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“Draugas” atstovauja organizuotų
katalikų mlntj, remia nuožlrdžlal ka
talikiškas draugljaa sujungus, para
pijas lr lietuvių kolonijas. "Draugas'*
džiaugiasi didele katalikų parama to
norL kad toliau pasilaikytų Us prlstellžkl JausmaL

Katalikai paaaullonya turi kilau Už
davinį, — Jneitl Į Ielmynaa lr t vi
suomene Kristaus molui*. atnaujinti
žmonių dvasių. JSzaus Širdies vleSpatavlmas milijonų Širdyse — tai musų
užduotla "Draugas” padla Juma tų
apažtaiavlmo
darbų atllktL
Užtat,
skaityklų lr platlnklU "Draugų."

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 226

36

A

C 0 P Y
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KINUA PERGYVENA NEPAPRASTAI
SUNKIUOSIUS LAIKUS
•

ANTRADIENIS, RUGSĖJO (SEPT.) 24 D., 1929 M.

DIDŽIAUSIAS PASAULY PRIVATIŠKAS LAIVAS

Britanija Nusileidžia
Nusiginklavimo Klausimu

KINIJAI EINA NAUJI
VARGAI

SHANGHAI, rūgs. 24. —
Kinijai ima grųsinti naujas
naminis karas. Nankingo val
džia ėmėsi priemonių prieš
nesenai buvusį ištikimų gene
rolų Chang Fa-kwei, ketvirto
sios divizijos viršininkų, ku
rs be valdžios žinios visų di
vizijų iš Ichango pasuko į
šiaurius, matyt, susijungti su
valdžios priešais.
Valstybės taryba nuo jo atėmė divizijos viršininko įga
liojimų ir prieš jį pasiųsta
kariuomenė.
ESĄ VENGSIĄ KARO SU
KINIJA

MASKVA, rūgs. 23. — Ru
sijos sovietų valdžios pirmi
ninkas A. Rykov, kalbėdamas
į Maskvos sovietų kongresų,
pareiškė:
“Mes nepradėsime karo vei
kimo prieš Kinijų, kaip ilgai

BRITANIJA NUSILEIDŽIA

GENEVA, rūgs. 23. — T.
Sųjungos suvažiavime Brita
Šis didelis puošnus laivas vardu “Orio n” priguli New Yorko milionieriui Juliui
nijos delegato įduota rezoliu
Forstmann.
Laivas padirbdintas Vokietijos dirbtuvėje. Atsiėjęs du milionų dolerių.
cija reikalavo Europoje pa
naikinti verstinų jaunų vyrij Laivui reikalinga 16 vyrų įgulą. Turi du Diesel motorus, kiekvienas 3,000 arklių jėgos.
kareiviavimų ir sumažinti at
JIS IŠSKANDINTŲ VISUS
DU ŽMOGŽUDŽIAI
sargas.
KARO LAIVYNUS
NUBAUSTI
Matydamas paskiau, kad jo
rezoliucija bus atmesta, jis jų
Du jauni vyrukai, Earl NiAVASHINGTON, rūgs. 23. APSKRITIS GAVO 2 MILI
atsiėmė.
cholson,
20 m., ir Robert Ca— Senato komitetas tyrinėja,
ONUS DOLERIŲ
—---------my, 18 metų, abu iš AVest Siar laivų statytojai ir kiti tikKINIEČIAI MOKINIAI
j rai yra agitavę už šios šalies
Cook apskrities iždininkas de, anų dienų teisme prisipaPRIEŠ BOLŠEVIKUS
ginklavimosi jūroj tikslu sta Harding pranešė, kad jis iš į žino kaltais dviejų žmonių nutyti daugiau karo laivų.
bankų gavęs du milionus dole- žudyme ir vieno norėjime nuHARBINAS, Mandžiurija,
rių 4,000 tarnautojų ir darbi žudyti.
rūgs. 24. — Keli šimtai kinie W. B. Shearer iš laivų staVakar tad teisėjas Kramer
ninkų algoms ligi gruodžio 1
čių mokinių, 12 metų ir auk-, tytojų reikalauja 250,000 doabudu štai kaip nubaudė:
dienos apmokėti.
ščiau amžiaus, čia susiorgani- (lerių už savo darbavimosi lai"■
Už vieno žmogaus nužudy
zavo kompanijon tikslu kovo-.vyno didinimui. Jam buvo žaŽuvo
du
lakūnai
mų kalėjimas ligi gyvos galti bolševikus.
' dėta riebiai atlyginti, gi" daIroąuois apskrity arti Gil- Į vos. Už kito nužudymų kalėji
įbar nenorima mokėti, kada aJiems bus pristatyti šiltes
gitacija raštais ir žodžiu ne man nukrito orlaivis ir lieps-Į mas 84 metai,
ni kareiviniai drabužiai ir bus
pavyko. Shearer kreipias tei nose žuvo du lakūnai, Fred! Už norų nužudyti plėšimo
paimti į Siberijos pasienį.
sman. Iš to iškilo senato ty- Center, vairininkas, ir L. D. tikslais — kalėjimas nuo 1 meBaker, mokinys.
tų ligi gyvos galvos.
rmejimai.

CHICAGOJE

19 NUBAUSTA KALĖJIMU
UŽ SĄMOKSLĄ

BUKAREŠTAS, Rumunija,
rūgs. 23. — 19 žmonių už su
moksiu tikslu sugriauti Maniu
valdžių teismas nubaudė kalėjimu trumpam laikui.
BOLŠEVIKAI kOVOJA
SU RUSAIS

Plečkaičio Lietuviams Neišduos
EMIGRANTUS

BE BOLŠEVIKŲ PUOLIMŲ, UŽSIPLIEKIA VĖL NAMINIS KARAS

* SHANGHAI, rūgs. 24. —
Kinijoj kilo naujas naminis
karas, kada vienas valdžios
kariuomenės vadų, gen. Chang
Fah-kwei su savo divizija at
sisuko kovoti pačių valdžių.
Ties Itu įvyko pirmasis susi
rėmimas. Vienas valdžios ka
reivis nukautas ir keliosdešimts sužeista, apšaudant vald
žios laivų, kuriuomi gabenta
kariuomenė.

METAI-VOL. XIV

LENKAI GINA LIETUVOS POLITINIUS

________ ____

NAUJAS NAMINIS KARAS
KINIJOJ
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Telefonas: Roosevelt 7791

Komitetas šeštadienį išklau
Mrs. McCormick prieš
sinėjo C. M. Schwab, milioDeneen
nierių. Tarp kitko komitetui
jis pareiškė, kad jei būtų ga Kongreso atstovė Mrs. Ruth
lima atsiekti taikų pasauly, Hanna McCormick formaliai
jis nuskandintų visus karo lai- paskelbė, kad jinai ateinan
čiais metais balandy būsianti
vynus.
kandidatė į senatų tikslu už
Schwab užgynė, kad jis imti senatoriaus Deneen vietų
Shearerų būtų samdęs, ar į Ge jį nugalėjus “primary” nnnevų jį siuntęs.
kimuose.

ČITA, Siberiją, rūgs. 23. —
14 ŽMONIŲ SUŽEISTA
Penklu dienų darbas
Vomosov apylinkėse, už 25
Namų statytojai turi kon
mailių į šiaurrytus nuo NerMINEOLA, L. I., rūgs. 23. ferencijų su amatninkų unijų
čensko, Siberijoj, bolševikų ka
— Automobilių lenktynėse viršaičiais. Tariamasi apie įriuomenė susidūrė su savo •
priešais — baltųjų
baltųjų rusų
^eno lenktininko mašina su- vedimų penkių dienų darbo
rusų sarsar-..v
vieno
gyba. Kovoje 11 pastarųjų žu-1 laužė tvorelę, už kurios buvo savaitėje.
bus nors viena priemonė ar
proga susitaikinti gražiuoju.” vo ir nemažas skaičius sužei- į žiūrėtojai. Keturiolika sužeiSuvažinėta moteriškė
sta.
sta.
Mrs. H. L. Coffin, 52 in.,
Toliaus jis betgi pridūrė,
kad Kinijos paduodamų sųly- MIRĖ RUSŲ ADMIROLAS
PAKVAIŠĖLIS NUŽUDĖ republikono politinio vado P.
B. Coffin žmona, anądien Digų taikos konferencijai priim
AŠTUONIS
versey bulvarde • automobi
ti negalima. Nes tai reikštų sa PARYŽIUS, rūgs. 24. — Iš
vo teisių atsisakymų.
CAPE TOAVN, Pietų Afri liaus užmušta, jai einaąt ske
Nice į Paryžių traukiniu va
žiuojant mirė Rusijos caro ka, rūgs. 23. — Iš Masindi, rsai gatvės.
MANDŽIURIJOS GENERO laikų admirolas Vesselago, 87 Ugandoj, praneša, kad tenai
LAI KARO KONFEREN metų.
: , vienas žmogus pakvaišęs nu Nušovė pasimetusią žmoną
C. Odeli, 35 m., anglekasis
CIJOJE
žudė policijos korporalų, konstabelį, indėnų ir penkis kitus iš Springfieldo, atvyko į CbiBRITAI APLEIDŽIA
MUKDENAS, rūgs. 23. —
cagų ir surado1 savo žmonų,
žmones.
PAREINI
58 kiniečiai generolai Mandkuri jį buvo pametusi. Jų nu
žiūrijoj turėjo karo konferen
šovė ir patsai pasidarė galų.
cijų. Pasibaigus konferencijai WIESBADEN, Vokietija, MEKSIKOS DARBININKAI
PARODUOJA
oficialiai paskelbta, jog gene rūgs. 24. — Iš Pareinio vakar
Einant pranešimais, Šįmet
rolai išsprendę, kad karas su dalis britų kariuomenės išvy
! Illinois valstybėj dėl sausme
ko į Angliju.
MEXIC0 CITY, rūgs. 24.
Rusija esųs neišvengtinas.
čio kornų derlius labai men
— Meksikos kongresas svars
MONROE, Mich., rūgs. 24. to naujus darbų liečiu įstaty-, kas. Nusakoma, kad korndi
WASIIINGTON, rūgs. 24.
pabrangsių.
— Valstybės sekretorius Sti- — Michigan Central Cincin- mus. Užvakar tų įstatymų pa
mson pareiškia, kad karo lai nati-Detroit traukinis sudaužė rėmimui keli tūkstančiai dar CHICAGO IR APYLINvynams mažinti konferencija, automobilių. Žuvo 3 vaikai, 2 bininkų parodavo čia gatvė- KftS.
Šiandie saulėta ir šivyrai ir 1 moteriškė.
mis.
lčiau.
matyt, įvyks Londone.

Nors pereitų šeštadienį rug
sėjo 7 d. kai kas iš kauniškių
ir abejojo, ar suimtasis ties
Stalupėnais Plečkaitis yra ti
krasis Plečkaitis Jeronimas,
tačiau dabar abejojimas pra
nyko. Pasirodo, kad suimtas
jis yra tikrai. Jo vokiečiai
lietuviams greičiausiai neiš
duos. Tų žinių oficiališkai pa
skelbė rugsėjo 7 d. per Var
šuvos radio lenkų telegramų
agentūra “Pat”, kuri pacita
vo vokiečių socialdemokratų
organo “Vorwaerts” (“Pir
myn”) reikšmingus žodžius,
kad “vokiečių teisinės normos
neleidžia Plečkaičio išduoti.”
Jei Plečkaitis ir turės atsa
kyti prieš teismų, tai tik prieš
vokiečių ir būtent—už nusika
ltimų prieš įstatymų, reguliuojajitį sprogstamosios me
džiagos vartojimų. Už tai jis
gali gauti nuo dviejij iki 8
metų sunkiųjų darbij kalėji
mo.
Ta pati telegramų agentūra
praneša, kad Plečkaitis visai
išmestas iš Lietuvos emigrantij tarpo, nesųs jų vadas ir
su jais nieko bendro neturįs.
Tuo būdu už savo darbus ir
tik jis esųs atsakingas, bet ne
Lietuvos politiniai emigran
tai Vilniuje.
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nių. Rugsėjo 4 d. prieš pietus
vienas laukuose dirbęs ūkini
nkas pastebėjo, kaip iš miš
kelio tarp Mehlkehšmen ir Kassubėn plentu išėjo šeši vyrai.
Pamatę žmonės, jie pasitrau
kė į miškų. Tada ūkininkas
apie tai 'pranešė eiguliams,
kurie miškų apsupo ir visus
šešis suėmė. Padarius jų ba
gažo kratų, rasti du šautuvai,
daug šovinių, šeši revolveriai,
šešios rankinės granatos ir še
šios sunkiosios bombos.
Bombos buvo paslėptos pin
tinėj. Jie sienų perėjo naktį
iš 2 i 3 rugsėjo. Paskum visų
laikų slapstėsi ir atslinko ne
toli Eitkūnų.
“R.”
ŽYDAI SUJUDĘ

Kauno žydai vis dar nenu
rimsta dėl Palestinos įvykių.
Rugsėjo 3 d. sionistų klube
sušaukė antrų mitingų ir pro
testavo prieš žydų pagromu-.

Rugsėjo 4 d. rabinų centralė, gedėdama užmuštųjų, pa
skelbė pasninko dienų. Sina
gogose apie Palestinos skerdy
nes klausytojai atatinkamai
painformuoti. Tais įvykiais
Lietuvos žydai nepaprastai
susidomėję. Visų laikų tik lau
Tokiu būdu abudu visiems
kia žinių iš Palestinos apie
laikams pašalinta iš visuome Atsakymų duoda “Voss. saviškius ir žydiškus laikraš
nės.
Zeitung” ir daug kitų vokie čius grobstyte grobsto.
čių laikraščių. Jie čia įžiūri
Neseniai Lietuvoj lankęsis
Miestas turi mokėti taksas aiškių lenkų destruktyvę poli “Voss. Zeitung” rytų kores
tikų. “Voss. Zeitung” mano,
už gazoliną
pondentas dr. AVolfg. von Weii
kad
Plečkaitis
tikrai
važiavęs
Andai Chicago miesto ad
sel, kuris taip pat yra žydas
'daryti
naujų
atentatų
ir
jį
vokatas Ettelson pranešė, kad
ir per riaušes Palestinoj bu
miestas (municipalitetas) ne (griežtai pasmerkia. O Pleč vo sužeistas, dabar jau pa
reikalingas mokėti valstybinių kaičio naivus aiškinimasis, kad sveiko ir parašė į “AVoss.
taksų už sunaudojamų gazoli i su ta amunicija vykęs į Lie- Zeitung” du didelius straips
; tuvų savo draugų atlankyti nius, ginančius žydus. “R.”
nų.
Dabar Illinois generalis pro tik dėl to, kad už jų suėmimų
kuroras Carlstrom paskelbė, paskirtos didelės premijos,
Šaukėnai. Šaukėnų ir Kurnieko
negali
įtikinti.
Tai,
akad miestas turi mokėti. Visi
tuvėmj miškuose priviso daug.
not
laikraščio,
tik
parodo,
ko

miestai turi mokėti.
vilkų. Jie gyventojams daro
z
ks Plečkaitis pasidarė lenkų daug žalos.
vergas. Lenkija Lietuvos emi
PAVOJINGAI SERGA
grantų tarpe vaidina labai Rugp. 25 d. Šiaulių apskri
FRANCIJOS KARDINOLAS
svarbų vaidmenį ir juos iš ties medžiotojų draugija pa
darė su varinčiais didelę me
PARYŽIUS, rūgs. 23. — naudoja savo tikslams. “O su
džioklę. Laimė jiems buvo,
Po atliktos operacijos pavoji bombomis ir net nelegaliai,—
nes pasisekė susitikti su vil
ngai susirgo Jo Eminencija priduria,—nieks namo neva
kais. Trys medžiotojai; K.
kardinolas Du Bois, Pary žiuoja”...
Plečkaitis su draugais da Banevičius, Bortkevičius ir
žiaus arkivyskupas. Praneša,
Tantkevičius nušovė po vienų
kad nesama vilties pasveikti. bar, iš Stalupėnų nugabentas
į Insterburgo kalėjimų ir ten vilkų; Tantkevičius dar, be to,
tardomas. Plečkaitį tardo pats vienų sunkiai sužeidė.
GREIČIAUSIAS KARO
valstybės gynėjas, bet jis į
Taip pat varinčiai matė du
LAIVAS
•
politiškus klausimus visai ne šernu, bet juos buvo užginta
“R.”
PARYŽIUS, rūgs. 24. — nori duoti atsakymo. Jo drau šaudyti.
gus
tardo
specialūs
krim.
po

Francijos naujas karo laivas
PLATINKITE “DRAUGĄ'
(destrojeris) “Verdun” pasi licijos valdininkai.
rodo greičiausias pasauly lai Jei nepasiseks išrėdyti, kad
vas. Išmėginant greitumas iš. jis tikrai norėjęs susprogdinti
PINIGŲ KURSAS
vystytas virš 40 mazgų valan traukinį, kuriuo grįš p. Voldoje.
! demaras, jis vis tiek turės at Lietuvos 100 litų
$10,00
sakyti prieš teismų—už nele Britanijos 1 sv. sterl. 4.85
AVASHINGTON, rūgs. 23. galų sienos perėjimų ir už ne Francijos 100 frankų 3.91
— Karo sekretorius Good su šiojimų ginklų.
Belgijos 100 belgų
13.89
sirgo. Yra Walter Reed Gene Apie jo suėmimų vokiečių Italijos 100 lirų
5.22
ral ligoninėje.
laikraščiai paduoda tokių žiVokietijos 100 markių 23.80
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Pulk. Petraičio, o

DRAUGAS 99

IMa* taadlao, Httynu MkmadlenlM
Vienam

Our Pet Petre

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

suplanuoti su Smetonos žinia. Bet del Smeto
P»-

M Metų — »J.5O. Trims Mėnesiams —

vėliau ir gen. Plecha- |

vieiaus “revoliucijos” prieš Voldemarų, buvo

PRENUMERATOS KAINA: Metama —

nos būdo lengvumo ir del Voldemaro “ap

NAKTIES RAITELIAI.

varkė klesti ir nežinia ko bus

Mėnesiui — 78a Europoje — Metams 91.99. Pusei Me
tų —
Kopija .Mo.

sukrumo”, suokalbiai buvo likviduoti pasta

Bendradarbiams tr Korespondentams raitų nacių
Maa, Jei neprašoma tai padaryti lr neprlstnnfilama tam
Uksini palto lenkių.
ReCaktorlus prima —• ano 1X:M Iki Ilsėt tat
kasdien
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalama

Raiteliai šaukia, kad joki
kavičių Voldemaras nuglostė, išsiųsdamas ji Įy^įų pietinei daliai trųksta
nedarytų jokių
į užsienį ir paskirdamas pensijų iki gyvos I tikrGsios kuituros ir pažan- agitatoriai
darbininkams susirinkimų ir
galvos.
lgOS Tenai seniau veikė ir
jų neorganizuotų.
Ypač jie
Bet, galu gale, Smetona, matomai, pra- Jšiandie veikia elementai, ku
priešingi raudoniesiems agita
siblaivė. Jo frakcija laimėjo. Tų galima sprę rie visai šaliai užtraukia ditoriams iš New Yorko atvysti iš to, kad naujosios vyriausybės priešaky dėlę gėdų kultūringo pasaulio
kusiems. Jei tie, ar kiti koki
je yra pastatytas p. J. Tūbelis, rodos, artimas akivaizdoj.
agitatoriai yra valdžiai ir gy
p. Smetonos giminaitis.
Kaip žinoma, pietinėj daly vuojančiai tvarkai kenksmin
Voldemaro atsistatydinimų galėjo pagreipietinėse valstybėse — gy- gi, juos gali patvarkyti ata
tinti Prezidento nepasirasynias universiteto'
aitriausi fanatikai. Tenai
tinkami vietiniai autoritetai,
naujų reformų projekto, kurj p. Voldemaras^ iSsirituliarasios
jTairios
jie gali būt suimami ir teislabai norėjo pravesti, bet Prezidentas ( gal! ,
,
.........................
;
,hnr. nirmo
.
A cavn’ crvvnnimol
. , arvirni
, . • Ki.,'
-v slaptos organizacijos, ineinus
mų baudžiami,’ jei yra nusizen
bario
m
•
būt pirmų kartų savo gyvenime) atvirai iš-.
žinomų Ku Klux-klanų. Tenai gę. Bet jokiu budu negali sa
ėjo prieš Voldemarų, atmesdamas jo kenks-apgailestaujami ncg,
vaip tvarkų vesti visoki slap
mingų Lietuvai sumanymų
Jrų linčai. Dabar gi ima atgy- ti fanatikai.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki fi

vai. po piet

“DRAUGA S”
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Slz Monthr.
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rojo naudai. Petraitį išdavė Smetona, o Ple-

Amerikos

Nauja vyriausybė.

kabineto

“nakties

sulaukta.

■°o
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W . .HO.)

(Cmh m w

Ar tamstai šį rudeni taip neatsitiko?

PRIE TIKSLO!

Šalies Kongresas yra sesi

savo priešus darbuojasi “pa- tinėse valstybėse.
Kokia bus naujoji vyriausybė, sunku apie mokyti” jėgomis, dažniausia

tai kalbėti, nes dar nežinome

griuvimu.

susidomėjimo

Tačiau visuomenės

vadinami

Vals

(Trioletas).

Lėkime,, lėkim į laimę pirmyn!

nebepakentė.

Mūsų visuomenė labai suįdominta prof.

Voldemaro “garsiojo”

•Iti taip

Jungtinių

P-nui-Voldemarui atsistatydinus, Lietuva; raiteliai”. Kaip tie, taip kiti joje. Kažin, ar jis neatsižvelgs,
gal bent šiek tiek atsikvėps. Net ir rimtės-1 yra vien tamsuoliai, kurie ne- į tai, kas šiandie veikias Šiau
nieji tautininkai — pažangiečiai Voldemaro paklusnus sau žmones arba rinėj Karolainoj ir kitose pie

VOLDEMARO KABINETUI GRIUVUS.

jos

Nieks mums nebaisu, nebaisi mirtis;
Musų kratinėse dega ugnis —

Pilietis.

sąstato. ;^uno bausme.

Bet, pastatymas p. Tūbelio ministeriu pirmi-J

greituoju

Štai šiandie

Lėkime, lėkim į laimę pirmyn!
Šiaurinėj Ką-

NAUJA TURKŲ ABĖCĖLĖ.

Viskų užmiršę mes lėksim tolyn,

ninku, rodo, kad naujoji vyriausybė bus su- ;rolain (Nortli Garoline) val-

negalėjome patenkinti, nes labai mažai ži

kalbamesnė vidaus politikos žvilgsniu.

nių tegavome ir jokio oficialaus pranešimo iŠ

stybėje sakomi nakties raite-

Nors p. Smetona, berods, yra šalininkas

Lietuvos, ar jos atstovybių.

koalicinės

25 Si, I$29l

vyriausybės,

Musų vadovu auksinė viltis —
Naujų turkams abėcėlę (lo-

Nieks mums nebaisi!, nebaisi mirtis,

atgjja. Jie. keletu

metų tiniškas raides vietoje arabiš
bet šiuo tarpu, tur buvo veikę pasibaigus civili- kų raidžių)
įvedė Turkijos

Lėkime, lėkim į laimę pirmyn!

St. Jūreivis.
but, vieni (Smetoniniai) tautininkai jų su-.n*am barui. Jų aukomis buvo prezidentas • Mustafa Kernai
skaityti tikra dalyku, nes trumpos apie tai darė. Kviečiant kitas partijas, tautininkai ne yieni iš vergijos paliuosuo
1928 metais. Seimas tų didžiai
žinutės yra atėjusios iš kelių spaudos agentū turėtų išpildyti jų sąlygas, būtent — sušaukti
negrai, bet ir visi ten ap- svarbių atmainų lapkričio 1 daug palengvinta. Bet valdžia Valdžia
sumobilizavo
visas
rų: iš Berlyno, Londono ir Kauno.
Seimų, ko daryti jie nedrįs, nes tuomet vy- ^igyvenę rytinių šalies,dalių d. patvirtino išleizdamas įsta
ant savęs užsidėjo daug sun tautos
inteiektuales
jėgas
įv
•
Lietuvių visuomenė labiausia norėtų žino
riausybė visai išspruktų iš pažangiečių ran- Zlnone,stymų Pradėjus šių metų pra kenybės. Pradinės mokyklos mokytojauti vakarinėse moti, kas privertė p. Voldemarų rezignuoti?
Ilgus metus apie tuos rai džia visi turkų laikraščiai im
kų.
aprūpintos naujais
rankve- kylkose. Visur ruošiamos pasDaug kas manė, kad jis be kokios nors
Taigi, ir Tūbelio kabinetas bus grynai iš telius nieko nebuvo girdima. ta spauzdinti lotiniškomis rai džiais. Bet aukštesniosios — kyklose. Visur ruošiamos pasprievartos nepasitrauks, nes jis buvo pasis- tautininkų žmonių sudarytas, o gal su Volštai pramonės
plotuose dėmis. Tomis raidėmis ir knydar nepilnai. Knygos lotinų abecėlė
ir jos naudingumas
kėlbęs
diktatorium, savo įtakojo laikė ka demaru, kaipo užsienių reikalų ministeriu. 'tarkas su kapitalu pradėjo gOS spauzdinamos.
raidėmis 'perrašomos ir spauz- tautos- kultūrai.
riuomenę ir prezidentas jo užgaidas turėdavo
Del to per daug atmainomis džiaugtis dar ne kovoti. Ton kovon pakilo iš į gįaiMįįe visose turkų moky- dinamos. Tas ims gražaus lai
Šiandie turkų mokyklose už
pildyti.
' Į
.
darbo pusės organizuoti dar-jkloge jau visį rankvedžiai yra
tenka.
ko ir bus daug išlaidų. Bet
Voldemaro būdui, rodos, negalėjo užtekti*
drausta. mokytis persų arba
b i ninkai ir ^tiiiiklaužial. Įsi- iotįn^j raidėmis-tir-'^iomis rai
Pagyvensim
pamatysim.
valdžia tautos ir šalies gero
dik morali© spaudimo iš visuomenės pusės, |
arabų kalbų. Vietoj to, mo
maišė komunistai, kurie, kaip
dėmis vaikai mokomi. Anot vei nesigaili energijos.
■
kuris, be abejo, visuomet teigiamai veikdavo'&.
_
.
. . ., T
.
A
kinama Vakarų Europos kal
žinoma, kiekviena proga nau
švietimo ministerio Djemal
X
?
menesio pabaigoje Jungtines ValstyTurkų valdžia skelbia, kad bų.
dojasi.
1
į p. Smetonų.
i kr i
v
v
•
Hussni, vaikai naujų abėcėlę
f
bes aplmkys Anglijos premjeras p. Ramsay
seniau daugelis turkų nemoReikia, del to, spėti, kad moralinis visuo- jjaeDonald, darbiečių vadas. Jo vizitą busianIr štai sakomi raiteliai iš džiaugsmingai sutiko, ko neTurkijos sostinėj
Angoroj
,
,
kėjo
nei rašyti, nei -skaityti,
rnenės spaudimas nusikratyt! diktatoriaus u n8oficiali Tikslas _
draugiškeskilo ne vien prieš raudonuo buvo net tikėtasi. Jie turi ko,..
| Šiandie tų didžiuma imasi valdžia įkūrė pavyzdingų mo
paveikė ne vien į prezidentų, bet ir į karino- niūs ryMus tarp dviejų.
Tai8tyWl)l
džįaugtis.
Turkų
sena
abėcėlėĮ
sius agitatorius, bet ir prieš
mokytis ir trumpu laiku iš kyklų, kurion po vienų ber
menės viršūnes, kurių dėka p. Voldemaras
pasitarti apie karo laivų mažinimo busimųjų kitus darbininkų organizato turėjo 127 arabų raides, gi
moksta skaityti laikraščius ir niukų mokytis pakviesta iš
laisvai galėjo švaistytis ir kurių dėka grei konferencijų, praplėsti darbus, vykinamus
nauja
abėcėlė
turi
vos
27
rai

rius. Naktimis jie sau nepa
knygas. Šiai atmainai prieši- visų miestų ir sodžių.
čiausia bus ir rezignavęs. Vadinasi, rezignuo nuolatinei pasaulio taikai užtikrinti. Kaip ma
des.
Šimtu
raidžių
mažiau.
kenčiamus asmenis iš gatvių
naši tik vieni seni žmonės. Bet| Be kitko, valdžia savo 15ti privertė kariuomenė.
tome, tikslai gražus ir dėlto tenka palinkėti, arba namų pagrobia, išveža Kiek tai sunkenybės pašalinta viešai naujų abėcėlę peikti ar-'šomis kelis šimtus turkų stuViena iš spaudos agentūrų trumpai pa kad jie nepasiliktų politikų ir diplomatų daž kur į laukus, skaudžiai ap- raides išmokti. Daugelis vai
ba kritikuoti yra uždrausta. Į dentų pasiuntusi
į Europos
žymi, kad Voldemaro ministeriu kabinetų nai kartojamasis tuščiais žodžiais, o vestų prie 'muša ir paleidžia,
kų ilgus metus negalėdavo
1 Kai-kurie laikraščiai, kai irn- i įr
Amerikos
Universitetus
suardęs nesutikimas tautininkų tarpe.
susipažinti su ta juos spauzdinti lotiniškomis imokslus eiti.
realaus darbo.
šio ypatingo teroro nei poli- kaip reikiant
Greičiausia taip ir bus. Kiek yra žino
--------------------pija, nei šerifai negali išnai- senomis raidėmis. Ir tai buvo
raidėmis, nebeteko daug skai-Į
ma, nesutikimai tarp Smetonos (geriau sa
Iš Lietuvos mums rašo, kad ten daug kinti. Valstybės valdžia iš to ne raidės, bet tik visoki ara
Iš risako
pasirodo,
kad
tytojų.
Šiandie
skaitytojų i
kant — Smetonienės) ir Voldemaro nuo se neaiškumų ir konfuzijų. “Tačiau nėra pagrin- niekus daro, nes tie žygiai y- biški ženklai. Šiandie kas-kita.
Turkija šiandie turi pavyz
skaičius ima augti.
Žmonės
nai jau ėjo. Je tiki šiol Smetona
ir Vol do visiškai nusiminti ir rankas nuleisti. Svar- !ra supinti su politika. PagaMinisteris pripažįsta, kad
dingų valdžių,
kuri
tautos
pradeda apsiprasti.
demaras dar galėjo dirbti kartu, tai del to bu, kad ateitininkai ir pavasarininkai stip liau federalė valdžia nenori tuja atmaina, kas tiesa, vai
gerove rūpinasi. Jei ta valdžia
Bet

Voldemaro

atsistatydinimų

tenka

kad Voldemaras savo pusėje turėjo kariuo

Visoj šaly įkurtos vakari-i nebūtų
materialistiška,
dar
maišytis Į vidujinius tos val kams ir visiems turkams, ypač
gentkartei, nės mokyklos
suaugusiems, daugiau reikėtų pasidžiaugti.
stybės reikalus. Ir štai ta bet- jaunųjai turkų

riai laikosi.”

menės vadovybės didesnę pusę.
Stasius Būdavus.

— Mama, mama!..

— Kų sakysi?

«

— Mama, kas ten toks!.. — parodė jis

Už MOTINOS MEILI

Ji kažkų paėmė iš pečiaus ir šypsodamos

o paskui atsisuko į motinų..

— Ot ten, ant stogo viršaus, ten toks

parodė, jam.

Už kelių dienų Švendrienė sūnų nu

Jis kelissyk pakraipė galvelę ir gi-

nedidelis žiburiukas...
— Ar tei ten? —- parodė piršteliu ir

liai galvodamas apžiurėjo daiktų.

sivedė bažnyčion. Jis senai jau ten be

— Ar tu žinai, kas čia toks?

buvo. Nuvedė jį į šonų — prie vieno al

— Ten, Steponėli, ten...

— Ne... 0 kas čia yra?

toriaus. Steponėlis išplėtęs akutes žiurėjo

Aiškiai girdėjo, kaip tvaksėjo jos širdis.

Jis vėl ramiai glaudėsi prie motinos

— Na, aš tau pasakysiu — čia du-

į žaidžiančius blizgučius...

Paskui jis vėl parodė i mėnulį ir paša-

ir nemirksėdamas žiurėjo į parodytų žvaig

kė:

ždelę. Ji klaupės, kaip plasdėjo jo mažutė

— Ar dūdelė! — nustebo jis.

— Mama, paduok man jį!

širdelė... Ji ryžosi kažko jo klausti. Bėt

Motina jam padavė rudų, sudžiuvu-

sispaudė prie lupų... Išblyškęs jos veidas

— Negalima, Steponėli.

niekaip neprisirengė. Galvojo. Paskui ty-

sį, apdegusį kepsnį, padarytų iš duonos

dar labiau paraudo — jautėsi be galo

— Tai pakabink jį čia musų grįčioj

liai tyliai ėmė niuniuoti.

minklės ir šiek tiek panašų į nenusiseku-

—

Apysaka.

savo plonais piršteliais į pietų skliautus.
—x

— Mėnulis, Steponėli.
Jis nutilo ir spaudėsi prie motinos.

(Tųsa)
— Myliu!.. — atsakė jis ir juokės.

— Na, kad tu toks geras, pabučiuok

mane...
Jis tuoj jų apkabino ir švelniai pri

laiminga... Tur būt niekas ir nepergyvena

Jis vėl jos kasas pešiojo ir taip pat

siraukšlėjo. Motinai krustelėjo širdis ir

tus susijudinęs vėjelis... Vakaruose sau

drebančiu balsu ji tarė jam:

vėjo pačioje pietų dangaus aukštumoje...

Švendrienė prisidengė skara ir po ja
paslėpė Steponėlį. Jis ir vėl buvo prie

dangų ir jis sušuko:

į

— Nemoku.
— Gerai, Steponėli, ar tu busi mu-

— Busiu, mama, busiu!.,. — jis vik-

pa-

bučiavo.

— O gal ten dūdelės?..
— Atspėjai, Steponėli, tikrai dūdelės.
Tokios pat, kurias ir aš tau daviau.

tęs.
— Pirma reikia

— O kas jiems davė?

išmokti griežti, o

’ — Dievulis, vaikeli.

— Aš nežinau kaip griežti...

plonų galų...
Jis įsikišo kepsnį burnon ir iš visų
jėgų stūmė orų. Veidelis greit paraudo

— Kur, mama, aš iiematau, — žva-

Jis turėjo šešerius metus.
— Steponėli, eikš; kų aš tau duosiu,

liomis akutėmis jis klydinėjo po dangų,

— pašaukė motina. Vikriai jis atriedėjo.

‘i

— Ar prie burnos?
— Prie burnelės, prie burnelės...

— 0 čia, Steponėli, reikia pusti į tų

riai pašoko ant jos kelių.
Švendrienė apsidžiaugė ir sūnelį

— O kų jie rankose laiko?

1 *"\

paskui valgyti.

bar tu prisiglausk prie manęs ir žiūrėk
į tų’ žvaigždę.

vo pilnai patenkintas. Ir ji liko rami.
pakrypo

lės pasidarė platesnės — laukė.

— Palauk, aš dar pagalvosiu, o da-

Jis nieko nesakė. Tik juokės ir bu

greit

Steponėlis nutilo ir išsitiesė. Jo ake-

jai pažiurėjo į akis.

— Kodėl? — dar labiau išplėtė aku-

zikantu, aš tave išmokysiu, kų?..

kažką pasakyti.

— Sakyk, mama!

jos krutinės...
— Steponėli, ar tau nešalta?

akutės

— Klausyk, neveik... Aš tau turiu

— Aniuoliukus!.. — rimtai atsakė ir

V RlgO..,

,

— 0 tu ar moki grieži?
„

ten, prie to aviniuko, aukštai?

ro?

— Ar tai tu grieži, o aš nežinojau...

0 Steponėlio švelni kaktelė tuoj su-

— Sakyk, Steponėli, kų tu matai ot

Ar tu žinai, Steponėli, kų su ja da-

— Aš griežiu, Steponėli...

Motina pasi

lenkė ir tyliai jo paklausė:

1

šių .dūdelę...

vėlę užklausė.

jus p.atvirtino motina.

krykštavo.
Per sodelio tarpus prasmuko šiurkš

lėlydžiai užgeso... Išsiplėtęs mėnulis sto

dėlė.

— Mama, kų tu darai? atvertęs gal-

— tešviečia nuo lubų!
— Negalima, aniuolėli, vėl nusišypso-

tiek daug laimės, kaip motina...

Steponėlio

atsisuko į motinų.

ir pasidarė kaip prinokęs obuoliukas...

— Mama, tai kad nieko nėra.
— Tu da nemoki. Aš geriau tau nu-.

— Ach Dievulis, — nustebo ir burne-

lėn pirščiukų įsikišo, — o man kažin ar

Jis duotų?..
•

— Jei tu busi muzikantu, duos ir

tau.
Jis nekaltu, vaikišku balsu
tauti:

z

(Bus daugiau)

ėmė kryks

1
4
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Prašau Į Mano Kampelį
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LIETUVIAI AMERIKOJE

pu laiku Šv. Pranciškaus Se
sutės galės užimti ir kitų de
šimt mokyklų, auklėti lietuvių
vaikučius.
Abelnai imant, tiek randasi
Šv. Pranciškaus Vienuolyne
Sesučių; 75 seserų, 18 Novicia
te, tai yra sesučių baltais velionais, 12 kandidačių ir 22
mergaitės. Viso 134.
Ačiū Dievui skaičius grei
tai auga. Bet nelaimė, kad na
mas ir koplyčia jau permaži.
Vakaeijų laiku jau nebesueina. Del tos priežasties esame
priversti pradėti
rupinties
apie koplyčios statymų ir na
mo padidinimų. Tiesa, dar yra
truputis skolos ant senojo na
mo, bet pasitikime* Dievo Ap
veizdi ir gerais žmonėms.

Stella Budris, Linden, N. J.
r šnibždėjo ir, bučiuodamas į
— Sesuo M. Jokūbą; Veronika
galvų' Marytei sako; “Panelė
Paškevičiūtė, Homestead, Pa.
kažkų paslaptingo tufi! Sa
Padidėjo.
— Sesuo M. Virginia; Marija
kyk greičiau, sakyk!’’
Šiais metais, iš Dievo ma Zdanavičiūtė — Mahanoy Ci
Nudžiugus Marytė sušuko: lonės, Šv. Pranciškaus vienuo
ty, Pa. — Sesuo M. Joanna;
Dėde, man mamytė prižadėjo lynas žymiai padidėjo. Septy- iįlla Qinkaitė/phi'ladėw
lia.
didelę dėžę saldainių ir aš jų nios seserys sudėjo amžinus Pa _
M Christina. Mo
laimėsiu, jei tamsta man pa- jzadus.
.... 'rija Beganskaitė, Bockester,
gelbėsi surasti “kipšų”. Tas Sesuo Margareta Man,a, N y _
M OernMna.
,. , , Ir r,
III
" JuI ——
biaurybė Cicero j gyvena”
Waukegan,
IIL, Sesuo M.
Ona Dumbliauskaitė, IlomeIš pykčio ir baimės “kip- lia, Pittsburgh, Pa., Sesuo stead, Pa. — Sesuo M. MarProf. Kampininko malonus'šas” labai susijudino ir gu- M. Rože, Elizabeth, N. J., Se tlia; Veronika Milinkevičiutė,
paskelbimas apie Dr. Šliupo1 miniai batai uodegos nebeiš- suo M. Elzbieta, Pittsburgh. Pittsburgh, Pa. — Sesuo M.
‘ ‘ pervertų ’ ’ nebuvo tuščias : laikė.
Pa., Sesuo M. Imelda, Maha Maristella; Ona Milinkevičiu
žirnių į sienų bėrimas: laisvanoy City, Pa., Sesuo M. Rita, tė, Pittsburgh, Pa. — Sesuf
“ Persig^andus motina norėjo
U.
maniškos Sandaras ••princi
Sesuo M. ;M. Carissima. EoseHa Pa|io
da šluotų .paimti, grįčioj pa- Hartford,^ Conn.,^
.
pai” taip pasvyravo, kad; ro ....
...
. , Paulina, DuBois, Pa.
niutė, Pittsburgh, Pa. — Se
sidare tamsu, sukįlo viesulą,
v
....
dos, butų įvykęs žemės drėbė•
•
*
-i
•
•
Aštuoniolika
seserų
gavo
suo M. Inocentą; Marija KoK. J. V. S.
. ,.
, ,.
i negirdeti balsai, švilpimas ir
jimau; socmlistų “bitės” viesmarvė.
baltus velionus Matilda Mi- lašiutė, DuBois, Pa. — Sesuo
nos visai numirė, kitos apslakutis, Philadelphia, Pa., — M. Urbana; Kotryna Sudaitė,
“
K ipšas ” paspruko.
bo, o paties bitino plykė la
Sesuo M. Kotryna; Elena Pau Mt. Carmel, Pa. — Sesuo M.
Išgirdusios
triukšmų
kaimibiau pražilo ir iš barzdos
lauskaitė, Shenandoah, Pa. — Izabelė; Dominika Jagminiutė,
ninkos
subėgo
pas
kaiminkų,
plaukai kristi pradėjo. O ko
Sesuo M. Benigna; Veronika Pittsburgh, Pa. — Sesuo M.
Kamivalas! Karaivalas!
munistų ofiso buržujų tarpe Padarė namuos dezinfekcijų. Rimkevičiūtė,
Philadelphia, DeSales; Marija (lenkaitė,
Rugsėjo 18 d. prasidėjo Šv.
Kur
po
šios
tragedijos
įvyko slaptas pasitarimas:
Pa. — Sesuo M. Bernahdina; Cliicago, RI. — Sesuo M. Scho- |Petro ir Povilo parapijos karpasiųsta griežtas Rusijos če “kipšas” nutupė, da neteko Marija Matulaitis, Mahanoy
ląstica.
nivalas, parap. darže, ir eina
kai įsakymas, kad, jeigu pas' sužinoti. Bet žinia, kad skal- City, Pa. — Sesuo M. Mechtil
Astuonios Seserys gavo juo- visu smarkumu. Kamivalas
kokį Sovietų komisarų kas'tykioj jau nedirba.
dis; Ona Adomaitė, Girardvil- dus velionus, priėmė ženkli} baigsis rugsėjo 29 d. Jame
Kipšo kaimynas.
panašaus atsitiktų, tuoj turi
le, Pa. — Sesuo M. Clarissa; atsiskyrimo nuo pasaulio ir jo randasi įvairiausios
rųšies
būti sušaudytas, kad biznio
visų tuštybių: Sesuo M. Moni- žaislų ir būdų. Galima ratu
nepaga'dintų.
Brooklyno komunistams a- prieš juos pačius, t y. kapi ka, Sesuo M. Bernata, Sesuo
šaros iš akių varva, kad už talistus.
Ona Marija, Sesuo M. Karoli !■«
KIPŠIŠKA” TRAGEDIJA. dalinimų komunistinių lapelių
Sovietų Rusijoj komunistai na, Sesuo M. Liguoria, Sesuo
ties milicijos stovyklomis, netik vyrus, bet ir moteris M. Veronika, Sesuo M. Leoną,
Visa Cicero įdomavos, kaip Camp Smith, Peekshill, N. Y.,
ruošia tokiam kanuolių “pa Sesuo M. Celina.
tų “kipšų” pasigauti. Net ir valdžia nubaudė po 15 dol.
šarui”, vienok mirties bausme
Jaunų mergaičių Vienuoly
dovanos buvo skiriamos mo keturias mergaites.
yra uždrausta kam nors pra ne yra 22. Jos yra su pašau
terims ir vaikams. Labiausia
Lapeliuose kareiviams aiš sitarti, kad tas “pašaras” sa kimais ir visos turi noro1
vaikai buvo suinteresuoti tuo
kinama, kad kapitalistai juos vo šautuvus atsuktų prieš tarnauti Dievui visų gyveni-'
“prizu” ir “kipšo” pamaty
ruošia kanuolių pašarui ir ra komunistus.
mų. Duok Dieve joms visoms
mu.
ginama
atkreipti šautuvus Koks veidmainingumas!
sveikatos ir ištvermės. TrumPorų savaičių atgal pas ma

PITTSBURGH. PA.

Prof. Kampininkas

skristi į padanges, arkliukais
joti į “rinkę”, “Bingo” ir
daugybės kitų. •
Karnivale visus darbus ir
vietas užima vien tik parap.
choro nariai (-ės), kuriam va
dovauja muzikas V. X. Medonis.
Ponas V. X. Medonis, karni
vale yra kaipo biznio mene

1

Visi westpulman iečiai kvie
čiami skaitlingai lankyti mu
sų parapijos karnivalų.
Rap.

SEKANTĮ SYKĮ,
IMK ŠIUOS DAŽUS
Kai norėsi dažyti, bandyk Diafnond Dažus. Leng
va juos vartoti. Po to palygink rezniltatus.
Tė
myk, kad neišrodo perdažyti; nėra nei dėmių, nei
driežlių. Jie atnaujina drabužius.
Tėmyk,
kaip
spalvos pasileika aiškios. Tų padaro dažų anvilinas.

Juose yra nuo 8 iki 5 sykių daugiau anilino, negu
kituose dažuose. Baltas pakietas Diamond Dažų
yra originaliai "visų tikslų” dažai. Jie dažo arba
varsuoja šilkų, vilnas, bovelnų, lininius audeklus,
rayon arba blle sudėtinį audeklų. Mėlynas pakietas
yra specialiai dažai vien šilkui arba vilnoms. Su
jomis jus galite dažyti brangius
šilkinius arba
vilnonius, kurie prilygs geriausiam, profesionališ
kam darbui Perkant tų atsimink — Mėlynas pa
kietas dažo tik šilkų lr vilnas Baltas — viską. Jūsų

WEST PULLMAN, ILL.

I

džeris; jo rankose visa tvar
ka ir priežiūra. Mes, seniai,
džiaugiamės, turėdami tokį
darbštų jaunimų, kuris puikiui dirba parapijos naudai.

pardavėjas turi

abu.

DIAMOND DYES
Lengva vartoti — geriausi rezultai

VISOSE APTIEKOSE

JŪSŲ GIMINĖS

no kaiminkų apsilankė agen
tas ir-gi netolimas kaimynas.
Sulig kaiminkos pasakoji
mo, agentas pradėjęs “štukas” rodyti visokias ‘baikas’
krėsti ir vaikus atkalbinėti,
kad neitų į parapijinę mokyk
lų, žadėdamas įkurti savųjų
“geresnę”, kurioj busiu mo
kinama magikos ir daug kitų
juokingi} dalykų.
Vaikučių buvo du: Antanu
kas ir Marytė. Jiems agentė
lis “baikas” krėsdamas ir ne
žmoniškai raitydamasis, viso
kius gestus darydamas kaž kų
murmėdamas iš oro saldai
nius gaudė ir vaikams dalino.
Vaikams to tik ir reikėjo. Ir
Marytė sako: “Dėdė, tamsta
esi toks “mandrus”, tai no
rėčiau prašyti pagelbos, bet
neturiu drąsos”.
Agentas kažkų į ausi paPILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS
t«.1»i nenusiminkit, .bet eikit
pas tikrų apeclallatų. ne pee koki
nepatyrėlį Tikra* specialiau*. ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kas
jums kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pats. po pilno lftessamlnavlmc. Jus sutaupysit laikų ir
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.
Mano nutilo — Sccpe — Raggl.
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
si žkas bakteriologtėkas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų
tikras negeroves, lr Jeigu a* pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata
tr gyvumas sugryS jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
ligų skilvio, žarnų. Inkstų, o*loa
kraujo, nervų. širdies. reumatlsmo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių
arba jeigu turit ko
ki g
uislsenėjusla.
islkerėjusta.
chroniška ■>?*. kuri nepasidavė
net gabiam Šeimynos gydytojui,
neatldėliokit neatėlg pas mana.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS
Inėjlmas Rūmas lėlė
SO W. JACK8ON BOULEVARD
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto Iki
1 po ple)ų. Vakarais nuo I 11d 7

Nedėliomis nuo lė ryto Iki 1
po pietų.

v—--------------------__------------------- -

Reikalauja Pinigų

ŽEMIAUSIOS KAINOS ANT TAJERŲ

Nepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvą dovanė
lių. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama.
“Draugas” patarnaus jums kuogeriausiai.

Štai geriausis Pasaulio tajeras už kainą ką kiek
vienas gal pirkti ir naudotis visais parankumais.
Kiekvienas doleris spendytas ant tajero duoda
daugiausia vertės: daugiaus mailių, daugiaus sau
gumo ir ilgiausi gvarantija.

Apart Tajerų Firestone Co. tąipgi išdirba Batteries.
Firestone Battery kaip ir Tajerai yra viena iš atsakančiausių Batterijų.
Firestone — Oldfield
30x31/2 Rg.................
30x31/2 OS..................
32x4 ............................
29x4.40 .......................
30x4.50 .......................
30x4.75 .......................
30x5.00 .......................
30x5.25 .................. :.
31x5.25 .......................
30x5.50 .......................
32x6.00 .......................
33x6.00 .......................
32x6.50 .......................

$4.75
5.00
9.05
5.65
6.30
7.80
8.20
9.55
9.85
10.40
11.85
12.20
14.35

Kuomet jums reikalinga Battery, pirk Firestone
Battery musų prirengtas patarnavimas sutaupys jums
pinigų.

URBAN TIRE SALES & SERVICE
Skyrius
Vlrglnla 0915

1702 W. 47th St.
Boulevard 2161

Strategy.

TUBBY

gOT'.TKATS A
HAUL1N6 lėJ
BAa, Toees: ,
POTATgĘg L.

I SHOOtD SAX 1
Mot- A
^ateemelom!

LOOK AT TWE
SVJELL \XJAT€(2KEtOK5
VME ČOX MLSTEfZ

“Draugas” siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draf
tais ir telegrama. Pinigai esti išmokami Litais arba A
merikos doleriais, taip, kaip siuntėjas nori.
Norintieji gerą ir greitą patarnavimą, kreipkitės:

DRAUGAS PUB. CD.
2334 So. Oakley Avenue,

Chicago, III

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

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

SAVININKAI LIETUVIAI

4071 Archer Avė.

“Draugas” siunčia pinigus j Lietuvų per didžiausius
Lietuvos Bankus, kurie teikia gerą, teisingą ir greitą
patarnavimą.

VjHOPPE-O-'-

LOOKS OEAD
R-lPĘ, ~TOO_
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FRANK L. SAVICKAS
Sports Editor,

726 West I8th Street
Phone: Canal 1608

FINAL OFFICIAL STADING
OF THE K OF L BASE
BALL LEAGUE.
Northern Section
W. L. Pct.

Bridgeport

Cicero
Providence

North Side

Town of Lake
West Side

8
7
6
4
2
2

3
4
4
6
6
6

727
636
600
400
250
250

1
3
4
6
C

875
625
500
250
250

Southern Section
Roseland

So. Chicago

Marąuette
Brighton Park

Gary, Ind.

7
5
4
2
2

BRIDGEPORT WINS
NORTHERN CHMPIONSHIP

Lašt Sunday the Bridgeport
K of L’s decisevely eliminated
Cicero by 14 to 3, at Gage
Park before a very large ga-

CICERO
AB R H
J. Žukauskas 3b
4 0 0
P. Laurinaitis lf
4 O 1
Budrikas cf
4 O l)
P. Vaitiekaitis lb
4 1 1
F. Žukauskas ss
4 O O
J. Vaitikaitis rf
3 0
Į F. Stankus 2b
4 1
J. Žvibas c
4 1
therinję of baseball fans of J. Lapinskas p
10 0
both sides. During the first Lasky p
2 0 1
inning both teanis were exac- Tavo Base Ilits: Mažeika,
tly dven būt from the second, Ryneris, Klučinskas
Bridgeport started piling up Home Runs: Miknius
runs and. did not stop until Stolen Bases; Navickas 2,
the end. Weak willows and' Mažeika, Ryneris, Klučinskas
loose fielding on Ciceros side Hits off: Lapinskas 4 in
gavę Bridgeport tho big edge. 2 1-3 innings; off Lasky 12
Giedros pitched very effecti ir 6 2-3 innings
*
vely thruout the game and
Bases
on
balls; off Lasky
especially during the pinches
and Paul Mažeika made Seve 3.
t
rai liardly possible and spec- Struck out: by Giedros 13,
tacular catehes at first. Ci by Lapinskas 3; by Lasky 11.
cero’s team was surprisingly
weak and. Bridgeport’s mur- STANDING OF THE K OF
derers’ row took advantage of
L B0WLING LEAGUE
tlieir weakness by garnering
15 hits.
(Including Sept. 17 games)
W. L. Pct
AB R H
BRIDGEPORT
3 0 1000
Navickas lf
5 3 3 Providence
Bridgeport
3 0 1000
Matuzas cf
3
3 0 1000
West Side No. 1
Miknius 2b
5 2
West Side No. 2
2 1 667
Mažeika lb
3
Brighton Park
2 1* 667
Klučinskas ss
5 3
1 2 333
0 2 North Side
Ryneris 3b
Kasten rf
2 0 0 So. Chicago
1 2 333
Benderis rf
3 0 0 Providence No. 2
0 3 000
Vaznotas c
5 0 0 Roseland
0 3 000
5 0 1' Marąuette
Giedros p
0 3 000

Antradienis, Augs. 24 d.; 1929

INDIVIDUAL AVERAGES.
G

T.P. Avė.

3 603 201
Urba
3 576 192
Gedrainis
3 571 190.1
Gramontas
3 560 186.2
Vaičiūnas
3 554 184.2
Ekstinas
3 554 184.2
Jokūbaitis
3 548 182.2
Zeinekis
3 543 181
Šliogeris •
3 542 180.2
Kupris
3 530 176.2
S. Zauris
3 527 175.2
Redwick
3 523 174.1
Pauža
3 517 172.1
Sanders
3 516 172
Dobrow
2 343 171.1
Mažeika
3 512 170.2
Gaųlys
3 511 170.1
C. Kibelkis
3 503 167.2
High team average 3 ga
mes West Side No. 1 — 2/84
2nd High Team average
three games Bridgeport 2568
High Single game; West Si
de No. 1—957

Lukas

2nd High Single Game West
Side No. 2—953
RESULTS OF GAMES ROLLED SEPTEMBER 17 AT
BRUCK-WIESNER ALLEYS

BRIGHTON PARK
Sanders
169 181 166
151 163 138
Dausinas
179 123 174
Masiunas
17S 201 151
Kupris
Mitchell
127 153 155
804
821 784
Totais

Byrd PerRadio Pareikalavo Swift’s Brookfield Sviesto

Liet. Vyčių Chicagos Aps
kričio mėnesinis susirinkimas
įvyks trečiadieny (wednesday) rugsėjo (Sept.) 25 d.,
lygiai 8 vai. vak., Bessmer
parko salėje, 88 ir Cottage
Grove avė., So. Chicago. Vi
sos kuopos prašomos atsiųsti
atstovus, taip-gi pirmo ir an
tro pikniko komisijos prašo
mas priruošti raštu pilnus ra
portus.

Totais

714

WEST SIDE NO. 1
S. Zauris
191
S. Vaičiūnas
191
154
A. Žemaitis
A. Gedrainis
178
A. Lukas
178
Totais
892

MARQUETTE
J. Sapitas
Valdyba.
F. Šnekutis
T. Šimkus
J. Jankauskas
SOUTH CHICAGO
155 158 210 W. Laurinaitis
Redwick
Totais
141 168 194
C. Kibelkis
112 169 177
Živatkauskas
134
147 176 BRIDGEPORT
A. Kibelkis
172 142 146 Mažeika
Regašius

119

216

1|5'

Alatis

128

151

161

Urba

167

220

Gramontas

175

181

189
204

Totais

760

919

869

127

150

174

138

157

133

161

157

17:7

158

185

144

178

187

189

762

836

817

784 .903 Micevičius

178
212
163
202
180
935

PARK
135 178
131 155
123 135
148 213
189 159
726 840

ROSELAND
Šūkis
Vaitkus
Gegznas
Bučas
Ekstinas

Totais

SESUO. — Ar tavo žmona

tavęs klauso!
BROLIS. — Kai kada. Kuo

met aš jai pasakau “Eik sau
ir manęs nepaisyk”, ji visuė-

191

151

170 met manęs paklauso.

Išgirskite Lietuvišką Programą
Per Budriko
JC RADIO
Kiekvieną Utaminkę nuo 8 vai. iki 9 vai. vak.
Per WLS Radio Stotį
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Naujas Majestic Radio 91 model 8 tūbos humless Dynamic Speaker. Jus negalite gauti geresnio radio niekur Kaina

$159
Su tūbomis ir su viskuo. Metams guar.antuojame
Galima pirkti, mokant $2.00 f Savaitę.

S wif t’s
Brookfield Sviestas
*

f

’

®

■ '•

«

Šviežus Pieno Produktai

Jos.F.Budrik.i»c
3417-21 South Halsted Street
Phone Boulevard 4705

Antradienis, ttugs. 24 d., 1925

CHICAGOJE
dovanėlę, kurių surinks Aušros Vartų parapijos klebonas,
X

vyrų ir komitetai ir visų musų. draugi-

Aušros Vartų

moterų draugija drauge su šv. jų Federacijos 19 seimo atstoKazimiero vyrais ir moterimis vai bei Federacijos 3 skyrius.

X

Čioje galima labai iškilmingai mums turėt taip

ir didingai įvykinti

talentuotų . nuolės vienos nekolektuoja, o

bažnyti- lietuvaitę.

Be to, parapijos mitin

pereitų šeštadienį

ir sekma

dienį labai gyvai

darbavosi gas pavedė komitetams su iš

Telefonas Boulevard 1889

Ofiso Tel. Vlctory 3687

slankioja jokių raštų bei įgaliojimų, be
rtxĮįs
Kryžiaus bažnyčios kaž kokia “vienuolė”. Jos rods, neturi.
“abitas” nutriušęs ir nepa
Rap.
Ofiso Valandos; 0 lkl 12, 1 lkl S
viduje. Tie “cliimes”
labai
dieną, lr 6:80 lkl 9:30 vakare
žįstamas nei vienai Seserų
gražiai skamba.
4608 S. ASHLAND AVE.
Kongregacijai. Ji vaikšto vie
X Vaikai lankanti kitas
Netoli 46th Street
Chicago, III.
na ir renka aukas kokiems tai
mokyklas, ne šv. Kryžiaus, ku
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
“našlaičiams”...
4601 South Ashland Avenue
rie norėtų spalių 30 d. pri
Rea. Tel. Mldway 5512
Telefonas Boulevard 7320
Patartina ištirti tų “vienuo
imti Sutvirtinimo Sakramentų
Res. 6641 South Albany Avenue

x Jau įtaisytas didelis laik-

Po

Bridgeportų

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. S. A. BRENZA

DR. J. P. POŠKA
3183 S. HALSTED STREET
Antras ofisas lr Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVE.

DR. M. T. STRIKOL

parapijos bazare; ypač sekma rinktųjų komisija a) rūpintis
dienyje labai gVažus ir šiltas parapijos darbuotojų pagerbi — Dirmavonę,
tesusirenka lę” pirm duodant aukų. Viemui
surengti
vakarienę
lapkri

oras davė progos išbandyti vi
šių savaitę, rugs. 27 d., penk
čio mėnesyje;
b) dalyvauti tadieny, 4 vai. į Šv. Kryžiaus
sus biznius.

,V

Z-

jeigu kolektuotų, tai turėtų
įgaliojimus. Šioji “vienuolė”

'.nes apeigas; tai jau yra kur.

_______

WEST SIDE RADIO.

5

D R X O D X B

DR. R. C. CUPLER

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

Tel. Canal 6764
GYDYTOJAS ir chirurgas
Oakley Avenue lr 24-tas Street
Telef. Canal 1713-0241
Valandos: 2 lkl 4 p. p. Panedėllals
lr Ketvergais vakare

Rea. tel. Van Buren 885*

“BAYER ASP1RIN”
TIKRAI SAUGUS

sekmadienyje spalių 6 dienos pokylyje, c) mokyklų.
parapijos bazare Jos. F. Bu- spalių 9 dienos pamaldose,
X Artėja Šv. Kryžiaus par.
drikas demonstravo savo Ma- turios bus laikomos Aušros
jubilėjaus minėjimas. Jis bus
jestic eleetric
radio, teikda Vartų bažnyčioje vakare 7
spalių 13 d. Norintieji daly Imk be baimės kaip nurodyta
mas puikiausių lietuvių mu vai. už žuvusius Lietuvos ap
vauti jubilėjaus bankiete, da
“Bayer pakelyje”.
zikos ir dainų programų. Tai gynėjus ir liuosuotojus, d)
bar turi pasiskubinti įsigyti
tikra naujiena! Girdėti buvo aukoti šios iškilmės kolektų
bilietus. Kurie neturi savo'
labai toli ir iš tolo buvo ma Vilniaus našlaičiams, ir e)
automobilių, bus dykai nuvenoma, kad darže griežia or surengti padėkos savaitėje pa
rapijos naudai paukščių bei , žan11 ir Parvezami- Namo niekestrą,
kas nepasivėlins, bankietaviX Sekmadienyje tuojau po kalakutų bazarų.
mas pasibaigs prieš dešimtų
eumos Aušros Vartų parap.
X Ona Urbanavičienė, naš
vaL vak. Kam bus reikalas,
svetainėje įvyko
parapijos lė moteris, pirmutinė davė su
galės grįžti; kiti galės links
nepaprastas mitingas, kuria manymų visiems suaugusiems
mintis, šokti.
me sutarta pasveikinti musų Aušros Vartų parapi jonams

X Pereitame

GYDYTOJAS ir chirurgas
Saite 200
1570 Mlltvaukee Ava
Tel. Brunsvrlck 0624

GYDYTO JAS,
,( • .
CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

DR. J. J. KOVYARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Gydo staigias lr chroniškas ligas
vyrų, moterų lr valkų

Ofisas 2403 W. 63 Street

DARO OPERACIJAS

Valandos; nuo 2 lkl 7:30 vai. vak
kasdien. Nedėllomls nuo 1 lkl 2 vai.
po pietų.

Ofiso Tel. Canal

Kertė So. Wcstern Avenue
Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
Tel. Canal 2330
0008 Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v.
Nedelioj pagal susitarimą

2118

Namų Tel. Lafayette

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakarą
Nedėliomis ir seredomis tik
Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija

DR. A. L YUŠKA

Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET

Ofiso Tel. Vlctory 6893
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

Doesnot affect
the Heart

Virginia 0880

DR. A. RAČKUS

DR. T. DUNDULIS
J

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-0
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-8 po
piet: Ūtarn. lr Subat. Nuo 8-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

CHICAGO

DR. A. A. ROTH

NAMAI:

Tel.

Lafayette

6798

Arkivyskupų J. E. kardinolų aukoti nors po dolerį Aušros
X Šv. Cecilijos choras, va4193 ARCHER AVE.
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Mundelein, kuris 21 rugsėjo Vartų parapijos dovanėlei mu- dovaujant p. V. Daukšai, stroVaikų lr visų chroniškų ligų
Jeigu nematote
"Bayer Kryžių" Valandas; prieš pietus pagal sutarti.
privačiai minėjo dvidešimties sų arkivyskupui pagerbti* ir piai lavinasi, ruošiasi. Mat, ant pakelio ar pilių, tai jus negau Namuose 2-4 po piet, ofise 8-8 ▼. v.
Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 lkl 9 vok.
metų savo vyskupavimo su pati pirmoji savo aukų pri- dalyvaus par. jubilėjaus pro- nate tikro Bayer Aspirin. kuris yra
arti 31st Street
milijonų užtikrintas saugus lr gy
Office; 4459 S. California Avė.
kaktuves ir parapijos vardu davė.
dytojų nurodytas per virš dvide
gramoj.
balandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet,
Tel. Hemlock 8161
šimts penkis metus dėl
Nedėlioję pagal sutarti
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
įteikti jam tinkamų piniginę
X Marijona Petrauskienė

ir baisus skausmai. Du kart

Šalčių
Galvos Skausmo
Neurltis
Lumbago
Dantų Skausmo Rumatlzmo
Neuralgijos
Skausmų
Kiekvienam
neatdarytam
''Bay
P-lė Lucille Aleliunaitė grį
er'’ pakelyje
randasi
nurodymai.
žo iš “tour” kaimynių valsti Bakely dvylika pilių kainuoja kele
tą centų. Vaistinėje tai-gi parduo
jų didesnių miestų. Ji yra ta da bonkose po 24 ir 100.

jau darė operacijų.

lentuota šokikė ir važinėja su

musų

pirm

ADVOKATAI;

darbuotoja,

parapijos

savaitės

nežymiai įsi

dūrė žuvies kauleliu

pirštų,

prie kurio prisimetė tynimas

A, A. OLIS
ADVOKATAS

BRIDGEPORT ŽINUTĖS.

X Kruševičių šeimyna ant Orplieum Circuit dideliu pasi
karsto a. a. Kazimiero Domins sekimu. Pasilsėjus pas savo tė

JOHN B. BORDEN

karsto savo mirusiojo kaimy

(John Begdziunos Borden)

no a. a. Donaldo Maziliausko

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street

X

A. a. Onai

nevystančių gėlių

jo dešimts

— šv. Mišių.
X

Rugs.

Šarauskaitė

Telefonas Canal 2552
z

Sprainio.

29 d. Antanina

išteka

Moterystės

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va mentų priims
Šv.
kare. Seredamis ir Pėtnyčio- bažnyčioje, 3 vai.

mis nuo 9 iii 6,

X

už Jono
Sakra

Kryžiaus

FLIT
Naikina Muses, Uodus ir
Kitokius Namų
Vabalus.

Dabar, taip gražioje ir

į?
ADVOKATAS

4031 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Beulevard 2800
RESIDENCIJA:
6515 Sa Rockurell Street
Telef. Republic 9728

J. P. WAITGHUS
ADVOKATAS
Nho 9:80 Iki 1 vėl.

127 N. Dearborn Street
Room 028
Tel. Franklln 4177
Nuo 8 iki 9 vakare
81 E. 107 8L, Katnp. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Central

6926

F. W, CUERNAUCKAS
ADVOKATAS

šventadienio ir. ketvirtadienio

A food for protein; a food for
mineral salts;
for calcium and
phosphorus; all
the essential elements for health
and strength are
found in good
cheese. And all
the essential elements of good
cheese are found
in Kraft Cheese.

i

1

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. S. A. DOVVIAT
Gydytojas

OPTEMITRISTAI

lr

REZIDENCIJA
4729 W. 12 Pi.
Tel. Cicero 2888

DR. VAITUSH, 0. D.

1821 SOUTH HALSTED ST.

Chirurgas

Nedėliomis
Susitarus

Rezidencija 6600 8. Arteslan Avė.
Valandos. 11 ryto Iki 2 po pietų
6 lkl 8:20 vakare

DR. CHARLES SEGAL

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6912

DR. A. J. BERTASH

Perkėlė

2464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
pietų lr 8 lkl 8 vai. vakare
Res. 8301 S. WALLA.CE 8TREET

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

DENTISTAI

Palengvins akių įtempimą
kuris
esti priežastim
galvos skaudėjimo, Office Boulevard 7042
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
mo. skaudamą akių karšti. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
LIETUVIS DENTISTAS
regystę.

KRAFUIOCHEESE

Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas,

Waitches Broliu Raštinėje
Parašoma namų, rakandų, autų, langų, gyvasties ir sveikatos apdraiida (In
surance) geriausiose kompanijose.
Parengiami, parašomi ir užtvirtinami lietuviški dokumentai ir įgaliojimai dėl
atsiėmimo, valdymo, renduojimo ir pardavimo žemės Lietuvoje.
Parengiami ir parašomi įvairūs angliški dokumentai, t. y. dytai, kontraktai, tes
tamentai, įgaliojimai, notos, turto perrašimai, ir visi kiti dokumentai.
Parduodami “Money Orders”.
Priimami teksu, gasos, elektros, vandens ir kitų bilų mokesčiai.
►Siunčiami pinigai į Lietuvų ir Lenkiją per paštų ir per telegrama.
Skolinami pinigai ant pirmu ir antru morgečių; parduodami pirmi morgečiai;
perkami kontraktai ir antri ir pirmi morgečiai.
Parduodami ir išmainomi namai, žemė ir ūkiai.
Musų raštinėje yra atsargiai ir tvarkingai vedama lietuvių spulka. Joje su
dėti pinigai atneša gražų pelnų. Visi prašomi prisirašyti.
z
Patarnavimas visuose reikaluose teisingas ir kuo-geriausias.

Waitches Bros. Corp.
Telefonas Pullman 5950
Raštinės Vai.: Kasdiena nuo 9 ryto iki 9 vakare; ketvergais iki piet. Sekma
dieniais ir Šventadieniais uždaryta.

4712 S. ASHLAND AVE.

25 METĮI PATYRIMO

SPECUALISTAS

Tel.

OPTOMETRISTAS

1401

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. G. I. BLOŽIS

Chirurgas

lr Akušeris

DR. HERZMAN

2201 WEST 22nd STREET

Ift RUSIJOS

St.)
Gerai lietuviams žinomas per 28
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušerla
Gydo stalgias
lr chroniškas 11gasvyrų, moterų lr vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius

DR. A. JT. OUSSEN

JOHN SMETANA, 0. D.

Boulevard

Gydytojas,

D E N TĮSTAS

Tek Bmnsvrick 6628

Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

numeriu

Valandos: Nuo 2 — 4 P. P.
7—0 vakare

Valandos* Nuo .9 iki 12 ryto
nuo 1 iki 9 vakare

Tel. Boulevard 7589

po

3343 SO. HALSTED STREET

4645 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos

(Kampas Leavitt

ofisą

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—13 nuo 2—4 po
pietų: 7-«-8:S0 vakare
Nedėliomis 10 Iki 12
TELEFONAS MLDVVAY 2880

Tei. Canal 8228

Valandos nuo 10 ryto lkl 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
12 po pietų,

savo

4729 S. Ashland Avė.

DR. C. Z. VEZELIS

52 E. 107th Street Kamp. 407 ir Michigan Avenue

184 North LaSalle Street
CHICAGO, ILLINOIS
Nue 9:10 lkl 6 vak vak.
Lecal Office; 1900 So. Union Ava
TeL Roosevelt 8710
Vai. nuo 8 lkl 9 vak vak.

Tel. Canal 0267 Rea Prospect MII

2924 VVasMngton
10-12, 2-4, 7-0
12-2, 4-6. Blvd.
apart Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2451

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

(Juozas J. Grišius)

Telephone

DR. H. BARTON

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 1446 S. 49 Ct.

, JOSEPH j. GRISH
F

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6222
Gydytojas ir Chirurgas
Rezidencija: 6640 So. Maplemood
Avenue
Tel. Republic 7808
6558 SO. HALSTED STREET
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 ▼. A
Nedėlioj: 10 — 18 ryto
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

OFISAI:

KRAFT-PHENIX
CHEESE COMPANY

didelėje Šv. Kryžiaus bažny-

Rez. Tel. Stewart 8191

Tel. Kenwood 5107

LIUOSUOJANTIS, KURS
VAIKĄ RAMINA.

Bileišienei

prie grabo prieteliai suauko

Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 0—9
v. v. NedėlloJ susitarus.

DR. S. BIEŽIS

,

Tel. Wentworth 3000

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
2435 Weet 69 Street

nuo 6 iki 8 vai. vak.

Kūdikio mažytis kūnelis priešina
aukojo dvasinių šv. Mišių vai si ricinai ir stipriems vaistams; bet
ADVOKATAS
štai vaistas, kurs tikrai jam taiky
nikų.
tas. Ir jis veikia greitai ir taip švel
niai, kad vaikas nei nejunta. Flet105 W. Adams St. Rm. 2117
cherio Castoria ramina piktus ne
Telepboae Randolph 0797
rimastingus kūdikius ir vaikus ir už
RADIO ŽŽŽ.
migdo juos ir karščiuojančius, su už
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
kietėjusiais viduriais vaikus atitaisOL
Taip dedasi
milijonuose
namuose
Telephone Roosevelt 9000
Town of Lake. — Sunkiai kasdien. Castoria yra grynai augme8 Ud 9 ryte Tel. Repub. 9600 serga Dominikas Galkauskas, ninė, nekenksminga ir užgtrta dak
tarų. Vengk imitacijų. Chas. H. Fletcherio parašas garantuoja tikrumų.
(1834 W. 46 St.).

10-12.

4910 So. Michigan Avenue

mos Aušros Vartų bažnyčioje.

Petrauskų šeimynų ant

DR. Y. S. NARYAUCKAS

A. L DAVIDONIS, M. D.

11 Sol La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6
jio sudėjo dvasinį vainikų au velius vėl leisis kelionėn, ža
Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET
kodami dvejas giedotines šv. vėdama savo daile didmiesčių
TeL Vlctory 0562
lankytojus.
Malonu
Mišias, kurios bus ryt laiko teatrų
7-9 v. v. apart Panedėllo lr
Petnyčios

X

DR. A. J. JAVOIŠ
z

elektros prietaisus.

Lietuvis Dentistas
1670 MILWAUKBB AVENUE
Valandos; 0-13. 1-*. 0-2:20
Sekmadieniais ir trečiadieniais
pagal snaltartnu.

Tel. Lafayette 6220

DR. J. A. PAUKŠTYS

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WKST 18 STRKBT
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų lr
nuo 0 iki 7:20 vai. vakarą
Tel. ofiso Canal 2110 Rea So. Hhors
'2238, arba Randolph 6800.

DENTISTAS X RAY
4193 Archer Avenue

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
akintų

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg.. kamp. 18 St. 1 ankštas
Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nno 8:80 ryto iki 8:80 va
karo

Perėjomis

nuo

« >•

lkl

13

ryta Nedėitoaato nėra skirtų

valandų. Room 8.
Phone Gusi 8828

_

v.

Boulevard 7589
Rez.

4631 SO. ASHLAND AVE.
Hemlock

7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 0 ryto iki B vakare /

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nedėl. nuė 10 lkl 12 dieną.
Nuo 7 lkl 9 vakare.
Nuo 10 lkl 12 dieną,
Nuo 2 lkl 2 po pietų.

i

e
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r..s-s.

R

kitą sekmadienį,

CHICAGOJE

rugsėjo 29 ko. Gryno pelno bus apie $200.

Bridgeport. — Plačiai žino
mo veikėjo p-no J. Dimšos ino

teris buvo susirgus. Ėjo vis

blogyn ir prisėjo pasiduoti j
ligoninę. Dūbar randasi Cook

“KUN. FELIKSO KUDIR
KOS BURSA.”

Dr-stė Aušros Vartų
F. ir K. Dovalgai ...

Dr-stė Šv. Juozapo ..

Gera sėkla mesta į gerą dir

vą atneša didelį vaisių. Taip
ir su neturtingų mokinių šėl

County ligoninėj Ward GO, lo-

pimu. Musų žmones myli ap“.a?‘an!i.y' Sviet,. ‘®del ir neturtingiems
ti trečiadieniais, ketvirtadie
moksleiviams yra gana duosniais, šeštadienių vakarais ir
nus. Nauja gi mintis “sukurti
sekmadieniais po pietų.
bursą” arba geležinį neliečia
mą kapitalą, kurio nuošimčiai

Ant. ir Juz. Rugieniai
Apaštalystė

M.

Dr-stė Šv. Mykolo ....

8 valandą

Šiandie vakare,

•X. Pereitą sekmadienį susi

. 50.00 rgo kun. Pr. Vaitukaitis, Ne- Vyčių “Dainos” choras šau
50.00, kalto Prasidėjimo par. vika- kia pirmą po atostogų narių
50.00 ras ir laikinai einąs klebono susirinkimą, Gage parko šulėj,

Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus del Budavojlmo lr Tai
symo Namų. Taip gi del atnaujinimo senų Morgečių. Mes Tarpinin
kaujame Insurance Kompanijoms lr Spulkoms.
Inšurlname automobilius, namus lr kitas nuosavybės.
DARGIS COMPANY

Telefonas Hemlock 6060

2456 Wost fl»th Street

55 ir So. Western Avė.

Po tuokė su Connecticut valsty
X Pereitą pirmadienį“Drau trumpos praktikos, bus svar bės gubernatoriaus Trumbull
50.00
renkama dukterimi.
50.00 go” ofise lankėsi 3 vyrai — bus susirinkimas,
50.00 Antanas Čepulionis, Vincas nauja valdyba ir pranešta se-

St. ir U. Bogdanavičiai 50.00 pareigas.

Dr-stė

SKOLINA PINIGVB. DARGIS OOMPANY

$100.00 rių kolonijų.

.. 50.00

M. ir A. Martinkai .

Pr. ir O. Vaškunai .... 25.00 Kolyta ir Viktoras -Gilius iš zono darbų planas.
K. ir P. Rasiniai............. 25.00 Paterson, N. .j. Jie buvo išVisi choristai, choristės, so
Juoz. Petraitis ................. 25.00 ,' vykę “pavandravoti” po Suv. listai, solistės nuoširdžiai praJonas Drazdauskas .... 25.00 Valstijas ir automobiliumi bu- šomi atvykti ir atsivesti savo
M. ir J, Grigai.................... 25.00 vo pasiekę net Kalifornijos. draugus, drauges, mylinčius

Wm. J. Kareiva
Savininkas

MODERNIŠKAS TEATRAS

S. D. LACHAVVICZ

Iš LIETUVOS GAVOME

J. F. RADZIUS

J. F. EUDEIKIS KOMP.

GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
įkyrių.

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 Weit 46th Street

v A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gų, draugiškų
patarnavimų.

Kampas 46th Ir Paulina Sta
Tel. Blvd. 6202
Nulludlmo valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu slmpatlMkal, mandagiai,
gerai
lr pigiau
negu kitur. Koplyčia del lermenų
dykai.

BUTKUS

Patarnavimas
Visose
Chica
gos dalyse lr
priemlesčuose.
Grabai pigiai
net už $25.
OFISAS
•288 South
Halsted St.
Victory 408889

UNDERTAKING CO.
P. B. Had'.ey Uc.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal

3161

Telefonas Yarda 1188
Roekwell

kuriuo grojo nuo pat pietų iki

X Marijonų Kolegijos Rė vakaro. Visiems westsidiečiamėjų 35 sk. išvažiavimas pe ms tas radio labai patiko ir

SL

Vlrginla 1290

STANLEY P. MAŽEIKA
t

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUe
Oflaaa:
4668 S. MARSHFIELD AVENUB
TeL Boulevard 9277

Turiu automobilius
visokiems
rel kalama Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, UI.

’

-

'

a

... i

J

‘ 3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj
Ut., Ser. ir Ketverge
Rugsėjo 24, 25 ir 26
Bus rodoma visas kalbantysis

I. J. ZOLP

3307 Anbnrn Avenne

So.

Budriko darbininkai su radio,

■'

reitą sekmadienį gerai pavy- daugelis ketino įsigyti.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

4424

ŽINiy-ŽINELĖS

RAMOVA

‘

Paveikslas

A . j-A
PRANCIŠKUS
VASNAUSKAS
mirė ruga
22 d., 1929
m.
9:00 vai. ryt. 52 metų
am
žiaus. Kilo Iš Panevėžio Aps
kričio, Senamiesčio par.. Moli
nių Kaimo.
Paliko dideliame nulludime
moterj Oną, 2 dukteris Pauliną
lr Kazimierą, 2 broliu Juozapą
lr Benediktą lr seserj Barborą
lr gimines Lietuvoj seserj Pauli
na Klrdullcnę Ir švoger) Bene
diktą.
Kūnas pašarvotas 980 W. 85
PI. Laidotuvės
Jvyks seredoj.
ruga 26. Iš namų 8 vai. bus
atlydėtas J ftv. Jurgio bažnyčią,
kurioj Jvyks gedulingos palnaldo# už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J Sv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiamo gimi
nes, draugus lr pažjstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
moteris, dukterys, broliai,
sesuo lr giminės.
laidotuvėms patarnauja grab.
g. P. Mažeika, Yards 1188.

A.

-f-

Mri. WDINER
8228 Maryiand Avenue

Imas apt., ties Cottage
Grove Av. Tel. Stewart 1875

ANĖLĖ
ZALTAUSKIENĖ
(Po tėvais Vizgirdaitė)
mirė rūgs. 23, 1929 m. 5:80
vai. ryL 61 metų amžiaus. Ki
lo iš Raseinių apskričio, Jur
barko Parap., Dainių Kaimo.
Amerikoje Išgyveno 17 metus.
Paliko dideliame nulludime
vyrą Povilą, 3 sūnūs Joną, Ka
zimierą lr Petrą, dukterj Mika
liną, žentą Antaną ZapolskJ, 2
marčias Oną ir Agniešką lr gi
mines, o Lietuvoj motinėlę Ur
šulę lr seserj Jlevą.
Kūnas pašarvotas 4620 So.
Hermitage Avei IsUdotuvės |vyks ketverge rugsėjo 26. Iš
namų 8 vai. bus atlydėta J ftv.
Kryžiaus bažnyčią, kurtoj Jvyks
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta J ftv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažjstamuo
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
vyras, minai, duktė, žentas
maršioe Ir gšatšnės.
iAldotuvėms patarnauja grab.
Eudeikis, Yards 1741

ŽEMIAUSIOS KAINOS
MUSŲ ISTORIJOJ

28 Chevrolet, H-ton Screen . . $##8
Kalbantieji paveikslai, dai ’*27
Dodge, %-ton panel ....
47#
nos, muzika, pasaulio žinios. *28 Dodge, 1-ton Espress .... 6#6

Ford, 1-ton Stake .................

14#

Durys atsidaro 1:30 vai. po p. '29 ChęvroleL 3-dr. Dellv., likę n. #9#
Reo, 1 ’A -ton Panel.................

mobiliaus.

Lotai

nebrangus,

labai gražioj vietoj. Atsišauki

te

4309y2 W. 63 Street
Republic 1862
80 akrų žemės Madison, Flo
rida, parsiduoda labai pigiai.

16#

J. P. UVIOK .
2333 Barlum Tower
Detroit, Michigan

4414 So. Rockwell Street
Chicago, UI.
telefonas Lafayette 4689
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Paintlng
B Hardvrare Co., dabar perėmė visą
blzn| } eavo rankas lr duos visose šio
biznio šakose pirmos klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS
WALL PAPER

A

Painters * Decorators
J. 8. Ramanclonls, savininkas

8147 So. Halsted Street
TeL Vlctory 7111

M. ZIZAS
Baniu Statymo Kontraktorius
Statau įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 B. California Avenne
Telef. Hemlock MM

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
-Mallavojlmo Kontraktorlns
D««ų ir Popieros Krautuvė
88t< 8. LEAVITT ST.
Okleago

Phoni< Virginia 2054
JOSEtH VILIMAS
Naiką Statymo
Kahtraktorius
4556 So. Rockwell Street
Tel. Bonlevard 6114

M. YUSZKA & CO.

MORTGEČIAI-PASKDLDS
2-RI MORGIČIAI
MI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama } vieną dieną.
Perkame real estate kontraktus.

DASHIELL MOTOR OO.
2522 So. Michigan Avė. .
2556 So. Wabash Avė.

Internationl Investment
Corporation

RUDENINIS IŠPARDA
VIMAS

kitų palauksiu. Žemė derlinga, jnusų Store esamus daiktus.

stei.

JOHN DERINGIS

(KrėlJBaųtts paminėkit “Draugą")

Papigintomis kainomis par
Jei turi $1,500.00 gali pirkt, duodame maliavas ir kitokius
ypatingai tinkama pienininky

"BX" Elektrikai Išvadžiojimui dratik ............................. 4&c. pėda
Del marinavojimų stiklai ąuortlolal ........................................... 89c. doz.
SL Louis
“Dutch Boy“
whlt«
lead 100 svarų ......................... $11.50
Pure Llnseed Oil .... $1.10 gal.
Pure Turpentine ................ 80c. gal.
PRISTATOM VISUR

asr

Niekad pirmiau nebuvo to
Dalyvauja Paul Brown, Mar- kių bargenų. Peržiūrėk juos
Veik visokių
guerite Churchill ir Don Terry prieš perkant.
rūšių. Štai keletas pavytdžių:
Vitaphone Vodevilio aktai

MAINYSIU lotus ant auto-

Tel. Boulevard 188#

PLUMBIKG A BEATIBG
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausla
4664 |O. PAULINA

“THE VALIANT”

A

4644 So. Paulina St

3140 So. Halsted St.

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero
Tel. Cicero T794
SKYRIUS *
8201 Auburn Avenue
Te>. Boulevard 3201

Del geriausios rųšies
‘lr patarnavimo. Saukit
GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olsells šviežių ktaušlalų, sviesto lr sūrių.

MILDA

dainą. Naujieji
kandidatai
V. ir P. Duinbliauskiai 25.00 Dabar grįžta namo.
UT., SEREDOJ ir KETV.
KRIKŠTYNOS.
butų vartojami kas metas ne
X
P-lė*
Elena
Budreckaitė,
taip-gi
nuoširdžiai
kviečiami.
Elz. Kreminskaitė .... 25.00
Rugsėjo 24-25 26.
turtingo moksleivio šelpimui
buvusi
westsidietė,
šiomis
die

Theod. Šadbaras ............. 25.00
Valdyba.
100% Kalbantysis
Bridgeport. — Pereitą sek
— vis daugiau randa pritarė
nomis
sugrįžo
iš
Arizonos
va

“THE GREENE MURDER
Dom. Rėkus ...................... 25.00
madieni tapo pakrikštytas pLabdarybės centro susirinki
jų. Mes jų randame ir svetim
lstijos,
kur
išgyveno
8
mėne

OASE”
J. ir In. Sriubai............ 25.00
nų Budrių sūnūs vardais Ed
taučių tarpe. Pirmiau ir da
mas'įvyks ateinantį trečiadie
sius.
Ateinantį
sekmadienį
ji
Dalyvauja
William Powell,
K. ir A. Grockiai............ 25.00
mundas ir Steponas. Krikšta
bar suaukojo sekanti asme
nį, rugsėjo 25 d., Aušros Var
bus Aušros Vartų par. baza
kaipo Philo Vance!
motė buvo p-nia Agnieška GiM. Savaitė ir K. Jasevinys:
tų parapijos mokyklos kamb.
re, o pirmadienį išvažiuos at
lienė, krikštatėvis buvo Pr.
NAUJAUSIO IŠRADIMO
čiutė............................... 25.00
John Daleiden,
Chicago.
visu kuopų atstovai ir darbuo
gal į Arizonos valstiją.
Šniaukšta. P-nas A. Budrys yVITAPHONE
Ig. ir Ag. Rekai ...... 25.00
$100.00.
tojai kviečiami laiku susirink
X Kazimieras Tamašaus
ra nuo senai žinomas veikė
Kalbantieji Paveikslai
Nuo vakaro už tikietus 19 J. ir B. Riškai................. 25.00 kas, West Sidės barberis, Au ti, nes turime naujų darbų.
jas.
Graži Muzika
J. ir F. Kupčiūnai .... 25.00
Kol. Rem. skyrius $87.00.
Valdyba.
šros Vartų parapijos bazare
Staiga mirė.
Kazimieras Jokūbaitis $5.00. Home Bank & Trust Co 25.00
prie Rūtų Darželio laimėjo
Marąuette Park. — šiandie,
staiga
Pereitą sekmadienį
Jonas ir Rožė Povilauskai Politikos Kliubas ...... 25.00 čampionatą. Be kitko jis lai
T. ir Z. Mačiai ................. 2500
rūgs. (Sept.) 24 d., 8 valandą
mirė Pranciškus Vasnauskas, $5.00.
mėjo syederį, kurį buvo au
Ant.
Šakys
.........................
25.00
vakare, L. Vyčių 112 kuopa
gyv. 930 W. 35 PI., sulaukęs
Po $2.00: A. Peldžius, M.
kojęs siuvėjas VI. Ivanauskas.
Jonas
Kaitulis
...................
25.00
turės labai svarbų susirinki
52 m. amžiaus. Mirtis ištiko Brazauskas, Dr. Niles ir N.
X Aušros Vartų par. baza
Savininkas R. Andreliunas
Ad.
ir
A.
Kupčiūnai
..
25.00
mą,
parapijos salėje, Waslitebevalgant pusryčius.
N.
ro paskutinėse dienose laukia
Užlaikau visokių auk
Po $1.00: J. Dimša, K. Ma- Albert. Jakubauskaitė .. 20.00 ma skaitlingo biznierių daly naw Avė. prie 68th St.
sinių lr sidabrinių dul
Kviečiame visus narius at
ktų, vėliausios mados
tijošaitis, Kanta Pharmacy, Dr-stė Šv. Kazimiero .. 17.00 vavimo. Sekmadienį bus jau
GRABORIAI:
radio. pianų rolių, re
J.
ir
M.
Lukošiai
............
15.00
vykti,
nes
šiame
susirinkime
Šiaulienė ir N. N. J
kordų lr ll
Taisau
nimui pritaikinta muzika. Pe
laikrodžius lr muslkos
bus
svarstoma
žiemos
progra

K.
ir
F.
Bogusevičiai
..
10.00
Pirmiau surinkta $590.00.
nktadienį West Sidės gatvė
Instrumentus.
10.00
ma.
Eli
Ess.
Bursai suaukota viso $800.00 Tekle Bogušaitė ....
mis bus didelis parodavimas
2650 West 63rd St. Chicago.
10.00
Geriesiems aukotojams ta K. ir M. Krivickiai
1 tikslu išgarsinti par. bazarą.
Telefonas HEMLOCK 8#8#
Vincas Sinkevičius ..
10.00
Lietuvis Graborius
SUSITUOKĖ BUVUSIO
riame nuoširdžiausi ačiū.
Parodavime dalyvaus daug
Patarnauja
laido
J. ir A. Unikauskiai
10.00
PREZIDENTO SŪNUS
Kun. J. Navickas,
tuvėse kuoplglausla.
i automobilių.
ISNUOMUOJAMAS KAM
Reikale meldžiu at
10.00
Kolegijos Direktorius. Ad. ir M. Rekai ............ 10
00^
* Aušros Vartų par. bazasišaukti.
o
mano
BARYS.
PLAINVILLE, Conn., rūgs.
A. ir O. Daugirdai ..
darbu busite užga
'
ras dar tęsis rugsėjo 26, 28
nėdinti.
Gražioj Marąuette parko a24. — Buvusio prezidento CooA. ir A. Petrauskai
AUKOS PLAUKIA.
’
ir baigsis sekmadienį 29 d. ViTel. Roosevelt 9516
pylinkėj,
netoli parko išnuolidge sūnus John vakar susiJ. ir M. Andrukaičiai
arba 2516
i n nn1 sa*s vftkarais grieš Surplio ir
muojamas gražus kambarys.
>214 W. 23rd Plane
*22 Stumbrio orkestros.
North Side. — Štai, ir dau P. ir O. Merevičiai ..
Chicago, HL
Klauskite telefonu: Hemlock
10.00
fi '
giau, kurie
prisidėjo savo VI. Majewski...............
X Rugsėjo 20 d. sutiko ne
1006 arba x‘Draugo” Redak
aukomis, kad tinkamai apvaik Ant. Trukas ...................... 10.00 laimingą mirtį Petras Dargis,
Bažnyčių chorams, mokyk cijoj.
ščiojus parapijos 25 metų ju- A. ir O. Žemguliai .... 10.00
33 metų amžiaus. Jisai šali loms ir šiaip jan giesminin
bilėjų, kurio iškilmės įvyks M. Sutkienė ...................... 10.00
gatviu ėjo prie 54 st. ir We- kams
Savininkas
turi parduoti
R. Laurinaitienė ............ 10.00
c
.n trr
1
•
mn/v ntworth avė. Du automobiliai
GISSMINĖLĮ
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
moderniškus rakandus 4 kam
Simpatiškas —;O. Miliauskiene................. 10.00
,. . ...
.
,
CHICAGOJE
,,
,
I
t
za
™
i
smarkiu
lekuaieji
buvo
pavo_
Laidotuvėse
pa
Mandagus
—Į J- ir O. Sireckai
kuriam tekstą sutaisė A. Jak barių, gerame stovyj, 60 dienų
10.00!
tarnauju
geriausia
jbje susikulti.
Kad išvengti
štas, o gaidas pagamino J. vartoti. Už $475 gausi 3 šmotų
lr pigiau negu kiti
10.00 į
Geresnis ir Piges J. ir V. Pranevičiai
susikulimo vienas pasuko ant
todėl, kad priklau
parloriaus setą, nuo kandžių
T.
Naujalis.
10.00,lV ... . . .
nis už kitų patar K. ir L. Šerpečiai .... ±u,uu
sau prie srabų 16x
,
..
.
.
.
v
.
.
.
.
šaligatvio,
baisiai
suzeide
Pedlrbvstės
75 giesmės su gaidomis vie garantuotą, 8 šmotų stalavoSirdmgiausiai aciu visiems5, ’
o v ... .
..
navimas.
OF.’SAS
, .
®
. ų, .
trą Dargi.
Sužeistasis greit
nam, trims ir keturiejųs bal sios setą, 4 šmotų, miegamo
<68 West 18 St.
kurie aukojote; o vpae jums,'
į
.
,
.
v A
,
.
,
mirė ir aprupmimui pavestas
Tel.
Canal
8174
sams, užii&a 142 puslapius. sios setą, 5 šmotą stalo setą, 2
kurie nesykstaudami tą pada
SKYRIUS:
2228
graboriui Eudeikiui.
So. Halsted Street
Wilton divonus 9x12, maži diKaing ...... 8O0.
rėte. Dievas jums teatlygina
Tel. Vlctory 4088
PAGRABŲ VEDĖJAI
X AVest Siddėš lietuvių pavonai, lempos, paveikslai, vei
“DRAUGAS”
šimteropai. Kurie to dar neDidysis Ofisas:
.... ,
, , .
T
rap. bazaras jau įsisiūbavo,
2334 S. Oakley Avė. Obicftga drodis. Tikras bąrgenas. Mu
.
4605-07 So. Hermitage Avė. atlikote, lauksiu ir nuo Jūsų. ■
Phone Bonlevard 4139
*
Kun. J. Svirskas, kleb. Perel‘« 8<*™dięn,ypač vissų nugabenimas. Parduosime
Tel. Yards 1741 lr 1742
kas
gerai
klojosi.
Buvo
viso

skyrium.
SVYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue
kių įvairumų. Buvo ir Jos. F.

A. MASALSKIS

-

---------

PRANEŠIMAI.

Svečių ir rėmėjų buvo iš įvai

dieną.• Aukojo sekantieji;
M. ir M. Kareckai ...

DIMŠIENĖ LIGONINĖJ.

Antradienis, Rūgs. 24 d 1929
—-.-e.,

Kviečiame pasinauduotL
V. PAUKŠTIS
Maliavos, aliejai, stiklas
2701 W«Bt 47 Street
Telef. Lafayette 1237

Kapitalas 6900,000.06
#864 SO. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette 4788-6716

PAUL M. SMITH & OO.
RF.AL E8TATF,

Loans & Insurance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus. Farmas
Blsnlus visokios rųMes
Nėra skirtumo
Apielinkės lr kur yra Ir kaz yra.
Perkam notas 2nd morgage lr pa
rapinėm 1, 2nd morgage lengvoms
IMygoms.
Teisingas lr greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

