Dier
kur padėti, neturint savo na vą. Permainymas žmogaus do- Dievą pripažįsta nevien tik Kristaus šono būdamas nuną.
^ "**• vargai.
Netoli nuo Vilniaus yra mų, šimtus našlaičių. Lenki ro į piktžodžiautoją, besarma liaudis, bet ir skaitlingos ei kryžuoti Dievą, kaip kad žy vyskupus ir šventikus daciMenas privalo žmoga; tar
nauti, bet ne žmogus menui. Tarnopolyje Vilniaus vyskupo jos valdžia stengiasi visiškai tį, pasileidėlį, tai būtinas rei- lės mokslo vyrų bei proto ge- dai buvo padarę, tai jų siekiai leisdavo bolševikų galvažu
Užtat, teisingai suprantąs vasarine rezidencija. Kuomet panaikinti lietuvių našlaičių kalas socialistams. Tai jie pa- niją, tečiau Socialistai tikėji ir obalsiai. Kas spiaudo ant džiai baisiausių žvėriškumų.
menininkas meno vieta žmo Vilniaus vyskupu buvo J. E. prieglaudai'. Tame darbe uo siektų, bet tikėjimas socialis- j mą nesidrovi vadinti "prie- tikybos, tas spiaudo ir ant Taip pav. Voronežo vyskupą
gaus kultūroje, negaji neklys dabartinis arkiv. J. Matulevi liai padeda Vilniaus lenkai, tams daro kliūtis. Tad gyvas j tam", "viduramžių liekana", Kiistaus, kursai įsteigė Krikš išvirė katile,, paskiau vantienj,
kuriame buvo virintas vysku
damas tvirtinti, buk meninin čius, jisai 1919 m. atsisakė nuo namų savininkai, neduodami, jiems yra reikalas prašalinti i"narkotiku" svaigančht žmo- čionybę.
Visame socializiin;' ryškiai pas privertė išgerti likusiems
kas negali būti katalikas, žy tų patogumų — vasarnamių, 'neisnHoniuodami našlaitnamiui'tą kliūtį, tikėjimą. Tikėjime ' nių galvas, įrankiu mlaikan
Ufos
gi nesugriaus, jei bus jojo už- ;čiu minias kunigų ir buržua^i- apsireiškia žydų dvasia. Kaip kalėjime šventikams.
das, ar ateistas. Tos dvi sri- leisdamas lietuvių labdariu-1 namų.
Bet juo didesni Vilniečių tarėjai, vadai. Todėl socialis- jos vergijoje. Taip tuias soc'al žydai aukščiau paskaivi žmog- vyskupui nukapotos ausys,
Ų s savo tarpe skiriasi ir abi gajai draugijai apgyvendin
nupiauta nosis, nulupta jam
lioosai sutelpa viename asme ti Tarnopolyje lietuvius naš vargai, juo turime pareikšti i tai skelbia kovą dvasiškijai. demokratas, užlipęs ant bač-, žudį Barabą už Kristų, taip
laičius. Dabar-gi, ark. Jalbžy- daugiau aukomis jiems užuo-įo ypač katalikų veikėjams, kos 1922 metais, šaukė: "Ti šiandie socialistai stato Judą vietomis oda, pagaliau aprė
nyje.
kovskiui užėmus Vilniaus vv- jautos ir paramos. Arti 9, 10 Nors socialistams pasisektų* kyba, tai žmonių apgaulė, kaip aukščiau • Jėzaus, mūsų Vieš dytas bažnytiniais rūbais ir
gatvėmis.
u /taria vedžiotas miesto
Kiekvienas . žmogns
turi skupo sostą, pranešta liet. spalių diena. Lai kiekviena sugriauti visas pasaulio vals- kad vanduo nesutaikomas su' paties. Piktadariai
Kankinimo budai pritaikomi
daug savo kultūrinių reikalų. labdarybės draugijai pasiieš kolonija suruoiia pas save.tybes ir išskersti visus kara- ugnim, taip tikyba nesutaiko- piktadarį, žmogžudžiai gina
kuožiauriausi neatsižiurint nei
Vienas rūpinas savo medžia- koti sau kito našlaitnamiui Vilniaus našlaičiams aulcų rin lius bei milionierius, nors jie,ma su socializmu. Tikyba, tai;žmogžudį, tikėjimo ir tautv
'e- visą pasaulį apverstų antraip lavonas kuriam reikalingas j bės išdg
davikai savo vadu laiko į amžių, nei į asmens garbin
kimą ir siunčia jas per Fegimę kultūrą — gerbūvį pa buto.
gumą. O juk tie kaakiniai bu-*
ir jo turtus tarp savęs pasida- graborius".
„
i> davike
Yra taii nemalonus smūgis deracijos Sekretoriatą.
gerinti. To dėliai ieško daijbo,
daviką. To^i Judos giminė iš'
vo liuosi nuo mažiausios kai•a*a
IJ

!
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Seirijn Juozas.
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PASIILGIMAS LIETUVOS,
nv
Tu

Lietuva, Tu brangiausi,
Tu tautos i!ius ateitis—
Prie savęs tu dieną — naktį
Tranki širdis ir mintis.
Kad galėčiau pats kentėčiau,
Kad palengvint Tau vargus.
Vesčiau brolius prie vienybės
Šalinčiau vaidus...
Jėgos mūsų sparčiai nyksta,
Ištantėjimas atvyksta, į
Skubiai žengiam pražutin...

Kur gegutės, kur sodeliai!
Kur tie mūsų ežerai!
Tėtė brangus ir matušė,
Broliai, jaunosios sesutės
Gal užmiršo jau mane...

i£įĖ
'-23*1*

Man nyku apleistam būti..
Nors priseitų čion man žūti.
Atmenu — Tave!..

AMERIKOS LIETUVIU R. K. FEDE
RACIJOS SEKRETORIAUS XVI
KONGRESUI RAPORTAS, (
, (Tąsu)

Todėl, broliai, snsipraskim,
Pakraipą žalingą meskim,
Bukim Lietuviai I...
Kaip meilus lietuvio vardas,
Mus Tėvynės Lietuvos.. J
**

** —

Žemaitijos ir Dzūkijos
Ir brangiausios — Vilnijos!
Kur tie karnai, upė* Sriaunos
Žalios lankos ir miškai?
v —

Prof. Dr. J. Ereto Misija:
Geresniam santykių tarp Am. ir
Liet. veikėjų užmezgimui, susitarus su
Liet. Katalikų veikėjais užkviesta gerb.
prof. Eretas apvažiuoti Am. liet. koloni
jas su kultūrine misija. Kelionei avansuo
ta $300.00. Prof. Dr. J. Eretas atvyko ir
dabar turime garbės jį matyt savo tarpe
šiame Kongrese su paskaita.
'
Ateitininkų Namų Reikalai
Lietuvos Ateitininkų atstovai, gerb.

kun. S. Kiškis ir stud. A. Tylenis, Lietu
vos studentų Ateitininkų bendrabučiui sta
tyti Kaune viso yra surinkę $12,000.00.
Šiais metais gauta $7,628.50, kiti buvo
surinkti prieš pereitą Kongresą. Bosto
ne gauta ir Ateitininkų atstovų išleista
lioterija aukso laikrodėlis, kurį laimėjo
Nr. 439, kurio savininku buvo Petras
Rayzis, 16 Ford Str., Gardner, Mass.
Buvusio Fed. Iždininko J. B. šaliuno At
siskaitymo Reikalas.
Pildant XV Kongreso nutarimą, ban
dyta likviduoti buvusio Fed. Iždininko p.
J. B. Šaliuno atsiskaitymo, reikalas. Tuo
reikalu susirašinėta su buvusiu Iždininku
gerb. kun. H. J. Vaičiūnu ir buvusiu Sek
retorium adv. B. F. Mastausku ir prie,
jokių rezultatų neprieita. Gi p. J. B. &aJiunas į mano laišką nieko neatsakė Tai
gi dalykas paliko, kaip buvęs.
Bendros Išvados.
Po poros metų pertraukos vėl grįžus
prie Federaoijos, man rodos, buvo padąryta stambi klaida, perkeliant Fed. Cen
trą iš Brooklyno į Chicago, nes Chicaga
turėdama didelį buri lįetuvįų katalikų
inteligentų, kur ir susisiekimas kur kas
geresnis, negu atskiroms kolonijoms, kaip
New Yorko arba Bostono apylinkėms. CĮii
cago ir be Federacijoj Centro sugebėjo
i

pagauti gyvenimo pulsą. Kas kita su ats
kiroms kolonijoms. Čia reikalinga nuola
tos skaitinti. Iškėlus Centrą į Chicagą,
Chicagai perdaug naudos nepadaryta, gi
f rytai likos suvis apleisti ir kol šioji klai
da pasiseks atitaisyti, ims nemažai laiko.
Kad Fed. skyriams priduoti daugiau
veiklumo, reikalinga, kad visi Fed. sky
riai laikytų reguliarius susirinkimus kas
mėnuo. Kaip tiktai skyrius nustoja laikęs
susirinkimus, taip ir visas . veikimas ap
miršta.
. sKad Federacijos Sekretoriatas geriau
galėtų veikti ir darbas butų našesnis, reikalinga yra, kad bent pusė Fed. Valdy
bos narių gyventų netoli Sekretoriato
kad bent kas trys mėnesiai but galima
susieiti pasitarti bendrais Federacijos rei
kalais. Dabar Fed. Sekretoriui visas raei

Springfield, 111. 37 skyr
4*2
Brooklyn, N. Y. moksleiv. . . 1.00
$868.82
Spalių mėn. 1925 m.
So. Boston, Mass. K, U. nioksL 50,00
Chkage, 111. M. B., K. D. P
50.00
„ Waterbury, Conn
1&0O
Homestead, Pa 6 skyr
5.00
Cleveland, Ohio 22 skyr.
5,00
Brooklyn, N. Y
1.00
V. Sodaitis grąžino paskolą
15G.00
Ridgelei, W. Va. moksleiv.
5.00
AVashington, D. C. nuošimčiai . . . . 1.06
Cleveland, Ohio 22 skyrius . . . . 88.85
So. Boston, Mass. 3 sk. mok&leiv. 50.00 Amt
Seranton, Fa. kun. Kuras moks. 31.00
Paterson, N J. 11 skyrius . . . ! . . 21.15
Kenosha, Wis., Vilniaus naaiaiet 40.00
Cleveland, Ohio ViL Vad. Sęj. 25.50
Gauta iš senos Valdybos:
*
Čekis
$3,192^5
L L. P. P
6,00000
AteitiftUlkų ......
1,450.00
U. S. W. S. S. . . . . IS&M
LIPB. kuponais . . ^ 7 . 5 0
Šerais
460.00
Baltais . . . . . . . . . . 150.00
Sąskaitomis 262,00 11,026.13 $L2,4^0^

*

tas prisieina vaikti savarankiai. Dtel to
nevisada padaroma taip, kaip but galima
padaryti, jei Valdyba nors retkarčiais
turėtų susirinkimus.
Iždas — Finansai.
£*t Bendros Pajamos.
Rugsėjo mėn. 1925 m. v
,
Wilkes Barre, Pa. LRKSA $840.00
Rockford, IH. 24 skyr
13.20
Ainsterdam, N. Y. 40 sk.
54)0
So. Boston, Mass,, moksleiv. 5.00
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(Bus daugiau)
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išrinksite, tai aš stengsiuosi
Vilniaus Gedimino pilies ri. daugiau žinių gauti, kaip
tęst, išskiriant tfc kad nesuti
D A K T
savo pradėtą darbą užbaigti—
ko išsižadėti savo tikėjimo ir griuvėsiai ilgus amžius vilkda tą darbą varyti, te kreipiasi
išgauti iš valdžios liuosai vavirsti bolševikais. Tat mato mi svetimų jungą, laukia lais į Vilniui Vaduoti Sąjungos
a Revizija imigracijos įsta
žiuoti į šią šalį".
me ką socialistai laiko už pik vas, — mes jų vaduoti nesi Reikahj Vedėją Vincą, Uždavi
GYDYTOJAS IR CHIRIIRGAfl
nį. Kaune, Laisvės AL Nr. 61. tų yra reikalinga kad padi Kongresmenas p. Sosnowstadaryste. Teketi į Dievą —. rengiam !
4442 So. Western Ava,
pas juos, reiškia, būti pikta
Lietuva — be sostinės! — Iš čia visuomet, ir kiekvienas dintus skaitlių" "ąuotos" tų kis yra šimtą nuošimčių R«- j
•Mat. Lafayett* 4142
gaus atatinkamų patarimų, tautų kuriuos yra tinkamiau publikonas ir remia visoms |
dariu.
Į mūsų garbė nyksta!..
.
sios
Amerikos
idealams,
taip
reikalingų
instrukcijų,
litera
pastangomis prezidento Cooli-1
Ir dar- ne galas socialistų
Lietuva — be motinos! —
kalbėjo John B. Sosnowski, dge dabartinę administraciją.
tūros ir kit.
DR. A. J. JAVOfS
baisenybėms, visi kalėjimai mes esame našlaičiai...
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
•»- i m i
Vilniui Vaduoti Sąjunga Republikonų kandidatas į Kon
pripildyti kaliniais. Statistika
^zuz
Lietuva — be širdies! mūsų
Offisas: 8188 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 7666
netarnauja kuriai nors vienai gresą iš Detroito.
nurodo, kad 1924 metais rug gyslose kraujas silpsta...
Valandos — 9 iki 12, — I iki 9
B
I
R
U
T
E
S
"Aš esu gimęs Detroite iš
Re*: 4446 So. Oalifornia Avenue
sėjo mėnesyje bolševikų kalė
Lietuvi! kur tavo garbes partijai, kuriai nors vienai
Saldainiai (Kendės) IS Lietuvos
TeL fjafayette 67fS
yra galima rauti skaniau
jimuose buvo apie 7,000,006 jausmas, kad tu vergiškai nu žmonių, grupei, bet tarnauja paprastos darbininkų šeimy- siųJauir geriausių
Birutės saldainių
nos",
taip
atsilėpe
Represenvisiems
lietuviams,
kuriems
V.
M.
Stulpino
krautuvėj*.
'""»'«
kalinių. O kas per vieni tie lenkęs galvą tyli ir nesirengi
Perkupčiams, piknikų ir balių
perkant daugiau duo
kaliniai f Lengva dasiprotėti, vaduoti savo pavergta širdįfljtik rupi Vilniaus vadavimas, tantas John B. Sosnowski. rengėjams
dama nuolaidą.
Kur tavo didvyriškumas.! Vilniaus gerovė, tautine Be- "Mano nuomonė, kad bile-at
nes katalikai šiandie neturi ku
Krautuvė atdara kasdieną:
eivy
s
pildąs
šios
šalies
Įsta
Ifi
RUSIJOS
nigų, pravoslavai savo šventi kurį iškilmingose valandose j tuvio garbė ir ką, riša bendri
V.
M.
STULPINAS
&
CO.
Gerai lietuviams žinomas per I I
tus ir paduotas teisės, gali
kų šimtai tūkstančių šeimynų kartoji, kuris amžių bėgyje Vilniaus meilės ryšiai
metų
kaipo
patyręs) gydytojas,
3311
S.
Halsted
St.
Chicago
pilnai
būti
geru
šios
šalies
pi
j
chirurgas ir akušeris.
Todėl visi į Vilnių!
neteko savo narių. Taip atro buvo!..
Tel. VaiOs 6063
Gydo staigias Ir chroniškas ligas
Visi į rimtą prirengiamąjį liečiu ir jis daug padeda salei
do laisvė ir lygybe socialistų
Kur tavo drąsa ir pasiryži
vyrų, moterų ir valkų pagal nau
mokėdams taksus ir kitus rei
jausius metodus X-Ray Ir kitokius
rojuje.
Ziuto.
mai, kur.iuo tavo tėvai vado darbą!
elektros prietaisus.
1
kalingus
mokesčius".
Visi į Vilniui Vaduoti SąOfisas tr Labaratorlja: 1025 W.
vavosi!
Phone Yards 8162
(Bus daugiau)
I8th St., netoli Morgas St.
"Tie kurie atvvksta i šią
Šiandien tėvai pasikėlę iš jungą.
VALANDOS: Nuo 10—11 pietų
Dr.A.GRAIČUNAS
šalį
plėšti
ir
tererizuoti
ramių
Ir
nuo • |kt 7:10 vai. vakare.
Vilniui Vaduoti Sąjungą.
grabo nepažintų savo ainiu,
Lietuvis
Gydytojas
Dienomis; Oanal
'gyventojų, tokie žmonės negaTelefonai:
8110. Nakt|
nes jiems svetimas vergavi
Halsted Street
l Ii būti įleidžiami, nes jie 3310 South
Dreze) 0950
CHICAGO, ILL,
Boulevard 4111
mas, — jiems mirtis arba lais
drumsčia ramių žmonių gyve
-• J
8235 South Halsted St.
vė vadovu jų buvo!..
nimą".
VaL: 0—10 A. M. ir po S •. rak.
DENTISTAI.
Mes turime atgimti naujoje
"lštikrųjų, pažvelgus j pra
c
(Vilniui Vaduoti Sąjungos lei tėvų drąsos įr tautinės garbės
eitį, mes galime pasakyti, kad Telef. Boulevard 7043
dvasioje!
dinys N r . . ^ ,
f mes visi esame ateiviai. Nes
Phone Boulevard 8488
Mes privalome auklėti sa
Vilnius pavergtas; b mes
šv. Antano parap. bazaras. šios šalies piliečiai susideda
Dr. Margeris
vergti nulenkę galvas pylime! ve ir savuosius Vilniaus va
LIETUVIS DENTISTAS
Bazaras
iškilmingai
prasi
iš
svetur
atvykusių
žmonių''.
4645 SO. ASHLAND AVENUE
Vilnius kenčia, — mes jo davimo idėjoje!
GYDYTOJAS m OHniURGAS
dėjo nedėlioję, rūgs. 5 d. ir
" VVashingtone, savo ofise U Aat B. Zaleskio Aptiekos
3327 So. Halsted Street
Ne šiandien, tai rvtoj -—
kančių atjausti nemokame!gaunu kas j^iėno 300 laiškų—
lcsls
VALANDOS: ,
^ v i s * š ' « * " * wm'
Vilnius nuo mūsų tolsta,— Vilnius turi but'i mūsų! B e !
Nuo 10 ryto lkl 2 po pietų
prašymų,
kad
jų
giminės,
domis
ir
subatomis
7:00
vai.
Vilniaus lietuvių tauta nega
mes nuo jo bėgame!
Nuo 6 po pietų iki 9 vai. vakare.
draugai ar mylimieji butų įvakarais,
o
nedėliomis
2:00
Sekmad.: nuo 10 ryto iki 2 po piet
Vilnius verkdamas mūsų Ii nurimti! Ir ateis valanda,
D E N T I S T A S
vai. po pietų. Spalių mėnesyje leidžiami į Ameriką. Atsaky4454 So. YVestern Avenue
pagelbos šaukia — mes ašarų kad reiks visiems stoti j at
eis 2, 3, ir 6 d. Į bazar^ kvie- ] mai į jų prašymus man tenka Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vai.
aematome, šauksmo negirdi kaklią kovą, kad reiks ginti
vakare.
Ofisas TeL Boulevard
eiami visi cicerieeiai, ehiengie- išleisti keli šimtai dolerių.
Rezld.
TeL Dreaei 01*1
savo šventas teises, kad reiks
me!
4
eiai ir Cliieagos apielinkių lie
'Aš per porą metų tarnau
"*
atvaduoti brangius mums Au
Dr. A. A. ROTH
tuviai,
o
užtikrinam,
kad
visi
damas
Washingtone
buvau
DR.
P.
C.
LUOMONS
BUŠAS GYDYTOJAS Dk
šros Vartus, Gedimino Pilį ir
OHDRŪRGA8
LIETUVIS DENTISTAS
ADVOKATAI: Vytauto (irabą!... Ir kas bus, bus patenkinti. Mes, eicerie-, pradėjęs imigracijos reikalu
Specialistas
Moteriškų, Vyriikų
eiai
VIMUS maloniai sutiksim ir | rūpintis, kad. ateiviai butų į- 2201 VVEST 22nd STREET
Valka ir visų onronfik* Ilgų
jei visa tauta nebus pasiren
O F I S A S
TeL Ganai 6222
busim
dėkingi.
įleidžiami
į
š}a
šalį,
Ir
jei
magusi, kaip vienas žmogus, į
Valandos: 9—12 ryto: 1—8 vakare
3103 So. Halsted St.
fcįmet
mūsų
kermošius
įdo-jne
dar
šiuose
rinkimuose
vėJ^
tą didelį žygį ir, jei ta valau
Kampas Slat Street
miausi B i r
Vai.:
1—2
po piet T—8 vak. Nsd.
<k ateis vbei nelaukta, neti-J
«
turtingiausia* «|Į«
ir
Šventadieniais
12—12 d.
Tel. Lafayette 0075
ADVOKATASt
visus
buvusius,
nes
jame
ran
Mrs. V I D I K I E N Ė
keta...
f 8, DEARBORJf ST., ROOM 1626
Dr. S. Needelman
Telepfcone Randolph S i t i
AKUŠERKA
Todėl šiandien laikas munis dasi virš 20 bodų ir kitokiu
DENTISTAS
S101 So. Halsted St. kamp. 31 gt.
Vakarais: 2151 West 22 St.
rengtis! Šiandien rimtai tuo- įvairenybių, jose telpa net ir
8801 South Kedzle A ve.
#**.Moterims
pa
TeL Ganai 8874
brangaus turto,
Val. : Nuo 9 ryte iki » vakare.
Telefoną* RepubUo
mi susirūpinkime, kad būtu i importuoto
Nedėliomis pagal sutarties.
tarimas
kurio
negalima
nei
aprašyti.
me visi pasirengę, kad nerei
dovanai
OlDROPRAOTORnJS
kėtų vel rankas nuleidus ai Tik pamąstykite, kas mustj
O
P
T
E
M
I
T
R
I
S
T
A
I
Valandos nuo
9019 Caoalport Avcnae
manuoti ir žiūrėti, kaip. sprun būdose randasi ir tas viskas
TeL lUmiolph 4241
Valandos: Nuo 2 iki 2
8 ryto iki 2
J O H N T. Z U R I S ka iš mūsų rankų tai, kas yra laukia svečių.
po pietų, nuo
štai budos ir kitos įstaigos,
LIETUVIS ADVOKATAS
musii,
kas
mums
yra
šventa..
104 W. Mouroo St. Cliicago
6 iki 9 vai.
fcy. Antano pačios parapijos
«02» Cbamplain A v eime
Kada Vilnius bus tikrai
Midwaj 8638
vakare.
PILNAS EGZAMINAS
OPTEMITRISTAS
• (Tąsa ant 4 pusi.)
Vai. 7-8 vak. Ofiaaa Vai. t - i
niusų? — tik tada, kai visa
'S.
$5.00 TIKTAI $5.00
=
tauta bus vienas galingas Vil
Afi TURIU 48 METUS PATYRIMO
Taigi nenusiminkit,
bet eikit
niaus ilgesio varpas, kada jis]
pas tikra specialistą, ne paa kokį
'
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
A A O L I S skambės vienu tyriu aidu, kai
ba profesorius, neklaus justi kas
visų btis vienas troškimas:
ADVOKATAS
jums kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pats, po pilno isegzamiU 8. La Salle st. Room 2001 "Vilniaus, Vilniaus tėvų sosnavicio. Jus sutaupysit laiką. Ir

DETROIT, MIGH.

A R A It
t

=S=»

fiiMth

DR. A. I RUTKAUSKAS

3133 South Halsted S t Valandos: 9 — 11 ii ryta
Vakanaa nuo f Iki •

Eez.: 0504 & Artesian Ava,
Tel Hemlock 2374
VaL :

4808 SO. ASHLAND AVM,
Onlcago, m .

Vai.: t ryto lkl 12 piet: 1 pe
piet lkl 2 po piet, 2:28 vak. lkl
1:22 vak,
«,
Tel. Boulevard l l t f

Dr. A.J. KARALIUS
Lietuvis Gydytoja*

3303 South Morgai
m.
1

L

l

ii

»*v

W. RUTKAUSKAS

JOHN M I N S K A S

1

K 4

a,

n '•

• m ••»••

•!•*•• ' "

žinodamas, kad jusu žmones reikalingi gero
Atstovo ir kalbėtojo
'

PASKYRIMAS

Lietuvis Akių Specialistas.
PaJei&vins akių įtempimą ku
ris esi priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo,
akių aptemimo,
nervuotumo, skaudamą, akių kar
štį. Atitaisau kreivas akis, nuimu
cataractus. Atitaisau trumpą regystę ir tolimą regyste.
Prirengiu teisingai akinius vi
sose atsitikimuose egzaminavimas
daromas su elektra parodančias
mažiausias klaidas.
Specialė atytia atkreipiama mo
kyklos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
1 po pietų.

\ KONGRESĄ
yra patartina užtat kad
JIS supranta jusy MIN
TIS
!

m
11

TeL Boulevard 7589
1545 WEST 47th STEBĖT
Akinei $4 ir augščiau

J

lll»pi«i
-

_

~

_

—

i

!=f^

Akiniu rrttalkyiuo Mano
15 METŲ
PRITYftDUO

DR. C. C. SINGLEY
SPECIALISTAS
Rūmai 1018 — 1015 — 1018
M WEST f ACfcSON BOULEVARD
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki
1 po pietų. Vakarais nuo 6 iki 7.
Nedėliomis nuo 12 ryto iki 1

pa Plato.

i

"i

JIS dirbęs jūsų naudai
per daugelį metii.į
Eikite į jūsų Balsavimo vifetą Primary
Dienoje R U G S Ė J O 14 d.
Pažymėkite jusę Balotą su kryžiuku {X]

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

•

x

i

gydytojas Ir Chirurgu
1821 Soutk Halsted 82.
Rezidencija 8800 S. Artesian Ava,
Valandos: 11 ryta iki S po plotui
2 Iki 2:22 vakare
f*
Narna Ir ofiso TeL BlVtL. 5 9 1 3

DR. A. J. BERTASH
3464 S. HALSTED STREHT
Ofiso vai.: 1—2 p. p. 8-2 vaL

DR. CHARLES SEGAL
4729 S. Ashland Ave
SPECIJALISTAS
Džiova, Moterų ir Vyrų Ligų
VaL: ryte nuo 18—12 nuo 2—4
po pietų: nuo 7—2:22 vakaro
Nedėliotais 12 ik! 12,

Telefomas Midway 2880

Dr.
Maurice
Kalu
Gydytojas ir Chirurgą*

4631 So. Ashland Ave.
TeL Yacda 0094
Rezidencijos T o l slydo
Valandos:
gt
Nuo 12 Iki 12 piet
Nuo 2 lkl 2 po piet.
.
Nuo 7 iki 2 vakarą.
| Nedėl. nuo 12 kf 11 piet

DB, BENEDICT ARON
Ofisas 2801 8. Kedzle Ave. Phone
Lafayette 0075. Valandos 2-8 vak.
Rezidencija 2120 W. 88 St. Phone
Prospeet 0810. Valandos iki l t
ryto, 7 iki 8:10 vakare.

Res.

TeL Aostln 2000

DR. SIGMUND MANN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
X-Spinduliu Labatorija
5142 WEST 25th STREET
Ofiso TeL Lawndale 2000 tr
GieOro 200
Valandos: 2 — 4 p. p. išskiriant j
Seredomls ir Nedėliotttis, PSnedėlJ,
Į Utarninke b- Ketverge 7 — 2 vak.

r

. . . .

-N

Ofiso TeL Lafayette 8277

DR. S. L HUDUSS
Ofisas: 1801 W. 4 7 * Street
Rezidencija: 1788 E. 85th Street
Telefonas Praza 2020
Valandos: 12 iki 2 a ». 7 iki • t .
Nedėiioms: 11 ryto lkl 1 p. p. |

VaL Armltage S8S1
Egzaminuoja akis — pritaiko aki*
nius — Šlifuoti stiklai ant vietoa.

DR. JAN J. SMETANA
1801

South Ashiaud Aveano
Kampas 18 Gatve*
Telefonas Oanal 0522
Ant trečio aukšto viri Platte apI tiekos, kambariai: 14, 16, 16 Ir 17
Į Valandos: nuo 9:80 ryto iki 8:89
į vak. Ofisas uždarytas Nedlltorais.
!^*
II
i
i
)

tini bi oCnNtn
Lietuvis Doctor of Optics
Vai. mte 10 ryto iki 2:20 vak.j
Nedėliomis nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted Street
2-ros lubos

>

DR. P. Z. ZALATORIS

DR, VA1TUSH, 0. D.

Vilniui Vaduoti Sąjunga pa
ėmė sau tikslu prirengti visą
Lietuvą, visą tautą j didelį
žygį — Vilnių atvaduoti! Jos
tikslas yra skiepyti j kiekvie
no lietuvio širdį Vilniaus mei
lės ugnies kibirkštėle, kelti
ADVOKATAS
tautinės garbes jausmą, kelti
Ofism Didmiesty
supratimą, kad Vilnius turi
•8 6<mth La Salk Street būti mūsų!
i
Todėl, kam aiškus tas tiks- į
las, kas supranta to darbo j
T a r 4 l 4411
Vakarais 3223 S. Halsted St. svarbą, te prisideda į bendrą
darbą, te stoja Vimiui Va
duoti Sąjungon nariu, te sklei
džia Vilniaus vadavimo idėją
savo apylinkėje, te steigia
uanruvig ADVOKATAS
Vilniui
Vaduoti
Sąjungos]
I M I W. t S a d St. a m Leavltt St.
[Skyrius. Te nebūna aei
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. 8svieno Lietuvos kampelio, ku
radoj | r Pėtnycloj a n o 9 r. iki «
W, Vada visokias bylas visuose
riame nebūtų paskleista Vil
iSJsaiiisiiS Esjsaaoinaoja Abstrak
niaus vadavimo idėja, kuriame
t i * Ir padirba visokiu* Dokumen
tas,
perkant
arba
parduodant
nebūtų Vilniui Vaduoti Są
Lotus, Namus, Farmas ir Biznius.
• t o l i n a Pinigus ant pirmo morjungos Skyriaus. Te nebūna
glolaus lengvomis išlygomis.
nei vienos šrrc&es, kuri neplak
tų Vilnios atvadavimo pul
su, te nebūna nei vieno lietu
J. P. VVaitches vio,
kuris nebūtų Vilniui Va-j
LIETUVIS ADVOKATAS
1075d So. Mlcnlgan Avenue
duoti Sąjungos nariu. ;
Tel. Pailman 5950
. Kas nori dirbti Vilniaus va
Bpodamstas Abstraktu. Vedėjas
J s u teisiu.
davimo idėjos darbą, kas no*

i" 1

TeL Ganai 0257 Res. Prospeet 0a&8

DR. F. G. TAUTKUS

pinigus. Daugelis kitu daktarų
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
jie neturi reikalingo patyrimo, suradymui žmogaus kenksmingumų.
Mano Radio — Scope — Raggl,
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų
tikras negeroves, tr jeigu a i pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata
Ir gyvumas sugryS jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odos,
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo Žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kia
užsisenėjusia,
Isikerėjusia,
chroniška liga, kuri nepasidavė
net gabiam šeimynos gydytojui,
neatidėlioklt neatėję pas mano.

n

1 ^

Dp.S.A.Brenza

JOHN B. BORDEN

Žinodamas, kad Lietuviai gyventojai Detroito
yra stipras faktorius —ir—
'
x

m. ^

Telefonai Boulevnrd 1221

DR. L. P. SUKIS

. / /

•

GYDYTOJAS IR CEOKUBGAI
X — Spinduliai
Ofisas: 9201 W. 22nd M.
Gor. S. Leavltt St. TeL Oanal 0992
Bssidencija: 2114 W. 42nd M,
Tel. Lafayette 4288
Valandos: 1—4 * T—8 T . Ti
MedelloJ: l t — I I ryU.

DR. C. Z. VEZELIS

to!"

Pėtnyčiomls

DR. S. BIEZIS

CICĖROJLL

•aL Ifaitftlpti 1014 VaL nuo 8-2
VAKARAIS:
1141 8. Halsted St. Tel. Yards 0061
f U i • T. v. apart Panedėlio ir
^»«.
rotnycioa
. ..

Utarninkais ir

nuo • Ui • vai. vak.

i

LIETUVIAI AMERIKOJE

Pranešimas

",

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

DR.HERZMAN

M

./ •

Dn. J . P. Poška

II

/

'i

Tel Botderard 3486

mmmmmim

NEPAMIRŠKIME VIL• 'NIAUS!

"

<la———•*•——•

DR, W. F. KALISZ
GYDYTOJAS IR
CHIEITROAS
1145 Blilwankee Arenut
Vslandos:
nuo 2 iki
madieBltts
čladieniaia

Kasdien nuo 12 lkl 2 2f
8 vakare. Išskyrus SekIr ivestadieniua Trovakarais uidaryta.
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TiraMMt, Ba*s. 13, l*2d
', i

,į stotį £larendon Hills. Čia šviežias pienas, rudbyris, far I 100 METŲ PiRMfcj KARTU Teisėja* suspendavo, jai pabanskas, klierikai: J?.' Gashi- O. 'Balčiūnaite.
(Tąsa nuo 3 pusi.)
Nek. Prasi d. P. Šven<\ mex-| turėjo inns paimti trokas; bet mos vynas, įvairus laimėjimai,
r
\
, baudą.
biznis plačiausia Kplė»tas. Pirjnas ir A. Valančius,
gaičų dr-ja užlako "impor- jo nematydami ekskursantai šokiai, žaidimai taip užėmė i r OOLUMBUS, O., rūgs. 11. j
moję būdoje (centre) net 3 ra-1 Antra parapijos būda
M
ĄĄ
t a n t " departmentą* Ved. Vai. emė nerimauti; tik štai pasi linksmino svečius, kad nepasi- — Mrs. Kate Smith minėjo į LONDONAS, rūgs. 12. G|ai svečiams laimę neša. Už • I soft drinks \T ice cream
suka kun. Draugelis, * kuris jutom kaip trokas užvažiavo savo šimto metu avižiaus, su- !S. Valstybių iždo departamenkiekvieną pasukimą kas nors Vedėjas B. Daukšienė ir P.JBalsiutė.
, Idėjinė
Tretininku
Šv. sėdęs pakelėje ant tiltelio sa vežti stotyn. Jau buvo vaka kaktuves ir "mocnKliinės" nu- to sekretorius Mellon Berenlaimi ką nors brangaus. Cen (Jarbaučaitė.
Trečia' parapijos būda — j Prane, dr-ja užlaiko "general kosi lauksiąs troko, o kas no ras, reikėjo namon grįžti, už- sigėrė taip, kad ji areštuotai, garia garlaiviu išvyksta į Atre net šeši vedėjai dirba nuri eiti teskuba pranešti farmo- tat westsidiečiai vyrai, kad Teisme ji pasisakė, kad tas meriką.
Šile: Dom. Milašauskas, A. "Bishop". Vedėjai: B. Kelp- . stationery".
Šv. Antano dr-ja užlaiko iš je, kad greičiaus trokas va pragydo bevažiuojant, tai net jai įvyko pirmu kartu gyveni
iiatul. M. (Jabraitis, J. (Jri- sa ir J ui. Zaura.
KRAUTUVIŲ FTKCERIAI
Ketvirta parap. biula — im- Vokietijos importo departmen žiuotų, nes laukia ir moterys laukai skambėjo nuo lietuviš me.
Grosernlų, Bu*
portuoti iš Kauno saldainiai, tą. Čia randasi idomių, nau- su vaikais. Belaukiant vaiku kų dainų.
černių, Dellkatessen, Restaudingų ir naujų išradimų. Taip čiai pradėjo peteliškes gaudy
V>d. A. Stulgaitė.
Tokiamex linksmame ir maGRABORIAI:
rantų, Kcndžių.
Bekernių, m u « ų
Penkta parap. būda — bi-'pat auksinių dalykų depai t- ti, motinos gi dabodamos lak loname
išvažiavime pirmą
s
"
specialumas.
menta. Ved. A. Valančius ir stančius vaikus, kad -neužtek Įkarta, Amerikoje teko būti —
Geras patarnavimas, žemos kainos.
BUTKUS UNDERTAKINO lijardas.
tų atomuobiliai nei nepajuto, rodos, patekome' i Lietuvos
SOSTHEFMS
Šešta
parap.
būda
—
rūtų
K.
Žilvitis.
Oo.A Inc.
1912 Sautli State Street
darželis. Vedėjas P. Aldrikas.
Dar vienas įdomus biznis, kaip" atsidūrė ties farmos kor- žaliuojančias lankas, atbudo
r . B. Hadley, Licens«d
_.
Balsamotojas
Septinta parap. įstaiga lau- i a i Š v . Antano parap. jauni- Įnais; atvažiavęs trokas. netu- jaunų dienų svajonės, pasilsė
flO W. 18 S t., Chicago, Di ke, t:ii Cicero užeiga. Ved. M. kaičių vedamas corn ganici -j ^
ro 0
v e ^ į — visi linksmi jo siela, taip ir norėjosi, kad
LEAVITT STR. GARAGE
Viskas kJta relka'inga prie paĘmhų. Teisingos kainos. Geriau*
Mes taisome {vairius automobi
Urba,
j (Bingo). (Jeneralis vedėjas K. jj^isklaidė po laukus, rinkda- darbininkų dienos saulelė neJei nori savo nuosavybę Įtn^ltal
aias patarnavimas. Važiuojame j
lius, Mazgojame, užlaikome įvai
parduoti, praneftk F. SAVICKUI.
, Aštunta parap. j staiga — Daujotas su buriu pagelbinin, j m i laukines gėles. Pietų lai- kuomet nenusileistų.
tolimesnės vietas už tą pačia kai
rių automobilių dalis. Taipgi renMes turime daugybę plrkikų ir eKU
na. Leiskite mums pagelbėti jums
duojame garadžių del pastatymo
Giesmininkas. same visados pasirengę teikti grei
straikeris. Ved. J . Vitkus.
*
) kui atėjus, suvatžiavo automot **
nuliūdimo valandoje.
automobilių.
tą, sąžiningą ir gerą patarnavi
Muzika irgi importuota, tik ^ l a i , s u s į r i n k o į| ] a u k l l įfa
Taigi, vien Šv. Antano pa
Telefonas Canal S i t i
mą pardavime, pirkime ar mainy
LEAVITT STR. GARAGE
me
namų,
farmų,
lotų,
biznių,
etc.
rapija valdo net 8 būdas su nepatyriau iš kokios šalies. ekskursantai į farmos gardą
R K N D A V I M I I STORAS.
^
2226-30 S. Leavitt Street
Išrenduojame Safety Deposit
Geri
kambariai
užpakalyje
del
pražymiu centru. Visose šakose Jai vadovauja p. L#. Krokše i ti lig su baime.dairydamiesi, ka.*s i gyvenimo. Gerojo vietoje Uetuvių
Dėžutes
Pbone Canal 6954
Darome jvairlus dokumentus,
- /
netoli Lietuviškos Baž
doviernastis, ete.
J. F. R A D 2 I U S biznis smarkiai, eina bet pa nas. Muzika groja ar ne, bet g i t a m i n i ą ė i a l a u k u o s e p e - | apgyventa
nyčios. Antrašus 1434 So. 49 Ct. Ci
JMione Canal 1603
čiame
centre,
tai
oi,
oi,
oi,!
visuomet
būrio
apsupta,
jei
nes?
Tik
štai
pasirodo
we«tcero,
m.
(VAIRUS K0NTRAKT0RIA1
Pigiausia-* Lietuvis Graborina
FR.
L.
SAVICKAS
&
CO.
Kreipkities
prie
savininko
po>;Sio
CMcagoje
Visos draugijos nepasiduoda ne klausyti, tai bent muzi- sides malonios šeimininkės antraSo. 1S86 So. 49 C\. Ckero. UI.
REAL ESTATE
f"
Laidotuvėse pa
iaintu
žiūrėti.
;mt
pirmu
lubų
iš
užpakalio.
Loans,
Inmirance,
Notary
PaMic
PEOPLES HARDV7ARE
tarnauju
geriau
pp. Šiaulienė, Šliogerienė ir
parapijai. LenktyIr pigiau negu
726 West 18th Sir.
Kermošių tik pa viršutiniai Vileauskienė su skaniais pie
AND PAINT CO.
kiti. todėl, kad
ninoja.
i
priklausau
PT le
8 A^t I N I H a A I
apkalbėjau. Kad jo įdomumą tumis, kurh| visiems užteko.
-N
grabų iSdirbystės.
Victoria
Photo
Studio
Visu Šventu, vyra ir mote- suprasti, reikia ateiti ir pa Pagalinus kendės, šaltakošė
GREG0R0V7ICZ BROS.
PARDAVIMUI
OFISAS:
Užlaikome:
•«8 West 18 St. jrų, dr-ja ir-gi
turi
net
ketu
2
flatų muro namas po 5 ir 5
matyti.
Prašome.
Ateik
ir
J.
PRAKAITiS
Maliavos, Aliejų, Stiklų, Auto reik
Tel. Canal 6174
kambarius. Namas randasi arti Marmenų, {ranklų, Indų ir kitokią na
SKYRIUS: S238
rias būdas. Vienoj įvairius tamsta!
ąuette Parko.
Turi but parduotas
So. Halsted St.
minių reikalingi; reikmenų.
Fotografas
preitai nes Išvažiuoju Lietuvon. Taip
brangmenis namų reikalams.
Tel. Blvd. 406S
Turime plumbinių ir elektros
•• 9.
gi prie namo ir garadžius 2 karams.
reikmenų.
Ved. M. Dambrauskas.
.Atsišaukite:
Vestuvių. Šei
'
1901 WEST 47th STREET
7259 South Maplewood Ave.
mynų,
Grupių,
Telefonas Lafayette 41S9
Antroj restauranas ir bot
Chlcafo, FU.
Savininkas gyvena pastogėje
Pavienių Ir viso
dogs. Ved. M. Dambrauskas
kių
fotografijų.
PARDAVIMUI Namas 5 ir
ir J. Šileikis.
Kainos teisingos,
darbas
guaran5 kambarių ir du lotu. Kaina Tel. YARDS 6082
Marijonu Kolegijos liemėju
Trečioj dešimštoris. Ved.
LIETUVIS
tuotas.
$6,300. Atsišaukite:
(•bieagos Apskričio Centras
D. \ a r ūsaitis.
Graborius ir Balsamotojaa
213 ir>:»th St. Cahiraet City, 111.
A. K A I R I S
4424 So. Talman Avenue
suruošė darbininkų dienoje
Ketvirtoj
elektrikinis
biliar
Tel. Uaniniond 4530
1911 CANALPORT AVE.
Marinimo Ir budarojlmo namų
Chicago, UI.
puikų išvažiavimą į Marijonų
jdas.
Ved.
A.
Rabaeauskas
GENERAIJIS
Patarnauju simpatiškai, man
dagiai
ir
pigiai.
Automobiliai
Visos budos lenktyniuoja. . tarmę. Nors iš anksto saulės
PARSIDUODA
vestuvėms, krikštynoms ir tt.
nesimatė
ir
buvo
vėsu,
liet
aApaštal. Maldos dr-jos buTelefonas Roosevelt 7532
Atsilankykite pas mane duosią
arba savininkas mainys ant lo gerą
įla užlaiko įvairu rankų dar uit pietus išsiblaivė ir saulu
patarimą.
Lankykite
didžiauFias
Lie
tų bučernės fikščerius su vi
3311 So. Halsted Street
bo ir nėriniu bei siuvinių de- tė pasirodė. Piknikan važiuo tuvių Krautuves Chioagoje
Chicago, 111.
sais
įtaisymais
kas
tik
reika
ti
galima
buvo
automobiliais
Home
partunmtą. Ved. A. Bislis ir
THE PEOPLES FURNISimpatiškas
linga
prie
bučernės.
Kreipki
S3A6
Lowe
Avenue
arba Burlington gelžkeliu. Aš, TURF.TUKE CX). Šiose krau
O
Šliekiene.
Mandagus
—
ties prie.dau tuvėse Jus visuomet rasite
Lietuvos Vyriu 14 kuopa norėdamas pa-i rinkti
Geresnis Ir Pi
platesnę pasirinkimą nau
pasį rinkau jausių madų, geriausio pa
užlaiko "dry goodM depart- ginus įspūdžių,
C. P. SUROMSKIS & CO.
gesnis Už Ki
tų
Patarnavi
ment.ą. Ved. J. Ka-<ulaitis ir gelžkelį. Buvo pranešta, kad darinio. Rakandų, Pįjanų,
3352 So. Halsted St.
mas.
Western Ave. and 18 gatvės Radio, Kaurų Pečių ir visų
P. Bernotas.
Tel. Blvd. 9641
Bulvariškiai
(garfieldpar- stotyje lauks ekskursijos va kitų namams reikmenų ir
Malavojinie, dekaraojame,
kieeiai) užlaiko kitą " d r y das }) valanda, ryto. Paskirto puošalij. Kainas Žemos, pa
PARDAVniUI Namas 4 ir
PAGRABŲ VEDfiJAl
tarnavimas mandagus.
kalsimnojame ir pomeroogood' departmentą. Ved. O. je valandoje, kaip bitės avi
Didysis Ofisas:
4 kanib. ir lotas. Viskas modor jarne
PLIKOS GALVOS
namus.
Padarome
DYKA.
ŽEMfi.
4605-07 S. Hermitage Ave. feliogerienė ir O Davidonienė. liu, taip man j>anašųs įspūdžių
Lengvi mėn. mokesčiai
niškai įtaisyta. Kaina $7,000. darbą preitai ir pigiai.
Negalite užauginti bulvių pusTeL Tards 1741 ir 404*
Užlaikome maliava, popietjrnese, nei gražių stambių plau
Moterų Są-gos 2 kuopa už ieškotojai, Avestsidieciai, briAgentai neateišaukite.
Dvi didelės Krautuvės
kų ant plikos galvos.
SKYRIUS
ru ir stikln ir t. t.
Bet
galite apsaugoti
savo
laiko rankų darbo departmen tonparkieėiai, bridgeportieėiai
4447 Bo. Fairlielil A vena*
2321
So.
Kroli
St.
plaukų šaknis nuo puvimo, pra
3149 SO. HALSTED ST.
vejant pleiskanas,
Tel. Lafayette §7J7
ir
townoflakieėiai
sugužėjo
tą. Ved. M. Česiene, O. FeiPres. Ramancionis
SKYRIUS
Chicago, Dl. Tel. Yards 72182
stotin. Išvažiavimo vadas, p.
zienė ir A. Žaguniene.
1414 So. 49tu Court
Te?. Cicero 3794
pleiskanų mirtinas priešas ta
Šv. Kaz. Akad. Rem. dr-jos Antanas Baršėius, net nusigan
jum i padarys. J trinant švelniai
SKYRIUS
gfelvos oda per savaite ar
do
—
gird],
pritruks
tikietų
ir
,,—,
^
9s skyr. užlaiko ** gene ra] dry
Jišnaikins
esimtį
dienų laiko,
Kufiles
t S t l Auburn Avenve
Tel.
HemJock
2867
ir
Rep.
5688
iš jūsų galvos pleiska
Tai. Blvd, 3201
prie 19th Place
nas ir atgaivins normalų plaukų
goo<l and household" depart vietos traukinyje. Praleidus
augimą.
JOHN YEKKES
Nusipirkite bonką už 65c. pas
mentą Ved. V. Petrošienė, ir vieną traukini, kuris išvažia
1922-32 S. Halsted Street
savo vaistininką šianden, arba
•
(Lietuvis)
jei norite atsiųskite 75c. tiesiai
vimo
Clarendon
stotyje
nesto
M. Xorgeliene.
PLUMBERIS
- CX)NTRAKTORIUS
1
laboratoriją.
4177-83 Archer Avenue
Darbas
Guarantuotas
F. AD. RICHTER & CO.
Šv. Grigaliaus giedorių dr- ja, visi sutilpon f* antra, be
2422
West
69th Street
Berry and So. 5th .Sta *•
Kampas Richmond St.
veik
pustuštį
traukinį,
vadi
Brooklyn,
N.
Y.
V/
G ra bortus
ja užlaiko įvairiausi "houset*i* W. ISrd
}lold,, departmentą. Ved. A. namą, "local". Per valandą
Patarnauja laido
Mondeika, P. Jurgelaitė, Ad. važiavimo laiko, 20 kartu
tuvėse kuopiglausia.
Lukošiute, Ant. Bernotaitė ir traukiniui sustojus, patekome
Didžiausia
Lietuvių
muzikos
Matykite Gražius -Chicagos Sodus
Reikale meldžiu at

-- ŽEMĖ

AR NORI PARDUOTI
NAMĄ, L 0 U , FARMį
BIZNI?

'

ę
»

J

5

I

MARIAN HILLS, ILL.

S. M. SKUDAS

$

REIKALAUJANTI
RAKANDU

CONTRAKTORIS

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDWARE GO.

J, F. EUDEIK1S KOMP.

I

tu

.

•

-

•

.

RuffUs

BUDRIKO PIANU
KRAUTUVĖ

•*«

S. 0, UCHAVVICZ

MORTGEČIAI-PASKOLOS

sišaukti, o
darbu busite
nedintl.

krautuvė
Amerikoje.
Parduoda
nationalel apkainuotus daiktus ge
riausių
iSdirbyščių:
Gulbransen
Iiegisterlng Pianai.
Brunswick-Radlolos
Ir
Nauji
Phonogrrafai-panotropės. R. C. A.
Radiolas, Atwater Kent, Freshman
Radios.
Jeigu butų ku geresni
daiktai padaryti, tai Budrikas par
duotų juos.

mano
alga
1171
iitt

Ir i. J. z o L p

KampM 46th ir Paulina Sta.
Tel. Blvd. 520S
Nuliūdimo valandoje kreipkitės
prie manee patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, serai ir pigiau
negu kitur. Koplyčia del šermenų
dykai.
- '

Bonlevard

4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Musn patarnavimas laidotuvėse
Ir kokiam reikale, visuomet estą
•anžiningas
ir nebrangus, todėl
kad neturime Išlaidų užlaikymu
skyrių.
" -*

3907 AUBURN AVB.
diicago, UI.

Mirė Rūgs. 10, 1026 m. 11:43 vai., 44 metų amjžiaus
Kilo iš Kauno Rėd., Telšių Apskr., Platelių Parap.
Kedaičių Kaimo. Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliūdime Moteris Magdalena po
tėvais Galdikaitę ir šunų Antaną, dukteris Magdaleną
Edelę ir Elenorą ir brolį Tamošių Amerikoje, o-Lie
tuvoje brolį Joną ir tris seseris.
Kūnas pašarvotas 1426 So. 49th Ave., Cicero, 111.
Laidotuvės įvyks Rūgs. 15 d., 1926, iš namų 8.30 vai.
bus atlydėtas į $v Antano pan. bažnyčią, kurioj įvyks
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, drangas ir
pažystamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuttadę Moteris; Suffus, ^fšįirfrW^9i
giminės;
Laidotuvėms patarnauja grab. J. F. Radžius.

M|

r'

KAZIMIERAS SELENIS

1650 West 46th Street

.

ANTRI MORGICIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiua
ir kontraktus
INTERIfATIONAL INVESTMEBT
CORPORATION
SS04 South Kedzie A\
Lafayette 67S8
'I 1 '

GRABORITS IR IJUDOTUTIŲ
VEDĖJAS

Tel.

.^-

$250,000
GhUlirsAaen Trad© Mark.

Rekordai Babravičiaus, Kipro
Petrausko ir J. Butėno. Rolės-Vo
leliai del Grojiklių planų.
Dabar gavome iš Lietuvos naujų
Lietuvos Valstybės Operos artistų
rekordų. Dainuoja: Kipras Pet
rauskas, Oleka, Grigaitienė, Dvarijonaitė ir kiti.

LAIVŲ NAMAS
HUMBOLDT PARKE

P

RALEISKITE dieną šią savaitę Humboldt Parke,
kuris yra vienas iš gražiausiii west sidės parkų. Jo
gražus daržai, geri keliai, žaidimo vietos del vaikų, tennis eourts.. ir ežeras; padaro šią vietą gražiausia kur
gali praleisti linksmai dieną. Važiuokite " L " trauki
niais — saugus, patogus ir užtikimi.

JOS. F, BUORIK
3343 S. HALSTED ST.

Geriausias laikas važinėti yra tarpe 10 ryto ir 4 p.p.
"L." traukiniai nuveža tiesiog j sodą. Važiuok Hum
boldt Park traukiniais ant Metropolitan divizijos.
Išlpkite Humboldt Park stotyje.

J

Paskolinsiu del antrų morglčių,
mažas komisas. Teisingai atliksim
reikalą i 24 valandas.
H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 810
Phone Central 6260
•V.

>**

NEKUOKUOJAME KOMIŠINO
Mes paskoliname jums $100 —
$200 arba $300 savaitiniais arba mė
nesiniais išmokėjimais, už %% nuo!.
INDUSTRIAL LOAN SERVICE
1726 W. Chicago Ave.
Cor. Hermi tage

L I E T U V O S ŪKIO BANKAS
y

12% Dvylika NuošiničiŲ moka Ūkio Bankas už in~
-delius: metams. Suma -ir nuošimčiai išmokami dole' riais^ Pinigus siųskite per bankus. Gav$ pinigus atsiysme knygelės. Adr. Kaunas, Laisves Alėja 31 Nr.

€

