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“Draugas" atstovauja organlsuotų
katalikų mlnt{, remia nuoilrdžlal ka
tallklikas draugijas, sąjungas, para*

Katalikai paaau!lonya tnrl kilai) nldavlnl, — {neiti J ielmynas Ir t ▼*-
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auomen* KrUtaua mol-ilą, atnaujinti
Įmonių dvasių. JSzaus Širdies vleipatavlmaa milijonų ilrdyae — tai musų
užduotis. "Draugas" padfla Jums tų
apaitaiavlmo darbų atlikti.
Užtat,
skaitykite Ir platinkite “Drauaų."
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Į Kauną ateina vienas egz.
Į lenkų iškilmes Seinų 10 Italijos vyriausybės oficiozo
metų pagrobimui paminėti iš L PoP°lo d Italia.” To laij Varšuvos atvyko gen. E. Ru- kraščio ekspedicija ant laikdnickas, kaip Pilsudskio at-,10*^0 juostelės šitaip adresą
(stovas (maršalas Pilsudskis parašo:
Bureau de poste
neatvyko), 22 K O P Brigą-.faunas, Lettonia. ’ Gražus
dos vadas, Bielastoko vaiva- dalykas, a- Iki «iol Kaunas
da, Suvalkų ir Augustavo sto- dažniausia Į Lenkiją pakliūrastos. Į Seinus dar atvyko davo, o dabar jau Latvijoj.
41 pėst. batalijonas.
, Gali atsitikti, kad koks gabus
geografijos “žinovas” kitą

___
_ Vadinamose iškilmėse daly- j.ar^ jj jęUr nors Afrikoj ar
PREZIDENTO SU MACDO
Šis miestas yra Bahama salose, kurias valdo Britanija. Andai jj apgriovė kilusi vavo 600 ginkluotų strzelcų,1 Austraiįjoj atras?
NALDU BENDRAS PA
vėsula (uraganas), kuri paskui persimetė j' Amerikos J. Valstybių pakraščius.
100 ginkluotų moksleivių, 50
REIŠKIMAS
,
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-* ’ pabėgusių partizanų iš Nepr.
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APVIRTO AUTOBUSU

Sužeisti keturi bernaičiai Lietuvos ir viena kareivių
GALICIJOJ PUOLAMI
HARBINAS, Mandžiūrija, AVASHINGTON, spal. 10.
VAŽIAVUSI DARBININ
ŽYDAI
spal. 11. — Amerikos J. Vai- — Šiandie ryte Britanijos mi64 gatvės ir Normai boul- kuopa. Ilgą kalbą pasakė gen.
KŲ EKSKURSIJA
stybių viee-konsulis L. Lillies- nisterių pirmininkas MacDovardo skersgatvy keli jauni Budnickas, girdamas lenki]
VARŠAVA, spal. 11. — Ja- 2 NUŽUDYTA, 3 SUŽEIS berniukai norėjo pereiti sker- taikingumą ii pageidaudamas ! Rugsėjo 22 d. iš Kybartų
trom aplankė Hailar, taip va nald apleido AVashingtoną
TA IR. 3 SUIMTA
dinamą Trijų Upių distriktą, išvyko į Philadelphią, gi iš ryčov miestely, arti Lvovo,
sai vienos gatvių. Jie ėjo mo- su Lietuva sugyvenimo, koks į j^aun^ autobusu važiavo vokur bolševikų raiteliai išsker-j tenai vyks į New Yorką.
triukšmadariai lenkai su rusikyklon. Jiems belaukiant pro- J)UV° prieš 400 metų. Vakare
darbininkų ekskursija,
Plėšikų Jižde, Hammond, gos praeiti, staiga sale jų tro-.kyy° suruoštas liaudžiai pa- ipįes Butkų kaimu, Marijamdė virs 150 “baltųjų” rusų, Išvakar0 pre2identas Hoo. nais užpuolė sinagogų, kada
vyrų ir vaikų.
polės apskr. važiuojant 40- 50
ver bendrai su ministerių pi- žydai buvo susiėję melstis. Ind., policija atliko kovą su kas susidaužė su automobiliu. siliaksminimas.
Patirta, kad raudonieji rai-; rmininku MacDonaldu paskel- ž;vdal W1|,sl visomis pnemo- piktadariais it to sėkmėje Keturi berniukai ant šaligat-; Apskritai, pagrobimo iškil- km. greitumu per valandą auvienas poliemonas ir vienas vio sužeisti. Vienas jų pavo- mės praėjo su didžiausiu fia- tobusas sukosi i^apvr
T>ateliai visus vyrus ir vyresnius bė pareiškimų apie savo kon- nemls’. ko .nUvyko . Pre
plėšikas nušauta, vienas poli jingai.
ferencijų
sėkmės.
Keturl
triukšmadariai
užmušsco. Viskas buvo kaž-kaip dir-lis keleivių lengvai sa^.bti,
10 metų berniukus išsivarė j
ti ir daug sužeistų. Nemažai emonas ir dų plėšikai sužeis
Tą įvyki matė valstybinio btina ir be dvasios. Lietuviai v^ena moteris sunkiai. Autolaukus ir tenai visus sušaudė Pažymima^ kad tarp abiejų ir žydų gužeista<
ta ir trys plėšikai su dviem prokuroro padėjėjas Ditęhbu-' iskillnt,se visai
.b«s» valdė Šoferis G. Butkw,
kulkasvaidžiais. Keletas su valstybių sudarytas vieningu. . , .
v
v
moteriškėm
;..
.
,
1
Antrytojaus
buvo
užpultos
Jjįp policijai patarė abu
l4_ ,, kuris neturėjo teisių, autobužeistų išliko gyvais tik dėlto, mas tikslu tarpusaviai taikoje v. ,
.f...
Praeitą
.
žydų
krantuV5§.
visoj
apylisą valdyti.
“R.”
du'
šoferius
sulaikyti.
kad jie pakliuvo į kitų lavo gyventi ir darbuotis visam pa- ...
,
• v v
,
plėšikai užpuolė Palm Garde,
,
.
nkej
plinta
prieš
žydus
bruznų apačią ir nudavė mirę.
sauly palaikyti nuolatinę tai-' d£jįmas
“ŽIDINIO” REDAKCIJOS
ns užeigą, arti Lansing. Poli Pašovė buso metormaną
KOMUNISTAI AGITUOJA
Kada raudonieji budeliai ^4- Tam tikslui atsiekti abi
____________
PAPILDYMAS
cija pradėjo ieškoti pėdsakių.
BEPROČIUS
visuomet dirbs iš- nil/T«TnnilIC uiinnnn Pagaliau pavyko jai suimti
Lake Shore gatvėje du au
vyrus išvarė i sušaudymo vie valstybės
t,.
....
.
DIKTATORIUS NURODO,
Rugsėjo 19 d. Kalvarijos
tą, paskui juos nuvyko daug vien. Pirmoje vietoje pasauly KAIP TURIMA GYVENTI vieną įtariamą J. Mikoski. Jo tomobiliu važiuoją vyrai praNuo šio rudens “židinio” psichiatrines
• , . . ■ . rligonines
• • rajone
turi
būt
pildomos
Kelloggo
—
moterų. Šios ant kelių puolu
kišeniuose atrastas adresas, dėjo revolveriais šaudyti ir redakcijon pareina dirbti OT-rasla 20 egz išmėtyt, komn.
Briando
taikos
sutarties
sąly

sios maldavo raudonųjų rai
MADRIDAS, spal. 11. — kur yra susispietusi piktada suzeide važiuojančio baso mo- žęs i5 užsienių p. Pr. Mantvy- 'n;8ti51nJ proklaraacijų su obal.
gos.
Kiekviena
valstybė,
kilus
telių pasigailėti ir nežudyti jų
faSjshĮ teroras?.
Ispanijos karalienė, lankyda rių gauja. Tai buvo 909 Ca- tormanu B. Jlntter. Buše zmo das. prieš trejus metus p. Pr. siu;
vyrų, tėvų ir brolių. Tas ne tarpusaviams nesutikimams, ma Barcelonoj parodą, tenai lumet avė. namų vienam pa mų tarpe kilo pasiauba. L z- Mantvydas yra baigęs Teol.
“R.”
jokiu būdu neturi panaudoti
gelbėjo.
puolikai pabėgo.
'Filosofijos fakultetą, kur stukrautuvėse prisipirko sau vi gyvenime.
ginklų, kaipo paskutinės prieKeli poliemonai tuojaus nu Paaiškėjo, kad motormanas dijavo filosofiją,‘pedagogiką,
są eilę rūbų ir skrybėlių.
mones.
kiek anksčiau Addison gatvė- literatūrą ir lietuvių kalbą, PARSIUNČIAMI AMERI
DAWES PARVYKSTA I
Del to Įvykio Ispanijos di vyko į tą lizdą ir inėjo į vi
studijoms pagilinti bu- KOS KAREIVIŲ LAVONAI
AMERIKĄ
dų. Jie tenai pasveikinti šū je su dviem vyrais buvo susi- po
ktatorius
visus
šalies
gyven

SIRIJĄ NORIMA PAKEISTI
vaidęs dėl pravažiavimo.
. vo išvažiavęs į užsienius. Pi
tojus paragino karalienės pa viais. Kilo kova, kurios sek
KARALYSTE
rmuosius metus buvo Paryžiu MASKVA, spal. 11. — To
LONDONAS, spal. 10. —
vyzdį sekti, perkant namų ga inės aukščiau pažymėtos.
li šiauriuose, Murmanske, pa
Gen. Ch. Dawes, Amerikos J.
Kuone visi plėšikai yra le Mėgino pabėgti, suimtas je (Sorbonnoje), antruosius
minius.
Automobiliu važiuojąs J. — Muenchene ir Koelne, pa-, lei Baltąją jūrą, karo laiku
Valstybių ambasadorius Bri DAMASKAS, Sirija, spal.
Be to, diktatorius nurodo, nkai ir paeiną iš kitų miestų.
Hausman Evanstone suvažinė- skutiniuosius — Louvaine. Tu- Y1 a žuv? 86 amerikoniški ka
tanijai, iš Plymouth’o išvykoj 11. — Sirijos valdymo man kad ispanai savo šalies gero
Ameriką. Turis dalyvauti vie datą turi Francija. Labai su- vei turi keisti papročius: ma Paliuosuotas po 35,000 dol. j° ir pavojingai sužeidė 12-os ri rašomą disertaciją apie kri- reiviai iš Michigan valstybės.
nam finansiniaių suvažiavime n^us daiktas jai tą kraštą va
paranka
įmetu vaikiuką. Nesustojęs mė- tiškąjį realizmą šių dienų fi- Jie prigulėjo taip vadinamai
žiau valgyti, daugiau dirbti
ldyti. Gręsia gyventojų suki
gino pabėgti. Bet greitai su- losofijoje. P. Pr. Mantvydas santarvės valstybių “Šiaurių
Chicagoj.
ir anksčiau eiti gultų.
Federalė policija suėmė gautas.
limai.
lyra jau dirbęs ir bendradar Luokio” divizijai, kuri veikė
Ralph Capone, žinomo Al CaTad iškeltas sumanymas Si
biavęs pirmuosiuose “Židi- Archangelsko fronte.
“EMIRAS” IŠ KABULO
KARALIENE NEPATEKO pone brolį. Patirta, kad su
riją pakeisti karalyste Fran
Iš Raeine avė. policijos sto- ni0” numeriuose. Vyriausiuo- A. J. Valstybių kareivių ka
PABĖGUS
REGENTŪRON
imtasis
pirm
kelerių
metų
svai
cuos globoje. Tik tuo būdu
ties pasprūdo dvi 14 ir 15 me- ju “Židinio” redaktorium po pų komisija pasidarbavo kagalus
šmugeliaudamas
surin

tų areštuotos mergaitės — H. senovei palieka prof. Dr. V. ;reivĮ^ lavonus iš tų šaltų kagali palengvinti
KALKUTA, Indija, spal. Francijai
BUKAREŠTAS, spal. 11. kęs arti vieno miliono dolerių,
Rusnak ir R. Stachura. Abi Mykolaitis.
“R.”
išimti ir pasiųsti j Ame
11. — Iš Afganistano apturi krašto valdymas, kada gyve — Į vietą mirusio vieno rebet
nemokėjęs
valdžiai
mokes

riką
palaidoti.
suimtos.
I
___
ma žinių, kad tos šalies pasi ntojai turėtų nuosavą karalių. gentūros nario vietą labai no
čių už pajamas.
Traukinis su kareivių lavo
vadinęs emiru valdovas (uzur
KIEK ŠIEMET PALANGOJ
rėjo patekti karalienė-našlė
Jis paliuosuotas po 35,090 200 MAILIŲ TRAUKINIU
nais jau pasiekė Petrogradą.
KURIA MERGAITĖMS
patorius) orlaiviu iš Kabulo
BUVO VASAROTOJŲ
Marie. Bet parlamente jai dol. parankos.
VYKO PRIIMTI SV.
MOKYKLAS KINIJOJ
pasprūdęs, kada priešas užė
pasipriešinta ir nariu išrink
“AUTOGYRO” SUGA
KOMUNIJĄ
mė sostinę.
Vasaros metu Palangoje
tas C. Saratzeanu, 67 m., aMichigan ežere audra
DINTAS ,
ANKWOHSIEN, Kinija. —
viešėjo 5635 vasarotojai, iš
•
peliacijų teismo teisėjas.
Užpraeitą naktį Michigan e- LONDONAS. - Įvykusio jcuri1j 235 buvo svetimšaliai.
Naujam apaštaliniam vikariaSUVARŽYTA “PLIENO
žere siautė audra. Šiauriniuo čia Katalikų Kongreso laiku
PHILADELPHIA, Pa., spa
ŠALMŲ” ORGANIZACIJA J te apašt. vikaras vyskupas
Padidėjęs pajūrio lankytojų
5 ŽUVO, KELIOLIKA
se pakraščiuose trys pramogi- 500 Lancashire katalikų iš nalio 11. — “Autogyro” orlai
-----------Melchioras Sun įkūrė keletą
skaičius rodo, kad žmonės ku
SUŽEISTA
vis sugadintas atliekant išmė
niai laivai sulamdyti. Kitiems nrų traukiniu vyko virš 200 rortais daugiau naudojosi.
BERLYNAS, spal. 11. — mergaitėms mokyklų. Vyskuginimus. Šio orlaivio išradė
buvo pavojaus.
mailių, kad priimti šv. ,KoVokietijos valdžia uždraudėi pas tai atliko gelbstint MisiPITTSBURGH, Pa., spal.
Bet,
deja,
daugelis
Liet.
pa

jas
yra išlikęs sveikas.
muniją \Vestminsterio kated
“ Plieno Šalmų” organizacijai jinei Katalikių Moterų Sąju 11. — Ant Pennsylvania ge
jūriu dar nepasitenkina ir ie
Užkalta 24 saliunal
dalyvauti plebiscito kampani ngai iš Milw&ukee, Wis.
roj.
ležinkelio arti Johnstown ke
Federalio teismo parėdymu; Lancashire yra Anglijos ško svetimų kurortų. Taip,
joj. Kai-kur tos organizacijos
PINIGŲ KURSAS
leivinis traukinis užlėkė ant
Rygos pajūry Šiemet vasarą
NAUJAS AMBASADORIUS prekinio traukinio. 5 žmonės Chicago 24 saliūnai, kuriuose! Siauriuose. Tie žmonės iš naofisai uždaryti.
jjarduota svaigalai, policijos mų išvyko tuoj po pusiauna buvo per 800 Liet. piliečių.
ISPANIJAI
Lietuvos 100 litų
$10.00
žuvo ir keliolika sužeista.
užkalti.
VARŠAVA, spal. 11. — WASHINGTON, spal. 11.
kčio. Po pamaldų katedroje Palangos kurorto inspekci Britanijos 1 sv. sterl. 4.85
Du Chicagos lakūnaf Sky
jie dar dalyvavo Kongrese ir ja ateinančiais metais pajūry Franeijos 100 franku 3.93
Dembline, arti Varšavos, du,— Nauju ambasadorium IsCHICAGO IR APYLIN vakf.ra traukiniu išvyko na ketina įrengti daugiau pato- Belgijos 100 belgu
keleivinini traukiniai susidau-! panijai prezidentas Hoover Harbor stoties padangėse vis
<.3.89
žė. 7 žmonės žuvo ir 42 su- paskyrė Irvin Boyle Laugb- dar skraido, kad be sustojimo KĖS. — Šiandie lietus; maža mo, kad pirmadienio rytmetį gumų, kad mūsiškiams nerei- ¥ Italijos 100 lirų
5 22
atsiekti
pirmenybę.
suspėti į savo darbus.
žeista.
’lin iš Pittsburgh’o.
temperatūroje atmaina.
i kėtų užsienin dangintis. “R.” Vokietijos 100 mariu
u80
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Penktadienis, Spalio
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JOHN G. LONSDALE
> tą triukšmą prieš tą Fordo;
Neatsilieka nuo to ir katalikai. Jie pir f
išsprendimą. Jie pažymi, kad
mieji davė kraštui vadų, sudarė eilę vyriau
IMna kasdien, ISakyrua aekmadlenlea
tas labai blogai atsilieps į or
sybių, kurios sėkmingai vedė Lietuvą sun
PRBNUMBRATO8 KAINA; Metame — *•.••. *»•
ganizuotus darbininkus ir i!
-----------DARBININKŲ SKYRIUS---------■ai Metų — *1.60. Trims Mėnesiams — *!.••. Vienam kiaisiais pradžios gyvenimo metais.
Mėnesiui — 75c Europoje — Metams *7.ll. Pusei Me
pačią' pramonę. Darbininkai I
0 ką mes dabar matome Lietuvoj? Vie
tai — »!.••. Kopija .Uo.
DARBININKAI
IR
PENSI

Tarpe
tų
10
valstybių
yra
reikalaus didesnių už darbą1
Bendradarbiams lr korespondentams raitų negrų- toj įvairios rųšies kooperatyvų steigiasi pri- į
Mna, Jei nepraioma tat padaryti lr neprlstunčlama tam
JOS.
/r Pennsylvania. Bet tos vai- užmokesnių,
nurodydami g
vatus biznieriai, akcinės, dažnai nelietuviš
tikslui palto lenkių.
Rečaktorius priima — nuo 11:11 Iki
vai.
stybės teismas pensijų įstaty- Fordo darbininkus. Jei dar-\
kos, bendrovės. Ar tai kraštui sveika, jeigu
Amerikos
Darbo
Federacimą pripažino priešingu kons- bininkams bus padidinta užSkelbimų kainos prlslunClajnoe pareikalavus.
ir tuo tarpu privalo kai kurie lietuvių koopesavaitę turi 49-ąjį kas- titucijai. Mat, konstitucijoje mokesnis, pramonė daug nu
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki B ratyvai dėl sudarytų sunkių veikimo aplinkybių likviduotis!
metinį suvažiavimą mieste yra pareikšta, kad viešieji kentės.
vaL po piet.
- t. , ..
.
i j , . •
, ... , , Toronto, Kanadoj. Gauta ži- fondai negali būt naudojami Anot jų, Fordo žygis tikrai:
Kyla klausimas, kodėl taip atsitinka. .
’
..
. v .
., ,
.
v ,
i nių, kad federacijos virsai- labdarybės ar šelpimo tiks gali inešti suirutes. Reikia ži-'
Atsakymas aiskus: vienos rųsies kooperaty-i
.
.
,
“D RAUGAS”
.
- ciai yra pagaminę planus lais. Pensija senatvėje skai noti, l«id Europos dirbtuvėse, I
vai palaikomi, o kitos rųsies kooperatyvą ju-.
,
.
. .
v:
....
,
.
.
, v, o, „.
kad priversti visas sios sa- toma labdarybe, kas neišmin- pavyzdžiui Franeijoje, darbi- j
i [LITHUANIAN DAILY FRIEND
dėjimas stengiamasi palauzt. Skelbiamu, esą,
1
Published Daily, Ezcept Sunday.
jie tvarkę blogai savo reikalus. Bet kas nori lies valstybes įvesti pensijas tingu. Ši pensija turi būt ir ninkui dienoje, imant apla-1
SUB8CRIPTION8: One Tear —
Slz Months
senatvėje. Viršaičiai
tuos yra valstybių prievolė.
I mai, už darbą išpuola vos po
— 11.50. Three Months — ll.ll. Ona Month — Tie.
mušti šunį, randa ir lazdą. Mes gi, susipažinę
Burope t— One Tear —- *7.00, Slz Months —- *0.00, su dalykų stoviu, tvirtinamo jei abudu ko- Eav<> planus P"“®1“ patlkrm I Keikia abejoti, kad tuo rei-j 2 dolerius, ty. tris kartus mu-.
Copy — .Ma
„k,, ir
i. iž„;_
Advertlsing ln "DRAUGAS" brlngs best resulta
operatyvai butų lygiai remiami, abu
išsi tl lr patvirtinti pačiam šuva kalu kų laimėtų .Amerikos'žiau, negu Fordas moka.
Advertlsing rates en applloatlon.
Darbo Federaciją. Tai dėlto, Toliaus,
kaip Franeijos, Naujas Amerikos Bankininlaikytų. Ne į sveikatą išeis tų ypatingų iš-, ziavimui.
Jau gana senai organizuo- kad kaip Kongrese, taip at-jtaip kitų Europos šalių pra- .^ų Sąjungos pirmininkas.
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago.
imties teisių teikimas.
Į
. .
.
-...........
........ —
_T , .... . . . x ...
.
tas darbas darbuojasi tų pen- skiriu valstybių legislaturose!moninkai tvirtina, kad Fordui
Nukenteti tenka katalikiškoms koopera-1 ..
, T->
,
. .
,
, ;v.
x /
I.
„ .
....
. , . ,,
...
, .
. vv.
. sijų reikalu. Po pastarojo ka- yra nykus skaičius atstovų, tas žygis neapsimokėsiąs, nes utsiekta tuo klausimu, nezitiskoms organizacijoms, kurias aukščiau i-'
,
,,
.
. , , ,.
,
A
i ,.
_
., . ..
. v. i
„ , . .
,.
,.
,ro tuo klausimu imta toli e- kurie tikrai primuštų darbi-;dirbtuves greitai atjausiančios noma. Bet jei lordas lidina
vardiname.
I___ n<, x- TT.
. .
., ,
„
,.š•,
v
,
energingiau dirbti. Vis be pa- ninku reikalams. Kongrese ir t sau didelius nuostolius ir bu- savo darbininkams uzniokesTačiau mumss katalikams ekonominės or-j Vyj.įm0 šįOs gaiįes atskiriu legislaturose vietas
užima* šią reikalingos Amerikos dirb- nius Europpje, yra aišku, kad
EKONOMINIS JUDĖJIMAS LIETUVOJE.
gamzacijos buvo ir bus mkahngos. Ta. ypa-' valstybių įstatynl, leidimo ru1 daugiausia turtuoliai ir uoliti- tuvių paramos.
jis apie Europos darbininkų
į
_______
tingaį aiškiai pabrėžė vyskupų konferencija mai (iegįsiaturos) kol-kas a-įkieriai. Jiems pensijos senatFordo atstovai Europoje už- padėtį yra visapusiai painNuo ekonominio padėjimo labai daug pri laišku Lietuvos katalikams. Ten sakoma... pie
senatvėje neno- vėje nereikalingos. Jie atsto gina, kad Detroito milionie- formuotas.
kimšo valstybės gerovė ir jos ateitis. Labai Katalikiškos akcijos neabejotina dalis yra rį neį gįr(jėti
vauja ne darbininkų, bet nuo-' rius tuo budu norįs iškelti kon1
Akuona.
skabdu, kad dabartiniai Lietuvos valdovai ne- taip pttt įr ekonomines draugijos bei įvairus | Tuo pa^iu kiausįmū jau ne savus reikalus ir dažniausia‘kuėericiją (kompėticinę kovą).1
sirupina ekonominės'Lietuvos būklės kėlimu. ksoopetatyvai, nes'tos rųšies įstaigos vienų į-i^^
Kongre I diH)a nuosivai gerovei? \ Jie nurodo, kad mašinoje gaŠoferiams patarimai:
Daro priešingai — net visuomeninėm ekono sitikinimų žmones labiau suartina ir gali ga- sas buvo klabinanlag Bet ir, Kada į Kongresų ir į legis-'
t>*> »«Wti užmokės- j
Vazai
minėm organizacijpin tą darbą kliudo, o dar minti lėšų katalikiškai spaudai, labdarybei,
Mg s¥artwsniy'lat^;;at?į7įkį5iau’d£į-'ntai darbininkams yra teisiu-L National Safety Council
fdogiąu, kad jas visiškai išardo. Griežta ka švietimui, apskrita, katalikiškos kultūros rei-negu paseilusių
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Pažymi,
sekančius šoferiams
ro cenzūra spaudai nei pusė lupų neleidžia kalams. Todėl, jei kas Jus, Mylimieji, norėtų •
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nių likimu rūpintis. Įtik bus galima ko geresnio tuomet ir Amerikoje nemažai patarimus:
savo skiltyse prisiminti apie tą šalyje esamą nuvilioti į vadinamąsias bespalves ekonomi
Ligšiol Alaskos teritorija' sulaukti. Bet tie laikai labai triukšmo sukelta, kada For- Daug geriau yra palengva
žaizdą? Žemiau dedame vieno Lietuvos laik nes bei kultūrines draugijas, Vardan to, kad'.
dešimts atskiriu valstybių toli. Darbininkai, imant apkk das paskelbė darbininkams' automobiliu važiuoti, negu
raščio tuo klausimu straipsnį, kurio griežta jos tariarųai nieko bendro neturinčios su re- ir
, ................ .. ,
, . . .
.
.
, , a. . mažiausią 6 dolerių užmokės-' greitai ligoninės ambulansu.
......
-i
,
-x
t.
•
•
turr
įsigiję
įstatymus,
kuriais
mai,
nėra
gana
pakaktinai
karo cėiKura visai neleido spausdinti. Štai lig,ja, ta. nepasiduokite. Religija apima vsų
g vieS(>jo' BUsi , ka(1 j į savo pudienoje. Tais laikais imta
jis:
žmogaus gyvenimų „ ji visų privalo tvarky-,
j
šaukti; kad tas esu negalima, Vienos rankos šoferis gali
“Šiandien jau ir kaimietis, nors gieda ti. Pie, kurie skelbia buk ekonomines drau-;
vi.l
trauktį at4> rinkimams. j kad Fordas nuo to nukentė- vylioti savo merginą, bet nuo
pavomas, bet gdlvoja; savo pasiektus darbus ir at gijos nieko bendro neturinčios su religija, paį;,s. ** jis ne tik nenuken-;
“ >a k“
rastai turi pašalimą
pasaliniu tikslą
tikslu”
_ .
__ __________
• JU ir
liktus uždavinius labai supranta ir jų grio prastai
tėjo, v_x.
bet didelio pelno
pasielr snl mirti.
mirtį,
' žmonės skaitomi pasenusiais,
vėjus sugebą vertinti.
Ir kam gi reikėtą, nuoširdžiai galvojant,' j,jį.ur
65 metą. Išėmus Ken- EUROPOS DARBDAVIAI kė. Europai taip pat yra rei- Į Jeigu neduodi dažnai perŠį kari* norėtųsi prisiminti kooperatinio daryti trukdymų., katalikų kooperatiniam ju-\ucky vlį2įįj' įį 'jįnįį |' "; įė
1 kalinga masinė gamyba. For- žiūrėki automobilio veržtujudėjimo pfcMtarųjų dienų reiškinius, apie ku dėj.n»«; Šis žygis yra nepateisinau,jįgEkono-' 6kiriama k
dumojeCtSp’'
,
H d&š nori būti pionierium.
vus (brekes), tai nors prisiriuos 1928 ^.gruodžio m. 13 d. “Ūkininko” miriįę Kooper.
organizacijų laidojimas Kcntucky vaistybėje - tieAnot žinią, autonjb|$ių ga-į Frkncijos Darbo Federacija rašyk prie geros palaipinės
50 Nr. praneša. Ten skaitome, jog nuo gruo nesudaro kraštui jokios garbės, o atvirkščiai' siog 25Q <lolerf^ į metus
fmintojas H. Ford iš; Detroito, (su tomis Fordo atstovų pažiu- draugijos.
džio 30 d. nustojo veikti dėl dabartinių sun —žalos, nes tuo pakertamas gyventojų sava-1
Kai-kunose turinčius tuos- Mich., išsprendė savo užsie- romis''sutinka. Visi sako, kad jęflrtaįg pavojingiausia da
kių veikimo sąlygą du dideli kooperatiškųjų rankiškumas, iniciatyva ir savą reikalu ge- pensijų įstatyitt|vs valstybini* dirbtuvėj darbininkams masinė gamyba Europai yra’]ų vr;, it
k.,;ri lnik,1
l:s yra “muterka”, kuri laiko
organizacijų ėentrai: Lietuvos Pieno Perdir resnis aprūpinimas, Iš kitos pusės ir nanjiegamyba sumaapgkritims leidžia-' mokėti už darbo dieną po 6 būtina, nes ši gai
ratą automobiliui valdyti.
bimo Bendrovių Sąjunga ir Lietuvos Koope ji koopeiatvvai bijosi steigtis, neturėdami ga ma ^gįgpręgfj, ar jos norj prJ dolerius, mažiausią užmokės- žiną darbo laiką ir
i didina užratyvų Centras.
; rantijos, kad ir jie nebus palaužti. Juk yiena
prje pensijų fondo su- nį, kai kad mokama Detroito mokesnius,
i Trum ras austoj imas prie
Bostono kapitalistas E. A. kunP°
i išvengti iabai ilgą
Mūsų liaudis labai gerai prisimena di vyriausybė jokiu budu negali visų gyvento-! darymQ- Kav-kur tuo reikalu' dirbtuvėse,
pravedami gyventojų referen- ' Tas Fordo išsprendimas Filene yra paskyręs 25,009 ?mkimą kapipės—
džiojo karo laikus. Tuomet buvo atimtas vi jų reikalų patenkinti.”
sas galimumas laisvai apsispręsti savo rei
durnai (balsavimai). Jei dau- daugiausia liečia
Europą., dolerių dovanų, jei kas galėtų j Automobilius iv r saugesnis
kaluose, neleista atlikti tų uždavinių, kurie
Pasaulinis Eucharistijos kongresas 1930 gelis apskričių priešinasi, vai- kur jis įvairiose šalyse turi ištirti palyginamąją darbinin- į už Šoferį.
įmanomi patenkinti tik kultūrinių ir ekono metais bus Kartaginoje, Afrikoje, kur tos rų- stybė nebesutinka tų visų automobilių dirbtuves.
kui gyvenimo brangenybę Als ko lengva sužinoti šofe
minių organizaciją pagalba.
šies kongreso dar nėra buvę. O Kartagina pa- pensijų pilnai pasiimti ant Į Antai Francijoj darbdaviai merikoj ir Europoj, imant
rio netinkamumą? Iš nelaimiu
1
pramoninkai sukėlė nepapras- dom&n įvairius miestus. Kas
Štai jau užgesintas pasaulinio karo gais sirinkta dėl to, kad sekančiais metais bus mi- savęs.
g ų atsitikimą.
ras. Lietuvos valstybė nepriklausoma. Atsi nimas šv. Augustino, šio didžio Bažnyčios ge
Kažin, ar XXX Eucharistijos kongrese
radusioj plačioj veikimo dirvoj, tiek kultū nijaus, 1500 metą sukaktuvės nuo jo mirties, ristijos kongresas vainikuos Afrikos kataliką
mes,
Amerikos lietuviai, turėsime savo atsto- i REMKITE BIZNIERIUS,
riniame, tiek ekonominiame gyvenime prade Kartagina — gi buvo šv. Augustino tėvynė. žygius. Kongreso tema bus: “Eucharistijos
KURIE SKELBIASI
Kartagina yra pasidariusi Afrikos kata praktika pagal šventuosius Afrikos Bažny vą., ar ne? Jau laikas apie tai pagalvoti ir
da reikštis krašto jėgos. Kiek kas beįstengia,
pasvarstyti.
j
“DRAUGE”
imasi kad ir sunkią darbų.
liką judėjimo centru. Trisdešimtasis Eucha- čios Tėvus.”
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(Pabaiga)

— Ja, ja, Zidorėl, padarysiu. Ar jau
parvažiavai, — pralinksmėjo Julė.
— Tik įpilk, sakau... — piktas, ma
tyt,
• kažko Izidorius.
I
Tiršti durnai graužia kūdikio akeles
ir jis dar labiau rėkia. Duoda jam Julė
pieno. Sriūbteli jis kelius lašiukus iš bonkutės, paskui tik purškia ir vėl verkia...
Girgžt, girgžt — trinasi smarkiai įsiinigavusio lopšio kartis..
Ai-dai-dai- dai- dai-dai...
— A-a-a-a...
‘
,
Niūniuoja Julė, kūdikis pasiklauso
kiek ir vėl verkia. Galiau ji nebetenka
kantrybės ir ima pykti...
— Nu, užmik užmik, ko čia taip drtiškais...
■h' •
L
T"
Kūdikis akimirksny nutyla. Be/ tuoj
pasisuka ant šunelio ir dar labiau ima
rėkti, spardytis... Julė jį prispaudžia di
delė pagalve ir dar labiau lopšį krato.
Išsirėkęs ir prisikamavęs kūdiki*
šiaip taip užsnūsta...
• . .
Sėdi Julė. Gilios ir sunkios mintys

lenkia žemyn jos išvargintą galvelę. Prasitrina kelios ašarėlės ir nukrinta žemėn.
O širdelė plaka skausmo deginama.
Staiga ji pašoka, prisiminus ką Izi
dorius liepė. Palieka užmigusį kūdikį ir
išbėga arkliams avižą įpilti.
Tvarte ji ilgokai užtruko. Parėjo bro
lienė. Trobelėj — tuščia. Sugrįžo ir Ju
lė.
— Nu, tu jau pagodai, tur būt, ne
duok Pone Dieve, kur tu matei tokią dur
ną, kad vieną vaiką paliktų!
— Kad Izidorius avižų įpilti liepė..
— Ką čia šneki, sakau! Tau tik tas
Izidorius! Jis paėda, išeina nuo ryto ir
būna iki vakaro. Jam ne galvoj, kas tro
boj dedas, o man viską reik atsiminti!
Vęiaėk, kad kitą kartą taip neatsitiktų!.
Julė nuleido galvą ir tylėjo.
— O bulbių ar nuskutai?
— Prie vaiko būti reikėjo.
— Eik, jau eik... — nebeerzink tik
manęs.
»
. Dar labiau užpyko brolienė. Nuslinprie stalo ir bambėjo:
— Ė, tiktai parsivežė tas Izidorius
į didesniam vargui..
Išgirdo Julė — kurgi neišgirs...

Susimaišė Izidorius . Nejauku jam,
Suskaudo vergšei širdelė. Tuoj pri
siminė motiną. Iš akių pasileido keli bū pasidarė.
— Pareik, Jule, dar kadąt nors... —
reliai stambią ašarų.. Taip dažnai ir to
pats nežinojo ką kalbėjo.
liau buvo...
8.
/
— Ne, Zidorėl, kažin ir tu ar ilgai
Išaušo gegužės sekmadienis. Gražiau čia bebusi — man širdis taip aiškiai sa
sias pavasario rytas. Keliai ir takeliai ką kyte sako...
— Kodėl, Julei?.. — jau maloniai
tik pradžiūvę buvo.
jos
paklausė.
Julė susirankiojo visus savo daikte
— Ne tavo'trobelė, ne tavo žemelė..
lius ir, kitiems dar tebemiegant, pasidėjo
Akimirksny viską Izidorius suprato.
daržinėj...
Kai visi sukilo, ji maloniai atsisvei- • Giliai giliai atsiduso...
— Bet užeik, Julei.. — paprašė at
kino ir rengės eiti.
— Tai kur dabar! — užklausė bro sisveikindamas.
Tačiau dar susisuko ir paėmęs se
lienė.
sers ryšulį panešėjo iki alksnyno.
— Išpažinties... Greit pareisiu..
Grįžo į namus ko tik neverkdamas..
Ir išėjo. Izidoriaus galvon kažkas ne
paprasto dingtelėjo. Jis tuoj paskui Ju Stagia kitaip ėhie galvoti. Netikėtai jam
lę išbėgo. Pamatė ją iš daržinės išeinant galvon užkliuvo ir sergančios motinos žosu dideliu ryšuliu. Tuoj prie sesers pri
— Ale tau tik vieną daiktą, Zidorėl,
šoko...
— Jule, sakyk teisybę: kur tu eini? pasakysiu: kaip Dievą myli, tik jau ank
— Zidorėl, nebeparcisiu..., — ir ji sti nesiženyk — nepulk į bėdą be laiko..
Pats gali suprasti, kokie sviete žmonės.
pravirko...
Mylėk Julę... Nebijok ir pabarti, jei kur
— O kur tu eisi?..
— Pos senąjį guspadorių... Biauri reikės — vis daugiau supratimo turi..
man brolienė... — ir dar labiau ėiAė ašaTikrai Izidorius
buvo apsirikęs.
Bet
A
*
jau vėlu.
I roti..

O vargšė Julė vaikštinėjo po sveti
mųjų pastoges.

liadio pranešimu, graikų senatorius
ir du generolai, kuriuos laikė belaisviais
Tesalijoj banditas Zetzas, buvo paleisti,
valdžiai sumokėjus bandito reikalaujamas
5,000,000 dracnmų. Zetzas jau senai gau
domas ir valdžia yra paskyrusi 1,000,000
drachmų premiją už jo galvą. Tačiau iki
šiol banditas vis išsisaugo ir, prieš
• - X’ i kiek
’
laiko, net iškrėtė savotišką šuosą- Apsto
jęs su keliais pasekėjais vieną tarpeklį
Tesalijoj, jis suėmė visus, kurie pro jj
tą dieną keliavo, ir atrinkęs turtingiau
sius. nusivežė į kalnus, kur už kiekvieną
pareikalavo po 1,000,000 drachmų, —
tiek, kiek už jo galvą buvo valdžios pas
kirta. Valdžia, žinodama, kad banditas
nužudys savo belaisvius, jei jam nebus
sumokėti reikalaujami 5,0(X),(XX>, pasiun
tė pinigus, bet dabar sukėlė visą Tesa
lijos kariuomenę banditui sugauti. Ka
dangi Imndito įžūli drąsa sukėlė didžiau. šią. pasipiktinimą visoj Graikijoj ir pats
Venizelos susirūpino dalyku, tikimasi,
kad šį kartą Zetzas, nepnspruks..(“R.”).
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, kiekvienam asmeniui turėti
neduodama, paskaitos medžia
ga naudojant, daryti prakti
atskirus indus.
„_________
i
5) Kiekvienom žmogui reikos darbo.
štus, nosinę ir kitus panašius kalinga naudoti atskiri rankšDIFTERIJA.
7. IRugpiučio 4 dienai praJei Maskvos komisarai ži
Prof. Kampininkas
daiktus. Be to užsikrečiama' luoščiai.
šyta leidimas surengti jauni
notų, kokie bailiai yra jų
ir per tuos žmones, kurie lan- 6) Saugotis užsišaldyino.
mo teismas klebono sode, ap Ruduo, Pra“tavorščiai” Brooklyne ir
ko sergančius, nepasisaugo- 7) Geriausias apsisaugojiskrities viršininkas neleido; sideda
laiChicagoj, kad, pamatę policja ir tokiu budu perneša bak- mo būdas yro, tai kreipti*
kada
antru
kart kai, kuriais
moną, kareivį ar “neivį”,
terijas ant silpnų, prie ligų pas savo gydytoją ir prašyti,
prašyta klebono klėtyj, kur' oras
j
labai
tuoj šaukia, jog kapitalistai—
greitai
palinkusių vaikų.
i kad vaikus, nežiūrint kokio
tik dalyvių saujelė gali tilp mainosi. Tai
buržujai darbininkus imperiaSvarbiausiu
yra
daiktų
tos,
| amžiaus, įčiepytų atatinkati, leido.
yra
laikai,
listiniam karui ruošia prieš
kaip ir kitų užkrečiamų Ii- mnis vaistais. Tą daryti labai
8. Rugsėjo 1 d. Griškab. kuriuose rei
sovietus, jie visus Brooklyno
gų, saugotis. Apsisaugojimo: ragina ir miesto sveikatos de“Pavasario” susirinkime po kia saugotis
Vabalėlius, Paukštelius arba
Dr. V.
S.
partamento gydytojai.
priemonės:
licija nedavė einamųjų reika nuo difteriChicagos Strazdelius ir BimNARYALCKAS
1) Užsilaikyti kuošvariaulų punkte rinkti į rajoninį jos.
2435 West 69 St.
PADĖKA.
Kai Cliic. ir Brook. komu buk,ųs savo sode “sušaudy
.. į
Chicago, IU.
šia.
suvažiavimą atstovų. Prane
nistai net iš tolo bijo “striel- tų”.
i
Baterija (t«i. Hemlock sisi
2) Prieš kiekvieną valgį N. P. Šv. P. Marijos Sese
šėjui Vengraičiui pasiūlius
bą” j rankas paimti, nes tai
yra uzKreciama
užkrečiama liga ir dėl-'
. .
..
v . svariai nuplauti rankas
visai kuopai važiuoti, polici J
rų Vienuolijai (Vargdienių
reiškia imperialistini karą, Girdėjote, Lietuvoje didžiu
to ji yra pavojinga, ypač vai
3) Burną ir dantis užlaiky- Seselėms) Mariampolėje au
ja grąsino uždarysianti susi
tai Rusijos komunistai didžiau ma yra priešai ir vagys. Bro
kams.
'
ti švariai.
Į kojo:
rinkimą. Vėliau Vengraitis
siu smagumu mokinasi šaudy oklyno laisvamanių laikraštis
Difterijos ir jos priežasčių
buvo policininko tardomas,
4) Prie valgio patartina M. Jatužis................. $131.06
ti ir net didžiuojasi tuo, jei taip rašo: Lietuvos “dabarti
pažinimas daug gali pagelbės-Į
primetant policininko sauvališ
kuris komisaras nei vieną nė valdža gera geriems lietu
ti tos baisios ligos apsisaugo- Į
kai iškraipytas mintis ir ne
kartą taikiklio (cielio) “ne- viams, o bloga — priešams ir
jimui. Svarbu ligai neduoti įmandagiais žodžiais terorizuo
mistina”. Rusijoj dabar net vagims”.
sigalėti, neleisti užsikrėsti, pa
jant tardomąjį. Beto nuova
moterys mokomos šaudyti, vi Sulig to laikraščio, prie
naudojant ypatingus (spesidos viršininkas grąsino griež
sokio karinio “muštro” ir “gerų” lietuvių reikia pris
fiškus) apsisaugojimo ir gy
tesnėmis priemonėmis,
su
ruošiamos už “maistą anuo kaityti visus; socialistus, tau
dymo vaistus.
prask ištrėmimu.
toms”, kaip “draugai” sako. tininkus, masonus, “vilkus”,
Difterijos priežastis — tai į
Maskvoj atidaryta pasilink plečkaitininkus, nes pilniausią 9. Liepos 14 d. ir rugp. 31 bakterija.
sminimo sodas, kur, šalę įvai laisvę duoda ir net pasmerk d. Griškabūdžio policijos raš Šita bakterija gali būti nu-1
rių buržuazinių pasilinksmi tus kalėjiman iki gyvos gal tinėje paduodant susirinkimui kreipta nuo vieno žmogaus,
nimų, įrengta ir šaudymo sky vos paliuosuoja.
leidimus registruoti į tris vie prie kito.
Gi
prie
“
priešų
”
ir
vagių
”
tas, policija šiaušėsi į trečią Užsikrėtimo priežastys;
rius. Čia mokinamos gerai
šaudyti — ne zuikius, bet reikės priskaityti visus kata ją vietą registruoti.
1) Nuo kostančių, čiaudianžmones, nes taikikliai pasta likus, nes jiems mokyklas už 10. Birželio 29 d. Urviniij/ čių žmonių.
tyti ne zuikiai arba antys, darinėja, jų organizacijoms
“Pavasario” kuopelės susirin 2) Bakterijas nuo vieno
tik Romanovų ir kitų kuni neduoda leidimų
susirinki
.
kimas pradėtas leidime pažy- prie kito asmens pereina, pa- j
o
gaikščių statulos. Sakoma, mams daryti,
paskaitoms,! .. ,
... ,.
. .
.
’ i metu laiku, laikantis vietos prastai, tarp kūdikių per —
“nušovus” vieną kunigaikš šventėms — paminėjimams, irInokyWos laikrodžio. Atvykęs žaislus, paišelius, maistą, pirtį, netoliese automatiškai pa t. t ruošti; visą katalikiškąją
1#
y.
sirodo kitas. Ir vėl šauk. Vie- akcjrf nori prislėgti, uždusinti.
... ,
.
,
v,
. Imu, pradėjo trukšmauti, pro- mas pradėtas 10 min. per ank
name kampe pastatyta komu [Be to, da ir dvikojars vilkais'. , ,
, ... v , . , ,
5. VJ
nistą “šmėklos” - Trockio užleido! žodžiu, iš 100 lietu- ***? ™
’.° sti.

Žmonių Sveikata

Braunsteino statula, tik Ji la-jvių Lietuvoje — 90 yra
vra “pnennebai užmaskuota, kad sunku šai ir vagys”, o 10 “geri ” lieir pažinti. Sakoma, kad “šmė tuviai.
klą” Trockį “tavorščįai” kaž Jei kas tam netikite, skai
kodėl bijo šauti. Jis da nega tykite “Drauge” “Laisvoji
Tribūna”.
vęs nei vienos kulkos.

10.(
Po $5.00: O. Augaitė, M

Kavaliūnaitė, K. Vickiutė.

V. Zaboraitė $2.00.
A. Česnauskaitė $1.50.
Po $1.00: O. Matušaitė,
LiŠkauskaitė, J. Grajauskaitė'
O. Zdanevičiutė, O. Slausgal
vienė, B. Burginaitė, S. Pivai
runaitė, E. Kėkštaitė, B. Ne,
nartonis, O. Noreikaitė.
A. Pikelienė 50c.
Brangiems Geradariams ko
širdingiausiai dėkojame. Kas
dien besimelsdamos prašome
Aukščiausiojo, kad Jis teiktų
si už Tamstų duosnumą šini
teriopai atlyginti savo malo
nėmis.
Visa širdimi dėkingos
Jf. P. Šv. P. Marijos Seserys

(Bus daugiau)

3 Naujausi Lietuviški
Rekordai columbia

LAISVOJI TRIBŪNA.
Musų skausmai.

d
♦Va

NEW COLUMBIA UTHUANIAN RECORDS

, Griškabūdis nuo apskrities 15
Parapija — tai KristausJkilm. Rodos, paštas ir tele
fonas, esąs vietoje, negali pa
šeimynos atskiras narys,
kaipo tokiam bendri kataliky tarnauti katalikams. Nekatali
bės vargai — prie širdies. kiškoms organizacijoms tokių
Sunkenybių skaičius pastaru painių nedaroma.
2. Įdėjus į susirinkimo die
laiku katalikams padidėjo.
Valdžios atstovai jų dauginti notvarkę deklamacijas ar dai
lią, nors tik mokymosi tikslu,
nesigaili.
Kat. organizacijos,
kaip apskrities viršininkas išbrau
“Pavasaris” — vienintelė ka kia arba reikalauja 4 lit. žy-,
minio.
talikiškojo jaunimo organiza
cija, vyskupų siūloma, Šv. 3. Griškabūdžio “Pavasa
Tėvo giriama, jos gi veikimui rio” kuopos buvo prašytas
daroma labai suprantamai ty leidimas susirinkti gegužės 9
dienai 13 vai. ir 30 min. duo
čiomis kliūtys.
1. Praėjusių metų lapkričio tas gi leidimas pradėti 13
vai., kada bažnyčioje pamal
mėn. Griškabūdžio “Pavasa
dos.
ris” buvo rengęs savano
riams pagerbti susirinkimą, Birželio 9 dieną panašia?
duotas leidimas ir pasivėlavus
Skelbtąją dieną kuopos pir
mininkas klausė policijos, ar dei pamaldų bažnyčioje pra
gautas iš apskrities leidimas dėti susirinkimą 20 minučių,
(taip visada buvo daroma). policija nedavė susirinkti.
Nuovados viršininkas atsakė 4. Birželio 16 d. dienotvar
leidimo nesą ir susirinkimas kės punkte: einamieji reika
neleidžiamas. Kada susirinki lai, policija nedavė rinkti
mas atšaukta, pavasarininkai Komisijos bažnyčiai puošti
išsiskirstė, policija praneša, organizacijų šventei.
kad gali daryt. Be dvejo, visi 5. Liepos 7 d. ruoštas “Pa
kaltino policiją už suklaidini- vasario” Griškabūdžio kuo
mą: išsiskirsčiusių nesušauk pos lošimas “Šv. Aloyzo pa
šaukimas”. Leidimas gautas
si.
Už policijos kaltinimą, ma vakarai, visi norimieji punk
tyt, išleista apskrities virši tai įrašyti, pačio gi vaidini
ninko drakpniškas įsakymas, mo neįrašyta. Prisiėjo žygiuo
kuris ir šiandie slėgia: susi ti į apskritį, išlaidas daryti.
rinkimui daryt reik pačiam Visų aupratimu — tai tyčia
prašymo padavėjui leidimas kliudymas.
paimti iš apskrities raštinės, 6. Birželio 29 d. “Pavasa
pačiam įteikti jį vietos polici rio” auairinkime Br. Vengrai• •
paskaitą policija sukliudė,
jai para prieš susirinkimą

K. Padleckaitė ............

!• Colių 75c

10189-F

K. MENK ELItINIUTĖ Ir F. STANKŪNAS
Su Orkestro! Akompanimentu
OI. Skauda, Skauda
Liaudies Daina
Al Žirgeli Balnosiu
Liaudies Daina
A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, Duetai

10138-F

ESf*

♦

jr.

i Su Orkestras Akompanimentu
Vanagaitis)
Komiškas Duetas
(A. Vanagaitis)
Komiikas Dustas .

10187-F

18180-F

F. STANKŪNAS, Baritonas
Su Orkestro! Akompanimentu
Piršlybos Amerikoj
Neišpildomas Pralystas

18185-F

NAHANOJAUS LIETUVIŠKA
MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Fr. Yotko. Vadas
Šokikų Polka
Naujų Metų Polka

16134-F

RALPH V. JUŠKA. Baritonas
Su Orkestro! Akompanimentu
Kaip Ai Buvau Jaunas
Kad Širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)

10188-F

BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ
Žydall-Judell (Dainuoja F. Stankūnas—
Orkestrą su Pripuolamu Dainavimu)
Kartike Polka
Orkestrą

10182-F

ANTANAS VANAGAITIS. Baritonus
Su Orksstros Akompanimentu
Atvaiiavo Meika (A. VanagaiUs)
Konsilkos
O Jfls Kriauklai (A. Vanagaitis)
Dainos
ANTANAS VANAGAITIS ir M. ŽEMAITĖ

1

10189-F

•4

OVERKOCIAI

>4^

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA
MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Dainuoja A. ftankevičiua ir Karė Urbas
j .
Fr. Yotko. Vadas
Salia Girele
Orkestrą su
Lik SU Dievu. Panytlle
Pripuolamu Dainavimą 1

18180-F

RICHMAN’S

Komilkoa
Dainos

Liaudies
Dainos

Margarita (A. Vanagaitis)

Komiškos |

Bu Noaiaa (A. Vanagaitis)

Dainos

Materijos, kurios Richman vartoja, yra tokios
kokybės, kad už tokią kainą galima parduoti tik per
kant cash 4,000,000 jardų iškarto... kuprio plaukai
ir lamos vilnos įmaišoma į rudas, pilkas ir mėly
nas spalvas... madnų pasiuvimų, kvaldotų ir kito
kių, spalvos aiškios ir įvairios priemaišos... viši ne
permerkiami.
į>
;

Mados teisingai nustatytos ir puošnus modeliai
... gerai pritaikomi visokioms figūroms... pasiūti
musų pačių dirbtuvėse ir su tikru mokėjimu ir stro
pumu, kokiu gali musų meistrai, kurie yra kartu
kompanijos šėrininkai... parduodama tiesiai jums
su tikru jums sutaupymu perkupčio pelno.
RINKIS BE VARŽYMO — BILE KOKS RICHMANO
SIUTAS, OVERKOTIS AR TUXEDO SIUTAS
NŽ VIENĄ IR TĄ PAČIĄ KAINĄ

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA
MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Fr. Yotko, Vadas
Dainuoja A. Senkevičius
įtariau Lyseles, Valėsi
Joneliu Polkų

Pirkitės šių ir daug kitokių rekordų pas

Establiihed
-'
1879

JOS. V. BUDRIK, Ine.

3417-21 S. Halsted St. Tel. Boulevard 4705

Columbia
Records
“NBW
PROCS&8

t-—Vhra-t»nol Provrdmf-The Records without Scntch

•Magic

)ia\ Notcž’

THE RICHMAN BROTHERS COMPANY

RICHMAN’S VIENATINIS STORA!
CHICAGOJ
114-18 SO. STATE
PRIEŠAIS PALMER

HOUSE

D R A O O

Penktadienis, Spalio 11, 1929
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nekuriuos savaitės vakarus nome kaip besidžiaugti. Para linkėjimai nuo draugijų pir ganui ir toliau gražiai, vieny damos. — Jus atrodote orait.
mininkų, parapijiečių ir sve bėje darbuotis!
Ar galėsite išvežti vilbarį du
bendrai linksmiau praleisti. pija bazare pelnė $1,330.
čių kunigų. Visas šias gražias
Rap.
rnų?
Raporteris.
Telaimin Dievas musų priekalbas ir iškilmes užbaigė
Trakšeliui, savo koresponden- r
-----------------— Taip, atsakė žmogus,—
telius, rėmėjus.
pats
klebonas,
kun.
P.
Gar

vežėjas
negali
taip
Joks
tui, toje liūdesio valandoje, j
prašau man jų pridėti.
Bėgilas.
mus labai nuoširdžia kalba, elgtis su troku, kaip elgias
Mirė Trakšelienė.
reikšdamas visiems daug pa su gyvu
arkliu.
Ar- KŪDIKIS TRUKDO POILSĮ
Po
bazaro.
Spalių 8 d. mirė a. a. Ma
dėkos. Šio gražaus vakaro ve- klį
užkinko
dirbti
rijona Trakšelienė,
moteris
PAVARGUSIO DARBI
dėju buvo parapijos sekreto-iįr jįs veika, nors jJUs vįSų
šeštadienio pavakarį visas
-----------Sekmadienyje,
spalių
m.
žymaus Kenoslios veikėjo, Jo
dangus buvo mėlynas, kaip (Kun. Prano Garmaus pager-jrius p. A. Brusokas.
'dienų neėdęs. Gi ‘'alkanų”
NINKO.
d.,
musų
Šv.
Petro
ir
Povylo
Į
Lie
fuvos rugiuose Vosilka.
no Trakšelio.
bimui vakarienė.
i Labai malonu buvo matyti trolių (be gazolino) negali
“Mano kelių savaičių kūdikio viVelionė buvo tyki ir išmin- bažnytėlėje susirinkusieji į Skaisti sauiutė žėrė malonius
durėiiai sukietėjo
nuo mano pie
Spalių 6 dienų Slieboygano tokius gražius santykius tarp nei iš vietos pavaryti.
no”, pasakė viena motina iš Netinga moteris. Savo įtekme pamaldas turėjo daug gražaus iSpjn(juiįUSi
Prof. K
braskos. “Jis neleido miegoti naktllietuviai surengė puikių va parapijos ir klebono, dėlto ir
z
_
mis ir mano vyras snausdavo ant
teigiamai veikė ant savo vyro ir malonaus įspūdžio.
sekasi
jiems:
dabar
naujai
Vakare lauke pakėlęs akis karienę pagerbimui savo darb
'desko ofise. Po to daktaras patarė
ir padėjo jam daug gerų dar Altoriai buvo gražiai gėlė- matau nesuskaitomų daugyIeško žmogus darbo. * Vie- duoti kūdikiui Castorijos tr jau seštaus ir mylimo klebono kun. parapija nusipirko puikioj
....
-• i
-i
•
[kančių dienų vaikas buvo geresnis.
bų atlikti.
mis išpuošti, uoliųjų Šv. Ka- L Žvaigždžių. Visos žilpa, mir- P. Garmaus jo vardo dieno vietoj penkis akerus žemės 110J. dirbtuvėj
bosas Klausia: Jo vldurėlial veikė gerai ir jis dųuiz„ in <rs»U rHihiil
i«iau «Etwikdė musų poilsio”. SaugoTa mirtimi skaudžiai tapo limiero seserų. H tarpo gėlių I ga Vailinas rytojalls dienel5
Kų tU g 11 tu ut .
,kis castorijos Imitacijų. Fletcberio
je. Parapijos salė buvo pil kapinėms ir jau statomi pui
paliesta ir velionės sesuo p. spindėjo, lyg žvaigždelės pro bazan|. bug graži.
—
Beveik
viską,
—
atsako
parašas reiškia tikrų Castorijų, grynutėlė žmonių. Buvo ir 3 sve kus mūriniai stulpai ir tiesia
nai augmenlnę, nekenksmingų, dakN. Milkentienė, taip-gi žymi debesis, įvairiaspalvės lempe
ŽUlOgUS. ,
.tarai visur pataria jų vaikams lr
Prisiminiau Makabiejaus čiai kunigai. Vakarienė buvo ma graži geležinė tvora.
'kūdikiams nuo sukietėjimo, deglio,
veikėja ir visų gražių darbų lių šviesos. Jų daug žibėjo motinos žodžius, pasakytus sa
- u ell,
sako bosas Jliok gjogų, nerimavimo ir tt.
(68)
labai skani, mat nuoširdžiai Tat, Dieve padėk Sheboyir prieš altorius.
rėmėja.
vo sunui: “Aš prašau, tave, dirbo geriausios parap. šeiVelionės liūdi visi Keno
Bet didžiausis įspūdis —j mano sunau, žiūrėk ant dan- mininkės: A. Brusokienė, M.
hos lietuviai.
tai minia vaikelių — Angelo
įs0 to, kas Junevičienė, O. AidikausAngelo|gttuy
, gauB įr žemės įirr vviso
Rap.
Sargo berniukų dr., Nekalto, yra juose: ir patirk kad Die-Ikienė, O. Stauskienė, M. KiP. S. “Draugo” redakcija Prasidejimo Šv. Paneles mer- vas padarė juos iš nieko, ir sieliauskienė, O. Skerienė ir
rešikia gilios užuojautos p. garnių dr., Marijos Vaikelių žmones taip pat.
pat.”
M
M. Girdauskienė.
Girdauskienė. Prie
Prie stalu
stalų
merginų dr. ir šiaip daug jau
Sekmadienis išaušo giedras, mikliai patarnavo Vytės.
nuomenės ir senesniųjų, kurie 'puikus. Lietuvos prasčiokėliai
MOTINOS dabar
visi priėmė šv. Komunijų, j jaudinančiai
dainuodavo: Gardžiai visi užkandę gėrė
sužino vertę
V ieni
draugijų nariai
tai “Sunkieji darbeliai dėl samdi josi puikia programa. Pir
MAGNEZIJOS darė “in corpore”, kiti pa- ninkėlių, nedėlės rytelis dėl miausia Vyčių choras, uoliai
lavinamas p. O. Pikučiutės,
vieniui.
, nialdauninkėlių”...
gražiai padainavo “Ilgiausių
Kadangi Phillips
Baigiantės Mišioms, mokyk j Parapijonys, išklausę šv.
Milk
of
Magncsia
metų”, “Tolymoj šaly” ir
gelbsti užlaikyti val los vaikučiai ir Marijos Vai- Mišių, paprašę Dievo palaikus sveikatoj ir ge
“Jaunatvėj”. Po to jaunieji
rame upe, tai kiek kelių dr-ja užtraukė gražias mos, po pietų pirmą, valandą
viena motina privalo giesmes —- “Šventoji Mari-1 pradėjo parapijos bazarą. Vi Vyčiai, vadovaujant p. B. Vaš
apie jĮ žinoti.
Sis nekenksmingas ja” ir “Tave, Dieve, garbi-Įsa diena išbuvo šilta, graži, kevičiutei, sudainavo ir-gi sa- I
veik be skonio vais
tas geriausia pašalina nam”.
•
-Saulelė gausiai zere sviesos vo “Ilgiausių metų”, keletą
dainelių ir išpildė keletą I- 11
vaikuose tuos sihiptomus, kurie pa
MODELIS 931
Tuo budu visi atsidavė Ma bazaro dalyviams.
prastai k-jla dėl surūgusių vidurių,
vairių deklemacijų ir muzika- .
vėmimo,
karščiavimo
ir
dieglio.
Nepaprasto ūpo atsirado
Kaipo lengyai
lluosuojantis,
jis rijos Pergalėtojos globai. Jie
lių dalykėlių. Tada įteikta
švelniai veikia, bet tikrai, pašalin pasirįžo ypatingai uoliai šia žmonėse, kuomet musų priedamas
sukietėjimų,
slogas, vaikų
klebonui labai gražios dova- Į
me mėnesyje ją garbinti ir teliai suvažiavo: iš Chicago—
ligas.
nos nuo Vyčių, Jauniųjų Vy- |
Šaukštukas Phillips Milk of Ma- jos pagelbos prašyti klystan Lesauskiai, Kancevičiai, Skro
gnesia atlieka darbų pusės palntės
čių, parapijos vaikelių, treti
kalkinio vandens prirengiant karvės tiems.
deniai, Žudickis etc., iš Blue
'ę
ninkų, atskirų šeimynų ir i
pienų kūdikiui. Daugelis vartojimo
Island — Urbonai; iš Harvey
būdų yra išaiškinti knygoj "Useful
Ra&mčiaus pamaldos.
nuo parapijos puikus gėlių
Information”. JI jums DYKAI bus
Pas mus, šiame mėnesyje, — Daukšai; iš Steger — Gau- bukietas su stambia pinigine; ]
siųsta. Kreipkis į The Phillips Co.,
Hudson Bt., New York, N. ' V. kalbamas rąžančius pirmadie rilai; iš Crete — Nainis. Kuo
Irkdamas žiūrėk, kad gauti tikrų
dovana.
Phillips M'Ik of Magnesia. Dakta nyje, antradienyje ir ketvir-( met parapija užbaigė bazarą,
rai jį ligoniams skirdavo per 50
tadienyje rytais, tuojaus po darbininkės ir darbininkai Sale šių gražių dovanų, pa-L
metų.
"Milk of Magnesia” buvo Chas. Šv. Mišių,
gi trečiadienyje, Pradėjo ratuoti. Ir vėl nebeži-, sipvlė širdingi sveikinimai ir J
H. Phillips Chemical Co. S. V. re
ir šeštadieny
gistruotas
vaizbos
ženklas ir jos penktadienyje
pirmtakuno, Chas. H. Phillips nuo
je, vakare — 7:30.
1875.

LIETUVIAI AMERIKOJE

KENOSHA, WIS.

CHICAGO HDGHTS, U

ROCKFORD, ILL

i SHEBOYGAN, W1S.

SPARTON

Didelė Vakarienė.

IMK T. A. D,
Del Prašalinimo šalčio

Kas yra tas T. A. D.?
T. A. I). yra lluosuojantis,
valantis ir taisantis vidurius
vaistas, T. A. D. tūkstančiai
žmonių vartoja, o milionai
dar nežino.
Jeigu arti nėra gal i nia gau
ti, tai kreipkitės po num.
5221 So. Halsted Street
Chicago, IU.
Tel. Boulevard 6631

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS
T o.l gi nenusiminkit, bet eikit
pas tikrą •peclallstą. ne pas kokį
nepatyrėlį. Tikras specialistas. ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas
jums kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pats. po pilno lšegzamlnavlmo. Jus sutaupysit laiką lr
pinigus. Daugelis
kitų daktarą
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.
Mano Karilo — Scope — Raggl.
X-Ray Roentgeno Aparatas tr vi
siškas bakteriologlškas egsamlnavimas kraujo atidengs man Jūsų
tikras negeroves, ir 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. reutnatlsmo, kirminų, uždegimo žarnų,'sil
pnų plaučių
arba jeigu turit ko
kią
užslsenėjuslą.
įslkerėjuslą,
obroniėką
Ilgą, kuri nepasidavė
net gabiam Šeimynos gydytojui.
Meatidėllokit neatėlę pas mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS
Inėjimas Rūmas 1016
IS W. JACKSON BOULEVARD
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto iki
1 po pietų. Vakarais nuo 6 iki T
Nedėllomls nuo 10 ryte Iki 1
po pietų.

Teko sužinoti, kad “Tlianksgiving Day — Padėkos Die
noje” įvyks Didelė Vakarie
nė kurių rengia Šv. Vardo
jaunųjų vyrų draugija ir Ma
rijos Vaikelių Sodalicija. Šv.
Petro ir Povylo parapijos
naudai.
Musų jauniesiems, ne ma
žiau, kaip seniesiems, rupi
smaugti skola, kad ji ne
smaugtų parapijos.
Visi pas mus linksmai ir
ramiai žiuri į ateitį. Skola,
kuri krinta ant parapijos pa
stačius naujų, didelį namų,
kuriame telpa mokykla su vi
sais moderniškais įrengimais
ir graži, erdvi bažnyčia, nei Į
vienų, rodos, nebaugina.
Tokis žmonių ūpas rodo,
kiek pas juos geros valios,
tvirto pasiryžimo ir pasitikė
jimo, kad, Dievui padedant
viskas eis sklandžiai.
Jaunuomenei atlyginimą.

Musų lietuvių jaunuomenė
— vaikinai ir merginos —
stoja vis skaitlingiau į darbą
parapijos naudai. Jau jie pu
sėtinai išaugino altorių fon
dą; įtaisė gražių dalykų baž
nyčion, kaip va, baldakumą
ir dalmatikų^; dabar rengia
vakarienę.
Taigi atsirado jau asmenų,
kurie svarsto, galvoja ir daro
planus, kad prie bažnyčios
jaunuomenė turėtų sau kokių
nors žaislų ir t. t., kad galėtų»

Bereikalingas
Skausmas!
Nebūk kankiniu bereikalingo skausmo.
Daug kentėjimų tikrenybėj nereikalingi.
Pavyzdin galvos skausmai. Jie ateina be
pasargos, bet nuo jų visuomet galima būti
prisirengus. Bayer Aspirin tabletai suteikia
greitą palengvinimą. įtaikyk bonkutę namie.
NeSiok ploną skrynutę kišenėje. Tuomet jums
nereikės ieškoti aptiekos, ar laukti iki namo
pareisi.
Ir nemanyk kad Bayer Aspirin geras tik
nuo galvos skausmo, gerklės skausmo, ir šal
čio! Skaityk patikrintas direkcijas paleng
vinimui neuralgijos, neuritls. reumatizmo ir
kitų skausmų. Atmindamas vienok kad grei
tas smagumas nuo šių tabletų nėra išgydy
mas; jei skausmai tęsiasi, matyk daktarą.
Bayer Aspirin yra tikri. Apftaugok ’sava
žiūrėdamas to vardo. Visados to pnttes. Vi
suomet saugaus. Niekad nekenksmingo šir
džiai.

BAYER ASPIRIN

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

siygjo
I

Mainome ant jūsų seno Radio ar Fonografo

Lengvus išmokėjimai

J. F. Budrik. im.

Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoacellcaeldėster Sallcylicacld

3417-21 South Halsted Street
LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Kapitalas penkiolika ųiilijonų litų. Padėtieji pinigai
užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
tu. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr.

Telefonas Boulevard 4705

D R
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CHICAGOJE

AKTA

čia žmonės susirinko, kaip, sudėta, rodos, apie dvidešimts
A I
'visi lietuviai šiandien liūdi'dolerių
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
I Ofiso Tel. VIctory 3687
Telefonas Boulevard 1980
' istorinės savo sostinės VilKlebonas jau namie.
4(01 South Aahland Avenue
Of. lr Res. Tel. Hemlock 2374
SPALIŲ 9 D. WEST SIDĖJE Zalatoriutės ir, vedant varg. niaus. Toliau jisai pakvietė
Telefonas Boulevard 7820
*
I
"v
South Albany Avenue
Brazaičiui,
dailiai padainavo e-*"*
gerb. ___
kun.K
MICU.CUV1U1, uunm,
_ Matulaitį pa- ŠV. Panelės Gimimo par. i Res. 8(41
Tel. Proapect 1830
“
Lietuva
brangi
šalelė
”
,
kalbėti
šia
proga.
Jisai
nuro,
klebonas
gerb.
kun.
A.
Bal-į
Ofiso Valandos; 0 iki 18, 1 iki S
Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-18
West Side. — Spalių 9 d.,
dienų, ir 0:80 iki 0:80 vakare
”, dė savo prakalboje į tautos Itutis jau grįžo iš Šv. Kry8133 S. HALSTED STREET
t. y. gedulo diena West Sidėje ‘Kur Nemunas ir Dauguva
_
Antras ofisas lr Resldenclja
4608
S.
ASHLAND
AVĖ.
buvo gražiai paminėta Rytą “Leiskit į tėvynę” ir “Vii- susidarymą, į lietuvių Tautosj žiaus ligonines sustiprėjęs po Res. tel. Van Buren 6858
(504 S. ARTESIAN AVĖ.
Netoli 46th Street
Chicago. Ilk
operacijai.
Parapijiečiai
tuo
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
ir vakare bažnyčioje buvo at- niaus kalneliai”.
garbingą praeitį, kiek Vilvak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-( po
džiaugiasi.
laikyta pamaldos už žuvusius j p© - dainų pirm. pakviečia (nius buvo prisidėjęs prie Liepiet: Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Rea. Tel. Mldway 6612
Rap.
' šventadieniais pagal sutarimą.
Lietuvos gynėjus. Be to, va- kalbėti kun. Petrauskas, kuris tuvos garbės, o taipgi į daGYDYTOJAS LR CHIRURGAS
kare gražų pamokslą bažny-’savo kalboj pirmiausia pas- (bar kenčiančius vargus. Kun.
cttyip vattttpvob
Sulte 806
1676 Milwaukee Avė.
Tel. Brunsvick 0(84
Republic 8436
Tel. Canal 6764
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
čioje pasakė prof. kun. Vait-J veikina susirinkusius nuo vi- K. Matulaitis kvietė lietuvius jWEST SIDE NAUJIENOS,
Oakley
Avenue
lr
24-tas
Street
Valandos; nuo 8 Iki 7:80 vai. vak
kevičius.
Los Lietuvos, gražiai apibu- burtis arčiau į vienybę, kad j
Telef. Canal 1713-0241
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 8 vai
Valandos:
2 Iki 4 p. p. Panedėllais
po
pietų.
8:30 vai. vakare parapijos' dina Vilniaus reikšmę Lietu- lietuvių katalikų niekas nepa-l X Šio mėnesio 6 dieną Aušlr Ketvergala vakare
salėje įvyko iškilmingas po- vai ir nurodo budus jam jėgtų skriausti nei Tėvynėje ros Vartų mokykloje įvyko
GYDYTOJAS,
Kolegijos
Rėmėjų
17
skyriaus
CHIRURGAS
Ofiso
Tel.
Canal
8118
sėdis gedulo dienai paminėti.'atgauti. O tie budai, tai do-(Lietuvoje, nei užgrobtoje vilNamų Ttl. Lafayette •••>
IR OBSTETRIKAS
Žmonių susirinko nemažai. iringurnas ir tautinis visų lie- nijoje. Tik visi kartu veikda- susirinkimas. Nutarta a) atsiGydo staigias ir chroniškas ligas
Posėdį atidarė gerb. kleb. ku tuvių susipratimas, didelis mi galėsime tarti galingą žo- lankyti J M. Kun. P. Kudirvyrų, moterų ir vaikų
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
patriotizmas,
kuris
sudarys
i
katalikų
prispaudėjams
kos
sutiktuvių
puotoje,
kurią
nigas L. Draugelis . Garbės
DARO OPERACIJAS
Ofisas 2403 W. 63 Street
OFI8AH
pirm. pakviesta p. J. Krotkus, • tokią jėgą, kad ir kelis syk Tėvynėje ir pajėgsime savo rengia Kolegijos Rėmėjų Chi
Kertė So. Wcstern Avenue
Ligonius priima kasdienų nuo
1900 S. HALSTED STREET
Tel. Prospect 1028
Metropolitan bankos
vice-: mažesnė ūži priešą Lietuva pa gausia ranka išlaikyti kata cagos apskritys; b) įgaliota
pietų iki 8 vai. vakaro.
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
NAMAI:
Nedėliomis ir seredomis tik
p.
Juozapas
"Gikis
17
skyriaus
prez., sekretorium — Ig. Sa- jggs savo troškimus realizuo- ‘ bkų kulturinias įstaigas Vii
Tel. Canal 2830
iškalno susitarus
vardu
pasveikinti
musų
pir

4193
ARCHER
AVĖ.
Valandos; 2-4 po pietų lr 7-9 v. v.
kalas.
ti. Priminė gerb . kalbėtojas muje ir kitur.
Nedelioj pagal susitarimų
Ofisas ir Laboratorija
Peldžiųe kuris I Valandas; prieš pietus
.
P-as Krotkus, taręs Įžangos kaip ne ką didesnė už Lietu-’ Žmonėms panorėjus, kad bu mininką .Antaną
. e
pagal sutartiIr X-RAY
žodį, pakvietė kalbėti klebo vą Belgija pasauliniam karui K1 tiems tikslams padaryta šiomis dienomis išvyko Kana- iNomuose 2-4 po piet. ofise e-8 r. v.
2130 WEST 22nd STREET
Ofiso Tel. VIctory 6898
Rezidencijos Tet Drexel 9191
ną, kuris pasakęs gražią Įžan užsidegus, būdama tautiniai rinkliava, surinkta $20.50. Už don apsivesti su savo sužieCHICAGO
našlaičių- dotine ten atvykusią iš Ro- Tel. Hemlock 8161
ginę kalbą susirinkusius su susipratusi, pasipriešino ga kuriuos Vilniaus
Tel. Lafayette 5793
pažindino su svečiu kun. Pet lingai Vokietijai ir tuo budu įvardu
nuoširdžiai dėkojo kiškio; c) Kolegijos Rėmėjų
Seiman,
busiančiame
27
spa

rausku.
i užpakaly savęs davė galimy- • pirmininkas.
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Po klebono kalbos pakvies bės prancūzams gerai pasi-J Aukojo po 1 dol.: K. Že- lių Aušros Vartų svetainėje
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Valku lr visų chroniškų ligų
2486 West (9 Street
ta Aušros Vartų parap. choro ruošti vokiečius sutikti. Iš ki- ‘ romskis, P. Žiebrienė, Kun. išrinkti atstovais Kun. Drau
Ofisas 3102 So. Halstel St. Chicago Vai.: 2 lkl 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
ryte, 1—4 p. p. 8—9
arti 31st Street
mergaičių kvartetas, suside tos pusės milžiniška Rusija,! Vaitukaitis, J. Blažis, B. Gry- gelis, Radzevičienė, Šiaulienė, Vai.: v.9—v.19Nedėlioj
susitarus.
Office; 4459 S. California Avė.
Pestininkienė,
Motuzienė
ir
balandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet,
Ątroškienė.
dantis iš p-lių: Varaniutės, nupuolusi doroje, kas pražudo bas, Paulienė,
Nedėlioję pagal sutartj
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
Lobikiutės, Bagdonaitės ir ir patriotizmą, ne tik pralai- {Juscienė, Kudienė, M. Barš- Usaitė; d) paaukota Seimo rei
10-12.
|
kalams $5.00; e) Adventų pir
mėjo karą su maža Japonija, tienė, Klidienė, Šmitienė,
mą sekmadienyje ruošti Rė
bet pasauliniam kare visai Smulkiais $8.50.
I
ADVOKATAI?
mėjų skyriaus naudai rojaus 4910 So. Michigan Avenne Tel. Wentworth 3000
susmuko ir suvirš šimtą milio
Rap.
Rez.
Tel.
Stewart
8191
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vakarą.
Tel. Kenwood 5107
nų tikrų rusų šiandie keli žy- ..............
X — Spinduliai
Ofisas
2201
West 22nd Street
dai valdo ir ji žydišką vergiją ' MINĖJ O GEDULO DIENĄ,
X Ateinančiame sekmadie- Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
Cor. So. Le&vltt St. TeL Canal 6221
velka. Taigi Vilniui atgauti
-----------j nyje Chicagos arkivyskupija nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
ADVOKATAS.
Gydytojas ir Chirurgas
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Avenue
Tel. Republic 7868
būtinai reikalinga visiems su Marąuette Park. — Ir čia paskelbė visoms parapijoms šventadienio ir ketvirtadienio 6558 SO. HALSTED STREET
52 East 107th Street
Valandos I — 3&7 — 8 v. y.
lietuviai katalikai gražiai ini- katalikiškojo aukštojo mokslo
Kampas Michigan Avė.
sipratimas.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Tel. Pullman 5950 ir 6377
Po tos gražios paskaitos, n^° Spalių Devintąją
mu- rėmimo rinkliavą.
Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6918
I Tel. Canal 02 57 Res. Prospect <819
Miesto Ofise Pagal Sutartj:
renkaina aukos Vilniaus naš- (Sl? tautos gedulo dieną Ryte
X Orus atvėsus
ir
neįpraOFISAI:
127 N. Dearbom Street
-k
laičiams. Surinkta 42 dol/ir vakare buvo Pildos už
1446 S. 49 Ct.
2924 VVashington
Rooms 928 lr 935
tus prie kambarių šildymo
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
&i
Tel. FrankUn 4177
3464 SO. HALSTED STREET
60b. Pridėjus bažnyčioj su- !tuos karžygius,
kurie žuvo
daugelis dabar gauna slogą ir Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461
rinktus 8 dol., viso pasidarė ' begindami Vilnių. Vakare baž
pietų Ir 8 iki 8 vai. vakare
Gydytojas ir Chirurgas
kitokius mažus užsišaldymus.
Telephone Central 6928
Res. 8201 S. WALUACE STREET
50 dol. 60c. Aukojo sekantieji: ^^oje padaryta kolekta VilX Nepamirškime musų kai
1821 SOUTH HALSTED 8T.
Gydytojas ir Chirurgas
J. Krotkus 5 dol.
|niaus našlaičiams.
mynų šv. Kryžiaus parapijos
Rezidencija 6600 S. Arteslan Avė.
REZIDENCIJA
M. Balčiūniene, Karlavi-I F°
8aJėje,.
Valandos. 11 ryto lkl 8 po pietų
sidabrinio jubilėjaus, kurį už OPTEMITRISTAI 4729 W. 12 Pi.
Nedėliomis
6 lkl 8:30 vakare
v.
,
t
ta
... . prakalbos ir programelis. Kal
ADVOKATAS
Tel.
Cicero
2888
Susitarus
cius, kun. L. Draugelis ir A. ... ,
, T
,v.
poros metų ir mums Aušros
I
T>
,
n i ,
;bejo kun. J. Jusevicius ir p.
134 North LaSalie Street
Rudinskas po 2 dol.
lT
41 ,
Vartų parapijonams priseis
CHICAGO, ILLINOIS
t» i j i
T.r tt
,.’L. Simutis. Abudu kalbėjo
Po 1 dol.: K. Usaite, p-le. .
minėti.
Nuo 9:80 Iki 5 vai. vak.
D E N T1 S T A I
n
n
r .■ . n
aPie. Vilniaus
padetj ir jo. vaLocal Office; 1900 So. Union Avė. IT n
Krotkaite,
O.
Dačiohene,
O.'
..
.
Perkėlė savo ofisų po numeriu
Tel. Roosevelt 8710
tt j -i •
• tt /r. v , • - davimo reikalus.
Gražiai pa-.
Vai. nuo 6 lkl 9 vai. vak.
Office Boulevard 7042
Budrikiene, V. Glebauskiene, l. .
. _
‘DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI
T _
,x_ dainavo p-ni D. Kaminskiene,
4729 S. Ashland Avė.
V. Jusevičienė, J. Lecaite, • . _ v
. .
__
p-ni Ozeliene ir p. Kamins ČIUS NUOLAT AUGA.
^UECUALISTAS
A. Kairaitė, Ig. Sakalas, B.
APSIMOKA SKELB
Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
kas. Solistams akomponavo
LIETUVIS DENTISTAS
Bardauskienė, Varanienė, A.
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
TIS “DRAUGE”
muz. B. Janušauskas.. Aukų
pietų: 7—8:80 vakaro
Fabijonas, V. Sadauskas, J.
ADVOKATAS
4645 So. Ashland Avenue
Nedėliomis 10 lkl 12
LIETUVIS AKIŲ
Ant Zaleskio Aptiekos
Mikolainis, P. Dobrovolskis,
TELEFONAS MIDVVAY 2880
11 So. La Sulle St., Room 2001
SPECIALISTAS
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-8 I. Pronskus, V. Radzevičius,
Tel. Canal 6222
Vakarais
Palengvins aklų įtempimų
kuria
J. Markevičius, V. Juodelis,
8241 SO. HALSTED STREET
Tel. Boulevard 1401
esti priežastim
galvos skaudėjimo,
Tel. VIctory 0562
svaigimo,
akių
aptemimo,
nervuotuJ. Gikis, p. Šliogerienė. Kitos
7-9 v. v. apart Panedėlio lr
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai
mo, skaudamų aklų karštj. Atitai
Pėtnyčlos
smulkiomis.
ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ
sau kreivas akis, nuimu cataractua.
DENTISTAS
Atitaisau trumpų, regystg lr tolimų 2201 WEST 22nd STREET
Gydytojas, Chirurgas lr Akušeris
Po to da p-lė A. Varaniuregystg.
(Kampas
Leavitt
St.)
Prirengiu teisingai akinius visuose
3343 SO. HALSTED STREET
JOHN B. BORDEN tė, mėgiamoji Westsidės dai
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
Valandos* Nuo 9 iki 12 ryto
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
mas su elektra, parodančia mažiau
nininkė, padainuoja solo “Ty
nuo 1 lkl 9 vakare
(John Uagdzlunas Borden)
7—9 vakare
sias klaidas.
Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų
kiai, tykiai Nemunėlis te
ADVOKATAS
Speclalė atyda atkreipiama moky
Krautuvės Amerikoje
i ‘
ka” ir “Siuntė manė moti
klos vaikučiams.
Tel. Bmnsirick 6624
105 W. Adams St. Rm. 2117 nėlė”. Ak. p. Brazaitis.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
DR. A. J. GUSSEN
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
Telephone Randolph 6767
IA aplaikysite veiklesnį ir
Pirmininkui pareiškus pade
Lietuvis Dentistas
12 po pietų.
.
16 RUSIJOS
1876 MILWAUKEE AVENUE
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak
mandagesni
patarnavimą
per
kos žodžius kalbėtojams, pro- i
Valandos;
9-12,
1-1,
6-6:26
4712 S. ASHLAND AVĖ.
■okmadienlats Ir trečiadieni ala
Gerai lietuviams žinomas per 28
patyrusius ‘ pardavėjus ir radio
gramo dalyviams ir (usirinTelephone Roosevelt 6060
pagal susitarimų.
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
Tel. Boulevard 7589
rurgas ir akušeris.
mechanikus; kainą rasite vieną ir
8 lkl 6 ryte Tel. Repui). 6600 kusiems už aukas, pakviesta
Gydo staigias
lr chroniškas 11klebonas, kuris iškilmingąjį
teisingą visiems •• pasirinkimas
gasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau
Tel.
Lafayette
6826
posėdį uždarė 10 vai. vakaro.
didesnis ir vien tik iš atsakomingų
jausius metodus X-Kay lr kitokius

DR. M. T. STRIKOL

DR. S. A. BRENZA

DR. J. P. POŠKA

DR. T. DUNDULIS

DR. R. G. CUPLER

DR. A. RAČKUS

DR. A. L. YUŠKA

DR. J. J. KOVVARSKIS

DR. V. S. NARYAUCKAS

DR. A. A. ROTH

DR. A. J. JAVOIŠ

A. L. DAVIDONIS, M. D.

J. P. WAITCHUS

DR. S. B1EZIS

DR. H. BARTON

DR. A. J. BERTASH

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. S. A. DOWIAT

F. W, CUERNAUCKAS

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. CHARLES SEGAL

DR. C. Z. VEZELIS

A. A. OLIS

Geriau Busite Patenkinti,

DR. G. I. BLOŽIS

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. HERZMAN

JOHN KUCHINSKAS

Rap.

Radio išdirbysčių, kaip tai:

Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street

Telefonas Canal

2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va

kare. Seredamis ir Pėtnyčio

mis nuo 9 iki 6.

I

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)
ADVOKATAS

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Baulevnrd 2806
residenciJA:
6616 So. Rockvrell Street
Telef. Republlo 9728

25 METĮĮ PATYRIMO

JOHN ŠMETANA, 0. D.

SPALIŲ 9 D. PRAKALBOS.

Pasibai-I
gus spalių mėn. pamaldoms’
bažnyčioje, žymus būrys lietu-'
vių susirinko į parapijos sve-'i
tainę, paminėti Vilniaus ne
tekimo devintąsias metines
sukaktuves. Federacijos sky-'
riuus pirmininkas p. Vaiciekauskas atidarė susirinkimą
ir paprašė gerb. kun. Pr.
Vaitukaičio prabilti j susi
rinkusius žmones. Gerb. kun.
Pr, Vaitukaitis dailiai papa
sakojo kokiais tikslais šiandie
Brighton Park. —

RADIOS

y R

a d i os

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY

1025 WEST 18 STREET
Boulevard 7589
Res.

Hemlock

7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS

PADA
JL Radios KIMBALL
radios

DENTISTAS

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

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

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
akinių

1801 South Ashland Avenu*

4177-83 Archer Avė.

2536-40 West 63rd Street

Telephone Lafayette 3171

Telephone Hemlock 8400

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

4193 Archer Avenue

OPTOMETRISTAS

JĮC/l RADIOLAS Atwator Kent

elektros prietaisus.

Phone

Cicero

721

DR. HELEN M. WISNOW

Platt Bldg.. kamp. 16 St 1 aukštas
Pastehėkit mano Iškabas
LIETUVE DENTISTĖ
Valandos nuo 9:20 ryto lkl 1:20 TO
X-Ray
karo. heredorals nuo 9:26 lkl 12 v.
2137 S. CICERO. AV. CICERO, ILL.
ryt*». Nedėliomis nėra skirtų
Valandos: 9-12 A. M. 3-6, 7-9 P. M.
valandų. Room S.
Trečiadlena pagal sutarSnoa
Phone Ganai 1112

VALANDOS: Nuo 10 — II pietų lr
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Itea So. Phort
2238, arba Randolph 6800.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nuo 10 lkl 12 dienų.
Nuo 2 iki 8 po pietų.

penktadienis, Spalio 11, 1929
šioj kuopoj kaikurios narės site parduoti už $1,000 arba nis susirinkimas įvyks penk
SKOLINA PINIGUS. DARGIS OOMPANY
gražiai pasidarbavo. P-nia A. da mažiau. Be to, jie sykiu tadieny, spalių 11 d. 7:30 vai.
Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus dėl Budavojlmo Ir Tai
symo Namų. Taip gi dėl atnaujinimo senų Morgečlų. Mes Tarpinin
Nausėdienė aukojo didelius atgabena didžiausį nešvarumą vakare, Amalgamated centre
kaujame Insurance Kompanijoms ir Spulkoms.
ir visapusiškų visos apielin- name, 333 So. Ashland Blvd.
Inšur Įname automobilius, namus Ir kitas nuosavybės.
AŠTUONIOLIKTOS KOLO- tinkas, sveika, žmonės links- ir gražius gintarus, kad leis
DARGIS COMPANY
Visi
nariai
ir
narės
malonėkit
kės
nupuolimų.
2458 Wcst OOtli Street
Telefonas Hemlock 6050
NIJOS ŽINUTĖS.
; mus ir labai vaišingi. Grįžo tų išlaiinėjimui Karmėlavos
susirinkti
paprastu
laiku.
Todėl
visi,
kurie
tiktai
ga

ūkio mokyklos naudai. Padapo 20 svarų sunkesnės.
K. Navickas, rašt.
X Grįžo iš Lietuvos taip-gi j ryta laimėjimo knygutės, bet lite, jaučiate didelį pavojų
X Jau kelios savaitės kaip
KAS BUS UŽSIENIŲ REI
savo nuosavybei ir nenorite,
Del geriausios rųšies
serga Antanas Štukis. Ran ir p. Zaluginas. Jis sako, kad per du metu tie gintarai da
ir patarnavimo, šaukit
Dievo
Apveizdos
Par.
—
KALŲ MINISTERIS?
kad jūsų nuosavybė paliktų
_
n..... ________
GREEN VALLEY
dasi miesto *.
ligoninėj.
Buvoturint kelis dolierius Lietuvoj neišlaimėti. Rugonių daug girPRODUCTS
Susivienijimo
Brolių
ir
Sese(
geras darbuotojas draugijose'galima gyventi geriaus kaip dėt. Ar ne laikas būt kuo- nieko neverta ir pi išeitų jom-»
Olselts šviežių kiauši
Kadangi p. Tūbelis užsie
nių, sviesto ir sūrių.
ir parapijoj. Linkime jam 'Amerikoj. Įsiklausę jo kalbos pos valdybai subrust ir Šį savo sunkiai uždirbtus centus rų Lietuvių draugystė laikys
Wm.
J. Kareiva
greitai pasveikti ir vėl dar-!daugelis pavasarį žada va- reikalų sutvarkyti koankšciau prarasti, būtinai ateikite šį labai svarbų mėnesinį susi- nių reik. ministerijų pasiėmė Į
Savininkas
žiuoti Lietuvon apsigyventi. šia. Gintarų kaina (be muito) i vakarę į masmitnigų, kuris rinkimų spalių 13 d., 1 vai. tik valdyti laikinai, tai kas
buotis musų tarpe.
4644 So. Paulina St.
!yra $40.00. Daug kas jų lau- įvyks Lietuvių Auditorium, po pietų, parapijos mokyklos bus tikrasis ministeris, ligšiol
B.
Tel. Boulevard 1889
X Grįžo iš Lietuvos p. Pu3133 So. Halsted St., 8 vai. 3 kambary. Kviečiami nariai dar nežinia. Kiek teko patirkia
ir
tikisi
laimėt.
žauskienė su dukterim. Sako
susirinkti ir užsimokėti visus ti, daugiausia kall>aina apie
Sųjungietės, meskit vaikiš vakare “sharp”.
IŠ MOT. SĄ-GOS 1 MOS
si. turėjusios geras atostogas.
mokesčius.
Į p. Sidzikausko, Liet. ministekus vaidus ir stokit vienybės jMinėtam
*"*^®*** masmitinge bus
KUOPOS.
Sako, Lietuvos oras labai paDabar ir moterys yra pri-Į rio Berlyne, kandidatūrų. Taip
________
-darban
žvmųs kalbėtojai, kurie išaišBridgeport. — Gruodžio 13J
Sųjungietė.
,kins visų reikalų labai plačiai imamos tokiomis put tiesomis, pat minimas, kaip būsimas
GRABORIAI:
...... — <
•
nur°dys, kų mes turime kaip ir vyrai iki 40 m. be įs- J užsienių reik. ministeris Liet.
d. sukanka lygiai 15 metų i
nuo įsisteigimo Moterų Sų- BRIDGTPORTO LIETUVIAI veikti’ ka(L «PsisauS°3us nuo to3imo mokesčio. Tat, moterys atstovas Prancūzijoj p. P.
R.”
NAMŲ SAVININKAI
‘to PavoJaus- Tarp kalbėtojų ir vyrai, naudokitės gera pro- Klimas.
jungos 1 kuopos, Šv. Jurgio1
i bus “Draugo” redakcijos at- ga.
parap. Įsisteigus 1-mai kuo
SAUGOKITĖS!
kranas dėl sinkos, ku
Lietuvis Graborlua
'stovas p. P. Gudas, “NaujieValdyba.
Prof Voldemaro ministeriu risDubaltavas
pai, įsisteigė, galima sakyti,
maišo šiltą Ir šaltą vandenį. La
Patarnauja laido
bai
geras daiktas dėl
kuknios.
kabinetui atsistatydinus, Kau- Tik
tuvėse kuoplglauela.
visa Moterų Sų-ga. Šioji kuoNuo baltos rasės išdavikų, ■” redaktorius P. Grigaitis
.................................................... $3.98
Reikale meldžiu at
REDAKCIJOS
ATSAKAI.
redaktorius
,ne ir provincijoj apie dabar
pa gyvavo gražiausioj tvarkoj lietuviškų komunistų, kurie'ir
^aaros
sišaukti,
o mano
Balto ąžuolo bačkutė šešais lan
darbu busite užga
tinį
padėjimų
visų
daugiausia
ir
sutikime
per
suvirš
de'
da
negirdėjote,
tai
turite
rim;
Vaidila
Be
to
’
bus
Var
'
kais išdeginta.
nėdinti.
Koresp. .......
Apie
Chicagos kalbama. Atsistatydinimas vi- 10 Gąl. ,......................................... $3.19
šimt metų. Tame laike daug tai susirūpinti savo nuosavy- Jdos A1<lermanas JAlison,
Tel. Roosevelt ISIS
5 Gal................................................ $2.30
arba 2518
nuveikta tautos ir bažnyčios bės Verte. Turite greitai veik-!joseph Novicki’ K
Kiras,'Varg. susirinkimų jau buvo > suomenės sutiktas palankiai,
1114 W. 28rd Place
Stogui popierius 3 ply raudonas
labui. Bet dabar liūdna. Jau ti ir prisidėti prie Bridgepor- State ^epresentative George įdėta kito mus koresponden- '
«R.’> Ir žalias su smala ir vinims.
Chicago. I1L
Rolls ...................................... ......... $1.98
kelintas 'šios kuopos susirin-'to Lietuvių Namų Savininkų Gary Noonan’ Alderman 13. to, tat T. korespondencija Be
PRISTATOM VISUR
konas nebeįvyksta skaitlin- Susivienijimo, kad išgelbėti1 vardos Jo8> B- McDonougb ir tilps.
keletas
Mandagus _ gesnis, kaip 4-5 narės. Narių savo sunkiai įgytų namelį nuO;Ke
^.ias kitų žymių 1asmenų.
4414 So. Rockwell Street
Gerpcnia ir
tarpe vaidai, pletkai, šmeižtai.' visiško pražuvimo. Lietuviški! . . 1 BndSeP°rto namų sa- PLATINKITE “DRAUGĄ”
nis už ki fl > tai
Ši k-I" P“ komiuiistai tvirtai uŽMspy.v,
blznl<“rlai ir kiti
Chicago, UI.
3518 So. Halsted Str.
Telefonas Lafayette 4689
Ziraas
P ‘ar' ilp- ™t«s buvo it šviesi kad būtinai parkviest! juodu-iros Mllos
1
Gražiausias Teatras Chicagoj
[žvaigždutė visai organizaci- kus Bridgeporto kolonijommasmitingų. Tas yra I

C H I C A G O J E

S. D. IAGIIAWICZ

Ji F. EUDEIKIS

Luuumiu

KOMP
i *iai- Kodel jinai dabar Prade-j
l\umi ■
da

visi kai
žinote, kiek verta pra-!į viskas
labai svarbus
- Tas
daroma, reikalas
kad apsaugo-

MILDA

MODERNIŠKAS TEATRAS

3140 So. Halsted St.
Štai, du metai atgal, atvy- kokių kolonijų. Jeigu tavo na- ! ,)U‘S tanustos ir visil kltll nu0‘
Didysis Ofisas:
savybes.
4605-07 So. Hermitage Avė. kus L. Katal. Mot. Dr-jos at- mas buvo vertas $5,000.00, Maskvos davatkos ir lietu PĖTNYČIOJ IR SUBATOJ
stovei, p. Pikčilingienei, ir tai, juodukams užėjus, turėSpalio 11 ir 12
Tel. Yards 1741 Ir 1742
vių
išgamos
užsigeidė
būtinai
SKYRIUS
“THT COCOANUTS”
4447 So. Fairfield Avenue
ant savo
pastatyti,
, . . y.
y™ i Dalyvauja Mara Broliai. VeiSKYRIUS
pergabenti
j
sių
apielmkę
juo , ,
..
- k
1410 So. 49 Ct. Cicero
dus
“
brolius
”
?
Todėl
,
kaias
P
lInas
3™kų.
Tel. Cicero 2794
,
J.VVIVI
VISI
SKYRIUS
8201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 3201

AGNIEŠKA
DAPKIENĖ

J. F. RADZIUS

(Po tėvais Samuilikė)
mirė spalių 9, 1929
2:10
vai. ryto, 38 metų amžiaus.
Kilo iš Raseinių Apskričio ir
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
j Nekalto
Prasidėjimo bažnyčią,
kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą. R<o pamaldų bus
nulydėta i Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę;
vyras, sunai, dukterys, brolis,
brolienė ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Lachavičius, Roosevelt 2515

.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
CHICAGOJE
Laidotuvėse
pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie arabų ifldlrbvstės
OF.’SAS
448 West 18 St.
Tel.
Canal
4174
SKYRIUS:
8238
So. HalsAd Street
Tel. Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes nutari
me išlaidų užlaikymui
įkyrių.

Nauja, graži
plyčia dykai.

ko

A. + A.
EMILIJA
LUKAVIČIENĖ

(Po tėvais Gurlckaitė)
• mirė spalio 7, 1929 m. 11
vai. ryto apie 40 metų amžiaus
Kilo iš Kretingos
Apskričio,
Skuodo Parap., Trubokių Kai
mo. Amerikoje
išgyveno
18
metus.
Paliko dideliame nubudime
vyrą Ignacą, dukterį Stanisla
vą 14 metų, sūnų Stanislovą
12 metų, pusseserę Petrone? ę
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
Antioch,
III. Laidotuvės įvyks subatoj,
spalio 12. Iš namų 6:30 vai.
bus atlydėta į šv. Petro (An
tioch, III.) bažnyčią, o iš ten
J šv. Mykolo par. bažnyčią
North Side, Chicago, Ilk Po
pamaldų bus nulydėta
į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuludę:
vyras, vaikai, pusseserė, broliai
ir giminės.

I. J. Z O L P

3307 Auburn Avenue

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

budėkite ir saugokitės nuo to
pavojaus. Atvykę
išgirsite
daug įdomių dalykų.
Bridgeporto Namų Savinin
kų Susivienijimo Komitetas
Masmitingo.

A. PEIKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką
pa tari.svirną.

BUTKUS

Patarnavimas
visose Chica
gos dalyse ir
priemlesčuose.
Grabai
pigiai
net už 825.
OFISAS
*238 South
Halsted St

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

710 West 18th Street
Canal

3141

f

g9

Telefonas Yards 1129
4424

80.

Rockvcoll

St.

STANLEY P. MAŽEIKA

Virginia 1290

GRA BORTUS IR
BAL8AMUOTOJA8

EZERSKI

Turiu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

LIETUVIS GRABORIUS
Ofisas:
<968 8. MARSHFIELD AVENUE
Tel, Boulevard 927 7

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, UI.
V

H

Į

ONOS JUREVIČIŪTĖS
Mirusios spalių 9 d.
1928 m. Gedulingos pa
maldos bus atlaikytos Šv.
Panelės Gimimo par. baž
nyčioje pirmadienyje 14
spalių d., 7:30 v. ryte.
Ona ir Laurynas Jure
vičiai kviečia į šias pa
maldas visus pažįstamus,
draugus ir gimines į bran
gios savo dukrelės metinį
atminimų.
A. a. Ona Jurevičiūtė
yra gimusi Chicagoje,
buvo baigusi katalikiškų
Higb School ir mirė tu
rėdama 22 m. amžiaus.
Nuliūdę;
Tėvai, Broliai ir Sesuo.

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

VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai
Graži Muzika

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO

TĖMYKITE

PRANEŠIMAI.

Tel. Prospeet 4906

A.
A

Vitaphone Vodevilio aktai į

Stebėtina proga gabiems
pardavėjams. Turi galėti im Savininkas R. Andrellunas
I. Nausėda,
tis su savimi nedidelį stakų
V. M. Stulpinas.
Užlaikau visokių auk
labai reikalingo visam pasau
sinių ir sidabrinių dai
ktų, vėliausios madas
liui daikto. Švari, patraukian
-adio, planų rolių, reti prekė. Parsiduoda namams,
aordų Ir tt
Taisau
laikrodžius ir muzikos
krautuvėms ir automobilių sainstrumentus.
West Side. — Nek. Pras. vininkams. Turi turėti apie
2650 West 63rd St. Ghieago.
Merg. draugijos extra susi $200.
Telefonas HEMLOCK 884<
rinkimas įvyks spalio 14 d.,
C. C. CHAMBERS
mokyklos kambary, tuoj po
863 E. Pershitig Rd.
BRIDGEPORT KNITTINO
Ražančiaus pamaldų. Visos
SHOP
narės privalo atsilankyti.
ANT PARDAVIMO
Korespondentė.
Turime 4 lotus pardavimui, Neriam vilnonius sveterius — sto.
..
.
•
irus ir plonus, taipgi Ir vilnones panarba galime pastatyti jums ciakas. Parduodam pigiai. Neriam
Lietuvi, Kriaunų 269 sky.' nam% kokį tik norėsit. Iton-i ^“7"“
naus A. C, vV. of A. mėnesi- dasi Marouette Parke, artinftrini’i lr vilnonės materijos doi
‘
'' kelnių vyrama lr valkams. Atsilan*
lietuviškos ligoninės.
kyklt ir Įsltlkrlnklt musų prekių ge

METINIS ATMINIMAS

i •

PETRAS BUMBLYS
tnirė spalio 10, 1929 m. 12:45
vai. 67 metų amžiaus. Kilo iš
Telšių Red., Telšių par., Telšių
miesto. Amerikoje išgyveno 36
metua
Paliko dideliame nuliudime
moterį Kotrlną, po tėvais Kuzminskaltę, sūnų Stanislovą lr
gimines.

Kūnas pašarvotas 3215 So.
Wallaoe Street. Laidotuvės (vyks Panedėly, Spalio 14 d.
Iš namų 8 vai. bus at'.ydėtas
J šv. Jurgio par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos
už velionio sielą. Uo pamaldų
bus nulydėtas į &v. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiamo visus
gimines, draugus lr pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę:

Moteris, Rimus Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudeikls, Yards 1741.

PAIEŠKOM Povilo Jusai
čio, pirmiaus gyveno La Šal
ie, 111. Pats ar jį žinantieji
atsišaukit.

rume. Atdara kasdien ir vakarais.
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
tų.
Siunčiam užsakymus J kitus mies
tus.

F. SELEMONAVIČIUS
504 W. 3Srd St. Prie Normai Avo.
Tel. Vlctory 3486

JOHN SLEGAITIS

Frank Baladinskas

East Fourth Street

Grabam Paige Automobilių
Pardavėjas.

Spring Valley, III.

ARCHER MOTOR SALES
610 West 35 Street

IŠSIRENDUOJA
penkių
✓
kambarių flatas, pečiais šil
domas, antras floras, kampi
nis namas.
2558

West 69

J. S. RAMANGIONIS

i Pagarsėjęs keliautojas susipaiBuvęs vedėjas Brldgeport Palntlng
; nioja su svetima moterim. A Rardware Co., dabar perėmė visą
blsnl i savo rankas lr duos visose šio
Dalyvauja Wamer Baxter ir btanio
šakose pirmos klesos patar
navimą.
Lois Moran.

NAUJAUSIO IŠRADIMO

6940 So. Maplewood Avė.

A.

ĮVAIRŪS kontraktoriai

‘BEHIND THAT CURTAIN’

S. Mažeika,

1650 West 48th Street
Kampas 44th ir Paulina Sts.
Tel. Blvd. 5208
Nubudimo valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu si m pa 118kal, mandagiai,
gerai
ir pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų
Aykal.

PĖTNYČIOJ IR SUBATOJ

Spalio 11 ir 12

PAGRABŲ VEDĖJAI

A. + A.

Ramova

JOHN DERINGIS

Tel. Yards 0699

Jau turime naujus 1930
modelius.

Street

PRANEŠIMAS.

Savininkas ant viętos.

HARDWARE PAINTS
ė1

& WALL PAPER
• t' A
‘• t' • ' ’

A

, palntSrt
Dscorators
J. I. Rattancionts, savininkas

3147 So. Halsted Street
TsL Vlctory 7261

M. ZIZAS
Barnų Statymo Kontraktorius
Statau įvairiausius namus prlelnams
kaina.

7217 S. Oalifornia Avenue
Telef. Hemlock 55$t
Telefonas Canal 7381

PHRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorius
Dažų Ir Popieros Kfautarė
»«84 8. LEAVITT ST.
Chicago

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo

Kontraktorius
4056 So. Rockffell Street
TeL Boulevard SI14

M. YUSZKA « CO.
FLOBianiG a ■batuto
Kaipo lietuvią lietuviams patar
nauju kuogeriausia
<••4 80. PAULINA

MORTGEČIARASKOLOS
2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskolą sutelkiama į vieną dieną.
Perkame real estate kontraktus.

Internationl Investihent
Corporation
Kapitalas $600,00$.0ę
8994 80. KEDZIE AVENUE
Tsl. Lafayette <781-1711

PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE
Loans & Inmirance
Širdingai kviečiame jus at Perkam Parduodam
ANT RENDOS
silankyti ir pamatyti vėliau- Mainom Namus
Lotua Farmas
Ant rendos flatas, yra visi' sios mados naujus
1930 Biznius visokios rųšies
skirtumo
įtaisymai maudynės, elektros, “400” Nash karus su vėliau- Nėra
Apletlnkėe lr kur yra Ir kas yraPerkam notas 2nd morgage lr pa
stikliniai porčiai, savininkas siais pagerinimais pas
rūpinsiu 1, 2nd morgage lengvoms
ĮBALZEKAS MOTOR SALES Ulygoma
randasi ant vietos.
Teisingas lr greitas patarnavimas

2146

W. Coulter Str.

Tel. Roosevelt 2457

I

4030 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2082

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

