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RAS TAUTŲ SĄJUNGOJ

GRJŽTA PLEČKAITININKAI

— Vietos ir apylinkių katali

KINIJA PASIRENGUS GINTI SAVO
TAUTOS GARBĘ

£ r

kai labai apgaili neregį misio

pasiuntė

■

JOKIŲ ATMAINŲ NEBŪ
SIĄ Lietuvoje

KINIEČIAI PASIRENGĘ
KOVOTI

nuolynų Maniloje.
■■■

j

Kun. Hernandez gimęs Is

imw>' y*

bet
išleidus,
ngai už tai, kad ji nustatė tie plečkaitininkų,
sioginį kontaktą su Indija. Po naują įstatymą, kuriuo jiems

jo kalbėjo Lietuvos ministe leista grįžti į Lietuvą, jei ik
ris pirmininkas ir užsienių rei atsisakys iš organizacijos, ji.

B

įšventintas 1897 m. ir po dvie

Volde pasinaudojo ir, atėjęs prie demaras. Jis nurodė, kad įsižiū marklinijos, pats pasidavė į
“R.”
rėjus į Europos būklę, gau 'mūs policijos rankas.
kalų ministeris prof.

jų metų išvyko misionieriautų
į Kiniją. Po aštuonerių metų

misionieriavimo jo akis palie
tė liga ir jis greitai apako.

namas įspūdis, jog visų, pav.

į Manilą gydytis,

Locarno, Kelogo taikos pakto

TSITSIHAR, Mandžiurija,
bet tas negelbėjo. Būdamas
no oficialiai paduotas pareiš rūgs. 26. — Antrosios kinieManiloje neregia kun. išmoko
kimas, kad nauja Lietuvos va čių armijos Siberijos pasieny Bral|1,;skriptlJ"
(neregiams ra
ldžia nekeisianti politinio nu vadas, gen. Hu Yu-kun, pa
štą) ir viršininkų leidžiamas
sistatymo nei namie, nei už reiškia, kad Kinija ir kinie
gryžo atgal misionieriautų.
sieniuose. Tas reiškia, kad nu čiai yra priešingi karui. Bet
Per šešioliką metų jis mi
sistatymas pasiliksiąs
taip, jei bus bolševikų puolami, ki
kaip buvęs Voldemarui trejus niečiai kovos už savo tautos sijoje sakė pamokslus, klausė

j sudarymo ir Haagos didžiųjų

Pasiųstas

RYGA, rūgs. 26. — Iš Kau

metus diktatoriaujant.
Paaiški, kad atsistatydinu

sio ministerių pirmininko Vo

mo. Pagaliau šįmet ėmė sir-

IŠŽUDYTA 3,000 MUSUL-'gyliuoti ir, į tai atsižvelgus,
f jis grąžintas į vienuolyną.

MONŲ

ldemaro politinis nukrypimas
pastaraisiais laikais nesupuo-

HANKOW, rūgs. 26. — Iš

lė su kitų ministerių pažiūro

I įvykių metu Tautų Sąjunga
! stovėjusi nuošaliai. Kelogo pa '

mis. Tad ir prisiėjo jam pa Kansu provincijos praneša,
sitraukti iš valdžios priešakio. kad t^nai kiniečiai išžudę apie

Voldemaras

Tai naujos rūšies prožektorius — elektrinis žiburys, tij Sąjungos paktu. Pasiūly
kurs be skaisčios šviesos skrindantiems lakūnams dar tas, matyt, buvęs per anksty
nurodo, kurion pusėn pučia vėjas. įtaisytas Bolling or vas; dabar anglų delegacija
laivių stoty, šalę Washingtono.
'pasiulusi tą pat ir reikia ti28-lems prasidės byla

rūgs. 25. —■

KELETAS SUŽEISTA

kamas pinigais pašelpas, ji ne

BERLYNAS, rūgs. 26. — gali nusisukti
nuo katalikų
Suvažinėta mergaitė
LONDONAS IR APYLIN
Į Įvykusioj Haga mieste konfe- mokyklų.
KES PERGYVENA
Automobiliaus
suvažinėta
’
rencijoj
pripažintas
žinomas
KAITRĄ
Kardinolas pažymi, kad Ba palei savo namus gatvaitėje

Youngo planas, kuriuomi nu žnyčios vyriausybė Anglijoj
statoma, kaip daug karo at- turėjo derybas
LONDONAS, rūgs. 26. —'statoma,
buvugia va.
Šis miestas ir apylinkės per- pildymo Vokietija turi mokė-įldžia Jau beveik buVQ priei
deną didžiausių kait- ti.
gyvena vieną

,.ta prie siitnrimn
sutarimo, Varia
kada -vairi
valdPrieš tų planų protestuoja žia staigft

rų, ko nebūta per 71 metus.
Jau ilgiau mėnesis kaip ne- ,vokiečiai tautininkai. Pradėta šiandįenjn4 valdžia gana gesulaukiama atatinkamos kie-, kampanija visoj šaly pra.ve-Įrai supranta katalikams šviekybės lietaus. Vietomis van-Jsti visuotiną gyventojų baisa- įtimo reįkalingumą ir ji, kaip

dens vartojimas varžomas.

[spėjama, palinks prie teisingą

vimą tuo klausimu.

Tautininkai surengė čia skai katalikigkų reikaiavimų.

SUDEGUSIO LAIVO ĮGU
LA IŠGELBĖTA

tlingą susirinkimą.

Be kitij

buvo ir du buvusio kaizerio

sūnūs.

rū

gs. 26. — Sudegusio laivo In

NESĄ KO BIJOTI

dėnų vandenyne “Silton Hali”
įgulą iš valčių išgelbėjo lai

vas “Anthea.”

MEXICO CITY, rūgs. 26.
— Meksikos kongresas svar
sto naują darbo įstatymą. Pra

PERPLAUKE BOSPORO
PĖRLAJĄ

moninkai daug susirūpinę.
Tad

prezidentas

Gil

skel

bia, kad pramoninkams nėra

KONSTANTINOPOLIS,

reikalo susirūpinti. Nes nau

rūgs. 25. — Amerikos J. Val juoju įstatymu pirmiausia bū
stybių
Kongreso
atstovas sią atsikratyta streikų.
Fietzgerald iš Dayton, O., Anita Grew, A. J. Valstybių ambasadoriaus Turkijai duktė,

BUS MAŽINAMI MO
KESČIAI

ir Duncan Elliot, 13 metų vai

kiukas, perplaukė Bosporo perlają palei Juodąją jūrą.

Švietimo

ministerija

nori įsteigti ir kituose apskri

čių centruose

valstybės cen-

tralinio knygyno skyrius. Ma

jkėtis, kad Kelogo pakto pa- noma iki 1934 metų įsteigti 5
i taisos bus įneštos į Tautų Są skyrius. Tokiu būdu po kelių

metų nebebus nė vieno apskri
ties miesto, kuriame nebūtų

Ateinanti pirmadienį krimi jungos paktą.
naliniam teisme' prasidės by
Toliau prof.

GENEVA, rūgs. 26. — Va ruošiamas kiniečių skerdynes. kad katalikų mokykloms val ,vo ant troko ties 57-ąja gatve šinų išlaikymą. Tarp jų yra nių tolerancijų” problema, kudiška pagelba pinigais yra bū (court), Cicero.
Keletas as šeši policijos kapitonai ir ke ! ri leidžia kiekvienai tautai būkar Tautų Sąjunga baigė sa
I ti įsitikinusiai tuo, kad ji yra
vo dešimtą kasmetini iš eilės VOKIETIJOJ KAMPANIJA tina. Jei valdžia visoms kito menų sužeista. Daugelis dar letas politikierių.
ms
mokykloms
teikia
atatin

bininkų
pasivėlino
į
darbus.
nekalta. Ši problema pareina
PRIEŠ YOUNG’O PLANĄ
suvažiavimą.

Australija,

suose.

Voldemaras
la 28-iems žmonėms, kuriuos priminė Tautų Sąjungai di valstybės centralinio knygyno
‘‘R.”
Viršutinio geležinkelio Dou- “grand jury” atrado kaltais džiąją moralinę problemą, va- skyriaus.
čiai) atsimoka už jų dažnai kinti naują Britanijos valdžią, glas Park traukinis užvažia- už taip vadinamų “slot” ma ! dinamą ‘ ‘ tarptautinių politi

Kiniečiai, sikoma, tuo būdu Anglijos kardinolas Bourne,
musulmonams
(taipat kinie kaip praneša, darbuojasi įti

T. SĄJUNGA BAIGĖ
SUVAŽIAVIMĄ

SYDNEY,

Dabar yra valstybės centra-

priminė, [Alytuje, Mariampolėje, Mažei[kiuose, Panevėžy, Raseiniuo
kad pereitais metais lietuvių
i delegacija
siūlusi
suderinti se, Rokišky, Šiauliuose, Tel
[Kelogo Taikos paktą su Tau- šiuose, Vilkmergėje ir Za.ra/1

i Prof.

KARDINOLAS KATALIKŲ
ŠVIETIMO REIKALU
LONDONAS,

3,000 musulmonų.

VALSTYBES CENTRALINIAI KNYGYNAI

ktas dėl to tenka dabar de- linis knygynas Kaune ir 10
jrinti su T. Sąjungos paktu, skyrių apskričių miestuose:

išpažinties ir mokino katekiz

ir valstybės garbę.

Iš Trakų apskrities prane

jos atstovas Hayibulla, kuris čkaitininkas Kostas Barošaukarštai padėkojo Tautų Sąju skas. Jis seniau priklausė prie

i Dominikonų vie

panijoj 1867 metais, Į kunigus

T. SĄJUNGA BAIGĖ SUVAŽIAVIMĄ

(Elta). Rug

sėjo 7 dieną Tautų Sąjungos šama, esą rugsėjo 4 d. savo
plemuno posėdį pradėjo Indi noru grįžo iš lenkų pusės ple-

nierių kun. G. Hernandez, Do

minikonų, kurį jo viršininkai

Kinijoj Kiniečiai Išžudę 3,000
Musulmonų

Geneva, IX-7

Si

WASIIIN9T0N,

rūgs. 26.

— Iždo departamente svars
toma ateinančiais metais dar

Apie pusiaunaktį susprogdi- daugiau sumažinti federalius

ŠVENTASIS TĖVAS PA
SKELBS ENCIKLIKĄ

ROMA. į— Augustionai iš

Pavia praneša,

kad Šventa

TRIS DIENAS VIEŠĖSIĄS nti nuo pasaulio sąžinės, ir ji sis Tėvas ateinančiais metais
BALTUOSE RŪMUOSE negalima tučtuojau išspręsti, paskelbs encikliką Šv. Augu
į Be to, Tautų Sąjunga tam ti

stino mirimo 1500 metų suka
rūgs. 26. krais atvejais negalinti vaidi- ktuvėmis.
žiūrovo
Pearl Herbert, 4 metų, 2647 — Britanijos ministerių pir ' nti nesuinteresuoto
Gladys ave.
mininkas MacDonald į Ameri I vaidmenį.
ŪKIŲ KOMISIJOS PIRMI
I Be to, prof. Voldemaras pa
Šįmet ligi rugsėjo 25 d. kos J. Valstybes atvyksiąs
NINKAS KAMANTINElietė savo kalboj ir mažumų
Cook apskrity nuo automobi spalių 4 d. ir šioj šaly viešė Į problemą. Jis pareiškė, kad
JAMAS
siąs ligi spalių 10 d. Iš to
lių žuvo 648 asmenys.
WASHINGTON, rūgs. 25.
tris dienas būsiąs IVasbing- [Vokietija ir Kanada padarė
j tuo klausimu kai kuriuos pa- — Kongreso komitetas pradė
tone.

AVASHINGTON,

Daugiau 150,000 dolerių
Cbicagos

upės

atitiesimui

Apie tai oficialiai paskelb

pritrūkę apie 150,OCH) dolerių ta iš Britanijos ambasados.

j siūlymus, bet paskum lyg ir jo
kamantinėti
prezidento
kilusi baimė dėl šio klausimo Hoover’o paskirtos ūkių ko
r

i išsprendimo pasėkų.

Faktas, misijos (boardo) pirmininką
Valstybės sekretorius Sti- kad tokia problema nustumia milionierių A. Legge, kada jo
taryba tą sumą pripažino kai mson spalių 4 d. vyksiąs į ma į šalį ir kad ji vengiama
vedama komisija į du mėne
KATALIKŲ DRAUGIJŲ
po “extra” Great Lakęs Dre- New Yorką MacDonaldą pasi išspręsti gali sudaryti Euro
sius nieko ypatinga neatliko
SUVAŽ1AVIMĄS
dge and Dock kompanijai, ku tikti.
pai didelių pavojų. Atsakomi- ūkininkų gerovei.
ri veda darbus.
nga už tai yra Tautų SąjunLegge komiteto nariams at
MANKATO, Minn., rūgs.
'ga. Šis vienas sunkiausių Ry- sakė,
kad patsai Kongresas
FRANCIJA IMA GRĄSINTI
25. — Tomis dienomis čia įSustreikavo darbininkai
|tų Europoj klausimų yra ma per aštuonerius metus svars
vyko šios valstybės trijų ka
Tarp 39 ir 51 gatvių pae
PARYŽIUS,
rūgs. 26. — žumų keliamas ir jos prašo tydamas negalėjo rasti prie
talikų organizacijų suvažiavi
i Tautų Sąjungą jį apsvarstyti. monių ūkininkams gelbėti, tuo
mas. Buvo pamaldos ir mil žerių išvedamas kelias (south Francija ima nepasitikėti Bri
side outer drive). Vakar kaž tanija ir Amerika, kada šio^ Briando pasiūlymas sudaryti tarpu ūkių komisija vos du
žiniškas gatvėmis ėjimas.
kodėl darbininkai ėmė ir su karo laivynų klausimu prade Europos Jungtines Valstybes mėnesius darbuojasi
ir jau
nurodęs
naujus
kelius
Euro

susiduria
su
priekaištais.
Tai
streikavo. To priežastis dar da meilautis taip,
kad net

lėšų.

Tad miesto

aldermonų

SULAMDYTAS KRAUTU
nepatirta.
VES PRIEŠAKIS
NEW YORK, rūgs. 36. —

May departamentinė

krautu

Medžioklės laikas
Lake

MacDonald vyksta į Washin- pos apsaugai nuo gresiančių nėra žmoniška, pažymi komi
pavojų. Baigdamas prof. Vol sijos pirmininkas.
gtoną.
demaras nurodė, kad Genevoj
Francija numato, kad tos , sakomos didelės
ir griežtos

atidarytas abi valstybės darbuosis nai
kalbos,' tačiau žmonija laukia
vė paskelbė “bargenus” mo rudeninis medžioklės laikas kinti povandeninius laivus, ko
iš Tautų Sąjungos ne didelių
teriškiems drabužiams. Šimtai (sezonas).
Keli tūkstančiai Francija negali išsižadėti. Po
kalbų, bet didelių darbų.
moterų
suplūdo į krautuvę. žmonių pirmąją dieną leidosi vandeniniai laivai (narūnai)
Kiekviena jų norėjo pirmuti su šautuvais j miškus ir lau Francijai yra būtini ginti pa
Prieš porą dienų Petrašiū
nė į krautuvę ineiti ir pirkti. kus. Gali įvykti nelaimių.
kraščius. Jei Britanija su Anuos 15 metų berniukas rado
• •
,
merika tiems laivams^ pasi granatą. Radęs ja susidomėjo
Kilo
nepaprasta spūstis.
Visi krautuvės priešakio sti
CHICAGO IR APYLIN priešins, Francija pasirengus ir pradėjo ardyti. Tačiau gra
klai sutrupinti. Nemažai mo KĖS. — Apsiniaukę, gali būt karo laivynų reikale konfere nata sprogo ir sudraskė jam

mta bomba Academy teatro a- mokesčius (taksas). Sakoma,
ngoje,
16 So. Halsted gat. prezidentas Hoover tam ma
terų ir vaikų sužeista.
žinimui esąs palankus.
Nuostoliai nedideli.

apskrity

lietaus; vėsiau.

nciją suardyti.

“R.”

galvą.

r

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”.

PINIGŲ KURSAS
Lietuvos 100 litų

$10.00

Britanijos 1 sv. sterL
Francijos 100 frankų
Belgijos 100 belgų

4.85
3.91
13.89

5.22
Vokietijos 100 markių 23.80
Italijos 100 lirų

I

Kelvirtactiems, Rūgs. 26, 1929

D R A U O AB
«

DRAUGASn

pasekė darbininkų išnaudotojus ir skriaudi

FKENUMKRATO8 KAINA: Matams — 99.44.
Mt Metų — 9«.B4. Tnma Minaahuna —
TlMtata
■BtaeMul — 7 te Europoje — Metama 97.44, PuMt Me
tų — 94.44, Kopija .Mo.
Bendradarbiams lr korespondentams raitų negrųfllna, Jei nepraioma tat padaryti tr neprMtunčlama tam
tikslui pakto lenkių.
ReCaktorlua priima — nuo 11:44 lkl 11:44 raL

davimų nėra ir negali būti kalbos. Priešingai

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua
Skalbimai nnlrajiA.ifti itiąnai priimami jlį

darbo žmonių priešais.

KAT. VIENYBĖS CENTRO
PADĖKA FEDERACI
sutelkus krūvon lietuvius katalikus rimtai ko
JAI.

rinė revoliucija... Revoliucija nušluos fašistų i geį

viešpatavimu ir įsteigs Sovietų vddfij”.

rines” revoliucijas ir kalbos būti negali.

H G

darbai yra gana dideli.

vagų išvarė išeivijos visuomenėje kulturiniu

ir darbo žmonių susipratimo atžvilgiais.
Šiandien, deja, organizacija, kaipo tokia,

narių skaičiumi ir savo veikimu yra susilp
nėjusi. Tų pastebės ir XIV seimo dalyviai.
Bet dėl to organizacijos nei jos vadovy

bės kaltinti netenka. L. D. S. susikūrė ir pra
dėjo veikti tokiais laikais, kurie iš organiza
cijų reikalavo didelio užsimojimo. Čia pasau
linis karas, čia iškilęs Lietuvos nepriklauso

mybės obalsis užpareigavo ne vien jaunutę L.
s ir jų natiniam dar

biri.

L. D. S. tiems svarbiems darbams dirbti
buvo viena iš pirmųjų. Del to jinai ir savo

tiesioginį tikslų, savo siekinius dažnai turė
apleisti,

kad tik tautai kuodaugiausia nusipelnyti. L.
D. S. vadovybė ir jos susipratę nariai, elgėsi

taip, kaip derėjo elgtis kiekvienam patrijotui
lietuviui.

Tautiniu atžvilgiu L, D. S. savo pareigų
pilniausia atliko.
Daug kas pasako* kad ji jau savo pasiun

tinybę išpildė ir gali likviduotis. Bet mes čia

turime pasakyti, kad ji savo tikslo dar ne
atsiekė.
Ji dar nesujungė visų lietuvių katalikų

daugybės

suklaidintų lietuvių, kurie per savo aklumą

'Apysaka.

(Tąsa)
Kitų rytų Steponėlis,

kaip

visuo

met, dar anksti išginė savo rudų karvutę

kalavimų “kanadinės” vežimui iš Detroito.

dens. Pamatė jų Steponas ir pribėgęs sa

— Mama, kų darai: palauk aš tau

červonų ir rublių.

joje.
Kad taip, tai bolševikų val
Pavyzdžiui, žmogus

savo distrikte. Birželio 21 d.,

lanky šįmet, žandamas Waneniaclier

Lietuvos |Jr Jubllus- Kas 1 užsienius įš- ševikų valdininkai

jo pinigus j francūzai

kareiviai

užpuolę

lenkų.

fran-savo pareigas, kada pranešė
savo ' apie įvykį.

PLATINKITE “DRAUGĄ

Bolševikų valdžia specialiu

Jie valandėlę kalbėjos.

grieži.
Jis

Vokietis Wanemarches pri- kietijos plotuose.

patenkintai

Stepuk, buk

ėjo
garso. Paskui motina ėmė jo gailėtis ir

sau.

šypsojos.

— Na, žiūrėk, Stepuk,

— Prašom sėstis, — paliepė. Jos at

— Klausyk,

Paskui

stipriai kankinosi..

nepameluok

Vieną rytų ji sėdi prie atadaro lan

kartais... — švelniai jį erzindamos nusi
toks

ge

go. Sušalęs vėjelis dvelkia vidun. Ji gi

šypsojo grįždamos namo.

padėsiu, — jis paėmė ir vienas nunešė.

ras, ateik šiandien pas mus — pagrieši:

— Tai jau nebijokit, — aš laiku...

liai giliai susirupinusi. Trobelėje liūdna,

Vėl ėmėsi dūdelės ir pradėjo pusti.

mes pašokti norim...
— Tai kažin, ar aš mokėsiu?

Jos nuėjo, o jis griežė. Paskui šyp

o kartu ir nuobodu...

Motina nuolat į jį meta akis. Be galo

džiaugiasi. O jis linguoja naujų, švelnių

kitų piemenų paprašė, kad jam birbynė-

melodijų.

'
Paskui jis ilgai ryliuodavo. Įsmeig

Ant rublinių banknočių nė

sisėdo. Paskui ėmė prašyti.

ir tris aveles. Nusivarė prie krūmų ir

lę išsuktų. Jie išpildė jo norą.

kad jie paremti auksu.

metalo,
kuriuomi militariniu teismu, kurs vieną
rinkimų ir tinkamai paminėti brangaus
Bet kų gelbės protestai.
padengti kaikuriose
firmose vokietį žandarmų nubaudė ka
Fordas pareiškė: jei panaikintų prohibi- Vilniaus užgrobimo dieną.
Taip tai francūzai apsieina
cijų, jisai sustabdytų automobilių dirbimų.
Federacijos Sekretoriatas. kreditai, taip' pat grudų bu- lėjimu.
su
vokiečiais okupuotuose Vo
Ir štai kaip tas įvyko:
pirkimui.
Reiškia, tuomet mažiau butų “fordukų” rei

ko:

•—

padėtas pareiškimas,

Pastaromis dienomis
savo partijos nepašalino, o tik laikinai jį su G vadas, pasisteng toje dienoje mažėjimas aiškinamas tuom,
euzai
daug susidomėjo
padaryti kokį nors viešų susi kad į užsienius išvežta daug
spendavo.

Tempia Švendrienė pilnų kibirų van

UŽ MOTINOS MEILĘ-

ant jų

baudžiavos nės patariami bolševikų pini ševikai pas jį atranda, saky
Už tų pranešimų žandarnias
kitas dalykas — jis suimtas kaipo krimina-! jungą Devyni metai persekį0.. gų nesivežti, nes jie tų pini sime, 400 dolerių. Per dvi sa
Wancmacher patrauktas fran
listas ir kaipo tokis turėjo būti Lietuvon grų-lj^ ir kančių> tai įigas iaiko. gų galį gauti nuvykę į Rusi vaitės praleisti tik 100 dole
cuzų karo teisman. Teisme pa
rių yra permaža. Tad iš jo tų
fcotes' '
'tarpia
pavergtiesiems.
De- ją
aiškėjo, kad užpultoji moterišsumą
Bolševikų valdžios kontro 400 dolerių reikiamų
,Vynį metai tautinės nelaisvės
Įkė esanti paleistuvė ir jinai
Iš viso ko matyti, kad Lietuvos tauti- jau iškentėta ir dar jos galo liuojamos bankos Berlyne, Ry muitinėje paima, jam grąžina, įpratusi klykauti. Tad už fran
goj ir kituose Europos mies kas atliko ir keliauk sveikas!
ninkai ir liaudininkai ruošiasi sudaryfi ben- j nesimato,
euzų kareivių “apšmeižimą
tuose atsisako červoncus ir
drų frontų kovai su katalikais. Neveltui liau
Iš visako pasirodo, kad bol Wanemacher nubaustas kalė
Ten Gedimino pilis lenkų rublius pirkti nuo žmonių, kudininkai iš kalėjimų paleidžiami ir jų šulas
ševikų valdžiai su červoncais jimu.
graujaina- ir niekinama
žūsta. i .XV,
i
,
apleizdami
Rusijų,
daug
rie,
ir rubliais kaskart vra bloJ. Vileišis Gedimino ordenų gavo.
,Ten Vytauto kapas laukia,
ba„kn0&J
visoj
i
Jis apeliavo. Aukštesnysis
giau.
kad greičiau jį išliuosavus.
I francuzų
karo teismas
ano
Europoj jos yra labai men
j
P-ni Smetonienė ir p-ni Tubelienė (minis- ( Ten Šv. Kazimiero palaikai
.žemesniojo teismo išsprendimą
kos vertės, kaipo neturinčios FRANČUZŲ APSIEJIMAS
APi
|terio pirmininko žmona) yra seserys, dvari- }cnkų draskomi ir gabenami
(patvirtino ir Wanemacher ir
SU VOKIE ČIAIS.
į kinko dukterys, .dęl to Lietuvos dvarininkai:{Lenkijon. Lietuvi! ar tu nema- reikalingo legalumo- maįnyboje.
. -į______
šiandie laikomas 'kalėjime. Bet
galės būti ramus, nes ši tautininkų vyriau- tai visų tų šventvagysčių, ar
Chieago Tribūne korespon- i tas aukštesnysis teismas prieAnot žinių iš Maskvos, per
sybė jų dvarų tikrai nebekarpys ir jų pačių inejauti? Ar esi įsirengęs spa
dentas
iš Pareinio štai kų pra-'
(‘ar *r vienų francuzų karublių
neskriaus”.
94^ dįenų aukotį bent de- metus laiko Rusijoj
< reivį- nubaudė nž nemoralį elcirkuliacija padidėjo 511,900,- neša;
,gjinįuk^ tų baisių kančių pa. 'gimusi.
000 rubliais. Tuo -pačiu laiku
Kas arčiau pažįsta Lietuvos tautininkų i lengvinimui? Ar tamstos koloKada britai ir belgai be jo
červoncų cirkuliacija žymiai
— -pažangiečių gyvenimų, tas pasakys, kad, nija toje taip liūdnoje lietuvių
Palat'inato vokiečiai polici
kio triukšmo pradeda apleisti
sumažėjus. Rubliai nėra pa
p. Voldemarui atsistatydinus, Lietuvos “dik istorijos dienoje yra pasiren
Pareinį, francuzų kariuomenė ninkai ir viršininkai paskelbė'
remti jokiais brangiais meta
tatorium” šiandien yra... p-ni Smetonienė.
turi manebrus ir francuzų ar-bendrų protestų prieš Wanegusi kų nors daryti, kad prilais. Červoncai-gi paremti auk
tilerija šaudo,
tarytum, ko- (macherio nubaudimų. Jie pa--------------------i minus pasauliui tų bjaurių lensu, platina ir sidabru.
kiam savo užkariautam kraš-. žymi, kad tas žmogus francuzų
Visiems, turbut, yra žinoma, kad" Lietu- • kų niekšystę, padarytų lietuį kareivių nešmeižė, tik pildė
vos socialdemokratai išdaviko Plečkaičio iš Į vių tautai? Jei esi kolonijos
Červoncų cirkuliacijos su te.

pie ugniavietę. Steponas griežė sodelyje.
J

kios poperos, negu rubliai. Ir

SPALIŲ 9-TA JAU ČIA PAT.

lių išduoti. Tačiau su Plečkaičiu, rodos, yra 'ka sunkų

Ji daug dirbo Lietuvos reikalams, plačių

Stasius Būdavas.

voncai atspausdinti ant kito

neisduoda. Žinoma, sulig tarptautinių teisių sostįnę Vilnių. Devyni metai, jVežama’ tas at&al 3au nebe‘ suskaičiuoja. Tas žmogus už kažkokių moteriškę, gi užpuljokia valstybė neturi teisės politinių pabėgėkikai mugų broliai vilniečiai vel’ gryžta. Vykstu į Rusijų žmo poros savaičių gryžta ir bol toji klykianti.

sių. Nors jos amžius nėra ilgas, tačiau jos

■

K. P. Kuraitis, sekr.

Plečkaičio, norėjusio nužudyti p. Voldemarų, kai lenkaį įgrobė

L. D. S. organizacija yra viena svarbiau

po savo vėliava. Ji dar neatitaisė

Čer

džia specialiu parėdymu už- damas Rusijų ne savimi įsive- nusiskubino pas francuzų poPasirodo, kad Vokietijos vyriausybė su-i
og savaičių, spalių 9praudM Rusijų įvežti kitose ža penkis šimtus amerikoniškų licijos kapitonų ir jam praneimtojo Lietuvos socialistų šulo Jeronimo ! diemi sukanka devynį metai, i
vartojamus červoncus dolerių. Jam perėjus sienų, bol-' ša, kad ten ir ten laukuose du

ir 26, Aušros Vartų par. salėj, Worcester,

davo pastatyti paskutinėje vietoje,

dešimčiai aukso rublių.

ra tokio pareiškimo. Kaip čerVincento’™““’ tai» ™bliai iki 5io1

į

tybę valdyti ir dėl to apie jokias “proleta

mas įvyksta šiomis dienomis, t. y. rugsėjo 25

—

j

voncai (dukatai)
ir rubliai.
Červoncai, sakoma, yra lygus

Ruduo. Gamta puošiasi savotiškomis spalvomis.
Gražus musų išgamų norai, ar ne? Bet ko-į
..
—
*—.........
■»--------------——
neturi
vietos
Europos rinkoję.
* °
a Paulo Draugijos Centro
munistėlius galima nuraminti: Lietuvos žmo-j
Maskvos valdžia jau senai dar
Valdybai atiduoti reikalaujan
nės nuo “Voldemarinės diktatūros” nepuls'
buojasi, kad jos pinigai butų įstatymu yra patvarkius, kad siekdintas būti lauko žandartiems pašalpos.
prie kruvinosios Rusijos bolševikų diktatū
priimti į rinkų, bet tas be visi žmonės, kurie nuvyksta j! mu Zvreibruecken apylinkėje
Ant. Tumėnas, pirm.,
pasekmių. Nei vienos
šalies Rusijų, įvežtų svetimų pinigų ir tuo budu jis padarytas atros.
(Pasirašo)
bursoj negalima gauti pirkti dalį būtinai turi palikti Rusi sakomingu
Lietuvos žmonės mokės patys savo vals
už visus įvykius

Lietuvių Darbininkų Sųjungos XIV Sei

rilis, įtempti visas sav6 pa,

keturis (3,-

(674) litus nukentėjusiems nuo
nas galės padaryti ir padarys tiktai proleta- į nederliaus Jiaur& LietuTOje

L. D. S. SEIMAS.

D. S., bet visas musų or,

septyniosdešimts

,
.
“V.” sako: “Lietuvoje pamatines perinai

.“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chioago.

.

Lietuvių R. K. Fe abieji atpigę, kitaip tarus, “iš
siputę”. Tie pinigai, tai čer
deracijai.

Taigi, darbo netrūksta. Jo yra tiek, kad
Katalikų Veikimo Centro
be talkos jo neįveiksi. Reikia tikėtis, kad L. I
.
. ..
. .
yriausioji Valdyba maloniai
n n
x x
i
x ... į Vyriausioji
D. S. XIV seimas nustatys tinkamus tam ! / .
•
J
.
'dėkoja
’
. ,
dėkoja Amerikos Lietuvių R.
darbui planus.
.<
„ ,
...
•
...
,K. lederacijai už prisiųstus
Seinų nuoširdžiausia sveikiname I
Įtris tukstan4ius
6imtns

Publlshed Daily, Bzoept Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — 94.44. Sis Months
— *1.50. Three Months — l»44. One Month — Tie.
■urope — One Tear — 97.14, 81x Months — 94.44,
Copy — .ilo.
'
Advertlslnc ln "DRAUGAS** brlngs best resulta
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jami dviejų rusiu pinigai ir

darbininkų, kurie nuėjo su tikėjimo, tautos ir; Amerik

LITHUANIAN DAILY FRIEND

:

Bolševistinėj Rusijoj varto

vai su kapitalizmu ir su tamsumu tų lietuvių

UD R A U G A S”

, -

BOLŠEVIKŲ PINIGAI.

— dabar ji turi kur kas plačiau užsimoti, kad

vaL po piet.

Mass.

ĮVAIRyS STRAIPSNIAI

kus — komunistus ir jiems panašius.
Tat, apie tos kilnios organizacijos likvi

Ueln* kaadlen, Utekynu aekmadtonlna

]D

Fall Spraying

— Steponėli, gal tu ko nors valgyti

nori? — siūlo jam motina. Jis — negir

visi nutarėm tavęs

prašyti.
i
— Tai nežinau, kad mamai reikės

Palangėje birbia keliasdešinrts vikrių mu

— Mama* gal tu nori, kad aš tau

— A jau, daug nereik, mokėsi. At
eik, Steponėli, mes

Tuksena tas pats iškleręs laikrodis.

sodamas prakalbo į motinų

sių, o tarp jų maišosi riebi širšė...

kų pagriežčiau?

Žemai ir nieko naujo.

— Nereik, Steponėli, nereik — kam

Apie jos kojas sukinėjas margas nu

gaiši. Imk užsrėbk ir eik jų palinksmin

plikęs katinukas. Ji pakelia sienon įvar

ti.

Jau arti vakaro. Jis kažką protyliais

kiek nors...
Švendrienė viską nugirdo ir tuoj į-

k pučia. Motina balsiai prakalba.
— Steponėli, žiūrėk
kas pas tave
Greit pralėkė keli metai. Švendrienės'

siterpė:
— Eik, Steponėli, eik: aš jau vie

kamio galą. Greit oran prasidrėskė skar

Ten ji pamato pageltusį ir duonos min-

dus jo dūdelės garsai.

kle

davo miškan savo smulkias akeles ir lauk

davo, kada iš ten ateis gražioji karalaitė.

di. Pučia dūdelę ir tiek...

6.

gyvenimas gerokai pakitėjo. Steponas jau

brendo,.. Kartu brendo jos viltis ir laimė.

Karščiausias motinos troškimas pildė

na pati apsidirbsiu.

atėjo!
Jis pakėlė galvų. Prieš stovėjo to pa

ties kaimo dvi pažįstamos.
— Eikit, paprašykit, gal ir sutiks,

Stepono širdin. Juk kiekviena motina ir

jis gerai jau moka, — kalbėjo joms 6ven-

tenori, kad vaikai pildytų joi troškimus...

drienė.

— Kaip tau einasi, Steponai*

rinę dūdelę...

Buvo šventadienis. Saul itč savo de-9
gantį šoną pakreipė į vakar is ir kaištis

ėmė mažėti.

Priėjo.

I

Už trobos galo Švendrienč sukosi a-

mes

pasiklausyti atėjom...

sakė.
— Mums Visiems patinka,

7.

— Ar jus tuojau pradedat? — klau

labiau

pakitėjo.

atvaizdų.

Pa

lengva prieina ir jį bučiuoja.
— Steponėli!.. — gailiai jai krinta
ašaros per veidų.
Paskui

atsisėda,

susilenkia ir užsi

rausto. Išdykęs, nekantrus kačiukas šoka

— Ne, dar negreit.

noriu kariuomenėn. Motina visai nenorė

ant stalo ir murksodamas trinasi apie jos

— Na gerai, jei judvi dar neskubate,

jo sutikti. Bet jis jai įkalbėjo, kad ten

žiltelėjusių galvą.

aš pagriešiu.

nini plasdeno graži dainelė. Abi mergai
tės iš pasitenkinimo ėmė kaisti...

kai tu

fcvendrienės gyvenime dar

•

prilipdytų Steponėlio

ir nebejuda...

Po kelių metų Steponas išėjo sava

sė jis.

Jis paėmė dūdelę ir putė. Iš jos švel

— Nieko, gerai — pučiu sau, — at

Motina ilgai klausėsi ir džiaugėsi.
s
'
.

bus..
Vėl po valandėlės.

si: noras likti muzikantu, stipriai įaugo

Steponas greit įsigijo ir nedidelę va

Ten tau linksmiau

gusias akis — sustingsta

Pavalgęs Steponas nuėjo į Lapienių

— Puikiai, puikiai... — gyrė jį.

geriau išmoksiąs dūduoti. Ji nusiramino,

Staiga krustelėja ir įsiklauso... Oran

net apsidžiaugė ir pamažu nusileido; Juk

prasidrieskė pro šalį lekiančio traukinio

ji ir tenorėjo jį dudoriumi matyti...

švilpimas. Ji atsiminė — kai jos Stepo

Išėjo Steponas!..

nėlis važiavo traukiniu taip pat švilpė:

Lapienių' kaimo šoninėje trobelėje Ii-

nei balsiau, nei tyliau...

Ketvirtadienis, Rūgs. 26, 1929

SAHM
goninei sukelta virš trisde
šimts tūkstančių dolerių (be
pažadų). Be to, išreikšta pa
geidavimas, kad jau laikas yra atiduoti savo aukas ir
tiems asmenims, kurie vajaus
metu pažadėjo, bet dar neištęsėjo.

2
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beturčių, našlaičių, senelių klų Žaliajame Kalne; 8) Ban- Mergaičių bendrabutį
prie Baronkų kepyklų Žal. Kalne
prieglaudų, vaikų darželių, dymo berniukų amatų moky- Merg. Amatų — Ruošos Mo (sustabdyta); 45) Galanteri
aikštelių, mokyklų, bendrabu kių Vilijos Kr. g.; 9) Kartoni- kyklos Žal. Kalne; 27) Defek- jos krautuvę (sulaikyta); 46)
čių, ambulatorijų ir t. t. Jei nių išdirbinių ir knygrišystės tivių vaikų prieglaudų “Izo- Duonos ir saldainių krautuvę
jpundinau iš viso už 3405 li
Prof. Kampininkas
tat iš tikrųjų labdarybė, kaip bemiukų amatų mokyklų Vi- liatorius” 8-me forte; 28) Die- Žal. Kalne Žem. g. Nr. 7; 47)
tus. Alaus 2120 litų, baltos
mokslo vyrai sako, esanti mie lijampolėje; 10) Medžio teki- ninių beturčių vaikų darželi Bengiama Naujajame mieste
dektinės Madero už 680 litų,
stų, tautų ir valstybių kultu nimo berniukų mokyklų Vili Vilijampol. Raudondvario gat. įvairių V. J. Dr-jos išdirbinių
vyno už 820 litų, konjako už
ros barometras, susipratimo jampolėje; 11) Staliorystės 29) Dieninių beturčių vaikų krautuvė; 48) Rengiama be
360, užkandžiai ir šiaip pra
Ūkio pirkimo klausimas.
ir pažangos žlenklas, tai, žiū berniukų mokyklų Vii. Kr. g.; darželi Senajame mieste Ma- darbių krepšių pynimo kursai;
gyvenimas 6693 litai ir 80
Daug kalbėta ir ūkio pirki rint į Kauno labdarybės vei 12) Medžio drožimo-skulptu- pų g.; 30) Katechečių ir prie 49) V. J. Dr-ja turi keletą
centų, elgetomis 47 litus.
mo klausimu. Mat, šiuo tarpu kimų ir jos pažangų, galima ros berniukų mokyklų Skerdy glaudų vedėjų kursus (tuo skyrių Amerikoje; 50) V. J.
Amerikietės M. vestuvėse
aktualus yra reikalas įsigiji tikrai pasigerėti. Reikia ta klos g.; 13) Kalvystės ir skar- tarpu sustabdyti); 31) Bedar Dr-ja gavo už savo išdirbinius
pragerta 14,890 litų Man pa
mas ūkio, ant kurio Labdarin čiau atsiminti, kad, kaip visos dystės mokyklų — Vilijamp.; bių juostų dirbtuvę Žal. Kai pirmosios
rųšies pagyrimo
čiam teko matyti, kad ameri
goji Sųjunga statys našlai- Lietuvos, taip ir jos sostinės 14) Šaltkalvystės mokyklų; ne; 32) Bedarbių verpėjų lapų, sidabro ir aukso meda
kiečiai užėję kaimo jaunuome
Įčianis ir seneliams atatinka — Kauno labdarybė yra dar 15) Geležies tekinimo mokyk- Idirbtuyę Vilijam.; 33) Bedar lius.
nę geriančių samagonkę, gere-’
Sakoma, kad nž dešimts sniam gėrimui gauti sumetė mas prieglaudas. Šiuo klausi jauna; ji veikia pirmajame sa bį; 16) Galvanoplastikos: ni- 'bių siuvėjų kursus Veršvuo “LITUANIA” SU 540
mu daug kalbėjo p. Nausėda vo evoliucijos — išsiplėtoji- keliavimo, sidabrinimo ir auk- se; 34) Mergaičių Ruošos Mo
metų Amerikoj bus pagaminta 40 dolerių”.
PASAŽIERIŲ.
ir oran paleista tiek orlaivių, Kur-gi nebėgs Lietuvos jau ir p. Sekleckis. P-nas Nausėda mo amžiuje. Dabartinė musų sinimo mokyklų; 17) Odos kyklų Žal. Kalne Žem. gat. 7; Baltic American Linijos lai
kiek šiandie yra automobilių. nimas į visus kraštus matyda daug ūkių esųs apvažiavęs ir Labdarybė negali dar tinka- išdirbinių-kurpininkavimo luo 35) Kulinarijos — virimo ir vas “Lituania” išplaukė iš
Vadinas, visa žemės trafikas mas, kaip gali gyventi iš sve vienų suradęs labdariams tin mai patenkinti visus Lietuvos kyklų; 18) Rublį ir kepurių kepimo mokyklų; 36) Duonos Europos rugsėjo 18 d. su 540
kamų ir nebrangią (20 mylių biednuomenės
reikalavimus siuvinio mokyklų Skerdyklos kepimo ir saldainių dirbimo
persikels į orų. Taip atsitikus tur parvykę.
nuo Chieagos), Nutarta tų dėliai įvairių tam, tikrų prie g 19) Molio išdirbinių (puo- mokyklų; 37) Moteriškų rūbų pasažierių. Laukiama jo pasie
reikės ir su trafiko regulacikiant New Yorke rugsėjo 30
jomis nuo žemės į orų pakilti. Girdėjau žmones kalbant, ūkį apžiūrėti ir radus tikrai žasčių. Tiek apskritai apie jdų) ir lipdymo mokyklų; 20) siuvimo ir išsiuvinėjimo mo d.
Chicaga jau turi oro policijų, kad už penkių, dešimts metų tinkamą — nupirkti. Tam tik- Kauno labdarybę. Kiekviena 'Daržininkystės ir gėlininkys- kyklų Žem.* g.; 38) Nėrimo ir
.
, v
i- slui
išrinkta
komisija
iš: atskirai paimta Kauno
lab tės mokyklų; 21) Praktikantų rankų darbelių mokyklų; 39)
kuri daboja, kad' skrendu or Amerikos
miestuos arklį gale-',,
rT _T
**
darybė turi jau savo istorijų, stalių, inkrustacijos, skulptū Rūbų — baltinių skalbimo ir
T„„.Jkun. "• Vaičiūno, p. B. Nelaiviai laikytus tik nustatyto si tik muziejuj __
matyti. Juos
nartonio, p. A. Nausėdos, praeitį; turi nemaža įstaigų: ros ir tekinimo dirbtuvę prie ly ginimo-prosijimo mokyklų;
aukštumo,, o už dešimts metų pakeis automobiliai.
reikės ir šviesos “Stop” ir Dabar skaitau, kad tokiai kun. K., Matulaičio ir p. B. apie kiekvienų jųjų sakyti, bu Amatų mokyklos Vilijamp.; 40) Audimo mokyklų £ai. Kal Dcm't suffer with DandruH, Pimplea,
<< Go” ore statyti.
! Sekleckio.
tų perdaug. Visas kitas tuo 22) Cemento išdirbinių dirb- ne Žem. g. 7 Nr.; 41) Palai Blemishea and other annoyiog skin irri“garbei” pasiekti arkliui pa
tsrtrae Žemo antitepde liquid is the sale
Kas nori pagarsėti, jau da stoja kelių pieno išvažiotojai. Ūkio įsigijimui ir prieglau tarpu palikę, sakysime toliau tuvę 8-me forte; 23) Durpių dojimo ir vietų suieškojimo MM way to relieL Itching ohen dieappaan
omoight. Splendid for Sunbum and Paaeoa
bar turi pradėti galvoti, du Ponas A. E. Little, ekzekuty- dų statymui nutarta padaryti apie vienų tiktai Kauno lab-i gamyklų Palemone; 24) Savo biurų Jakšto 1; 42) Bedarbių by. Ali druggiBta 35c, 60c, $1.00.
daringąją draugijų, būtent,' orkestrų ir chorų; 25) Ber- klumpių dirbtuvę; 43) Duonos
nauju išradimu: ant ko ore vis sekretorius Tarptautinės rinkliava.
apic Gailestingųjų Asmenų niūkų bendrabutį prie Amatų kepyklų Žal. Kalne — bied“Stop” ir “Go” šviesos pas Pieno Vertelgų Sųjungos, ku
mokyklos Vilijampolėje; 26) nuomenei (sustabdyta); 44) ROR CKIN IRRITATIONB
tatyti ir ant ko turės orlai riai priklauso J. A. Valsty IŠ LIGONINĖS VEIKIMO. Vaikelio Jėzaus Dr-jų. z
Štai
jos
pradžia
ir
įstaigos.
viai sustoti pamatę raudonų bių, Did. Britanijos, Kanados,
Iš labdarių ligoninės vedėjų Įsikūrė ji 1919 metais lapkri
jų šviesą.
Naujos Zelandijos, Kubos ir
raporto paaiškėjo, kad nuo li čio 3 dienų Kaune. Šiandien
Pietų Afrikos pieno vertelgos,
goninės veikimo pradžios iki ji turi: 1) skyrių — konfe
Kaip “tiksliai” kai kurie sako, kad arkliai pieno išvešiol ligonių iš viso perėjo 1,- rencijų — 23, 2) beturčių naš
amerikiečiai parvykę Lietu žiotojams yra nepamainomi
.
. T,
;446> iš kurių: 102 nelaimingi laičių mergaičių prieglaudų
von sunaudoja savo sunkiai už motorais.
Esu, nuo kasdieninio ...... .
..
Žaliajame Kalne; 3) betur.
y
.
.
,
•
x
•
a - atsitikimai,
865
operacijos,
dirbtus pinigus, rodo ši vieno žygiavimo paskirtomis gatve- L-,.
,
.
j v v
I*® gimimai, Rentgeno spin- naši. merg. prieglaudų “Izolia
Lietuvos laikraščio žinutė:
mis arkliai ir be vadelių žino j r • • .
dūliai imta 552 žmonėm.
i torius” 8-me forte; 4) betur“Rokiškio amerikietis B. savo kelių, net namų, prie
paliko tokią suskaitę:' Gimi kurio reikia sustoti, kas yra Ligoninės personalą suda- čių našlaičių berniukų prie
ro štabo daktarų 43 (viso su glaudų Vilijampolėje; 5) be
nėms dovanų daviau 600 dol., dideliu palengvinimu išvežioto
Rokiškio viešbuty su merge jui, nes nereikia kiekvienų sy kitais daktarais 75), internai tur. naši. bern. prieglaudų
“Izoliatorius” 8-me
forte;
lėms pragėriau 1200 litų. Ska- kį imti motorui už “vadelių” 2, roentgenologistas — 1,
...
.
. .
pathologistaš
“1, seserų — 6) berniukų pradžios moky
pisky su mergomis pragėriau
1 stojus ant geso’
‘gi- 18, slaugių 13, kitokių darbi klų 4 kompl. Vilijampolėje;
972 litų. Svečiavimas ir už- rap’ sakyti.
ninkų — 19.
7) mergaičių pradžios mokyNepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvę dovanė
Ligoninėje yra šie skyriai:
lių. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama.
medikalis ir chirurgijos, maPILNAS EGZAMINAS
temity skyrius, pediatrikos,
“Draugas” patarnaus jums kuogeriausiai.
$5.00 TIKTAI $5.00
X-ray, labaratorija, theropegPBOlALIBTAB
LABDARIŲ DIREKTORIŲ rektoriai pilnai pasitenkino,Įutikos ir kiti.
Tnld nenusiminkit, bet eikit
“Draugas” siunčia pinigus j Lietuvę per didžiausius
p«e tikrą specialistą, ne paa koki
SUSIRINKIMAS.
raportų su padėka priėmė
nepatyrių Tikras specialistas, ar
Lietuvos Bankus, kurie teikia gėrę,, teisingę ir greitę
ba profesorius, neklaus jūsų kas
Iš visko buvo matyti, kad {LABDARYBĖ LIETUVOJE
Jums kenkia, ar kur skauda, bet
Praeitos savaitės ketvirta lietuvių labdarių pastatytoji,
patamavimę.
......
pasakys pats. PO P'lno liegsamlnavlmo.
Jųa
sutaupysit
laiką
lr
dienio vakare Šv. Kryžiaus ligoninė turi gražių ateitį, kad j P. Kaunietis apie labdarybę ’ pinigus. Daugelis kitų daktarų
“Draugas” siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draf
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
ligoninėje įvyko svarbus Lab ji gražiai kels musų tautos Lietuvoje “V” rašo:
Be -neturi reikalingo patyrimo, su
tais ir telegrama. Pinigai esti išmokami Litais arba A
daringosios Sųjungos direkto vardų ir kad su laiku neš gra Kaunas — Lietuvos sostinė rėdymui fmogaus kenksmingumų.
Mano Kadio — 8cope — Raggi.
rių susirinkimas, kuriame da žios naudos visiems lietuvių ,— labdarybės žvilgsniu šiais X-Ray Roentgeno Aparatas ir vlmerikos doleriais, taip, kaip siuntėjas nori.
lyvavo šie direktoriai: kun. katalikų labdaringiesiems rei'musų tautos bei valstybės at siftkas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų
Norintieji gėrę ir greitę patamavimę, kreipkitės:
H. J-. Vaičiūnas, kun. K. Ma kalama.
I gimimo metais yra padariusi tikras negeroves, ir jeigu 'aS pa
imsiu jus Bydytl, tai Jūsų sveikata
tulaitis, kun. Ig. Albavičius,
Rinkėjų pagerbimas.
didelę pažangų, — didelį žing- tr gyvumas augryl jums taip kaip
pirmiau. Jeigu kenčiat nno
p. B. Sekleckis, p. A. Nausė Ta proga direktoriai pasita- sni priekin. Tarp įvairių Kau buvo
ligų skilvio. Barnų. Inkstų, odoa
da, p. M. Šlikas, B. Nenarto- re ir buvusiojo vajaus aukų no socialių ir kultūrinių or- kraujo, nervų. Sirdiea reumatlamo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
nis, p. Z. Gedvilas, p. P. Vai- rinkėjų pagerbimo reikalu, i gonizacijų bene pirmoji vieta pnų plaučių arba jeigu turit ko
kią
utsieenėjuslą.
įsikerėjusią.
ciekauskas, p. B. Nenartonis Tam tikslui sudarytai komi- pridera labdarybei 1
chronišką
ligą. kuri nepasidavė
2334 So. Oakley Avenue,
Chicago, IU
net gabiam Šeimynos gydytojui,
ir p. B. Struoga.
sijai patarta pagerbimų su- Į Atsistatant Lietuvai, Kaune neatldėliokit
neatėlp peš mana
TELEFONAS: ROOSEVELT 7791
Ligoninės vedėjos išdavė ruošti Labdaringosios Sųjun- ,atsirado daug visokių ne vien
DR. J. E. ZAREMBA
Ofisas atidarytas kasdienę nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak
direktoriams smulkmeniškų at gos Seimo metu (lapkr. 24 labdaringų draugijų, socialių
SPECIALISTAS
Rūmas 1B1B
skaitų, iš kurios paaiškėjo, d.). Patarta jiems suruošti departamentų, skyrių, komite- >• w.Inėjlmas
JACKSON BOULEVARD
ArU State Gatvės
kad ligoninės reikalai labai pietus ir išdalinti užsipelnytas tų, konferencijų, bet ir visoOfiso Valandos: Nuo lt ryto Iki
tvarkingai yra vedami, kad
po pietų. Vakarais nuo B Iki 7
dovanas.
, Rių labdaringų įstaigų bied- 1 Nedėliomis
nuo lt ryto Iki 1
daroma didelė pažanga visais
po pietų.
Pastebėta, kad per vajų li-'nuomenės labui, — būtent
žvilgsniais. Ir reikia pripažin
ti, kad vargu kur kitų ligo
ninę surastum, kuri tokiu tru
mpu laiku taip didelę pažangų
butų padariusi.
,1 U)OOLDA’ljCKE.D
Vedėjos pastebėjo, kad vis
del to visuomenės parama li
FAILE M OUTTA BEO
goninei yra reikalinga, nes
OM MV HEAD AC’
dar trūksta įvairių pagerini
mų ir naujų įtaisymų. Be to,
didinama ligoninėje ligoniams
vieta. Slaugės (norsės) per
keliama gyventi į Šv. Kazimio
ro vienuolyno buvusių kapelianijų, o jų vieta ligoninėje
užleidžiamą ligoniams. Del to
susidaro visa eilė naujų išlai
dų remontams ir kitiems da
lykams.

[

Prašau Į Mano Kampelį

Itching Skin
guiclrty Relieved

žemo

JŪSŲ GIRINĖS
Reikalauja Pinigu

LABDARYBĖS SKYRIUS

DRAUGAS PUB. CO.

TUBBY

Išduotojo vedėjų raportu di

Cruel Fate.

a

D R X O O

B

pie liaudies dainas, jų vertę laikymui tokių

r svarbų musų

narių

tautai, taip Sąjungoje, kurie

;i didelę svarbų ir reikalų or;anizuoti rinkimų dainų iš
bės parap. salėj, rugp. 27 d. iš donis iš Chicago, II!., (prisius- jjiaudies. Remiantis komp. Žikilmingomis mišiomis 10 vai. damas savo veikaliukus kaip j(evieiaus pranešimu kas link

Seimas prasidėjo Šv. Trejy “Garso” redaktorius, V. Me-

Ketvirtadienis,

neša

Varg.

Šis seimas liks ilgoje atmin

daug

je dalyvavusiems svečiams.

žalos svarbių reikalų nuveikimui. Pirmas jų piudo cho-1

ro narius, nešvariu

budu že-1

mindamas kitų chorų

A. Aleksis,

Seimo vedėjas,
A. Visminas, Seimo rašt.

West Side. — Užbaiga mu

Kviečiami

2€, 1929
visi atsilankyti

šeštadieny ir paremti parapijų. Šįmet pa
ir sekmadieny, rūgs. 28 ir 29 rapijai daug kainavo seserų

sų bazaro įvyksta

d. Geriausi ir brangiausi daik namo, centralinio boilerio ir
tai bus leidžiami.

kitų dalykų taisymas.

vadus,

ryto. Mišias laikė vietos klebo dovanų seimui):

L. Vasaitis givarbumo turėti visų istorijų Kada priseina
sujungtiems
nas kun. P. B. Paukštis, asis iš Hartford, Conn.; A. Radze- r medžiagų iš laikų vystymo- chorams kur dalyvauti, suertuojant kun. J. V. Miliauskui vičius iš Millburn, N. J.; A. „ii lietuviškųjų chorų, Ameri- zintas jaunimas nebegalima
ir kun. J. šupšinskui; kun. J. Stanšauskas iš Newark, N. J. į.
toje, Varg. Sųjungos seimas Į besujungti.
Raštutįs buvo ceremonijų ve- Taipgi telefonu sveikino Chi- nįutarė: kreiptis į visus muzi
Antras yra kuris būdamas
dėjum. Pamokslų pasakė kun. cagoje viešėdami gerb. kun.• į,ms mylėtojus, kad prisiųstų be vietos, bando jau net treJ, Kųndreekas. Per mišias var J. Simonaitis, Elizbeth, N. J-,'anchyvan kas turi rankras- čių draugų varg. išversti iš

“Mitter-

gonįninkai giedojo
er”

dvibalses mišias.

iet. par. klebonas ir p. Smi- * iuose dainas parengtas cho- vietos, rašinėdamas klebonams
trus.
r•ams, kurios buvo vietinių bei parapijų komitetams viso-

Rašt. A. Visminas, perskaitė rnuzikų bei vargonininkų pakvietė visus vargonininkus ir pereitųjų metų seimo protoko- sjamintos ir liko nespausdinsvečius į salę užkandžiui. Po lų, kurs priimtas be pataisų, t os, pažymint laikų, metus ir
dėtų. Tas visas žinias Varg.
užkandžio pirm. muz. A. Alek-

Po mišių p. J. Stulgaitis pa

ĮĮ

Raportai.

gis pakvietė užimti vietas ati
darymui seimo. Užėmus vietas
pirm., pasveikinęs seimų, pa

kvietė dvasios
Kazlauską

vadų kun. J.

maldų.

atkalbėti

Dvasios vadas, atkalbėjęs mal

dų,

sveikino seimų linkėda
mas kuo geriausių
sėkmių
svarstymuose

bažnytinės

ir

pasaulinės muzikos reikalų.

išreiškė

pasipiktinimų,

Nutarė tokius narius, Įrodant;

komp. J. jų prasižengimų,

pašalinti iš

Žilevičiui, kaip žinių rinkė- Varg. Sųjungos narių tarpo.
buk dva- .
iui, ir po kopijų pasiliks Varg.
Organas išrinktas tas pats
sios reikalai esu geram stovy
šųj. knygyne.
‘‘Garsas”.
vargonininkų tarpe, nes jokių
Varg. Sųjungos seimas užValdyba. .
skundų iš niekur negavęs. RaValdybos rinkimas kitiems
••
£jyrė komp. J. Žilevičiaus pas-

portas priimtas.

.angas dainų rinkime iš liau metams.

Pirm. A. Aleksis raportavo,

kad dėl tūlų ašmenių svarbių .
priežasčių organizacijos labui
daug darbuotis negalėjęs. Ra-

Varg. Sąjungos nariai:

Aleksis,

perduos

mas

lauskas paaiškino,

oų ant kiek išgalės.
lauskas iš Waterbury, Conn. j
Padaryta pertrauka pusei
Pirm. A. Aleksis iš Water- j

x

ruoja.

Rašt. A. Visminas taipgi pa

C RADIO

Dvasios vadu — kun. J. Kaz

lies. Varg. Sųj. rems tų dar-

valandos. Seimas nusifotogra- būry, Conn.

sekantieji portas priimtas.

Užsiregistravo

A.

šųjunga

Dvasios vadas kun. J. Kaz-

kius erzinimus bei suvedžiojimus. Šiuomi Varg.
Sųj. sei-!

Vice-pirm., K. Žalnieraitis iš.

Kiekvieną Utaminkę nuo 8 vai. iki 9 vai. vak,
Per WLS Radio Stotį

Iš priežasties 1930 m. šven Scranton, Pa.

Waterbury, aiškino savo darbuotės stovį, >namų sukaktuvių

500 metų
Rast. J. Kudirka iš Pittsbuk muzikos leidinių reikale }
mirties Didžiojo Lietuvos Ku- ton, Pa.
Conn.
buvo tartasi su spauda New jnigaikščio Vytauto, Varg. Sųj.
Kasierium. J. Stulgaitis iš j
Kun. J. Kazlauskas, WaterYorke, bet dėl tam tūlų prie- s
seimas nutarė
vykdinti — Wilkes Barre, Pa.
bury, Conn.
žasčių,
šiais
metais
uždavinis
j
A. Visminas, Brooklyn, N.
i engti apskričiuose
Dainų Knygium. S. Simonavičius
neįvykdinta. Raportas priim- jŠventes” sudarant iš jų jung- j§ Forest Cityj pa

įtinių chorų patriotinius konStulgaitis, Wilkes Barre, tas.
Ritą
Kasierius J. Stulgaitis aiš- (
...............................
hanoy City, Pa.
Žalnieraitis, Scranton, kino, jog mažai turėjęs rei
Varg. Sųj. seimas ir si me,. ..y .y, _
.. .
Išreikšta padėka
kalų biznio žvilgsniu. Kasoje į.

tų taipgi išreiškė pageidavi-

, , v
c .
. . ,
mų, kad Varg. Sųj. nariai sten
A v v i- k - i* +
gtusi tobulinti bažnytinę mu,zik,, kur aplinkybės leidžia
,
. užjaučia,
y. y. ikad
j •įj.
įr ,,
klebonai

dabar randasi $133.00. Iš sei- ,

Strumskis, Brooklyn, N.

mo narių dasidėjo $14.00, vi-

Šaučiunas, Kingston, Pa. so-dabar kasoje yra $147.00.
Šlapelis, Mahanoy City, Pas senųjį kasierių A. Radze-

įyykg Ma

ponioms uz
.
gražų gelių bukietų ir manda• *° t .
*
SU patarnavimų laike uzkan. . « , . .
“ZIlJ T P°n,i>1 StulgaiUene.,
Karasauskienei ir Kudirkiev

*

.

vičių dar yra užsilikusių ne- ,vestų choralų vietoje visokiu nei
dvasios vadas atkalba mab
S. Simonavičius, Forest Ci grąžintų sumoje $233.00. Ra- <“džiaz”. Jau šiandien einama
portas priimtas.
jprie to; džiazas užsiliko vien
*r v*s* užgieda
Lietuvos
ty, Pa.
Svarstymas senų einamųjų ]pas menkos vertės vargoni- himn9. Seimas užsibaigė 7 vai.
J. Kudirka, Pittston, Pa.

Justas

Kudirka

vakare.
Chicago, reikalų. Gvildenta senojo ka- jninkus.
sieriaus užsiliktfsioji negrą
Nutarta, kad Varg. Sųj. kny
Poseimin© Vakarienė,
žinta skola $233.00.

Nutarta gius
,
pagamintų — atspausdinGerb. J. Stulgaitis, J. Ku
,
Varg. Sųj. leidinių katalo- dirka ir J. Šaučiunas kviečia
Karašauskas, Plymouth, galutinai dar palaukti iki tų
naujų metų. Pareikalavus, jei gų ir knygas skelbtų, platin- visus į bankietų-vakarienę į

Varaitis, Luzerne, Pa.

Fox Hill Country Club salę.
Raulickas, Miners Mills, negrąžins iki paskirto laiko, tų.
tada valdyba žiūrės kitų prie
Nutarta,
kad busiančioji Vakarienė prasidėjo
apie 9
monių.
Varg. Sųj. valdyba pasisteng- vai. vakare. Ponas J. Šaučiu-

Nauji įnešimai ir jų svarsty tų sueiti į artimesnius ryšius nas, atidaręs vakarienės pro
su vakarų vargonininkų kuo- gramų, pakvietė vietos klebomai.
duoda įneši pomis. Seimas, svarstęs kaima, kad varg. Sųjunga vary kurių muzikos mėgėjų kopijavimų dainų, darant skriaudą
tų toliau pradėtųjį darbų iš
ir muzikos
leidime “Giesmyno”
ir tuo kompozitoriams
Kun. Inčiura

nų kun. Paukšti atkalbėti mal-

dų. Toliaus pristato advokata

J. Lopatto kaip toastmasterį

Per vakarienę buv6 daug kal-

reikalu atsišauktų Varg. Sų kurinių leidėjams, griežtai už- bų ir linkėjimų Varg. Sųjunjungos busiančioji valdyba į protestavo už kopijavimų mu- gai, o ypač Wilkes Barre, Pa.

klebonus reikale paramos, ti zikos kurinių,
krindamas, kad klebonai pil spausdinti.
nai tam prijaustų ir padary-

kurie yra iš- apylinkės vargoninkų: kuope-

Ks. Strumskis įneša skundą priėmimų, vaišinima, ir paren-

kunigams klebonams, taip ir
! vargonininkams. Tokiu budu

■ pagreitintų darbų

įvykdinti.

Tyros, Aiškios, Sveikos

Įnešimas priimtas.

Tą pačia

GRAŽIOS AKYS

mintį paantrino ir kun. Šup-

• Kasakaitis

ir

ir tvar-

(F Mt

so«6
AW, HK. KlM
OMU OdUJK

Mt 0MM1T 4OT*

) ams le-S-tH'

N. J., A. Visminas

- iš Brooklyn, N. Y., KX. Strum

- skis iš Brooklyn, N. Y.

Paskaita.
Komp.

Žilevičius

skaitė

>, (trumpų, bet svarbių paskaitų

voko
ts e ***

J
1

ut eoouo
U.t Qt(,LV“'ne poloni1
s Mt. Boutr? jį

- rinkti: komp. Žilevičius iš E-

š

car"

SO ffc«H
toltM drHEP. rpLKS

busimasis

- kymui periodinių giesmių iš-

š

Y vūMr

iš

• centro pirmininkas.
Komisija leidimui

Fishor5

Ralslng the Family* lt seemed senslble enongh to the hlds

- Scranton, Pa., J. Kudirka iš

. lizabeth,

turtas

Pa.,

iš Pittston,

Pa.

Phone Boulevard 4705

išrinkti: kun.

Pa., J. Žalnieraitis

- Pittston,

3417-21 South Halsted Street

Beauty” ant pareikalavimo.

reika-

• kun. J. Miliauskas iš Wana-

, mie,

Jos. F. Budrik.h:

Murinę valo. Švelnina <alvlna
be pavojaus. Jus ją pamėgsit*
Kny Ra “Eye Care” arba “Eye s

Tam išrinkta dvi komisijos:
1 lams tvarkyti

didelis

Yra

šinskas.

leidimo

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

lei už puikų ir malonų svečių

' tų bažnyčiose kolektas, nes šis prieš au Varg. bųj. narius, Į- girnų tokios “karališkos” va! reikalas svarbus visiems, kaip rodydamas netoleranciją, pa- karienės,

• “Giesmyno”

Naujas Majestic Radio 91 model 8 tūbos humless Dynamic Speaker. Jus negalite gauti geresnio radio niekur Kaina

IATIONAI CAKTOON COM V.\
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em

u. o>nmco> rifir,
eouuer <xwO—

T?

D R X 0 O K B

ttetvirta/lienis, fiugs. 26, 1926

CHICAGOJE

LIETUVIAI AMERIKOJE

AKTA

cius, žymiausias lietuvių tar
muzikas.

pe

Jisai

suruošia

gražų, įdomų programą var

CLEVELAND, OHIO.

“SUMUŠO“ LENKUS.

sesutės Eustellos, kuri musų

di, Dr. A. Račkus negali įei dinių pokiliui.
ti į Komisija, nes jis nesųs 100
' Karveli

parapijoj mokytojavo apie 20

>

bai partivųs, vienpusiškas, vie

Dvi p. Čižiauskienės sesutės, vietų užėmė svetimtautė perPraeito rugp. mėnesį Chi
ną tautą giriąs, o ponus “brap-lės Peleckaitės, iš Chicagos dėtinė: Iki šiol mažai buvo vai
cagoj buvo, kaip žinoma, AGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
keletą dienų viešėjo Clevelan- kai mokinami lietuviškai, bet
čia ” lenkus išpeikęs.
merican Numismatic Associa4601 South Ashland Avenue
Nors tas lenkutis pusėtinai
de. Iš čia iškeliavo į Vašing- dabar reikia manyti bus da J tion konvencija ir paroda Con
Telefonas Boulevard 7820
Res. 6641 South Albany Avenue
karštai graudeno sus-mą, bet
ton’ą ir New Yorką.
mažiau.
gress Hotel. Paroda buvo ne
Tel. Prospect 1930
jo verksmas ir maldavimas ne
Valandos 2-4, 4-8 NedėlloJ 14-12
paprastai turininga ir delegatais skaitlinga. Tarp daugybe. ra?° Pritalilno-', _
Lietuvių bankos direktorius
Uždarius susirinkimą buvo Rea. tel. Van Buren 4188
Jurgis Kuzas ir biznierius C.
(amerikonų ir lietuviai buvo

DR. M. T. STRIKOL

BRADDOCK, PA.

Petraitis, po trijų mėnesių atostogų Lietuvoj, jau sugrįžo i

Iš musų padangės.

.
Šv.

Clevelandų.

atstovaujami. Dr. A. Račkus

Izidoriaus

turėjo išstatęs labai turinin

bažnyčios

gą savo senų pinigų ir meda

galima girdėti didelį ameriko

DR. T. DUNDULIS

nų nepasitenkinimą tokiu len

kučio išsišokimu, kad jis, pat

naudai buvo sumanyta sureng lių rinkini. Visi, kas tiktai sai nebūdamas 100% ameri
Vietos anglų laikraščiai pra ti piknikas. Nepasitaikius tin buvo atsilankę, džiaugėsi lie konas, bando uždėti kokius
!ten apribojimus kitiems.
neša, kad adv. J. Mihelich, p. kamam laikui, sumanymas pa tuvių skyrium.
Vadinas, lenkučiai savo išsi
Onos Mibeličienės vyras, rug siliko neįvykdintas. Vieto pik
Apie parodą buvo labai pla
sėjo 17 d. patrauktas teisman niko, musų gerb. klebonas V. čiai rašyta amerikonų spau- šokimu buvo sumušti jų paant $50,000 ui apšmeižimų T. Abromaitis, pritariant ko doje. Ir apie lietuvių skyrių,fn» ‘‘''P’mentais, kuriuos Dr.

, Ofiso Tel. Victory 8687
Ot lr Rea. Tel. Hamlock 8874

DR. S. A. BRENZA

Mėlynasis”.

% amerikonas. Bo to, esąs la

(Suvėlinta).

metų. Sveikata susilpnėjo. Jos

Telefonas Boulevard 1929

Ofiso Valandos; 9 Iki 12, 1 Iki
dieną. Ir 4:20 iki 9:80 vakare

DR. J. P. POŠKA

t

8188 8. HALSTED STREET

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 44th Street

Antras ofisas lr Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Chicago. 111.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Ot Vai.: Nuo 8-8 po
piet: Utarn. Ir Subat. Nuo 8-9 vak.
šventadieniais pagal sutarimą.

Rea. Tel. Miduray 6512

DR. R. C. CUPLER
Tel. Canal 6744
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue lr 24-tas Street
Telef. Canal 1713-0241
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliais
lr Ketvergais vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Salto 204
1679 Mllvvaukee Avė.
Tel. Brunsvrlck 4424

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

DR. J. J. KOWARSK1S

Gydo stalgias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir vaikų

Ofisas 2403 W. 63 Street

po pietų.

miesto tarybos nario p. Ohme. mitetams, sumanė padaryti ek labai gražiai ir prielankiai!A- Baikus lSvert?s anSlM kallenkai
stra kolektą ir sumanymas į- iSsitarta. Lenkų apauda apra- bon parod*' kas

Vlrglnla 0384

DR. A. RAČKUS

Valandos; nuo 2 Iki 7:20 vai. vak GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
kasdien. Nedėllomis nuo 1 Iki 2 vai

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų TcL Lafayette

A I

DARO OPERACIJAS

Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
8998
Tel. Canal 2889
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v.
Nedelloj pagal susitarimą

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomls tik
iškalno susitarus

DR. A. L YUŠKA

Ofisas ir Laboratorija

Ir X-RAY
Sydama apie tų parodų, labai
Todel «al,ma
sakyti- kad,
OFISAS
Adv. P. Česnulio žmonai pe vykdintas. Klebonui prašant
2130 WEST 22nd STREET
Ofiso Tel. Victory 6893
Ba<;kus Vlsai lenkus
geros valios moterėlės, nežiū iškoneveikė lietuvius, ypač lie
Rezidencijou Tel. Drexel 9191
reitą savaitę Charity ligoni
CHICAGO
1900 S. HALSTED STREET
“sumušo”, nes pabaigus skai-Į
rėdamos,
kad
ir
savo
namuose
nėj padaryta sunki operacija.
tuvių skyrių ir Dr. A. Račkų.
NARAI:
turi užtektinai darbo pasišven Jam primetė net tai, kad ji tyti tuos visus vertimus, įvy
Tel. Lafayette 6798
Ligonis jau sveiksta.
4193 ARCHER AVE.
ko didelis plojimas rankomis.
tė ir kolekta pavyko. Koleksai varąs propagandą tarpe
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Amerikonai
Dr. A.
Bačkų Valandų; prieš pietus pagal sutarti.
torkomis buvo ponios Marijo
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
amerikonų, ir ypač jam labai
Sv. Jurgio parapijos moky
Valkų lr visų chroniškų ligų
Namuose
2-4
po
piet,
ofise
9-8
v.
▼.
skaito senų pinigų ir meda
na Radzievičienė, Ona Stulpi
gerai' sekasi propaganda vary
kla jau atdaryta, bet šįmet
Ofisas 8102 So. Halsted St. Chicago Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 iki 9 rak.
lių didelį žinovą.
nienė, Ona Bikinienė ir Teklė
arti S Įst Street
ti tąrpe nieko nesuprantančių
mažiau mokinių lankosi. Vi
Tel. Hemlock 8161
Office; 4459 S. California Avė.
Dineniukė. Viso jos sukolek
Ten
buvęs.
balandos: 10-41 ryto, 2-4 po piet,
durnų amerikonų.
siems gaila netekus lietuvės
Nedėlioję pagal sutarti
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
tavo $177.00. Už tokį pasidar
Rūgs. 6 d. American Numis
10-12.
PAGERBTUVĖS.
bavimą musų klebonas reiškia
matic Association,
Chicago
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
joms padėką taip gi ir auko
f
Skyrius, laikė susirinkimą. Ta
1495 Weet <9 Street
Tel. Wentworth 3000
Bridgeport. — Gerbti vie
tojams.
me susirinkime Dr. A. Rač
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9
Rez. Tel. Stewart 8191
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nas kitą yra gražiųjų ypaty
J. Kontrimas.
v. v. NedėlloJ susitarus.
kus perskaitė, ką rašė kita
X — Spinduliai
bių atspindis; pagarba-gi tų,
Ofisas 2201 West 22nd Street
taučių laikraščiai apie A. N.
kurie ilgų metų darbais užsi
Cor. So. Leavitt SL TeL Canal 8229
A. parodą. Jisai išvertęs į an
Gydytojas ir Chirurgas
ADVOKATAS
Rezidencija: 4440 Bo. Maplevvood
tarnavę pagarbos, yra kilnios
glų kalbą perskaitė visus ap
Avenue
Tel. Republic 7848
6558 SO. HALSTED STREET
11 So. La Šalie St., Room 2001
širdies atspindis.
Valandos 1 — 14 7 — 8 ▼. v.
rašymus, kurie tilpo lenkų
Tol. Randolph 0831-0332 Vai. 9-4
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
Cicero Junior Bankers.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Bridgeporteičiai rengia gra 4910 So. Michigan Avenue
Vakarais
laikraščiuose.
Taip
pat
pers

Tel. Kenwood 5107
8241 SO. HALSTED STREET
.I
žiausią vakarienę savo klebo
Cicero Juniors Bankers yra
TeL Victory Q562
kaitė anghj kalbon išvertęs ką
TeL Canal 9267 Rea Prospect 9969
7-9 v. v. apart Panedėllo lr
no, didžiai gerb. praloto, kun. Vai.: nuo 9 iki 11 vaL ryte;
OFISAI:
jaunuomenės taupumo kliubas. rašė lietuvių laikraščiai.
Pėtnyčios
1446 S. 49 Ct.
2924 Washlngton
Mykolo vardo dienoje, kuris nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 10-12, 2-4, 7-9
Prie kliubo priklauso jauni
12-2, 4-6. Blvd.
Susirinkimas, išklausęs Dr.
Tel. Cicero 662 Tel. Kėdelė 2430-2461 -J’j i•
klebonaudamas
per
11
metų
šventądienio ir ketvirtadienio
mas, neturintis 21 metų.
A. Račkaus perskaitytų apra
Gydytojas ir Chirurgas
daug darbo ii'1 širdies šion paŠv. Antano parapijos moky
šymų, išreiškė didelę padėką
rapijon įdėjo. Ir dabar pralo
kloje vaikučiai ir-gi turi tą
(John Bagdztunas Borden)
1821 SOUTH HALSTED ST.
už tai ir vienas amerikonas
Gydytojas ir Chirurgas
tu! rupi, kad parapijos skola OPTEMITRISTAI
Rezidencija
6600 8. Artesian Ava.
kliubą
suorganizavę.
Kas
penk
ADVOKATAS
pasiūlė, kad reikalinga yra
REZIDENCIJA
Valandos, ll ryto iki I po pieta
būti} užmokėt#, kad bažnyčia
4729 W. 12 PI.
tadienį po piet jie depozituoja
Nedėliomis
6 iki 8:80 vakare
Tel. Cicero 2888
105 W. Adams St. Rm. 2117 per savaitę sutaupytus savo sudaryti taip vadinamą pub butų išdekoruota ir paskui
Susitarus
likacijos komisiją Chicagos
Telephoae Randolph 8727
konsekruota; reiškia,
musų
pinigus. Kiekvienam nariui skyriaa8 ir kad bntinai j

DR. A. A. ROTH

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. V. S. NARYAUCKAS

ADVOKATAI’

A. A. OLIS

DR. H. BARTON

CICEBO, ILL.

A. L DAVIDONIS, M. D.

DR. P., Z. ZALATORIS

John b.

DR. S. A. DOWIAT

DR. VAITUSH, 0. D.

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

os organizacijos duodama po

Tetaptose Roosevelt ®090

komisiją įeitų ir Dr. A. Rač

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6918

klebonui rupi ir finansinė pa

DR. A. J. BERTASH

rap. padėtis ir garbė seniau
mažą “bankutę“, kurioj jie
kus. Sėdėję du lenkučiai tuo
8 iki * ryte Tel. Repub. 8400 yra pasižadėję sutaupyti kiek
sios ir didžiausios lietuvių
jau vienas užprotestavo. Girparapijos.
pinigų.

JOHN KUCHINSKAS
»

LIETUVIS ADVOKATAS
t

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street
Telefonas Canal 2552

To kliubo susirinkimai

kių bankinių klausimų, kurių mindami Šv. Jurgio parąpijoLIETUVIS AKIŲ
butų galima išvardyti apie nys užpildys parap. salę sek
bankoj. Toks jų susirinkimas
šimtas.
SPECIALISTAS
madienio vakare ir savo atsi
įvyko pirmadieny, rugsėjo 23
Čia
kįla
klausimas,
kodėl
lankymu parodys, kad brangi
d. Susirinkime buvo svarsto
Palengvina aklų {tempimą
kuria
Office Boulevard 7042
iš
musų
lietuvių
tarpo
taip
na gerb. kleb. darbuotę — esti priežastim galvos skaudėjimo,
ma apie visos Amerikos Jau

DBNTISTAI

Kliubo mažai kas interesuojasi finansi tą gražią parapijinių reikalų
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
konvenciją, kuri įvyks pabai niais reikalais ir kodėl mes ne eigą — tvarką.
kare. Seredemis ir Pėtnyčio- goje spalio mėnesio Chicago turime nei vieno milionieriauš
Šioje parap. vargonininkau
mis nuo 9 iki 6.
lietuvio.
Vieni
sakys,
kad
mu

ja gerb. prof. Antanas S. Poje. Konvencijos laiku bus duo

. JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)
ADVOKATAS

8444 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare
Rea 8201 S. WALLACE STREET

Šiuos, ir kitus, dalykus at

bū

Taupumo

damos dovanos tiems nariams, sų tauta maža; kiti kitaip, bet
kurių pastangomis daugiau tas neteisybė. Yra daug ma
sia prirašyta naujų narių prie žesnių tautų, o turi net po
Čia, ma
tos organizacijos. Tad Cicero’ keletą milionierių.
skyriaus nariams vėl proga nau, bene bus toks atsakymas:

svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
mo, skaudamą aklų karšti. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus.
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
regystę.

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA

laimėti pirmą dovaną, kaip ir kad iš lietuvių visai mažas
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Pirm. A. Nausėda
pereitais metais, kurią laimėjo nuošimtis moka kaip savo pi
Telef. Boulevard 2204
RESIDENCIJA:
4816 So. Rockwell Street
Telef. Republic 9728

J, P. WAITCHUS
ADVOKATAS.
52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 6950 ir 6377
Miesto Ofise Pagal Sutartį:

127 N. Dearborn Street
Rooms 928 ir 986
Tel. Franklln 4177

6928

F, W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

nigus investuoti.

lietuvis vaikinas.

Gerb.

tėvai

raginami,

kad

Todel,

jei matot,

kad yra

centų įvairių saldainių pirki leiskite

juos,

duokite jiems

Ižd. Kun. F. Kudirka
mui arba įvairiems pasilinks pradžią, raginkite, lai rašosi į
2334 So. Oakley Avė.
organizacijos užduotis yra kil ganizaciją. Lankantieji moky

priminti,

dedasi

reikšmingumas? 4) kas tai y-[prie lietuvių veikimo, ar tai

184 North LeHftHe Street
CHICAGO, ILLINOIS
ra “trust eoniĮHiny”? 5) kaip, aukomis, ar tai morale paraNuo 9:30 iki 6 vai. vak.
Leoal Office: 1900 So. Union Ava. kokia banka apdraudžia savo ma.
Tel. Roosevelt 8710
^depozitorius? Ir daugelį kito-'
B. R. Drake.
VaL nuo 8 iki 9 vaL vak.

ir Akušeris

IS RUSIJOS
Gerai lietuviams šlnomM per 21
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Valandos' Nuo 9 iki 12 ryto
nuo 1 iki 9 vakare

Gydo stalgias
ir chroniškas ligasvyrų, moterų ir valkų pagal nau
jausius metodas X-Ray lr kitokius
elektros prietaisus.

Tel. Brnnsvrick 9984

DR. A. J. GUSSEN
Lietuvis Dentlstas

Pritaikyme akinių del visokių aklų

MILWAUKEB AVENUE
Valandos; 9-12. 1-8, 8-8:89

1879

JOHN SMETANA, 0. D.

Bekmadlsnlals lr trečiadieniais
susitarimą.

OPTOMETRISTAS

Ofisas ir Laboratorija
Netoli šforgaa Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Mae 18 — 12 pietų Ji
nuo I iki 7:29 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 2119 Rea. So. Bfcorg
2222. arba Randolph <|«o.

Tel. Lafayette 8829

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-BAY

DR. MAURICE KAHN

<193 Archer Avenns

Gydytojas ir Chirurgas

J. Dimša
3221 Liine Street

tyrime aklų lr pritaikymo
akinių

M. Šlikas

1801 South Ashland Avenue

10555 So.- SUto St

Platt Bldg., kamp. II SL 2 aukJttas
Pastebėklt mano iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto Iki 8:29 va
karo. Seredomls nuo 9:19 iki 12 ▼.
ryto. Nedėllomis nėra skirtų
valandų. Room 8.

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į Valdyba arba
agitatorius.

Chirurgas

(Kampas Leavitt 8t.)

25 METŲ PATYRIMO

lė banka? 3) kas tai yra taip kad Cicero State bankoj dirvadinamas “trust 1’und” ir jo ba 5 lietuviai, banką

1401

DR. HERZMAN - w

2201 WEST 22nd STREET

taip kad jiems butų lengviau gali ateiti tiesiog į Cicero Sta- A. Valančius
1226 S. 50 Avn Cicero, iii
suprantama: 1) kas tai yra te bank, o ten gaus gerą panoriu

Boulevard

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

DR. G. I. BLOŽIS

ni. Kilni tuo, kad ji mokina klą vaikai, gali klausti sesers
Kun. K. Matulaitis
priaugančiąją jaunuomenę ban mokytojos, kaip
prisirašyti
2334 S. Oakley Avė.
kinio, finansinio investmento, prie kliubo; o katrie nori, tai

banka? 2) ką tai reiškia pri-' tarnavimą,
vatinė, vhlstijinė ir nacijona-J Taip pat

SPECIJALISTAS

3343 SO. HALSTED STREET

D E N TĮSTAS

Tel. Boulevard 7589

AGITATORIAI;

numeriu

Tel. Canal 6222

4712 S. ASHLAND AVĖ.

minimams, teatrams ir tt., nes tą Jaunuomenės Taupumo or

po

Džiovų. Moterų lr Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 3- 4 po
pietų: 7—9:80 vakare
Nedėliomis 19 iki ĮST
TELEFONAS MIDWAI 2889'

Gydytojas.

4645 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptlekos

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 19 ryto Iki
12 po pietų.
»

savo vaikučius mokintų tau proga jūsų vaikams pramokti Rašt. P. Fab iJonaitis
pumo, kad jie nepraleistų savo nors kiek finansinio biznio,
2350 So. Oakley Avė.

ofisą

DR. V. A. ŠIMKUS

LIETUVIS DENTISTAS

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos valkučlama

1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

savo

4729 S. Ashland Avė.

Tel.

DR. C. Z. VEZELIS

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

DR. CHARLES SEGAL

Perkėlė

na kas mėnuo, Cicero State

nuomenės

Telephone Central

DR. S. BIEŽIS

,

1

Phone Osaal

NU ___

Boulevard 7589
Rez.

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Homlock

7691

DR. A. P. KAZLADSKIS
DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

„ VnL: Nuo 9 ryto iki 8 vakare

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plasa 8299

VALANDO8:
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 19 Iki 12 dieną.
,
Nuo 2 iki 2 po pietų. _ U

«

v
7
t)
1J

Ketvirtadienis, Rūgs. 26, 1929

CHICAGOJ

Prie

surengimo

rūpinasi

Barbora

Zofija Stočkiutė

SMAGIAI ATOSTOGAS PRA Paulauskienė.
LEIDO.

WEST SIDE NAUJIENOS.
X Šiandien

pikniko
Stirbienė,

rių išpildys F. Jučaitė, S. Mon

SKOLINA PINIGUS. DARGIS OOMPANY

Mergaitės

pabaigė baseball tvilaitė, A. Paulaitė ir O. Pau
ir Marijona žaist, nors neteko čempionato laite. Kas atsilankys, nesigai

Raporteris.

laimėti, bet vis tik davė daug lės.
kompeticijos kitiems tymams.

Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus dėl Budavojlmo ir Tai
symo Namų. Taip gi dėl atnaujinimo senų Morgečių. Mes Tarpinin
kaujame Insurance Kompanijoms ir Spulkoms.
Inšuriname automobilius, namus Ir kitas nuosavybės.
D.UiGIS COMPANY
245# We*t 6»th Street
Telefonas Hemloek #060.

Valdyba.

Keturios jų dalyvavo “Track

Aušros Vartų

svetainėje Vyčių 24 kp. susi

Merginų Sportas.

Antanas Zalagenas, aštuonio

13

rinkimas vakare vai. 8. Dabar liktos kolonijos gerai žinomas
Vyčiai, pasitaisę sau kliubų .barberis, 1951 Canalport Avė.,
susirinkimų vakarais turi kur | veikėjas tarp draugijų ir kliu-

VYČIŲ SPORTO DAR meet” ir parodė, kad jos “on
Brighton Park. — Nekalto
BUOTAS.
the go”.
Pr. P. Š. moterų ir merginų
Ateinančių žiemų

manoma draugija turės susirinkimų' 29
ir Basket d. rugsėjo, tuoj po pamaldų,

539

Nabcekienė St.

543

Petrauskas Zigmas

Del geriausios rųšies
‘lr patarnavimo, šaukit
GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto lr sūrių.

Brighton Park. — Track ir turėti Volley-ball
545 Rakas J.
546 Rankaitis J.
bų laivu Republic sugrįžo iš Field Meet. Brighton parke bąli. Kurios narės nori žais mokyklos kambaryje. Spalių
pažaisti ir Ilgokai užtrunka.
čiai ir vėl lamėjo, bet iš vy ti, lai kreipiasi į sporto ve 20 d. draugija ruošia “bunco
550 Sakalienė M.
Lietuvos.
Wm. J. Kareiva
X Vakar iš 40 vai. atlaidų
rų pusės, o mergaitės Vyčių dėjų F. Graibaitę.
553
Stakenas
A.
Savininkas
party” pas ponus Bliudžius,
Kelionę turėjo puikių. Atos
Waukegan, Ilk, grįžęs Aušros
4 kuopos laimėjo viskų mer
Garbė, kad brightonparkie- 4540 So. California avė., 5 v.
4644 So. Paulina St.
Vartų klebonas apsakinėjo, togavo Lietuvoje tris mėnesius
LENKŲ
KARIUOMENES
Tel Boulevard 1289
gaičių pusėje. Nors Brighton čiai vįs eina pirmyn ir dau- vak. Turės gražių dovanų ir
kad per visas tris pamaldų ir laikas prabėgęs labai sma turėjo tik keturis vyrus, kurie
MANEVRAI
giau atsiranda narių, kurie užkandžio.
Valdyba,
Lenkijoj ir okupuotoj Lie
diena šv. Baltramiejaus baž giai, nes oras Lietuvoje svei
dalyvavo rungtynėse, bet visi pasižymi ne vien sporte, bet ir
kas
ir
žmonės
malonus.
Ten
tuvoj prasidėjo lenkų kariuo
nytėlė buvo pilna žmonių. Kas
gerai pasirodė.
Aukškalnis šiaip kp. veikime.
Visos lietuvių tautos pasau menės manevrai.
viskas
spalvuota,
marga.
Lie

diena suvažiuodavo apie pen
labiausia pasižymėjo padary
Vienas Narių.
linės parodos associacija pra
Tačiau juos lenkai slepia.
kiolika lietuvių kunigų, dau tuviškos dainos skamba po
damas 15 punktų. Masunųs
šo
visų
Amerikos
lietuvių
ir
Manevruose dalyvauja kavagiausia iš Cbieagos, bet buvo kaimus ir miestelius. Gaila,
taip-pat gerai
pasirodė pa
kitose šalyse gyvenančių atsi- lerija, artilerija, pėstininkai,
sako
p.
Zalagenas,
kad
anks

ir iš kaimyninių vyskupijų:
darydamas 6 punktus. Bukai
į šaukti į tų associacijų adresu: kulkosvaidi nininkai ir specia
kun. Mikaitis
iš Freeporto, čiau nevažiavau. P. Zalagenas
tis bėgdamas vienų mylių bu
1809 W. 69 St., Chicago, III., lios dalys.
kun. Garmus iš Slieboygano ir plačiai Lietuvų apvažinėjo ir
North Side. 4—Pranešu vi
vo trečias
ir padarė vienų
phone Hemloek 8067.
“BX” Elektrikai išvadžiojimui draDel manevrų lenkai įsake
kun. Bičkauskas
iš Indiana daug naujo apie Lietuvų patik .............................. 4ftc. pėda
pasakoja. Anot jo, Lietuvoje >l,nkta- VySniauskas,
pirmi- siems draugijų atstovams, pa
Visus lietuvius, vyrus ir daug kur žmonėms nuvalyti
Dsl marinavojimų stiklai ųuortiHarbor.
galiraa gyventi, turint suma-1ninkas ku0P°s> kūriam gclai rapijos komitetams ir visiems moteris, mechanikus, visokių javus. Tas įsakymas palietė
• • • .................................. 89c. doz.
et.
Louis
“Dutch Boy”
white
kurie
darbuojasis
šv.
Mykolo
sekėsi
“
higli
jump
”
buvo
tik
X Penktadienyje musų kle
numo- ir netinginiaujant. Lie
parap. jubilėjaus reikalu, kad
B?*juS naujausios .« kai karinos Lietuvos gyven- lead 190 svarų ......................... SI 1.6U
Pure Linseed Oil .... $1.10 gal.
vienas pasilikęs iš Brighton snsirinVimoe
bonas, minėdamas savo gimi
iInados audėjus,
mezgėjas ir (tojus prie demarklinijos. Jų Purę Turpentine ................ 80c. gal.
tuvos ūkininkai didžiumoj ne
mo dienų, aukoja už savo pa sistengia savo ukius gerinti, park iečių tymo “eVejit”, šok susirinkimas įvyks rugsėjo 26 le itus, kurie turi gatavų įvai
PRISTATOM VISUR
lenkai neleidžia į savo laukus
rapijoms šv. Mišias ryto vai. kelių nepasitaiso, jokio pro damas susižeidė kairę rankų ir d., 7:30 vai. vakare, šv. My rių išdirbysčių namuose, pra
anapus linijos.
“R.”
daugiau negalėjo dalyvauti ki kolo parap. svetainėj.
7:45.
*
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—
J
’
A
l
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i.*.
Li
■
'
1
"*
r
šome
susižinoti
su
ta
associagreso ūkių vedime neparodo.
4414 So. Rockwell Street
Malonėsit visi atstovai ir
tose “events”. Vėliau atvykę?
cija. Platesnių žinių ir infor
P. Zalagenas sako lankės Vo
Rap.
Chicago, ni.
Stočkus, užėmė jo vietų į “re parap. komitetai susirinkti, macijų teiksime visuomet.
kietijoj ir Francijoj, bet nėra
Telefonas Lafayette 4689
nes svarbus ir paskutinis su
lay”.
Sekretorius.
( tokio linksmaus krašto, kaip
MODERNIŠKAS TEATRAS
Taip pat dalyvavo ir ketu sirinkimas bus prieš iškilmes.
| Lietuva.
rios mergaitės, kurios šįmet Taipgi, kurie turėjote parduo
3140 So. Halsted St.
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

PRANEŠIMAI.

JOHN DERINGIS

MILDA

GRABORIAl.

Korespondentas.

S. D. LAMCZ
Lietuvis Graborius
Patarnauja laido
tuvėse kuoplglausla
Reikale meldžiu at-’
■Įšaukti,
o
mano
darbu busite nigs nedlntl.
Tel. Roosevelt 2616
arba 2616
>214 W. 2Srd Plaee
Chicago, IIL
—m-----------------------

nelaimėjo, bet kitų metų vi ti tikietų parapijos jubilėjaus
sek
siems žada “suprais” padary banketui, kuris įvyks

DR-JOS PIKNIKAS.
}

Marąuette Park.

—

m. prašomi sugrąžinti pinigus

V. D.

(lj, ateinantį sekmadienį, rugjsėjo 29 d., Marąuette Parke Jonas Mitchell yra “captain”
Marąuette Pąrk. — Sv. Ka
ir gerai žaidė, vienok Antanas
i prie 69 St. ir California avė.
Bus daug “foni,,”, nes bu., KuPris Padarė vienam žaidime zimiero Akademijos Rėmėjų 8
4 metų ridiko rovimas. Visi 201 “Pins”’ trijuose 530 ir So skyriaus mėnesinis susirinki

.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
CHICAGOJE,
Laidotuvės®
pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie arabų lfidlrbystės.
OP.’SAS
468 West 18 St.
Tel.
Canal
#174
SKYRIUS:
8238
So. Halsted Street
Tel. Victory 4088

!da

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas li*
nebrangus, nes nežavi
me Išlaidų užlaikymui
skyrių.

nis už kitų patar

3307 Auburu Avenue

J, F. EUDEIKIS KOMP.
4605-07 So. Hermitage Avė
Tel. Yards 1741 ir 1742
4447

So.

SKYRIUS
Fairfield

Avenue

Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką
patarnavimą.

Kelmas ir visi

Intermediates,

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS
Kampas 46th lr Paulina Sta.
Tel. Blvd. 6203
Nulludimo valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu slmpatiškal, mandagiai,
gerai
lr pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
dykai.

Canal

8161

Telefonas Yards 11»

EZERSKI
LIETUVIS ORAHORIUa
Ofisas:
<«•< H. MARSHFIELD AVENUE
Tel. Boulevard >277

Kamarauskas Kaz.

Dalyvauja William Powell,

531

Lindzius J.

534

Matus Frank

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius
visoklepns
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE

Chicago, UI.

8ABDWARE PAINTS
& WALL PAPER

kaipo Philo Vance!

NAUJAUSIO IŠRADIMO
VITAPHONE

RAMOVA

Ut., Ser. ir Ketverge
Rugsėjo 24, 25 ir 26

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

kurie žaidė “Settlement Leav
gue”, nori šiais metais Vyčių kas dirbti ant farmos, 55 įnaiLygoj žaisti. Kandidatų yra lios nuo Chicagos. Pageidauti

siryžę šį sezonų laimėti “cham

710 West 18th Street

Virginia 1290

525

REIKALINGAS darbinin

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 3201

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

81

Girazaitrene Z.

Baręs vedėjas Bridgeport Palntlng
Hardvrare Oo., dabar perėmė visa
blsnj | savo rankas lr duos visose šio
blsnlo šakose pirmos klesos patar
navimu.

A

giau ateina. Brighton yra pa
pionship”,

nes jau du metai

8. Ramancionis, savininkas
9147 So. Halsted Street

Kalbantieji Paveikslui
,
Graži Muzika ;

Tai Victory 7J61
WĮJSŽ.... -

JUOZAPAS GERČAS

MARIJONA
LENKARTAITĖ

tnirė rūgs. 25, 1929 m. 2:30
vai. ryt. 50 metų amžiaus. Ki
lo iš Tauragės Apskričio, Pagromančlo Parap.
Lankininkų
Kaimo. Amerikoje Išgyveno 25
metus.<
Paliko dideliame
nuliudime
rnoterj Oną, (po tėvais Alek
sandravičiūtė iš Norkalčių). 5
dukteris Jullą, Oną, Marijoną,
Juzefą ir Magdeleną, 2 žen
tus, brolį Baltramiejų, švogertus Aleksandrą lr Joną Bart
kų ir Jo moterį Agotą lr Svogerką Uršulę Bush lr gimines.
Kunas pašarvotas
4222 So.
Roc.kwell
St. lAidotuvės
Jvyks subatoj rugsėjo 28. Iš
namų 8:30 vai. bus atlydėtas J
Nekalto Prasidėjimo Panelės
ftv. bažnyčią, kurioj Jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas } ftv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus ir pažĮstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
r

Moteris, Dukterys Ir Giminės
laidotuvėms patarnauja grab.
Kadžius, Canal 6174, namų tel.
La.fayette 12 82

Mirė rūgs. 24, 1929, 11:30 vai.
ryte 26 metų amžiaus.
A. a. Marijona gimusi Chi
cago, 111.
Paliko dideliame
nuliudime
tėvą Juozapą, motiną Marijo
ną, brolj Juozapą, 2 seserį: Oną DabševlČ, švogerj Kastantlną,
Allce
Bllenlen,
švogerj
Walter lr gimines.
Kunas pašarvotas 840 W. 33
Plaee
lAldotuvės Jvyks šeštadieny,
rūgs. 28, Iš namų 8 vai. bus
atlydėta J Sv. Jurgio bažnyčią,
kurioje {vyks gedulingos pamal
dos už velionšs sielą. Po pa
maldų buo nulydėta | ftv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugua-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šloso lai
dotuvėse.
Nuliūdę: tivfcl. brolis, seserys
švogerial lr glmlnšs.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Mažeika, yards 1138.

Savininkas R. Andrellunas

7217 S. California Avenue
Telef. Hemloek 5510

Užlaikau visokių auk
sinių tr sidabrinių dai

■
Telefonas Canal 7381

ktų. vėliausios mados
rądlo, planų rolių, 9a4* ***»•
rotfjHus lr oluglkag
ltus.

PETRAS CIBULSKIS
VallavoJlnjo Kontraktorius
Dažų lrPAgleros Krant«*9
9IŠ4 8. LEĄ'
CSaJoago
LEAVITT ST.

West 63rd St. Chicago.

Į I. » t!
VA a

IS^MUOJAlUs KAM-

Kontraktorius

4566 So. Rocklrell Street
Tol Boulevard 9114

M. YUSZKA « CO.
PLUMBING A HEATING
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauja kuogerlausla

ŽEMIAUSIOS KAINOS
MUSŲ ISTORIJOJ

4494 SO. PAULINA

MURTGEČIAI-PASKOLOS

Niekad pirmiau nebuvo to
kių bargenų. Peržiūrėk juos
prieš perkant. Veik visokių
PARSIDUODA sudėtinis vi rūšių. Štai keletas pavyzdžių:

..$$96 |
Dodge, %-ton panel ....
415
Dodge, 1-ton Ezpress .... 0*6
Ford, 1-ton Stake ................
145
Chevrolet, 8-dr. Dellv., likę n. 595

rimo ir kepimo pečius — t. ’28 Chevrolet, H-ton Screen
’27

y. kūrinamas anglimis ir ge- '28
su. Pigiai. Del
informacijų
'29

Reo, 1 % -ton Panel................

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue
Tel. Roosevelt 7791
PARSIDUODA

viskas

gerai

1 <5

(Kreipiantis paminėkit “Draugą”)

DASHIELL MOTOR 00.
2522 So. Michigan Avė.
• 2556 So. Wabash Avė.

grocernė,

įtaisyta.

Yra

Parsiduoda 5 akerių

vieta, 1 blokas iki cementinio

1306^—50 St.
-L

Cioero, UI. kelio. Musų žemuogės dar te
bežydi. Viskų išperka namuo

Parsiduoda rakandai lr du auto se. 1 niailė iki
mobiliai. Norime parduoti labai greit
bažnyčios.
Ir atiduosime visai pigiai.
Kreiptis po

< vai. vak.

Tel. Hcmtm-k 7071

7148 So. Talman Avė.

2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
*ask«la sutelkiama 1 vieną dieną.
’srMlme real estate kontittktua

Internationl Investment
Corporation. .
Kapitalas 3500,000 04
1994 80. KEDZIE AVENUE
. Tel. Lafayette 4798-9714

ūkis,

Randasi
taipgi naujas trokas. Lietavių namas, garadžius.
apgyventa vieta. Parduosime Crestwood miestelyje. Patogi

I pigiai.

ri*
f

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo '

RUDENINIS IŠPARDA
VIMAS

kreiptis į:

------------

Statymo
Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina.

Kviečiame pasinauduoti.

A. f A.

ta.T.1 ,' •

M, ZIZAS

Gražioj MąrdtaaĮtte parko apyljnkėj,. netoli parko iįnuonas apysenis žmogus, kurs ne
muOjamfts gražus kambarys.
turi, kur prisiglausti. Atsi
Papigintomis kainomis par Klauskite telefonu: Hemloek
šaukti:
duodame maliavas ir kitokius 1006 arba “Draugo” Redak
IG. LUKAS
cijoj.
musų štore esamus daiktus.
Antioch, Ui.

A. "|- A.

, -

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

: t;

V. PAUKŠTIS
Maliavos, aliejai, stiklas
2701 West 47 Street
Telef. Lafayette 1237

Palnters & Decorators

į.

k. a. Pocius, Mitchell, Schultz, džiai ir daili programa, kū nos, muzika, pasaulio Žinios.

labai daug, virš 37 ir vis dau

BUTKUS

Patarnavimas
Visose Chica
gos dalyse lr
prlemlesėuose.
Grabai pigiai
net už >25.
OFISAS
8288 South
Halsted St.
Victory 408 889

513

“THE GREENE MURDBR
OASE”

Brighton Park. — Apašta Dalyvauja Paul Brown, Marsas anų metų tymas.
Gauta lystės Maldos draugija rengia guerite Churchill ir Don Terry
Vitaphone Vodevilio aktai
naujų žaidėjų, kurie, manoma, gražų vakarų, 29 d. rugsėjo, 5
2050
senesniems duos kompeticijos, vai. vak. Bus gardus užkan
Kalbantieji paveikslai, dai

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero
Tel. Cicero ?794

1650 West 46th Street

A. PETKUS

Brucas Juozas

Jau pradėjo praktikuoti vi

navimas.

I. J. Z O L P

plyčia dykai.

501

504

“THE VALIANT”

Basket Bali.

J. S. RAMANCIONIS

100% Kalbantysis

-i‘uri dau«iau atsilankyt. Juo lankyti ir atsiyęsti naujų na
Bus rodoma visas kalbantysis
'daugiau yra “rooters”, tuo rių.
Mandagus
—
Paveikslas
Valdyba.
geriau žaisti.
Geresnis ir Piges

kaip antroje vietoje stovi.

Nauja, graži ko

Visos narės kviečiamos atsi

Simpatiškas

Didysis Ofisas:

Phone Boulevard 4139

da geriau žaisti, bet narių

UT., SEREDOJ ir KETV.
Rugsėjo 24-25-26.

Andrikis Anna

vietiniai ir kitų kolonijų stip-!riausia
“ brightonparkiečių mas įvyks penktadienio vaka
ą »
r
v» »
rus vyrai ir diktos moterys už žymėjo.
J. įtaaunas, V. re, rugsėjo 27 (į., 1929 m., 7:30
3513
So.
Halsted
Str.
prašomo, atvykti padėti ta i Dausinas ir B. Sandara, ir-g, vai., Gimimo panelės Šv. pa
Gražiausias Teatras Chicagoj
ridikų išrauti.
‘ |»erai atsižymėjo. Vaikinai 2a- rapijos auditorijęje.

PAGRABŲ VEDĖJAI

Rockvrcll

rugsėjo, 1929

Vaikinai gerai pasirodė ir arba tikietus tam susirinkime.
laimėjo du iš trijų žaidimų.

J. F. RADZIUS

So.

Bowling.

šv.

; Barboros dr-ja rengia piknikė-

l

4424

madieny, 29 d.

ti.

LIETUVIAMS LAIŠKAI
CHICAGOS PAŠTE

mokyklos ir

Mr. 0. URBAN
135 St. & 44 Av. Rd. 1, Bos 93
Bluo Island, Ll.

PAUL

M. SMITH & 00.

REAL ESTATE
Loana A Insurance
Perkam Parduodam
Ifainom Namus
Letua Farmas
Blanlua visokios rųšies
Nėra skirtumo
Aplellnkės tr kur yra lr kas yra.
Perkam notas 2nd morgage lr pa
rūpinant 1, 2nd morgage lengvoms
Išlygoms.
Teisingas lr greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Infayctte 0456

