I •
“Draugas" atstovauja organlsuotų
katalikų mint}, remia nuo6.ruVai ki
tallklžkas draugija*, sąjun; x
pija* lr lietuvių kolonljaa i 1
džiaugiasi didele katalikų pai.,
nori, kad toliau pasilaikytų tla priotellikl jausmai.

Katalikai paaau'.lonya turi kilni] nl*
davinį, — Jneitl į Šeimyna* lr } vi
suomene Kristaus molulą, atnaujinti
Imonit) dvasią- JSzaua Širdies vlegpatavimas milijonų širdyse — tai musų
užduotis. “Draugas” padės jums tą
apafttaiavtmo
darbą atlikti.
Užtat,
skaitykite lr platinkite “Draugą.”
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

BOLŠEVIKŲ KARIUOMENE UŽSIIMA
ŽUDYMAIS MANDŽIURUOI

PANEVĖŽY SUSEKTAS
PINIGŲ PERDIRBIMO
FABRIKĖLIS

LENKAI PAĖMĖ MŪSŲ
PILIETI

Iš Vilkaviškio apskr. prane
Specialistų darbas; organi ša, kad rugsėjo 17 d. du len
kų kareiviai perėję į mūsų
zuotas platinimas
------------pusę apie 100 metrų suėmė
Panevėžio apylinkėje ir ki- mūsų pilieti Kūnų Mikų iš
tur buvo pastebėta platinimas'Aukštakalnio kaimo persivarė
netikrų po 5, 2 ir 1 lito mo- per demarklinijų ir nusivedė
netų. Kriminalinė policija ė- savo pusėn. Suimant lenkų kamėsi sekti platintojus ir dir- reiviai paleido du šūviu. SuLAIVYNŲ LYGYBE, TAI
BOLŠEVIKAI ŽUDO RU
bėjus. Platinimas netikrų mo- (imtojo likimas kol kas nežiKA — MACDONALD
SUS MANDŽIŪRIJOJ
netų nesiliovė, ypatingai Pa- nomas.
‘R. M
nevėžio apylinkės kaimiečių
HARBINAS, Mandžiūrija, . AVASHINGTON, spal. 8. —
tarpe.
KAUNE DAUG SU
spal. 9. — “Baltieji” rusai Britanijos ministerių pirmi
Rugpiūčio 20 d. Panevėžio
SIRGIMŲ
(kurie kovoja sovietus) pabė ninkas MaeDonald ,ne vien su1
kriminalinė policija Raguvos
gėliai iš Argun upės apylin prezidentu1 Hoover sutarė a-į
miestely laike turgaus paste Per vienų savaitę nuo rug
Gedimino garsioji pilis Vilniuje, kurios liūdi šiandien visa mūsų
kių praneša apie bolševikų biem šalim išlaikyti lygius di- j
bėjo asmenis, platinančius mo sėjo 8 iki 15 d. įregistruota
tauta ir daro naujų pasiryžimų ją atvaduoti iš žiauriųjų okupantų.
raitelių veikimų tose apylin dūme karo laivynus ir palai- J
netas, todėl stropiai ėmė ieš 39 susirgimai užkrečiamomis
kėse.
kyti tarpusavę ir visam pakoti pačių, kaltininkų. Betyri ligomis, iš kurių 13 vidurių
nėdama policija nustatė, kad šiltine, 21 skarlatina, 2 difieAnot j,, bolševikai raiteliai sauly taik«tai visa iški1’
iš Panevėžio yra atvykę kele ritu, 2 paratifu ir 1 dėmetųjč
liepos 1 d. ryte apsupo Ya- min«ai ParclSkė lr senat»ria'
“R.”’
tas moteriškių, kurios gudriai šiltine.
kasha miesteli, kur gyveno ms> vakar aPlank«s Kongresą, EGIPTO VALDŽIA PR1SI- )
Lakūnai skraido
platino šias monetas. Policija
daugiausia “baltieji” rusai,' Kongrese MaeDonald labai DEDA PRIE KATEDROS Į
Sky Harbor orlaivių sto, .
.
. .
. , . _ . sulaikė dvi moteris, pas kusuėmė visus vyrus, juos išva- svetingai pasitiktas. Jis kai
STATYMO
PAGROBEJAI GERAI
ties padangėmis du lakūnai .
, ,
, , 5
rias
rado
dar
po
keletu
neiš

rė j laukus ir sušaudė kulka- ėdamas pareiškė, kad abiejų j
JaunuoKų darbas
NUBAUSTI
orlaiviu Chicago “We Will”
platintų
monetų.
Nustatyta,
svaidžiais. Iš tų skerdynių gy- šalių karo laivynų lygybė lie-1 PORT S AID, Egiptas (F.
L. La RocEė, 20 metų, Ma- jau ilgiau 200 valandų skrai
kad tos moterys buvo tik da- DETROIT, Mich., spal. 9.
vais išliko vos septyni sužei- čia visus laivus—didžiausius' S.) — Egipto valdžia Suezo rshall Field & Co. troko ve do.
’lyvės pinigų platinimo afero- — Wilds ir Hohfer rugsėjo
sti.
t ir mažiausius.
Perkaso vikariatui pardavė žėjas, vežė pundelį pinigų iš
Lakūnai nežinomi. Jų tiks
Paskui bolševikai nuvyko į : Tarp Amerikos ir Britani- plotų žemės katedros staty vienos krautuvės į kitų. Ties
je. Betyrinėjant, kriminalinė (20 d. pagrobė turtuolio sūnų
las yra skraidyti mažiausia 18
policija sulaikė trečių moterį, Į m. Holdreith, 24 metų. Tš >
klas kelias aplinkines sody-'j°s negali būt nesutikimų, tikumui. Galima sakyt, tų žemės 18 gat. jį sulaikė H. Pemberparų, kad gauti pirmenybės.
, pas kurių rado nėtekrų mo- tėvo pareikalavo išpirkimo,
bas ir tenai daug žmonių iš- nuolatinė taika. Šių abiejų plotų kaipir dovanojo. Žemė ton, 18 m., ir atėmė pinigus.
j
netų po 5 litus, viso 270 štu- j Tėvas sutiko išmokėti 5,000
žudė. Spalių 4 d. jie gryžo į Į valstybių vienybė privers vi- i buvo verta 80,000 dolerių, gi
Policija ėmė nagan La Ro-i
Yakasha. Šiuokart miestelį a-I sų pasaulį išlaikyti pastovių parduota tik už 16,000 dol. ehe, kurs greitai išpažino ir J PILSUDSKĮ PASILIEKA kų. Turėdama policija pinigų j dob jr policija piktadariams
padirbinėtojų platintojas, e- užstatė spąstus.
piplėšė. Pagrobė koletų mote- į taikų.
j Tokiu būdu valdžia 64,000 do anų kitų, išdavė. Sako jiedu
NAMIE
mėsi priemonių rasti pačius
rų, visus arklius, galvijus iri Seniau daugelis senatorių lerių kaipir dovanoja ir prisi-1 sekmadienį susitarę pasidaliVARŠAVA, spal. 9. — M a-' fabrikantus bei mechanikus. Kada piktadariai gavo pii Britanija nepasitikėjo.
Šian-^deda prie katedros statymo. nti pinigais, kurių būta 1,185
avis.
-salas Pilsudskį žadėjo vykti Kvotos daviniais pasisekė nu-lmg?S. policija leidosi pėdsaNei vienas kinietis nemuke- ^ie gi gražius Britanijos tik-j Suezo Perkaso vikariatas dol. Abu uždaryta.
•veikatos atgauti į Italiją, statyti, kad pųugų dirbėjai y-'
./
ntėjo, kada apie 80 “baltųjų” slus
norus išgirdo iš paties'užima. 15,000 ketvirtainių mai-j
-------------------1
’dymo jiems pavyko , « ,tr.
Bet staiga tų išvykimų atidė- ra žmonės specialistai, elekministerių pirmininko lūpų. (lių plotų, kuriame yra 164,-;
§tlO “nušovė*’ vaiką
rusų išskersta.
Bet paskiau abudu suiin ir*
Calumet ežere medžio’jant >• Jo Priešai labai nepaten-; trotechnikai, mechanikai ir ša520 gyventojų, jų tarpe 10,atrasta jiems išmokėtų 4,000
Anot žinių iš kitų versmių, MACDONALDĄ PAGER
613 katalikų. Apaštaliniu vi- , antis šuo žaizdamas apžiojo kinti; ka<1 maršalas pasilieka, Skalviai, beveik visi Panevė dolerių.
bolševikai savo aukas į krūvų
žio miesto gyventojai. Taip
BTI POKYLIS
karu yra vyskupas Angelo šautuvų. G. Michelson, 13 me- namie.
surišę, kad jų kurie nepabėg
nustačius sulaikė 5 asmenis, Pagrobtas vyras rastas vie
Maria Hiral, Pranciškonas
tų, pagriebė šautuvų už vamMaršalas Pilsudskį nori bū- I
tų, ir taip surištus sušaudę
AVASHINGTON, spal. 9. —
zdžio norėdamas, ištraukti iš ti Varšavoj kada seimas sva- Pas kur^uos ra^°
* nuose namuose prirakintas
kulkasvaidžiais.
prie lovos. Per 6 dienas ne
• i,
, ; , .
.
raukius monetoms dirbti.
Britanijos ministerių pirmini BOLŠEVIKŲ NUOMONE šunio nasrų. Šautuvų traukia1 rstys valstybės
sąmatų
Monetos buvo liejamos iš valgęs ir negėręs. Piktadariai
Kitose apylinkėse, bolševi nkų MacDonaldų pagerbti pre
APIE KONSULIUS
' nt šunio dantis užkliuvo už
cinko ir habito, savo išvaizda nebesuspėjo laiku jį paliuokai taipat žudą. visus vyrus. zidentas Hoover suruošė val
-----------J gaiduko kojikės ir šautuvas
PUOLA AMERIKĄ IR
mažai
skyrėsi nuo tikrųjų, nes suoti, nes policija kliudė.
stybinį pokylį Baltuose Rū DARBINAS, spal. 9. — A- pūkštelėjo. Vaikas peršautas
BRITANIJĄ
buvo pasidabruotos ir gero Teismas abudu pagrobėjus
PAIMTA 20 BOLŠEVIKŲ muose pirmadienio vakare.
reštuotiems kituomet bolševi- per krūtinę greit mirė.
1 darbo, todėl jų platinimas sė nubaudė po 30 metų kalėjimo.
kų konsuliate rusams komuni
KAREIVIŲ
ROMA, spal. 9. — Fašistų
kmingai vykdavo.
FRANCIJA DAUG SUSI stams iškeltoje byloje komu
Prieš mokesčius už
laikraščiai pradėjo pulti Bri
RŪPINUSI
nistus gina advokatas MinsHARBINAS, spal. 9. —
Kokiai sumai iš viso buvo PRAMATOMI NAUJI KA
gazoliną
taniją ir Amerikos Jungtines
LINIŲ SUKILIMAI
ky. Jis pareiškia, kad konsuGen. Liang Chung-chan, kurs
Praneša, kad dar daugiau, Valstybes už jų imperialistinį monetų išplatinta, dar tiriavadovauja kiniečių kariuome PARYŽIUS, spal. 9. — liate rasti slapti dokumentai pOra ty-Į,, užvesta sugriauti ( nusistatymų į kitas pasaulio ma. Visi organizacijos dalyCANON CITY, Cal., spal.
nei Mančuli-Dalai Nor šone,! Francija daug susirūpinusi
msi eSų be reikšmės, kadangi vi- (įstatymų, kuriuomi einant II-; valstybes. Laikraščiai reiškia. viai areštuoti.
oficialiai paduoda, kad nelais Britanijos ministerių pirmini- Sų šalių konsuliai visose vai- ]įnois valstybėje renkami vai-[didelio abiem valstybėm ne- Nustatyta, kad organizacija 9. — Vietos kalėjime, kur avėn paėmęs 20 bolševikų ka nko MaeDonald viešėjimu A- stybėse yra legaliais savo va- j stybiniai mokesčiai (taksos) pasitikėjimo.
, veikė labai organizuotai ir ndai įvyko skerdynės, pramareivių. Suimti prisiunčiami merikoj. Francija daugiausia ,ldzioms šnipais ir pas juos už gazolinų. Norima įrodyti,
1į —planingai.
1—1—'
TT
'
’ pini- tomas naujas kalinių sukili
Vieni
dirbo
bijo, kad Britanija su Ameri visus visados yra įvairių sla- kad tas įstatymas yra prie- VOLSTEADO ĮSTATYMUI gus, kiti platino plačioje apy- mas dėl žiauraus apsiėjimo su
čia i karo stovyklų.
jais.
ka neverstų jos nusiginkluoti. ptų dokumentų.
šiugas konstitucijai.
PRIEDAS
linkėję mažame kiekyje moneDaugybė sargų stipriai ap
MIRĖ VIENAS REGENTŲ
------------, tų. Nustatyta, kad pinigų diginkluota kalinius kiekvienam
NELAIMES LONDONO
TORNADO PIETŲ
636 areštuota
i YVASHINGTON, spal. 9. — rbėjai anksčiau buvo pasitužingsny sekioja. Visokia kali
GATVĖSE
BUK AREŠTAS, spalių 8.
AFRIKOJ
Chicagos
policija vykdo Senatorius Sheppard, demok- rinti, turėjo savo dirbtuves,
niams prigulinti laisvė panai
— Vienas trijų Rumunijos re
trafikos įstatymą. Šį pirma- ratas iš Texas, patiekė sena-ibet vėliaus prasiskolino ir tugentų, teisėjas Buzdugan, mi LONDONAS, spal. 9. — JOHANNESBURG, Pietų dienį areštuota 636 automobi- tui sumanymų — prisekti Vo- rėjo daug skolų, tad kas pa- kinta.
rė, kitas regentas pavojingai Nuo nelaimingųjų atsitikimų Afrika, spal. 9.
Šį miestų liais važiuotojai už sakomo į- lsteado įstatymui priedų, ku taisyti savo finansinį stovį,
Londono
gatvėse
kasdien
mi

serga.
CHICAGO IR APYLIN
ir apylinkes palietė tornado statymo peržengimų. Kitomis -riuo einant svaigalų pirkėjai sudarė pinigų padirbinėjimo
ršta
keturi
žmonės,
neskai

Ministerių kabinetas išspre
,(vesulos rūšis) 8 žmones žu- praeitos savaitės dienomis a- taipat turi būt baudžiami kaip (organizacijų. Ši organizacija, KĖS. — Išdalies debesiuota;
čiuojant
daugelio
sužeidžia

ndė, kad parlamentas išrinks
vo, 800 žmonių neteko pašto- raštuota mažiau.
kaip matyti, norėjo savo dar pramatoma oro atmaina.
kad pardavėjai.
mų.
gės.
Nuostoliai
siekia
pusket:
_____________
naujų regentą.
bų varyti ir toliau, bet krimi
virto miliono doleirų.
,
Bendrove apiplėšta
9 ŽUVO ĮVYKUS LAIVE nalinė policija laiku likvidavo
PINIGŲ KURSAS
MIRUSIO
STRESEMANN
’
O
FRANCUOS PREZIDEN
Penki ginkluoti plėšikai pi
jų. Kratos metu pas juos ra
SPROGIMUI
VIETOJE
ISPANŲ
KARO LAIVY rmadienio vakare užpuolė Ce- [
TAS BUS BELGIJOJ
________
sta viso 699 litų sumai netik Lietuvos 100 litų
$10.00
ska-Kalifornie Building &i PH1LADELPHIA, Pa., spa rų monetų. Visi dalyviai pa
NAS MANEBRUOSE
Britanijos 1 sv. sterL 4.85
BERLYNAS, spal. 9. — Į
PARYŽIUS, spal. 9. —
Loan Association ofisų susi- lį0 9. — Garlaivy “Eelbeck” traukti teismo atsakomybėn.
Franeijos 100 frankų 3.91
(Franeijos prezidentas Dou- mirusio užsienių reikalų mi
MADRIDAS spal. 9.
rinkus direktoriams, 2419 So. įvyko sprogimas. Žuvo 9 žmo“L. Z.”
Belgijos 100 belgų
13.89
mergue ryto išvyksta ofieia nisterio
Strosemanno vietų įTarpžemių jūroje ispanų ka- į Albany avė. Pagrobė 4,650 do nės. Sprogimo priežastis kolItalijos 100 lirų
5.22
paskirtas Dr. Julius Gurtius.ro laivynas turi manebrus,
lerių.
liai aplankyti Belgijų.
kas nepatirta.
PLATINKITE “DRAUGĄ”
Vokietijos 100 markių 23.80
.j*. ■*.

MACDONALD SENATUI PAŽADA
IŠLAIKYTI TAIKĄ PASAULY

Savo Priešų Nelaimei Pilsudskį
Pasilieka Namie
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krikščionys demokratai tų projektų be jokių
abejojimų atmetė.

Meln* kasdien. liekyrue sekmadienio*

PRENUMERATOS KAINA: Metamu — I*.**. P®■M Metų — 91.6O. Trims Mėnesiams — 92.0», Vienam
■•nėšiui — 75a Europoje — Metama |7.**, Pusei Me
Kopija .esc.
Bendradarbiams lr korespondentams raitų negrųM*a, jei neprašoma tai padaryti lr neprlstunčlama tam
tikslui pašto ženklų.
ReCakiorius priima — nuo 11:** Iki 12:** ral.
kasdien.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

tų —

Ir po to dar daug pastangų dėta, kad ir
kitas progas išnaudojus, kad privertus Lietu
vų išsižadėti Vilniaus.

Kas nesuprato lenkų norų išnaudoti
Klaipėdos krašto konvencijų ir Nemuno suturptautinimų per Lugano, Kopenliageno ir,
pagaliaus, per Karaliaučiaus derybas. Juk tos
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki B
derybos nebuvo kuo daugiau, kai tik noru
vai. po piet
priversti pripažinti lenkams Vilnių ir užmėgsti su jais prekybinius ir diplomatinius san-'
“D R A U G A S”
tykius.
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Ne vienų kartų Lenkijai viešose notose
Published Daily, Ezcept Bunda/.
BUBSCRIPTIONS: One Tear — |*.00. Blz Months buvo pareikšta, kad lenkai, savo laisva valia '
— *2.60, Three Months — tt.**. One Mopth — 7*e. Suvalkų sutartyje atidavę Vilnių
Lietuvai,
Burope — One Tear — |7.**, 81z Months — t*.**,
neteko Į Vilnių visokių teisių. Reikia tikėtis,
Copy — .*2c.
Advertlslng In “DRAUGAS” brink* best reeulta
kad ir šiandien jokiomis gudrybėmis ir suk
Advertlslng rates on appllcation.
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago. tumais niekas nepajėgs priversti Lietuvų iš
sižadėti to, kas jai švenčiausia priklauso.

Pasakę keletu žodžių apie tautos nusista
tymų Vilniaus klausimu, dabar pakalbėsime
apie tai, kokiais keliais tauta turi eiti, kad
Šiandien sukanka lygiai devyni metai kai savo tikslų atsiekti.
Ne vienam iš musų ateina galvon mintis,
Lietuva neteko Vilniaus. Tai be galo liūdnos
kokios aplinkybės prives prie galutino ir tik
visos mūsų tautos sukaktuvės.
Nors mes . kasdien privalom prisiminti ro žygio į Vilnių.
Gerai, kad visa tauta yra nusistačiusi už
Vilnių, tačiau kartų į metus, būtent spalių 9
d. ypatingu budu turime paminėti tų bega Vilniaus atvadavimų, bet be galo yra skaudu,
liniai skaudžių musų tautos žaizdų, kurių kad tautoje nėra vienybės, kuri yra reikalin
padarė lenkai ir padaryti bei panaujinti pa giausia išauginimui atsparumo, be ko sunku į
siryžimų dirbant Vilniaus atvadavimo darbų. ir galvoti apie tokio didelio žygio realizavi
Kuo ilgiau Vilniaus kraštas pasilieka mū mų. Baugu, kad dabar Lietuvoje esamos ap
sų priešų rankose, tuo labiau jo išsilgstame, linkybės yra tokios, kurios žymiai sutrukdo
tuo didesniu rupestingumu privalome dirbti, ir apsunkina Vilnių ginti ir jį grųžinti Lie
kad Lietuva kuogreičiausia galėtų savo vė- tuvai. P-nas Voldemaras taip vedė užsienių
ir vidaus politikų, kad Lietuva pradėjo būti •
Ijliavų iškelti Vilniuje ant Gedimino kalno.
“Mes be Vilniaus nenurimsim” turi bū paprastu rusų ir vokiečių politišku žaislu, i
I
ti ir, neabejotinai, yra svarbiausiu mūsų vi
Tautos vienybę atstatyti galės tik teisė
su balsiu.
tu keliu, konstitucijos dėsniais sudaryta vy
Vilnius prie visų vyriausybių užėmė vy riausybė, sugrųžinta parlamentarizmo tvar
riausių ir pirmųjų vietų Lietuvos užsienio ir ka.
vidaus politikoje ir, reikia manyti, neatsiras
Tat, reikia palinkėti, kad* tautos vienybė
tokios vyriausybės, kuri išdrįstų šį nusista kuogreičiausia būtų atstatyta. Tuomet ir Vil
tymų pakeisti. Nors tiesa, socialdemokratai, niaus vadavimo darbas pasidarys lengvesais
v
fėjų i liaudininkų kabinetų 1926 m., keletu ir tikresnis.
kartų pareiškė noro sueiti su lenkais į norma
lius, kaimyninius santykius, neišrišius Vil
Mes, Amerikos lietuviai, ir-gi negalime
niaus klausimo. Bet, užtat, tos vyriausybės li
atsilikti nuo visos tautos. Ir mums Vilnius
kimas mums yra labai gerai žinomas.
Kuri iš vyriausybių atsisakytų visų val privalo rūpėti ir tikrenybėje rūpi. Bet mūsų
stybės darbų tvarkyti taip, kad vestų tautų į darbas šiek tiek skyriasi. Mes galime medžia
Vilniaus atvadavimų, tokios vyriausybės gy giniai paremti tautos žygį į Vilnių. Mes ga
vavimas nebūtų ilgas, nes visos tautos nusis lime ir privalome gausiai remti skaudžiai
tatymas yra vienodas — be Vilniaus nenu- lenkų persekiojamus lietuvius Vilniaus kraš
te. Privalome remti jų įstaigas: mokyklas,
rimti, jo atvadavimo siekti.
Net tais laikais, kuomet, didžiosios val prieglaudas, spaudų ir t. t. Nes, jei lenkams
stybės priverstinai vertė Lietuvų išsižadėti pasisektų lietuvių veikimų visiškai numarin
Vilniaus, nė žingsnio nuo to nepamainomo nu ti, tuomet Vilniaus vadavimas žymiai pasun
kėtų.
X
sistatymo nepasitraukta.
Rytoj, ar kada ruošime Vilniaus dienų,
Didelės buvo Ilymanso projekto pinklės,
į kurias labai gudriu būdu norėta Lietuva į- privalome nuoširdžiai Vilniaus lietuvius pa
painiuoti. Šis projektas ir Vilnių Lietuvai remti. Be to, privalome padaryti ar panau
žadėjo, bet už tai dėl jo su laiku nepriklauso jinti pasiryžimų dar didesniu uolumu, kaip
mybės Lietuva būt galėjusi netekti. 'Bet tais iki šiol, dirbti už Vilnių ir dar nuoširdžiau
laikais stovėjusieji prie Valstybės vairo jo vadavimo reikalams aukoti.

TAUTOS GEDULO DIENA.

BROLIUK, NEVIRKDINK SESELĖS!..
(Tųsa)

— Kad tas vaikis ten toks baisus...
Izidorius gardžiai nusijuokė ir nie
kingomis akimis nubadė jų...
— Ot merga!.. Hm... Matyt, tau gal
voj kažkas... Neišmokai dar kaip sviete
gyventi... Tu tik džiaukis, kad vaikis prie
tavęs lenda, o nebėk...
— Kad tu, Zidorėl, vis taip...
— A je, čia nekokia bėda! Nieko aš
tau nepatarsiu. Tik gudresnė buk...
Vėl ėjo tylėdamu. Baisiai šilta. Pro
šalį žmonės važiuoja. Jų rūbus apdrebia
tirštos karčių dulkių skaros... Ilgokų ga
lų pajėjo. Pagaliau Julė vėl nedrųsiai jį
pajudino:
~ — Zidorėl, gal tu valgyti nori? Aš
lažinių turiu įsidėjusi?..
■> — Gali pati, aš nenoriu...
Pu valandėlės ir pikčiau paklausė:
X — O kų daugiau pasakysi!
*aa- — Nieko, Zidorėl, tik dėl to gaspadaliaus.. Norėjau tave pamatyti.. Taip

išsiilgus buvau..., — ir vėl jai ašaros...
— Del gaspadoriaus jau sakiau, kad
nieko. Jei nedurna busi ir apsiženyti
gulėsi, tau pačiai geriau bus...
Ji nieko nebesakė. Priėjo juodu
kryžkelę ir sustojo.
— Tai kų, Jule, čia jau man sukti
reikės...
— Nieko, Zidorėl, aš dar tave paly
dėsiu — pasišnekėsim...
— Ale kam čia bereik — juk viskų
jau išsišnekėjoni... O man tu vistiek juk
ncpaspėsi eiti...
— Kad jau tu, Zidorėl, nenori, tai...
— ir jai širdelė smarkiai suvirpėjo...
—- Na, tui duok rankų ir sudie...
— Zidorėl, aš tau duonų su lašiniais
atiduosiu, kol pareisi užkrimsti galėsi —
jūk tu jau išalkai..
— A jau... — nukrėtė jis. Paspaudė
kojas ir skubėjo. Norėjo dar pavyti jau
toli nuėjusias*mergaites.
Dar labiau Julei suskaudo užgauta
širdelė ir greitai ėmė lakstyti krutinėję...
Ilgai ilgai ji žiurėjo į brolį. Greit jis pa
sisuko į alksnynus ir pranyko...

Liudas Gira.

VILNIAUS ŽEMĖJ.
Jei tu nori pajust ilgi sopės,
Lietuvy, tavo žemės skriaudas;
Jei tu nori išgirsti, kų bylo
Bočių kraujas, tau gyslos veidus —

Nuvažiuoki už Vievio, kur Nerį
Supa girių grandinė didi —
Lietuva ten taip dvelkia aplinkui,
Nors ir svetimų kalbų girdi;*)
Kur susgūžęs miškuos, prie pat upės,
Prie melsvosios gražuolės Neries,
Panerių senas dvaras svajoja —
Jei buvai ten — ligšiolini gėriesi

Atsistojęs ant aukštojo kriaušo
Tu dairais, sužavėtas, aplink.
Bet štai suolas — tai sėski, bičiuoli,
Sėsk, man vietos duok, pasislink.
Tai žiūrėsim abu anon pusėn,
Kur mum klojas po kojų plačiai.
Prie pat kranto — regi — štai žmogystos.
Gal pas mus nori irtis svečiai!
Ne svečiai tai, lietuvninke mielas,
Nors godžiai į mūs žvelgia namus.
Tai tik lenkų atėjo sargyba
Pažiūrėt, ar ramu, čia pas mus.'
A. a. dr. Jonas Basanavičius, mūsų tautos- patriarchas,
palaidotas Vilniuje.

Pažiūrėk akyliau į juos, drauge.
Pažiūrėk ir atmink visada;
Į jų mučę įkibusį arų,
Baltų arų, kurs minta skriauda.

Ne tik vergė, net patį jos vardį
Jai užmiršt liepia ponai nauji!

Žvelk; prancūziški šautuvai rankos —*
Taip ir tyko jų vamzdžiai juodi
Spiaut švinu į mūs ramiųjų šalį,
Jųjų laisvė — mūs laisvės godi!

Vis tai mūs Lietuva—lig pat Vilniaus,
Kur nūn merdi tenai, už miškų,
Merdi liūdi ir rūsčiai spėlioja,
Kada laisvė jam grįš ir iš kur?

Alksnynais štai apaugusios salos —
Jos dar mūsų, bet krantas anas,
Nors arti taip — ne mūsų, ne mūsų,
Nūn jis priešo dainuot tur dainas!
Nebepagarbins laisvai Lietųyųs ten
•jM^ieSĮBėip.puvęrgtięįį ! ’
įais nepapuoš sau
Jie krūtinių, kai šventė Kaune!

Kada grįš jam garbė jo svajota,
Kada jam jų grąžins mūs kardai;
Lietuvos žemių miestu pirmuoju
Būti vėl, kaip senovėj kadai...

9

n.

Kiek akim užmatai ir toliau vis —
Ta pati mūs gražioji šalis!
Bet mūs laisvės daina— Dievas žino —
Po jos plotus kada bepasklis?!
Mūsų žemė ten vis, amžių amžius
Buvus mūsų. Šiandienų gi ji

*) •MVievis," paskutinė Neprikl. Lietuvoj geležinkelio stotis iš Kauno Vilniaus link, vietos žmonės
ten daugumoj ar sulenkėję ar sugudėję. Tose vie
tose anoji Neries pusė jau lenkų okupantų už
griebta, o ir šiapus upės kur yra toliausiai įsiki
šęs Vilniaus link, begalo gražioj vietoj besirandųs
Panerių dvaras, Neprikl. Lietuvos teritorija eina
tik siaura, vos poros kilometrų siaurumo, žemės
juosta — jniškai.

Julė palengva krapštės į namus. Pa
kelėje atrado pakrypusį kryžių. Tuoj ap
sižvalgė, ar nėra aplinkui žmonių. Ir jį
apkabino... Verkė, kiek tik begalėjo —
net kūnelis virpėjo... O senojo kryžiaus
sųmanos padrėko nuo ašanj... Verkė ir
meldės prisiminus motutę. Prašė Aukš
čiausiojo, kad pataisytų jos kietaširdį bro
ii..
5.
Saulelė jau visai slinko į žemę. Buvo
šventvakaris. Jau arti rudens. Julė sku
biai atėjo pas brolį. Tokiu staigiu atvy
kimu Izidorius tikrai susimaišė.. Nesupra
to, k«s atsitikti galėjo. Sesuo nė vidun
nėjo — kieme patiko. Takeliu pasivedė
nuošaliau ir ėmė klausinėti:
Zidorėl, tu neužsigauk, aš iš gerų
žmonių jau girdėjau, kad tu ženytis žadi!..
— Nu, nu — kas tau sakėt. — išplė
tė Izidorius akis.
— Sakė, Zidorėl, sakė; sakyk ar tei
sybė?.. — ir maloniai ėmė. jį glostyti.
— Tai ženysiuos ženysinos, o tau
kas iš to?..
— Zidorėl, — ir ji pravirko, — kam

Veltui stiebias jo bokštai iš slėnio,
Veltui stengias įžvelgt5 i>fb'miškus
Kauno traktais, su karo damom,
Drųsiai žengiančius mūsų pulkus...
III.
Vilniau! Vilniau! Kilnusis belaisvi!
Taip arti tu iš čia! Taip arti!
Žėdnas kelias tavin iš čia veda —
Bet visi jie mum nūn užburti!

Taip arti tu iš čia... Įsilipti,
Rodos, reikia į pušį nors tų —
Ir akim jojo kryžius matysi,
Kaip jauti jau juos širdžia karštai
Ir tikrai, jei nesigaili žygio
Paėjėti smėliuotu keliu —
Aplankys Streveninkų dar dvarų,
Trakų link, vos už Varstų kelių.

Nuo kalnelio tenai įregėsi
Tolumoj, jei tik rytas skaidrus,

tau taip anksti, juk tu paspėsi, ir man
paskui blogiau bus... Zidorėl, nesiženyk..
— Julė jį apkabino ir dar labiau meldė..
— Ir kas tau; juk čia mano reikalai..
— Kažin kokių gąusi — nebus žmo
gus...
— Tai kas, ar biesas!.. — tikrai už
pyko. Suprato negerai pasakęs. Atsileido
kiek ir vėl kalbėjo:
— Tu pati matai, koks aš dabar apsiškurlinęs, nė lito prie dūšios neturiu... O
merga tai aprėdys mane...
'
— Zidorėl, geriau aš pati tau duosiu,
jei ko truks — paimsiu iš gaspadoriaus.../
— ir suspaudė jam rankų...
— Eik, jau eik..., — palengva stūmė
jft.
— Zidorėl, aš tau pinigų duosiu... Aš
dar tokį švarkiukų turiu ir tų atiduosiu...
Paskui vėl ko nors... Tik nesiženyk...
— Su tavim prasidėk, tai jau panuitysi ko nematęs... Ale sakyk, koks tau iš
to blogumas! Merga gera — jau nebijok,

(Tųsa ant 3-čio Pusi.)

mus...
Izidorius netrukus vedė.
6.

Balta žiema — milijonais sniegulių
nubarstyta žemė. Girgžda sniegas, lyg ko
pustai statinėn kemšami...
Kažkoks gavėnios sekmadienis.
Lygiu vieškeliu į namus slinko su
sirūpinusi Julė. O širdelė taip neramiai
trukčiojo... Senai pas brolį ji bebuvo...
Šis pasaulis jai jokio džiaugsmo ne
žiebė. O tik taip sau gyveno. Geriau pa
sakius, kentėjo vargšė... O vistik neleng
va kankintis visų užmirštai...
Slenka palengva...
Cingu-lingn-cingt, cingu-lingu-cingt,
klin klan.. — užpakaly skambėjo privažiuo
jančių rogių skambaliukas. Ji atsisuko ir
pamatė... Izidorių...
— Palauk, Julei!. — sušuko jis iš
tolo..

Julė nustebo ir sujudinta širdimi Inu
kė. Žiurėjo į jį sumišus kiek... Bet labai
apsidžiaugė — taip jo išsiilgo...
nesuės«.
?;
— Tai tu, Zidorėl?..
Neperkalbėjo Julė brolio. Vėl, grau
džiai verkšlendama, grįžo į svetimus na

(Bus daugiau)
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na į Vilnių ir kad mes turime J dešinę ir įvudrę timpojo jau ir kairėj slenka iš už
jį’ neleisti. Visų galvoje kilo j nutiestos juodos, ’ -torokos lau miškelių keturkampės kepu
rės. Viena grandinė už kitos.
j kolektyvi tyli mintis: — At-i ko telefono vielos.^
laikysime ar ne?..
j — Alo!.. N burVs? Trečia 'Sprogsi. Net ir j sudeginto
lukunai esu jau atskridę į AProf. Kampininkas
{linkių mums užteko, ir bui-Į kuopa 1 Eina? Kalba, batalijo- palivarko tvarto akmeninius
laskų, tik čia vienas motorus
mės nejautėm. Tiktai kiek-' no vadas, ant žemės abiem bė kampinius sustatymus tvaksi
paliovęs veikti ir todėl nega
vienas svarstėme kiek, jei bu liais atsiklaupęs, o kit'.ų jo žo kulkos.
li kelionės tęsti. Kai kas sa
sime vienas prieš tris ar pen džių nebegirdime, nes }iš tos — Cvin!.. — lekia jos apko, kad, gal, tyčia triubelis į
kis, savo uždavinį sugebėsime kuopos, kuri kalba, pusps by sisukdamos, nes mat ilgos,
padaryta, nes draugai da nei
ra šautuvų sprigučių gjursai. prancūziškos, jų raudonas va
atlikti.
trečdalio pinigų
nesurinko
(Tusu ant 4 pusi.)
Mieste jautėsi kruvinas pa- Subliausi ir už miško kaž kotraktoriams pirkti.
irakas; atmosferų nervino šąli- kia “Jadzia” ar “Jadvygri”,
gaiviuose
kaikeno
aštrus Į ir iš musų pusės atsiliepia!
Kaip ten nebūtų, ale komi
^tiaine vaizde matoma Vilniaus Gedimino pi
sarai rimtai ruošiasi cudų pa
lis per garsiosios katedros viršų — stogų.
.žvilgsniai,
su neapykanta Morta. Ant kalvos, dirvonuo- i
sauliui parodyti, kai nupirkę
!mums sviedžiami.
se. musų kulkosvaidžiai klek-.J
“Makslas, tai makslas; bo i pas Mikurmikų du traktorių
Bet šaligatviuos buvo ir si, ir kareiviukai apie juos \
makslo nei bulvės nenuskusi.” ir troku nuvežę į orlaivių sto- Į
jaukių mums siunčiamų spin-; tupinėja, •gulinėja. Reiškia, pjrm A. Nausėda
Taigi musų komisarai ir vi tį, pririš juodu prie “Sovie
priešas eina.
-----------------! didėlių.
si “draugai”, kapitalistų dusi tų Žemės” ir bai bai pasakys.
i 1024 Center St.
(Iš savanorio, kovų dėl Vilniaus dalyvio užrašų).
Vakare, sutemus, apsistojo
Iš už miškelių Jony jąg
Tel. Lincoln 3044
narni “proletarai” (daugelis
Bet jei draugai bus “stind
Išaušo šalnotas ir baltųjų Iš vakaro staiga kaipo at- Ime jau minėtame palivarke. traukiasi muši dai. Raitelis Rašt. P. Fabijonaitis
jų
tikrai J)uižujiškai, £į»^
sovjeįų lakūnai grįš voratinklių laukuose nuklotas sarginiai ginklų nešiotojai bu-ĮMusų sargybos jau buvo neto-'ouieša batalijcno vadui plona.
« 4-» Iv a 1 , n i r. Air. r. i .T -S •"» »
-w v s .«• s -s v.
23oO So. Oakley Avė.
automobiliais važinėja) visur namo
traktorių ir cudo ne- spalių devintos rytas,
vom iššaukti iš Vilniaus, iš liese, už smulkių miškelių; su- iš lauko knygutės išplėsta, su Ižd. I\un. F. Kudirka
gyriasi
maksiu , suqį
bus SU(j^ta au- i Galutinai sukilo pernakt ap- kareivinių, kur, berods, yra poškėdavo vienas kitas šūvis, užrašais lyg sviestinį popierė2334 So. Oakley Avė.
sipiatimu , pasiliuosavimu
jos ^ug paskirtos Gastoni- sitaisė ir apsiginklavę, su sau!už Šv. Petro ir Povilo haž- Sušiurpę ir lyg į ledus įdė- lį.
AGITATORIAI.nuo viso pasaulio pnetarų j08 gtreįkeriams, argu Chica- tuvais prie šalies, nakvoję nyčios. Per penkias- minutes [tomis kojomis išsiskyrėme ryDešinėj juda musų persigru
pakibimu ore ant Tiockio gOg įr Brooklyno komisarams kulkosvaidininkai kariai,
iškratėmė savo čiužinius, su-tų po kalnų, ir ėmėme dirvo- puojančių
kulkosvaidininkų jKun. K. Mj&tuluitis
barzdos, kaip ponas Tvardau-' PuSelptL
Į Prabudo kažkenQ>
sikrovėme kiekvienas savo nuošė trypti vietas savo kui- nugaros. Tiesiai, kiek toliau,
2334
!334 S, Oakley
Ot
Avė.
ckas ant mėnulio.
-!-»•••
h
•
n
,
Paveizesim.
,ir su išdraikytam kambanuo- ir visos kuopos daiktus ir kosvaidžiams. Paskubomis žiu lyg kas suriko “Vivat!.” Tai A. Valančius
kegana, kad musų komisą------------tge Maudais', ant kurių miego- pagreitintu maršu išžygiavo-'rėjomės jiems vandens. Dari- slinka lenkai. Jų daug. Musiš1226 S. 50 Av.. Cicero, ilk
rai “maksle” yra taip auks- Pff8iviję—policmonas~g^eitai j0 kareiviai, palivarkas.
me iš miesto.
nėjo antri numeriai dėžes su kiams bešaudant į tirštų jų J. Dimša
t
_ • V-_______ v
tai iškilę, jog nei pirštu ne važiuojantį auto. susistabdė Iį .’ J°
navininkai buvo, berods, Žygiavome per miestų Ly- šoviniais, o pirmieji pradary- grandinę prieš akis, jau pii- 3221 Lime Street.
galima pasiefffl, ale jie mano į ir parašė “slipų”. Ant ryto-,dar nuo bolševikų Lenkijon dos pusėn.
davo standžiai išsižergusių joja iš užpakalio keturkampė- M. Šlikas
da tokį “cudų” padaryti,
10555 So. State St.
jaus automobilistas nueina į pabėgę ir jis dabar buvo be — Viens, du, trys!.. Viens, i“Maxim’ų” plieninius vožtu- mis kepurėmis raiteliai. Lai
kad net visas pasaulis iš nuos
du,
trys!..
—
be
jokios
ko-'vus.
—
Ar
veikia
vidaus
pliekomės,
musų
“
Masini
’
as
”
ir
Visokiais Labdarybės rei
teismų. Pasitaikė teisėjui bu- veik tuščias ir kaikur tiktai
tabumo išsižios.
Tai
bus
mandos
ir
griežtai,
trumpai,
minės
dalys..
švilpavo išdaužtais langais ar
l'berdankos” veikia į prieki, kalais kreiptis į valdyba arba
ti blogam upe.
“makslas” ant “makslo”!
mušė
grindinį
kareiviški
ba

Už
miškelių,
nikuose
nuo
į
šoną., ir į užpakalį,
ba
stovėjo
susilenkęs
išversto

.agitatorius.
\
Mat, kaip jau žinote iš ma — Kiek-gi kartų tu buvai mis iš kablių durimis.
balų,
pasigirdo
šūviai.
1
___
tai,
dardėjo
musų
kulkosvai

no aukštos malonybės anų priešais mane? — suriko tei Palivarkas buvo apie aštuo džių prikrauti vežimai, o mes — Ta-ta-ta-ta!.. — pasigir-į
dien pasakytos prakalbos, ko sėjas.
nis ar dešimt kilometrų anoj ėjome tylus ir šautuvus prie do tenai ir musų bičiulis, kui-;
— Nei syko, Jusų Mylista, pusėj Vilniaus, dešinėj pusėj peties, ir-gi be jokios koman kosvaidis. Mat, ten raiteliai ’
misarai užsigulę ant savo pro
letarų spaudžia juos, kaip sū — atsakė automobilistas. — geležinkelio — į anų pusę va dos tvirtai prispaudę.
mūsiškį mažiukui “Maxim’ų” ,
ri
aukų pirkimui dviejų Trys sykius savo automobi žiuojant — ir jame stovėjo Jautėme kažkų baisų, nors turi.
traktorių Sovietų Rusijai, ku liu bandžiau Jusų Mylistų 9-to pėstininkų pulko 2-ra nieko nežinojome, nei kur ei — Eina jau jie..
į
riuos, kaip tavorščių unija pralėkti ir negalėjau, nes roa- kulkosvaidžių knopaj tai yra name, nei kų darysime.
Palivarke jau atsidūrė mu-!
skelbia, komisarai įteiks So no automobilius gali daryti buvom apsistoję mes.
Žinojome tik, kad lenkas ei- sų lauko telefonas.
NEW COLUMBIA LITHUANIAN RECORDS
vietams per lakūnus. Sovietų tiktai 50 mylių į valandų.

Prašau Į Mano Kampelį

j

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA
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.Naujausi Lietuviški
si Kekordai columbia
10 Colių 75c

VILNIAUS 2EMEJ.

16139 F ■

Pogul iankoje žėrinčių bonių,
Kur turėjo primint mum carus.**)

16138-F

Vilniaus
Prakalbas!

O žiūronus gerus įsitaisęs
Pro miškus įmatysi čiupras —
Šventų Jonų ir Misionorius, ***)
Ir daugiau dar kų nors jie atras.
iy.

Bet gal nori tu tik pasilsėti,
Pauogaut, pagrybauti linksmai —
Tau čia pat miškas, miškas ir miškas.
Tik dairykiesi vis — kur namai.

16137-F

ŠIANDIE yra mūsų tautos gedulo diena. Visi lietuviai renkasi
į mitingus, kad panaujinus pasiryžimų už Vilniaus krašto atvadavi
mų, kad suraminus persekiojamus kenčiančius Vilniaus lietuvius, kad
jiems moralę ir medžiaginę paramų suteikus.

Žengsnių šimtų toliau pasuksi tu
Ir žiūrėk: ar nekyšo iš kur
Svetima tau ir miškui senam tam
Su baltuoju aru jau kepurė...

Ar ilgai, vai, kentėsi, Tėvynė,
Priešo kojų ties širdžia sava!?
Ar ilgai tavo žemėj šventoje
Plevesuos svetima vėliava?!

•4?

BRIGHTON PARK, Nekalto Šv. Panelės Prasidėjimo par. salėj,
8 vai. vakare, kalbės kun. dr. K. Matulaitis, “Draugo” adm., ir kun.
Pr. Vaitukaitis. Apart to suruošta graži programėlė.

ip

**) Aukščiausiajame Vilniaus priemiesty, Poguliankoje, rusų laikais pastatyta žibančiu paauk
sintu kupolu, kuris ii labai toli matyti, Romanovų
dinastijos 300 metų sukaktuvėms paminėti cerkvė.

**•) Vilniaus bažnyčios aukščiausiais
tais.
. "

16132-F

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

Kiekvieno tikro lietuvio yra pareiga šiandien dalyvauti pamal
dose ir prakalbose.

bokš-,1

i
________

Ar,

Margarita (A. Vanagaitis)

Komiškos

Be Nosies (A. Vanagaitis)

Dainos

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA
MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Fr. Yotko, Varias
Dainuoja A. ftaukevičiua
Dariau Lyseles, Valcas
Jonelio Polka

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

•Jį

Columbia Records
"NIW PROCESĄ"

ia\ Notės’

.ŽJi.žjiJi
I

LIETUVOS ŪKIO BAMKAS

"

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

Z

• - —-

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

‘Magic

MARQUETTE PARKE, Šv. Panelės Gimimo par. salėj, tuoj po
pamaldų, kalbės kun. Jusevičius ir L. Šimutis. Bus dainų ir muzikos.
Be to, visose viršiau paminėtų parapijų bažnyčiose ryte ir vaka
re bus pamaldos už tuos karžygius, kurie begindami Vilnių, savo gal
velės yra paguldę.

(“L.”).

Liaudies
Dainos

% Vzva-tona7Recording-The Records without Scntch •la

DIEVO APVEIZDOS par. ryte ir vakare pamaldos su specialiai
pritaikytais pamokslais.

Jei dar tu nejauti ligi sopės
Tavo žemės skriaudų, lietuvy, —
Nuvažiuoki už Vievio, kur Nerį
Supa girių grandinė žavi.

RALPH V. JUŠKA. Baritonas
Su Orkestros Akompanimentu
I Kaip Aš Buvau Jaunas
Į Kad Širdi Tau Skausmas (J. Naujalis)

Komiškos
Dainos

16133-F

16129-F

NORTH SIDT, Šv. Mykolo par. salėj, 8 vai. vakare, kalbės kle
bonas kun. J. Svirskas, Pr. Gudas ir adv. V. Balanda. Bus ir kitokių
įvairenybių.

Ar ilgai dar kentėsi tų gėdų,
Lietuva, mūsų žiemė brangi?!
Perilgai, lietuvy, perilgai tu
Išvadavimo žygį rengi!..

-

16135-F

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA
MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Fr. Yotko, Vadas
Šokikų Polka
Naujų Metų Polka

16130-F

WEST SIDE, Aušros Vartų par. salėj, 8 vai. vakare, kalbės tik
kų iš Lietuvos atvykęs misoinierius kun. Petrauskas, kun. L. Drau
gelis ir kiti. Be to, bus dainų ir t.t.

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA
MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Dainuoja A. šaukevičlus ir Marė Urbas
Fr. Yotko, Vadas
Žalia Girelė
Orkestrą su
Uk su Dievu, Fanytėla
Pripuolamu Dainavimu

F. STANKŪNAS. Baritonas
Su Orkestros Akompanimentu
Piršlybos Amerikoj
Neišpildomas Prašymas

16134-F

CICERO, ILL., Šv. Antano par. salėj, prakalbos įvyks 8 vai. va
kare. Kalbės kun. Pijus Karalius, kun. H. Vaičiūnas ir kiti. Bus ir
kitokių pamarginimų.

A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS. Duetas
Orkestras Akompanimentu
Kačiukas (A. Vanagaitis)
Komiškas Duetas '
Šalta žiemužė (A. Vanagaitis)
Komiškas Duetas

16136-F

A. L. R. K. Federacijos Apskritys Chicagoje ruošia prakalbas,
paskaitas šiose kolonijose:

Tasai miškas, kuriuo tu gėrėsi,
Nors išvien suauginęs šaknis —
Irgi perskeltas “sienos” per pusę,
Laukia ir-gi kas jų atmainys...

K. MENKELIUNIUTE ir F. STANKŪNAS
S“ Orkestros Akompanimentu
Oi, Skauda, Skauda
Liaudies Daina
Al Žirgelį Balnosiu
Liaudies Daina

__
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9-AI SPALIŲ.
Vilnijoj žiema ir beviltė i/aktis,
Ten žiaurioji ranka
Slegia, temdo mintis,

AtH

O aukų negana negantJ...

Pilių ten griuvėsiu*', kapai milžinų
Ir jųjų galinga <Jj vašia;
Ten ugnys ruseno nuo amžių senų,
Subūrė visus pdaslapčia.
Į vienų vainikų draugystės šventos
Kovoti už bočių /tapus,
Neniekinti savo /tikybos senos,
Vienam pasišvęst už visus!
Pradingo ^galingosios girios,
Sunyko tyidieji šilai,
Jų vėsio's paūksmės ir šventos gabijos...
Šiandie; aų ten skraidžioja lenkų arai.
Ten kriokiu dar bangos ir niaukias rytai,
Ir laisvės, užtemdino saulę;
Migloms/apdengti dar visi pašaliai,
Bet vilti, n'išplėš neapgaulę.
Da4 Vilniaus pily ir Panerių kalnuos
Vjaitoja didvyrių dvasia.
Jų rauda stiprumo priduos,
^Vienybėn suves paslapčia.
Eit dvasios didvyrių, kapai milžinų.
Statykite aukurą, kurkit ugnelę
nt kryžkelės amžių kelių —
/Atras čia sau kelių dvasia nepasenę.
/
f

'Gyvybės sparnais suplasnojus tauta

Mūs prosenių takų atras;
Jos žygius palaimins aušra,
Pasveikins Vilnijos didvyrių dvasias.
(“L.”).

ATE I i

R

I: \T

Screen-Grid
P-ni E. Vileišienė, Vilniaus lietuvių atstovė
Amerikoje ir nenuilstanti kovotoja už Vilniaus
atvadavimų.

karį.
| ankstus popietis. Palikę rauVisų Iželių iki pat Vilniaus sų grandines prie paties rnieseiname lėtai ir rainiai, niekur to, leidžia mums palengva tuoj
i nestodami. Pirmiau matytas prie stoties, tuoj pat už ge
! raitųjų būrys nebesirodo.
ležinkelio tilto per kelių, su-

Bet jau prie pat Vilniaus (sirinkti, susiburti.
Čia susirinko musų iš -įvai-1
esant, staiga:
— Žiūrėkit, žiūrėkit. — rių kuopų, ir su vežimais, su,
arkliais. Batalijono vadas lie-!
dešinieji!.. — Ugrų!..
. .
•
v •v I
SPALIŲ 9 D. i lekia' tas pats automobilius.
Iš miško, išlėkęs raitas il pia rikiuotis — pamažu iš i
Musų vežimuose prisiglau- gas lankas kuria, kiek tik miesto išeisim. Bet vos . tik i |
(T'ųsa nuo 3 pusk)
' dęs tai prie kulkosvaidžio, tai gali, į musų pusę, — nori, kelsim kojų žengti — kai iš
♦
mūrinio namo antro aukšto,
ris drimba žemėn sudavęs i prie šovinių dėžės kenčia su mat, bestijos, prieš pat Viiprie kurio mes burėmės, pra
sirietęs tūlas mūsiškių sužeis nių mums kelių užkirsti.
akmens pamatu-.
sidarė staiga langai ir balsiai
—. Vivat!.. — neaiškiai rė tas. Sunkiasi kitam dar žy — Čionai, čionai!.. Na, grei
praliupo į mumis... kulkosvai
kia. Jų labai daug, viena ei giuojančiam kraujas. Eina čiau!.. Ugnį! — lipa tuoj mu
j bičiulis priešais, perrišta no- sų keli, rusiški ir vokiški dis. Pliumptelėjo ir kelios
kitos.
granatos į gatvę,
Jau girgžda netaip reikalin Įsine su išsisunkusiu krauju “Maksimai” ant griovio krau
Instinktyviai musų šautu
gi musų vežimai iš palivarko; ranka. Dešinėj traukia ant ra- to, gula ten ištiestos “beri tukų rusiško tipo “Masi daukos” ir po trumpo pyškė“- vai nukrypo į tų namų, —
prancūziškosios jau pasiekia
palivarko medžių lapus ir ša ni’ų”. Kairėj neša sunkų vo jimo raitoji banga atslūgsta, tik sučinksėjo smulkiai stik
kiškų, ant diržų per pečius jos liekanos dingsta vėl miš lai ir dar kaikas kartu su
kas.
jais susimaišė.
Atsišaudydami traukiamės užsidėję. Draugai imasi ant- ke.
Namas tas — tuoj kertėj,
Į klodėje nešti į kojas sužeistų Vilnius tylus, šeštadienio
iink geležinkelio.
Vežimai nelygiu keliu, iš
duobės į duobę, krypuodami g*“*
traukiasi — nors ir nervingai,
bet lėtai. Lyg kad krausto
BANKAS UŽDARYTAS SPALIO 12, — KOLUMBO DIENA — LEGALU ŠVENTĖ.
mos.
ATDARAS SEREDOJ, SPALIO 9, NUO 6:00 IKI 8:00 VAL. VAK.
— Palauk, sustok! — šau
kia musų vyrai truputį ne
prigirdintį vienų gurguolininka, kuriam iškrito dėžė su kuo
pos muilu.
— Et, tui glušas, suvažinė
Auksinė Piuties Šventė
z
jo vienų šmotų! — keldamas
Visi kalba apie Piutės
pailgų, vežimo ratų pertrėkš
Šventę, dabar apvaikščioja
tų muilo gabalų, murma aukš
ma šiame banke.
tas pirmo būrio kulkosvaidi
Nestebėtina, kad visi šne
ninkas. Jis, mat, geras gaspaka, nes įvykis yra visai ne
dorius — kilstelėjo ant diržo
paprastas. Visi, kurie daly
“berdaukų”, ir siekia nuo
vauja gauna dovanas nuo 25
žemės muilų.
centų sidabru iki $10.00 au
Tolumoje, dabar dešinėj, aksu.
pie didžiojo kelio tųsų, prie
Laimėjimai duodami ant
melsvų miškų, išplaukia plaZenith radio, rankomis iš
/ ti ir tamsi banga raitų.
klota riešuto medžio stalas,
— Keturkampiai!..
auksu išsiuvinėtas sudėtinis
Kai artinamės prie didžio
francuziškas krėslas, ir daug
jo kelio, ten — nuo Vilniaus
kitų patraukiančių daiktų.
atrieda vis didėdamas, tam
Visi kviečiami! Dovanos
sus taškas.
visiems.
Automobilius.
Mes jau aiti kelio. Automo
SEKANTI SAVAITĖ YRA PASKUTINĖ PIUTIES ŠVENTĖS
bilį praleidžium į iš miško
SAVAITĖ — ATEIK ŠIANDIE.
išplaukusių raitųjų bangų. Au
tomobilio priešaky prancūziš
ka vėliava plesdena, o jame
MANUFACTURING
sėdi ne tai ponas Kebui, ne
DISTRICT
tai koks ten Petisne.
TRUSTINĖ KOMPANIJA
Skersai kelių sudarę, da
1110 WEST 35th STREET
bar, grandinę į abi puses lau
VALSTYJINIS BANKAS
BIRŽOS BANKAS
ko, artėjam į Vilniaus pusę.
Už pusvalandžio — ar dvide-

NAUJI MODELIAI KAINA SU

VISKUO SU TŪBOMIS

Antra Didžiulė Savaitė!

CENTRAL

Lengvus Išmokėjimai

3417-21 South Halsted Street
Phone Boulevard 4705
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nai ir kinai vartojo
beveik ir tas visuomet atsitinka vie jas 82-jų metų Edisonas da
ATŽYMI KARO VETERANĄ.
ixi kaire nuo stoties j miesto
bar darbuojasi naujam 8avo
toki pat dalykų, kaip ir vir- nodaiue laiko periode.
vidurį — į Aušros Vartus,
vę, tiktai jų buvo panašus į
Žiloje senovėje egiptiečiai išradimui patobulinti. Būtent,
einant.
įvairūs laiko žymėjimai.
knatų, kuris nedegdavo bet taipgi turėjo vandeninį laik jis nori pakeisti popierį plie
Čia ant kampo buvo pra
Dvidešimt keturi* valandų lukdav0 yienaa toks seno v i- rodį. Viename Anglijos muzė- nu. Pasak Edisono, jis sugal
daryta, mums iš lauku atėjus,
diena, prasidedanti vidurnak nis knatas randasi Paryžiaus juje randasi vienas, ant kurio vojęs būdų padirbti tokį plo
kepykla, kurioje
kareiviai
ty, yra visur priimta, bet že muzėjuj.
užrašytas Aleksandro Didžio nų plienu, kad dviejų colių
vienas po kito bėginėjo šio to į
mės laikas yra vienas iš dau
stoninio knyga turėsianti 40,jo vardas.
pirkti. Gal kaip tik buvo taip
gybės būdų, kokiuos žmonės Prieš 3,800 metus pirm Kri
Smiltinis laikrodis tebevarto 000 puslapių ir sversianti tik
tyčia padaryta, kad apie tų
vartodavo, kad sužinojus lai staus, žvaigždės Rytinėse dy
pusę kilogramo. Be to, tokios
vietą mūsiškiai susiburtų, nes
jamas.
kų, sako National Geogra- kumose padarė astronomus iš
i čia, matyt, ir buvo nutaiky
Niekas nežino smiltinio laik plieno knygos kaina busianti
tų, kurie buvo pradėję laikų
pliic
Kociety,
Washingtonej
sa

mažesnė už popierinės knygos
tas išanksto nevidonų pasta
spėti. Niekas nežino, kada jie rodžio senumo. Jam pradžių
vo
išleistame
pranešime.
kainų Edisonas tikrina, kad
tytas kulkosvaidis.
pirmiausia paskirstė laikų j galėjo duoti vandeninis laik
Alfredas
Didysis
turėjo
vaš

plieno knyga bus pastovesnė
Iš to namo pradėjus šaudy
dvidešimt keturias valandas, rodis ir, be abejo, prasidėjo
kines
žvakes,
dvylikos
colių
ir lankstesnė už popierio kny
ti, kepyklos savininkas durųs
ir kada valandos buvo paskir Egipte ar Babilionijoj, kur bu
aukštumo,
pažymėtas
taip,
tuoj uždarė, ir pasilikę ten
vo stoka vandens. Negalima gų. Taip pat, esu, plonutėlis
stytos j minutas.
kad
rodydavo
keturių
valandų
sakyti, iš ko jie buvo daryti, pli«no lapas galėsiąs geriau
musų kareiviai turėjo vargo
degimo
laikų.
Vėliau
jis
jas
Laiko “Skandintojas”.
iš ten paskubomis per lan
bet buvo rodomi ant grekų įtraukti rašalą, negu papras
dengdavo
plonu,
baltu
ragu,
gus laukan išsilaužti.
Kaikurie malajai net ir šian skulptūros dar prieš krikščio tas spausdųiamas popieris.
kad
apsaugojus
nuo
užgesimo,
Tuo budu, jei tikėti Edisonui,
' Kai kulkosvaidis, patylėjęs,
dien dar tebevartoja keistų lai nių laikus.
bet
jis
buvo
labai
toli
pasili

nusisuko išilgai siauros gat
kui žymėti būdų, kuris buvo
Laikrodis nešiojamas ant taip svarbaus žmonėms, kaip
kęs,
sulyginus
su
kitomis
pa

vės link Aušros Vartų, tai
vartojamas Rytuose beveik rankos yra skaitomas kaipo burnos bygiena”.
saulio
dalimis,
ir
jo
laikrodis
musų
dalis
tiesiai
pro
buvo labai prastas, sulyginus 5,000 metai atgal. Ji.s vadina moderniškas išradimas. Pir
Aušros
Vartų
pasitrau
mas “vandeniniu laikrodžiu”. mutinį tokį laikrodį nešiojo
su kitais išradimais prieš 90(1
•DRAUGO KNYGYNE GA
kė, o dalis — kurioje ir aš,
,1. A. Valstybių prezidentas 11. lloover Kongresiniu Gar
Tai
yra
apvalus
bliudelis
su
Anglijos
karalienė
Elzbieta.
LIMA GAUTI KATALIKIŠ
kažkaip pasukome dešinėn pu bės Medaliu atžymi pasaulinio karo veteranų M. Valente, ku ’uetų.
skyluke dugne. Kada tas bliu
F. L. I. S.
sėn — į gatvelę pro pat Auš ris karo metu kovosi* atliko didvyriškų darbų.
KŲ KNYGŲ ĮVAIRAUS
Senoviniai sauliniai Laikro delis įdedamas į vandeni, jis
ros Vartus.
'
džiai.
TURINIO.
palengva prisipildo ir skęsta,
Garsus amerikietis išradė— Į Žaliąjį tiltų, visi! — sėn. Bet ir čia — pastatyti — Bet kam gi taip uždusu- Primityviai žmonės, dar prieš
tiktai tuos žodžius paliko mu
istorijos atsiradimų, Įsmeig
j kažkur, gal apie patį Jurgio’šiam bėgti?
33
$
ms vadas.
prospektų, keli kulkasvaidžiai — Mama duos man į kailį, davo lazdų. į žemę ir apie jų
Kulkos rekosėtu per siauraiI
šaudė išilgai tos gatvės į til kad pavėlavau pareiti iš mo apibrėždavo pažymėdami šešė
gatvę ėjo net po tris —■ ke-j
lio kelionę nuo saulėtekio iki
į
. i ;
tų. O mums būtinai juo reikė kyklos.
turis sykius, į sienų nuo sie
saulėleidos. Kiti nuvydavo vir
jo persikelti.
— Ar gi smagu gaut į kai
nos atsimušdamos.
vę, kurių sušlapinę suniazgyBesiartindami j tiltų staiga lį, kad taip skubini?
Kaip iškrisdavo
kuriam ’
davo lygiais tarpais. Virvę už
pamatėme kitoj pusėj atslen
— Ne. Bet, jei nesiskubin
nors grįžtė šovinių arba at-j
kančius šarvuotus automobi siu, pareis tėvas, o tada jau degus, palengva slenkanti ug
sikabindavo kam rankinė gra
lius.
bus blogiau. Jo ranka kietes- nis rodė laiko bėgimų.
nata, tuoj nematomos rankos
Yra žmonių, kurie spėja,
Įerzinta minti negalėjo iš- nė.
iš užvarčių stengėsi juos sau
kad labai senai japonai netu
tverti:
i
.įl
pasigrobti.
rėjo jokių laikui žymėti būdų.
— Lenkų?!.. O jeigu jų, tai
Jau .atėjo laikas, kada žmonės daugiau mintija apie biznius
Matyt, iš anksto buvo nevi
Vienok kiti tvirtina, kad japokas tuomet?.. Bet visų musų
ir gyvenimo reikalus.
donai susiorganizavę ir į vi
širdyse prašvito, kai ant šar
■.
-Tgaefcse
’
.
Mes esame pasirengę jūsų bizniuose ir kituose reikaluose
sus kampus sulindę, musų be
vuočių šonų mes aiškiai išpatarnauti.
laukdami iš laukų fronto su-'
skaitėme:
grįžtant.
Teikiame paskolas lengviausiomis išlygomis.
— Perkūnas, Žaibas, SlibiDar, tiesa, reikia pastebėti
Paskolas galima gauti pirkimui arba taisymui natrių.
ir tai,’ kad vienas kitas milii
I
CASH
PERKANT
UŽ
PUS£
KAINOS
— išsyk pakilo visų dvasia,*
Mokame 3 nuoš. ant padėtų pinigų.
cininkas, kuris dar mums teIš Dirbtuvės Tiesiai Jums
nes pamatėme, kad plieniniai y
besiburiant krūvon prie ano
Parduodame saugius pirmus morgičius, nešančius 6 nuo
vėžliai gerai pavaduos kol kas
kampo vaikštinėjo su žaliu
šimtį.
•
musų jau gerokai įvargintas)
raiščiu apie kepurę ir su šau
kratines ir leis mums po gera
Turime čekių sąskaitą (checking account), kuri būtinai rei
tuvais už pečių, — dabar tie
kalinga kiekvienam biznieriui.
priedanga visiems per tiltų
patys žaliaraiščiai “sargai'’
persikelti sveikiems.
Siunčiame pinigus į Lietuvą ir j kitus kraštus pigiausiu kursu.
savo šautuvais į mus iš už
np
Ir iš tiesų, — sustoję prie
kampų kyšojo.
Mūsų yra pirmutinis ir seniausias Chicagos lietuvių bankas
kito tilto galo musų šarvuo
ir čia jus laukia greitas ir teisingas jūsų reikalų atlikimas.
Prie Aušros Vartų kelioms
čiai iš savo kulkosvaidžių už
mūsiškių atsiskyrusioms gru
Ateikite su savo reikalais pas mus.
virė tokių kakofonijų Į šaudy
pelėms kažkeno užkleisti buvo
mų. nuo Jurgio prospekto pu
kiemo vartai, jie valandikę
.
Kapitalas Ir Perviršis
3 Šmotų Jacąuard
3 Šmotų Jacąuard
sės, kad ten tiktai skambėjo,
ten buvo nuo šūvių užbėgę.
$400,000.00
Velour
Velour
rako ir smilko.
Visas miestas virte užvirė Bet ir mums per patį tiltų
Parlor Setas visas rankų Parlor Setas garantuotas
Turtas Virš
išdavikiškais šūviais tuoj, kai beeinant nemažai prancūziš
darbo,
garantuojamas rankų darbas. Perdėm
$3,500,000.00
tik pasigirdo pirmi kulkosvai kų bičių, tarpe įvairių gele
dalbas tik
skirtingu dczainų, —
Po Illinois Valdžios ir Chicago
džio garsai.
žinių
tilto
kryžiavonių
Clearing House Priežiūra
Mano būreliui, apie dešimtį ji maišėsi.
žmonių, bėgant rodėsi ne pro Bet išdavikiški nevidonai
vienų langų piktai besišypsąs vistik to, ko norėjo — mumis
3 Šmotų High Grade
3 Šmotų Mohair ir Šilk
veidas, pasigirsdavo mums visai sunaikinti — nepasiekė,
Erieze Parlor Setas labai Mohair Parlor Setas,
taikomos pajuokos ir net pliu ir mes, daug didesnės jėgos
gražiai išrodo: Speciale $290 vertės; parduosim
mpsėjo iš aukštutinių langų ir prie to dar taip klastingo
2201 WEST 22nd STR.,
CHICAGO, ILL.
kaina
tik
tik
už
kaikur į mus rankinės grana išdavikiško peilio į nugarų
tos, o kaikurie vaikezai su stumiami, palikome patį ViiValandos kas dieną nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.
šautuvais jau iš tolo mums į niaus miestų, kad toliau tęsAntradieniais ir šeštadieniais iki 8:30 P. M.
kokios nors gatvelės kampą {Ulne ug jį įas pačias kovas
1besiartinant
• j* „i **
A
1
v
*
•*
’
’
iš ten kyšojo, iš 1 aukuose.
lysdami ir pasislėpdami, arba Arėjas (Leonas,) Vitkauskas
4140 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9733
ir šaudė į mus.
Bėgame pro Gedimino kal
Sąžiningas.
ną kažkokiomis gatvelėmis ir
Fisher
geležiniu tiltu. Buvom beišei — Klausyk, drauguži, ar
Raising the Family- f‘a nevet re.1111 ęd ivH.itM.11.'' L”1 H"tn<■ ne n .vį
’tOU'rtną. vėl j lauką — dešinėj, kui1 nežinai, kur galėčiau pirkti
Fou SfLLt Ot'. FVACt* SnrtV-fct'MjT’fUv
tt> j
VfH't 0O660Nir. niPkTi
. SU0H.T TWt L
% UCOM
HfLfcNlfiefc.T*r '<I-’F*> fXvt
-OJti.
V
iKV
JvST THE. K'NOfk, PlACE
IVfe
*10,
nv'
stovėjo kažkokia ligoninė ar kokį puskapį žiurkių?
MOM OlI
S Mui,
I «OO [VV «r\VEO
, Be.e.to looh’H foomus — 1 o MiHuits foom ujižmc
PlfitE f
ir
m- TOSiU
kareivinė ir iškur pamatėme — Na, ir kuriems galams
ro
j------besiartinančius raitų lenkų tau tų žiurkių prireikė?

ĮVAIRENYBĖS.

Esame Pasirengę
Jums Patarnauti

SARSINKITĖS “DRAUGE”

na8~ .

,’MIl

» DID2IAUSIS BARGENAS

$59.75

$75,95

METROPOLITAN STATE BANK

$159.00

$149.50

ARCHER FURNITURE

OAlS

JONUS

<XlQ

burius.

Matai, aš apleidžiu savo
Mes traukėme, kiek galčda- senąjį butų, o pagal sutartį
mi nuo šūvių miesto parke jįurju jį palikti tokį, kokį ra
saugodamiesi, prie
Vilijos j tjau
kranto gatvės ir ten slinkome !________
pakraščiu link Žaliojo gele
Diplomatas.
žinio tilto.

Per Žaliąjį tiltą jau vieni!
musų kareivių ėjo kiton pu-l

Kur, vaikeli, bėgi!

Namon.

■

laiĮiuM.

CAtif...

’S

T-R

CHE

Foo.

Z
D R A U Q A 5
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Valentinaitė Luizė, Ameri tadvario v., Trakų apskr. Ie.š-1 Ieškomieji arba apie juos
kų nors žinantieji maloniai
kon atvykusi prieš karų, ir ko brolis Aleksandras.
Jokubauskai Vincas ir kviečiami atsiliepti šiuo adgyvenusi 435 N. lOtli St.,
gal į musų bažnyčių. Procesi Pbiladelpliia, Pa. Paieško Mo Ona Snapauskaitė, kilę iš Var- resu:
nių, Amerikon atvykę 24 m CONSULATE GENERAL OF
ja baigėsi misionoriaus pamok nika Baužytė.
LITHUANIA,
Stroga Juozas, Jono sūnūs, atgal. Ieško duktė Ona, ne
siu.
Radio Stotis A J J.
15 Park Row,
Procesijos ošina buvo labai kilęs iš Šapių k., Traupiu girdėjusi nieko nuo savo tėvų
X Šį vakarų šv. Antano tvarki. Visupirmu ėjo mar- valšč., Ukmergės apskr., apie nuo pat karo laikų.
New York City.
parapijos svetainėje į\>ks Pa*jšau<a uniformoje, paskui mis- 38 metų amžiaus, seniau gyve Jurkevičaitė Julija, Bene- •
minėjimas spalių 1) dienos. JsJrantaį su kryžium, paskui nęs 42 Orr St., Pittsburgh, dikto ir Agotos duktė, Ame- ■
PILNAS EGZAMINAS
ryto 9 \al. bažnyčioje bus iš-jmoteriškos po dvi eilėj, pas- Pa.
rikon atvykusi 1913 m. ir gy
$5.00 TIKTAI $5.00
kilmingos Alisios už žuvusius . wrai ir ant galo kunigai
Barzdys Jonas, prieš karų venusi New Yorke, kilus nuo
HPECTALI8TA.8
Taigi nenusiminkit, bet eikit
Lietuvos ginėjus * ir pamoks- Jbažnytiniuos rubuos.
gyvenęs 9G Polk St? Newark, Širvintų ar Musninkų.
paa tikrų specialistų, ne paa koki
las. O vakare po pamaldų s\oj
ReįĮ<įa pažymėti kad pro N. J. Spėjama buvęs mobili Gabrielaitis, Kazys, kilęs iš nepatyrei}. Tikras specialistas, ar
profesorius, neklaus jūsų kas
tainėje giaži programa su’eesijoj s]<aį£įUmi moteriškos zuotas karan. Paieško tėvai. Kripčių km., Žeimių valšč., ba
lutas kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pats. po pilno lšegzamlprakalbomis. Kalbės kun. Dr. bytįno vyrus.*
Žvinklis Pranas, 1926 m. gy Kėdainių apskr., gyvenęs 731 navlmo.
Jus sutaupysit laikų Ir
P. Karalius. Kurie girdėjo X Praeitų sekmadienį Šv.' venęs 18 Palmer St., Provi- Clierry St., rear 5, Philadel- pinigus. Daugelis kitų daktarų
pagelbėt Jums dėlto, kad
zino, kad kun Karalius vra iš- Antano draugijos įvyko susi dence, R. I. Paieško giminai pliia, Pa. ir dirbęs 8 Areli St. negalėjo
Jie neturi reikalingo patyrimo, suradymul žmogaus kenksmingumų.
kalbus, taigi visi norės išgiisti'rjnbįinas< kuriame apsvarsty- tė A. Tubelytė.
tam pat mieste.
Mano Radio — Scepe — Raggl
X-Hay Roentgeno Aparatas Ir vi
jo prakalbų, Taigi, visi kvie-.|u jaug,naudingi). dalykų, taip Petrauskas Ignas, seniau
Garbačauskas arba Arba- siškas bakterlologlškas egzamina
ciami į sv etninę vakare.
i „. prjįmta kvietimas į M. K. gyvenęs 70 Phillips St., Bos čauskas Kazys, Prano sūnūs vimas kraujo atidengs man jūsų
negeroves. Ir Jeigu aš pa
X Dabar musų bažnyčioje • jjen)£j^ trečiąjį Seimų, kuris ton Mass. Paieško duktė O- 50 metij, Amerikon atvykęs tikras
imsiu jus gydyti, tai Jūsų sveikata
Ir gyvumas sugryš Jums taip kaip
laikomos rekolekcijos, kulias:įVyj,g (^hioagoje, Aušros Var- na.
1913 m. ir apsigyvenęs Mi- buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
veda t. Alphonsas Fiancisko-svetainėje, 2323 W. Gudeliauskas Steponas, 1921 chigan valst. 1915-1917 metais ligų ekllvio. žarnų. Inkstų, o-loa
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
nas. Per šias rekolekcijas vi-i 23 p1? gpalių 27 d 1§rinkta
m. gyvenęs 419 Elizabetli St., gyvenęs Hartford, Conn. pasi mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių
arba jeigu turit ko
si parapijonai raginami įgyti atstovai ir paskirta aukų.
Tamaąua, Pa., kilęs iš Aukš vadinęs Charlies Dūda.
kių
užslsenėjuslų,
Islkerėjuslų,
Jubilėjaus atlaidus.
chroniškų
ligų. kuri nepasidavė
X Penkta metinė įdomi vanet gabiam šeimynos gydytojui,
X Praeitų sekmadienį tuoj ■ parįenė, kurių rengia šv. An- •/
nsatldėlloklt neatėle pas mane.
po mišparų lietuvių procesija tano iš Padvos dr-ja, bus sek
DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS
ėjo aplankyti bažnyčias. Ap madienyje, spalių 27 d., par.
Inėjlmas Rūmas 1018
lankyta lenkų ir airių bažny svetainėj. Draugija kviečia
»• W. JACKSON BOULEVARD
Arti State Gatvės
čios. Jose atlaikyta reikalin visus atsilankyti.
Ofiso Valandos: Nuo Iš ryto Iki
t po pietų. Vakarais nuo 5 Iki
gos pamaldos ir sugrįžta atX Parapijos metinė vaka
Nedėliotais nuo Iš ryto Iki 1
pb pietų.
rienė įvyks lapkričio 24 d.
Kviečiami visi ruoštis. Lapkri I
čio 28 d., t. y. Padėkos dienoje įvyks puikus vakaras
parapijos svetainėje tikslu pa
Šiandie lietuviai prisimena ir pasauliui primena ;
gerbti visus darbuotojus, ku
r
tų, kad dar neturime visko, kas mums priklauso. Tre- ;
Nuo pradžios nėštumo iki vaikas rie dirbo piknikuose ir visose
nujunkinamas.
Tai
laikas,
kada
čioji Lietuvos dalis su sostine Vilniumi dar svetinių val
Phillips Milk of Magnesia moterims ' pramOgOSC
daugiausia pasitarnauja.
doma.
Jis
pa'engvina
motinų tąsymą

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL _

j uį

į

Bazarėlis.

Akademijos
Rėmėjų 9 skyrius rengia bazarėlį spalių 12 ir 13 dd. Se
serų namo statymo naudai. Vi
si žinome, ir suprantame, kad
namas seserims yra labai rei
kalingas. Tat prašome visų
■■įnik of Magnesia” buvo Chaa.1 narių ir parapijom) paramos.
H.
Phillips Chemical
kompanijos
vaizbos ženklas S. V. užregistruotas Nesigailės kas ateis dėlto, kad
ir jos pirmtakuno Chas. H. Phillips
vra daug daiktų ir kiekvienuo 1875.
DYKAI; motinoms Ir busiančioms nas galės kų POTS laimėti
molinoms;
"Useful
Information”,
Rap.
svarbi knygų apie sveikatų motinos
ir kūdikio.
Kreipkis j Phillips Co.
117 Huds-on St. Naw York, N. Y.
Ji yra visai dykai.

FLIT
am
NAIKINA
Kandis, Tarakonus
Blakes, Muses
■ia.ua.mu.

Ir kilus namų Vabalus

LISTERINE
. THROAT

bTABLETS

Šv. Kazimiero

tMade b)

U. S. A.

Iš LIETUVOS RESPUBLI
KOS GENERALINIO
KONSULATO.

Ne nuo vakarykščios dienos man yra skirta dar
buotis Amerikos lietuvių tarpe. Per metų metus turėjau
garbės būti Amerikos lietuvių veikimo priešakyje ir
vis mačiau, kad tada mes geriausias pasekmes turime
kuomet vienybėje dirbame. Todėl daugiau geros valios
ir daugiau broliškos meilės musų tarpe.
Atsiminkime šiandie, kad tautai neužtenka pakilios
dvasios. Tautai reikia taip-gi augti materiališkai. Kaip
tautinio susipratimo žlvilgsniu, taip ir materiališkai
mes, teisybę pasakius, kįlame. Bet tų kilimų privalome
nuolatai didinti. Materiališkai stiprėjame tada, kada
biznį darome su savaisiais, kada reikalus atliekame pas
savuosius ir per savuosius.
Stiprėkime, tad, dvasiškai, ugdykime tautinę vie
nybę ir meilę ir augkime materiališkai ir savo tikslo
atsieksime.

Paieškoma.-

Bortnikaitienė, M., ilgų laiiI kų gyvenusi Roancke, Virgi1 nia, ir turėjusi adresų R. F.1
l D. Route 1, Box 104, ir vč-į
' liau persikėlus kitur.
Vitkauskas, Edvardas, arba
1 ED. Lingerd, kilęs iš Mariamį polės apskr., Amerikon atvy1 kęs prieš karų., ilgai gyvenęs
j o gal ir tebegyvena kur nors į z
į Long Island, N. Y. ieško bro-!
Jis, Mariampolės I Nuovados į y
' policininkas.
į ®,

Tas programas, yra dalinis telefono idealo, kad bile kas,
bile kur galėtų kalbėti su blle kuo, bile kur esančiu už pri
einamų kainų. Bell System nestovi ant vietos.

GEE YIHVL, MOM ACE
GOAiMA AAAHE fAE
VJEAC THA1 OLE H*71 A6MM’
EMEtt TlME I SO OUT IAKTH
H OM THE KIOS ALL GOV
THE LIFE OoTTA ME AfJ
CALL ME’SISSV AA) Aiė.MES
LIKĘ T HM - GEE ! CAėJT
1 STOP VJEARlAl- IT ?

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

BELL SYSTEM

One Policy •

One System

« Universal Service

-•

i

Nepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvę dovanė
lių. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama.
“Draugas” patarnaus jums kuogeriausiai.
“Draugas” siunčia pinigus į Lietuvę per didžiausius
Lietuvos Bankus, kurie teikia gėrę, teisingę ir greitę
patarnavimą.

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

J. J. ELIAS, prezidentas.

SAL

Universal State
Bank
33rd & S. Halsted St.

STATE

DRAUGAS PUR. C0.
2334 So. Oakley Avenue,
Chieago, III
TELEFONAS: ROOSEVELT 7791
Ofisas atidarytas kasdienę nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak

Well, That’s Some Consolation.
I K AVĖ NO CALL FoR HAT$

AJOVU CHfSIER SIoF
FuSSIMC TOU MvSI L cėO
THIS HAT AuDTHAT
SETTLES n ' RVNOUINOVU
ANbPlAV i AM
bOWW
S1REE1 FoC- AvjHilE AND
IF VOv ACE A GooO 8OV
ANt)
IT l'LL GIMĖ

Tom SomE t hiajc

OF THiS KlNt> - l'D BE L0S,2Cič
MOMEV OM 'T EMFAJ lF I 0»O
TAKE. H FOR ZMOTH1NC rT

SHAk)l\S JES THE $AME,B0\

BŪT i CAN'l ŪSE IT - IT DOl T
F IT ME AfC I COULDATT /
Y1EAR IT

^GOOM,
MlSTES

NiCE

PLEASE
\KEEP.tT'

Thl, I, n Fnmous Vlvnnl got nnd Influrtf.
powiler, |1.00; Rouge, 75c,
TIb.uo Crcam $1.00, Dcpllntory $1.00.
FrcIoI A»trlngnnt $1.75, Bath Polt 1.00,
Totlet tVnt.r $1.25. Perfume $2.75, Brllllnntlnp 75c, Fkln IVhltcncr 75c.
Totai
Vnlup $12.00. Rpeclnl prlce, $1.07 for all
ten pleces to Introduee thla Une.

ae

tnrn

Bes Van 580-5th Avenue, New York

Kad pasilaikyti priešakyje Amerikos gyvenimo,
reikia
naujų išradimų ir stambių išlaidų. Bell Systema šiemet iš
leis visokiems pagerinimams 550 milijonų dolerių. Tai pusantra sykio daugiau, negu kainavo Panamos kanalas.

Reikalauja Pinigu

10PIECE COSAiETIC
SĖT $1.97

Vardas ...................................
Adresas ...................................
Siunčiamo per paštų COT>
Pinigai grąžinami, jei
nepatenkintas.

Telefonas nepavargsta ir yra greitas. Atlieka reikalus to
li ir arti, palaiko prietelystę. Namuose išvedžioti telefonai
sutaupo laikų ir nuovargį. Jie atneša ofiso patogumų mote
rims namuose.

JŪSŲ GIMINĖS

'
Spalio Devintoji yra diena tautiškos dvasios kėlimo
diena. Tas yra labai gerai. Reikia mums didesnio tau
tinio susipratimo.

TŪBBY

Lamb«rt PbarmTral Co., Saint Lonit,

Biznis, atliekamas per telefonų, pašalina laikų ir erdvę.
Plačiai išsišakojusi organizacija su savo pardavėjais ir kostomeriais akymlrkoj susisiekia per telefonų. Namai, kaipir
ofisas, pasiekia vis platesnėj apylinkėj kalk lynus.

' Šiandie Lietuviams ’
Minėtina Diena!

MOTINOS
IŠMOKSTA VARTOTI
MAGNESIJ^

vemti, rčjnens ėdimų, "rytinę ligų”;
prigelbsti virškinimui. Švelni liuosuojanti veikmė užtikrina regulerį
vidurių išvalymų.
Phillips Milk of Magnesia yra ge
resnis
už lime water
pataisymui
karvės pieno kūdikiui.
šaukštuko
užtenka ten,kur reikia pusę paintės lime water. Jis yra lengvas, ne
kenksmingas ir veik be skonio.
Phillips Milk of Magnesia viso
se aptiekose po 25c. ir 50c. Visa
da reikalauk tikro, daktarų patvir
tinto per 50 metų.

Dideli žingsniai išradimuose, didelės išlaidos...
•

OLD

VitLL. IF I CA^T GtT Wyf
OF IT IGUESS l MISHT
AS VIELL ŠIT HEfžE AAJ
ViAIT TlLL K0M C OME S
HOME AW SEE lėJHAT
SHE'S GOUMAC'ME ME
* BEING A G<
j VlEARlA)
OLE HAT

s« •

clothes

H ATS AND

fcOuGHT
. A ' t (J

/

v«ue< i
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(ThTTTa

o

čios atvaizdu. Visi norės Įsi
skienė, Jonikienė, Bubnienė,
PASIDARBAVO.
A K T A R A I
gyti tę atminties ženklelį,
-----------jPaleliunienė, Janionienė, ButBridgeport. — Gerb. pralo- ’kienė, Kareivienė, Sinagurie- Telefonas Boulevard 1939
Ofiso Tel. Victory 3687
j X Munieipalio teismo teisė
to
kun.
Mykolo
L.
Kiužo
var[nė,
Naugžiemienė,
Šalčiuvienė,
Of. Ir Rez. Tel. Homlock 2374
WEST SIDE NAUJIENOS. bažnyčioje giedotines šv. Mi- jas Edgar A. Jonas kalbės
bankiete.
dinių bankietas gražiai visais |K. Naugžiemis, p-lė Jančausšias.
Ofiso Valandos; 9 Iki 12, 1 Iki I
X Šiandien iš ryto Aušros
X Westsidės lietuvių AušX Dirmavonė — Sutvirti- žvilgsniais pavyko. Taip atsi-limite.
dieną, Ir 6:30 Iki 9:30 vakare
Komisija.
Vartų bažnyčioje gedulingos ros Vartų parapijos ribose ninio Sakramentas bus sutei- tiko kad buvo tokių, kurie;
3133 S. HALSTED STREET
Antrus ofisas ir Rezidencija
4608
S.
ASHLAND
AVĖ.
ekzekvijos už Vilniaus žuvu- jau prie Western avenue visi kiamas Šv. Kryžiaus bažny-' pasidarbavo, kad viskas gerai
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Netoli 46th Street
Chicago. III.
sius ginėjus 8:15 vai. ryto, o, namai nuo gatvės nukelti ir čioje lapkr., (Nov.) 18 d. va-[sektųsi. O daugiausia darbaOfiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
vakare 7 vai. gedulingi miš- jos praplatinimui dabar dar- kare.
i bos šios ir šie: p-nios Vainaupiet: Uturn. ir Sukat. Nuo 3-9 vak.
Rez. Tel. Midvvay 5512
Šventadieniais pagal suturima
parai, profesoriaus Dr. J. Vait, bas smarkiai atliekamas. Pa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 South Ashland Avenue
ke vičiaus pamokslas, šv. Ra-j rapijai įsakyta mokėti tam
Telefonas Boulevard 7820
Republic 8466
Tel. Canal 6764
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
žančiaus pamaldos ir tuojau tikslui $368.25, kuriuos šiuo
lies. 6641 South Albany Ayenue
Oakley Avenue ir 24-tas Street
Tel. Prospect 1930
po jų liūdesio mitingas para-, žygiu, dėliai “mortgagee” mo.
Telef. Canal 1713-0241
Valandos
2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomu ir pilnai
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Tanedėllals
pijos svetainėje. Šios dienos' kėjinio, ištuštėjus parapijos iž
Ir Ketvergals vakare
ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ
Res. tel. Van Buren 5868
rinkliava bažnyčioje ir svetai- [ dui, paskolino trumpam lai- I
GYDYTOJAS.
CHIRURGAS
nėję skiriama Vilniaus našiai-,kui musų arkivyskupijos ofi- '
IR OB8TETRIKA8
čių šelpimui.
• sas.
Gydo staigias Ir chroniškas ligas •
X Ryt Vyčių 24 kp. susi- [ X Šiomis dienomis iš Cle-)
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
vyrų, moterų Ir vaikų
GYDYTOJAS
ir
CHIRURGAS
Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų
rinkimas parapijos svetainėje : velando persikėlė gyventi
Kulte
kO#
157*
Milwaukce
Avė.
Krautuvės Amerikoje
DARO OPERACIJAS
Ofisas 2403 W. 63 Street |
Tel. Brunswick 9624
8:30 vai. vak.
j.Westsidėje Balčiūnų Motie-Į
Kertė So. IVestern Avenue
!
Ligonius priima kasdieną nuo
Valandos; nuo 8 Iki 7:36 vai. vak
Tel. Prospect 1028
X Ryt Aušros Vartų baž-Paus ir Marcelės šeimyna. Jų
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 2 vai.
pietų iki 8 vai. vakaro.
IA aplaikysite veiklesni ir
Rezidencija 2 359 So. Leavitt St.
po pietų.
Nedėliomis ir seredomis tik
nyčioje laidotuves a. a. Domi-[ 3aunesnysis sūnelis tuojau peTel.
Canal
2330
iškalno susitarus
mandagesni patarnavimą per
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v.
celės Neffienės su ekzekvijo- r®j° Aušros \ artų mokyklon
Oflpo Tel. Canal 2118
Nedelioj pagal susitarimų
patyrusius pardavėjus ir radio
Ofisas ir Laboratorija
Namų Tel. Lafayette 6698
mis, pamokslu ir penkiomis į ketvirtame skyriuje mokytis,
Ir X-RAY
mechanikus; kainą rasite vieną ir
šv. Mišiomis 10 vai. ryto. Visa Motiejus Balčiūnas yra kilęs
2130 WEST 22nd STREET
Ofiso Tel. Victory 6 893
teisingą visiems - pasirinkimas
Rezidencijos Tel. Drexel 9191
bažnyčia, o ypač altoriai, bus/5 Suvalkų Kalvarijos, o Mar-!
CHICAGO
didesnis
ir
vien
tik
iš
atsakomingų
OFISAS
gedulio ženklais pridengti. ce^®
Panevėžio NaujamiesRadio
lšdirbysčių,
kaip
tai:
Tel. Lafayette 5793
Neffų šeimyna yra garbės na-1
Marcelė džiaugiasi, kad į
1900 S. HALSTED STREET
rys šv. Antano Labdaringo- [Westsidėje daug atrado pažįs- į
NAMAI;
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
j
sios Sąjungos, kurios Westsi- į ^amil iš savo gimtinės para-1
4193 ARCHER AVĖ.
Vaikų ir visų chroniškų ligų
SOVD ©NuV
dės 7 kuopa aukoja už mirusią jP1!08,
i Į
R AD IO S Į Valandos; prieš pietus pagal sutartį. Ofisas 3102 So. Halstei St. Chicago Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
RADIOS AT OUR «TO«<
arti 31st Street
a. a. Domicėlę nevystantį dva
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.
Office: 4459 S. California Ava.
RADIO ŽŽŽ.
balandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet,
AtwatekKent
sinį vainiką Aušros Vartų
Nedėliojo pagal sutarti

DR. S. A. BRENZA

DR. J. P. POŠKA

DR. M. T. STRIKOL

DR. R. C. CUPLER

Geriau Busite Patenkinti,

DR. A. RAČKUS

DR. T. DUNDULIS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A, L. YUŠKA

DR. A. A. ROTH

DR. A. J. JAVOIŠ

JRgjl RADIOLAS

Didelis
ADVOKA t AI
sujudimas Town of Lake. Mat, į
šitame sekmadieny, spalių 13 į
d. Šv. Kryžiaus parap. ap- •
vaikščioja Sidabrini Jubilėjų. ■
X Susidarius talka iš paraADVOKATAS.
pijonų valo bažnyčios grin- i
52 East 107th Street
dis.
'
Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377
X Sekm. 10:30 vai. ryto I
Miesto Ofise Pagal Sutartį:
bus iškilmingos šv. Mišios. Iš- į
127 N. Dearborn Street
kilmėse dalyvauja J. E. vysk.
Rooms 92 8 ir 93 5
B. J. Sheil, D. D.
Tel. Franklin 4177
*X' Šv. Cecilijos choras jan
Telephone Central 6926
gerai prisirengęs su giedoji
mu bažnyčios iškilmėse ir ban
kieto salėje. Dainuos mišrus ■
choras ir vyrų choras.
ADVOKATAS
X Dainininkas A. J. Čapas,',
134 North LaSalle Street
kuris reprezentuoja Peoples Į
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
Local Office; 1900 So. Union Avė. Furniture lietuvių kompaniją, ,i
Tel. Roosevelt 8710
giedos bažnyčioje ir dainuos ]
Vai. nuo 6 Iki 9 vai. vale.
bankiete.
j
X Ponas Venckevičius su
organizavo gerus muzikantus,
kurie gros nuvažiuojant į banADVOKATAS
kieto vietą ir bankiete.
11 So. La Šalie St., Rooin 2001
X Ponai Druktenis ir Nor
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6
Vakarais
kus aukoja po du troku, ku
3241 SO. HALSTED STREET
riais vež dykai važiuojančius
Tel. Victory 0 562
7-9 v. t. apart Panedėlio Ir
ir parvažiuojančius iš bankie- j
Pėtnyčios
to.
į
X Nek. Pras. P. Š. mergai
JOHN B. BORDEN čių Sodalicija išrinko 50 mer
gaičių tarnauti prie stalų.
(John Bajdziunas Borden)
X Šv. Vardo draugijos na
ADVOKATAS
riai padės mergaitėms tarnau
105 W. Adtms St. Rm. 2117
ti prie stalų ir tvarką daryti
Telephoae Randolph 6737
salėje.
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
X Bankieto tikietai labai
Tetaptame Roosevelt 00*0
perkami. Iš tikro, pasivėlinu
■amle: 8 iki * ryte Tel. Repub. 0600 siems nusipirkti tikietus, ga
Ii pritrukti vietų prie stalų.
X Spalio 6 d. jau pasklydo
gražus sidabrinio Jubilėjaus
LIETUVIS ADVOKATAS
ženkleliai (buttons) su bažny* 2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street
Telefonas Canal 2552
Del Prašalinimo Šalčio
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va Kas yra tas T. A. D.?
kare. Seredtuii.s ir PėtnyčioT. A. D. yra liuosuojantis,
mis nuo 9 iki 6.
valantis ir taisantis vidurius
vaistas, T. A. D. tūkstančiai
žmonių vartoja, o milionai
dar nežino.
(Juozas J. Grišius)
Jeigu arti nėra galima gauTown of Lake. —

TEIAJGfcA.
KIMBALL
JL Radios
radios

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

Vai.: 9 —12 ryte, 1—4 p. p. 8—9
v. v Nedėlioj susitarus.
črythiNG

4177-83 Archer Avė.
Telephone Lafayette 3171

Forlhe HOMES

2536-40 West 63rd Street
Telephone Hemiock 8400

IMK T. A. D.

JOSEPH J. GRISH
advokatas

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)

i

Telef. Beulevard 2 806
R E 8 I D E N C I J A:
6515 So. Rocktvell Street
Telef. Republic 9722

4910 So. Michigan Avenue
Tel. Kenwood 5107

OPTEMITRISTAI

GESINI šildytuvą

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas
6558 SO. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

—Only

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor So. Leavitt St. Tel. Canal 6239
Rezidencija: 6610 So. Maplevvood
Ai’enut
Tel. Republic 7868
Valandos 1 — S & 7 — 8 v. ▼.
Nedėlioj: 10 — Tt ryto

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6666

OFISAI:
1446 S. 49 Ct.
2924 Washington
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. S. A. DOWIAT
Ir

DR. VAITUSH, 0. D.

1821 SOUTH HALSTED ST.

Chirurgas

REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI.
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

Rezidencija 6600 S. Artcslan Avs.
Valandos. 11 ryto iki 1 po pietų
6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH

jūsų turimam krosniui
— tik

3464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
pietų ir 6 iki 8 vai. vakare
Res. 8201 S. WALLACE STREET

LIETUVIS AKIŲ

savo

Pelkele

DBNTĮSTAI

ofibą

po

numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vakare
Nedėliomis 10 Iki 12
TELEFONAS MIDVVAY 2860

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą kuria Office Boulevard 7042
esti priežastim
galvos skaudėjimo,
Į svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu! mo, skaudamą aklų karštį. AtitalĮ sau kreivas akis, nulmu cataractua.
LIETUVIS DENTISTAS
j Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
4645 So. Ashland Avenue
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
Ant Zaleskio Aptiekos
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
Tel. Canal 6222
Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Tel.

DR. G. Z. VEZELIS

A MONTH
Šiuo naujuoju pienu jus dabar
galite padaryti tikrą išbandy
mą automatiško apšildymo be
pirkimo naujo įrengimo.

• •IŠis automatiškas
••••*"*gesinis šildvtuvas
*
pritinka tiesiog į jūsų dabartinę šildymo
sistemą — karšto vandens, šilto oro ar
ba garo. Mes renduojame jį jums j><> $5?M)
mėnesy su teisę pirkti. (Biski rokuojame už įrengimą). Jei nutarsi pirkti, tai
rendos mokesčiai prirokuoti bus prie
kainos. Jei nesi pilnai patenkintas, tai
šildytuvą atsibusime, o jūsų krosnį su
grąžinsime į originalą padėtį. Gauk vi
sas smulkmenas. Išsiųsk kuponą šiandie
be jokios obligacijos iš savo pusės.
THE PEOPLES OA8 LIGHT A COKE <’(>.
123 So. Micliigan Avc, Cliicago Dept. 14
Noi'ččhru danginu s'užlnoti apie Gesini šildytuvą dcl
mano krosnie*,. Nesurišant numęs, atsiųskit informacijų.

Vantas ................................... ............................................................... ■............

li, tai kreipkite* po num.
Adresas

............................................................... .................................. ..

5221 So. Halsted Street
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 0631

Rez. Tel. Stewart 81S1

Gydytojas

A. A. OLIS

JOHN KUGHINSKAS

A. L. DAVIDONIS, M. D.
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
šventadienio ir ketvirtadienio

F. W, CUERNAUCKAS

DR. S, BIEZIS

ŪR. V. S. NARYAUGKAS Tel. Wentworth 3000
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2435 West 69 Street

ST0R£2_

J. P. WAITCHUS

7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
10-12.
\

7ei. Homlock 8161

JUS GERIAU ATLIKSITE SU GESU

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

Gydytojus,

Tel. Boulevard 7589

Pritaikyme akinių

dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0, D.
OPTOMETRISTAS

p.

DR. HERZMAN
Ig

.-J

RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 21
! melus kaipo patyręs gydytojas, chi! rurgas ir akušeris.

I
I

25 METŲ PATYRIMO

ir Akušeris

Valandos: Nuo 2 — 4 p.
7—9 vakare

2201 WEST 22nd STREET
Valandos" Nuo 9 iki 12 ryto
nuo 1 iki 9 vakare

Chirurgas

3343 SO. HALSTED STREET

DR. G. I. BLOŽIS

4712 S. ASHLAND AVĖ.

1401

DR. V. A. ŠIMKUS

DENTISTAS
(Kampas Leavitt St.)

Boulevard

Tel. Brnnswlok 0624

DR. A. J. GUSSEN
Lietuvi s Dantistas
1670 MILWAUKEE AVENUE
Valandos; 0-12, 1-6, 6-8:86
Sekmadieniais ir trečiadieniais
pagal susitarimą.

/f
Tel. Lafayette 6821

DR. J. A. PAUKŠTYS

Gydo
gosvyrų,
jausius
elektros

staigias
ir chroniškas 11moterų ir vaikų pagal nau
metodus X-Ray tr kitokius
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų U
nuo 6 Ik, 7:80 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shore
2238, arba Randolph 6800.

DR. MAURIGE KAHN

DENTISTAS X-RAY
4193 Archer Avenoe

Gydytojas ir Chirurgas
Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. II Bt. 1 aukitąs
Pastebėktt mano Iškabas
Valandos nno 0:10 ryto Iki 0:80 va
karo. beredomls nuo 0:86 iki 11 V
ryto. Nedėliomis nira skirtų
valandų. Room 0.

Phone Canal

6111 ___

Boulevard 7589
Rez.

Hemiock

7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 9 ryto iki 8 vakare

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994
Rezldenčljos Tel. Plaza 8200
VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 Iki 12 dieną,
Nuo 2 iki 2 po pietų.

n

8

CHICAGOJE
ikorčių agentas, buvo išvykęs
!į New Yorkų dalyvauti Anic-----------likos lietuvių laivakortininku
X Sunegalavo konip. A. suvažiavime, kurį buvo sušauPocius, todėl pereitų pirma- j,ug ]aįvakortininkų valdyba,
dienį neįvyko “Dainos” cho Sugrįžęs p-nas Baltutis papuro pamoka. Sekanti pamoka šakojo įdomių dalykų. Pasi
bus antradienį, spalių 15 d.
rodė, kad Baltic America Li
ne tapo populeriškiausia lie-

žINiy-žINELĖS

SUGRĮŽO Iš NEW YORKO. !t„vių tarpe VM agentni pri.

-----------pažino, kad lietuviai keliavuBridgeport.
P-nas P. Bal sįejį per Įjai tįc America Lini. . .
tutis, plačiai žinomas laivu- Į jų į Lietuvą esu patenkinti ir

r

Trę&adienia,

s n n s 8

PRANEŠIMAI. -

Petrauskas, tik kų atvažia
vęs iš Lietuvos. Bus labai įdomu išgirsti '.jo kalba, nes jis
Brighton Park. — L. Vyčių
yra pargyvenęs visas didžiojo
karo baisenybes ir tų nelai 36 kuopa laikys susirinkimų
mingų dienų ■— netekimo mu spalių 10 d., McKinley Park
Field llouse, 39 ir Western
sų sostinės Vilniaus. '
Blvd., 8 vai. vak. Visos koBe kalbų, dar bus pritai- misijos turi būtinai išduoti
kįntas šios dienos paminėji- Importus ir nariai, kurie yra
mui programas, kurį išpildys j už tikietus skolingi, prašomi
West Side pagarsėjęs mergai- Į atsilyginti. Visi laiku pribučių kvartetas. Tikimės, kad 1 kitę, nes viską reikia apsvarsvisi westsidiečiai atsilankys I tyti gus.mo spalių 17 d. nė
šį vakarų į parapijos svetainę,: bus> 0 bus šokiai, į kuriuos
kad išgirdus taip įdomių ka-1 tik su “complimentary” tikie
bų> gražaus programo ir tokiu tais bus įleidžiami. Tat visi
budu tinkamai paminės tų ateikite ir gaukite tikietus
taip liūdnų spalių 9 d.
veltui. Muzika bus Povilo SiRap.
inučio ir jo “nine syncopaters”.

20 Jenchus Frank
34 Piktuzis Juozas
Pranešimas. — Aušros Var
tų Dr-stė kviečia visas savo
narės susirinkti ketverge iš
ryto į parapijos svetainę, kad
dalyvavus visoms kartu “in
corpore” a. a. Domicėlės Nef
fienės laidotuvėse.

S. D. LAP!IAW1CZ

J. F. EUDEIKIS KOMP.

Street
4088

West Side. — Šįmet AVest

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas lr
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

: paminėti spalių 9 d. Šį vakarą
bažnyčioje bus pamaldos už
žuvusius Lietuvos ginėjus ir
pamokslas.
Po pamaldų svetainėj, be
kitų kalbėtojų, kalbės kun.

GRABO P.TUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 West 46th Street

A. PETKUS
Grahorius ir Balzamuotojas
Mes euteL
klam manda
gų, draugišką
patarievlrną.

Kampas 4Cth Ir Paulina Sta.
Tel. Blvd. 5203
NuIludlmo valandoje
kretpkltėa i
prie manęs,
patarnausiu slmpatlS- |
kai, mandagiai,
gerai
lr pigiau ,
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
dykai.

-

BUTKUS

Patarnavimaivisose Chlca
gos dalyse i>
prlemlesčuose
Grabai
pigiai
net už 825.
OFISAS
8238 South
Halsted St
Vlctory 4088
89

UNDERTAKING CO.
p. B. Had:ey Llc.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal

3181

Telefonas Yards 1128
4424

So.

Roekwe1l

St.

Virginia 1230

E 7 E R S KI
LIETUVIS GRABOTIIUs
O f I • a a:
448S R. MARSHFIELD AVENUB
Tel. Boulevard 9277

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BAI.8AMUOTOJA8
Turtu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, HL

PER LAUKUS, PER
KAIMUS...

J

J. P. UVICK
2333 Barlum Tower
Detroit, Michigan

A.

Ramova

Del geriausios rųšies
ir patarnavimo, šaukit
GKEĖN VALLEY
PRODUCTS
Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

“JEALOUSY”

A.

DOMICĖLĖ NEFFIENĖ

Vitaphone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai
nos, muzika, pasaulio žinios.
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

MARQUETTE JEWELRT
& RADIO
Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių auk
sinių ir sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados
-adlo, pianų rolių, re
kordų Ir tx
Taisau
laikrodžius lr mustkos
Instrumentus.

A

Po tėvais Kavaliauskaitė

Po sunkios ir ilgos ligos persiskyrė su šiuo pasauliu
spalių 6 d., 2:30 vai. po pietų, 1929 m., sulaukus 43
metų amžiaus. Gimus Bernatonio kaime, Panevėžio
apskr. Paliko dideliame nuliūdime mylimų vyrų Vla
dislovų, sūnų Vladislovų, 16 m., dukterį Genovaitę,
14 m., seserį Karolinų, du broliu — Aleksų ir Jurgį
ir gimines Amerikoj; Lietuvoj paliko senų motinė
lę, brolį Petrų, seserį Veronikų ir gimines.
Kurias pašarvotas randasi 2435 So. Leavitt St.
Laidotuvės įvyks ketverge, spalių 10 d., 9 vai. ryte
iš namų į Aušros Vartų parapijos bažnyčių, kurioj at
sibus gedulingos pamaldos už velionės sielų, o iš ten
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.
Visi n. n. Domicėlės Neffienės giminės, draugai
ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimų ir at
sisveikinimų.
Nubudę liekame:
Vyras, Sūnūs, Duktė, Sesuo, Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Butkus, Tel. Canal
3161.

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pančiakas. Parduodam pigiai.
Neriam
sulig užsakymų naujus sveterius Ir
taisome senus. Vilnonios gijos dėl
narinių Ir vilnonės materijos dėl
kelnių vyralms lr valkams. Atsllankyklt ir įsltlkrinkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdien ir vakarais.
Sekmadieniais nuo 9 Iki 4 po pie
tų.
Siunčiam užsakymus Į kitus mies
tus.

F. SELEMONAVIOIUS

A.

STANISLOVAS BUDO
mirė spalio 7. 1929 m. 12:30
vai. po pietų. 57 metų amžious. Kilo iš Raseinių Apskri
čio ir miesto. Amerikoje išgy
veno 22 metus.
Paliko didelitvie
nuliūdime
moterj Aleksandrą
po tėvais
Ollšauskaitė 3 sūnūs Mecls'ovą, Viktorą ir Ignacą, brolį
Viktorą ir gimines, o Lietuvoj
brolį Vincentą.
Kūnas pašarvotas
2719 W.
38 st. Laidotuves Įvyks pėtnyčloj spalio 11. Iš namų 8 vai.
bus atlydėtas
Į Nek.
Pras.
bažnyčią, kurioj Įvyka
gedu
lingos
pamaldos
už velionio
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas Į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
giipines, draugus lr pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę:
Moteris, sunai, brolis lr giminės
Laidotuvėms patarnauja grnb.
Eudeikts, Yards 1741.

JOHN OERINGIS

J. S. RAMANGIONIS

Visas kalbantysis.
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng
Hardware Co., dabar perėmė visų
Dalyvauja Jeanne Eagels (Tik A
blsnĮ Į savo rankas lr duos visose šio
suaugusiems — vaikai neįlei blsnlo šakose pirmo* klesos patar
navimą.
džiami).

80 akrų žemės Madison, Flo- j
rida, parsiduoda labai pigiai. 2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8380
Jei turi $1,500.00 gali pirkt,
kitų palauksiu. Žemė derlinga,
ypatingai tinkama pienininky- BRIDGEPORT KNITTING
SHOP
istei.

j Side yra tinkamai pasiruošus

I. J ZOLP

3307 Auburn Avenne

SKOLINA PINIGUS. DARGIS GOMPANY
Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus dėl Budavojlmo lr Tai
symo Namų. Taip gi dėl atnaujinimo senų Morgečlų. Mes Tarpinin
kaujame Inšurance Kompanijoms lr Spulkoms.
Inšuriname automobilius, namus ir kitas* nuosavybės.
DAUGIS COMPANY
245# Wcst OOtli Street
Telefonas Hemlock 6050

M1 LD A

J. F. RAOZIUS

Phone Boulevard 4139

9, 1929.

Nemunaitis, Alytaus apskr.
Iš Nemunaičio į Alytaus šv.
Wm. J. Kareiva
Savininkas
Liudviko atlaidus rugpiūčio
25 d. ėjo maldininkų proce
4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389
MODERNIŠKAS TEATRAS sija. Diena buvo graži. Pro
cesija ėjo per Kalnėnų, Gičia3140 So. Halsted St.
laukio ir Užupių kaimus. Gy
ventojai sutiko maldininkus
UTARN. ir SEREDOJ
gražiomis bromomis. Prie kie
Spalio 8 ir 9
kvienos bromos eisenos vadas
“HALF MARRIAGE”'
Dalyvauja Olive Borden, Mor dėkojo už gražų jų sutikimų.
10 vai. Alytuje procesija bu
Zig. Vyšniauskas, pirm.
gan Farley.
vo sutikta gausios žmonių mi
I NAUJAUSIO IŠRADIMO
nios ir nuoširdžiai pasveikin Dubaltavas kranas dėl sinkos, ku
Atšaukimas. — Liet. Filmų
VITAPHONE
maišo šiitą ir šaltą vandenį. La
ta. Paskum visa procesija nu ris
B-vės susirinkimas neįvyks
bai
geras
daiktas
dol
kuknios.
Kalbantieji Paveikslai
ėjo pamaldoms. Po mišparų Tik ,...................................................... $3.98
spalių 9 d. Per neapsižiurėjiGraži Muzika
Nemunaičio maldininkai buvo Balto ąžuolo bačkutė šešais lan
mų pamiršta, kad spalių 9 d.
išdeginta.
iškilmingai palydėti kelionėn kais
dauguma kolonijų mini gedu-. 10 Gal.................................................. $3.19
lo dienų Vilniaus netekimo, j PAIEŠKAU gero bučeriaus, atgal. Maldininkai dėkingi a- 5 Gal.................................................. $2.39
lytiečiams už malonų priėmi Stogui popierius 3 ply raudonas
Rašt.
turi būti gerai atrodantis,
ir
žalias
su
smala
ir vinims.
“M. L.” Kolis .................................................. $1.98
švarus, turi kalbėti gerai Lie- mų.
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4414 So. Rockwell Street
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3518 So. Halsted Str.
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tenaw Avė.
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Gražiausias Teatras Chieagoj
Visos narės kviečiamos da
ĮVAIRŪS kontraktoriai
UTARN. ir SEREDOJ
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“DRAUGAS
Spalio 8 ir 9
Valdyba.
2334 So* Oakley Avė,

todėl laivakortminkai nutarė
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sezonų rengti kaip
GRABORIAI:
galima daugiau ekskursijų į
” į Lietuva per Baltic America
>;Linijų.
T. ..
KĄ PAPASAKOJO P.
Suvažiavime dalyvavo aSABONIS.
gentų iš įvairių lietuvių kolo- '
Lietuvis Graborius
nijų. Buvo svečių ir viešnių.
Patarnauja
laido
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tuvėse kuoplgiaiis'-a.
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Tel. Roosevelt 2616
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2314 W. 2Srd Place
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~ minkąs Jack Sbarkey ir garsi mane įdomumas sužinoti kų
Simpatiškas _ j plaukikė p-lė Osipavičiutė ke- nors iš kelionės į Lietuvų.
Mandagus
_ tinų vykti ateinančių vasarų P. Sabonis ta “vizitą” la
________ ___ ____ ....
Geresnis ir Piges- i Lietuvą ir vyks per Baltic bai patenkintas. Kaipo dainininkui Lietuvoj buvo rodoma
nis už kitų patar- America Linija su lietuvių ekdaug prielankumo. Sakosi pra
navimas.
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!
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4447 So. Fairfield Avenue
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OF.’SAS
868 West 18 St.
6940 So. Maplewood Avė.
dėkingi.
10 Endrulis Vaclovas
Tel.
Canal
8174
Tel. Prospect 4906
13 Gutleikis Elena
PRISIRUOŠTA.
Ex v. D.
8KTRIUS:
8238
So. Halsted
Tel. Vlctory

Spalio

504 W. 33nl St. Prie Normai Avė.
Tei. Vlctory 3486

JOHN SLEGAITIS

Grabam Paige Automobilių
Pardavėjas.
ARCHER MOTOR SALES
610 West 35 Street
Tel. Yards 0699

Jau turime naujus 1930
modelius.

PRANEŠIMAS.
Širdingai kviečiame jus at
silankyti ir pamatyti vėliau
sios mados naujus
1930
“400” Nash karus su vėliau
siais pagerinimais pas
BALZEKAS MOTOR SALES
4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082

HARDWARE PAINTS
& WALL PAPER
Palnters

A

Decorators

J. S. Ramanolonla, aavlnlnka*

3147 So. Halsted Street
Tel.

Vlctory

7281

M. ZIZAS
Barnų Statymo Kontraktorius
Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. Califorma Avenne
Telef. Hemlock 5528
Telefonas Canal 72SS

PETRAS CIBULSKIS
Mai tavoji mo Kontraktorius
Dažų lr Popleros Krautuvė
2114 8. LEAVITT ST.
Chlcago

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorius
4556 So. Rockwell Street
Tsl. Boulsvard 8214

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING A HEATINO
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla
4884 80. PAULINA

MŪRTGEMAI-PASKŪLUS
2-RI MORGICIAI
J-TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną
Perkame real estate kontraktus.

Iuternatioąl Investment
Corporation
Kapitalas 2500,000.08
2804 SO. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette 6728-8718

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE
Loans A Iiumrance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus, Farmas
Blsnius visokios rųšies
Nėra skirtumo
Apielinkės Ir kur yra lr kas yTa.
Perkam notas 2nd morgage lr pa
rūpinant 1, 2nd morgage lengvoms
Išlygoms.
Teisingas Ir greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

