"Draugas” atstovauja organizuotų
katalikų minti, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugija*, sąjungas, para
pijas ir lietuvių kolonija*. "Draugas”
džiaugiasi didele katalikų parama lx
nori. kad toliau pasilaikytų tie prletellškl Jausmat

Katalikai paaau'.lonya tari kilnų aldavtnl, — Įnešti J šeimyna* lr t vl■uomeną Kristau* mobJlą, atnaujinti
įmonių dvasių. Jėzaus Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai musų
užduotis. “Draugas” padės jum* tą
apaštalavimo
darbą atlikti.
Užtat,
■kaitykite lr platinkite “Draugą.”
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Ganytojaus lankymasis bu
vo žmonėms tikrai naudingas
ir įspūdingas; visi džiaugėsi
Pajevonis (Vilkav. ap.) — Ganyto jaus paprastumu, jojo
ŠALIS PADALINTA Į 9 PUSIAUAUTORugsėjo 8—12 dienomis J. E. meile, visi jautė jo apaštališ
NOMINES PROVINCIJAS
Vysk. M. Reinys lankė Barti-. kų dvasių vesti žmones prie
įlinkų dekanatų; lankė šias pa- išganymo. Visur Ganytojas
Įrapijas; Keturvalakiai, Barti- kalbėjo autoritetingai, ’ įtikina
i ninkai, Gražiškiai, Vištytis ir nčiai, ir drųsiai; visur priimiPajevonis. Ganytojų lydėjo nėjo organizacijų atstovus ir
DIDELI MAIŠTAI COLORADO
Kurijos kanelieris kun. Dr. VI. atskirus asmenis, visur laimi
Gronis. Pradžioje buvo lieti- no ir dovanėlių gausiai dali
KALĖJIME
i nga, bet 12—13 d.d. buvo ge-, no. Atsisveikinimas Pajevony
gu
' ras oras.
i buvo tikrai jaudinantis. Eks
JUGOSLAVIJA PASKIRS
MINISTERIU PIRMININ
celencija dar paskutinį kartų,
TYTA Į 9 ATSKIRIAS
KAS MACDONALD
Vyskupo kelionė per šias
4. V
padėkojęs ir palaiminęs visai
VALSTYBES
WASHINGTONE
parapijas buvo gana iškilmi- dekamijai, jos žmonėms ir ku
į nga. Žmonės visur rinkdavosi‘
nigams, entuziastingo jauni
AVASHINGTON, spal. 5. —
Belgradas ir toliaus pasilie
i pasitikti savo Ganytojų. Su- '
mo lydimas, z greitu žingsniu
i Atvyko čia Britanijos miniska centraline sostine
tikime dalyvavo įvairios orga- leidosi Virbalio ir Vilkaviškio
terių pirmi,įlinkas MacDonald
Šis butas pastatytas 1829 metais, Jack sonville, 111. Pažymėtinas tuo, kad šioj ko- nizacijos ir daug žmonių. Iš linkui; jį palydėjo į vietų kun.
BELGRADAS, spal. 5. —
su palydovų būriu.
legijoj mokslus ėję keletas šios šalies įžymiųjų valstybininkų Lincolno laikais.
parapijos į parapijų lydėjo Birbilas.
Serbų, kroatų ir slovėnų ka
“R.”
—
—
------------------------raiteliai su popiežiaus, valsralystė, ligšiol buvus žinoma
akar ministeris pirminin' tybinėmis ir organizacijų vė
vardu Jugoslavija, pakeista kas ^ew Yorke tiesiog kara- COLORADO VALSTYBES ŠVENTOJO TĖVO JUBI
PRIE DEMARKLINIJOS
LIEJUS PRAILGINAMAS
liavomis ((Gražiškiuose buvo i
KALĖJIME KRUVINOS
Jugoslavijos Valstybėmis.
liškai priimtas. Jis sveikintas
VIS NENURIMSTA
-----------95 raiteliai, Pajevonyje—58).
RIAUŠĖS
Tam tikslui visa šalis pa- ar,n°tų šaudymais. IškilminROMA, spal. 4. — Del lan- POLICIJA REIŠKIA NE- i Atskiri kaimai ir organizaci
dalinta j devynias atskirias
nulydėtas į City Hali, kur
Rugsėjo 15 d. Utenos apsk.
PASITENKINIMO
Įjos
statė
vartus.
Ganytoji
majoras.
'
ŽUVO
13
kalėjimo
sargų
ir
kymosi
daugelio
maldininkų
jį
sveikino
miesto
pusiau
autonomines
vais
Prudeliškio sargybos rajone
Ghicagos policijos viršaičiai Įdienoję tokioje vietoje sukalinių
• Šventasis Tėvas išsprendė
tybes, “banatais” vadinamas. Kiek apsidarius ministeris
sargybinis L. patruliuodamas
Kiekvienos valstybės priešaky, P’rTn^n^nkas tuojaus leidosi į
CANON CITY, Colo., spal. savo kunigystės jubiliejų pra reiškia didelio nepasitenkini- stodoT°’ sveikindavosi, pašne- prie demarklinijos tarp Pru
mo, kad an4 dien, apskrities kėdavo lr la™lada™
ashingtonų.
į 4. — Vietos valstybiniam ka- ilginti ligi liepos, 1930 m.
bus karaliaus skiriamas “badeliškio ir Žemaitkiemip, pa
prokuroro ofise buvo pašauk- Bart‘“nkal i karietą sukinkė' stebėjo nepažįstamų asmenį.
nas” arba gubernatorius.
Čia-gi iškilmingi priėmimai, Įėjime, kur yra daugiau vieno
ta keletas poiicfnbiSį, ar jie ketver‘« bal,,»
sa,ik"i Jis, norėdamas sulaikyti, iš
BAŽNYTINIŲ
iŽNFftNIŲ RŪBŲ
Ši svarbi atmaina įvykinta vaišės, su prezidentu Hoover tūkstančio kalinių, vakar pokartais nebus pažinti dalyva- 8,1 '>rk<-'“(™- Pajevonyje visas šovė 3 kartus ir nepažįstama
piet netikėtai iškilo maištas,
pagaminus naujus į- komferencija ir t.t.
PARODA VATIKANE
vę advokato Granady nužudy kelias, kur važiavo Ganyto- Į sis, pasinaudodamas tamsa,
j Kelių kalinių vadovaujami
statymus, kų atliko gen. Perą
“primary” rinkiniais ja8’ buv0 "usngastytas šake-' pasislėpė. Vėliau apžiūrėjus
Zivkovič, militarinis diktato PASIRAŠYTA PRADINE • keli šimtai vyrų staiga pagro ROMA, spal. 4. — Praeitų me
lėmis ir gėlėmis, stulpai, kry- Į prie Dumblio ežero rasta ka
SUTARTIS
bė ir nuginklavo sargus, ap- sekmadienį Šventasis Tėvas 1928 metais.
rius. Naujų valstybės patvar
T. . , .
A
ižiai apipinti vainikais, — nuol reiviškos drobės 3 kruvini va
• T.Vi J.
. .
valdė kalėjimo arsenalų ir pa-! Pijus XI atidarė šventųjų rū- v Delv ,to įvykio ta politine
kymų pasirašė karalius ir tai
,
.„jVištyčio puses buvo surengti! balai ir išminta žolė. Spėju
, .
, . ... ,
,7 ,
LONDONAS, spal. 5. — sidalino ginklais.
į bų, skiriamų Misijoms, paro žmogžudyste, matyt, nebus isvisa oficialiai paskelbta.
....
, penken vartai, Virbalio lin-, ma, kad jis buvo sužeistas.
litanija
su
raudonųja
Rusi-1
Nuginkluotus
sargus
uždą'
dų.
Didžiumų
rūbų
parūpino
ti
spręsta, nes policija atšalo
Eks_,
Sudarytos naujos devynios
“R.”
valstybės arba provincijos y- i
PasiraS<‘ pradinę sutartį,' rė į kamerų ir pasiuntė kalė- Vokiečių Katalikių Moterų tyrinėjimuose ir ji yra apie. . ..
v.
. .
.
v
■
icOtencijos
vežimo
jojo
trys
i onfio
_____________ i
i
•
tai kitokios nuomones uz tuos i raiteliai su dviem tautinėmis 1
Ta šios: Drau Save __
Verbes '’.lznrimn
kuriųja rnm
remiantis
bus obnon
atpau- ' jbuo _viršininkui
reikalavimų
Sųjunga.
į .. .... ........................ .7”.
‘Visus, kurie tuo reikalu dirba- ...
....
SVAIGALŲ PIRKĖJAS NE
Coastland, Drina, Zeta, Da- jinti santykiai ir toliaus ve- ■ visiems kaliniams duoti liuoParodos atidarymo iškilmė- 1
,
„.
,
(vėliavomis, viduryje — popiedamos
derybos.
,
J
prokuroro
ofiso
nurodymais.
•
.
’
v
.
.
sų išėjimų iš kalėjimo, prista
NUSIŽENGIA PROHInube, Mordova ir Vardar.
se dalyvavo dar ir trys kar_________ .ziaus; greta vežimo dvi “Pačius reikalingų automobilių
BICIJAI
Visos šalies sostinė bus Be
dinolai — Gasparri, Erueht vasario ” vėliavos, paskiau du
DIDINA BEDARBIAMS 1 skaičių kaliniams pabėgti. Už
5
doleriai
atlyginimo
lgradas—Sendinąs, kitas šalę
šauliai; vadas ir adjutantas,
wirth ir Granito.
PAŠELPĄ
PHILADELPHIA, Pa., spa
■
reikalavimo
nepildymų
grųsikito stovį miestai.
, . H°inan Furniture House, dar paskiau po tris uniforParoda pašaliniams ,nn
no žudyti suimtus sargus.
2620 Roosevelt road, darbini- muotas kaimo jaunimas, net lio 5. — Amerikos Jungtinių
Tuo būdu norima nurami,. v
,
i
i BERLYNAS, spal. 5.
nti sau, ypač kroatus, kurie
r
. , Viršininkas atmetė tuos rei . to>Ins bus atvira tik vienų nkė Kannie Kriedman išpa-, ūkininkai jojo; ties didžiai Valstybių apeliacijų teismas
visas laikas buvo nepatenkin-1 Vokietijos parlamentas (Rei- iia]avjmus ir
h,, sąiy. I savaitę
įkuodama antrarankius rakan-’sįaįs vartais sutiko Ganytojų išsprendė, kad tas žmogus,
ti serbų valdymu ir darbavosi cb8taKa8) ><’«“""» bals1 Pra,gų pasiduoti.
(dus nuo vieno žmogaus nupi- išsirikiavę apie 200 “Angelo kurs perka svaigiuosius geryvedė įstatymų, kunuomi eina- Kalėjimų tuotarpu apgulė
KATALIKIŲ MOTERŲ
už autonominę Kroatijų.
|Tktus, atrado 34,500 dolerių 'sargo” vaikų, jojo ant balto mue, nenusižengia prohibicint bedarbiams padidinama pa- policija įr valstyhės kariuoSUVAŽIAVIMAS
J vertės parinktinų deimantų ir mažo arklio jų vadas ir pir- jos įstatymui.
j šel pa.
menė. Kaliniai padegė kaiku
KINIJOJ CENZŪRA
500 dol. pinigais.mutinis pasveikino Ganytojų.
riuos kalėjimo trobesius.
ASHINiJTON, spal. 4.
Tuojaus buvo pranešta ra- Pajevonis kol gyvas tokių iš- 12 IŠGELBĖTA MEKSI
Tas da. kilmių nebuvo matęs ir nebu
KOS UŽLAJOJ
Apgulimas ir kova per na Čia įvyko Šalies Katalikių Mo kandus
HARBINAS, Mandžiūrija, MIRĘS MINISTERIS RY
TOJ
BUS
LAIDOJAMAS
ktį tęsės. -Tik šiandie išaušus tetų Tarybos devintasis me-. rbininkei davė vos 5 dolerius vo taip pasipuošęs; taip pat
spal. 5. — Kinijoj įvesta cen
NEW ORLEANS, La., spa
kaliniai pasidavė. Bet pirm to tinis suvažiavimas. Atidarą-' radįnj0
zūra. Nepaduodama jokių ži
ir kiti parapijų miesteliai pa
BERLYNAS, spal. 5. — Mi- ’ jie suimtus septynis sargus' nt Pontifikalės Mišias laikė
lio 5. — Meksikos užlajoj au
nių apie įvykusį anądien ki
sipuošę
su
meile
ir
džiaugs

rūsio
Vokietijos
užsienių
mi

kitų po kito nužudė ir jų la-) Clevelando vyskupas Scliredra sulamdė laivų Beshe. IŠ
niečių su bolševikais mūšį MaTai buvusis jūreivis
mu
sutiko
savo
Ganytojų.
nisterio
Stresemann
laidotuvo;nug
]
an
g^
iSmetė
keturiolikos vyrų įgulos du žu
kie- mbs. Pamokslų sakė Galvesnčuli šone. Matyt, kiniečiai
Anų
vakarų
McVicker
teatvės
įvyksta
rytoj. Laidotuvė-1
tono vyskupas Byrne.
Ganytojas visose bažnyčio vo, gi kiti leidosi dviem val
daug kareivių praradę.
;
re
nušautas
plėšikas
pažintas
mis užsiima pati valstybė.
Kada auštant
pamatyta,
se teikė sutvirtinimo Sakra tim pagelbos ieškoti. P« pen
PONIA
CURIE
NETURTE
i
kai
P°
^^nald
Seott,
buvusis
kad laimėjimas negalimas, ke
mentų, plačiuose ir aiškiuose kių dienų kovos juos išgelbė
FRANCŪZAI LAKŪNAI
■
_
___
i
jūreivis.
Tai
atlikta
su
New
MAŽINAMA MĘKSIKOS
tumi vyriausi maišto vadai ka
pamoksluose aiškino tikėjimo, jo pakraščių sargyba.
SIBERIJOJ
KARIUOMENE
PARYŽIUS,
spal.
5.
—
Ra-'^
orko
policijos
pagelba,
kur
doros jr kįtU8 |ojc vietoje paliniai patys nusišovė. Ir tik
diumo išradėja francūzė ponia
kartų buvo areštuotas. sįtaįi<ar,^ius klausimus, juo iš- GRAIKIJA PERKA LAIVUS
tada įvyko pasidavimas.
PARYŽIUS, spal. 5. — IŠ
MEXICO CITY, spal. 5. —
Be 7 sargų ir tų keturių Curie, kaip praneša, gyvenan
sprendė ir visiems paskelbė,
Maskvos praneša, kad frnncūRugsėjo
mėnesiu
iš
Meksikos
Automobilių
aukos
ti
neturte.
Vyksianti
į
Amekalinių nusižudusių, 2 kaliniai
į Pilnos bažnyčios klausėsi pa- ATĖNAI, spal. 5. — Grai
zai lakūnai, kurie skrido į T.
.
t, .
a- * nn
kariuomenės
paliuosuota 15, dar nušauta ir keliolika sužei- rikų, kur tikisi jiagelbos gnu- 679 asmenys automobilių ne- mokslų, net kitų tikėjimų žmo- kijos valdžia Italijoje užsakė
Rytus, surasti uz 60 mailnj
,--------- ------- —
z,
•*
e<i
••
•
i
••
kareivių.
Šiandie
kariuo•„ keli gal mirs.
ti savo vedamiems darbams laimėse žuvo Cook apskrity nės ėjo klausyti. Ganytojas sau du karo laivus už 2,25O,«
nuo Čitos, Silierijoj, kur jie
,
.
,
8*. a’ w bkurių
menę sudaro apie 55,000 kaTš kalėjimo belikę vien griu išradimų dirvoje.
kiekvienoje vietoje susipažin 000 dolerių.
šįmet ligi spalių 4 dienos.
nusileidę.
t reivių. Praeitų pavasarį bu vėsiai. Nuostoliai siekių apie
davo su tos vietos papročiais
vo 75,000 kareivių.
j pusę miliono dolerių. Visų ka- DAWES APLANKYSIĄS
ir santykiais pats viskų apžiū
3,000 BRITŲ VYKS J
MĖGINO PABĖGTI,
PINIGŲ KURSAS
rėdavo,
dėkojo
tikintiesiems
liejimų
prisieis
atstatyti.
KaKANADĄ
SAVO ŠALĮ
NUŠAUTAS
NUTRAUKĖ SANTYKIUS
Jkorai
kaI,,.
—1-------------i ir ragipo juos prie meilės ti- Lietuvos 100 litų
$10.00
LONDONAS, spal. 5. — A-1 TTRANA, spal. 5. — Alba- jimo kieme.
LONDONAS, spal. 5.
DANNEMORA, N. Y., spa- kėjimo, Dievo ir doros, jsp?- Britanijos 1 sv. sterL 4.85
teinančių žiemų 3,(KM) nevedu- nija nutraukė diplomatinius--------- ■
■
'
Pranešta, tomis dienomis į A- lio 5. — Iš Clinton valstybi- jo apie pasireiškiančių blogų Francijos 100 frankų 3.91
šių britų bus lavinami prie santykius su Turkija, kadan- j CHICAGO IR APYLIN- merikų vyksiąs Ch. Dawes, A- nio kalėjimo mėgino pabėgti laikų dvasių, ragino vengti Belgijos 100 belgų
16.89
žemės ūkio darbų ir jie iš- gi turkų valdžia nenori pripa-i KĖS. — Nepastovus oras; ga- merikos J. Valstybių ambasa- • jaunas, bet pavojingas, kali- pakrikimo ir ištižimo gyveni- Italijos 100 lirų
5.23
nys Niek Mastro. Nušautas, me.
vyks į Kanadų apsigyventi.
žinti Albanijos monarchijos.
ii būt lietaus; kiek šilčiau.
dorius Britanijai.
Vokietijos 100 markių 23J0
MYLIMO GANYTOJO
VIZITAI

MacDonald Washingtone
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Šeštadienis, Spalio 5 d.; 1929

nės, bet lygiai ir franeuzų, anglų, ameriko
SVEIKINAME!
nų, italų ir kitų.
Ueloa kasdien, Išskyrus sekmadienius
Mat, dr. Stresemanas buvo vienas iš
PRENUMERATOS KAINA; Metams — $«-••. Pu
žymiausių
šių dienų politikų ir diplomatų 0 PAVERGTA3AI VILNIAU iteris nesigaili savo senatvės,
tei Metų — $8.60. Trims Mėnesiams — $8.00, Vienam
Mėnesiui — 76a Europoje — Metams $7.#0, Pusei Me Europoje, kurio
dėka visų nekenčiamoji
MES TAVĘS NEUŽ
nei jo vargo kuris jai priseitų — $4.00, Kopija .08c.
Bendradarbiams lr korespondentams raštų neffrą- laike karo ir po karui Vokietija buvo pasek
MIRŠIME!
no panešti lankant lietuvių
Una, Jei neprašoma tai padaryti lr neprlslunčlama tam
mingai sugrąžinta pasaulio politiuėn arenon,
tikslui pašto ženklų.
kolonijas, argi mes nepritarsi
ReCaktorlus priima — nuo 11:00 Iki 18:0* Tai.
kurioje
Vokietija,
ačiū
Stresemanui,
labai
Už
savaitės
minėsime
lietu

kasdien.
me jos garbingai misijai ir
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
greitai atsistojo pirmose vietose.
vių istorijoje labai liūdnas neparemsiine ?
Skelbimai sekančiai dienai priimami
B
Del to dr. Stresemanui kainavo daug sukaktuves — Vilniaus užgro Didžiojo karo metu mes dė
sveikatos ir, pagalios, gyvybė. Jis ir tuomet bimo sukaktuves.
vai. po piet
jome aukas niekelio neragina
energingai kovojo tarptautinėje arenoje už
1920 m., spalių 9-tą dieną, mi, gi Vilniaus išvadavimo
savo
tėvynės
inteiesus,
kuomet
jam
reik?j
sa
jcįus pačiam Juozui Pilsud-Įkovą dar neužbaigta, taigi ir
‘D R A U G A S”
jo įamiai ilsėtis ii gydytis. Bet jis savo tauLietuvos bajorui, išsi-įdabar stokime darban neragiLITHUANIAN DAILY FRIEND
tos reikalus statė aukščiau savo asmemnen geneliui, kuris nuėjo lenkams; narni, nes Vilniaus likimas,
Published Daily, Ezcept Sunday.
laimės, aukščiau savo gyvybės. Del
8UBSCRIPTIONS: One Year — $0.00, Slz Months
tarnauti, gi gen. Želigovskiui'tai musų senosios tėvynės li
— $8.60, Tkree Months — 88.00, One Month — 76o.
šiandien
statomas
šalę
pačiu
didžiausių
ir
(vadovaujant>
užgrobta Lietu kimas. Visi kai vienas stokiBurope — One Year — 87-00, Slz Months — $4.4*
Copy — .08o.
žymiausių vokiečių tautos žmonių, iškovo-;ivos
vog nuo
nuo aiužiŲ
amžių buvugi
buvusi gosti
sosti-. me Vilniaus vaduoti. ŠelpkiAdvertising in "DRAUGAS" brlngs best resulta.
jusiu
Vokietijai
palengvinimų
skolų
mokėji'
Advertising rates on application.
nė Vilnius.
me vilniečius ir kitus niusų
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago. me, istiaukimą alijantų kaiiuomenės is Pa-j j)ang kraujo pralieta, daug brolius kovojančius už pa
ulinio ir daug kitų laimėjimų.
Į gyvybių paaukota, daug kan- , vergtųjų Lietuvos žemių išvaįčių iškentėta, bet Vilniaus davimą. Lietuvi neužmirškime •
SVEIKINA FEDERACIJA.
lietuviai iki paskutiniosios gi Vilniaus!
naši ir nepasiduos, nors ir vi-1
Fed. Sekretoriatas:
Praeito mėnesio pabaigoje įvykusioji'gįems reikėtų kentėti ir žūti. j
180 Hale Avenue,
PAGERBIA VADĄ.
Lietuvos Katalikų Veikimo Centro konferen- j Laisvosios Amerikos lietu- į
Brooklyn, N, Y.
eija Am. Liet. Kat. federacijai kabeliu, po yį katalike! Vilniečiai lietu- '
Sugrįžo iš Europos J. M. gerb. kun.
kuriuo pasirašo prelatas Borisevičius, pi lsimi !viai sunkį{J lenkų vergiją, vilk VALSTIEČIŲ KOMUNISTIF. Kudirka, Marijonų Kongregacijos pro tė tokj pasveikinimą:
NIMAS.
i darni, šaukiasi i tave, brolau,
vincijolas Amerikoje.
“Kataliku Veikimo Centro konferenei- 'sesute, neužmirškite mus, pa
Ta proga rytoj yra ruošiama Aušros jos atstovai sveikina Amerikos Lietuvių Į gelbėkite mums k nusikratyti
Kas tik arčiau yra susipa
Vartų par. salėj gerb. vado pagerbimui va Katalikų Federaciją, dėkoja už padrąsinimą įsunkųjį lenkų jungą. Sužinęs su Rusija ir su jos gy
karienė, kurioj dalyvaus skaitlingas rinkti ginti katalikų teises savoje tėvynėje ir už
šelpkite mus musų varguose ventojais, tie visi yra vieno
nių žmonių būrys.
pažadėtų paramą, džiaugdamiesi ir tikėda ir prispaudimuose. Musų vai dos nuomonės*: bolševikų val
Sveikiname sugrįžusį iš Tėvynės — Lietuvos didžiai
Gerb. kun. Kudirka to pagerbimo pil miesi, kad Lietuvos ir Amerikos lietuvių keliai varu verčiami lenkiškai džios gyvavimas priguli nuo 1
niausia užsipelno. Jisai ne vien Marijonų katalikų ryšiai visados išsilaikys * kuo tam mokyties, musų gražioji pro-< • valstiečiu kurie sudaro 85° gerb. kun. Feliksą, Kudirką, Marijonų Vienuolijos Provincio; lą Amerikoje. Rytoj, Aušros Vartų par. salėj įvyksta gerb.
Vienuolijos ugdymui daug dirba, bet jo nuo priausi ir užtikrins bendrų reikalų ir sieki tevių lietuviškoji kalba nie- j nuošimčius visų Rusijos gy
į Provinciolo pasitikimo vakarienė.
pelnai ir visai mūsų visuomenei yra dideli. mų pilnutinį klestėjimų”.
įkinama,* gi jos vieton bruka-į ventoj ų. Jei Maskvos valdžiai
Kur tik jo kritiškojo proto ir praktiškų pa
ima slaviškoji, lenkų kalba, pavyktų valstiečius sukoniuKiekvieno kurčnebylio as
tarimų paklausyta, visur buvo laimėta.
Pasirodo, kad kongreso narius norėda- Vietoje lietuviškų papročių, nistinti, tada bolševikai lai-!^°^i atsitikimą Lenino lai- Į
meny gamta tartum nori pa
Marijonų Vienuolijos skyrius Amerikoje vo palenkti savo atstovaujamų idėjų pusėn mums užmetama šlėktiškos mėtų, nes ilgiems laikams už-j^uls:
žmonėms, kad tas, kunuo 1913 metų iš dviejų kunigų, šiandien ne vien įvairios protestantų sektos, ne vien vergijos dvasia. Kiekvienas tikrintų savo valdžiai gyva- j 1920-21 metais Tambovo, rodyti
.
, •
i
v • i ris nemoka klausytis, neveryra išaugęs į gana skaitlingą organizaciją, probibicionistai, bet ir žymūs kapitalistai, musų pasijudinimas budriai vimą. Jei
ne — bolševikų vai- ' gubernijoj
išalkę valstiečiai
i
J
a
kuri išeivijos gyvenime vaidina labai svar- i Kapitalistų pasamdytojo agento Sliearer byla sekamas, kad įneš nei atsi- džia gyventų nuolatiniam pa-1 sukilo prieš Lenino valdžią. l^as ir’ a
bią rolę.
j yra labai įdomi. Tam tikra kongreso komi- kvėpt laisvai negalime. Tai vojuj ir galutinai ,priliptų Norėta juos gražiuoju numalGraži kalba — tai puošniau
Marijonai dirba rimtą spaudos darbą, sija ištyrė, kad tam agentui mokėdavo^ di gi, broliai ameril^efiai, Neuž liepto galą, / -jj,----;
'sinti. Tas nepavyko. Kada
.
v.
sias
balinis minties
rūbas;
laiko misijas, kurią kolegiją, užlaiko skait deles pinigų sumas, kad jis kovotų nusigin mirškite bent juf*-taiusų kan- Kas yra tas valstiečių ko--. pagaliau dešimtys tūkstančių ..
v.
. .v
jis
tinkamas
tik
žinomais
iš
muni.stinimas 'i
lingą naujokyną, veda keletą parapijų, uo klavimo idėją kongrese, o taip pat ir už čių ir mus atjauskite. *'
valstiečių pradėjo pulti mieskilmingais atsitikimais; kas
Spalių 9-tą dieną visi lietu Tai jų atsavininias nuo že i tus, juos malšinti pasiųsta
liai dirba musų organizacijose. Provinciolui, sieny.
dieniniam reikalui netinka.
Tai mat kokių esama “patriotų”.
viai mini Vilniaus užgrobimo mės ir visokios privatinės sa- ' raudonoji kariuomenė.
Už
visiems tiems stambiems darbams tenka va
dovauti.
sukaktuves. Pamaldomis baž- vasties. Bolševikai yra nuo kiek laiko Leninui pranešta,
Jeigu kas nors mažai kalBolševikėlių
šlamšte
kaž
koks
jų
cennyčioje už žuvusius Lietuvos monės, kad kiekvienam so- kad ir kariuomenė pradėjus
Tat, šia proga ir mes sveikiname di
v . , .
... .
,
v.
ba, tai dar nereiškia, kad jis
karžygius kritusius kovose už dziuj valstiečiai
turi gyventi linkti į valstiečių pusę.
, ’
, .
’
džiai gerb. kun. F. Kudirką ir linkime svei tras štai ką paskelbė:
•ir žemę
r
i.r
i.
i
•
1
daug
galvoja,
nes
daug
Visi,
kurie
turite
blankas
rinkimui
auVilnių
ir
kitas
Lietuvos
dū

dirbti bendrai. Žeme i _ . T
, .
® °
d
° yra
katos ir toliau sėkmingai darbuotis Dievui
....
- , , .
.
Tada Leninas tuojaus pa- ! kurčenebylių ir dar daugiau
kų dėl pirkimo traktorių, tuoj priduokite! lįs. Salėse prakalbomis, tai turi prigulėti
valstybei, gi
.
.
/ J
65
ir Tėvynei.
keite savo taktiką. Kariuo- : kvailanebylių.
komitetui.”
'.dienai pritaikintais koncer- valstiečiai turi ją dirbti vie
menę atšaukė ir sukilusiems i
-----------. I
Ką
tai
reiškia?
Ar
ne
tai,
kad
bolševikų
'
tais,
lošimais
ir
t.
t.
ir
visas
nas
visiems
ir
visi
vienam.
DR. STRESEMANN.
valstiečiams pasiuntė keliais į Kalbėti daug
patogiau,
agentai renka aukas Rusijos Sovietams trak-'tos dienos parengimų paja-ĮTik tuo budu jie gali sau už....
. , T v, . ,
.
v . .
torius pirkti? Mat, kokia pažanga Rusijoj imas skirkite Vilniaus našiai-j tikrinti pakankamą kiekybę ^‘au inia1, 1,iai‘
1 - al uo kaip rašyti. Net pats he\a
Prieš porą dienų Berlyne mirė dr. Gus prie bolševikų, kad ir traktorius reikia pirk- čių ir kitų kultūrinių įstaigų į maisto. Gi kada
valstiečiai Inais u va s ieciai
uojau. kuris taip
znai ilgai ka
numalšinti.
bėdavosi
su
Moze,
— parašė
tavas Stresemann’as, Vokietijos užsienių rei
ti Amerikoj surinktomis aukomis.
parėmimui.
kas sau valdo žemės sklypus,
parėmimui.
jam viso tik dešimtį įsaky
kalų ministeris. Tą poziciją jis laikė per
Nenuilstančioj!
Vilniaus kas sau dirba, tokiu budu ne Į tai atsižvelgus, Maskvos
keletą metų. Keliais atvejais buvo Vokieti
Lietuviai bolševikai Chicagoje, mato darbuotoja p. Eniilija Vileišie- gali pasigaminti reikalingos valdovai jau kelinti metai mų.
(“R.”).
jos kanclierium.
mai, bankrutuoja. Savo mulkinimo darbui nė, nežiūrint 60 metų amžiaus, j kiekybės maisto. Iš to kįla ai darbuojasi valstiečius komu-

‘DRAUGAS’

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

iki

jj

Nors dar neseni tie laikai, kada vokie
čiai buvo nekenčiami, pajuokiami ir žemi
nami. Tačiau šiandien prie dr. Stresemann’o karsto liūdi ne tik vokiečių žynųis žmo-

nebesuranda žmonių lietuvių tarpi1, jų ieš-'dar lankosi po Amerikos lie- kis, badas, neramumai ir nistinti. Vienur jiems tas iš
ko juodukuose, kuriuos nori apgyvendinti tūvių kolonijas aiškindama prieš pačią valdžią sukilimai. dalies sekasi, kitur ne. 'Nės Reir.kite tuos Profesionalus
“raudondvario” apylinkėj, iš kur išleidžia Vilniečių vargus ir rinkdama
Bolševikų valdžios priešą- žmogui savastis ' yra įgimta ir Biznierius, kurie garsinasi
savo biaurų šlamštą.
Grūdas.
dienrašty] “Drauge’
aukas. Jei šioji garbingoji nieky stovį komisarai pasakoja jo dalis.
.'-'.V. ...

»

(Pabaiga)

Jo veidas paraudo ir jo širdyje plau
kė dangiški garsai... Lig šiol jis daug ko
ieškojo... Ieškojo to, kas degantį sielos
troškimą prigesintų... Ilgai ieškojo... Iš
tolo pamatė ir miesto tamsiąsias paslap
tis... 'Tačiau jau šiandien priėjo gyvenimo
tiesą: kilniausia laimė — džiaugtis Die
vo tvariniais, kurių žfnogus dar nespėjo
perdirbti, ir nulenkti savo širdį skaisčiau-,
siajai meilei — Tvėrėjui..
Dabar kaimiečiai jam liko tokie bran
gus... Tai kas, kad jie nemoka miestiškų
papročių, bet jie turi atvirią širdį, ir kiek
vienam be, veidmainingumo rodo jų, kas
tik moka jon pažvelgti...
Temo...
Naktis stipriai prispaudė žemę. Iš,
dangaus tūkstančiai žvaigždelių metė į
ją savo žvilgsnius, o švelnios, švelnios mi
glos, tarsi nekaltos mergaitės rankos, ap

supo Pakalnių sodelį....
— Vaikei, ką misliji? Juk tu susirg
ti gali; tokia dabar vėsuma pasidarė, —
greit priėjo motina ir ant peties jam pa
dėjo ranką...
— Ne, mama, man čia taip labai pa
tinka, kad- aš ir atsitraukti negaliu..
— Žinokis, vaikei, tik, veizėk, nesu
šalk... Motina nuėjo.
Vėl slenka malonios, glostančios va
landėlės... Taip aiškiai jauti kvėpuojant
visą žemės gyviją...
Kaimo gale pasiliejo dainelė ir ma
loniomis srovėmis išsiškleidė Sekminių
vakaro tyloje. Dainelė akimirksny suju
dino Prano širdį: tuoj ištryško kelios ašaros... Dabar jis dar geriau suprato ra
dęs tai, ko taip ilgai ieškojo...
— Viešpatie, kiek čia ramumo ir lai
mės! — prašnibždėjo.

— Kad aš taip bijau; man taip gė
da... — čirškė jauna mergaitė.
— Eik tu višta, višta... Nebūk mažas
vaikas. Paprašyk gražiai ir ateis..
— Na, gerai..
Pro vartelius sodėlin įslinko mergai
tė ir palengva priėjo prie lango, kuriame
pastebėjo užsimąsčiusi Praną. Sustojo ir
susimaišė.. Paskui prislinko arčiau ir
kukliai prakalbo:
— Gal tamsta pas mus padainuoti
ateitumei?
— Gerai, sesut.. — susijaudino Pra
nas.
Tuoj pasikėlė ir nuėjo gatvėn. Ten
rado buri jaunimo. Šie tokie širdingi jam
buvo... Greit oran vėl išsiskleidė dai
nelė... Protarpiais pasigirsdavo ir Prano
stiprus balsas...
Naktis siautė žemę... Miglos sutiršDainininkai ėjo arčiau. Po valandėlės
tėjo... a! ‘matoma Dievo ranka išsitiesė
Pranas jau girdėjo juos ir kalbant:
— Kad man taip nedrąsu — geriau ant ž^tnės veido ir laimino jaunąsias, ne
kaltų linksmumu trykštančias širdis...
tu eik pavadink...
O Sekminių gėlių kvapas mntoniai
— Ale ko ten bijoti, juk jis visuo
dvelkė nno laukų sodų ir pievų..
met ateidavo padėti dainuoti...

BROLIUK, NEVIRKDINK SESELĖS!,.
Katkuvienė visai susilpnėjo. Jautė
besiartinant- mirtį. Tad pasišaukė Izidoriuką ir pro ašaras kalbėjo:
— Ko tu, Zidorėl, toks išbalęs?.. Ne
bijok, aš dar ilgai gyvensiu, — tai tarus
ji nutilo. Po valandėlės lupos vėl sukru
tėjo :
— Eikš, atsisėsk arčiau — nebijok.
Aš tau papasakosiu ką nors. Jis atsisė
do ir nuliūdęs laukė.
— Aš truputį su tavim pašnekėti no
rėjau: tu, sakau, laiko dabar turi ir a?
šiandien geresnė. Gal Dievas duos ir at
sikelsiu rytoj.. — dar labinu ji ašarojo...
— Zidorėl. Jei Dievas mane jau ne
belaikytų — veizėk, Julytės tik neuž
miršk. Tu, žinoma, kaip pnvdtempsi: esi
vyras, jei busi doras, grobstys tave gaspadoriai. Bet, ot. ta nabagėlė, .Tulė sakau,
ji daug vargo matys... Kas ją tokią netur
tingą... Neatsiskirk, Zidorėl, nuo jos —
klausykitės vienas kito. Nebijok ir su

barti jei reikės kada — vis didesnis esi,
supratimo daugiau turi. O mergelei vis
greičiau ko nors blogo nutinka. Ale tau
tik vieną daiktą, Zidorėl, pasakysiu: kaip
Dievą myli, tik jau anksti nesiženyk —
nepulk į bėdą be laiko. Jau ir protelio
kiek turi, pats gali suprasti, kokie da
bar žmonė!*!.. Gal tau ir suriku tą galvelėn įsidėti — mažas dar esi, ale paskui
gerai pamatysi... — pasipylė jai naujos
karštų ašarų srovės... Ir nutilo.... Sunkiai
prisivertusi, kiek nurimo ir verkšlenan
čiam šuneliui pasakė:
— Zidorėl, ar tu verki? Neverk, vai
kel. Juk tu jau toks gudrus esi — kan,
čia verkti. Gal valgyti nori?..
— Ne.. — atsakė Tzidoriukas.
— Nieko blogo apie mane nemislyk.
Eik su vaikais pabėgiok... Gal Dievas
duos ir atsikelti ryloj... — labai abejingai
ji ištarė paskutinius žodžius...
Nusiminęs Tzidoriukas palengva iš
slinko laukan. O ji, likus viena, velke ii
verkė.. Verkė ir meldės — prašė Dievu
lio, kad kiek nors ją dar pasauly palai
kytų...

&
Šeštadienis, Spalio 5 d., 1929
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f Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

Lietuvos laisvamaniško jau
ninio sąjunga savo organe gar
sina šitokias knygas:
“Jurgdala. Antras meilės
vakaras arba kaip moters my
Ii vyrus”.
“Jurgdala. Senberni!}, išpažin
tis arba kodėl šių laikų vy
rai nenori vesti.”
Kaip matote, koks jauni
mas, tokia ir “literatūra”.
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sam išeiti ir po stambių žvirų pavaikščioti: — jausmų
rasis tiek, kad net prakaitas
išmuš. Taip daro Lietuvos
moderniški poetai — futu
ristai. Bet kad jų kojos prie
žviro pripratę, tat jie, užsi
manę “poezijų” tverti, basi
eina po rugienas pavaikščioti.
Vienas toks moderniškas
“poetas”, dagi laisvas, pa
vaikščiojęs po rugienas, rašo
laisvojo jaunimo laikrašty:
“Ne tam dainuoju, kad pa
girtų
“Ar nupeiktų,
“bet kad prisiminiau ru
gienas,
“kurios padūkusiai kojas
bado.
Ar buvo kam seniau galvo
je, kad rugienos “poetams”
bus įkvėpimas?

čių ir vienuolynų. Be to įtaisė
devyniolika Kristaus kančios
pagerbimui koplyčių, arba
Kristaus kančios kelius. Sa
kytus kelius išbarstė, parvež
ta iš Palestinos, šv. žeme.
Pirmų kartų tuos kelius ėjo
pats vyskupas Jurgis Tiške
vičius. Daugumoj vietų vys
kupas net klupščias ėjo. Už
šių Kristaus ančios pager
bimui įtaisytų kelių išvaikščiojimų šv. Tėvas suteikė gau
sius atlaidus. Be to, vysku
pas Tiškevičius
išsirūpino
šios vietos bažnyčiai šv. Kry
žiaus Medžio dalį, ant kurio
musų brangiausias Išganyto
jas yra miręs.
j

Be šių brangenybių Žem.
Kalvarija dar yra garsi ir šv.
P. Marijos stebuklingu pa
veikslu. Šis paveikslas yra iš
Rymo parvežtas. Knygose įrašvta, kad 1648 m. Livavi. *
.
_ , . .
čiaus sirgęs sūnūs. Gydytojai
jau atsisakė jį pagydyt, ir
Brooklyno laisvamanių lai
kraštis savo skaitytojams tei AR JIE TEISYBĘ SAKO? net buvo tris dienas marina
mas. Nebeturint žemėje jo
kia tokių žinių:
kios pagalbos, tėvas melsda“Chieago, 111. — “Drau
Gera
mintis
nelaimėj
Y"
masis daro tokį įžadų: jei jo
go” piknikui skirtas radio aPasek.
,sūnūs pasveiktų, tai jis su su
paratas, kaipo dovana, iš ra pusė laimės.
Į num eisiąs Kalvarijon pagarnakties iš mokyklos pavog
Gyvenimas teikia daugiau binti Švenč. P. Marijos. Vos
tas”.
mokslo
negu kapa (60) filo-jtįk baigus tėvui maldų, suO “Drauge” buvo rašyta,
kad Dievo Apveizdos parap. zofiškų galvų, besiknisančių • nus atsistoja sveikas. Tėvo
Prus.
j padarytų įžadų paskui abu
radio skirtas bazarui buvo iš khygose.
kuo širdingiausiai išpildė.
salės pavogtas.
Viename
lenkų
laikrašty
Kažin, ar ir visos tokios ži
Kaip visais laikais, taip ir
nios to laisvamanių laikraš skaičiau tokį proto ir širdies ! ir šiandien iš įvairių vietų
“skarbų”: “Meilė be pavydo
čio ?
ėinonės keliauja į šių stebu
— tai kaip lenkas be ūso.”
klingų vietų. Daugiausia žmo
Jeigu kuriam musų poetui
nių ateina per Švenč. P. Ma
Delei vedusių moterų išdi- rijos Aplankymo šventę. Ši
nesiseka eilės rašyti, jausmų
,neturi ir neturi kuom jų su kumo ir aukštų minčių, dau Dievo Motinos paslaptis iškil
žadinti, prof. Kampininkas gelis greitai į neturtų įėjo.
mingai apvaikščiojama per
K. W.
pataria nusiuvus kojas badvylika dienų, nuo liepos 1
ligi 12 dienos. Seniau į šių
šventę procesijomis ir pavie
niai žmonės atkeliaudavo apie 26,000, 30,000 maldinin
Musų šventoje Žemaičių Gardų sodžius priklausė Že- kų. Gi šiais metais buvo dar
žemėje, kur plačios pievos, j inaičių vyskupams. Ant aukdaugiau. Vien tik komunikur derlingi laukai, kur vin- što kalno stovėjo medinė, šv. įkantų išdalinta apie 28,000.
giuotas Varduvos (dabar va-j Jono garbei pavesta, bažnyįBuvo atkeliavusios šių paradinamas
Cedrono)
upelis čia. Ji statyta vyskupo Sta-» ..
.. * „ ■,
.
nrVo
Procesijos: I^dvibskio,
tarp kalnų kalnelių tyliai nislovo_ Kiskos
(1619-1626
* z
&-i .
*i -j».
.
Švėkšnos,
Silavos,
Alsėdžių,
plaukia, o ant tųjų kalnų ir n,.), Čia gyveno t* venas
Krtn0 Mal.iatlipoKs.
R ;
kalnelių stovi devynioilka kunigas. Valdant Ze.ua,flų
Kristaus kančiai pagerbti ko-! vyskupij, vyskupui Juug.u. g08 proces..a
m.),_
». ,
. .
plyčių ir didi muro, dviem Petkevičiui (1567-1574
. .
j iškilmingumo šįmet suteikė
aukštais bokštais, renesanso protestantai ta,p is,galėjo,■.„wla„kvma8 j Sventę Jo p„.
stiliaus, bažnyčia, o prie baž kad visuos Žema,c,uos hko .(]nyW Monsign FaMutti
nyčios, šiaurėj pusėj, balti mu tik septyni kuu.ga, ir astuoJo EkMelenaijos Telsių
ro namai — vienuolynas, ir nios bažnyčios. Vyskupas Mer vyskupo J. Staugaičio. Kuniapylinkėje kelios dešimtys kelis Giedraitis (1575-1609 .gų buvo 55 ir. klierikų 32.
medinių namų — namelių, tu.), kovai su protestantizmu, ])abartjng niuro bažnyčia pra
tai ta vieta dabar vadinama buvo parsikvietęs į kitas Že dėta statyti 1780 ar 1783 m.
Žemaičių Kalvarija. Ši vieta maičių vyskupijos vietas vie- Ji baigta tik 1823 m. 1896 m
seniau
vadinosi
Gardais. „uolius bernardinus ir jėsu,-^ (,
..
Pet
lūs, gi vyskupas Jurgis TiS- •
nletų vėl buvo atnaujinkevičius 1637 m. parkvietė ta. T. T. Domininkonai Ž.
tam pačiam tikslui j Gardus Kalvarijoj gyveno ligi 1889
T. T. Domininkonus. Jiems t m. Čia esamų kunigų skaičius
pastatė didesnę .medžio bažny kartais siekdavo į 20. Jie tuPirm. A. Nausėda
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044
Rašt. P. Fabijonaitis
2350 So. Oakley Avė.
Ižd. Kun. F. Kudirka
2334 So. Oakley Avė.

rėjo šešių skyrių mokyklų su jubiliejus — 1948 m. Dabar teris išteka už vyro, ji turi,kainos daug aukštesnės. Per
gimnazijos teisėmis. Mokinių į jau daromos pastangos tuos imti jo vardą. Tas yra tik . kant ukj, reikia atsiminti, kad
būdavo apie 176-300. Čia mo-j jubiliejus kuo iškilmingiausiai pripratimas. Labai daug pro svarbu yra turėti užtektinai
fesionalių moterų vartoja sa pinigų kol galima pelnas da
kinosi ir garsusis Žemaičių į švęsti.
7
blaivybės apaštalas vyskupas I visuomet krikščionims ma- vo pravardes. Tas yra lega ryti.
Valančius ir istorikas Sumi j lomi tokioj brangioj ir šven- liu. Keliaujant, kuomet turi Nelabai senai Dr. G. F.
pasirašyti vardų, gerai pasi
nąs Daukantas.
j toj vietoj gyventi. Bet už vis
Warren iš Cornell universite
Rusų valdžia mokyklų už-, gražiausia ir įspūdingiausia rašyti sekančiai “Mr. John to sakė — “Dabartinis laikSs
darė ir T. T. Domininkonus j()j per šven(, p Marijog Ap. Mitehel ir žmona, O. Braun”.'‘vra geriausias laikas pirkti
1889 m. ištrėmė, pradžioje l ankymo šventę, vietos žinoKLAUSIMAS. Noriu pirk- ūkį. Žemės kaina yra žemesLatvdjų (Aglonų), o vėliau įinių vadinam;> “Didžiųjų Kai- ti ūkį rytuose. Kada geriau nė, negu buvo 'per ilgų laikų,
Rusiją. Nuo to laiko čia dir- varijlf Tuomet minių mi- pirkti: pavasarį ar rudenį? Per pereitus dviejus metus
bo kunigai pasaulininkai. Ku nios žmonių suplaukia iš vi-.
L. M., Chieago, III.
aplinkybės visame New Yor
nigas Tamašauskas per dvie sos Lietuvos , ir visi čia mei- ij ATSAKYMAS. Perkant ūkį ke, New Jersey ir Naujoj
jus metus atstatė sudegusių i jįĮasj visi čia gieda. Visa rudenį žmogus perka ir vi- Anglijoj vis gerėja”,
bąžnyči,. Kun. Petrauskus at- |t.pylin’ki pav.;rsta
F. L. I. S.
lyg ! di sus javus, bet rudenį ūkių
remontavo Kryžiaus Kelių ko džiausių šventovę. Žmogus vi- .
plyčias ir bažnyčioj įtaisė G sa tai matęs ir kitų kart bū
altorius. (Pirm sudegimo baž tinai stengiesi čia ateiti, o ne
nyčioj buvo 20 altorių; gi da- galėdamas eiti, rodos, šliaužbar yra tik 10). Kun. kanau- L. 5|ial,žtu„,; knd tik atvyku3
■liukas Plikys apdengė kop-1, f]1>
yiet% viyil
j§.
lyčias, bažnyčių ir įtaisė var vydus ir su visais karštai pa
pus. Mat, senuosius varpus simeldus.
vokiečiui buvo išvežę. MeiVeismunietis.
v
,
NEW COLUMBIA UTHUAN1AN RECORDS
liai vietos žmones kunigų kanauninkų mini ir ilgai ilgai
10 Colių 75c
dar jį minės. Įkurus Lietuvoj ĮVAIRIAIS REIKALAIS.
K. MENKELIUNIUTfi ir F. STANKŪNAS
Su Orkestroa Akompanimentu
Bažnytinę Provincijų, į Ž.
16139-F
Oi. Skauda. Skauda.
Liaudies Daina
KLAUSIMAS. Ar tekėjusi'
Ai Žirgelį Balnosiu
Liaudies Daina
Kalvarijų Jo Ekscelencija
A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS. Duetas
Telšių vyskupas teikėsi 1928 moteris guli vartoti ne Tyroj
Su Orkestroa Akompanimentu
16138-F
Kačiukas (A. Vanagaitis)
Komiškas Duetas
m. parkviesti T. T. Marijo bet savo pravardę? Klausimas !
Salta Žiemuže (A. Vanagaitis)
Komiškas Duetas
nus, kurie čia dabar ir dirba. kįlo pereitų vasarų, kuomet J
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA
keliavau su vyru ir užsiregis- ■
MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Ž. Kalvarijos bažnyčios tri
Dainuoja A. Saukevičius ir Marė Urbas
16137-F
truojant viešbuty raštininkas |
Fr. Yotko, Vadas
jų šimtų metų įsteigimo jubi
Žalia Girelė
Orkestrą su
nedavė man pasirašyti savo'
Lik su Dievu. Panytėle
Pripuolamu Dainavimu
liejus bus 1932 m.; Kristaus
pavardes.
t
F. STANKŪNAS. Baritonas
kančios kelių įsteigimo jubi
Su Orkestroa Akompanimentu
16136-F
J. S., New York City.
Piršlybos Amerikoj
Komiškos
liejus — 1939 m.; pirmojo
Neišpildomas Prašymas
Dainos
knygose įrašyto per Švenč. P.
ATSAKYMAS. Įstatymas
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA
MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Marijos užtarimų
stebuklo |nereikalauja, kad kuomet nioFr. Yotko. Vadas
16135-F

Naujausi Lietuviški

g
B

T’

AGITATORIAI.
Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Avt.
A. Valančius
;
122G S. 50 A v. Cicero. J ,
J. .Dimšo
;
3221 Limo
M. Šlikas
10555 So. SUte St.

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdyba arba
agitn tf rins.

B

B
B

B

%

I 4
4

Radio
THE

SHOICE

OF

16134-F

RALPH V. JUŠKA, Baritonas
Su Orkestroa Akompanimentu
Kaip Aš Buvau Jaunas
Kad Širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)

16133-F

BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ
Žydeli-Judeli (Dainuoja F. Stankūnas—
Orkestrą su Pripuolamu Dainavimu)
Kariška Polka
Orkestrą

16132-F

ANTANAS VANAGAITIS. Baritonas
Su Orkestros Akompanimentu
Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis)
Komiškos
O Jūs Kriaučiai (A. Vanagaitis)
Dainos
ANTANAS VANAGAITIS Ir M. ŽEMAITE

16130-F

Margarita (A. Vanagaitis)

Komiikos

Be Nosies (A. Vanagaitis)

Dainos

B

THE

•į
B

EXPERT§

VibraControl

B
B
B

Yra atsakymas yra d i
džiausiąs dalykas dėl
radio!! Tikras tonas
yra gaunamas tik per
Fada setų, išvystytų
per metų metus Fada
inžinierių.
Pagalios,
tikra
reprodukcija
gaunama be gadini
mo, ūžimo ir čirškė
jimo.
Screen Grid Vibra
Control iuojanti Fada
25 su dynamic spykeriu.

2
jjjį

16129-F
|

GENERAL RAD'O STORE
3856 Archer Avė.

Time and Tide

Liaudies
Dainos

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA
MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Fr. Yotko. Vadas
Dainuoja A. Saukevičius
variau Lyseles, Valcas
Jonelio Polka

šių ir daug kitokių rekordų pas
JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 3. Halsted St Tel. Boulevard 4705

Pirkite

B Columbia Records
‘»*wj>roczss

B

B
B
B
*4

Viva-tond Recording-lhe'Records without Scratch

$165 be tubu
Mes betiname $100, kad tamstos negausite geres
nio radio ūži Fada niekur. Del persitikrinimo pašauki
te mus telefonu Lafayette 6195, o mes mielu noru pri
siusime į jūsų namus ir įtaisysime Fadų dėl išbandy
mo dykai. Jei nutarsite pirkti, tai galėsit mokėti cielus metus, bo jokit) procento. Mes garantuojame musų
radio dviem metam. Tūbas garantuojame šešiem mėne
siam. Pirkite sau radio iš lietuvių Radio expertų, nes
iš mus pirktas radio laikys ilgiau ir veiks geriau.

B

Šokikų Polka
Naujų Metų Polka

B

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA

REKORDAI COLUMBIA B

g

“Magic

Notės”

I

I

LIETUVOS ŪKIO BANKAS

y

Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai
užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
tu. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr.

Chieago, III. |

Vaits for No Man.

s
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SeStadiems, Spalio 5 d, 1929

būt žinai, kad moterys ir Vol dentienė, o aš busiu mistrų t ‘ Įspėk, jei esi mandras.
įyor”. Atvirai jo pusėj dabar
demarų nuvertė.”
Į pirmininko žmona.”
j darbuojasi S. S. Kresgis, miKada galima vandenį siete
••
Jurgis.
—
“
Well,
gal
ir!
------------l lionierius ir savininkai dešininešti? Kada būna sušalęs.
Geras biznis.
1 teisingai žmonės sako. kur Orlando (Floridoj) laikraš
itai
pasišventusios
Dievui
tartukinių
krautuvių.
mrSBUKGH, PA.
ipats’kipSas " išgali" įveikti, tis įdėjo tokiij žinių:
Kas tas, kurį perki jardais,
liauti, žmonijai apšvieti} nešti i Charles Bowles, buvęs tėis- Draugas. “Kaip biznis
dien!
Valaisi
pirmyn,
tur
“Aliumi žmogus prisipažino lo mutuoji pėdomis? Kauras.
moterį pasiunčia.
ir musų lietuvių žūstanti jau- darys, rezignavo iš tos vie-1
but?
’
\
pats sau gyvybę atėmęs.”
Spalio 4 d. pripuola šventė; ninUj, gelbėti. Kiekvienas lie.
i
1
Kas ta žųsis, kuri dienų po
tos, idant gauti majoro vietų.
Aptiekorius.
“
O
taip.
SianŠv. Pranciškaus, kuris gimė i tuvis, ar jįs turi vaikučių
‘ Bobų.” galybė.
Jonukas. “Tėve, tu esi la grindis slampinėja, o naktį
Asyžiuje, tryliktame šimtme-Į jeįsti mokyklon, ar ne, vis at- Kaipo teisdarys, buvo neblo- (lien pardaviau pašto ženklų '
kampe tupi? Šluota.
tai laimingas žmogus.
bet jis yra žinomai re-;už 78 ce„tus ir dvi pašto at-1
tyje, iš turtingų tėvų. Šven-jį jaučia sesučių darbų ir paįiiiamas k u klūks klano.
' \Į
Tėvas. — “Kaip tai?
vi ruti.”
tasis nuo pat jaunystės ne- siaukojimų. Ir kas bėgai dau-A
Kas tas, kuris ėda kaip ka
Jonukas. — “Šiemet tau
Bus
daug
kitų
kandidatų
į
įnylėjo pasaulio, nei jo tur- gįau pasiaukauti už Seseris?
nereiks man naujų knygų pir- tė, išrodo kaip katė, žiuri kaip
Atsargumas nekenkia.
'Jos atsižada linksmybių, atsi- “Councilman” vietas. Bet jų
kti. Aš, mat, paliktas tamejkat‘S eina kaip katė, bet ne
Daktaras. ‘‘Taip,
turite
Jaunikaitis, apsirengęs ei- 'žada turtų, atsižada pasaulio, kandidatūra
netaip mums
pačiame mokyklos skyriuje.’’’j katė? Kačiukas.
gėtos drabužiais, išėjo į kai-' apleidžia namus, apleidžia bro svarbl- J U yra suvirš penkias- kokį nors kroniškų blogumų,
nus melstis ir prisirengti tar-liukus ir ir sesutes,*net ir sa- dešimt, todėl sunku juos ir kuris sunaikino tamstos sveivo tėvelius. O delko? Tik Die tvardyti. Jeigu butų galima J kat4 ir laimę”,
nauti Dievui. Po tų rekolekci
CUNARD LINIJA LIETUVON
vo garbei, savo' sielų išgany- visus naujus išrinkti, negalė-j Ligoms, “šš! Atsargiai, po
jų sugrįžo savo miestan, pra
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai 15 New
se)s
niui ir žmonių labui. Todėl 1V buti miestui nuostolio, nes|nas daktare, ji čia pat
Yorko j Southampton kas Sereda vienu Iš milžinų ekspresinhj btvų
dėjo rinkti pinigus ir taisyti
tvirtai tikime, kad Dievas ’ prastesnių už tuos, kuriuos dl- kitam kambary.
BERENGARIA
AQUITANIA
MAURETANIA
bažnyčias, kurios buvo apleis
o paskui saužemiu J Kauna.
lu iš New Yorko | Kauną $203
mus neapleis ir gailestingi turim dabar, rodos, nebūtų gaTaubelienė (į Gretėnienę)
Pamatykite Londoną pake
lr brangiau. Atskiri kamb., er
tos.
Susirūpinę.
ly. Taipgi tiesiai t Londo
dvi vieta, geras naminis val
žmonės nepamirš.
'imia rasti.
- “Šš... ir mano markė kiną kas Pėtnyčią nauji, alie
gis, mandagus tarnavimas. Del
Sykį per pamokslų išgirdo
jų varoAit laivai. Trečios
kitų Informacijų klauskite bile
Nužemintai prašome k‘lebo-‘ Išskiriant kandidatus, bus
klejos laivakortės i abu gaCunard agento, arba rašykite
Jėzaus žodžius; ‘‘Jei kas nori
Gretėnienė. — ‘ Kaip tai ?1
tiesiai pas:
nų, pagal nuožiūros, padary- uu pataisymai miesto įstatų:
eiti paskui mane, teišsižadaf
346 No. Michigan Blvd.
“Nuversiu i CUNARD LINE'
Taubelienė. —
ti vajus ar rinkliavas arba Vienas
teismo, specialiai
ciiiccso, m.
pats savęs, teima kryžių ant
Valdemarų, tu pasiliksi prezivakaiėlius Šv. I ranciškaus vįen kaltinimui ar baudimui
savo pečių ir teseka mane.”
Vienuolyno naudai.
Taipgi automobilistų. ’ Vadinamas
Šventasis pritaikė tuos žo
prašome visų draugijų prisi- \<Tratfic Court Amendinent”.
džius prie savęs. Tuojau ap
dėti prie to brangaus tikslo,
abejonės, kad šis pataileido pasaulį ir tapo vienuo
pagelbėti Vienuolynui auklėti Symas laimės, nes ir reikia to
liu.
tas neturtingas mergaites — kios įstaigos
Šventasis savo dievobaimin našlaites? Kaip iki šiam laikui
Taipgi bus balsuojama kid
gu gyvenimu daugybę jaunų geraširdžiai žmonės nepamirvyrų patraukė prie savęs. Jo šo Vienuolyno, taip ir dabar ^as Pataisymas. Dabai turim Baltrus. — “Ar girdėjai,
regulos buvo aštrios, bet pa atvers savo geras širdis išties ^vynis koncelmonus, bet jei-Į ad Chicagos lietuvių Brilaimėtų pataisymas, tai jų dgeporte moterys pradeda vy
vyzdingos. Jis priėmė savo gailestingas rankas tam švenskaičius
padidėtų iki 15. Da rus už nosies vadžioti.
Vienuolijon visus beturčius' tam tikslui.
Musų Warauzė 3343 South Halsted-St., turi buti perkelta
bar
už
koncelmonus
visus
bal

Aukas prašome siųsti sekan
dievobaimingus vyrus.. Taip
Jurgis. — “O, sakai, kad
kitur. Kad sučedyti mufinimo lėšas penkiasdešimt (50) tūkstan
suoja
visas
miestas,
o
ne
da

tad trumpu laiku Šv. Pran čiu antrašu:
ten bobų klausimas pasidarė
čių Radio stakas bus išparduodamas už labai sumažintų kainų.
limis arba distriktais. Šis Pa'i aj-tualus ”
ciškaus Vienuolynas tapo pla Saird Francis Convent,
_ ..Bridgeport.
čiai žinomas ir visų mylimas,, Mt. Providence, R. D. 9, taisymas permainytų, idant j
Majestic Modelis 71 8 tūbų Dynamįc už
miestas
butu
padalintas
į
14;,
.
,
.
,
T
.
.
.
,
So. Hills, Pittsburgh, Pa.
nes Šv. Pranciškaus vienuo
- 1
.
tai dar nieko. Bet juk, tur
$95.00 su tūbomis.
dalių
ir
kiekviena
dalis
bai-j
liai gyveno vien iš geradarių
Kun. J. V. Skripkus. suotų už vienų. Šiem pataisy-;
Crosley 8 t ubu Dynamic Speaker už
aukų.
me yra daug naudingumo,
PILNAS EGZAMINAS
$89.00 su tūbomis.
Iš geriausios Dievo malonės
ypatingai ir lietuviams gal
$5.00 TIKTAI $5.00
ir mes, lietuviai, turime To
Freshman N. Model su Dynamic Peerless
butų1 lengviau nors vienų kau8PECIALI8TA8
T»,igt nenusiminkit, bet eikit
paties Šventojo įstaigų. — Šv.
Rinkimai spalių (Oct.) 8. ncelmonų išbalsuoti. Bet šis oas tikrą specialistą, ne pas koki
Speaker su 250 power tube vertės $250.00
Pranciškaus Vienuolynų. Kaip
nepatyrei!. Tikras specialistas, ar
pataisymas,
rodos,
pralaimės,
Spalių 8 d. balsuotojai turės
ba profesorius, neklaus jūsų kas
už $89.00.
tryliktame šimtmetyje
Šv.
nes visi laikraščiai priešingi jums kenkia, ar kur skauda, bet
progos
iš
trijų
išrinkti
du
kan
pasakys
pats.
po
pilno
lšegzamlPranciškaus vienuolynas spar
Atwater Kent combinacia Model 55 už
didatu
majoro vietai. Kan- *r neturi gana skaitlingo bu- navimo. Jus sutaupysit laiką lr
čiai augo ir plėtojos, taip ir
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
didatai yra trys: John W. ™ žJm"l remW
negalėjo pagelbėt jums delto, kad
$195.00.
dabar musų lietuvių vienuoly
jie neturi reikalingo patyrimo, suradymui žmogaus kenksmingumų.
nas auga labai greitai. Šv. Smith, John Lodge ir Charles Buvo ir dabar
Mano Radio — Scope — Raggl
Spartan Modelis 69 vertės $199.00 už $115.00.
Bowles.
Iš
trijų
bus
galima
rasti
lietuvį
kurs
palaikytų
Pranciškus priimdavo vis.us
X-Hay Roentgeno Aparatas lr vi
siškas baktertoiogiškas egzamina
Victor Model 835 vertės $335.00 už $85.00.
geros valios beturčius, taip už vienų balsuoti. Du kandi į kandidatūrų į koncelmonus, vimas kraujo atidengs man Jūsų
datu,
gavę
daugiausia
balsų,
bet
neatsirado.
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
ir musų Vienuolynas priima
Brunswick Radio 7 tubu vertės $125 už $40.00.
imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata
bus
nominuoti
ir
lapkr.
mė

tr
gyvumas
sugryš
jums
taip
kaip
beturtęs, nemokytas ir našlai
Geistina, pačių lietuvių ir buvo pirmiau. Jeigu ksučiat nuo
Milžiniškas pasirinkimas visokių iš
tes mergaites, bile tik jos tu nesy, kaip bus galutini rin miesto naudai, kad visi bal ligų skilvio, žarnų. Inkstų, odos.
nervų, širdies, reumatiz
dirbysčių Radio parsiduos už suma
ri gerų valių. Šventas Pran kimai, vienas, gavęs daugiau suotų. Neatsilikime ir bukim kraujo,
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
ciškus palaikymui tų dorų sia balsų, liks Detroito majo gyvais politikoj. Mes busim pnų plaučiu arba jeigu turit ko
žintų kainų ant lengvų išmokėjimų.
kią
užslsen ėjusią.
iškerėjusią,
jaunikaičių eidavo nuo durų ru.
chronišką
ligą.
kutt
nepasidavė
tiktai tiek naudingi sau, kiek
gabiam šeimynos gydytojui,
iki durų pats prašydamas iš John AV. Smith jau yra bu įneš galėsim rodyt aktyviš- net
ssatidėlkritit neatėjo pas mana
maldos, ir geraširdžiai žmo vęs majoru 1926 ir 1927 kumo politikoj. Jeigu busim
DR. J. E. ZAREMBA
metais.
Jis
prieinamas
žmogus
SPECIALISTAS
nės gausiai jam suteikdavo.
užmigeliai, tai su mumis, kaip
Inėjlmas
Rūmas lOlf
ir su lietuviais turi artimes
IS W. JACKSON BOULEVARD
Tas pats reikalas ir mus nius ryšius, negu jo priešai. su miegaliais ir elgsis.
Arti State Gatvės
spaudžia šiandien. Bet musų Jis progresyvis žmogus, turįs Vyrai ir moterys prie bal Ofiso Valandos: Nuo Iš ryto iki
’ po pietų.. Vakarais nucų 6 Iki 7
Nedėliomis nuo IŠ ryto iki 1
aplinkybės yra tokios, kad užtektinai drųsos nepasiduot savimo.
po pietų.
Jos.
P.
Uvick.
negalime eiti, kaip Šventasis, kitų valiai dalykuose, kurie
Ine.
nuo durų iki durų prašydami gali kenkti visuomenei. Bū
išmaldos .Mes giliai pasitiki damas majoru rūpinosi taniau
me savo geražirdžiais globė ti visuomenei. Jau skaitytojai
jais, kad jie nepamirš musų. gal yra patėmiję, kaip jis yVISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE
Šįmet su giliu tikėjimu pa ra pasižymėjęs, kada reikėjo
sivedame didžiai gerbiamai jo pagelbos. Paprastiems žmo
dvasiškijai, laukdami para nėms jis įrengė koncertus mife
52 E. 107 St.
Kampas Michigan Avenue
mos. Šiais metais yra daug di- sto parkuose veltui. Bet, kaip
Telefonas Pullinan 5950
pĮ^ni Vienuolyno reikalai. Tu i vidurmiesčio savininkai proTelefonas Boulevard 4705
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairus
'rime devyniolika naujukių, ponavo “Sub-way” ir ‘‘Civic
patarimai ir visi rašto darbai.
devyniolika kandidačių ir dvi Center”, už kų butų reikėję
dešimt vienų mergaitę, kurios gyventojams taksais išmokėt
eina aukštesnį mokslų, ir še virš šimtų milijonų dol., jis
RaiSlng the Fomilynever reaiizcti what .*) t)r-,i>jtilui Home nę hari1
fisher
šias seseris. Viso šešiasde (irusiai kovojo prieš ir laimė
,
ron.
Fon S*.le or i
srnt*.r-Ei.»xvttė<jL
vmfkOMvtri, fTfc.p*-> souve
Š ČteOf
rettor Vi^rr-A
(VAiS
iŠ
šimt penkios. Jos per visų me jo, nes visuomenė permatė
et-tesHfeE.o xcxju v-Tiotit
VVH'J 0O6C0N»r. OAAT i
'Vt
JON(.r, tHt OE-**“MOOEQ»' (•oRMfcNUL.JCfc'SS
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LIETUVIAI AMERIKOJE
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Rado Išpardavimas

BEIROIT, MICH.

J-F-Budrik

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
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3417-21 So. Halsted St.
3343 So. Halsted St.

tant subjects are to be discussed, such
as: AVinter
sports, entry fees, registration, costuines, etc.
It \vould be a very good
idea for all of the baseball
nianagers to appear. Ra/n or
snow conie,

H

Genevieve Bobut, reporter.

Vaičiūnas AV. S. No. 1 187
Laurynaitis Marą.
184.4
Sports Editor,
č'ernauskas Prov. No. 1 183.5
726 West 18th Street
iJakobaitis AV. S. No. 2 180.3
Phone: Canal 1603
Slogelis Prov. No. 2
180.2
179.4
ROSELAND IR BRIDGE- iZeinekis Prov. No. 1
Į
P.
Zauras
AV.
S.
No.
2
179.2
PORT ŽAIS RYTOJ.
(Lukas AV. S. No. 2
178.5
Kadangi pereitas nedėldieZauras AV. S. No. 1 174.5
nis buvo lietingas, Bridgepor-, C. Kibelkis S. Cliic.
174.5
to Vyčių tymas negalėjo lošti Dobrovolskis AS. S. No 2 172.2
170.4
su Roselando čempionais. Bet Rnbis Prov. No. 1
170
rytoj, 2 vai. po pietų, Public Extinas Roseland
169.3
Playground, ant 95 ir Michi Mažeika Bridg.
gan Avė., įvyks šios svarbios Pečiulis Prov. No. 1 169.2
168.1
rungtynės dėl L. V. Chicagos Kupris Brig. P.
Savickas
Prov.
No.
2
167.1
Apskričio baseball čempiona
to. Kas laimės, sunku pasaky Žemaitis AV. S. No. 1 166.5
166.2
ti, nes abu tymu yra labai Gegznas Roseland
166.1
stiprus ir apsišarvavę keliais Pauža N. S.
166.1
gerais “pičeriais”. Taigi, jei Gaidys Prov. No. 2
165.5
įdomauji šiuo populeru spor Kiseliuš N. S.
tu, nuvažiuok pažiūrėti. Įžan AVabor AV. S. No. 2 165.1
! Bakutis Prov. No. 2 165
ga veltui.
, •į
Redwick So. Chi.
164.1
Sanders Brig. P.
162.4
BASKETBALL.
Micevičius Bridg.
161.4
A.
Kibelkįs
So.
Chi.
160.2
Chicagos Vyčių kuopose da
159.3
bar daugiausia kalbama apie J. Sapitas Marą.
158.3
ateinanti basketball sezonų. Bučius Roseland
157.4
Visos kuopos, matyt, stropiai Regašius So. Chi.
rengiasi ir jau praktikuoja P- Šnekutis Marą
157.1
kad kuogeriausiai pasirodžius Dausinas Brig. P.
lošimuose. Entuziazmas didelis Kaminskas AV. S. No. 2 156.3
156.2
Jei toks bus visų sezonų, tai AVilbert Prov. No. 2
basketball lygos moralia bei ■ Pavilionis Roseland
finansinis pasisekimas pilnai Urbonas N. S.
užtikrintas. Indiana Harbor Mičioriis Prov. No. 1 154.2
154.1
Vyčiai jau prisiuntė savo re Shimkus Marą.
gistracijų su mokesčiu $5.00. Zevatkauskas So. Chi. 154
152
Kitos kuopos ir-gi neatsilieka. Mitchell Brig. P.
150.2
Sezonas prasidės
pradžioj Jankauskas Marą.
Šūkis Roseland
150
gruodžio.
'J
Daukša Prov. No. 2
148.2
148
STANDING OF THE K OF Masunas Brig. P.
P. Sapitas Marą.
147.1
L B0WLING LEAGUE
Alutis Bridg.
145.4
(Including Sept 24 Gamės) Markūnas Prov. No. 2 144.2
143.4
AV. LTPct Manstavičius N. S.
142.2
833 Vaitkus Roseland >
Bridgeport
5,
141.’3
833 Drazdauskas N. S.
AVest Side No. 1
5
Providence No. 1
4
High Team 3 games —
AVest Side No. 2
3
AVest Side No. 1 — 2784.
Brighton Park
3
2nd lligli Team 3 gaines —
So. Chicago
3
AVest Side No. 2 — 2625.
Providence No. 2 2
Team High Single Game —
999
North Side
2
O»)t) AVest Side No. 1 & Marąue
Marąuette
2
tte — 957.
Roseland
1
2hd High Single Game —
AVest Side No. 2 — 953.
INDIVIDUAL AVERAGES
High 3 games Ind. P. Zau
ras AV. S. No 2 — 608.
Urba Bridg.
191.1
2nd High 3 Games Ind. —
Gedrainis AV. S. No.
188.2 Černauskas Prov. No. 1 —
(iramontas Bridg.
187-4 i 604.
Iligli Single Game Lukas
AV. S. No. 1 — 245.
BEST T0WN CRIER
2nd High Single Game —
Savickas Prov. No. 2 — 244.

REDS’ STOCK JUMPS

JAUNIMUI LAIŠKAI.
ŠVENTO RAŠTO IR ŠVENTOS BAŽNYČIOS
TĖVŲ PAMATUOTI.
--------------------- Rašo Seirijų. Juozas____________

III LAIŠKAS.

šį v */
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FRANK L. SAVICKAS

GIRLS’ MEETING.

The K of L Girls Atbletic
Club vili hold a special mee
ting October 8th ai St. Geor
gės Hali at 33nd Place and
Auburn Avė., 8:00 P. M. for
the benefit of the members
tliat were absent at the lašt
meeting September 24th.
Here’s AV. Baker of Tori inton Devon, \vinner of the
tovn crier championship of
Engiami and AVales, in a
field of seventeen competitors.
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Šeštadienis, Spalio 5 d., 1929

Please do not delay because
this meeting is very important. to all. Time is sliort for
the vinter sports. Coine on
and let’s get ready. Impor-

PAGERBTUVIŲ PUOTA.

L. V. 8 kuopa, Roselande,
rytoj vakare minės 15 metų
sukaktuves ir pagerbs savo
svaidininkus, kurie laimėjo
L. V. pietų sekcijos čempiona
tų, labai šauniu bankietu ir
puikia programa, parapijinėj
svetainėj, 108-tos ir AVabash
avė. Visi Chicagos Vyčiai ir
sporto mylėtojai yra kviečia
mi atsilankyti.
F. L. S.

Stock of the Cincinnati Na
tional league baseball club
of $50 par value, wliich recently jumped from $80 to
$125 a share after it vas rumored Jack Hendricks miglit
be replaced as the Reds’ manager, reaclied a record high
at $210 when Hendricks tendered his resignation.

LUNITICS I HAVE MEET

normai and alert person ve
The next
personage to had niet thus far.
whom we were presented Leaving Jim to pick up his
was Mr. Jim Fox, a sprightly collection vo vent to the lacharacter who talked in a hu- dies ąuarters. AVe valked
niorous fashion imbuing a ha- tlirough the hallvay and enppy feeling into those around tered the beauty parlor wliere
liim wlio had the mentalitv bnsiness vas very good. The
to appreciate his wit. Jim sliop vas managed by two
vas a collector of anything sane beauty experts vith Se
anyone didn’t want. The verai more or less insane asDoctor took his box of eollec- sistants. AVe vere aurprised
tions and showed us the con- to find vith vhat care the
tents. The first article we vomen dressed their hair and
saw vas an old brown pa- applied all sorts of beauty
per bag, then some eigarette concoctions to their features;
tinfoil, a black shoestring, a a veritable vaste of time sinwom dirty rag, a nseless ce the damage had already
matelibox, several
bumed been done. AVhea asked vliy
niatches, and finally some the vomen vere Javored vith
Climax Plug clicvving tobacco. such modem beauty deviees
Around his neck Jim had a and assistance by experts to
fev slioestrings upon which maintain thė appearance of fla
tvo monocles vere suspended ppers, the Doctor explained
in an inrpressive style. The tliat the beauty parlor vas emmonocles vere formerty ma ployed as a means o f restoring
tės of different pairs of gla- sanity by appealing and vorsses and Jim toyed vith them king upon the pride and vanias lie conversed vith us and ty possessed by worawi. Seve
made us laugh at his v.itty rai of the Avomen \vere enremarks. He vas the most gaged into conversation by
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DIDŽIAUSIS BARGENAS
CASH PERKANT UŽ PUSĘ KAINOS
Iš Dirbtuves .Tiesiai jums

Jaunimas, netarhaudams Die
vui, žemina Jį.

Trečiu priežastis, kurios de
lei jaunatvėje reikia pradėti
Dievui tarnauti yra ta, jog
jaunimas, kurs to nedaro, nu
sideda ir Dievui ir Tėvynei.
Iš pereito laiško mes žino
me, jog Dievas, teikdams jau
nimui Krikšto Sakramentų
kūdikystėje, tuo parodė, jog
trokšta to, kad mes iš ma
žens Jam priklausytume, neš
Jis mažutėlius myli.
0 kad taip ištikrųjų yra,
matome iš Kristaus apsiėji
mo su mažyčiais.
Kada Kristus, būdamas ant

the Doctor, he being a‘lady
killer’ among tliem, and ve
vere surprised at the large
number of royalty assesembled in the midst of tliat group
of women. I had the honor of
meeting the Qeen of England,
a 78 year old, vliite liaired
ladv. Beside tliat I was introduced to the fianeee of the
Prince of AVales, and tlie First
Lady of the Land of America.
My rise in society Avas rapid.
(To be continued next
Saturday)

žemės, mokino žmones vaikš
čiodamas per miestelius, moti
nos skverbėsi prie Jo, vesda
mos savo vaikelius. Išgirdęs,
kad apaštalai jas už tai bara,
Kristus jiems tarė: “Leiskit
mažutėliams prisiartinti prie
manęs, nes tokių yra dangaus
karalija”. Kitų kartų baisia
bausme grųsino tiems, kurie
išdrys jaunutelius papiktinti.

IS to aišku, kaip Kristus
paisė, kad jaunimas iš ma
žens butų dievobaimingai au
klėjamas. Jis trokšta, kad jau
nikaičiai butų dori ir Jam
tarnautų. Nepildymas Kris
taus troškimo, yra aiškus ir
Jo pažeminimas. Privesiu čia
kelias priežastis, delko jauni

mas nesistengia dorai gyven
ti, Dievui tarnauti.
Vieni sako: “Aš da jau
nas; kada sulauksiu bent 20
ar 25 metų, tada pradėsiu Die
vui tarnauti.”
Mielas brolau, taip many
damas tyčiojiesi iš Dievo*
Kas-gi tau pasakė, kad tu su
lauksi tų metų! Statistika
kaip tik ir rodo, kad daugiau
šia žmonių tame amžiuje mir
šta. Kas-gi tada! Vargas,
amžinas vargas ir pražūtis!
Ne. Nuo pat jauniausių die
nų vengk blogo, pildyk Die
vo įsakymus. Išsižadėk pik
tos dvasios, nepataikauk blo
giems pageidimams. Lenk sa
vo valių, kol da tavo protas nė
ra aptemdytas įvairiomis klai
domis. Paskui, besilinksmin
damas,
pataikaudams blo
giems geiduliams, pateksi į
pinkles, iš kurių- sunku bus
išsisukti.

(Tųsa 7 pusi.)
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Į PUIKUS RUDENINIS BALIUS
Rengia

Į

Dr-stč Visų Šventų

lioje, Spalio - OcL G d., 1929
Į Šv. Jurgio Parap. Svetainėje
32nd Place ir Auburn Avė.
| Pradžia 7 vai. vakare.

Įžanga 50c. ypatai

^lii«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiHriiiiiiiiii*iiiaiiiiininiiiiiiiiiriiiirHiiiiii»tt»*iiiiiiiHiiiriii>aiir

Esame Pasirengę
Jums Patarnauti
Jau atėjo laikas, kada žmonės daugiau mintija apie biznius
ir gyveninio reikalus.
Mes esame pasirengę jūsų bizniuose ir kituose reikaluose
patarnauti.
'
1 :
Teikiame paskolas lengviausiomis išlygomis. -

Paskolas galima gauti pirkimui arba taisymui namų.

Mokame 3 nuoš. ant padėtų pinigų.

Parduodame saugius pirmus morgičius, nešančius 6 nuo
šimtį.
Turime čekių sąskaitą (checking account), kuri būtinai rei
kalinga kiekvienam biznieriui.
Siunčiame pinigus į Lietuvą ir į kitus kraštus pigiausiu kursu.

Mūsų yra pirmutinis ir seniausias Chicagos lietuvių bankas
ir čia jus laukia greitas ir teisingas jūsų reikalų atlikimas.
Ateikite su savo reikalais pas mus.
3 šmotų Jacąuard
Velęur

Kapitalas Ir Perviršis
$400,000.00
Turtas Virš
$3,500,000.00

3 šmotų Jacąuard
Velour

Parlor Setas visas rankų Parlor Setas garantuotas
darbo,
garantuojamas tankų darbas. Perdėm
skirtingų dezainų, —
darbas tik

$59.75

$75.95

3 Šmotų Mohair ir Šilk

3 Šmotų High Grade

Frieze Parlor Setas labai
gražiai išrodo: Specialė
kaina tik

Mohair
Parlor Setas,
$290 vertės*; parduosim
tik už

$149^0

$159.00

Po Illinois Valdžios ir Chicago
Clearing House Priežiūra

METROPOLITAN STATE BANK
2201 WEST 22nd STR.,

CHICAGO, ILL.

Valandos kas dieną nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.
Antradieniais ir šeštadieniais iki 8:30 P. M.

ARCHER FURNITURE
4140 Archer Avė.

Tel. Lafayette 9733
v

I
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tūkstančiui žmonių. Rengėjai
daug rūpesčio ir pastangų
deda, kad svečius pilnai pa
Longinas Jusevičius, Ignas tenkinus ir palinksminus.
Kryževičius, Steponas Striau- Visi Town of Lake lietuviai
kas ir kiti.
ir visi Chicagos lietuviai, pa
X Šių savaitę Wisconsino žįstų Town of Lake, daly
valstijon išvažiavusi paviešėk vinis Jubilėjaus iškilmėse ir
ti Veronika Lachavičienė sun bankiete. Kas Tosvnoflaikiekiai susirgo viduriais; trečia čių arba Town of Lake drau
dienio vakare jos vyras Ste gų nedalyvautų, praleistų ne
ponas Lacliavičius išvažiavo paprasta iškilmės.
aplankyti.
Alkus.

CHICAGOJE
WEST SIDE NAUJIENOS.

X Pereitame ketvirtadieny
je Vyčių 24 kp. Aušros Vartų
svetainėje turėjo p. Krekžčiuno pakviestus net šešis benus, jų tarpe buvo vienas mer
ginų benas. Visi davė puikius
koncertus kas užėmė 3 valan
das laiko. Džiaugsmas mums,
Rap.
kad turime p. Krekščiuno as
menyje tokį gabų benų orga
TAKSŲ MOKĖTOJŲ DĖ
VISI DALYVAUSIM.
nizatorių. Reikia tikėtis, kad.
MĖSIU!
jisai daugumų jaunimo savo
muzika užinteresuos.
Town of Lake. — Visa va Svarbu gyvenantiems West
X Ryt Aušros Vartų baž- sara praėjo, kol išdekoruota Sidėje, 18-tos gatvės apielin• .‘ioje Maldos Apaštalystės Šv. Kryžiaus bažnyčia. Daug kėje ir Brighton Parke.
ja šv. Mišios 7:45 vai.
laiko užėmė, daug ir kainavo,
vietų lietuviai, kurie
-u įstatymu šv. Sakra- bet yra ko pažiūrėti; net ir
u
•, šv. Rąžančius po piet žymus artistai dabar atvažiuo moka taksus, gali sužinoti a3 vai. ir per visas pamaldas ja bažnyčios pažiūrėti. Vi pie savo taksus atsilankę į
County Building
(Pavieto
mėnesinė kolekta.
siems apsimoka pamatyti, nes Trobesį), Room 319. Trobėsis
X Ryt bus mėnesiniai susi retai kur galima tokių baž
randasi prie Clark ir VVasli
rinkimai sekančiųjų draugi nyčių matyti.
ington gatvių. Ateidami atsi
jų: a) Kolegijos Rėmėjų 17
Spalių 13 d. Šv. Kryžiaus neškite ir taksų bilas už 1927
kp. tuojau po sumos mokyklo
je, b) Šv. Kazimiero vyrų ir parapija apvaikščios Sidabri metus. Ofisas atidarytas nuo
moterų po piet 1 vai.; c) Aka nį Jubilėjų. Tų dienų Jubilė- 9 valandos ryto iki 4:30 va
demijos Rėmėjų tuojau po Ra- jui pritaikintos iškilmės bus landos po pietų.
žančiaus pamaldų ir d) vaka<- bažnyčioje ryto. Dalyvaus J. Sužinoti galima bus tik
re 8 vai. parapijos svetainėje E. vyskupas B. J. Slieil, D. subatoje. Subatoje ofisas bus
Kolegijos Rėmėjų Chicagos ju- ir <lauK dvasiškuos. At- atdaras tik iki 12 valandos die
Apskričio svečių iš Lietuvos 'ykusiems iškilmėsna bus pro nų
i
gos
pamatyti
gražių,
didin

priėmimo puota.
Dabar peržiūrimi yra tų
gų bažnyčių.
X Sunkiai serganti Kazi
Tovnoflaikiečiai, apvaikš minėtų aukščiau apielinkių
miera Naumavičienė nuvežta
taksai ir nagrinėjami skun
šv. Kryžiaus ligoninėn, kur čiodami Sidabrinį Jubilėjų,
dai.
pereitame ketvirtadienyje bu rengia didelį bankietų, pro
vo jai daroma “penesito” o- gramų ir pasilinksminimų Jeigu kurie matys reikalo,
Bankietų rengia didelėj salė tai galės paduoti ir skundus
peracija.
į. -’į/fžl
X Sunkiai serga savo na je, Cemausko daržo pavilione. ten pat. Skundus reikia pa
muose Jonas Karvelis, kurį Vietų rengiama daugiau kaip duoti kambaryje (Room) 312.
delei jo silpnymo net jo gi
minaitė Ona Žostautienė nega
lėjo atlankydama matyti.
X Kazimieras Želnis, bučieris, pradėjo negaluoti. Prie
jo prisimetė koks tai nykulys.
X Parapijos
komitetai:
Kryževičius ir Bartkus pada
rė visų parapijos draugijų
bazare pasidarbavusiųjų apy
skaitas, iš kurių matosi, kad
parapijos būda davė pajamų
BALTIC AMERIKOS LINUOS
$207.36; Naujas žaislas —
$40.68. Straikeris — $40.26;
Žemiausios Kainos Tiesiai Į
rūtų darželis — $115.22; ba
ras — $105.05; saldainiai —
$129.74; ratas — $85.40; Al
torių Puošimo dr-ja — $218.31; Tretininkai — $104.15;
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuo
Aušros Vartų vyrų ir mot.
mi sučėdysite sau pinigų.
dr-ja — $54.00; Auš. Vartų
Trečia klase ........................... $107.00
mot. ir merg. dr-ja — $100.15;
Trečia klase į ten ir atgal,
Dar daug atliko gerų daiktų,
tiktai ............................... 181.00
kuriuos mano sunaudoti Pa
Turistine trečia klase,
dėkos dienoje.
Main Deck ..................
129.50
Turistine 3-čia klase į ten ir
X Aušros Vartų par. baza
atgal, tik ......................
216.00
re buvo paskirtas didelis ka
Cabin
.
.....................................
147.50
li kutas laimėjimui. Paskutinę
“Revenue Tax ir Pagalvė “Heatl Tax” atskirai
aro dienų vienas laimėjo
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą —
tidėjo į Padėkonės Dienų,
nuo Birželio 15 iki Liepos 15 — o į Ameriką nuo
kuua tas kalakutas su kitais
Rugpiučio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidi
paukščiais bus išleistas para
namos $7.50 vienan galan, o $12.50 į abu galu.
pijos naudai.
X Aušros Vartų par. baza
BALTIC AMERICA LINIJOS Laivų populiaru
re ypatingai giliukingas brvo
mas Lietuviams tar^e priklauso ne vien nuo to, kad
expressininkas Alex Masiliū
jos laivai eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to,
nas su žmona. Vienu vakaru i kad pasažierams teikiama geras maistas ir patar
navimas.
jiedu laimėjo 9 daiktus.
X West Sidėj kilo sumany
Sekanti laivai išplauks iš New York o,
mas įsteigti parapijos darže
įvairių žaidimų. Šnekama a“Lituania” Oct.
5 I
“Estonia” Oct. 26
pie įtaisymų platformos žais
“Polonia” Oct.
12
‘Polonia” Nov. 16
lams, Busiu įtaisyta ritinėji
mo naujos bolės, naujos bu
dos tinkamos piknikams ir
bazarui ir pasodinta gražių
me<lžių. Tie pagerinimui Imis
įvesti ateinantį pavasarį, o
tam darbui varyti išrinkta ši
komisija: Jonas Vyšniaus-

šeštadienis, Spalio 5 d., 1929

DVI DID2IAUSI0S LIETUVIU KRAUTUVĖS CHICAGOJE

The Peoples Furniture Co.
skelbia

Didi Išpardavimą

ant

RADIO ir PIANŲ
Kainos Dar Negirdėtai Nežemintas - Parsiduoda Veik Pusdykiai!
Šis išpardavimas nedaleis nei vienam žmogui pasilikti be radio ar pijano, kuris tik atsi
lankys į musu Krautuves per šį išpardavimą. Nes žmones, kurie dar neturi radio ar pijano
dabar susilaukė tokio laiko, kad nebereikia mokėti šimtais dolerių, bet gali nupirkti už
desėtkus dolerių puikų muzikalį instrumentą Pijaną ar Radio - LIETUVIŲ DIDŽIAU
SIOSE KRAUTUEVSE. Žemiau talpiname tik keletą pavyzdžių, bet atsilankę į bilę
Vieną musų Krautuvę, rasite šimtus nepalyginamų Vertybių, nes šios Krautuvės užlaiko
geriausių išdirbyscių radios ir pijarius — R. C, A. RADIOLAS, MAJESTIC, ATWATER KENT, ZENITH, FADA, BALKITE, KIMBALL RADIOS, KIMBALL
PIJANUS ir t. t.
Mesk kitus užsiėmimus j šalį ir buk musą Krautuvėse šiandieną, būtinai matyk šiuos bargenus!

RADIOS
Puikiausios R. C. A. Radiolos 33, Vėliausio pagami
nimo be tubes, tik............................ $54.00
$175.00 Steinite elektrikinis radio setas, kaip nau
jas .................................................. • $55.00
$250.00 Vertas Sonora Radio, elektros Puikiame Ka
binete, Kaip naujas ......................... $60.00
R. C. A. Elektrikinis Radiolas mados 18, Naujas, be
tubes.................................................. $85.00
$175.00 Atwater Kent, Nauji Radios pilnai įrengti
dėl Vartojimo.................................. $09.00
$200.00 Atwater Kent Radios įrengti pilnai, puikiau
siuose Kabinetuose po ..................... $75.00
Vartoti Radios, gauti į mainus ant naujų - gerų pa
darymų - Grojinanciam padėjime, platus pasi
rinkimai po
$5.oo, $7.oo, $ 1O .oo, $1 2.oo ir aukščiau

KELIAUK Į LIETUVA PER

KLAIPĖDĄ

GROJIKLIAI PIJANAI
$300.00 Vertės Mueller 8C Bach Grojiklis Pijanas
Raudonmedžio, Vartotas • •
$80.00
$450.00 Vertės Kerzbeim Grojiklis Pijanas, Rie
šuto Medžio, Vartotas • • •
$1 10.00
$500.00 Vertės Kimball Grojiklis Perbudavotas,
Grojija kaip Naujas............... $1 38.00
$650.00 Vertės Schultz & Smith, Naujas, riešuto
Medžio Grojiklis Pijanas........ $105.00
$695.00 Kimball Grojikliai, Kaipo Sampeliai ar
ba demonstratoriai po........... $208.00
$850.00 Kimball Grojikliai, Kaipo Sampeliai ar
ba demonstratoriai po ........... $375.00

KLAIPĖDA IR ATGAL

GRAMAFONAI
Geriausių išdirbyscių, vartoti, bet pilnai užtikrinti po
$8*00, $10.00, $12.50, $15.00 ir aukščiau.
LENGVOS IŠMOKĖJIMAI SUTEIKIAMI VISIEMS.
Krautuvės atviros Šeštadienio, Antradienio ir Ketvirtadienio Vakarais ir Nedėldieniais pa
gal sutartį. Pranešk Hemlock 8400 - Arba Lafayette 3171
SOUTH LARGEst STOREL
yyESTSID^

aGEN

fuRNJ^======^^^S
cVE F hTnG ForThp HOMES

4177-83 Archer Ave.
Kampas Richmond St.

2536-40 West 63rd St.
Kampas Maplewood Ave.

LI
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ŠeSttuIienis, Spalio 5 d., 1929

Vilimas yra real estate ir 3 vai. po pietų. Visas nares Kuriam krašte žmonės paine
namų statymo bizny ir dova- širdingai kviečiame susirink- tė raktų ir dabar negali du
Ofiso Tel. Vlctory 3687
na labai patenkintas. P nia ti ir naujų narių atsivesti.
rų kultūrai atidaryti? Sovie Telefonas Boulevard 1939
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374
Valdyba.
tų parapijos bazaras šiemet Vilimienė randas šv. Kryžiaus I
tų Rusijoj.
VARDINIŲ VAKARAS.
—---------buvo žymiai sėkmingesnis, ligoninėj ir tikimos, kad tuoj
Ofiso Valandos; 9 Iki 12, 1 Iki
Brighton Park. — Lietuvos negu pernai. Reiškiu pas žino-1 pasveiks ir sugrįš į namus i Town cf Lake. — Motei ų
dieną. Ir 6:30 iki 9:30 vakare
Sųjungos 21 kuopos susirinki
Kaimynas.
Vyčių 36 kuopa nuoširdžiai i nes yra noro padirbėti. Iš to
3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas Ir Rezidencija
4608
S.
ASHLAND
AVĖ.
mas įvyks sekmadienį, 6 d.
kviečia visus atsilankyti į j išeina patiems žmonėms pa-j
6604 S. ARTESIAN AVĖ.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Netoli 46th Street
Chicago. III. '
spalių, Šv. Kryžiaus mokyk
gerb. kun. 1’. Vaitukaičio var silinksminimas ir parapijai
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
4601 South Ashland Avenue
vak.
Antro
Of. Vai.; Nuo 3-6 po
Telefonas
Boulevard
7820
loj, 2 vai. po įlietų. Viso nadinių vakarą, rengiamų spa nauda. Komisija, kuri tų vi
piet: Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Res. 6641 South Albany Avenue
Re*. Tel. Mldway 6512
šventadieniais pagal sutarimą.
' " J 1
rėš širdingai kviečiamos suTel. Prospect 1930
lių 6 dienų, 6:30 vai. vaka są darbą rengė, įgijo patyBriegeport.
Šv. Petronė- fcįrįnkti jr naujų narių atsi Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12
re, Nekalto Prasidėjimo Pane- rimo ir sekamais metais vis
Tel. Canal 6704
Vlrglnla 0389
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lės Šv. parapijos salėje. Pro- kas bus dar geriau prirengta loš dr-ja laikys savo mėnesi- vetĮį
Oakley
Avenue
ir
24-tas
Street
Valdyba.
R et. tel. Van Buren 6 8 SS
gramoje dalyvauja žymus Bri- Į Parapijos darže, kur baza-,1 susirinkimų sekmadieny
Telef. Canal 1713-0241
Valandos:
2 Iki 4 p. p. Panedėlials
ekmingki
buvo
ve-|
8
P
alio
6
d
1
vaL
P°
P
ietl
*
šv
gliton Parko artistai ir ar-'ras taip
ir Ketvergais vakare
Jurgio
par.
salėj.
Draugės
tistės. O prie šokių muzikai dama dabar daugelis vis su
GYDYTOJAS,
GREITESNIS SŪDĄS!
skaitlingai atsilan
CHIRURGAS
vadovauja gerai žinomas vi sirenka pasibovyti ir pažais malonėkite
......
Jei nori pasiekti miestą, greitai, tai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR OBSTETRIKA8
kyti.
Turime
svarbių
reikalų
imi
gz-eit^įį
traukinį.
Jei
nori
greit
sam jaunimui asmuo p. P. Si ti. Dabar prie parapijos dar
Sulte fcOB
1579 Mllvvsukce Avė.
Tel. Brunsvvlck 9624
atgauti sveikatą ir nusikratyti blogą
Gydo staigias ir chroniškas ligas
mutis.
žo pataisyta bowling alley. nutarti. Su pagarba
vyrų, moterų ir vaikų
Ona Taujėnienė, pirm. apetitą’ sukietf'.iira*’
blo«° k''a; Valandos; nuo X Iki 7:39 vai. rak GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Gerb. kun. P. Vaitukaitis • Prasimanyta nauju budu žais
*
r
po ir panašių vidurių suirimų, tai kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 vai.
DARO OPERACIJAS
Ofisas 2403 W. 63 Street
—’ 1 -•
imi
po pietų.
yra pasidarbavęs jaunimo ii'l ti, būtent vokišku budu. Be j
Kertė So. Wostern Avenue
Ligonius priima kasdieną nuo
Tel. Prospect 102 8
visuomenės labui. Tat parody-Į to randasi straikieris, rūtų Bridgeport. — Simano Dau- j TRINERIO KARTAUS VYNO
pietų iki 8 vai. vakaro.
Rezidencija
2359
So.
Leavitt
St.
Nedėliomis ir seredomls tik
kime jam m o dėkit gumų 'darželis, bilijardas — naujas kanto draugija laikys mėnesi- kurs ne vien valo vidurius, bet taip- Ofiso Tel. Canal 2118
Tel. Canal 2330
Namų Tel. Lafayette 9998
iškulno susitarus
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v.
gausiai atsilankydami į šį; ir senas. Žaidimai visiems pa- ni susirinkimų sekmadieny, 1 gi grąžina sveiką apetitą, gelbsti
Nedelloj pagal susitarimą spalių G d., 12 vai. d. Cllica- ' virškinimui, sustiprina visą sistemą
Ofisas ir Laboratorija
pagerbiino vakarų. Tikime,. tinka, daug vietinių lankosi ir
,
.
...
! ir apsaugoja nuo .vidurių trubetių
Ir X-RAY
Lietuvių auditorijoj. Na- atoįtyj. Jis susideda iš kaskaros ir
kad visi musų tėveliai, sve pradėjo atvykti net iš BrigllOfiso
Tel.
Vlctory
6893
2130
WEST
22nd STREET
OFISAS
čiai ir visas jaunimas pa ton Parko. Prie žaidimų eina riai būtinai malonėkite daly- kitų inedikalių žolių, sclyklos ir KaRezidencijos Tel. Drexel 9191
CHICAGO
Iies
susi- lifornij^
. raudonojo1A ±vyno.... .Tis ga- 1900 S. HALSTED STREET
rems musų pastangas ir gra lenktynės. Jau keletas porų vauti, nes vra svarbus susi- i rantuoja
gerus rezultatus, visose apNARAI:
rinkimas,
kadangi
reikės
istiekose. Scmpelis dykai nuo Jos.
žius norus.
užsirašė norį varytis už čemTel. Lafayette 57 93
4193 ARCHER AVĖ.
Tat neužmirškit, spalių G d. piontų. Jonas Jaukštis, se rinkti darbininkai baliui, ku- i Triner Co., 1333 SJ. Ashland Avė.,
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Chieago, III.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Apuokas.
niausias West Sidės biznie ris bus spalių 27 d.
Valandas; prieš pietus pagal sutarti
NEMOKAMO tSEMFELIO
Vaiku ir visų chroniškų ligų
P. K., nut. rašt.
KUPONAS, Dept
Namuose 2-4 po piet ofise 6-8 v. v.
rius, prie rūtų darželio vary
Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Vardas .................... ......................
FO BAZARO.
kis, kad gauti čempionatų, o
arti 3ist Street
Office; 4459 S. Califomia Avė.
Tel. Hemlock 8161
Kazimieras Kulbis, kurs vo Brighttn Park. — Susirin Adresas .................... .......................
Valandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet,
Miestas .................... Valstija .
Nedėlioję pagal sutarti
7-9 vak. Nedėliomis Ir šventadieniais
West Side. — Aušros Var- kiečių karnivale atsižymėjo kimas Susivienijimo L. R. K.
10-12.
ir laimėjo dovaną, pasirengęs A. 160 kuopos įvyks sekma
I
stoti su bilė kuo į rungtynes dieny spalio 6 d., tuojau po
GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ*
ABYOKAIAI
Tel. Wentworth 3000
i
pamaldų,
parap.
mokyklos
3435 West <9 Street
prie vokiškų bonkučių. Žaidi
Rez. Tel. Stewart 8191 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Del Prašalinimo Šalčio 7 Vai.: 9 — 12 ryte, 1—4 p. p. S—9
mai prasidės šeštadieny, spa kambaryj. Malonėkit nariai
Telephone Central 6926
X — Spinduliai
v. v. Nedėlioj susitarus.
Kas yra tas T. A. D.?
lio 5 d. ir trauksis per visą -(rėš) skaitlingai susirinkti,
Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
spalio mėnesį šeštadieniais ir nes turim daug svarbių reika T. A. D. yra liuosuojantis,
Gydytojas
ir
Chirurgas
i
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
sekmadieniais.
Sekmadieny, lų aptarti. Be to, bus renka valantis ir taisantis vidurius
Avenue
Tel. Republic 7868
ADVOKATAS
6558 SO. HALSTED STREET j Valandos 1 — 8&7 — 8 v. t.
mi
darbininkai
ateinančiam
vaistas,
T.
A.
D.
tūkstančiai
spalio 5 d. tikimės turėti
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
134 North LaSalle Street
vakarėliui, kuris įvyks 20 d. žmonių vartoja, o milionai 4910 So. Michigan Avenue Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
daug
žaidėjų
iš
įvairių
kolo

CHICAGO, ILLINOIS
Tel. Kenwood 5107
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
nijų. Kas bus giliukingas, tas spalių. Taip pat bus išduota dar nežino.
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 1869
Lecal Office; 1900 So. Union Avė.
OFISAI:
—
raportas
iš
pereito
S.
L.
R.
K.
Jeigu
arti
nėih
galima
gaugrįš
su
pilnais
kišeniais
lie

Tel. Roosevelt 8710
VaI7: nuo 9 iki II vai. ryte; 1446 S. 49 Ct.
2924 Washington
i r
iki 9 vai. vak.
A. Chieago^ Apskr. suvažia ii, tai kreipki i
po num.
15-12, 2-4. 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
tuviškų saldainių.
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart Tel.
Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451
vimo.
Kvieslys.
5221 Sc. Hateted Street
i šventadienio ir ketvirtadienio
' Gydytojas ir Chirurgas
J. Mikėnas, rašt.

CHICAGOJE

DR. S. A. BRENZA

DR. J. P. POŠKA

DR. M. T. STRIKOL

PRANEŠIMAI.

DR. R. G. CUPLER

DR. A. RAČKUS

DR. T. DUNDULIS

DR. J, J. KOWARSKIS

DR, A. L YUŠKA

DR. A. A. ROTH

DR, A, J. JAVOIŠ

IMK T. A. D.

DR, V. S. NARYAUCKAS

DR. S. BIEZIS

C

DR. H. BARTON

F. W, GHERNAUCKAS

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DR. P. Z. ZALATORIS

A. A. OLIS

Town of Lake. — šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 1
11 Bo. La Baile St., Room 2001
Tai. Randolph 0331-0332 Vai. 9-8
Bridgeport. — Lietuvių Au skyriaus susirinkimas įvyks
Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET
ditorijos B-vė sezono atida sekmadieny, 6 d. spalių Šv.
Tel. Vlctory 0562
rymui rengia vakarienę, su Kryžiaus mokyklos kambary,
7-9 v. v. apart Panedėlio ir
Pėtnyčios
plačiu’ programų. Dainuos p.
Sabonis ir bus gerų kalbėto
LAIŠKAI JAUNIMUI.
JOHN B. BORDEN ju- Įvyks šiandie spalio 5 d.
7 vai. vak. savoj salėj, 3133
(John Bandzinuos Borden)
(Tąsa nuo 5 pusi.)
So. Halsted St. B-vė rengia
ADVOKATAS
kasmet tokias pramogas ir tu Manau, skaitei Seno Įstaty
105 W. Adams St. Rm. 2117 rėdavo geras pasekmes. Šie mo istorijų apie Kainą ir ATelephone Randolph 8727
met komisija taip-gi pasirū blių. Tuodu broliu aukojo,
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. pino gerai prisirengti ir vi Dievui aukas. Abliaus Dievas
auką priėmė, o Kaino atmetė.1
si bus užganėdinti.
Telcphane Roosevelt 9020
Kodėl ? Ablius aukojo viskų,
Rap.
■antie: 8 iki 9 ryte Tel. Itcpub. 9800
kų turėjo eriausio; Kainas GRĮŽO MOKSLO TĘSTI. gi prasčiausius daiktus. Ne
paisė Dievo ir, štai, papildęs
University of Illinois Sclio- brolžudystę, tapo prakeiktas.
LIETUVIS ADVOKATAS
ol of Pliarmacy rūgs. 30 d.
Kiti sako: “Aš nemanau
2221 West 22nd Street
prasidėjo rudeninis semestras.
nei kunigu, nei vienuoliu tap
Arti Leavitt Street
Į minėtų mokyklą, po vasaros
ti, todėl lai tobulinasi tie, ku
Telefone* Canal 2552
atostogų, grįžo šie lietuviai
rie tur panašus užmanymus”.
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va studentai-(ės): p-lė Uarriet
Priekaištas visai niekuo
kare. Sered«tis ir PėtnyČio Leščauskaitė, Frances Storu- nepamatuojamas. Ne vien ku
laitė, V. Petrauskas, Julius nigai, ar vienuoliai tur sielų
mis nuo 9 iki 6.
Prėskus ir Stanley Garnius. dabinti doromis, bet visi žmo
Tarp lietuvių studentų palai nės. Kristus ne vien kuni
koma draugiškumas.gams ir vienuoliams davė įsa
Taipgi spalių 1 d. prasidė kymų, bet visiems. “Bukite
(Juozą* J. Grisius)
jo mokslas Loyola University tobuli, kaipo mano dangiška
ADVOKATAS
School of Dentistry, į kurią
sis Tėvas.” — Ne tik kuni-,
4631 S. Asliland Avė. (2 lubos) grįžo studentas Petras Atko
gams ir vienuoliams paskir-Į
Telef. Beulevard 2809
čiūnas,
Chicagos
Fed.
Apsk.
RESIDENCIJA:
tas dangus, bet visiems. Prie
8615 So. Rockwell Street
Rašt.
gintis taip aiškiai Dievo va
AE/IOKATAS

OR. S. A. DOWIAT

Chicagi, III.

VAKARIENĖ, DAINOS,

ŠOKIAI.

Tei. Boulevard 6631

■■■■■■■■■a

JOHN KUCHINSKAS

JOSEPH J. GRISH

Telef.

Republto 9728

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.
52 East 107th Street
Kam paa Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto Ofise Pagal SutartJ:

127 N.

Dearborn Street

Room s 928 Ir 935
Tel. Franklin 4177

Studentas.

BUBILO DOVANA.

liai, argi tai nepažeminimas
savo Sutvertojo?

Tat, mielasis skaitytojau,
Brighton Park. — Musų neatideliok! Apsvarstęs priekolonija auga ištikrųjų. Štai, žastis, kurių delei Dievas norugsėjo 30 d. busilas (garnys) iri, kad tu Jam tarnautum,
aplankė pp. J. Vilimus, 4556 imkis skubiai to darbo, nes
So. Rockivett st., ir atnešė do- j atidėliodamas Dievui nusidevanų sveikų sūnų.
di.

Gydytojas

O P T E MITRISTAI

91
Neelkankyklto savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėlė,
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu: nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybe
Ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND mo•Us lengvai prašalina vlršmlnėtaa Ilgas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka
vones pasveikę Kaina Bte per
paštą 66c arba dvi uš 11.98.
• Dukart tvirtesnė 76o.
Knyga: "ŠALTINIS SVEI
KATOS" augalai* gydytlee. kai
na 19 centų.

DR. VAITUSH, 0. D.

ir

1821 SOUTH HALSTED SI.

Chirurgas

REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI.
Tel. Cicero 2888

Rezidencija 6600 S. Arteslan Avė.
Valandos. 11 ryto Iki 8 po pietų
6 iki 8:30 vakare

Nedėliomis
Susitarus

DR. CHARLES SEGAL

Ofiso Ir Ree. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH

1Z&9 South Halsted Street
CHICAGO. ILL.

. TYIROAT
TABLETSj

LISTERINE

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Antiseptika
, Neprileiisk

Tel. Boulevard 7589

Tel.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

UadMft Pt.arw-.cal O... Sabu Leda, U. g. A.

Valandos:

i

Thla l» a Pamous Vlvanl Bet and Includen faeo pow,ler, $1.00; Kouge. 75c,
Tlaauc Crcam 51.00, Dcpllatory 11.00,
Vaciai Antrlngent 61.75, Bath Salt 1.00,
Tollct Wator 61.25. Pcrfumo (2.76, Rrllllantlnn 75c. Skln tVhltcncr 75c. Totai
Valuo 612.00. Spėriai prlce, $1.07 for all
ten plecea to Introduce thla line.

I

Bea Vsn 58O-5th Avenue, New York

Chirurgas

Ir Akušeris

Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

DR. HERZMAN

2201 WEST 22nd STREET

IS

RUSIJOS

St.)

Gerai lietuviams žinomas per SB
metus kaipo patyręs gydytojas, chl: rurgas ir akušeris.

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

. <

Gydo
gasvyrų,
jausius
elektros

Tel. Branairlck 9624

DR. A. J. GUSSEN
Lietuvis Dentistas
1879 MILWAUKEE AVKNTTB
Valandos; 9-12, 1-8, 6-8:19
Sekmadieniais Ir trečiadieniais
pagal susitarimų.

Tel. Lafayette 8829

DR. J. A. PAUKŠTYS

10 PIECE COSMETIC
SĖT $1.97

1401

3343 SO. HALSTED STREET

I

DR. G. I. BLOŽIS

ŽMade šj

Vardas ...................................
Adresas ..........................
Siunčiame per paštą COI)
Pinignl grąžinami, Jei
nopatenklntas.

' Gydytojas,

i

Ir Gydyk
Užkimimų
Sopamą
Gerklę
Kosulį

Boulevard

i DR. V. A. ŠIMKUS

DENTISTAS

(Kampas Leavitt

numeriu

SPECUALISTAS

DBNTISTAI

DR. G. Z. VEZELIS

Jusliu Kulis

po

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vakare
Nedėliomis 10 iki 12
TELEFONAS MIDYVAY 2889

LIETUVIS AKIŲ

Palengvins aklų {tempimą
kurie Office Boulevard 7042
esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą aklų karšų. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractua
LIETUVIS DENTISTAS
Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą
regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
4645 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
Tel. Canal 6222
Speeialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

ofisą

4729 S. Ashland Avė.

8464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare
Res.' 8201 S. WALLACE STREET

SPECIALISTAS

savo

Perkėlė

stalgias
Ir chroniškas 11moterų Ir vaikų pagal nau
metodus X-Ray Ir kitokius
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli

Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir
nuo 6 Iki 7:80 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8110 Re*. Bo. Phore
2238, arba Randolph 6800.

I................ ~

DR. MAURIGE KAHN

DENTISTAS X RAY
<193 Archer Avenue

Gydytojas ir Chirurgas
Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
akintų

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg.. kamp. 18 St. I aukštas
Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:89 ryto Iki 8:89 Kkaro. baredorals nuo 9:99 Iki II ▼.
ryt**. Nedėliomis nšra skirtų
valandų. Room 8.
Cknal 8128

Boulevard 7589
ROS.

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Hemlock

7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenne
Vai.: Nuo 9 ryto Ud S vakare

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plasa 3200
VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną.
Nuo 7 iki 9 val^tre.
Nuo 10 19
Nuo 2 Iklll po pietų.

r

y n

g

s

b
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X Visų Šventų dr-ja rengia į kun. Deksnio ir Linkaus, ir rajonui lankyt “Pavasario”
SKOLINA PINIGUS, DARGIS OOMPANY
savo metinį balių, spalių G d.','dailų pamokslėlį pasakė. Var- kuoptų negalima, nors susirin-Į
Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus dėl Budavojimo ir Tai
Šv. Jurgio par. salėj. Komi-J gonininkas Daukša dailiai kiniams leidimai ir gaunami. j
symo Namų. Taip gi dėl atnaujinimo senų Morgečių. Mes Tarpinin
kaujame Iušurance Kompanijoms ir Spulkoms.
Be to, stengiamasi katalikų į
X Ryt, 2 vai. po pietų vie sija rūpestingai prisirengus, pagrojo maršus,
Inšuriname automobilius, namus Lr kitas nuosavybės.
DAUGIS COMPANY
šojoj uikštėj prie 95 ir Mi- kad visus patenkinus. Prasi- Pabroliais ir pamergėmis veikėjai išblaškyti. Be jokio
2436 Wcst 6Vth Street
Telefonas Hemlock 6050
jaunavedžiams buvo: P. Ja pagrindo, jau mokslui prasi
cbigan Avė. įvyks pirmas Vy- dės 7 vai. vak.
X Ryt vakare, Aušros Var čių Baseball Lygos “world j X Spalių 3 d., 7 vai. ryto nulis su S. Serauskaitė iš Ga dėjus, iš Alytaus gimnazijos
tų parapijos salėje įvyksta series” žaidimas Apskričio visai netikėtai mirė Juozas ry, Ind., “Bill” Mastauskas iškelti katalikai mokytojai p. sėti. Derlių zanavykai šiemet
Del geriausios rųšies
lr patarnavimo, šaukit
turi
gerų,
kokio
seniai
yra
jau
sutikimas — priimtuvės kun. čempionatui laimėti.
su
H.
Serauskaitė,
jaunojo
p.
Slavėnas,
Rudzika
ir
RapDagis, gyv. po num. 3252 So,
green valley
F. Kudirkos, Marijonų l’roPRODUCTS
X “Dainos” choras pir- Morgan st. Staiga užėjo blo brolis Jonas su C. Venckus ir ševičius. Tuo tarpu paliekami neturėję. Kiek blogiau užau
Olsella šviežių kiauši
go
tik
miežiai.
Kuliami
kvie

vincionolo Amerikai, ir sve mam savo koncertui jau pa gumas ir tuoj mirė. Laidoji J. Makažauskas su V. Seraus ‘ ‘ šventoj, ramybėj ’ ’ socialis
ais sviesto lr sūrių.
čio, publicisto kun. Petrausko. ėmė Dievo Apveizdos parap. mas įvyks pirmadieny. Pa kaitė.
tai ir laisvamaniai, žinomi sa- čiai ir rugiai yra našūs. “R.”
Wm. J. Kareiva
Savininkas
X Vyčių “Dainos” eboro salę. Koncertas įvyks prad tarnauja graborius Masalskis. Vestuvės buvo dailios grojo’vo pedagoginiu nesugebėjimu
4644 So. Paulina St.
repeticija ateinančių, savaitę žioj Advento.
ir šiaip jau netinkamumu.
X Jonas Kazanauskas, dir Venckevičiaus.
Tel. Boulevard 1889
Rap.
bus ne antradieny, bet pirma
Šitokioms sąlygoms esant,
X Porų savaičių atgal p. bus Kasper American State
dieny, Gage parko salėj, 55 S. Sakai iėnė, M. Sųjungos Banke, pardavė savo namus
vienui vieni tautininkai, važi
3518 So. Halsted Str.
ir So. AVestern Avė. Choristai Centro vice-pirm. ir “Mote prie G6 ir So. Oakley ir per KULTŪROS GYVENIMU nėja agituodami ir bando ku 1
ir norintieji įsirašyti prašo rų Dirvos” redaktorė buvo su sikėlė gyventi po num. 6916
VARGAI
rti bent savo skyrelius, bet ne- /Gražiausias Teatras Chicagoj
mi įsidėmėti.
labai
sekasi. Vasarų buvo susižieidus kojų. Dabar jau svei So. Campbell Avė.
rengę Basanavičiaus vardo! NEDALIOJ ir PANEDtLY
Alytus. Kultūrinis gyveni
X Ryt vakare Roselando ksta.
X Jonas Šlegaitis, dirbus
Spalio 6 ir 7
Vyčių 8 kp., parapijos salėj
X Spalių 9 d. čia pat. Vei- prie Archer Motor Sales, 610 mas žymiai apmiręs, nes nuo liaudies umiversiteto mokytodideliu bankietu ir dailia pro kliosios kolonijos jau pasinio | \y 35 st. įurį gerų pasiseki- lat sutinka trukdymų. Ne tik' jains lietuviui kalbos kursus,
“HONKY TONK”
grama mini 15 m. gyvavimo šusios tinkamai jų paminėti. ,n„ Pastaruoju laiku jisai ,neleista sušaukti dzūkų atei-Įbet ir tie mokytojams sudarė
Dalyvauja Sopliie Tucker
“R.”
sukaktuves. Sykiu bus pagerb Apsnudusios da nežinia kų, pardavė tris automobilius. Iš tijiinkų konferencijos, bet net Į blogų įspūdį.
Dubaltavas kranas dėl sinkos, ku
Vitaphone Vodevilio aktai ris maišo šiltą ir šaltą vandenį. La
tas kp. baseball tymas, lai mano ir daro. Nejaugi tų die
bai geras
daiktas dėl
kuknios.
jo pirko naujų Grabam Paige 1
BRIGHTON PARK
Kalbantieji paveikslai, dai Tik ..................................................... $3.98
mėjęs pirmenybę Vyčių Lygos nų jos praleis tylomis? Butų
ZANAVYKUOSE GERAS
1930 metų modelio automo
nos, muzika, pasaulio žinios. Balto ąžuolo bačkutė šešais lan
Išsirenduoja flatas, kul- per
DERLIUS
pietų sekcijoj.
{nedailu.
bilių Antanas Olbikas, 1604
kais išdeginta.
Durys atsidaro 1:30 vai. po p. 10 Gal................................................. $3.19
X Rytoj vakare Brigbton
X Mot. Sųjungos Chicagos So. 49 Avė., Cicero, III. Taip 5 metus gyveno ir turėjo o5 Gal.......................................... ..... $2.39
Zanavykuose javai nuo lau
Parko Vyčiai parapijos salėj Apskričio “bunco party” bus
fisų dentistas. Labai tinkama
gi tokius pat automobilius įStogui popierius 3 ply raudonas
rengia kun. Prano Vaitukai 29 d. gruodžio, Aušros Vartų
vieta dentistui priešais lietu- kų jau baigiarfta suvalyti. Kai
sigijo Kazimieras Adomaitis,
ir žalias
su smala ir vinims.
vių bažnyčių. Visi patogumai, kur matyti nepiauto ir nesučio vardadienio paminėjimų. parap. salėj. Visas pelnas ski
Rolls ................................................ $1.98
2218 So. Leavitt St., ir An
PRISTATOM VISUR
ir visiems gerai žinoma vieta, i vežto vasarojaus. Linai rauBus bankietas ir pasilinksmi riamas Šv. Kryžiaus ligonitanas Vaznonis, 2310 W. 22
narni, žiemkenčiai baigiama įnimas.
’nės kambario įrenginiui. Va PI.
4358 So. Fairfield Avė.
Parsiduoda arba išsimaino
karas žada būti didelis. Ko4414 So. Rockwell Street
Tel. Lafayette 0331
biznio
namas
ant
71st
netoli
i
misijoj
darbuojas šios veikė
Chieago, UI.
ŠAUNIOS VESTUVĖS.
GKABORIAl;
AVestern avė. Štoras ir rūmai
jos: Sakalienė, MaziliauskiePAIEŠKOM Povilo Jusai
Telefonas Lafayette 4689
!
užpakaly
ir
6
rūmai
viršuje.
Inė ir Sriubienė.
čio,
pirmiaus
gyveno
La
SalTown of Lake. — Rūgs. 29
-v
X North Side’je steigiasi d. Moterystės Sakramentu šv. je, 111. Pats ar jį žinantieji MODERNIŠKAS TEATRAS iTailių. maudyklės. Visi įrengi- ĮVAIRŪS kontraktoriai
įmai naujausios mados, 2 karų
i biuras,
kurio tikslas bus nuo- Kryžiaus bažnyčioj susirišo atsišaukit.
3140 So. Halsted St.
l
, ’
i latai “Draugui” žinių iš tos J. Strainis su A. Sorauskaitė.
garadžius.
Frank Baladinskas
Lietuvis Oraborlus
NEDĖLIOJ ir PANEDĖLY
Patarnauja
laido
10 fl. namas parsiduoda ar
(kolonijos tiekti. Biurui pri- Šliubų davė pats klebonas,
East Fourth Street
Spalio 6 ir 7
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng
tuvėse kuoplglausia.
, klausys visi vietos veikėjai. kun. A. Skrypko, asistoje
ba išsimaino.
Spring Vailey, III.
Reikale meldžiu at
A Hardvrare Co.. dabar perėmė visą
SPEEDWAY
sišaukti,
o
mano
| savo rankas ir duos visose šio
2 fl. namai parsiduoda ar blsnj
Pavyzdrs kitoms kolonijoms.
darbu busite uigsblsnlo šakose pirmee klesos patar
Dalyvauja
Wm.
linines
aedlntl.
navimą.
X Per a. a. Antano Kazlau
ba išsimaino.
Nufilmuota per lenktynes
Tel. Roosevelt ISIS
HARDWARE PAINTS
Muro namas 2 fl. 5-5 kamb.,
sko laidotuves bažnyčioj gerb.
arba 2516
Indianapolis,
Ind.
ĮSU W. 2Srd Plaee
& WALL PAPER
klebonas kun. L. Draugelis pa
karštu vandeniu šildomas, 2
Chieago, IIL
NAUJAUSip IŠRADIMO
sakė gražų pamokslų ir per
karų muro garadžius. Kaina
Palnters A Deeoratons
J. S. Ramanclonls, savininkas
VITAPHONE
kolektų surinkta $5.82, kurie
$9,500.
3147 So. Halsted Street
JUOZAPAS EURKAITIS
paskirti parapijos
našlai
Taip-gi budavojam namus
Tel. Vlctory 7281
Kalbantieji
Paveikslai
Mirė spalio 3 d., 1929 m.. 12
čiams.
ant
užsakymo.
Kam
reikalin

vai. naktį, 49 metų amžiaus.
Graži Muzika
Kilo iš Tauragės apskr., Žigalgas kontraktorius kreipkitės
čų parap , Stirbaičių kaimo.
.PIGIAUSIAS IJCT. GRABORIUS
Amerikoje
išgyveno
35
met.
į mus.
Simpatiškas —
CinCABOJE
Karnų Statymo Kontraktorius
Paliko dideliame nuliudilme
mirė spalio 3, 1929 m. 7 vai.
Laidotuvėse
pa
Statau įvairiausius namus prieinama
moterį Marijoną po tėvais Pe
Mandagus
—
ryt. 52 metų amžiaus. Kilo iš
JOHN MEZLAIŠKIS
tarnauju
geriausia
kaina.
travičiūtė, 2 aunu Kornelijų ir
Ukmergė Apskričio, Debeikių
Ir pigiau negu kiti
Geresnis ir Piges
Kastantą, 3 dukteris Leokadi
l’arap. Leliupų Kaimo.
2453
West
71
Street
7217
S.
California
Avenue
todėl, kad priklau
ją, Prancišką ir Marce’.ę, seną
Paliko dideliame nubudime
nis už kitų patar
sau prie grabų 18Telef.
Hemlock
6518
Tel. Repuhlic 4537
motinėlę, brolį Joną, seserį Ba
moterį Teklę po tėvais GabriuSavininkas R. Andreliunas
dlrbystės
rborą Petravičienę
ir švogerį
tė, 2 broliu Kazimierą ir My
navimas.
OF.’SAS
Vincą, o Lietuvoj seserį Oną
kolą ir brolienę Emiliją Da
Telefonas Canal 7288
668 West 18 St.
Užlaikau visokių auk
Norkienę lr gimines.
gius lr gimines. Priklausė šv.
PARSIDUODA
3
flatų
me

Tel.
Canal
6174
sinių Ir sidabrinių dai
Kūnas pašarvotas
2449 W.
Mateušo ir Palaimintos Lietu
MIRIUS:
8288
ktų, vėliausios mados dinis namas po num. 531 W.
69 St. Laidotuvės įvyks pirma
vos d r-jų.
Ro. Halsted Street
adlo, pianų rolių, re
dieny, spalio 7 d., iš namų 3
Kūnas pašarvotas 3252 So.
Tel. Vlctory 4088
Mallavojlmo Kontraktorius
kordų lr t-t.
Taisau 45 st. sykiu ir krautuvė su
PAGRABŲ VEDĖJAI
vai. bus atlydėtas Į Gimimo
Morgan. Laidotuvės įvyks pir
Dažų
lr Popieros Krautuvė
laikrodžius
lr
muslkoe
Panelės Sv. par. bažnyčią, ku
madieny spalio 7. Iš namų S
daliniu staku. Delicatessen, 1884 8 LEAVITT
Didysis Ofisas:
HT.
Chlcage
instrumentus.
rioj įvyks gedulingos pamaldos
vai. bus Atlydėtas į šv. Jurgio
4605-07
So.
Hermitage
Avė.
cigarų,
kendžių
ir
smulkmenų
už
velionio
sielą.
Po
pamaldų
bažnyčią,
kurioj
įvyks
gedulin

Phone Boulevard 4139
2650 West 63rd St. Chieago.
Tel. Yards 1741 ir 1742
bus nu’ydėtas į Sv. Kazimiero
gos pamaldos už velionio sie
Phone Virginia 2054
— kaina tik $6,500.
kapines.
lą. Po pamaldų bus nulydėtas
Telefonas HEMLOCK 8880

CHICAGOJE

ŽINIŲ-ŽINELĖS

Ramova

NAMAI - ŽEMĖ

MARRUETTE PARK

JOHN DERINGIS

MILDA

S. D. LAPI1IWIGZ

J. S. RAMANCIONIS

A fA

A.

A.

J. F. RADZIUS

JUOZAPAS DAGIS

M. ZIZAS

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

J. F. EUDEIKIS KOMP.

A. MASALSKIS

4447

So.

SVYRIUS
Fairfield

Avenue

SKYRIUS
1410 So. 48 Ct. Cicero
Tel. Cicero T794

GRABORIUS
Musų patarnavlmsa
visuomet sąžiningas lr

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue
Te,. Boulevard 3201

nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui

•

įkyrių.

PETRAS CIBULSKIS

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges lr pažystarnus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nubudę:
Moteris,
Valkai,
Motinėlė, Brolis. Sesuo, Svogcrls ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra
borlus
Masalskis.
Boulevard
4139.

į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečius ne visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę:
moteris, broliai, brolienė
lr giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Masaltkis, Boulevard 4139

Nauja, graži k>

I. J. Z O L P

plyčia dykai.

1650 West 46th Street
Kampas 46th lr Paulina Sta
TU. Blvd. 5208
Nubudimo valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu slmpatlBkal, mandagiai,
gerai
Ir pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų
dykai.

A, PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutelklam manda
gų, draugišką
patarnavimą.

BUTKUS

Patarnavimai,
visose Chica
gos dalyse lr
prlemlesčuose.
Grabai pigiai
net už >26.
OFISAS
8288 South
Halsted St.
Vlctory 408 S88

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley, Llc.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal

3101

Telefonas Yards 1181
4424

So.

RocltwcU

St.

STANLEY P. MAŽEIKA

Virginia 1290

1

LIETUVIS GRAHORIUa
O f 1 s a a:
4668 fl. MARSHFIELD AVENUB
Tel. Boulevard 8277

+I

GRABORIUS IB LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

3307 Auburn Avenue

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJA8

Turtu automobilius
vlsokletns
reikalams Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chieago, III.

A.

A.

A.

PETRONĖLĖ POCIENĖ
(Po tėvais Sbagzdaitė)
mirė spalio 4, 1929
m. 4:15
vai. ryt. 39 metų amžiaus. Ki
lo iš Raseinių Apskričio, Bata
kių Parap. ir m. Amerikoje iš
gyveno 30 metus.
Paliko dideliame nubudime
vyrą Antaną, 2 dukterį Mar
celę ir Oną, 3 sūnūs, Edvardą,
Antaną ir Kazimierą,
motiną
Agniešką, 2 seserį Oną Kiras
lr Barborą Harvey, brolį Juo
zapą ir gimines.
Kūnas pašarvotas 8913 iįk>.
Houston Avė. So. Chieago, III.
I-aidotuvės Įvyks utaminke spa
bo 8. Iš namų 8 vai. bus at
lydėta J šv. Juozapo par. baž
nyčią, kurioj (vyks gedulingos
pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę:
vyras, dukterys sunai, motina,
seserys, brolis lr gimines.
laidotuvėms patarnauja grab.
Eudeikis, Yards 1741.

A.

JERONIMAS
NANZENSKIS

I

mirė spalio 3, 1929 m. 8 vai.
vak. 48 metų amžiaus. Kilo
iš Raseinių Apskričio. Jurbar
ko parapijos Kalnėnų kaimo.
Amerikoje išgyveno 30 metus.
Paliko dideliame nubudime
2 broliu Kazimierą Ir Izidorių.
2 pusbroliu Joną Simanavičių
Ir Zimsą Banaitį, brolienę Mo
niką
lr gimines,
o Lietuvoj
brolį Joną.
Kūnas pašarvotas 1330 So.
60 Avė. Cicero, III. l/ildofuvės
(vyks paned. spalio 7. Iš namų
8 vai. bus atlydėtas J šv. An
tano bažnyčią, kurioj (vyks ge
dulingos pamaldos už. velionio
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazfrnl.ro kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę:
broliai, brolienė, pusbroliai
ir giminės.
laidotuvėms patarnauja grab.
Eudeikis, Yards 1741.

JOSEPH VILIMAS ’

BRIDGEPORT KNITTING
SHOP
Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pančiakas. Parduodam pigiai.
Neriam
sulig užsakymų naujus sve.terius lr
taisome senus. Vilnonios gijos dėl
nėrinių ir vilnonės materijos dėl
kelnių vyralns Ir vaikams. Atsilankykit ir įsitikrinktt musų prekių ge| rūme. Atdara kasdien ir vakarais.
I Sekmadieniais nuo 9 Iki 4 po pie
tų.
Siunčiam užsakymus J kitus mies
tus.

80 akrų žemės Madison, Flo
rida, parsiduoda labai pigiai.
Jei turi $1,500.00 gali pirkt,
kitų palauksiu. Žemę derlinga,
ypatingai tinkama pienininky
stei.
J. P. UVICK
2333 Barlum Tower
Detroit, .Michigan

F. SELEMONAVICIUS

CICERO, ILL.

504 W. SSnl St. Prie Normai Avc.
Tel. Vlctory 3486

Parsiduoda kampinis lotas,
42x125. Kreiptis

JOHN SLEGAITIS

Grabam Paige Automobilių
Pardavėjas.

1301 So. 50 Ct.

Cicero, Hl.

(Bučernėj)

PARDAVIMUI arba maiARCHER MOTOR SALES
į nymui 2 fl. muro namas. Mai
610 West 35 Street
nysiu ant biznio, tuščio loto
Tel. Yards 0699
ar mažesnės propertėu.
Jau turime naujus 1930
729 West 21 Street
modelius.
Pirmas flooras
Tel. Roosevelt 5382

PRANEŠIMAS.

širdingai kviečiame jus atGERA PROGA
silankyti ir pamatyti vėliauPardavimui ar mainymui
sios mados naujus
1930 Lietuvoj geras ūkis su naujais
“400” Nash karus su vėliau- budinkais. Mainysiu ant na
šiais pagerinimais pas
mo, lotų Chicagoj ar apylinBALZEKAS MOTOR SALES kėj. Del platesnių žinių kreipkitės prie savininko,
4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082

4104 Archer Avė.

Laf. 3533

Namų Statymo
Kontraktorius
4556 So. Rockvrell Street
Tel. Boulevard 8214

M. YUSZKA & CO.
PLOMBTNG a heatimg
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausia
4884 80. PAULINA

MORTGECIAI-PASKOLOS
2-RI MORGIČIAI
3-TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama J vieną dieną.
Perkame real estate kontraktus

Intemationl Investment
Corporation
Kapitalas $500,000 08
1804 SO. KEDZIE AVENUB
Tel. Lafayette 87S8-I718

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ERTATE
IxMins A Insurance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus. Farmas
Biznius visokios rųšies
Nėra skirtumo
Apielinkės lr kur yra lr kas yra.
Perkam notas 2nd morgage ir pa
rūpinsiu 1, 2nd morgage lengvoms
Ulygoma
Teisingas ir greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

