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RUSIJOJ PRASIDĖJO VALSTIEČIŲ SU
MARELIAIS KOVA

SERŽANTO (PUSKARININKO) YORK ŽYGIS ATVAIZDUOTAS

“Draugas” atstovauja organlsuotų
katalikų mlnt|, remia nuoširdžiai ka<
tallklškas draugijas, sujungus, para
pijas Ir lietuvių kolonijas. “Draugas’*
džiaugiasi didele katalikų parama b
nori. kad toliau pasilaikytų tie prletellškl Jausmai.

Telefonas: Roosevelt 7791
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
NETVARKOMI KAUNO M.
LAIPTAI

PASLAPTINGAS POLICI
NINKO DINGIMAS

Italijoj Vedama Kova Nepado
riems Motery Parėdams

Kauno miesto valdyba mie
sto netvarkų pastebi kartais
, tada, kai ji iškeliama spaudo
je, arba koks pilietis kojų iš
sisuka belipdamas.

ATGAVO DIDELIUS TURTUS IR
GRYŽTA ATGAL Į VIENUOLIJĄ

Imkim kad ir laiptus, vedaj nčius į Žaliųjį Kalnų. Laip
tai iš Žemaičių į Dzūkų gativę visiškai suįrę, pakopos iš• puvusios ir skylėtos. Tokiais
laiptais laipioti yra visiškai
negalima, jeigu žmogui dar
kiek gyvenimėlis brangus. AuSeržantas Alvin York buvusio karo laiku Francijoj nepaprastai atsižymėjo. Vie- ^ros Taku einantieji laiptai
nam fronto bare mūšių laiku jis su keliais kareiviais puolė vokiečius ir visą jų kuopos taip pat reikalingi būtino redalį — 4 karininkus ir 128 kareivius, paėmė nelaisvėn. Karo Kolegija Washingtone ne- monto, nes kai lietus kiek pa
senai turėjo karnivalą ir darže padirbdino (reprodukavo) mūšių lauko pozicijas, kur lyja, jais lipti taip pat nebe
sakomas seržantas atsižymėjo. Atvaizduojama pozicijos ir kaip seržantas puola vokie- galima.
“R.”
čius.

Iš Alytaus apskr. praneša,
kad demarklinijos policinin
kas Karolis Čiunys, patrulia
vęs Il-me rajone, paslaptin
gai dingo. Čiunys buvo pasių
stas defiliuoti prie demarkli
nijos, kur išvyko naktį — 24
vai. Po kurio laiko, policinin
kui negrįžus į sargybos butų,
pasiųsta jo ieškoti. Patikri
nus sargybinio stovėjimo vie
tų, rastas Čiunio šaut..’a - u
šoviniais, diržas ir
ere.
Tuo reikalu užklaustas lenkų
poručnikas pareiškė, kad to
ksai policininkas esųs pas
kuopos vadų Marcinkonyse,
bet kaip jis tenai atsidūrė, po
ručnikas atsisakė paaiškinti.
Vedamas smulkus įvykio ty
rinėjimas.
“R.”

RUSIJOS VALSTIEČIAI
ŽUDO SOVIETŲ VIR
ŠAIČIUS

DEL ILGESNIŲ MERGAI

TĖMS RŪBŲ

------------j ROMA, spal. 10. — Italijos
MASKY A, spal. 10.— Kaip ministerių pirmininkui Muskas metai rudenį, taip įr šį- solini įduotas prašymas (pemet sovietų valdžia iš vals- ticija), kurį pasirašo tūkstantieeių renka visus atliekamus ftaį įvairių luomų vyrų. Prajavų grudus už nuskirtų iš- §0 ministerių pirmininko imkalno kuopigiausių kainų.
tis kokių-nors priemonių prieš
Kaip kas metai, taip šįmet nePadorius trumpus mergaivalstiečiai griežtai tam išnau- (‘lll rūbus.
VIENUOLE LAIMĖJO
dojimui priešinasi ir žudo ja- •
.
1,500,000 DOLERIŲ
vų rinkėjus agentus. Už tai' PRANEŠA APIE KABULO
valstiečiai be atodairos šau- į
PAĖMIMĄ
ST. LOUIS, Mo., spal. 10.
domi.
Į
-------------Gerojo Piemens kongregaMaskvos laikraščiai pažymi,! KALKUTTA, Indija, spal. cįjos vienuolė Sesuo Filomekad šįmet valstiečių priešini-,10. — Gauta kol-kas nepatvir- na 1926 metais specialiu leimųsis yra labiau didesnis.
.tintų žinių, kad Afganistano dįmu į§ Romos paliuosuota iš
I—n-iai pa,mę aosti-;
apžadlj; kad , ga.
, lAfn otlrn-u-nt, snvn tpvn
PATVIRTINTA SUTARTIS ne Kabul.
JŽJa
tė,°. jIBI
“1

CHICAGOJE

SUIMTAS MINNESOTOS
ADVOKATAS

TAIP DARYTI NEGALIMA

Jau iš seniai būdavo dažno-;
PRIEŠINAS NARŪNŲ
--------- —
kų atsitikimų kad iškabinti
NAIKINIMUI
Chicagoj areštuotas iš Mi- yįiįavj§ki0 mieste skelbimai
Draugiškumas gali nutrukti
Kongreso atstovė Ruth lia nnesotos valstybės advokatas dingdavo naktį arba žydai kaLONDONAS, spal. 9. —
una McCormick vienam susi Edgar ! agoros, 30 metų, kurs bindami savuosius kitus per- Francija ir Italija gavo karo
rinkimų kalbėdama pažymėjo, sakosi esųs vieno geležinkelio kabinėdavo.
laivynų mažinimo konferenciadvokatu.
Vienam
garadžiuj
(
R
ugsė
j
0
mėn.
13
d.
16
vai.
kad
Britanijos
su Amerikos
—
— ~
~ =i susekti jam prigulj du vogti mieste buvo iškabinti artileri jon kvietimų. Abi valstybės
sutinka dalyvauti konferenM.........
'
_
Šiandie
Bkelhjm.i rtfl hflli.-, j y bet priešinasi-narūnų" pa 
------ SU MASKVA
prigulintį palikimų — 1,500,- *ag greįtaį galės būt nutrauk- automobd’us pirkęs nuo vie- ngį^ rytojaus dienų futbolo šalinimui, taipat reikalauja
KABUL ESĄS TIKRAI
000 dol.
tas, kada Kongresas pripa no žmogaus atvykus jam j rungtynių. Po valandos žydai sau aukštesnės karo laivynų
LONDONAS, spal. 10. —
PAIMTAS
Jos tėvas George Lemesne- žins muitų tarifoje pakeiti Chicagų.
, kabindami greta savuosius ne- didume proporcijos (parity).
Britanijos ministerių kabine
ger, vyno pirklys Kaliforni mus.
------------------ ! užtekę vietos jiems pulko ske-!
Lygiai ir Japonija nori tu
tas turėjo pirmąjį be minis- MASKVA, spal. 10.
joj, mirė ir jai gręsė
PASKELBTAS KVIETIMAS ibimų perkėlė į antrųjų pusę rėti didesnį karo laivynų, bet
terių pirmininko MacDonaldo Gauta patvirtinančių žinių, mas iš palikimo. Vienuolė, isKONFERENCIJON
nuo visuomenės akių, o žydiš ne tokį, kaip nurodo Britani
Areštuota 11 policijos
susirinkimų. Tarp kitko pa- kad Afganistane sosto uzur- ėjusi iš kongregacijos, kreikų Į tų vietų prilipdė. Pulko ja su Amerika.
narių
tvirtino padarytų su Maskva j patoriaus priešai paėmė sos-1 pės į teismus ir pagaliau lai
\\ ASHINGTON, spal. 9. — skelbimas tik rytojaus dienų
Del federalės “grand jury”
įžengiamųjų sutarti.
tinę Kabul. Pats uzurpatorius mėjo.
\ alstybės departamentas pa- su policijos pagalba buvo at! nebesuspėjęs pabėgti, tad e- i jos advokatas tvirtina, kad f iškelta 299 asmenų kaltinimo j davė viešumon iš Londono keitas į pirmykštę vietų. “R.” “AUTOGIRO” ORLAIVIS
IŠMĖGINTAS
REIKALAUJA MAJORO
miro rūmuose užsidaręs. Rū- atkovoti turtai už kelerių me-' anądien mieste South Bend, įį gautų kvietimų karo laivyno
'mus gina jam ištikimi karei-į tų pasitrigubins. Bet Miss I"d'’ sąrysy svu Prohibicijos i mažinimo konferencijon, kas
GRYŽIMO
PERSIŠOVĖ
PHILADELPHIA,
Pa.,
•, viai.
- ĮT
, .
„r.
1 statymo peržengimu, Gary, įvyksių Londone ateinančių!
I Lemesneger, kun yra 38 me-' . „ . ...
v . .
spal. 10. — Pitcairn Aircraft
i
...
,
T. Ind., rederaJiai maršalai areš
BERLYNAS, spal. 10. —
metų pradžioje.
tų, nenori jais naudotis. Ji
Iš
Alytaus
praneša,
kad
rukompanija dirbdina taip vadi
Vietos laikraščiai aikštėn iš PAŠALINO AFGANISTA pasiryžusi gryžti atgal į vie tavo 11 policijos narių — 2 Kvietimų yra bendrai su- gSėjo 18 d. Alytaus dvaro so-'
namus “autogiro” orlaivius,
kapitonus, 2 leitenantus, 6 dekėlė dideles turtuolių sociali
NO pasiuntinį
nuolynų. Jos turtai, kiek sutaisiusios Amerika su Britąrevolverio šūviu nusišovė kurių išradėju yra ispanas.
tektivus seržantus ir vienų ei
stų pinigines suktybes, į ku
nija, tik pastaroji sutiko tai Miliauskienė Juzė, Alytaus Atliekami skridime ir nusilei
'prantama, teks vienuolynui. O
lini
policmonų.
rias yra įvelti keli miesto taLONDONAS, spal. 10.
išsiųsti 1 rancijai, Italijai ir m gyventoja. Žudymosi prie-1 dime išmėginimai duoda kuogal jinai tai visa, pirm gryrybininkai—socialistai.
Britanijos valdžia išsprendė, šiant į vienuolinį gyvenimų,
Japonijai.
, kastis esu nesantaika su vy-1 ge riaušių sėkmių.
Turi
globoti
motiną
ff
Sakomu kvietimu be suša.u-' ru.
Laikraščiai reikalauja, kad'kad Afganistano pasiuntinys,1 paskirstysianti įvairioms kaMrs. Anna Marcelin, 96 me- kianios konferencijos siųloma'
tuojaus namo gryžtų miesto kurs čia atstovavo buvusį e-į talikų įstaigoms,
ATNAUJINTI PRAVOSLA
mirų
Amanullah,
turi
apleis

____________
į tų, 1111 Cambridge avė., tei- sumažinti naujų karo laivų {
majoras Boess, kurs vieši ANEŽINOMA ARKLIŲ
VŲ CERKVEI PUOLIMAI
ti Britanijų. Kadangi ilgas ŽINIOS APIE BOLŠEVIKŲ smas privertė globoti ir išlai- statymų, apribuoti esamų ka
merikoje.
LIGA
laikas jis negavo algos, tad VEDAMAS SKERDYNES Įkyti savo motinų, 190 metų ro laivų apginklavimų ir pa
RYGA, spal. 10. — Žinio
daug įsiskolino ir antgalo pra
YRA TIKROS
amžiaus. Mrs. Marcelin norė- naikinti narūnus (submari- Rokiškio apskr. Kamajų va mis iš Maskvos, bolševikų va
IEŠKOMI PRAPUOLĘ
dėjo parduoti ambasados bra
________
i jo motinų atiduoti į kokių-nors nus).
LAKŪNAI
lsčiuje Duokiškio apylinkėje ldžia iškėlė naujus pravosla
ngintinus daiktus. Tame dar DARBINAS, spal. 10. — įstaigų
pasirodo nežinoma arklių liga, vų cerkvei puolimus. Areštuo
WINNIPEG, Man., Kana be jis sulaikytas ir jam lie Kaip iš kiniečių, taip iš už
SUSIRGO BUVUSIS
kuria nustipo jau 5 arkliai. jami provoslavų vyskupai ir
SEKRETORIUS
da, spal. 9. — Pirm mėnesio pta apleisti Angliju.
sienių versmių pasitvirtina Nubausti balsavimo vietų
Apie šios ligos plėtimąsi pra šventikai neva už sąmokslus
tolimuose Kanados šaltuose
žinios, kad bolševikų kareiviai
viršaičiai
nešta veterinarijos gydytojui. prieš sovietų valdžių.
WASHINGTON,
spal.
10.
j
šiaurvakaruose prapuolė du MOKESČIAI UŽ KERPA Mandžiūrijos pasieniu atlieka' Trys moterys ir penki vy“R.”
—
Buvusiam
vidujinių
reikaJ
orlaiviai su septyniais vyrais.
MUS PLAUKUS
baisias žmonių skerdynes.
rai, balsavimų vietų teisėjai
ŽUVO 8 VAIKAI
Šiandie apie 50 orlaivių jų
Pareiškiama, kad bolševikai ir klerkai, už suktybes rinki lų sekretoriui ITardingo ad
RASTAS NEGYVAS
VARŠAVA, spal. 10. — Ne
GENEVA, spal. 10.
ieško.
Ma‘ 'žudo ne vienus vyrus, bet dar R dienoje 1926 m. apskrities ministracijos Edvardui Fall
toli Pinsko vaikai I .uose
žo Šveicarijos kantono Url ;moterjs jv vaikus. Šiauriuose teisėjo Jareckio nubausti pi- vedama byla dėl papirkimų
Rugsėjo 15 d. pil. Kabašin- rado nuo karo laikų n progžibalo skandale byla nutrauk skas Andr., Pakuonio v. gy gnsį armotos šovinį. Kada jie
SESIJON SUŠAUKIAMAS moterys sukilusios prieš val- Įnuo Railai- bolševikų raiteliai nigiškomis pabaudomis,
ta jam susirgus. Teismas pa ventojas, būdamas girtas ap
KONGRESAS
džių dėl įvedimo specialių jo-,jg£udė ne 80 žmonių, “baltų----------------mėgino jį suardyti, ištiko spro
ms mokesčių už jų kerpamus jų” rusų, bet virš 140. Tarpe Kolumbo Vyčių pramoga skyrė gydytojų kaltinamųjį pa sinakvojo daržinėje pas to pat girnas. 8 vaikai žuvo ir kVleBUENOS AIRES, Argenti-i plaukus. Moterys nemoka ski jų aukų yra vienas 80 metų
Kolumbo dienų paminėti tikrinti, ar jis tikrai sergųs. valsčiaus gyventojų Valentų, tas sužeista.
na, spal. 10. — Respublikos rtų mokesčių.
ir ryte rastas Kabašinskas
senukas ir (nemažai 5 — 6 1 Kolumbo Vyčiai ateinantį še
prezidentas Yrigoyen sušau
štadienį vakare rengia pramo IEŠKOMAS PRAPUOLĘS jau negyvas.
“R.”
metų amžiaus vaikų.
PINIGŲ KURSAS
VAIKIUKAS
SUŽEISTA KETURI
kia kongresų specialėn sesi
gų Chicago Stadiume, HarEVANSVILLE, Ind., spal. Į mon, III.
KALINIAI
jom
' ! .
RIDGEWAY, Colo., spal. 9.
MOKSLAS PRASIDĖJO
Lietuvos 100 litų
$10.00
. GUAYAQUIL, Bkvadorius, 10. — Mirė Mrs. Martha By— Apie 1,000 vyrų ir moterų
Britanijos 1 sv. sterL 4.85
CHICAGO IR APYLIN čia kalno pašlaitėse ieško pi Kunigų Seminarijoj Tel Francijos 100 frankų 3.91
NFAV YTORK, spal. 9. — spal. 10. — Iš vietos kalėji- J era, 67 m. Pirm 26 metų (neBaigės čia daržovių išvežio- mo mėgino pabėgti kaliniai, j žinomi piktadariai pagrobė KĖS. — Apsiniaukę, gali būt rm savaitės iš namų prapuo- šiuose mokslas prasidėjo rug
Belgijos 100 belgų
13.89
1(»jų — t rokų vežėjų — strei-fBet sulaikyti keturis jų pašo- jos vienatinį sūnų, kurio mo lietaus; mažo temperatūroje lusio dviejų metų vaikiuko sėjo 16 d. Auklėtinių iš viso
Italijos 100 lirų
5.22
! t ■»]
kas. Išdnlies jie laimėjo.
vus.
teriškė ligi mirsiant nesurado, atmaina.
Alfredo Ilotchkiss.
yra apie 95.
“R.” .Vokietijos 100 markių 23.80
oj
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DRAUGAS

Šįmet sakomas profesorius ir keli kiti slova

Utoln* k&sdlan. itekyrua Mkmadlealaa

bės “išdavikai”. Tomis dienomis atėjo žinia,

PRENUMERATOS KAINA; Metama — ♦<••••

kad Čekoslovakijos teismas prof. Tuką nu

«

ėmė civilines teises ir panaikino profesoriaus
titulą.
Visa Slovakija sukilo. Pasipylė protestai.

Nežinia, kaip tai visa baigsis. Vien žinoma, miestuose

piet

Published Daily. Except Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — *0.00. 8ix Montks

— $8.60. Three Montks — 02.00. One Montk — 7te.
Burope — One Tear — 07-00, 81x Montks — 00 0*
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Advertlslng rates on appllcatlon.

užgrobė Lietuvos sostinę Vilnių.

didžiąjam

karui Europoje ėmė kurtis naujos valstybės.

Tarp kilų iškilo ir Čekoslovakijos respublika.
Austrijos —

Slovakai patriotai rūpinosi sukurti nuo

Jie čekus

lietuviai

“brangina” lenkus. Slovakai bijojo čekų pri
spaudimo, kada jie buvo kviečiami su jais su

sidėti ir bendrą valstybę sukurti.
Tuo klausimu čekų ir slovakų tautų va

derybas.

Pittsburglie, Pa., įvyko suvažiavimas. Daly
vavo ir šiandieninis Čekoslovakijos preziden
tas Masaryk.

Suvažiavime slovakai, kaipo tauta, linko
verčiau prisijungti atgal kadir Vengrijon, bet

jokiu budu nesusidėti su čekjais. Bet Masary~ kui ir kitiems čekams galų-gnfe" pavyko slo
vakų vadus patraukti į savo pusę. Pagaminta
ir pasirašyta sutartis. Einant sutartimi abi

pusiai sutikta, kad Slovakija su Čekija susi

jungia tik dešimčiai metų. Praėjus tam lai
teisės apsispręsti,

ar ji

nori ir toliaus su Čekija krūvoje pasilikti, ar

prisijungti kiton valstybėm
Šįmet išsibaigė

tai sutarčiai

laikas ir

slovakai norėtų nors autonomiją įgyti.

k

Bet

via tau duos. Čekai tą Pittsburgh’o sutar

ti laiko paprastu popergaliu.
Slovakai paragavo čekų valdžios ir pirm
kelerių metų Slovakijoj

prasidėjo

ir trobesiams

pasistatyti iri

slovakų

BROLIUK, NEVIRKDINK SESELĖS!..

gi

kabinetui sudaryti yra pakviestas dabartinis

finansų ministeris p. Tūbelis.

jau ir sūnų turiu... — susigėdo pasakęs.
— Aje... Ar sūnų?.. O senai?.

— Je, Julei... Sėsk, pavešiu...
— Pasisodino greta savęs. Pasispyrė

vas davė, ką jau padarysi — visaip ant
to svieto..
— Dieve padėk, kad tik augtų...

nekatrus arkliukas ir švilpė..
— Nu, kur tu, Julei, ligi šiol buvai

pražuvus, nė pas mus nebeužeini nė bro

Die

keliu. Nuo to kelio ji neketina

vyriausybės sudėtis labai maža pasikeis. Del

ti. Sunkų reikalų Julei užminė. Bet dėl

drąsiai

brolio ji tą sutiko. Tad greit ten ir pa

kytum...

Šlapias pavasaris.
Drėgnas vėjas daužos po laukus tarsi

jsibaidęs arklys. Daužos ir drasko nuo

išrū

mėnesių

kūdikis...

Spardos

ir silpnais

plaukuotus debesis.

— Tai kad, Zidorėli, man ten nė
šiaip, nė taip... Tu jau dabar toks atsiskyręs — kitas žmogus... Man kažko...
— Ką čia, Julei, kas jau buvo, tai
buvo — nieko nebemislyk ant blogo...

— Tai dabar

Nors ir pavasaris, bet vistik nugarą,

šiaip taip. Nesenai paršiuką, dėkui Die

šalčiu pakrato. Menkai apsidengęs ilgai

vui, pasignybėni — mėselė® jau bus sa

nekentėsi...

vos...
Kiek luktelėjęs ir baisiai prisivertęs

Prastas ir drėgnas

jaunųjų

Ratkų

lauželis. Sienų rastai trupa kirminų

iš

paprašė sesers:
— Žinai, Julei, ką aš tau pasakysiu,

graužti. Palangė jau puti baigia. Grindų

tik kažin nr tu galėsi.. Nebestok tu ki

laužiukas nuo savo gimimo dienos ar yra

tais melais prie gaspudoriaus. Mudu su

bent kada lentelę matęs ant žemės. Lubos

pačia apsimislijom

ir nutarėm, kad

tu

ir visai nėra — kietas molis. Kažin tas

nurūkusios — voratinkliais

iškabinėtos

išpuola Katkuvienė

ir

Ratkuviehė ėmė kažkur ruoštis.

nį gerai priveizėk, kad degtų. Ir Izido
rius greit

parvažiuos...

Vaikui

pieną

išeinu. Veizėk, tik viską gerai padaryk...
Julė tylėjo.

— Nu, o kam aš kalbu — ar sie

— Aš karves girdžiau..
— Tau tik atsikalbinėti — paspėsi ir

nai?! — įkaito brolienė.

sutemus. Vaiką reik veizėti — taip na

— Padarysiu,’ pa... — atsakė Julė.

bagėlis užsiklykęs. Neduok, Pone Dieve,

Brolienė išėjo. Sugirgždėjo lopšys .ir

jau sakau...

kūdikis ėmė knerkti. Julė supa jį. G

Julė nieko neatsakė. Paskui tik pa
klausė :

krū

tinėj taip šalta, — nė kiek laimės ne
jaučia...

— O šieno avims ar reikės duoti? •

Gerokai pritemo.

— Ką tn čia rūpinies su toms a-

— Jale, Jule, — šaukia už durų Izi

vims!.. Prie vaiko tik eik!.. Nutilo kiek

dorius, — po valandikės arkliams avižų

brolienė.

iš skurdinės įpilk.

girdyti kūdikį.

prie vaiko pabūtum... Ir pailsėtum dau

supuojasi du iš kiaušinio žievės padary

apie krosnį sukos. Trobelėj

giau...-

ti paukščiukai. Tr tie patys įlaužtais šo

tirščiau.

l

— Julės

— Julė, Jule kiek aš tau jau kaliau,

gerokai pavažiavo. Pagaliau sunkiai ištarė

nais... O tų durnų — per pusę gavėnios

užmigo

duok, kai pradės verkti. O aš čia biškį

sakom,

Nemalonu jai buvo pas brolienę ei-

Iš

brolienė...

pas

Biškį,

Kūdikis

bių nuskusk, matai, kad jau nebėr. Ug

Nieknip neprisivertė jai pasakyti... Dar

apsigyventum..

Pradėjo temti.

Pro duris įslenka Julė, nešina sun

Ten pat, aukštai, su šakaliuku prismeigti

mus

Nei kaminiukas nebetraukia... — skundės

— Gt, užmiršus bučiau Rytojui bul-

jau šimtą kartų — tu pieną nepervirinkl

nieko dar — laikos

SKAITYKITE IR PLATINKITĘ “DRAUGĄ”.

kumščiukais trina durnų ėdamas akeles..

kamarėlės

Kada - ne - kada saulelė pasuko a-

— Bijau, kad kartais sve

Katkuvienė.

riebios vištos vešlią uodegą...

— O kaip brolienė?..

nepilna burna:
— Tai mat, Julei, pasigirsiu -- aš

paršo

— Ja, ja, sūnų, — pradėjo Julė, —

— gerinos Izidorius.

Izidorius dar vis kažką šlepe savy.

pusantro

kius jovalo kibirus. Ką tik iš tvarto.

kis į žemę. Bet neilgai — tuoj veliasi į

jas skrido pro ausis. Veidai paraudonavo.

Velykoms

gus medžius, šiaušia stogo kaktą — lyg

- Nu, jau žinoma...

kada nors..
Greitai važiavo. Nutilo valandėlei. Vė

vo programos’

Vėl kalba nutruko.

tai jau dabar turtingas busi...

pasitraukti

kių nors kompromisų ar nusileidimų nuo «a-

Lopšely rėkia ir spardos dar kelių

rėjo.

numeris, pone viršila.
— O tai kodėl?

ir kviečia visus į valstybinį darbą be partijų timą šautuvu neišvalyčiau.
ir pažiūrų skirtumo. Bet ji nežada daryti ko

Šiaipjau kaip mums teko patirti, naujos

lienės pasiveizėti... Mes kalbam apie tave..

— Tai dėkui dėkui, reikės jau užeiti

ji eina teisingu

dovybė yra įsitikinusi, jog

to ir jokių derybų su bet kokiomis partijomis

— Dai» ne — tik trys nedėlios.
(Tąsa)

2-.'

ar grupėmis vesti neketinama. Valstybės va

j sipelnusio vairininko.

dus, bet tas visur ir su visais pasitaiko.

dobrana”. Jos priešaky buvo didis patriotas ;
Antras visiems rupimas klausimas: kas i
prof. A.’Tuką ir kiti.
i bus toliau? Kaip jau buvo paskelbta, naujam i
respublikai,

'Z^ A<>V •

— Žiurau, kuris šautuvo

labai sunku. Tos priežastys dažnai slepiasi i
žmonių psichologijos neprieinamose gelmėse, i

nėjų pusiau kariška organizacija vardu “Ro-

vadus įtarė neištikimybėje

« .< .-j.,;,-

Galime neatsargumo kainą lomia, Maine, Vannont, Ntv rai, kaip valai šautuvą?

Taigi niekas negali pasakyti, kad naujo
atsimesti nuo Čekijos. Kovai už slovakų teisės Slovakijoj sudaryta skaitlinga tautos gi-*. Gali buti pažiūrų skirtumas į budus ir meto- į premjero asmeny valdžia neras patyrusio, nu

čekų valdžia

rt

turto, turėjo pasilikti ir to- ras nors 60,000 žydų kolonis

smų visas priežastis išaiškinti pozitingai yra

bruzdėji

mas įgyti autonomiją, gi jei čekai nesutiktų,

Praeitais metais

i**

Savo ražu, kita žydų srovė ūkių mergaičių čempionės titulą. Ji įrodžius gabumų kar
SPAUDA APIE NAUJĄ KABINETĄ.
ti į Palestiną, gi kitiems į- ir toliaus medžiagiškai remia vių melžime, šiaudų, šieno krovime ir žinojimą, kaip kon
kolonistus
Ukrainoj. troliuoti ūkio mašinas (traktorius).
kurė dvi žemdirbystės koloni- žydus
Jau atėjo tie Lietuvos laikraščių numeriai, į jag (nausėdijas3 Ukrainoj ir Krime ir Palestinoj.
kuriuose rašoma apie p. Voldemaro atsista- Į Krime. Tenai galėjo apsigyRusijoj ir Siberijoj turį ko skaičiuoti sekančiai:
i Ibunpsliire ir Rimdi: Island
tydinimą. Apie naują vyriausybę dienraštis 1 verdį vos keliosdešimtys tuk1927 m. buvo 95,500 mirtinų Į turi įstatymus, kurie reikalonijas žydai negali su viltimi
Rytas sako:
i stančių žydų. Kiti visi, ku- ir laimingai žiūrėti į ateitį. nelaimingų atsitikimų ir 10,- Jauja išegzaminavimą naujų
“Visuomenė šį faktą palankiai sutiko, nes rių bug apie vienas milionas>
Jei bolševikams bus
lemta 000,000 paprastų nelaimingų. šoferių ir draudžia žmonėms
tikimąsi, jog naujasis ministerių pirminin-Į pasiliko skurde
ilgiau Rusiją, valdyti,
žydai atsitikimų.
5 mėti
motorinius
vežimus,
•
kas nuoširdžiai rūpinsis krašto jėgas įtrauk- į
Tuotarpu RusįjOs žydų likitose savo kolonijose
nuolat
Industrialės nelaimės atėmė jeigu netinkamai už s registra
ti į kūrybinį ir pozitingą darbą. Laukiama, ’ mu prad(vj0 rūpintis Britani- bus prispausti. Bus vykinami
320,000,000 dirbančių
dienų vę valstijos departamente.
jog dabar bus pas mus daugiau ramybės ir!jog
ir Amerikos Jungtinių’
visoki
komunistiški
‘ ‘ des- (neskaitant mirtinų nelaimin National
Safety Council
dvasios, kurios tiek pasiilgę visi geros valios s Valstybių žydai. Pačioj Amemai>“J , nors žydai to ir labai gų atsitikimų ir didesnių ne- skaito, kad tokie įstatymai
žmonės. Palauksime naujos vyriausybės dar- • rikoj' žydai sudarė por{| ats.
nepageidautų.
(atimant leidimus už mažiau
•ahnių).
bų ir pagal juos ją vertinsime.”
Į kirių organizacįjų Rusįjos ;žy.
Kiekvienas darbininkas šio sius prasižengimus) sumažino
L. Ž. ’ taip sako:
Į d^ šelpimui. Kreiptasi į soAUKŠTA KAINA NEAT je šalyje serga apie 7 dirban nelaimingus atsitikimu^ net
“Mes šiandien tik trumpai tegalime pa- Į viėtų valdžię> kad jį geįbptų
SARGUMO.
2U h uos.
čias dienas kasmet.
5
<
sakyti, kad mnsų krašto būvis yra liek
į ,jkusiug varge žy‘dug žadėta
National Safety Council da
Ekonominė pražūtis ir pirm
kus, kad jau rodos tolesni eksperimentai ne-' jg Amerikos pagelba
Nelaimingi atsitikimai J. A. laikė mirtis tarpe darbininkų bar bando įvesti vienodus rei
begalėtų turėti vietos. Šie arti trys metai
Maskvos valdžia tad parin Valstybėse žmonėms kas met kainuoja apie $1,500,000,000. kalavimus motoriniams veži
gana uolaus eksperimentavimo ne tik davė
net $3,200,000,000.
ko dar vieną žydams koloni- kainuoja
mams visose J. A. Valstybė
blogus vaisius, be ir galėjo būt gera, nors .
,
. »• r
•
*
Tai
statistika,
kurį
padarė
I
Kasmet
įvyksta
labai
daug.
°
’
o
d
o
>
ją. Šiuokart salimais Amūro
se. Jani padeda kelies dide
brangia, pamoka. Mus, stygomis parlamen-.
siberijoj. .
I National Safety Council.
ir vis daugiau, nelaimingų at lės ’organizacijos, kaip Ame
tarinė tvarka yra vienintelė, kuri gali subur
Nauju kolonija yra
tarp! Trys bilijonai, du
šimtai
sitikimų nuo motorinių veži rican •».« tomob lo Association
ti musų krašto visas pajėgas bendram valsty
Bilda ir Bidjan upių. Užima Į milijonų dolerių! Tik parnąsty mų. Tas privertė daugelį val- i k
bės ir tautos labui.”
F. L. I. S.
11,600
ketvirtainių mailių kitę? Ir tai vien tik pinigais! į: lybių išleisti tam tikrus iš
Valdžios organas “Liet. Aidas” nemato
plotą. Į tą koloniją dabar žy- Nes
negalime
apskaičiuoti j ta tymus.
Dabartiniu
laiku
reikalo traukti tautos jėgas bendram valsty dai siunčiami ir įgyvenami.)ašarų, kentėjimų ir t. t. kai-:M.i: sacbusetts,
Crnieclicut
Atsargus
bės darbui. Tas laikraštis rašo:
Kiekvienai šeimynai duoda-1 nas. Tiems visame pasaulyje jNcw York, Maiyiai.d, Penn
Viršila: — Antanaiti, pasa
“Mes negalim visiškai patenkinti musų ma kreditan 50 akrų žemės nebūtų tiek pinigų.
įsylvanija, New Jersey, Galikyk man, ką pirmiausia da
skaitytojų smalsumo dėl to, kad žmonių veik

Vengrijos imperijai.

kui Slovakija turi

kolonistams

mo”. Jų vieniems leido išvyk

Šią naują respubliką sudarė Čekija ir Slova

dai Amerikos J. Valstybėse turėjo

susisieki-

Jei taip, tai slovakams yra reikalo ko . liaus vargus vargti.
tų (neskaitant
kitų
25,000
voti su savo persekiotojais ir pasaulis turi1
tada
bolševikų
Bolševikų valdžia nors ly gyventojų),
užjausti nelaimingąjai Slovakijai. Slovakai i giai ir žydus visas laikas valdžia suteiks tai kolonijai
ieškojo laimės ir gerovės ir pakliuvo į spąs- Į spaudžia> vis.gi jieins parodė
Tai p-lė D. Marsball, 17 m. amžiaus, kuri Los Angeles
respublikos vardą ir autono
tus, iš kurių nelengva išsisukti.
apskrities ūkio parodoj, Pomona, Cal., laimėjo Amerikos
savo ypatingo
“gailestingu mijų.

VILIUGINGA SUTARTIS.

kaip

ir'kelių, nei kitokių

likybės priešai.
į kinti privatinės įmones, įm- gus. Viena Amerikos
žydų
Pasirodo, kad čekais negalima pasitikėti, < ta viskas vaistybintį. žydai srovė ypač ėmė džiaugsmin
Jie padarytos sutarties nepildo. Panašiai pa-! tuojaus atsidurė didelin var.
gai tuos Amūro kolonistus
sielgė anais metais ir lenkai su lietuviais. Pa- Į gan Jų daugelis į§sįne§dįno remti. Nes iš Maskvos užtik
sirašė žinomą Suvalkų sutartį ir tuctuojaus i į užsienius. Kiti, palikę be rinta, kad kada tenai atsi

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

pažino ir juos “brangino”,

miesteliuose

tybinį darbą dirbti, nes čekai visą laiką turi I gokia prekyba bųvo žydų ran. eina pagelbon Amerikos žydai,
pirmenybę ir slovakus kiekvienam žingsny Į kose> taip buvo ir Rusijoj.
i Darbuojamasi šioj šaly suda •
neigia ir persekioja. Slovakija yra perdėm
Bet štai kilo karo audra. ryti didelį fondą ir tiems ko
katalikiška, gi Čekoslovakijos valdžios viršū
paskui revoliucija ir Rusiją lonistams nupirkti
reikalinnėse stovi čekai laisvamaniai, aitriausi kata apvaldė bolševikai. Imta nai- gas ūkio mašinas ir padar

UTHUANIAN DAILY FRIEND

savą be čekų pagelbos valstybėlę.

ir

kad respublikai nebus sveika.
vertėsi įvairiausiomis įmonė-! mui priemonių.
Slovakai su čekais negali bendią vals-1 nds. Kaip Lietuvoj seniau viIr štai tiems

“DRAUGAS”

1918 metų gale, pasibaigus

■

Čekų valdžia uždaro slovakų laikraščius. Du , užsįėmimo ir darbo. Didžiu- ■ Maskvos valdžios dovana yslovakai ministeriai žada apleisti kabinetą., ina žydų visais laikais gyveno 1 ra nyki. Nes tenai nėra nei

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki B

kija, pirm karo prigulėjusios

i-.e.’"

į kitokiems reikalams po 1,000
------------į dol. Pusė tos ruimingos kolo
Apskaičiuojama, kadi bolše- nijos yra miškai, kurių me
vistinėj Rusijoj šiandie apie džiais žydai galės naudotis.
vienas milionas žydų neturi
Naujiems kolonistams ta
RUSUOS ŽYDŲ VARGAI.

baudė 15-ai metų kalėjimo, trims metams at

ReCaktoriua priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.
kasdien.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

▼al. po

(VAIRUS STRAIPSNI Al

kai suimti ir patraukti teisman kaipo valsty

Mt Metų — $8.60, Trtme Mėnesiams — SS.00, Vienam
Mėnesiui — 76c Europoje — Metama ST.SO, Puaet Me
tų — «« 08, Kopija .080.
n^adradarblama lr korespondentams raktų negrų««■ jei neprašoma tai padaryti lr neprlalundlama tam
tikslui pakto lenkių.

Ketvirtadienis, Spalio 10, 1929*

Pradėjo

durnų

Julė

dar

— Ale ir tokie čėsai biaurus užėjo.

Veizėk,

miršk!.

(Bus daugiau)

tik neužsi-

D B X Ū G

Ketvirtadienis, Spalio 10, 1929
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žaus tikslo ir didelio užsimo lerių. Jį pasekė p. Grigas su
šimtu dolerių ir p. Alekna su
jimo realizavimo.
tiek pat. Pp. Brenzui (vienasbanko pirmininkas, kitus iž
PRASIDEDA NAUJAS
Vienam “Ryto” numery
Prof. Kampininkas
dininkas), padėję sudaryti už
DARBAS.
j dėta ilgas to dienraščio re
pirkimo raštus, žadėjo stam
daktoriaus pasikalbėjimas su
Su ūkio nupirkimu praside bia auka prisidėti prie šio
nauju universiteto rektorium,
da ir naujas labdariams dar taip kilnaus tikslo.
socialistu V. Čepinskio. Štai,
Jaučiama, kad šį gražų p.
bas. Pirmoje vieloje reikia
keletas jo žodžių — atsakytų
Krotkaus
ir kitų pavyzdį ir
nupirktasis ūkis išmokėti.
j redaktoriaus klausimus.
Tam reikalinga sukelti nema- kiti lietuviai paseks ir tuo
met nereiks ilgai laukti tos.
“Visados buvau religingu ža pinigų suma.
žmogum ir dabar juo tebesu. Bet, manoma, tas darbas valandos, kada musų seneliai <
Gimiau dievotoje šeimoje”. turės gero pasisekimo, nes ir našlaičiai bus pilnai apru-.
Toliau; “Niekur kitur tiek'musų visuomenė našlaičių ir pinti lietuviškoje prieglaudo-1
Šiandie prašau visų surim
didelių tiesų ir tiek aukštų senelių reikalus labai nuošir- je. O šiandien jie vargsta ir (
tėti, juokų savo veiduose pas
idealų nėra kaip kad Evan- džiai remia
tai svetimtaučių prieglaudose,
lėpti, nes paduosiu rimtų da
geli jose.” — Toliau: “Aš Darbo pradžia jau padary ar tai šiaip jau po žmones u-i
lykų, kuris privalėtų ypač mu
labai branginu Katalikų Baž- ta graži. Štai, bedarant ūkio bagaudami.
sų laisvamanių, socialistų ir
Sųjungos j
nyčių, kuri energingiausiai užpirkimo raštus duosnusis Labdaringosios
“draugų” galvose prigyti.
kovojo ir kovoja su pasikesi- tautinių ir labdaringųjų rei- kuopos,
sužinojusios,
kad ,
xKaip dažnai mums tenka
nimais jų pavergti imperialis-, kalų rėmėjas p. Jonas Krot- Centro valdyba ūkį jau ištik-,
gyvu žodžiu ir per spaudų
tiniams ar egoistiniams vai- kus, Metropolitan State ban- rųjų nupirko, nepaprastai su- į
girdėti biauriausių šmeižtų
dovų tikslams. Rusų Bažny- ko vice-pirmininkas, paklojo judo. Visos, be išėmimų, ri- Į
musų tikėjimui, katalikų Baž , v. ,
, .
., .
. Y. x
,
v. . . , .
i- !cla beveik be kovos pasidavė tam tikslui penkis šimtus do(Tųsa ant 4 pusi.)
nyciai ir kunigams. Daugelis I, ...
p . .. n ,____________ £------------------------valstybės vergijai. Protestan
tų šmeižtų jau nei domėn ne
tai dar lengviau tampa vals- i
ima, nes yra labai aiškus, bet
tybės skurdžiais
įrankiais.
vis-gi yra ir tokių, kurie ti
Tik viena Katalikų Bažnyčia
ki tiems ir panašiems plepa
atlaiko savo pozicijas ir įsten
lams, buk katalikų tikėjimas
gia stovėti aukščiau imperia
žmones mulkinąs, pažangą tru
listinių ir žemiškų tikslų.”
kdųs; kad Kat. Bažnyčia pa
Toliau: “Esu iš esmės religin
dedanti kapitalistams darbi
NEW COLUMBIA LITHUANIAN RECORDS
gas žmogus. Mėgstu lankyti
ninkus skriausti, imperialis
šventas vietas. 1924 m. aplan
tams karus ruošti ir eilei ki
10 Colių 75c
kiau šv. Prano AsižieČio gim
tokių nesąmonių. Tai yra tik
K. MENKELIUNIUTfi Ir F. STANKŪNAS
tinę. Visa Vakarų kultūra ySu Orkestros Akompanimentu
16189-F
tamsių, nieko neišmanančių
Oi, Skauda, Skauda
Liaudies Daina
ra giliai krikščioniška. Krikš
Al Žirgelį Balnosiu
Liaudies Daina
žmonių šnekos: vieni tokie šne
čionybė jai suteikė dinamitizA. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, Duetas
ka, kiti tokie toms šnekoms
Su Orkestros Akompanimentu
161S8-F
mo,
laisvės
ir
artimo
meilės
Kačiukas (A. Vanagaitis)
Komiškas Duetas
tiki.
Salta žiemužė (A. Vanagaitis)
Komiškas Duetas ,
dvasios.”
Bet mokslo viršūnių pasie
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA
MAINIERIŲ ORKESTRĄ
kę žmonės, kad ir socialistai,
Dainuoja A. Šaukevičius ir Marė Urbas
16137-F
Fr. Yotko, Vaitas
kitaip atsineša į tikėjimų,
Tai šitaip kalba mokytas
žalia Girelė
Orkestrą su
Lik su Dievu, Panytėle
Pripuolamu Dainavimu
Kat. Bažnyčių ir Evangelijas. socialistas, prof. Čepinskis.
F. STANKŪNAS, Baritonas
Kų-gi dabar musų cicilistėliai
Su Orkestros Akompanimentu
16136-F
Komiškos
Piršlybos Amerikoj
Kas Amerikos lietuvių nėra į tai pasakys? Ar jie pripa
Dainos
Neišpildomas Prašymas
girdėjęs apie prof. V. Čepins žins, kad, šmeiždami tikėjimų,
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA
MAINIERIŲ ORKESTRĄ
kį. Jis yra Grigaitinio tipo Katalikų Bažnyčių; kunigus,
Fr. Yotko, Vadas
16135-F
Šokiku Polka
socialistas, šįmet antru kartu mulkina savo sekėjus? Vargu.
Naujų Metų Polka
paskirtas Lietuvos universite
RALPH V. JUŠKA. Baritonas
Nes taip sakydami jie kenk
Su Orkestros Akompanimentu
to rektorium, du kartu yra
16134-F
Kaip Aš Buvau Jaunas
Lisudies
tų
savo
kromeliui,
kuris
tik
Kad Sirdj Tau Skausmas (J. Naujalis)
Dainos
buvęs prorektorium ir kaiir
laikosi
mulkinimo
priemo

BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ
kurį laikų buvęs Lietuvos švie
2ydeli-Judeli (Dainuoja F. Stankūnas—
16133-F
nėmis.
Orkestrą su Pripuolamu Dijnavimu)
timo ministeriu.

Z

Z

M
Z

Naujausi Lietuviški
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Sidabrinis Jubiliejus
ŠV. KRYŽIAUS PAR. SIDABRINIO JUBILIEJAUS IŠKILMĖS IR BANKIETAS i.ĮVYKS

•s
•s

Kariška Polka

LABDARYBĖS SKYRIUS

16182-F

Labdaringoji sąjunga saumos organizacijos progra

18180-F

nupirko ŪKĮ.

Praeitų pirmadienį Labda
ringosios Sųjungos Centro vai
dyba jau nupirko gražų ūkį,
netoli Chicagos, ant kurio sa
vo laiku bus statomos senelių
ir našlaičių prieglaudos.

Kaip jau dienrašty buvo
pranešta, nupirkta 141 akras
už $19,500, 19 mailių nuo Chicagos, 5 mailės nuo miestelio
Lemont, pasiekiamas Archer
keliu Nr. 4.

moje.
Einant prie vienokios ar i
kitokios prieglaudos statymo,
yra reikalingas ūkis (farma)
patogioje susisiekti vietoje, ne
toli skaitlingų, lietuviais ap
gyventų, kolonijų. Dėlto čia
tenka ir pažymėti, kad labda
riai to pilniausia atsiekė. Nu
pirktasis ūkis yra ir patogioj
vietoj ir sulyginamai netoli
nuo Chicagos, o be to tikrai
pigiai nupirktas.
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16129-F
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Tačiau patys labdariai dau
giau dirbo, negu kalbėjo. Se
nelių ir našlaičių reikalai
jiems visuomet buvo arčiau
sia prie širdies. Jie viskų da
rė, kad Labdaringųjų Sąjun
gų išlaikius gyvų, kad ji ga
lėtų siekti tų darbų realiza
vimo, kurie yra įrašyti šios

e- <*-*-.

ANTANAS VANAGAITIS. Baritonus
Su Orkestros Akompanimentu
Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis)
Komiškos
O Jūs Kriaučiai (A. Vanagaitis)
Dainos
ANTANAS VANAGAITIS ir M. ŽEMAITĖ

Komiškos

Be Nosies (A. Vanagaitis)

Dainos

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA
MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Fr. Yotko. Vadas
Dainuoja A. Šaukevičius
Dariau Lyseles, Vaičas
Jonelio Polka

Pirkitės šių ir daug kitokių rekordų pas

Bažnyčioje iškilmės prasidės 10.30 vai. J. E. Vyskupo B. J. Sheil, D. D. celebruos iškilmėse.

Jubiliejaus bankietas bus Chernausko daržo pavilione 79 ir Archer Avė., Justice, III.,
i pradžia 5:30 vai. Vieta bankiete su stalu $2.00 asmeniui.
Visus gerb. parapijoms, visus kurie yra išsikėlę kitur gyventi, ir visus _Šv. Kryžiaus
parap. prietelius-remėjus kviečia į bankietą. Šitame, dideliame Sidabriniame par. Jubilie
jaus bankiete tikimasi matyti ir kartu pasidžiaugti su visais parapijonims, prieteliais ir
j svečiais suvažavusiais iš visur?
Bankiete bus graži programa, muzika ir šokiai.

JOS. F. BUDRIK, Ine.

3417-21 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705
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'Nlw PROCZSS'

% Wva-tonai Recording - The

Labdaringųjų Sąjungų dėl
šį labdarių žygį lietuvių vi to reikia pasveikinti ir palin
suomenė labai prielankiai pa kėti jai sėkmingo savo grasitiko. Mat, musų visuomenė
jautė, kad pastačius ligoninę,
reikia tuoj susirūpinti sene
lių ir našlaičių reikalais. Kai
kas, žinoma, buvo paleidę
vbufee gomua cbt rr.
paskalų buk, kad labdariai
rrt PA€T SEVEk) O'CLOCKį
jau pasitenkins tuo, kų pada
1 Ak)' vooa
cs
l
-VOOR- MOTMEtt
rė, o nebesiims naujo ir rei
\ VJA* LOOKtM'FOU
kalingo prieglaudų statymoi
eveo’voneae.
darbo.

TUBBY

Sekmadienyj Spalio 13,1929

Orka

Margarita (A. Vanagaitis)

“Magic

'■
bhnhi

Pastabos; L Tikietus į bankietu reikia iš kalno įsigyti. Prie durų pirkusiems tikietus
nebus užtikrinta ar bus priruošta prie stalo vieta. Jei nepasitaiko parankiai gauti tikietus,
kreipkitės į par. ofisų asmeniui, laišku arba tel. adresas: 4557 South AVood Street,
-1' tai
Tel. Yards 1810.

Records without Scntch

Notės’

I
!

2. Kas neturėtų automobilių bus nuvežami ir parvežami už dyka tų dienų į bankietu ir
iš bankieto. Išvažiuos automobiliai, trokai 4 vai. i§ Town of Lake.
3. Nesibijokite, nebus šalta; reikale sale pašildoma.
RENGIMO KOMISIJA.
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— pirmininkas, A. Oepulionis SIDABRINIS IR AUKSINIS išradimo ir jis padarys revo mų krosnių. Tas išradimas
LIETUS.
— vice-pirmininkas, A. Mile
liucijų šildymo metoduose. Jis labai populerus.
riutė — raštininkė, T. Konce
yra išnuomojamas išbandymui
Central Manufacturing Dis; katalikiškame veikime. Kad vičiutė — fin. raštin. J. Ro
trict Banke dabar eina tiesiog ir pritaikomas prie jau turi-j Prisisiurbęs “mėnulio” žmoJ butų kuomi jaunimas patrau-, manas — iždininkas.
sidabrinis ir auksinis lietus.
<kti, pažymėjo, kad pastačius1
Vakaras gražiai
praleista
Vyčių 8 kuopos jubilėjinė
Tas bankas randasi 110 W. 35
naujų bažnyčių manoma da
ir visi patenkinti skirstėsi na
st. ir jau antra savaitė, kai
vakarienė.
bartinė svetainė paversti žaismo.
eina Auksinė Piuties Šventė.
Spalių G d. Vyčių 8 kuopa lų sale ir įrengti įvairių spor-1
A. Gorainius.
Dovanos duodamos nuo 25c.
iškilmingai minėjo
savo 15 (to priemonių.

LIETUVIAI AMERIKOJE
ROSELAND, ILL

sidabru iki $10.00 auksu tiems

metų gyvavimo sukaktuves ir j Einama prie programos vyk,,
ta proga vakare parapijos sve , dymo. Sutartinai paskambino

naujų biznį

tainėj turėjo šaunių, vakarie- p. Felicija ir p. Kristina Sle-

Šventės. Daug girdisi

(Tųsa nuo 3 pusk)

V pavieiutės. Tai gabios panis-

nę.

bėgyje

Piuties
“ok”

ir “ak”, kuomet nauji koskiuojasi
į darbų.
Daugelis
ir mums dažnai patai-,<|ar prįeš labdarių seimų, bu- tomeriai ištraukia gerai do
čių kuopa buvo įsteigta be- toja
vanas. Visi žino, kad aus do
veik pirmutinė
visoj Chica- nauja. \ akai ienėj dalyvavo ir gjantį lapkričio 24 d., ruošaivanų, bet daugelis turi “siurgoj ir, kaip išsitarė p. Savic-ijų tėveliai
,‘si surengti kokį nors vakarų.
Kun. A. Kiuša savo kalboj ar gįaįp aui<a parinkti nupirk praizų”, kai gerų dovanų iš
Visų Šventų parapijos Vy- tęs — viena yra piano moky

kas, delei kaikurių priežas
traukia.
čių jai buvo duotas 8 kuopos nurodė katalikiško Lietuvos tojo ūkio išmokėjimui.
Be to išdalinama daug lai
vardas.
žf jaunimo, ypatingai ateitinin
Taigi,
nuo
šio
laiko
ir
pramėjimo tikietų ant Zenitli ra
Prie vakarienės iš anksto kų, nuopelnus kovoj už Lietunepriklausomybę,
tuomi
^
e(
^
ama
Va
J
us
(rinkliava)
dio, gražaus stalo ir kitokių
mus Vyčiai tinkamai ruošės vos
parodydamas, kad iš organi- • ^am’ kftd greičiau ūki isinokė- gerų daiktų.
ir svečius pilnai patenkino.
zuoto jaunimo galima daugiau jus *r ^<a^ greičiau priėjus
Bankas kviečia kiekviena
Neužmiršta* ir dvasiniu budu
gero tikėtis, negu iš palaido, (Piae statymo prieglaudų,
ir visus dalyvauti laimėjimuo
ta iškilmė pažymėti. Nors ne-i
visi, bet geras būrelis “in juoba iš susispietusio įvairio-Į Aukas prašoma siųsti Lab se ir dovanose. Piuties Šven
corpore” per 9 vai. šv. Mišias se prieštikybinėse organizaci- dalingosios Sųjungos Centro tė tęsis iki šeštadienio spalio
priėmė Komunijų. Gražus tai !dose Linkėjo Vyčiams būti iždininko, gerb. kun. F. Kudir- 19 dienos.
Amerikos lietuvių paprotys—i ištikimais Bažnyčiai ir tautai. i<os vardu: Rev. F. Kudirka,
svarbesnę iškilmę pažymėti Puikiai padainavo solo p. 2334 So. Oakley Avė., Chica- NUOMAVIMAS GESINIO
ŠILDYTUVO
Šv. Komunija ir parodyti sa Elena Stasiulytė — Bartušie- ■ g0 m
ne, dar nesenai ištekėjusi. A-į Visų aukotojų vardai bus
vo ištikimybę Bažnyčiai.
Peopies Gas Liglit & Coke
Vakarienę šiek tiek suga kompanavo musų vargoninin-lskelbiami dienrašty “Brau
Co. siūlo visuomenei naujų
dino lietus. Butų susilaukta kąs S. Rakauskas. Nors ir ki ,ge
gesinį šildytuvų, kurs revo
kur kas daugiau svečių. Bet tur persikėlusi, bet Roselando
vis dėlto buvo svečių ir iš neužmiršta ii- savo gražiu, tin- DRAUGIJŲ KVIETIMAS. liucijų padarys namų apšildy- į j
me. Tas šildytuvas yra naujo
kitur. Iš centro atvyko P. Sa kainai išlavintu balsu suteikė
Labdarių centras jau spaus
vickas; paskui, buvo atstovų visiems kilnaus estetinio pasi
gerėjimo.
Publika
nerimo
ir
dina
tam tikrus laiškus, kuiš Dievo Apveizdos ir Šv. Jur
gio parap. Tinkamai parėmė turėjo dainuoti antrų kartų, j riais visos lietuvių draugijos
Vyčius savo atsilankymu Šv. Musų Vyčiai p. Bartušienei j bus kviečiamos į Sųjungos sei
\mų, kuris bus lapkričio 24 d.,
Onos ir Šv. Vincento a Paulo labai dėkingi.
Pasirodo scenoj Ella ir Ma- gv< Panelės Gimimo par. sa- Pirm. A. Nausėda
dr-jos.
Marųuette parke,
1024 Center St.
Po gardžių užkandžių, ku ry Sedauskaitės. Tai nauja-į
nybė.
Nors
jaunos
mergaitės,
Tel. Lincoln 3044
riuos į stalus nešiojo pačios
Taigi,
draugijos
išanksto
bet
viena
savo
lanksčiu
ir
plaj
v
.
.
.
Rašt. P. Fabijonaitis
vytės, išpildyta graži progra
i prašomos rinkti savo atsto
čiu
balsu,
kita
geru
skambini

2350 So. Oakley Avė.
ma. Vakarų vedė kun. klėb.
vus į šios svarbios organizamu
susilaukė
iš
publikos
daug
Ižd. Kun. F. Kudirka
J. Paškauskas. Pratardamas
cijos metinį seimų, nors dar
katučių.
Tikimės,
kad
jauna
2334 So. Oakley Avė.
į susirinkusius nurodė, kaip
oficialių kvietimų ir negavo.
dainininkė
ir
pianistė
mus
svarbu jauniems dirbti susi
| labdaringieji darbai yra visų
AGITATORIAI.organizavus. Vyčių organiza dažniau palinksmins.
•musų bendras reikalas, dėl to Kun. K. Matulaitis
cijos dėka katalikiškas jauni Kalba vienas iš booster’ių visi juo ir privalome rūpintis.
2334 S. Oakley Avė.
mas turi progos toliau, aplei p. Misiūnas. Savo atsimini
dus mokyklų, lavintis, vystyti mais iš karo laikų Francijoj Šių metų seimas, dėl aukš A. Valančius
1226 S. 50 Av., Cicero, iii
savo gabumus, ar tai sporte, pažymi, kad baseball lošti nė čiau išdėstytų priežasčių, yra
ar scenoj, ar šiaip bendrame ra lengvas daiktas ir musų labai reikšmingas ir svarbus, J. Dimša
3221 Linie Street..
Vyčiai, turėdami South Sides; dėlto jis turi būti skaitlingas

guli

ant

šalygatvio

kalba sau: “Tų sienų

EQUASONNE
MODELIS 931

•„•f
...

LABOARiy CENTRO
VALDYBA

yra verti garbės ir

čempionatų,

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS
Tn.igi nenusiminkit, bet eikit
pas tikra speclaJistą, oe pas koki
nepa tyrelį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas
jums kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pats. po pilno išegzamlnavimo. Jus sutaupysit laika lr
pinigus. Daugelis
kitu daktarų
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
Jie neturi reikalingo patyrimo, suradymui žmogaus kenksmingumų.
Mano Kadio — Scope — Raggl.
X-Ray RoeDtgeno Aparatas lr vi
siškas bakterlologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man Jūsų
tikras negeroves, lr Jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai Jūsų sveikata
Ir gyvumas sugryš jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
ilgų skilvio, žarnų. Inkstų, odos,
-kraujo, nervų, širdies, r eu mat la
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kių
užsisenėjuslų,
Jaikerėjuslų,
chroniškų
Ilgų, kuri nepasldavi
net gabiam šeimynos gydytojui,
neatldėllokit neatėlp pas mana.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS
Inėjimas Rūmas ISIS
lt W. JACKSON BOULEVARD
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto iki
) po pietų. Vakarais nuo 6 Iki 7
Nedėliomis nuo lt ryto Iki 1
po pietų.

ir paramos iš šalies.

tė padainavo

duetų:

“Ten giją.

kur Nemunas banguoja”. Dai

Plovimas Larvcx«:
Apsaugo
nuo kandžių
plaunamus vilnonius.

v
—

pri

10555 So. State St.
Visokiais

V v I-

Puikiai padarytas, žemas elektrikinis Console Cabinet’as; gražiai išrodo. Jis tikrai patiks jums su savo pilnu,
aiškiu balsu ir išžiūra. Pilnai įrengtas, su tūbomis

$179.50

Labdarybės rei- i j

kai ais kreiptis į valdyba arba

agitatorius.

navo puikiai ir turėjo karto

Mainome ant

jūsų

seno Radio ar Fonografo

Lengvus išmokėjimai

ti.
P. Savickas kalbėjo Vyčių

Centro vardu. Priminė 8 kuo

J. F. Budr ik

pos darbus praeity, jų laimė

tų 1922 m. čempionatų ir lin
ki kuopai laimingai darbuoti?

toliau.
Vyčių kvartetas daug sutei

kė publikai juoko, sudainuo

3417-21 South Halsted Street

damas; “Aš turėjau vištų” ir
kitas daineles. Dainavo vieni

Telefonas Boulevard 4705

vaikinai. Gera naujanybė.
Ant galo kalba patsai Vy

čių 8 kuopos pirmininkas M.

Povilonis. Gabus, jaunas vei-,
kėjas dėkoja

boosteriams už’

paramų, ypatingai p. L. Jo
naičiui, p. Miknevičiui, p. Tumoniui ir k. taip-gi baseball

leam’o nariams,

padėjusioms

I

Dainuoja choras ir vakaras
baigiamas.

Kaip matome, musų Vyčiai

Šlakstymas I.arvcx:
Apsaugo nuo kandžių noskalbiamus drabužius, kau
rus, rakandus.

produk- M. Šlikas

S. Mileriutė ir O. Bytautai- klauso nuo gerbiamųjų drau

tų pietų Chicagoj.

APSAUGO
DRABUŽIUS

atžvilgiais

tingas. O tas labiausia

išlošti šiais metais čempioną--

LARVEX

visais

gražiai darbuojasi,

Roselando

lietuvių

tinkamai
katalikų

vardų kelia ir, ištikrųjų, ver
ti tvirtos paramos. Šiais me
tai sėkmingai kuopai vadovau

ja šie asmens: M.

Povilonis

ir

turiu

peršliaužti, nors tai man imtų vi.^j naktį.”

NAUJAS
SPARTON

kurie banke pradeda kurį nors

LABDARIŲ SKYRIUS.

gus

D
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mas yra labai gražus ir nau- Kadangi po koncerto bus
A K T A R A I
Į dingas. Klek teko tuo dalyku šokiai, tai koncerto pradžia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Tel. Vlctory 3687
Telefonas Boulevard 1989
[pasikalbėt su gerb. klebonais bus lygiai 6 vai. vakare.
4801 South Ashland Avenue
Of. lr Res. Tel. Hemlock 2 374
Sveikinimus gerb. kun. Ku- ir darbuotojais, visi tam pri-' Reikia priminti, kad šis juGERB. KUN. F. KUDIRKOS
Telefonas Boulevard 7820
dirkai išreiškė gražiomis kai-Į taria ir pageidauja, kad tokie bilėjinis 30 metų sukaktuvių Res. 8841 South Albany Avenue
SUTIKIMAS.
Tel. Proepect 1980
bomis; p. Bacevičius, kun. V.' bažnytiniai koncertai kuogrei- koncertas bus nepaprastas, į- Valandos 2-4, 8-8 Nedėlio] 10-12 Ofiso Valandos; 9 Iki 12, 1 Iki 8
dieną, lr 8:80 Iki 9:80 vakare
------Cliicairos lietuviai katalikai Kulikauskas, kun. M. Urboną1 čiausia įvyktų. Kad šis suma- vairus, turiningas. Programų 1
3133 S. HALSTED STREET
Antrus ofisas? lr Rezidencija
4608 S. ASHLAND AVĖ.
entuziastingai pasitiko vienų vičius, arch. p. M. Žaldokas,' nymas nepasiliktų vien nutari išpildys
gabiausi artistai, j nes. tei. van Buren bsbi
6504 S. ARTESLAN AVĖ.
Netoli 46th Street
Chicago, IU.
iš savo gerbiamų vadų, di- kun. dr. K. Navickas, p-ni S.'mu, muzikos direktorius p. A. Dainuos p. K. Sabonis, daug
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
i vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
džiai gerb. kun. F. Kudirkų,1 Sakalienė, kun. P. Karalius ir Pocius žadėjo sekančiam su- naujų dainelių atsivežtų iš
j piet: Lftarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Res. Tel. lfidway B612
Šventadieniais pagal sutarimąkuris Marijonų
vienuolijos' kun. II. Vaičiūnas, kun. dr.' sirinkime jau turėt paruoštų Lietuvos. Dalyvaus ir p. L. gydytojas ir CHIRURGAS
reikalais važinėjo Romon ir, K. Matulaitis.
Jprogramų ir pradėt repetici- Sabonienė, smuikininkė, taip- Balte 106 1676 Mihvaukee Avė.
Tel. Brunsvrlck 0884
Republic 8436
Tel. Canal 6764
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gi ir p-lė S. Saboniutė, piaLietuvon.
Kadangi kartu su gerb. Ma- Į 3as
Oakley
Avenue
lr
24-tas
Street
Valandos; nuo 2 Iki 7:18 vai. vak.
Buvo kalbėta apie Šv. Sa- nistė.
Telef. Canal 1713-0241
Praeito sekmadienio vaka rijonu Provincijolu atvyko iš
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 2 vai.
Valandos:
2 Iki 4 p. p. Panedėllais
po
pietų.
Be to da dalyvauja vyrų
re Lietuvių Kolegijos Rėmėjų Lietuvos naujas misionierius kramento mišparus, kurie yra'
lr Ketvergals vakare
Chicagos apskritys
suruošė kun. Petrauskas, dėl to ir jo giedami per keturiosdešimt Vaidylų choras vedamas p. J.
GYDYTOJAS,
Ofiso Tel. Canal 2118
CHIRURGAS
šaunių pasitikimo puotų, ku- adresu teikta sveikinimai ir į va^- atlaidus. Jau nuo senai Saurio.
Namų TsL Lafayette 8*88
IR OBSTETRIKAS
rioje dalyvavo šimtai rinkti- linkėjimai musų tarpe kuoil- ’i beveik visi parapijos chorai Į Tat nepraleiskit sius nepa- ,
Gydo staigias ir chroniškas ligas
nių žmonių ne vien iš Chica giausia pasilikti. Del to ir Sieda Singenbergerio mišpa- prastos progos, kad paskui nevyrų, moterų ir vaikų
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS ’
gos, bet ir iš kitų miestų. Ne svečias pakviesta pratarti su-jrus» todėl P- A« Pocius žadėjo įeikėtų gailėtis.
DARO OPERACIJAS
Ofisas 2403 W. 63 Street
OFISAS
buvo tos lietuvių kolonijos sirinkusiems keletu žodžių. Mi.Paieškot po Amerikos ir Eu-’ Turiu priminti ir tai, kad
Kertė So. Wcstern Avenue
Ligonius priima kasdieną nuo
Tel. Prospect 1028
Chicagoje, kuri nebūtų atsto-'sionierius kalbėjo, kad dvasioįr°P08 muzikos knygynus ar dalyvavusieji
jubiliejiniame 1900 S. HALSTED STREET
pietų iki 8 vai. vakaro.
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
NAMAI:
Nedėliomis
ir seredomis tik
vauta gražaus veikėjų bure-jje jisai senai skrajojo po A- į nepasiseks surasti daugiau koncerte, kas panoies įstoti,V
Tel. Canal 2330
iškalno susitarus
4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v.
lio. Tas parodė, kaip gražiai merikos
lietuvių kolonijas, Į tinkamų mišparų, kurie gali- į šių draugijų, bus priimami
Nedelioj pagal susitarimų
Ofisas ir Laboratorija
žmonės vertina Marijonų ir kur tiek daug lietuvių gyve- ina butų vartot per minėtus, veltui kaipo nai iai. Nepraleis j Valand,B; prteS pietus pagal sutarti.
,
Ir X-RAY
kit ir Šios nepaprastos progos. (Namuose 2-4 po piet, ofise 8-8 t. v.
jų vado didelius
nuopelnus na ir kurie tiek daug Lietu atlaidus.
Ofiso Tel. Vlctory 6893
• 2130 AVEST 22nd STREET
Rengėjai.
Rezidencijos Tel. Drexel 9191
CHICAGO
išeivijos gerovei.
vų yra sušelpę. Dabai* džiau Per šį susirinkimų p. Sta
Tel. Hemlock 8161
sys
Žylius,
Šv.
Baltramejaus,
Vakarienės metu buvo išpil giasi gavęs progos ištikrųjų
RAD1O ŽŽŽ
Waukegano, lietuvių parapiTel. Lafayette 5793
dyta graži prorama, * muz. p. čia atvykti iš jų tarpe padir
jos vargonininkas pakvietė
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
J. Brazaičiui vadovaujant. bėti.
Town of Lake. — Užmušta
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Gale
pakviesta
kalbėti
diį
vargonininkų
chorų
dalyvauGYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Dainavo mokyklos vaikų cho
Valkų Ir visų_ chroniškų ligų /—•
2488 West 69 Street
ras, p-lės: Adelė Šauliutė, A- džiai gerb. kun. Kudirka. Tru-:11 3° rengiamam bažnytiniam 300 vištų, padirbta 300 svaOfisas 3102 So. Halsted St. Chicago Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
mpoje, bet gražioj ir nuosek- į koncerte, kad išpUdytų žy-jrų kilbasų, gaminama 50 kum Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9
arti 31st Street
nastazija Varaniutė" ir Stela
v. v. Nedėlioj susitarus.
Office: 4459 S. California Avė.
lioj kalboj papasakojo savo mi* dali Programo. Visas pių. Viskas rengiama Šv. Kry
Valandos: 10-11 ryto, 2-4. po piet,
Bagdonaitė ir p. Dominikas
Nedėlioję pagal sutarti
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
skiriamas' žiaus par. Sidabrinio Jubilėkelionės įspūdžius ir tikslų. koncerto pelnas
Pocius.
10-12.
Romoje būdamas turėjęs pro naujos šv. Baltramiejaus baž- jaus bankietui, kuris įvyks šį
sekmadienį, spalių 13 d., Čer- f
gos kartu su iš Lietuvos atvy nyčios statymo fondui.
ADVOKATAI:
4910 So. Michigan Avenue Tel. Wentwortb 3000
kusiais maldininkais eiti pas Kvietimas priimtas, tokiu nausko daržo pavilione.
Rez. Tel. Stewart 8191 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. Kenwood 5107
X Bankiete kalbės ChicaŠventąjį Tėvų, is "irsti Jo kodu Vargonininkų choras tuX — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street
Šventenybės begalo giiįos> į rėš progos pasirodyti AVaukee gos miesto majoro atstovas. Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6228
X Bankieto programų vės i nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
nuoširdžios ir Lietuvai labai 8ane> IU. Koncertas pamatoADVOKATAS.
Gydytojas ir Chirurgas
Rezidencija: 6610 So. Maplewood
bankininkas J. J. Elias.
mas
gavėnios
laike.
Tel. Republic 7868
šventadienio
ir
ketvirtadienio
prielankios
kalbos,
ir
gauti
52 East 107th Street
6558 SO. HALSTED STREET Avenue
Valandos 1 — S & 7 — 8 v. v.
X
Town
of
Lake
atstovai
Sekantį
susirinkimų
.
nutarKampas Michigan Avė.
palaiminimų. Esant Lietuvoje
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Tel. Pullman 5950 lr 6377
kalbėtojai
bus
p.
J.
Zolp
ir
tekę patirti, kad ten nėra vie-^a ’nikyti lapkričio 4 d.
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 691B
dar vienas senas; parapijonas.
Miesto Ofise Pagal Sutartj:
nvbės, kuri taip reikalinga
Korespondentas,
Tel. Canal 0267 Res. Prospect 66B8
OFISAI:
127 N. Dearborn Street
X
I.
C.
B.
V.
M.
mergaičių
yra lietuviii tautos sąlygose,
1446 S. 49 Ct.
2924 Washlngton
Rooms 928 lr 935
IŠ. AKADEMIJOS RĖMĖJŲ' Galicija spalių ,13 d., 9 vai.
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Franklin 4177 ,
8484 SO; HALSTED STREET
nes į Lietuvos gyvenimų da
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461
DARBUOTĖS.
!eis Prie šv- Komunijos. Tų Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po
rų’ daug įtakos stiprieji kai
pietų lt 6 Iki 8 vai. vakare
Gydytojas ir Chirurgas
________
[valandų jų intencija bus lai- Res. 8201 8. VVALLACE STREET
Telephohe Central 6926
mynai. Katalikų gyvenimas ir
. .
1821 SOUTH HALSTED ST.
veikimas esą prislėgtas. Bet' Ar visi Chicagos lietuviai komos Šv Mišios.
Gydytojas lr Chirurgas
Rezidencija
6600 S. Arteslan Avė.
pastarosios atmainos lyg duo-' atsimenat^ kad Šv. Kazimiero | X Spalių 6 d. prisirašė prie OPTEMITRISTAI REZIDENCIJA
Valandos. 11 ryto Iki 8 po pietų
4729 W. 12 PI.
Nedėliomis
6 iki 8:30 vakare
dančios vilties, kad ten gyve-",Ak- Rėmėjų Centras rengia N- p. Pmergaičių sodaADVOKATAS
Tel. Cicero 2888
Susitarus
nimas eis geresnėn pusėn.
I hazarų šio mėnesio 24 d., Vie- llcijos Agnė Rumšaitė ir Ju134 North LaSalle Street
Gerb. Provincijolas dėkojo nuoiyno Auditorijoj, kuris tę- lia Makaraitė.
CHICAGO, ILLINOIS
D fi N TI S T A 1
Nuo 9:30 iki 6 vai. vak.
X Spalių 11 d. vakare įvyks
■ •
x
. • — ..
“Thanksgiviftg day”?
Local Office; 1900 So. Union Avė. visiems atsilankusiemą ir ren-‘ S1S
Perkėlė savo ofisą po numeriu
Tel. Roosevelt 8710
Kaip girdėt, visi skyriai susirinkimas Šv. Vardo (Holy
gėjams.
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
Office Boulevard 7042
4729 S. Ashland Avė.
Programų vedė p. L. šimn stropiai darbuojasi, kad ba- Name) dr-jos. Nariams, kurie
žaras
butų
sėkmingas
ir
peld
i
r
hs
par.
jubilėjaus
bankietis, “Draugo” redaktorius.
SPECIJALISTAS
ningas,
nes
visi
žinome,
kad
hus
duodami
ženklai,
Džiovų,
Moterų ir Vyrų Ligų
Rap.
LIETUVIS DENTISTAS
Vai.:
ryto
nuo 10—12 nuo 2—4 po
skola — tai didelis slogutis, j XSpalių 4 d. Šv. Vardo drpietų: 7—8:30 vakare
ADVOKATAS
4845 So. Ashland Avenue
Nedėliomis 10 Iki 12
LIETUVIS AKIŲ
IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ kuris neduoda nei atsikvėpti.' jos susirinkime įsirašė 5 nauAnt Zaleskio Aptiekos
TELEFONAS
M1DVVAY 2886
11 So. La Šalie St., Room 2001
Visi skyriai tuom susirupi- ji nariai,
VARGONININKŲ
SPECIALISTAS
TaL Randolph 0331-0332 Vai. 9-6
Vakarais
nę, ypač 1-mas skyrius tiesiog I X Prie Šv. Cecilijos choro Palengvina aklų {tempimą kuria Tel. Canal 6222
SUSIRINKIMO.
8241 SO. HALSTED STREET
Tel. Boulevard 1401
priežastim
galvos skaudėjimo,
iš kailio neriasi. Žada prista- daug prisidėjo jaunų vaikinų eatl
TeL Vlctory 0562
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
L. R. K. Cbicagos ir apie tyti daug dovanų lamėjimui.,— dainininkų.
7-9 v. v. apart Panedėlio lr
mo, skaudamą aklų karšti. Atitai
Pėtnyčios
sau kreivas akis, nulmu cataractua
D E N TĮSTAS
linkės vargonininkų kuopaiKiti skyriai nepasiduokit pir
X Šv. Cecilijos choras dau- Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą 2201 WEST 22nd STREET Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
regystę.
turėjo savo mėnesinį susirin- Į mųjam
(Kampas Leavitt SL) ’
giausia aukojo bažnyčios de- Prirengiu teisingai akinius visuose
3343 SO. HALSTED STREET
JOHN B. BORDEN kimų, spalių 7 d., Beethoveno
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
Vajus.
Valandos'
Nuo 9 iki 12 ryto
įkoravimo fondui — $400.00. mas su elektra, parodančia mažiau
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
nuo 1 Iki 9 vakare
Muzikos Konservatorijoje. Ne, Ar atsimenat ir tai, kad ei7—9 vakare
slas klaidas.
(John Bagdziunas Bordcn)
X Kada prasidės tas Šv.
atsilankius p. V. Daukšai, su
ADVOKATAS
na vajus prirašinėjimas nau- Kryžiaus parap. jubilėjaus Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
sirinkimų atidarė vice-pirmi
Tel. Bmnvsrlck 8884
jų narių?. Teko nugirsti, kad bankietas? Valgiai prasidės ly
105 W. Adams St. Rm. 2117 ninkas p. A. Glemža, Indiana
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va-,
DR. A. J. GU88EN
1-sis skyrius ir čia sparčiai i g}aį g vai., programa baigsis kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
Telephone Randolph 6727
Lietuvis Dentlstaa
Harbor lietuvių parap. vargo
12 po pietų,
žengia
pirmyn.
Pilnai
tikiu,
9.30.
Paskui,
kas
norės,
bus
1878 MlLWAUKEE AVENUE
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. nininkas.
Valando»; 9-18, 1-6, 8-8:86
4712 S. ASHLAND AVĖ.
kad rtesiras nei vieno musų pasilinksminimas ir šokiai.
dieniais Ir trečiadieniais
Gerai lietuviams žinomas per >8
Išklausius protokolų iš pra tarpe, kuri-(ris) nejstotų į.*____________
Telephone Roosevelt 0066
pagal aueitarimą.
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
Tel. Boulevard 7589
rurgas lr akušeris.
susirinkimo, paaiškėjo, Rėmėjų organizacijų. Nema- "DRAUGO’’ ĖMĖJŲ SKAIkanale: 8 Iki • ryte Tel. Repub. 8606 eito
Gydo stalgias
lr chroniškas 11jog Chicagos ir apielifikės nau, kad musų tarpe rastųsi
gasvyrų, moterų lr valkų pagal nau
ČIUS NUOLAT AUGA.
Tel. Lafayette 8886
vargonininkai ateityje yra už koks neturtėlis, kuris neįsijausius metodus X-Itay lr kitokius
APSIMOKA SKELB
1 elektros prietaisus.
sibrėžę daug nuveikti
galėtų paaukoti $1.00 metams
TIS “DRAUGE”
Ofisas ir Laboratorija
Pritaikyme akinių dėl visokių aklą
DENTISTAS X-RAY
Pirmiausia
kalbėta npi‘\taip na„di„gam tikslui LIETUVIS ADVOKATAS
Netoli Morgan Street
v*e*$ s>>**irii»klmaiiw. Lig šiol', savo
gerovei ir naudai.
4193 Archer Avenue
2221 West 22nd Street
susirinkimai buvo
laikomi
1025 WEST 18 STREET
0PT0METRISTA8
Dirbkime, ir Dievas innms
Arti Leavitt Street
Konservatorijoj, bet nuo da padės. Musų seselių maldos
VALANDOS: Nuo 18 — 18 pietų lr
Telefonas Canal 2552
nuo 6 Iki 7:30 vai. vakare.
Boulevard ^589
Del Prašalinimo Šalčio
bar bus laikomi kiekvienų priduos mums daug energijos.
Rez. Hemlock 7691 Tel. ofiso Canal 8110 Res. So. Rhore
2238, arba Randolph 6800.
Kas yra tas T. A. D.?
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va kartų pas kitų. vargonininkų.
Skirmantė.
T. A. I). yra liuosuojantis,
Antras, labai svarbus, nu
kare. Seredanijs ir Pėtnyčiotarimas — tai bažnytinis kon SUKAKTUVIŲ KONCER valantis ir taisantis vidurius
mis nuo 9 iki 6.
DENTISTAS
vaistas,
T,
A.
D.
tūkstančiai
certas. Nutarta, kad Vargoni
4712 So. Ashland Avenue
TAS.
Gydytojas ir Chirurgas
žmonių vartoja, o milionai
ninkų choras prisirengtų prie
Vai.: Nuo 8 ryto Iki 8 vakare
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
vieno gero bažnytinio koncer- Bridgeport. — Spalių 13 d. dar nežino,
Ekspertai tyrimo aklų Ir pritaikymo
to ir su juo apvažiuotų visasį Saldžiausios širdies VieSpa-1
akinių
Phone Cicero 721
Tel. Yards 0994
1861 South Ashland Avenue
(Juozas J. Grišius)
Chicagos ir apiolinkės lietu ,ties .lesaus draugija rengia
kr(,ipk|(;,4
num
Platt Bldg., kamp. 18 8t. 8 auldtaa
Rezidencijos Tel. Plaza 3200
ADVOKATAS
Pastebėklt mano lškabaa
vių parapijas. Jeigu butų ko-'30 metų gyvavimo snkaktuVALANDOS:
LIETUVE DENTISTfc
Valandos nuo 8:80 ryto iki 8:89 va5221 So. Hals
Street
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) ks pelnas, tai pusę skirti paa viu koncertų, Chicagos Liet.
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną.
X-Ray
fceredomta nno 6:86 Iki 18 r.

DR. M. T. STRIKOL

CHICAGOJE

DR. S. A. BRENZA

DR. J. P. POŠKA

DR. T. DUNDULIS

DR. R. C. CUPLER

DR. A. RAČIUS

DR. A. L. YUŠKA

DR. Y. S. NARYAUCKAS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. A. ROTH

DR. A. J. JAVOIŠ

A. L DAVIDONIS, M, D.

J. P. WAITCHUS

DR. S. BIEZIS

DR. H. BARTON

DR. A. J. BERTASH

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. S. A. DOWIAT

F. W, CRERNAUGKAS

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. CHARLES SEGAL

DR. C. Z. YEZELIS

A. A. OUS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. HERZMAN
IŠ

25 METĮI PATYRIMO

JOHN KUGHINSKAS

IMK T. A. D.

RUSIJOS

DR. J. A. PAUKŠTYS I

JOHN SMETANA, 0, D.

DR. A. P. KAZLAUSKIS

DR. MAURIGE KAHN

JOSEPH J. GRISK

DR. HELEN M. WISNOW

Telef. Boulevard 2806
RESIDENCIJA:
1616 So. Rockwell Street
Telef. Republic 9788

rapijai.

f Auditorium, 3133 S. Halsted

Mano nuomone, šis nutari- St.

Chicage,
Tel. Bouleva:

0631

rytu Nedėltomta nėra iklrtą
valandą. Room 8.
PMom Onai 6881

2137 8. CICERO, AV. CICERO, IU.
Valandos: 9-13 A. M. 3-8, 7-9 P, M. i
Trečladiena pagal sutartina

Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 iki 12 dieną,
Nuo 2 Iki S po pietų.

Ketvirtadienis, Spalio 10, 1929
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susirinkimą IR MEKSIKOJ “KVAKAMS”
Kalbėjo kun. Juozas Mačiu.- kys mėnesinį
SKOLINA PINIGUS. DARGIS OOMPANY
ilionis, naujokų magistras, di- spalių 10 d., 8:30 vai vak., DaDAROSI ANKŠTA
Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus dėl Budavojlmo Ir Tai
symo Namų. Taip gi dėl atnuujinimo senų Morgečlų. Mes Tarpinin
; rektorius kun. dr. J. Navic- vis Sąuare Park svet. Narių
kaujame Insurance Kompanijoms Ir Spulkoms.
tics (iš Philadclpliia, Pa.), kas ir pats Provincijolas di- atsilankymas yra reikalin MEXICO CITY, spal. 10.
Inšuriname automobilius, namus Ir kitas nuosavybės.
DAUGIS COMPANY
— Meksikos kongresas prave
gas.
Pirmų lošima laimėjo Atlile- džiai gerb. kun. Kudirka,
2436 West 60th Street
Telefonas Hemloek 6050,
dė Įstatymų, kuriuomi einant
Valdyba.
ties 3 prieš 1.
i Buvo ir svečių, būtent: kuvisi amerikoniški “kvakai”
X Žinomas Chicagos lietux ponįa Qna Pocienė, plafnigas L. Draugelis, kun. Ig.
vių katalikų (Jarbuotojas, p.į&aį žinoma dainininkė, serga' Albavičius, kun. J. Kloris, K
Dievo Apveizdos Parap. — turi priimti Meksikos piliety reikalingo mokslo liūdymų jie f
Del geriausios rųfile*
‘Ir patarnavimo, šaukit
negali
Amerikos
Jungtinėse
bę
ir
išlaikyti
reikalingus
kvo

L.
R.
K.
L.
Sųj.
4
kp.
mėne

A. J. Žvirblis, šiomis dieno-ljau nuo vįdurį0 pereito mė-' Simutis, kun. Mikaitis, kun
GREEN VALLEY
PRODUCTS
mis pirko automobilių — nėšio. Pagalios prisėjo pasi-j Vitkus, kun. dr. K. Matulai- sinis susirinkimas įvyks nedė timus arba Meksiku apleisti. Valstybėse savo profesijos
Olsells šviežių kiauši
Tie “kvakai” tai netikri a-' praktikuoti, bet čia atvykę jie
nių, sviesto ir sūrių.
Chevrolet coupe.
! duoti ligoninėn. Visuomenė ti-}tis, kun. Petrauskas, kun. V. lioj, spalių 13 d., 2 vai. p. m.,
merikoniški gydytojai, dentis- praktikuoja ir ligšiol nebuvo
Wm. J. Kareiva
mokyklos kambary.
X Pereitų antradieni Chi- kigi grcito gerb dainininkės, Kulikauskas.
Savininkas
tai
ir
advokatai.
Neturėdami
kliudomi.
Dabar
gi
prilipo
Kviečiame skaitlingai nacagoj prasidėjo taip vadina- • pasveikįm0.
Rap4644 So. Paulina St.
_ liepto galų.
rius-(res) atsilankyti ir ap
' inas “world series”, t. y. ba- x Antanap štuikis, gyv. po-----------------Tet Boulevard 1889
sebalo lošimas tarp National num. 1817 So. Union' avė., j SIDABRINĖS VESTUVĖS. svarstyti kuopos reikalus. Pe
LENKAI ŠVENTĖ 10 M.
reitame susirinkime nutarta
ir American Lygų čempionų— serga ir randasi County ligo-l
“
SEINŲ PAGROBIMO
Cubs (iš Chicagos) ir Atlde- ninė j Ward 54, lova 45. Prašo North Side.
Spalių G d rengti “bunco” pasilinksmi
MODERNIŠKAS TEATRAS
SUKAKTUVES
draugų aplankyti.
!šv- Mykol° bažnyčioje sidab nimų.
rinį šliubų ėmė pp. Beržins
Valdyba.
3140 So. Halsted St.
GRABORIAI:
Atvyko maršalas Pilsudskis
LIETUVIŲ KOLEGIJOJ, j kai- Bažnyčia buvo gražiai pa
UTARN.
ir
SEREDOJ
Rugsėjo 21—22 dienomis
Vyskupo Valančausko dr; puošta.
________
Spalio
8
ir
9
lenkai šventė 10 metų Seinų
Marian Hills, Iii. — Lietu- Po šliubo “jaunavedžiai” ir jos nariai kviečiami skaitlin“HALF MARRIAGE”
pagrobimo sukaktuves.
vių kolegijos studentai ir mo- ]visi &irai®s bei svečiai susi- gai atsilankyti į susirinkimų.
Lietuvis Uraborlua
Dubaltavas kranas dėl sinkos, ku
kytojai turėjo laimės savo va- rinkę į Masonic Temple dai-Yra
Yra svarbių reikalų svarsty- Dalyvauja Olive Borden, MorRugsėjo 21 d. iškilmėse da ris maišo šiltą ir šaltą vandeni. La
Patarnauja
laido
niui. Susirinkimas įvyks 10 d. 8an barley.
bai
geras
daiktas
dėl
kuknios.
tuvėse kuoplglausta.
dų gerb. Provincijolų kun. liai dienų praleido.
lyvauti atvyko pats maršalas Tik
....................................................... $3.98
Reikale meldžiu at
v i • yra seni• spalių. 7:30 vakare.
NAUJAUSIO IŠRADIMO
Kudirkų pasitikti naujokyno Ponai Berzinskai
sišaukti,
o
nuLno
Pilsudskis. Seinuose pastebė
i
Balto ąžuolo bačkutė šešais lan
darbu busite ulg»VITAPHONE
rūmuose pirmadieny. Ta pro North Sidės gyventojai ir pa
ta daug kariuomenės ir poli kais išdeginta.
nedlntl.
10 Gal.................................................. $3.19
Tel. Roosevelt 2615
ga studentai suruošė gražią vyzdingi katalikai.
cijos.
PAIEŠKOM Povilo Jusai5 Gal.
$2.39
Kalbantieji
Paveikslai
arba 2516
programų,
kurioj
dalyvavo
~
.
.
v ,
,čio, pirmiaus gyveno La Sal2314 W. 23rd Plaee
Graži Muzika
Prie demarklinijos lenkų a- Stogui popierius 3 ply raudonas
Chicago, I1L
šie:
P.
Balinskas,
V.
Šaulys,
žalias
su
smala ir
vinims.
.
....
,
.
..
...
jie,
UI.
Pats
ar
žinantieji
*■
psauga sustiprinta.
“R.” ir
Rolls .................................................. $1.98
T. Poška, V. Audrinto, V. ,r llnk,me sulauktl aukslm° atsišaukit.
TĖMYKITE
PRISTATOM VISUR
šliubo.
Kulponas,
V.
Česnius,
A.
VilFrank
Baladinskas
Stebėtina
proga
gabiems
Simpatiškas —
Pajūris.
kišius, J. Sabaliauskas, Jonas
East Fourth Street
pardavėjams. Turi galėti im
Mandagus —
4414 So. Rockwell Street
Spring
Valley,
UI.
Geresnis Tr Piges- Banys- T' Kubaitis> p- Grutis su savimi nedidelį stakų
“BUNCO’' PAVYKO.
Chicago, UI.
nis už kitų patai- 5eckis’ J’ KuPrevi«us>
S
labai reikalingo visam pasau
3518 So. Halsted Str.
Telefonas Lafayette 4689
Navickas, A. Tutkus, A. Sinliui daikto. Švari, patraukianANT PARDAVIMO
navimas.
Town of Lake. — DraugysGražiausias Teatras Chicagoj
kevįčius, V. Norkus, A. Mi
Turime 4 lotus pardavimui, L prekė. Parsiduoda namams,
tės
Nek.
Prasidėjimo
Panelės
ĮVAIRŪS kontraktoriai
i čiunas.
UTARN. ir SEREDOJ
... , ,T.. švenčiausios “bunco” 6 d.'arba Salinie Pastatyti jums krautuvėms ir automobilių saReikia pasakyti, kad LietuKryžįaug mokyk_ namų, kokį tik norėsit. Ran- įvminkams. Turi turėti apie
Spalio 8 ir 9
PAGRABŲ VEDĖJAI
, vių kolegijos studentų tarpe los kambary pasisekė. Gryno ^asi Marąuette Parke, arti, $200.
“JEALOUSY”
Didysis Ofisas:
i
.......
4605-07 So. Ilermitage Ava. yra g,'r’! n,uzlko’e ir daina- pelno gauta $30.00, kuris pas- lietuviškos ligoninės.
Visas kalbantysis.
Buvęs vedėjas Brldgeport Palntlng
,
C. C. CHAMBERS
A
Hardware Co., dabar perėmė visą
vinie
pajėgų.
Tel. Yards 1741 Ir 1742
Dalyvauja Jeanne Eagels (Tik blan]
€940 So. Maplewood Avė. i
863 E. Pershmg Rd.
} savo rankas Ir duos visose šio
kirtas
Šv.
Kryžiaus
bažnyčiai.
blsnio šakose plrmee klesos patar
SKYRIUS
suaugusiems
—
vaikai
neįlei

Tel. Prospect 4906
navimą.
4447 So. Fairfleld Avenue
Draugija už visus prietelius
džiami).
SKYRIUS
ir geradėjus užprašė Šv. Mi-.
HARDWARE PAINTS
1410 So. 49 Ct. Cicero
šias
3
d.
lapkr.
Mišios
bus
3
IŠSIBE.NPUOJA
penkių
Vitaphone
Vodevilio
aktai
& WALL PAPER
Tel. Cicero ?794
vai. ryt,. Taip pat užprašyta kambarl« £ata»; P«‘als S'Į
SKYRIUS
Palnters 4k Decoratons
Kalbantieji paveikslai, dai
8201 Auburn Avenue
floras, kanipi- i
4.
8.
Ramanclonls, savininkas
šv.
Mišios
už
a.
a.
narę
Nata^
01naF
S
a
'
Tel. Boulevard 3201
nos, muzika, pasaulio žinios.
3147 So. Halsted Street
lijų Letukienę spalių 15 d., n’s nanias”
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.
Tel. Vlctory 7261
2558 West 69 Street
Malonės narės ir visi giminės į
(Po tėvais Samuilikė)
Savininkas ant vietos.
susirinkti į bažnyčių minėtų 1
mirė spalių 9, 1929
2:10
vai. ryto, , 38 metų amžiaus.
dienų 8 vai. ryto.
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
Kilo Iš Raseinių Apskričio ir

C H I C A G O J E

į

ŽINIįl-ŽlNELĖS

MILDA

S. D. LAPIIAWICZ

t

jį

Ramova

JOHN DERINGIS

J. F. EUDEIKIS KOMP.

J. S. RAMANGIONIS

A. + I

J. F. RAMIUS
CHICAGOJR

Laidotuvėse
pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie srabų tšdirbystės.
OF.’SAS
668 West 18 St.
Tel.
Canal
8174
SKYRIUS:
3238
So. Halsted Street
Tel. Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes naturlme Išlaidų užlaikymui
skyrių.

AGNIEŠKA
DAPKIENĖ

par., Paklanių dvaro. Ameri
koje išgyveno 18 metus.
Paliko dideliame nubudime
vyrą Antaną, 2 sunu Antaną
16 met,ų, Viktorą 10 metų, 2
dukterį Eleną 13 metų ir So
fiją 8 metų, brolį Joną, brolie
nę Oną ir gimines, o Lietuvoj
2 seserį Prancišką ir Moniką
ir gimines.
Kūnas pašarvotas 4613 So.
Fairfield Avė. Laidotuvės įvyks
subatoj, spalio 12. Iš namų 8
vai. bus atlydėta
į Nekalto
I’rasidėjlmo bažnyčią,
kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą. I’o pamaldų bus
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę;
vyras, sunai. dukterys, brolis,
brolienė Ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Lachavičius, Roosevelt 2515

Valdyba.

ANT RENDOS

________ ____

Ant rendos flatas, yra visi1!
įtaisymai maudynės, elektros, j
stikliniai porčiai, savininkas j
randasi ant vietos.

Town of Lake. — Teatra-1
liškas kliubas “Lietuva”- lai-[

2146 W. Coulter Str.
Tel. Roosevelt 2457

PRANEŠIMAI,

METINĖS SUKAKTUVĖS

I. J. Z O L P

3307 Auburn Avenue

A. + A.
EMILIJA

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 West 46th Street

A. PETKUS
Graborius ir BaLzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką
pa tarr.a vi iną.

Kampas 46th Ir Paulina Sts.
Tel. Blvd. 6203
Nubudimo valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatiSkal, mandagiai,
gerai
Ir pigiau
negu kitur. Koplyila dėl šermenų
lykal.

BUTKUS

Pažairnavlma*
visose
Chlca
gos dalyse lt
prlemiesčuosc
Grabai
pigiai
net už $25.
OFISAS
823H South
Halsted St
Vlctory 40 8 8
89

UNDERTAKINO CO.
P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Cannl

3161

Telefonas Yards 1188
So.

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 dideliame nubudime
moterį Aleksandrą
po tėvais
Olišauskaitė 3 sūnūs Mecisovą, Viktorą ir Ignacą, brolį
Viktorą Ir gimines, o Lietuvoj
brolį Vincentą.
Kūnas pašarvotas
2719 W.
38 st. Laidotuves įvyks pėtnyčioj spalio 11. Iš namų 8 vai.
bus atlydėtas
J Nek.
Pras.
bažnyčią, kurioj įvyks
gedu
lingos
pamaldos
už velionio
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas J Sv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę:
Moteris, sunai, brolis ir giminės
Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudeikis, Yards 1741.

«

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

4424

STANISLOVAS BUDO

RoekvvcH

St.

Virginia 1290

E 7. E R S KI
LIETUVIS GRARORHJh
Ofisas:
4461 S. MARSHFIELD AVENTJA
Tel. Boulevard 927 7

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BAL8AMUOTOJA8
Turtu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

K

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių auk
sinių Ir sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados
-adlo. planų rolių, re
kordų Ir t.t
Taisau
laikrodžius Ir muziko*
Instrumentus.

ONA PUIKIENĖ'
(Po tėvais Šileikaitė)

Mirė lapkričio 3, 1928. Už a. a. Onos sielų gedu
lingos šv. Mišios įvyks spalio 12, 1929, 8 vai. ryto,
Šv. Antano bažnyčioj. Po pamaldų bažnyčioj važiuo
sim į šv. Kazimiero kapines 10 vai. ryto ir velionės
kūnas bus perkeltas iš Račių loto į Puikių lotų. Vi
sas gimines kviečiame dalyvauti šiose apeigose.
Dievo valia atskyrė nuo musų mylinių musų mo
terį ir brangių motinėlę ir musų meilę dukrelę.

Lai gailestingas Dievas suteikia jūsų sieloms
amžinų atilsį. Išmuš kada nors ir minus paskutinė
valanda ir lai bus Dievo valia, kad visi kartu
džiaugtumėmės amžinąja laimė. Tuo tarpu kol gyvi
busim savo maldose jūsų neužmiršim.
PUIKIŲ ŠEIMYNA.

7217 S. California Avenue
Telef. Hemloek 5596
Telefonas Canal 7238

PETRAS CIBULSKIS
lfallavojlmo Kontraktorlus
Dažų Ir Popleros Krautuvė
9994 S. LEAVITT ST.
Cklcago

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas

HEMLOCK

8386

BRIDGEPORT KNITTING
SHOP
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 ir vaikams. Atsllankykit ir įsitlkrinkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdien Ir vakarais.
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
tų.
Siunčiam užsakymus į kitus mies
tus.

F. SELEMONAVIČIUS
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.
Tel. Vlctory 3486

(Po tėvais Gurlckaitė)
• mirė spalio 7, 1929 m. 11
vai. ryto apie 40 metų amžiaus
Kilo iš Kretingos
Apskričio,
Skuodo Furap., Trubokių Kai
mo. Amerikoje
išgyveno
18
metus.
Paliko dideliame nubudime
vyrą Ignacą, dukterį Stanisla
vą 14 metų, sūnų Stanislovą
12 metų, pusseserę Petronėlę
Petrauskienę Ir Jos dukterį
Mary Korff
Kenosha,
Wis.,
o Lietuvoj brolį Leoną, seserį
Petronėlę
Jurgelevičienė
Ir
gimines. Buvo narė S. L. K.
A.
Kūnas pašarvotas
Antloch,
III. Laidotuvės įvyks subatoj,
spalio 12. Iš namų 6:30 vai.
bus atlydėta J šv. Petro (Antloeb, III.) bažnyčią, o Iš ten
į šv. Mykolo par. bažnyčią
North Side, Chicago. IU. Po
pamaldų bus nulydėta
į šv.
Kazimiero kopines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuludę:
vyras, vaikai, pusseserė, broliai
ir giminės.

M. ZIZAS

Mamų Statymo Kontraktorlus
Statau įvairiausius namus prieinama
kaina.

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

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorins
4556 So. Rockwell Street
Tel. Boulevard 9114

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING A HEATIMG
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla
4664 80. PAULINA

MŪRTGEČIAI-PASKOLŪS
2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną.
Perkame real estate kontraktus.

Internationl Investment
Corporation
- Kapitalas $500,000 06
1804 SO. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette 67 38-8716

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE
Loans A Insurance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus. Farmas
Biznius visokios rųšleg
Nėra skirtumo
Aplellnkės Ir kur yra Ir kas yra.
Perkam notas 2nd morgage Ir pa
rūpinant 1. 2nd m-orgage lengvoms
Išlygoms.
Teisingas Ir greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

