Katalikai paaaullonya tori kilnų uldavln}, — {neiti { kelmynas Ir | vi
suomene Kristaus mol-slų, atnaujinti
tmonli) dvasia- JSzaus Širdies vleipatavlmas milijonų Širdyse — tai musų
uiduotla "Draugas” padis Jums t*
apaltuiavtmo
darbų atlikti
Užtat,
skaitykite Ir platinkite “Draugų.**

“Draugas” atstovauja organlsuotų
katalikų mint), remia nuoilrdilal kak
tai Ik likos draugijas, sųjungaa para
pijai Ir lietuvių kolonljaa "Draugas“
diiaugiasi didele katalikų parama tt
nori kad toliau pasilaikytų tie prie-
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PRIEŠ KINUOS VALDŽIĄ SUKILO
KARIUOMENĖS VADA!

FRANCIJOS KARIUOMENE APLEIDŽIA PAREINI
"V

METAI-VOL. XIV

Telefonas: Roosevelt 7791

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

!'V'.

MIRĖ JANIS RAINIS

K. V. C. PASKAITOS

Rugsėjo 12 d. Rygos pajū Panevėžys. Rūgs. 17 d. pra
ry staiga mirė žymiausias la sidėjo per vasaros atostogas
GI ŠIAURINE KINIJA KELINTAS
tvių poetas ir rašytojas Janis nutrauktos K. V. C. paskaitos.
MĖNESIS PALIESTA DIDELIO BADO
Pirmųjų paskaitų laikė J. E.
Rainis
—Pleekšans.
J
Rainis gimė 1865 m. Unkš vyskupas Paltarokas iš sociatos apskrity ir dar būdamas lio klausimo srities “Marksi
gimnazijoje jau parodė didelj zmo pamatai.” Paskaitas skai
, K
palinkimų ir gabumus litera to daugiausia vietos aukštes
X.
VOKIETIJOS MONARCHISTAI GALI
- tūrai, o studentaudamas j>a- niųjų mokyklų mokytojai, ku
; rašė eilę puikių poezijos rin nigai ir vienas kitas šiaipjau
SUARDYTI RESPUBLIKĄ
kinių. Dirbdamas literatūros inteligentai. Paskaitos esti
srity Rainis kartu aktingai dukart per savaitę; antradie
r-’'ŠIAURINĘ KINIJĄ SPAU
KINIJOJ IŠKILO NAUJOS
‘dalyvavo ir socialdemokratų nį — moksleiviams ir inteli
'■
v:' ' \
•>
SUIRUTĖS
DŽIA BADAS
'K '• '‘•V/
(judėjime, už kų kelius kartus gentams, penktadienį — liau
I buvo ištremiamas ir Šveicari- džiai. Aukščiau buvo rūpina
NANKING, spal. 15. — PaSHANGHAI, spal. 15. —
joj išgyveno ištrėmime net 15 masi atidaryti Vyskupo Va
galiau pati tautininkų kiniečių Šiaurinėse Kinijos provincimetų. Iš Šveicarijos sugrįžo lančiaus Liaudies Universite
Franeijos kariuomenė apleidžia Cotyenz miestą Pareiny (Rhinelande).
valdžia pripažino, kad jai ir jose badas smaugia gyventojau į nepriklausomų Latvijų. to skyrių, bet Švietimo Mini
Kinijai gręsia naujas pavojus, jus jau kelintas mėnesis. Ba- j VOKIETIJOS MONARCHISPEORIA VYSKUPAS
i
i
“Tr ” sterija neleido. Tuo tarpu
Valdžia. sakosi ji i tų pavojų do daugiausia paliesta Shen-jTAJ GRĘSIA RESPUBLIKAI
SERGA
Šiauliuose, nors veikė du liau
atsinešanti šaltai ir mėginsią- si provincija. Miestuose ir so- •
________
dies universitetai, leista lie
LUKŠIUI POVILUI PA
nti kaip nors išsisukti.
’ dybose mažai žmonių telikę. | BERLYNAS, spal. 15, —
Praeitų
šeštadienį
popiet
Vienu mažiau
MINKLO ATIDENGIMAS tuvių tautininkų, mokytojų sų.
. „ . .staiga pavojingai susirgo —,
Prieš tautininkų valdžių, (Gatvėse visur matomi lavonai. į Vokietijos monarchistai, žinoSchiller Parko vienoj uaei-, paralyžiaus paiiestas _ j>e0-1 Rugsėjo 15 d. Kėdainiuose jungai atidaryti dar trečias.
kurios'priešaky yra gen. Chi- Kai-kurie tėvai žudo savo iš- mi kaipo tautininkai, fašistai
Šiemet pasižadėjo skaityti
35 ria diocezijog vyskupag
buvo didelė šventė. Tų dienų
ang Kai-shek pakilo net ke- badėjusius vaikus, kad tuo į arba reakcionieriai, kurie da- goj nušautas J Touhey,
ne
čia >savo, dešimties metų įsikū- apie 12 lektorių iš šių sričių:
lėtas militarinių vadų. Jų pu-j būdu sutrumpinti jiems ken-' rbuojasi už gyventojų išspre- metų, alaus pirklys.
visuomenės mokslo etikos, aSakoma,
jį
mėginęs
tos
u•
Sekmadienį
ryte
Jo
Malorimo
sukaktuves
šventė
2-a
sėn perėjo net valdžios šąli tėjimus.
ndimų, ar jie nori pripažinti
Žeigos savininkų priverstinuo ' ny^ paįmtas į Šv.Pranciš- artilerijos
pulkas ir netoli pologetikos, literatūros, kalbo
ninkai. Jie valdo kelis šimtus
žinomų Youngo atpildymo pla
Kėdainių, Taučiūnų
kaimo tyros, teisės, pedagogikos, ka
tūkstančių kariuomenės. -Grę- FRANCIJA GAL KOVOS nų, gręsia pačiai respublikai. jo pirkti alų. Kada tas ne- kaug ]įgOninę.
talikų akcijos užsieny, techni
klausęs, tada Touhey su ke-j
laukuose, buvo atidengtas ir
sia valdžių jėgomis pašalinti.
Gydytojai
pažymi,
kad
vysTAIKOS PLANĄ
Vokietijos valdžia tuo rei- liais savą. padėjėjais
pOrortintM paminklas pir. kos ir kanonų teisės. Dažnai
Jei valdžia mėgins priešin WASHI^7 spal. 15.>:lu P»*keĮW .oM^į i «yvesavininko paimti , automobi- yra
Jam
niam kritusiam dėl Lietuvos paskaitos yra pailustruojamos
tis, naujas naminis karas neepidioskopo pagalba.
“R.”
„
v. .
, ’
.. tntojus atsiliepimų, kad jie ar- lių ir su juom “apsidirbti.”
_T ,
. nepriklausomybės
kareiviui
— Yra žinių, kad Francija,
išvengtinas.
Vyskupas
Dunne
Peoria
di1
■
■
T
,
•
ba nedalyvautų referendume Bet patsai pašautas.
.. .
,
.
savanoriui Povi
Lukšiui.
nors sutiko dalyvauti karo
ocezijoj
vyskupauja
20
metų.
j
„
,
,.
.
v
,
.
(balsavime) arba balsuotų
TRYS MILIONAI DOL.
1
* į Pulko šventes iškilmėse — pa
ARABAI PROTESTUOJA laivynų mažinimo konferenci prieš monarchistų norus.
PANAUDOTA
Esą žmonėms patinka
_
~
,
į radę, pietuose ir paminklo a
joje, bet ji nusistačiusi kon
PRIEŠ NAUJĄ PARĖ
2 žuvo, 4 sužeista
1
nauji gatvekariai
i tidengime dalyvavo ir Respuferencijos eigų trukdyti ir, aDYMĄ
AVASHINGTON, spal. 15.
KONSTITUCINĖS REFOR
geležinkelio blikos Prezidentas p. A. SmeGatvekariu kompanija Chi- Pennsylvania
belnai imant, priešintis nusicagoj įveda^apie vieną Šimtą Preki« ,ra"kmi* «« Ul-» ir‘tona su Ponia, atvykęs į Kė- — Amerikos Raudonasis Kry
MOS AUSTRIJOJ
LONDONAS, spal. 15. — ginklavimo ir taikos planui,
naujų gatvekariu. Pačios ko- 1AI>CTde™ gat. sudaužė auto- dainius, kelių ministerių, auk- žius praeitais metais išleido
Aukštasis Britų komisionie- į aP’e ką čia sutarė prezidenVIENNA, spal. 15. — Nau
tris milionus dolerių paliegu
mpanijos viršininkai pareis- i mobilių, kuriuom važiavo G štos karo vadovybės, šaulių
rius Jeruzalėje parėdė, kad. tas Hoover su Britanijos mijas Austrijos kanclieris arti
sių karo veteranų ir jų šei
kia, kad nauji gatvekariai e- asmenys, inėmus 19 mėnesių sųjungos centro valdybos piržydai prie žinomos raudos. nisterių pirmininku MacDomoj ateity parlamentui įteiks
kūdikį. Kūdikis ir kitas as- mininko p. A. Žmuidzinavi- mynų šelpimui.
sų žmonėms patinka.
sienos galį visados melstis irįnald.
sumanymų įvesti kai-kurias
Vienas tų gatvekariu jau muo žuvo, gi keturi pavojin- čiaus ir daugelio dar aukštų
arabai neturį jiems kliudyti.
konstitucijoje atmainas. Tarp
STREIKUOJA ŽIBALO
asmenų lydimas, automobiliu.
koks laikas Clark gatvėje nau gai sužeista.
BOLŠEVIKAI KELIA
Palestinos arabų kongreso
tų sumanymų svarbiausi yra:
IŠVEŽIOTOJAI
Paminklas, savotiškai ir gradojamas.
pildomoji taryba išsprendė
PROTESTUS
Viennos miestų paduoti fedeAtidengiamas paminklas žiai sulig arch. Liandsbergio
kaip rytoj paskelbti generali
NEW YORK, spal. 14. —
' ralės valdžios kontrolei, dauŠiandie valstybinėse kapinė- projektu pastatytas, stiebiasi
Suimta du įtariami
MASKVA, spal. 14. — Ma- • giau valdžios teisių duoti pre-1
nį streikų, atkreiptų prieš tų
se Nashville, Tenn., atiden- lygumoje', trikampio pavidalo Vidumiesty ir visose miestą
parėdymų. Arabai pažymi, skvos valdžia per Vokieti jų. zidentui jr prezidentas turėtų1 Policija suėmė Emil Burg
giamas paminklas atminčiai aikštelėje. Tų aikštelę pamin- dalyse šeštadienį sustreikavo
kad komisionierius tuo būdu
ų ka tų p
P
būt renkamas tiesioginiai re- bacher ir Henry Menet, abu 2,000 žuvusių civiliniam kare klui pastatyti padovanojo vie- žibalo (gazolinos) išvežioto jai
arabų šventų vietų norįs pa tęst, Kinijos valdžiai. Prote- i 8publikos ilfeči balsais.
30 metų. Įtariami vienos slau ‘ Illinois kareivių. Į iškilmes iš- tos visuomenės veikėjas p. į stotis. Stiprios policijos jė
ir
stuoja, kad būk kiniečiai —
keisti sinagoga.
gės pagrobime ir kriminališ- j vykęs Illinois gubernatorius Vandziagolskis, tam tikslui gos saugoja žibalo sandelius,
“baltieji” rusai puola SiberiMANIU ESĄS PALANKUS kam užpuolime.
Kmmerson.
pakeitęs jų į sato dvaro ze- stotis ir ginkluota sargyba ly
ORLAIVIO IŠMĖGINIMAI jos pasienius. Įspėja, kad bo
KARALIŪNO GRYŽIMUI
-----------------mės sklypų su Taučiūnų kai- di trokus su žibalu.
lševikai tokiomis pat priemo
PAVYKĘ
Policijos kilnojimas
300,000 DOLERIŲ ITALŲ mo gyventojais. P. Vandzianėmis atsilyginsiu.
BUKAREŠTAS, Rumunija,
KOLONIJAI
golskis taip jau daug kuo pri 11 SUŽEISTA SPROGIME
Chicagos policijos viršininLONDONAS, spal. 15. —
spal. 14. — Laikraštis “ Ade- ko parėdymu pakeisti vieto
sidėjo
prie paminklo statymo.
...
Britai vakar išmėgino naujų
MOKINIAI NUBAUSTI
PEAVAUKEE, Wis., spal.
varui,” kurs yra artimuose nds g kapitonai ir 88 kiti po-! ROMA, spal. 14. — Italijos Paminklo statymo iniciatorius,
savo milžiniškų orlaivį-diriža14.
— Šeštadienį Strobmaier
SUNKIUOJU DARBU
santikiuose su valdžia, pareiš- ]įcįjO8 nariai, inėmus keletu generalinis konsulis iš Pliila- daug jėgų padėjęs statymų
blį, R—101, kuriuom gali vežti
kia, kad Rumunijos ministe- leitenantų,
delphia, Pa., ministerių pir- vykdant, yra pulk. Įeit. Ša- duonos kepykloj įvyko gazo
arti vieno šimto keliauninkų.
MEXIC0 CITY, spal. 14. — rių pirmininkas Maniu esųs
mininkui Mussolini pranešė, rauskas, Povilo Lukšio žuvi- sprogimas ir kilo gaisras.
Viskas puikiai pavyko.
Laikraštis “EI Universal” palankus karaliūno Karoliaus
kad Philadelphijos italų Sa- mo laikais buvęs Kėdainių ko- *Duonkepyklos butas sunaikin
Chirurgų suvažiavimas
praneša, kad Milpa Altą val gryžimui.
voia draugija skiria 300,000 mendantu ir velionies viršini- tas, 11 asmęnų sužeista, kai
Šių
savaitę
Chicagoj
įvyk

ATMESTAS AMATŲ
stybinės mokyklos visus mo
,dolerių įkurti naujų italų ko- nku. Daug darbo padėjo ir pa- kurie pavojingai.
sta
tarptautinis
chirurgų
su

SUMANYMAS
kinius policija areštavo ir vi PREZIDENTAS PHILA
lonijų (sodybų) Tripolitani- minklo statymo komiteto pirm.
važiavimas. Dalyvaus apie
MEXICO CITY, spal. 14. sus privertė per 24 valandas
DELPHIJOJ
p. V. Rybelis su kitais komi PLATINKITE “DRAUGĄ”
joj3,000
įžymiųjų
chirurgų.
— Meksikos kongresui buvo nešioti akmenis. Priežastis ne
Koinsulis pareiškė, kad dau teto nariais.
įduotas sumanymas (įstatymo paduodama.
AVASHINGTON, spal. 15.
gelis italų iš Amerikos nori
Paminklas yra brangus ne
CHICAGO IR APYLIN
Rastas
jaunos
moteriškės
— Prezidentas Hoover vakar
projektas), kuriuom einant
1 gryžti į tėvynę baigti savo gy tik Kėdainiams, bet ir visai KES. — Šiandie dailus oras,
lavonas
norėta visus suaugusius gyve AUSTRALIJOJ LAIMĖJO lankėsi Philadelphijoj pama
venimo dienas.
Lietuvai. Jį nuolat lankys ek kiek šilčiau.
tyti “basebolininkų” lošimo.
ntojus priversti išmokti kokio
Už trijų mailių į šiaurius
DARBO PARTIJA
skursijos ir atskiri keliaunin
nors amato ar profesijos. Ko
nuo West Chicago šalę vieno
PINIGŲ KURSAS
kai. Teko patirti, kad prie pa
IŠVYKO BRITANIJOS
MELBOURNE,
Australija,
ngresas sumanymų atmetė.
TRYS ŽUVO SU ORLAIVIU kelio rastas pamestas automo- į
minklo manoma apgyvendinti
AMBASADORIUS
spal. 14. — (Tomis dienomis
------------(bilius ir netoli jo moteriškės
žmogus, kuris saugotų pamin Lietuvos 100 litų
$10.00
PRAHA, Čekija, spal. 15. Australijoj įvyko generaliniai LAjKE PROVIDENCE, La., lavonas. Tai Agnės Johnston, NEAV YORK, spal. 15. — klų ir paminklų lankančiųjų
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85
— Čekijoj sudaromas didelis parlamentan rinkimai ir lai spal. 15. — Auie 2,000 pėdų 26 m., lavonas. Jinai nužudy- Sir Esme Howard, Britanijos parašų knygų. Kelias į pami Prancij’o8 100 frankų 3.91
amunicijos gamybai trustas, mėjo darbo partija. Naujas aukštumoje užsiliepsnojo or-(ta. Suimtas John Preston, 32 ambasadorius Am. J. Valsty- nklų manoma nuženklinti ata Belgijos 100 belgų
13.89
kurio priešaky yra žinoma ministerių pirmininkas bus laivis. Žuvo vairininkas Hatchm., iš Chicago. Jis prisrpaži- bėms išvyko į Indiją atosto tinkamomis lentomis su aiš Italijos 100 lirų
5.22
iš darbo partijos.
ir du kitu asmeniu.
no jų pasmaugęs.
goms.
Skoda dirbtuvės.
kinimo užrašais.
“Tr.”
Vokietijos 100 markių 23.80

Francija Prieš Nusiginklavimą
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DRAUGAS

IMn* kasdien, lUkrru* sekmndlenlas
PRENUMERATOS KAINA; Malajus —
Pa
sai Matų — »«.6». Trims MAneslams —
Vienam
Menesiui — 76a, Europoje — Metams |7.M, Puse* Me
tų — 94.49. Kopija .41c.
Bendradarbiams lr korespondentams raitų negrųMna, jei neprašoma tai padaryti lr neprlslunčlama tam
tikslui pašto ženklų.

*
sai pažymėjo, kad Vokietijos katalikai taikos
vykiname stambiu rolę vaidina ir kad tę tai
kos Šukį netik reikia palaikyti, bet jį stumti
pirmyn. Dr. Kaaso kalba užvardinta: “Kultū
rinė katalikų misija.” Jisai sako:

s

AnlraJienis, Spalio I* <1 1£)2(J
5E-

NAUJAS YALE’S KNYGYNAS

ĮVAIRĮĮS STRAIPSNIAI

bininkas aplankė Parkerį ofise ir reikalavo pasiaiškini
“Iš absoliutinio ir nedisciplinuoto ko-'
—■
mo. Parker darbininkui paro
mercializmo, kilusio iš individualistinio kapi-į Andai mieste Jacksonville dė duris. Kas ten įvyko, kas
Refektorius priima — nuo U:M Ud 1I:W TaL talizmo, buvo sudaryta tokia ekonominė pa- vieno miesto darbininkas nu- gali žinoti. Tik žinoma, kad
kasdien.
dėtis, kurios blogumai, psichologinėj reakci- šovė Billy Parker, dar nesenų Parker ant vietos nušautas,
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalayua
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki D joj, sukuria radikalinį socializmų. Vokietija vyrų, kurs savo pragyventų gi žmogžudis suimtas.
yra tarp baisaus bolševizmo vėsulio rytuose amžių pašventė vien kovoti Uolių Parkerio sekėjų pilna
vaL po piet
ir augančios plutokratinės tautų organizaci- Katalikų Bažnyčių ir katali- Amerikos J. Valstybėse. An
t
jos vakaruose. Vokietijos žmonėms turi būti kus.
tai praeitais metais jie milio“D R A U G A S”
duota socialė ir ekonominė sistema, kas duorpas žmogus buvo ignoran- nus protestantų
«■ patraukė šatų namus vis labiau augančiai darbo žmonių tas> bet gana gudrus. Jis ki- lin nuo kataliko kandidato j
LITHUANIAN DAILY FRIEND
klasei, o jei ne — revoliucijos dvasia, kuri tuomet leido prieškatalikiškų prezidentus Al Smitho. Jie
PubUahed Daily, Ezcept Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — »«.4O, Slz Months
yra ir prieš krikščioniška dvasia, abu išsta-1 laikraštį vardų “Menace”. baugino žmones katalikais,
— t».5O. Three Months — 91.44. One Month — Tie
į Tuo laikraščiu Ųgus metus jis kurių, esu, įsiviešpatavimas
Burope — One Tear — 97.44, Slz Months — 94.11. tys į pavojų — Bažnyčių ir valstybę”.
Oopy — .«io.
Be to, dr. Kaas dar pažymėjo, katalikai, baugino tamsiausius šios ša- sugriautų visokių laisvę,
Advertising ln “DRAUGAS** brlngs tiest resulta
Sterling Memorial statomi rūmai Yale’s universiteto
aktyviai turi dalyvauti valstybės valdyme, o ' ^es protestantų elementus, Europa Amerikoj mato vien
Advertising rates on application.
ypač socialiame ir ekonominiame gyvenime ,kad buk tuš-tuojaus katalikai aukštai civilizuotus žmones, knygynui. Rūmai da nėra baigti. Baigus statyti, sakoma, bus
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago.
paimsiu. į savo rankas šalies' visokių prietarų senai atsikra- puošniausias ir geriausia įrengtas knygynas visam pasauly.
Čia reikia pridėti, kad visur katalikai
I valdžių ir šalį valdyti parsi-Į tusius. Tuotarpu čia yra iriinuolatinės taikos pasauly užtikrinimu yra ...
! lionai tamsuolių, kurie be užtekdavo vieno sargo. Tada perą, Kaune, jau užėmė svar
susirūpinę ir daug toje srityje dirba. Šv.
Skleidžiant bjauriausias prieš prietarų negali gyventi. Ka- kaliniams neatėjo į galvų pa bių vietą Europos muzikos
vas, Pijus XI ne vienų kartų, yra nurodęs
ĮKatalikų Bažnyčių ir šios vai- tulikų tikėjimų ir Bažnyčių bėgti arba sargus pulti. Taip pasaulyje. Lietuvoje jau tu
kelius, kuriais eidamos tautos galės užtikrin
PREZIDENTAS IR PROHIBICIJA.
jdžių blevizgas, tamsiose pro- jie įsivaizduoja baisenybėmis, buvo delto, kad su kaliniais rime dainininkūs,- kurie pa-,
ti pasauliui taikų.
jtestantų miniose Parker įgijo
buvo žmoniškai apsieita. Bu sižymėjo ir yra gerai žinomi
Prezidentas Hooveris, nebesulaukdamas,
j daug pasitikėjimo ir pagar MAIŠTAI KALĖJIMUOSE. vo įsakyta sargams, kad jie visai Europai, k.- a. Petraus
VOLDEMARAS NENURIMSTA.
kada kongresas pradės tyrinėti prohibicijos
bos. Laikraštis “Menace” pla
su kaliniais apsieitų kaipo kas, Sodeika, Rakauskaitė ir
padėjimų, savo iniciatyva paskyrė p. John
Čiai visur praplito. Net tie Šįmet kai-kurios valstybės žmonės su žmonėmis.
kiti. Tai Lietuvoje.
Spaudos žiniomis, Kaune, laikinojoj Lie patys lietuviai laisvamaniai, pagarsėjo kalinių sukilimais
McNab, žinomų advokatų iš San Francisco,
Nelaimingoji politika tų Bet ir Amerikos lietuviai
kad jisai specialiai užsiimtų proliibicijos klau tuvos sostinėj, dar nėsų rainu. P-nas \ olde- i kurįe moka kiek angliškai pa- ir maištais. Kai-kas aiškina,
Per praeitus
kalėjimo viršininkų iškėlė. neapsileidžia.
simo nuodugniu tyrinėjimu ir kad sudaryti/ maras dar vis bandęs savo prarastųjų pozici-! skaityti, tų laikraštpalaikį pir kad kai-kur kaliniams per
kelis metus ir čia dalyvavo
įp jg
ėmė reikalingus sau 'daug laisvės teikiama, eiti Gubernatorius į viršininko koncertuose musų tatpe gerai
tinkamų planų' prohibicijos įstatymo geres jų atgauti. Jį palaiko \ ilkai , kuriuos nauvietų paskyrė žmogų, kuriam
niam vykinimui. Prezidentas prašė teisingu joji vyriausybė daro pastangų likviduoti. Vie argumentusšmeižti kuni-' pažymi, kad kalėjimai kupini
išsilavinti dainininkai, kurie
kalinių ir jiems trūksta rei l alėjimas yra visai svetimas gerai supranta muziką k. a.
mo ir finansų departamentų, kad jie pilnai tinės Kauno kariuomenės dalys esančios su-'gUS jr Bažnyčių
ir nežinomas dalykas. Tas virOi
kooperuotų su jo paskirtuoju žmogumi. Prezi- stiprintos, kad, prisiėjus reikalui, vyriausybė:i Kadangi Parker su savo kalingo užsiėmimo. Turėdami
Babravičius, Petraitis ir kiti.
de’irtas mano, kad yra reikalinga reorganizuo galėtų apsiginti nuo “dvikojų vilkų P'*c (“Menace” nfepalioVė šmeižtų daug laisvės, laiko kaliniai tuišini”kas kalinius tvarky‘i Pa; Jau ir mes sulaukėm laiko,
jjs i5pradaų susirin. ri progos suplanuoti tokias ar vedė sargams. Sargų tarpe gi kada čia augę lietuvai užima
ti administratyvį prohibicijos vykdymo apa demarkacinės linijos kariuomenė irgi esanti
neu2. kitokias sau “pramogas”. Tai yra žmonių tikrai žvėriškais garbingas vietas amerikiečių
ratų, jį geriau centralizuoti, visų atsakomybę sustiprinta. Tai daroma greičiausia dėl to,’ko gražius pinį
instinktais. Kada su kaliniais
uždedant teisingumo departamentui. Prezi kad, pasinaudodami Lietuvos vyriusybės at ilgo šalies katalikai sudarė es^ svarbiausios kalinių sukiimta žiauriai apsieiti, turėjo tarpe: Petraitis ScbuberPs
maina
ir
laukdami
Voldemaro
keršto
jo
nu

Iimų
ir
maištų
priežastys.
dentas taip-gi mano, kad galutinas šiuo opiu i
vieningų stiprų frontų ir ėmė
kas nors įvykti, nes daugeliui kompanijos operetėse, P. Ra
vertėjams,
daro
naujų
provokacijų.
Mat,
len
klausim rekomendacijas galės patiekti reguprotestuoti, kad šalies vyriau- Bet Amerikos Kalėjimų Rc- kalinių ilgesnis gyvenimas bu polas Juška pirmas rolės vak
*r5ilJsti :(orm, orgaiiMeij«s ririaičiai
liarei kongreso sesijai, kuri prasideda gruo kai yra įsitikinę, kad Voldemaras sukels na-,^
dina į^itadel^liia Civic»opei
minį Lietuvoje kar,, kūrina, iinoną.gĮpfr '
Ė,„g
ž us ai..
Aditės a- vo neLėgalimos- -Niaukėsi pa- roj. Jiedu amerikiečių tarpe
džio mėnesyje.
>o,koi var®W^
Prieš rinkimus p. Preziėentas atvirai kAP““L
jo, gi viršininkui tas nerupė žinomi kaipo lietuviai, nešą
reikalų
ministeris
saldžiais
žodeliais
a
P
1(
padori}
laikraštpalaikį
paša-! žymi, kad kur kaliniai turį jo. Ir štai sukilimo laiku sar musų tautai didelę garbę.
pasisakė, kad- prohibicijos Įstatymas, tai
Lietuvą
pradėjo
kalbėti.
į kiek daugiau laisvės, jie nesis gams skaudžiai atsimokėta.
linti iš pastos, i.
“garbingas eksperimentas”, bet, matomai,
Dėlto pažangą muzikos sri
Rytoj
parašysime
keletą
•
smulkmenų,
tengia
būt
laisvesniais
ir
dabar ir jam tas eksperimentas nelabai gar
ty padarė netik musų tautie
Kada uždrausta “Menace”
kaip
p.
Voldemaras
buvo
nuverstas.
Apie
tai
džiaugias
tuo,
ką
yra
gavę.
bingu beatrodo. Galvoja apie naujas ir griež
čiai Lietuvoje, bet ir lietuviai
per paštą siųsti, antkart ParDAINOS MYLĖTOJAMS.
žinių
gavome
iš
Kauno.
tesnes priemones. Tačiau, kuo griežčiau šj ne
Amerikoje. Ir ateitis Lietuvių
jker, kaipo skaisti tamsuolių Apie pastaruosius Colorado
vykusį įstatymų vykins, tuo blogesnės ir ke
muzikos ir dainos pasaulyje
i žvaigždė, pradėjo gęsti. To valstybės kalėjime kalinių su
ŽIRKLIU DARBAS.
blesnės tuo žvilgsniu padėties susilauks. GeGera daina, graži muzika išrodo gana graži.
ifezultate jo išlėistuvė susilau- kilimus jie štai ką pareiškia:
giau yra netikusį įstatymų tam tikrais ke
1 kė bankrutijimo. TadA siel- Canon City kalėjimo virši visados buvo ženklas tautos Vienas dalykas dabar labai
iCtuvos spaudos cenzorius štai ko ne-jvarto suspaustas Parker “Me ninku ilgiau aštuoniolikos me- kultūros. Žymiausias vieta dai svarbus — musų visuomenės
liais modifikuoti, negu dėl jo žmonių laisvę
varžyti, prievartų naudoti, ir dėl jo didėjant leick spausdinti vienam laikraščiui. ,
nace” gyvybę palaikyti pave- tų buvo kalinių gerbiamas žmo lės srityje iki šiol užėmė ita atjautimas. Jei mes negerbsi
nusikaltimų skaičiui, piliečius apkrauti nau
“Iš to išeina, kad naujoji Anglijos vy- dė sunui, gi patsai nusidangi- gus. Tuo visu laikotarpiu ne- lai, vokiečiai ir prancūzai me, neremsime savų artistų,
jais mokesčiais didesnių kalėjimų statymui.
riausybė kreivai žiūrėsianti į tas valstybes, no kitur laimės iekoti.
įvyko joki sukilimai. Nes tas Bet dabar ir musų tautiečiai, jie bus priversti ieškoti tos
kuriose viešpatauja diktatūra, t. y. kuriose ; Jacksonville jis sukurė nau- vyras buvo kalėjimų žinovas, lietuviai, lošia nemenką rolę pagarbos, tos paramos kitur.
nėra nei seimo, nei rinkimų, kuriose valdžią
laikraštukų ir pradėjo Kalinių gyvenimas ir jų pa- muzikos, dainos
pasaulyje. Tat neišstumkime jų iš savo
KATALIKAI IR TAIKA.
užgrobęs laiko koks nors žmogus ar kokia kovoti negrus darbininkus. E- dėtis jam perdėm buvo žino- Pradedant nuo Lietuvos ne tarpo! Visados remkime tuos,
maišytis į darbininkų uni- mi. Ilgiausius metus skaitlin- priklausomybės, per šiuos ke kurie gali mums garbę tėikti
Vokietijos katalikai turėjo labai skaitlin giup? (kaip Rusijoj) ir tą šalį sulig savo
gų konferencijų Freiburge. Konferencijoj užgaidų valdo, nežiūrėdamas nei į tai, kad jas Pagaliau užsiėmė nepa- gi kalinių būriai kasdien buvo lis metus mes padarėme žy- ir kelt musų tautą svetimtau
tas piliečių gerovei gali būti be galo kenks kenčiamais dalykais, kai kad siunčiami toli iš kalėjimo at mią pažangų. Mums jau ne čių akyse. Tuo pačiu laiku
daug dėmesio kreiptą į pasaulio taikos rei
garbės plėšimais. Tuo budu likti visokių darbų. Dažnai gėda daryti palyginimus su mes savo tarpe išauklėsim tą
kalus. Apie tai rimtą kalbą pasakė kun. dr. minga.”
(Tąsa 5 pusi.)
kalinių kitomis tautomis. Lietuvių oįskaudintas vienas miesto dar- skaitlingam buriui
Matote, ko tautininkai bijo.
Kaas, Centristų (katalikų) paltuos vadas. JiBILLY PARKER NUŠAU

TAS.
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Stasius Būdavas.

Aš NEKENČIU VYRŲ...
NOVELĖ.

(Tąsa)
— Bar- — bar — ba/... — pasibel
džia. Ji nieko nesako. Beldžias antrą kar
tų. Ji tyliai, tyliai ir nepatenkinta išme
ta pro dantis:
— Prašau!...
Įėjo žandaras.
— Laba, dienų, panelė — prakalbo
vokiškai. Ji šaltai pravėrė šypsančias lū
pas ir lengvai jam padavė rankų.
— Kaip, panelė, koks vėjas šiandien
pučia!.,
— Sergu šiandien... — padarė ji tam
sų veidų.
— O kas tamstai? — betikėtai žan

daras išplėtė gašlias akis.
— Nežinau, galva kažko* tcflrirf snWki.
šiandien nė kambario susitVa+kyti nega
lėjau, nė pati geriau apkidaryti — me
lavo Viktorija ir stengės atrodyti sugle

jį. .t

— Kareivių, karininkų...
busi bei silpna. Ji stovėjo prie lango. Jis
— Irgi ne...
ir stovėjo... Nepasitenkinimo šešėliai nus
— Žandaras ėmė šypsotis.
linko vieno ir antro veidais. Nejauki ir
— Na, pagaliau, aš nežinau..
keista pertrauka...
— Miškinių žmonių, lietuvių... Ar
— Prašau sėstis — nebeiškentusi to
kio įkyraus delsimo, rūgščiai ji paprašė ne tiesa, panelė, juk jie miškiniai, tie lie
žandaro... Vėl valandėlę abu tyli. Jis sėdi tuviai... Tamstos, manau, neįžeisiu, juk
ir aplink žvalgos... Paskui ėmė neberimti tamsta bajoraitė...
— Atsiprašau, tamsta pergreitai spren
ir nervintis. Kvaila ir netaktinga atrodė
di, nors aš ir iš bajorų, bet esu ir lietu
ta valandėlė.
—
— Atsiprašau, gal aš tamstai truk vaitė... — Griežtai pasakė Viktorija, o
jos veidan įsidrieskė nebesuvaldomas ir
dau? —a klausė jos žandaras.
— Ne, nieko... — tokiu pat šaltumu gilus pyktis. Tačiau netrukus ji pasida
rė švelnesnė ir atsargi...
ji išmetė pro bumų.
Kalba ėmė painiotis ii galiau nutrū
Dar kartesnės mintys dirgina ner
vus. Žandaras ėmė visai blogai jaustis. ko. Tyla...
Vakaruose susibėgę debesys godžiai
Jo skruostais perbėgo pikti, tamsūs ir
aiškaus įsiutimo persunkti šešėliai.. Vik sugėrė vėstančios snnlės paskutines spin
torija akimirksny jį suprato ir pati ėmė dulių rieškutes ir paraudusiuose skliau
tuose sustatė milžiniškas, netaisyklingas
tverti geresnę nuotaikų.
— Sakykit, tamstos, kas šiandien pirarnydes... Eglynuose nedrąsiai apsi
žvalgė raudonas mėnuo... Į dangaus palu
miestely naujo?
— Nieko blogo ir nieko gero, tik bį išbėgo kelias dešimt smalsių žiburinių
šhfndien buvo susirinkę, na Spėkit kas... — žvaif&delnj...
Žemės veidas apsiblausė tirštais še— Žmonių bažnyčion?..
1 Sėliais...
— Ne?..

. i.č■

lėjo žandaras, kurio balse Viktorija iš
skaitė ir pyktį ir baisų nusišypsojimų...
Kretulys nupurtė jos kūnų.. Baisiai ji
nusigando Turėjo nusileisti.. Jos skruos
tai staiga pabalo..
— Gal tamsta turite stiklelių?... —
paprašė jos.
— Aš tuoj sugrįšiu.. — išbėgo ji su
— Visai netaip kaip jau tamstai at
sirūpinusiu veidu...
rodo...
>
Tik po geros valandėlės ji sugrįžo
Žandaras-vėl tylėjo. Paskui, nebenu
nešinų stikleliais ir žvake... Jos veide da
rimdamas, vėl pradėjo..
bar bliksėjo kažkoks griežtas nusprendi
— O ko tamstai trūksta...
mas ir pasiruošimas...
— Sunku pasakyti...
Žandaras tuoj užpūtė žvakę..
— Gal atspėti galėčiau...
— Ne, negalima! — pasakė ji ir
— Nežinau...
— Mėginsiu., — ir tuoj iš kelinių tuoj vėl jų uždegė...
Jis nežymiai susigėdo. Tuoj1 atkimšo
kišenės jis ištraukė vyno bonkų.
Viktorija akimirksny nuraudo. Bai bonkų ir pripylė stiklelius... Ir laukė
kažko... Jo lūpos binuriai šypsojos... Ne
si mintis ir išgųstis trenkė jų.
— Ne, ponas, to nereikia — pagrie švarus kraujas tvinko j jo riebius skruos
tus.. Stiprus, aštrus įgeidis skardė jo
bė ji žandaro rankų.
— Nieko, nieko, panelė, aš visai ne pusiausvyrų ir kiekviena minutė jį dar
labiau erzino..
daug, tik truputį...
— Malonėkite... — po valandėlės jis
— Bet klausykit, sakau nereikia...—
pasiūlė
Viktorijai.
pyktelėjo Viktorija.
(Bus daugiau)
— O aš sakau, kad reikia — rikte

— Ar galima užsirūkyti? — lyg atbu
dęs paprašė žandaras.
— Prašau...
— Gražiai tamstos gyvenate — nė
šiaip, nė taip, leisdamas oran mėlsvuojančių dūmų grandinėles, pradėjo vokietis iš
naujo kalbų.

Antradienis, Spalio 15 d. 198f
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Chicagos komunistai, nuolatai prikaišiodami prof. Kam
pininkui “dolerinį ideali}”,
patys tuos dolerius tokiu uo
lumu gaudo, kad net jų šlarfištelis virto dolerio organu.
Kiekvienam numery tas komu
nistų nekenčiamas doleris po
šimtų ir daugiau sykiu kar
tojamas. Pasak jų, jei ne tas
prakeiktas doleris, komuniztai negalėtų gyvuoti. Pav.,
jie rašo: “Apie Roselando
draugus ir drauges nieko ne
sigirdi. Jie ten daug galėtų
padaryti, jei jų vardas do
leriais suskambėtų”. Kų tai
“znočija”, draugai?
O vienas “tavoršeius” yra
išsitaręs, kad doleris bus ir
juodukus komunistų draugais
padaręs ir už doleri “faituojamasi”, kad jie Brižportų
“okupuotų”.
Tegyvuoja, draugai, dole
ris!
Vienas draugas prašo jūsų
malonybės prof. Kampininko
duoti gerų patarimų visokios

ŠAUNIOS IŠKILMĖS ŠV. KRYŽIAUS PARAP.

RTTSBUR6M, PA,

Tikri Dažai Duoda

UETUVIAI AMERIKOJE
I, .«■'
I.

IU,

Radio Stotis AZ.

X Per spalių mėnesio pir
mas 8 d. Šv. Antano bažny
čioje buvo rekolekcijos. Jas
vedė Tėvas Alphonsas, Pran
ciškonas.
X Per rekolekcijas, ypač
vakarais, žmonių lankėsi skait
1 ingai.
X Rekolekcijos buvo tam,
kad tinkamiau apvaikščiojus
žiu metų Jubilėjų ir pasinau
dojus jų atlaidais.

X Spalių 6 d., 4 vai. po
pietų lietuviai katalikai vie
šai, su procesija, lankė baž
nyčias: Šv. Valentino ir Šv.
Atraktos. Lietuviai procesijo
je pasirodė labai dailiai. Da
lyvavo daugybė žmonių ir la
bai tvarkingai
susirikiavę
parodavo, svetimtaučiai gėrė
josi iš gražaus lietuvių ka
talikų elgesio ir stebėjosi iš
taip skaitlingos minios. Kaž
kurie šalygatviais stovėdami
sake: “Litbuanians are Pro
gressive and cultured people”.
X Spalių 7 d., 3:30 po pietų Į
Šv. Antano parapijines moky-»
klos vaikučiai, kad pasinau
dojus atlaidais, lankė bažny
čias. Viso procesijoje dalyva
vo apie 500 vaikučių. Seselėms
Kazimierietėms vedant, vieti
niams kunigams padedant, vai
kūčių procesija taip-gi labai
tvarkingai išėjo.
X Per jubilėjaus rekolekci
jų atlaidus, išpažinties Šv.
Antano bažnyčioje priėjo apie
trys tūkstančiai žmonių.

-*e

'nuotaika džiaugiasi nuveik
senbernis, prisiknu- tui užkandžiai, o paskui šo
rius
tais darbais Bažnyčios garbei
šęs “muluko”, anandien nu kiai.
ir žmonių gerovei. Savo ir Jo
ėjo kitam, geram žmogui lan- Pirmiausia dr-jos pirm. J.
DALYVAVO VYSKUPAS, TEISĖJAS JONAS IR
Eminencijos Kardinolo vardu
*gų daužyti. Langus išdaužė ir Parceuskas apibudino tos drir
“selsmonams”
nosies
DAUG KITŲ AUKŠTŲ SVEČIŲ.
sveikina parapijiečius, ir kle
pats smuklėn papuolė. Patar jos praeitį ir dabartį ir ra
i ė tredininkamsQ>»
”, kad savo
bonų sukaktuvių proga, pažytina jam savus ragus į savo gino žmones toliau pasilikti
Town of Lake. — šv. Kry tus mokyklos vaikučių pasitibizny jie turėtų pasisekimo.
langus durti. Gėda, kad tik rėmėjais ir kad daugiau pri žiaus parapijos sidabrinio ju kimui reto svečio Jo Ekscelen •mėdamas, kad gerb. kun. A.
Mano nuomone, drauge, tokio
tiek proto pons “biznierius” klausytų prie šios svarbios biliejaus diena buvo labai iš cijos vyskupo Bernardo J. Skripka, dirbdamas per 25 m.
užsiėmimo žmnėms bus nau
toj par., pastatydamas vienų
draugijos.
teturi.
kilminga. Vsa ši lietuvių ko Sheil. Renkasi dvasiškija. Lau
dingi šie patarimai:
X Artisto Itapolo Juškos Po to vietinis Šv. Vincen lonija buvo gražiai pasipuo kiama. Neužilgo iš klebonijos, gražiausių bažnyčių Chicago1. Visados būti neteisingu.
je, didžiausios pagarbos yia
to choras, vedamas gabaus
Su kuriais tik turėsi reikalo, koncertas jau artinasi. Tikie- varg. J. Senulio padainavo šusi. Bažnyčia, klebonija, mo varpams gaudžiant, išeina dvn nusipelnęs. Nepamiršta J. E.
kykla ir daugelis lietuvių na siškija, vyskupas ir gražia
visuomet stengkis juos apgau tų minėtam koncertui galima
Vyskupas įvertinti ir sesučių
Lietuvos himnų ir dar kelias
|
gauti
kiekvienoje
lietuviu
mų puošėsi Šv. Tėvo, Lietu procesija nueina bažnyčion.
ti.
♦
Kazimieriečių sunkaus ir šven
dainas. Po dainų kalbėjo stud.
2. Nežiūrint kaip, visados 'kolonijoje. Koncertas bus pir- P. Dargis, kuris papasakojo vos ir šios šalies vėliavomis. Iškilmingų sumų celebravo
to darbo parapijinėse lietuvių
Bažnyčios vidus mirgėjo si pralotas 1). Dunne, asistuojant
turi užsimoti ant didelio už 'mos rųšies.
X Užpereitame panedėlio ry apie kooperatyvų natidų ir dabro spalvomis, tūkstančių kun. lg. Albavičiui — diako mokyklose.
darbio.
vienybės reikšmę.
(Užbaiga rytoj)
3. Visiems, su kuriais tik te sunkiai dirbtuvėje sužeidė Po prakalbų da choras pa-' elektrikinių lempų šviesomis, nu ir kun. H. Vaičiūnui —
turėsi reikalo, visados rodyk ponę, Jasaitį. Kojų sulaužė. dainavo “Ei, pasauli, ines be daugybe žvakių. Nuo ryto iki subdiakonu. Vyskupui asista
pat 1 vai. po piet bažnyčia vo kun. prof. J. Vaitkevičius
surugusj, — kai devynios pėt- Ligonis randasi Post Gradua- Vilniaus nenurimsiflte”
ir
te Ilospital of Chicago.
pilna žmonių. Ypač per sumų ir čekų klebonas, kaimynas.
nyčios savo veidų.
kelias
kitas
daineles.
Žmo

PILNAS EGZAMINAS
i daug jų suplaukė iš visų Chi Presbiterijoj matėsi daug lie-'
X Jonas Brazauskas pasi
4. Kalbėdamas apie biznį,
nėms tai labai patikti.
$5.00 TIKTAI $5.00
tuvių kunigų.
visadoš žiūrėk tik savo nau davė ant operacijos. Westem Paskui jaunuolių orkestrą cagos apylinkių. Kad ir erdvi
S P E C I A L I B T ▲ S
bažnyčia, tačiau, visų negalė Iškilmei pritaikintų pamok
Electric Co. ligoninėje. MelTaigi nenusiminkit, bet eikit
dos.
pas tikrą specialistą, ne pas koki
keletu
kartų
pagrieže.
Tas
jo sutalpinti. Pasitaikęs iškil slų pasakė kun. J. Paškaus- nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
!džiames ir linkime greito pa
5. Atsižadėk visokio man
žmonėms
labai
patiko,
kad
mių dienai gražus oras dar la kas, Visų Šventų par. klebo ba profesorius, neklaus Jūsų kas
sveikimo abiem ligoniam.
jums kenkia, ar kur skauda, bet
dagumo taisyklių.
X Kun. Tarnas Gaaparaitia tok*.°.ja“
Pasi'. biau kėlė tų gražių žmonės nuo nas. Trumpai pažymėjęs Baž pasakys pats. po pilno lšegzaml6. Visados meluok atsaky
rodyti publikai. Visi svečiai taikų, visų šventę darė didin nyčios didelę reikšmę žmoni navlmo. Jus sutaupysit laiką Ir
jau
apleido
ligoninę.
Šiek
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
damas į visokius klausimus.
buvo pavaišinti geru užkan gesne.
pagelbėt jums dėlto, kad
jai, iškalbingasai pamoksli negalėjo
tiek sveikesnis, bet darbuotis
lie neturi reikalingo patyrimo, su
7. Visados kalbėk “forte”
džiu.
ninkas atpasakojo parapijų rėdymui žmogaus kenksmingumų.
parapijoje dar negalės.
Jubiliejinės pamaldos.
Mano Kadio —- Scope — Haggl.
(garsiai), arba, kitaip sakant,
Po
užkandžio
tėsęs
šokiai
,
didelius nuopelnus išeivijai X-Ray
Roentgeno Aparatas ir vi
X Moterų Sąjungos jaunapakeltu balsu.
siškas bakterlologiškaa egzamina
iki
vėlybos
nakties.
Čia
turiu.
Jau
prieš
10
vai.
aplink
baž
ne
vien
tikvbiniu.
bet
ir
tau.
•'7
mečių mergaičių skyrius spa- 1
vimas kraujo atidengs man jūsų
8. Atsilyginimų' tęsk kuoilpriminti negražų jaunųjų ap- nyčių vaikščiuoja minių mi- tiniu atžvilgiu.
tikras negeroves. Ir jeigu aš pa
ilių 6 d. vakare puikiai sulo
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata
giausia.
ir gyvumas sugryš jums taip kaip
šė veikalukų. Visos lošėjos siima prie stalo laike vat- nios. Darbštieji par. vikarai
Vyskupo kalba.
buvo pirmiau. Jetgu keučlae nuo
9. Argumentuok taip, kad i savo roles gerai mokėjo, to gio:
rėkavo,
nerimo
ir kun. A. Linkus, kun. A. DeksI ligų
skilvio, žarnų, inkstų, odos.
net valgiais metytis pradėjo. !nis ir komitetas, daro tvar- Po sumai, eina sakyklon J.1 kraujo, nervų, širdies, reu matla
Visiems atrodytų, jog tik tu
dėl ir vaidinimas dailiai išėjo.
kirminų, uždegimo žarnų, sil
vienas “razumnas”, o visi
Iš šalies žiūrint pikta darėsi. J<ų. Darbščiosios seselės Ka- E. vyskupas ir prabįla į pa-' mo.
pnų plaučių
arba jeigu turit ko
kią
užsisenėjuslą.
{atkerėjusią,
kvailiai.
Jaunuominei vertėtų gražiau įzimierietės, taip gražiai išpuo rapijiečius ir jų klebonų kun.' chronišką
ligą. kuri nepasidavė
10< Nepadaręs biznio, tų
apseiti.
šusios bažnyčių gėlėmis ir si- Skripkų. Jo E. džiaugiasi net gabiam šeimynos gydytojui,
neatldėllokit neatėip pas mana.
Su
šiuo
ir
baigta
sukaktu'd-abro
spalvomis, rikiuoja šim viešpataujančia
žfnogų iškeik.
iškilmėse
DR. J. E. ZAREMBA
(Esplen).
‘ ‘ Selsmonai ” ir“ tredininves 15 metų gyvavimo kopėra
SPECIALISTAS
Inėjlmas Rūmas 101C
kai”, turėdami su savim tuos Šiame kampely randas ne tyvo “Birutės”,
>• W. JACKSON BOULEVARD
Arti State Oatvės
“deimančiukus”, savo bizny mažai lietuvių. Turim Šv. Vin tariu ačiū dalyvavusiems ir re
Ofiso Valandos: Nuo Iš ryto Iki
1 po pietų. Vakarais nuo 6 Iki 7
turės kuodidžiausio “pasise cento parapijų kurioj klebo mėjams tos draugijos, labiauNedėliorals nuo lt ryto Iki 1
kimo”.
—< Puikius Rezultatus
po pietų.
nauja kun. J. Vaišnoras. Ran mėjoms tos draugijos, labiaušiai
ačiū
chorui
ir
gerb.
varg.
das kelios draugijos. Turime
Diamond Dažai talpina savyj nuo trijų
ir kooperatyvų vardu “Biru J. Senuliui ir kalbėtojui P.
iki penkių sykių daugiau anilino, negu bile
1
kokie kiti dažai. Sekanti sykį manydamas
tė”; 2 bučerni ir 1 nuosavų DargiuL
kų
nors dažyti bandyk juos. Pamatysi, kaip
Vienas
Direktorių.
namų. Kooperatyvas prasidė
lengva vartoti. Po to palyginkite rezulta
X Jubilėjaus atlaidų reko jo 1914 m. Iš pradžios gerai
tus. Tėmyk, kad drabužis neišrodo perdažy
lekcijos užsibaigė spalių 9 d.1 pasisekus,
sumanyta kitų Libano kedrams, kuriuos
tas ; nepalieka nei plėtinų, nei driežlių. Tė
o
myk,
kaip minkšta, aiški ir naujai išrodanti
vakarinėmis pamaldomis. Pa-' steigti — bučernę ir tai ne- mini savo psalmėse karalius
— yra
spalva,
ir
nesimainanti.
Jei
kad Diamond Dažai nė
mokslus sakė gerb. kun. P. blogiausia einas. Toliau atsi-’ Dovydas, gresia rimtas pavo ra geresni, tai jų pardavėjasnepripažjsi,
sugrųžįs jums pinigus. Baltas pa
Karalius ir misionorius, šim rado sumanytojų, kad reikia jus visai išnykti. Ištisus ked- Įdėtus Diamond Dažų yra originaliai “visų tikslų” dažui visogera kaina
tai žmonių adoravo misijų ir drabužių krautuvės. Ir ta rų gojus sodino Libano kai- jkiam atsitikimui ir visokiai medžiagai. Jie dažo arba varsuoviįn^’ b™?”*’ lininius audeklus, rayon arba bile
Kryžių, prie kurio misijono- įsteigta. Bet pasitaikė bran- nuose, dabartinėje Sirijoje, Do
už gėrę dantų
.
o
i
sudėtinį
audeklų.
Mėlynas
pakietas yra specialiai dažai vien
rlus pridėjo atlaidus.
; gam laike, kada prekės, buvo vyoo sūnūs karalius Salamoarba vilnoms. Su jomis jus galite dažyti savo brangius
košelę—
X Ciceros lietuviai katali- brangius ir neturėta patyru nas bemaž tūkstantis mėtų šilkinius arba vilnonius su rezultatais, kurie yra gali prilygkai ne vien rūpinasi savo sio vedėjo. Išlaikius apie 2 prieš Kristaus gimimų'. Bet ti geriausiam profesionališkam darbui. Perkant tų atsimink —
dvasios reikalais: jie ir savo metu, skolų užsitraukė ųjiie dabar iš tų Salamono gojų jau ' Mėlynas pakietas dažo tik šilkų ir vilnas. Jūsų pardavėjas
Tėvynę nepamiršta.
$1,700 ir turėjo parduoti pus nieito nebeliko, 1560 metais tun 8 U‘
TOOTH PAŠTE
X Spalių 9 d. po pamaldų, dykiai, o skolos liko ant val kažkoks keliauninkės buvo
Laree Tube
klebonui paraginus, Žmonės gomųjų krautuvių. Taigi, a- priskaitęs Libane 28 kedrus.
suėję svetainėn Vilniaus naš čiu rėmėjams ir geriems dar Ilgainiui jų skaičius Vis ma
Lengva vartoti — geriausi rezultai
laičiams sudėjo $80.00. Apie bininkams bei sutnanyniems žėjo ir dabar beliko vos sep
VISOSE APTIEKOSE
spalių 9 d. jau buvo “Drau ' direktoriams, skolos atmokė- tyni.
ge” plačiau rašyta.
jtos ir turim 1 nuosavų namų Kedrų išnykime daugiausia
X Gerb. kun. P. Karalius, $8,000 vertės. Abi krautuvės kalti įvairus maldininkai ir
Lietuvos Ateitininkų įgalioti įrengtos vėliausios mados turistai, kurie, lankydami Li
nis Amerikoje, kaikuriam lai gomišiais ir gatavų pinigų banu, išpiauna tų garbingų
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE
kui apsistojo pas musų gerb. turim. Turbut, tai vienintelis medžių žievėje savo pavardes
The Laxative
klebonų Ciceroje. Tikimasi, kooperatyvas Pittsburghe. Tat ir kitokius ženklus. Del to
kad Ciceros lietuviai Ateiti šiandie galim pasididžiuoti, vietos valdžia nori užsiliku
Skanus kramtimul
52 E. 107 St.
Kampas Micbigan Avenue
ninkų atstovų parems jo dar kad pergalėjom visas sunkeny sius kedrus apvesti geležine
Telefonas Pullman 5950
be, nes kun. P. Karaliaus bes. Jau sukako 15 m. kaip tvora ir pastatyti sargybas,
Mėgsta jį visi
Real Estate, Insurance, SpuLka, Paskola, įvairus
misija yra labai remtina.
dr-ja įkurta. Tai surengta kad tie seni medžiai nebūtų
patarimai ir visi rašto darbai.
mint, taip kaip guma.
X Vienas Ciceros biznie* ras: prakalbos, dainos ir vel- naikinami.
■'

Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas
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SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS

Feen-a-mint

WAITCHES BRŪLiy RAŠTINĖJE
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Sam Slips One Over.
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X Šv. Mykolo Arkaniolo platinami. Luukiama skaitlin- ‘DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI
draugija savo Sidabrinį Jubi- gos publikos,
CIUS NUOLAT AUGA.
lėjų minės 27 d. spalių. Vis- ]
Bijūnėlis,
APSIMOKA SKELS
kas jau priruošta ir tikietai
TIS “DRAUGE”
IĮ.

jos svetainėj, prie kurių visi
choristai visu smarkumu ruo
šiasi ir kviečia visus atsilan
lligh 3 game team series — kyti. Smagiai pasišokit prie
geriausios muzikos.
West Side No. 1 — 2856
X Northsdiečiai iškilmin
Second lligh 3 game series
— West Side No. 2 — 2756 gai apvaikščiojo savo para
Migli Single Game — West pijos sidabrini jubilėjų. Da
bar smarkiai ruošiasi prie
Side No. 1 — 987.
FRANK L. SAVICKAS
Bridgeport
Second Migli game — Pro parapijos bankieto. Visoms
Providence No. 1
Sports Editor,
draugijoms pasiųsta paragi
vidence No. 1 — 982.
\Yest Side No. 2
726 West 18th Street
High Individual Series — nimas išrinkti nors po du at
Providence No. 2
Phone: Cnnal 1603
S. Zauris of W. S. No. 1 — stovu dėl tinkamesnio prie to
Marąuette
prisiruošimo.
633.
GOLFO TURNAMENTAI
Roseland
X Žinoma Nortlisides vei
| Second High Ind. Series —
1929 M.
North Side
P. Zauris of W. S. No. 2 — kėja P. Maskolaitienė patiko
So.
Chicago
nelaimę; susižeidė koją; jau
Penktas atviras (open) me
H>624. *
«
Brighton
tinis golfo turnamentas įvy
| High Single game — A. Lu- kelinta diena, kaip guli lo
voje ir negali nei iš vietos pa
ko spalių 6 d., Laramie Gol
ikas of W. S. No. 1 — 245.
SCHEDULE OF GAMĖS
fo Kliube. Dalyvavo gražus
Second high game — F. L, judinti. Gydo visiems NorthFOR OCT. 15-TH.
Savickas of Providence No1 sidiečiams gerai žinomas dr.
būrelis ir gerų golfininkų.
2
— 244.
^Dundulis. Visi Vyčiai, chorisGolfo laukas gerame stovyji
Providence No. 1 vs Bri
------------------* tai ir Dramos Ratelis linki
ir sunkus lošti. Oras pasitaikė
dgeport on alleys 9 and 10.
MUSŲ ŽINELĖS.
P. Maskolaitienei greitai pa
giedras, tik vėjas smarkiai
Marąuette vs West Side
sveikti.
putė, tat kaikurie golfininkai
No. 2 on alleys 11—12;
North Side.. — Pereitame
X Parapijos 25 metų pami
neįstengė atsilaikyti.
Brighton vs Providence No.
Vyčių susirinkime buvo atvy nėjimo knygai (Parapijos Ap
R. Czyzas, jaunas vaikinas,
2 on alleys 13—14;
kusios dvi net iš Clevelando žvalga) jau mažne visos ži
padarė mažinusį skaičių kir
West No. 1 vs Roseland on mergaitės, tik gaila, kad ne nios surinktos. Literatinė Ko
čių į 36 skyles, likdamas vy
riausiu golfo čempionu šių alleys 15—16;
teko jų pavardžių sužinoti. misija darbuojasi greit pa
Norts
Side
vs
So.
Chicago
Stebėjosi musų pavyzdinga duoti spaudom Kurios drau- i
metų. Jo skoras 78—84—163
on
alleys
17
—
18.
kirčiai. B. Piwaronas liko se
tvarka. Taip pat buvo ir iš gijos da nėra pridavusios sa- i
kamas su skoru: 85—85—170
Cicero atstovės, kurios kvie vo aprašymų, pasiskubinkit. :
B0WLING
AVERAGES
kirčiais. J. Kazlauskas laimė
tė musų kuopą į savo beisboX Spalių 16 d. įvyksta Ne j
jo B klasę. K. Jurgelionis C
lininkų šokius, o musų beis* kalto Prasidėjimo mergaičių \
At
the
close
of
the
futbolininkams
atvežė ir tikie- šokiai. Kviečia ir iš kitų ko- !
klasėj išėjo laimėtojų. A. K.
dykai. Ačiū, ciceriečiai.
Menas lošė keistai ir užleido mont h of tlie K of L Bowling
lonijų jaunimą atsilankyti. Ir į
season,
a
tremendous
change
Spalių
20
d.
įvyksta
pajos
žada visiems tuo pat atsi-(
savo titulą kitam, kurį išlai
in
the
individual
averages
lias
kė per keturis metus.
lapijos choro šokiai, parapi-' lyginti.
Daug buvo tikėtasi šiame been \vrought. As predicted by
turnamente nuo Dr. Naike- many at the opening of the
lio ir K. Bucho, bet jų skoras season, the West Siders got
netikėtinai buvo didelis. Jie into the stride and now top
turi daug vilties sekančiame the list holding six of the first I
nedėldieny laimėti amatorių ten positions, while the Bri-'
golfo čempionatą. Pamatysim. dgeporters, cliamps of lašt j
Metropolitan State lįianko year, took a noticeable tum- i
prezidentas p. Jonas B. Bren- hle. Providence. also cannot!
za davė gražiausią trofiję, ku be overlooked for they are1
rį bus įteikta čempionui gol trying hard to hold at least i
fininkų bankiete, lapkr. 9 d., three of the first ten posi
Liet. Auditorijoj. Sekamas tions. How the individual stac
“runner-up” ir savo klasės ding will be one month from
išlošėjai gaus atatinkamus now is very difficult to pre- į
i dict, but it is probable that
“prizus’
West Side will control not Į
less than five of the first ten į
LOŠIMO . REZULTATAS.
places, Bridgeport three and
R. Czyzas
79- 84-163 Providence two. Of course
85- 85-170 this is only a long-shot guess
B. Piwaronas
85- 88-173 as there are many dark horJ. Pochulpa
Žmonės dažnai yra perkant rus su
87- 87-174 ses in the league and anything
K. Buchas
skausmu.
89- 87-176 may liappen at any time. Brig
J. C. Miller
Kenčia kuomet nėra reikalo kentė
ti. Dirba su skausmu plėšiančiu
91- 86-177 liton Park, Roseland and
J. Kazlauskas
Kalvą. Dirba nors suimti skausmų, j
88- 92-180 North Side are ąuite threateDr. C. Kasputis
Ir Bayer Aspirin suteiktų greitą
90- 92-182 ning, while Marąuette and S.
Dr. P. Zalatoris
palengvinimą!
91- 92-183 Chicago are not very far beDr. S. Naikelis
Geriausias laikas
imti
Bayer
Aspirin,
tai
momente,
kada
pajun

94- 89-183 hind.
G. A. Šukys
ti pirmutinį skausmą. Kam atidė
lioti
paiengvirUmą iki skausmas
91- 94-185
J. Meteckis
pasiekia aukščiausi laipsnį? Ko bijo
A.
Lukas
W.
S.
No.
1
189.11
94- 92-186
A. K. Menas
ti paimti taip nekenksmingo dalyko?
Vaičiūnas W. S. No. 1 186
9493-187
J. Mackiewich
Skaityk patikrintas direkcijas su
Gedrainis W. S. No. 1 185. 5
stabdymui
Šalčio,
palengvinimui
9397-190
C. Majauskas
Skaudamą gerklę;
palengvinimui
100
93
193
P
’
^
aur
’
s
S.
No.
2
185.
1
galvos
skausmo
lr
neuralgijos,
neDr. S. Biožis
uritis, reumatizmo ir tt.
102
91
193
^
ernaus
^
as
P
rov
’
No.
1
183.10
Dr. A. Zimontas
Jus visuomet galite pasitikėti jo
S. Zauris W. S. No. 1 182.01
greitu palengvinimu. Bet Jei skaus
Dr. A. Lauraitis 101- 92-193
mas dažnai atsikartoja matyk dak
100- 94-194
Ruby Prov' No> 1 180. 1
A. Bielskis
tarą, kad patirti jo prležastj.
178
106- 94-20d!Graniontas Bridg'
J. S. Vitkus
103-100-203 i A. Zemek Prov. No. 1 177. 1
Dr. M. Žilvitis
101-103-204 Vabolas W. S. No. 2 176. 9
J. Kazickas
Aspirin yra t rado žymė Bayer Fabriko Monoacetlcacidester SalicyUcacld
175. 6
101-103-204. !S> Urba Brid«J. Keserauskis
175. 3
109- 97-206
K,slehus N- &
M. Jezuvitas
103-104-207 Kalašinkas W. S. No. 2 175.
J. Aumbutas
103-209, C. Kibelkis So. Shic. 174. 5
P. Gillis
\ 106107- 103-210 Jokiibaitis W. S. No. 2 174. 3
Dr. C. Kliauga
105-106 211! B<d)roV(dskis W.S. N. 2 172. 9
J. Giraitis
110-105-215 B. Pečiulis So. Cliic. 171
J. Augus
Mažeika Bridg.
170. 6 į
124-123-247
A. D. Kaulakis
Especial mention gocs to Mr. V. Žemaitis W. S. No. 1 168. 3
J. Gaidys Prov. No. 2 168
« •— ■■ ■■
STANDING OF THE K OF Kaminskas W. S. N. 2 167. 7
J. Sapitas Marą.
167.11
L B0WLING LEAGUE
A. Pauža N. S.
166.10
(Including Oct. 8th games) L. Pečiulis Prov. No. 2 166. 5
W. L. Pct. Bučas Roseland
166. 2
VVept Side No. I 10 2 833 flficevičius Bridg.
165.11
HIGH GAMĖS AND
SERIES

NAUJAS
SPARTON

EQUASONNE
MODELIS 931

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

Išvengiamas
Skausmas!

BAYER ASPIRIN

Mainome ant jūsų seno Radio ar Fonografo

Lengvus išmokėjimai

J. F. Budrik. i»e.
3417-21 South Halsted Street
Telefonas Boulevard 4705
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kas, p-nia Gečienė, J. Jaukš- J
D A K T A R A I
ZARO RĖMĖJAI.
tis, V. Neffas, M. Meldažis;
------ - ---fotografas Zalatoris, siuvėjas OYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonas Boulevard 1938
Ofiso Tel. Victory 3687
4601 South Ashland Avenue
Of. Ir Res. Tel. Gfemlock 2374
sis tas is chicagos
kričio susir. daugiausia ir bu- Visi šios parapijos rėmėjai J. Judikis, expressininkas A.
Telefonas Boulevard 7820
Res.
66
41
South
Albany
Avenue
vo kalbama, kaip ir kokiu bu- ir prieteliai jau yra girdėję, Masiliūnas, barberis J. Grigo-'
SĄJUNGIEČIŲ VEITel. Prospect 1830
du greičiau butų galima su-1 kad šiemet bazaro ineigot bu- nis, vaistininkas St. Mankovs- Valandos 2-4, 6-2 Nedėlioj 10-12 Ofiso Valandos; 9 Iki 12, 1 Iki S
dieną, ir 6:20 Iki 9:30 vakare
_______ _
Įkelti reikalaujama pinigų su- vo labai geros, geresnės, ne- kis, J. Balsevičius, siuvėjas V.
8138 S. HALSTED STREET
Antras ofisas lr Rezidencija
4608
S.
ASHLAND
AVE.
Eai-kada mes mokame ir vi- ma.
„. ij,
&u buvo tikėtasi. Taip dėjosi Norėk, siuvėjas V. Ivanaus- Res. tel. Van Būreli 6868
6604 S. ARTESIAN AVE.
Netoli 46th Street
Chicago. III.
sai be reikalo apie savę pasiBuvo- manyta surengti 3i- ne be pastangų gerų parapi- kas, p-nia Skrickienė, L. PeOfiso Vai.'Nuo 9-12 rytais: nuo 7-8
^ak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
girti, nebūtus dalykas apra- delį koncertų bei vaidinimų 1 jonų. Jiems tai pripuola ištar- trauskas, Karolis Oksas, J.
piet: Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Rea. Tel. Midway 6512
Šventadieniais pagal sutarimąSyti, bet, kada ištikro yra kas Šv. Kazimiero Seserų Audito- Į ti vieša padėka.
Beržanskis, M. Jusevičius, Pe- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nors rašyti, pasigirti, mes rijoj. Tam darbui išrinkta ir Pinigais aukavo šie: An-tras Maženis, Ipolitas Mala- Sulte 800 1578 Milvraukee Ave.
Tel. Brunswick 0634
Tel. Canal 6764
Republic 8466
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tylime bei nenorime, kad ki- komisija iš darbščiųjų sųjun- jdrius Kaminskas, bučeris, $10, kauskas, V. Vaitkevičius, es
Oakley Avenue lr 24-tas Street
Valandos;
nuo
2
Iki
7:28
vai.
vak
ti musų gražius darbus žino-1 giečrų, nes kas nežino gražių Į Dominikas Jurevičius, “sin- presininkai Fabijonas Oksas, kasdien. Nedėliomis puo 1 iki 2 vai
Telef. Canal 1713-0241
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals
tų.
'darbų ir pasišventimo pp. i gelis”, $10, J. Kulikauskas Berenz & Senauskas, iš svetim j p®
lr Ketvergais vakare
Taigi, šį kartų paliesiu Mot. 'R. Maziliauskienės, K. Sriu- Į$5, Ant. Peldžius $5, Dr. Ko- Uiučių: Julius J. Storgul Plurn
GYDYTOJAS,
Są-gos Chicagos Apskričio | bienės ir S. Sakalienės.
Įvarskas $5, Andrius Vii nūs- bing Co., O. ir F. VVistort, F; Ofiso Tel. Canal 2118
CHIRURGAS
Namų Tel. Lafayette 68 9»
IR OBSTETRIKAfl
'Taigi visų pirma komisija į kas $5, Elena Mackevičiūtė, Kastelik, I. Golstein.
darbuotę. Chicagoje M. S.
Gydo staigias lr chroniškas ligas
kuopos turi savo Apskritį, ku kreipėsi prie Seserų — sve Justino Mackevičiaus ofiso ve ! Suaukuotus daiktus suvežė >
vyrų, moterų ir valkų
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
deja,
$3,
siuvėjas
Petras
Mansu
savo
mašina
parapijos
ko

tainės.
Deja,
svetainės
negavo,
ris vienija visas kuopas ben
DARO OPERACIJAS
Ofisas 2403 W. 63 Street
OFISAS
dram veikimui, duoda progos nors iš pradžių buvo žadėta. kus $3, Jonas Brenza, Metro- miteto narys Kaz. Kulbis. Be
Kertė So. Wcstern Avenue
Ligonius priima kasdieną nuo
1900 S. HALSTED STREET
Tel. Prospect 1028
politan State Banko preziden- to jis gelbėjo rinkime.
kaikada atlikti ir didesnius Tada ėmėsi kitokio darbo.
pietų iki 8 vai. vakaro.
Rezidencija
2359
So.
Leavitt
St.
NAMAI:
Nedėliomis ir seredomis tik
Pereitam M. S. Ch. Aps. su-' tas $2, Jonas Krotkas, Metro- j Širdingas ačiū visiems au- L,
? darbus.
Tel. Canal 2330
Iškalno susitarus
sirinkime, kuris įvyko Mar-! politan State Banko vice-pre- Į kotojams, darbuotojams ir
4193 ARCHER AVE.
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v.
Nuo seniau yra Apskrityje
Nedelioj pagal susitarimą
Ofisas ir Laboratorija
’ kilusi graži mintis, kad Chi ąuėtte Manor, komisija pra-1 zidentas $2, grab. Lachavičius (bazare atsilankiusiems. Ačiū Valandos; prieš pietus pagal sutarti,
Ir X-RAY
taip-gi draugijoms. Bazaras '-Namuose 2-4 po piet, ofise e-8 v. ▼.
cagos sąjungietės įrengtų ŠV. nešė, kad yra padariusi 200 $2. .
Ofiso Tel. Victory 6893
2130 WEST 22nd STREET
Po cigarų dėžę aukojo: K. ant greitųjų buvo surengtas,
Rezidencijos Tel. Drexel 9191
Kryžiaus ligoninėj kambarį, serijų su gražiausiomis išlaiCHICAGO
Marozas,
restaurano
savininj
be
t
pelno
davė
apie
$1,000.
Tel.
Hemlock
8161
visose kuopose rado pritari mėjimo dovanomis, būtent:
Kleb. ir Komitetai.
Tel. Lafayette 5798
mo. Bet sukelti pinigų sumų graži Victrola, kurių aukojo kas, Jonas Medžius, čeverykų
p.
F.
Budrikas;
floor
lamp
—
taisytojas, Vladas Atraškevi— 500 dol. nėra jau taip len
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
PATAISYMAS.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
aukojo
Bridgeport
Furniture
čius, Jonas Juškevičius, Iggvas dalykėlis. Bet tvirtu pa
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Vaikų ir visų chroniškų ligų
2435 VVest 69 Street
siryžimu ir gražiu sąjungiečių Co. ir perliniai karoliai, ku-'nas Benešiunas, Mykolas JasTovvn of Lake. — “DrauOfisas 3102 So. Halstel St. Chicago : Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
arti 3lst Street
pasidarbavimu yra vilties, riuos aukojo laikrodininkas Į nauskas, J. Pilipavičius, muzi- g0’> num. 240 žinutėj apie Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9
v. v. Nedėlioj susitarus.
_,
Office: 4459 S. California Ave.
balandos:
10-11 ryto, 2-4. po piet. I
kad sumanymas bus įvykin p. A. R. Junevicz. Laimėjimo j kantas Pr. Simanas, Marijona' įvykusių N P. Š. P. draugi7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
Nedėlioję. pagal sutarti
tas.
.i*“ dienų kartu rengiama ir į Valaitis, Edv. Lenauskas, Te- jos bunco” įvyko klaida
10-12.
Pastaruose M. S. Ch. Aps- “bunco party” tam pačiam ,resė Viltrakienė, Adomas Dul- Parašyta, kad gryno pelno
tikslui', gruodžio 29 d. š. m. skis, Antanas Judikaitis; po i gauta 30 dol., kuris paskir-Į
West Sides parapijos salėje. dėžę cigarų ir čiugamo auko- į tas Šv. Kryžiaus bažnyčiai, 4910 So. Michigan Avenue Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ADVOKATAI!
Tel. Kenwood 5107
Susirinkime serijos ir “bun jo: A. Šturmas, 2 dėžes eiga-’Turėjo būti pelno gauta 50
X — Spinduliai
co” bilietai jau kaikurioms Irų ir 4 dėžės, čiugamo aukojo; cįol 25c., iš kurių dr-ja 30 Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6222
kuopoms išdalinti, daigi, be-! Petras Kalnis, B. Pilipavi-' dol .paskyrė Šv. Kryžiaus baž- nno 6 iki 8 vai. vak. apart
Gydytojas ir Chirurgas
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
lieka tik visoms sųjungietėms ' čįus 2 dėžes cigarų; J. ir 0.1 nyčiai.
'■
Red
Tel. Republic 7848
šventadienio ir ketvirtadienio 6558 SO. HALSTED STREET Avenue
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 v. v.
stoti
į
šį
kilnų
darba,
kad
Lisauskai
5
dėžes
čiugamo,
;
*
—
-i:
-----------=
ADVOKATAS
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
kuodaugiausia pardavus se- '• barberis M. Wallace 2 dėžės
11 So. La 8alle St., Room 2001
Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 5911
Tel. rcuidolph 0331-0332 Vai. 9-6 rijų ir “bunco” bilietų. Kam čiugamo; Petras Kabelis 1 dėMoterys
daugiau
Tel. Canal Uj!67 Rea. Prospect 6688
Vakarais
OFISAI:
ne
kam,
bet
tokiam
kilniam
žę
čiugamo
ir
3
tuzinus
knyr 8241 SO. HALSTED STREET
1446 S. 49 Ct.
2924 Washlngton
nebijo jgĮfousmyi!
£š
TeL Victory 0562
|įjL
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
tikslui ir musų duosni visuo- gučių. Po 1 dėžė čiugamo au3464
ALSTED STREET
7-9 v. v. apart Panedėlio lr
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451
Kuomet
jos
tikri
po
ranka*
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
Pėthyčios
menė pritars ir parems.
kojo: Kaz. Šidlauskas, M.
....
pietų Ir 6 Iki 8 vai. vakare
Gydytojas ir Chii
Negaliu praleisti nepareiš- Stakėnas, M. Savickienė, Ado- šituos puikius vaistus, nau4, Res. 8201 s. wallace street
1821 SOUTH HALSTED
JOHN B, BORDEN kus gražių įspūdžių, kuriais mas Lukoševičius, poolroomio dojamus nuo Civilio Kard = r-.-_____ ________
Gydytojas lr Chirurgas
Rezidencija 6600 S. Artesian Ave.
teko gėrėtis M. S. Ch. Ap-, vedėjas.
laikų.
(John Bagdzlunas Borden)
OPTEMITRISTAI rezidencija
Valandos. 11 ryto Iki S po pietų
4729 W. 12 PI.
Nedėliomis
6 iki 8:30 vakare
skričio susirinkime. Šis Aps-, _ „ . .
. .
. . Į
----- -—
ADVOKATAS
Tel. Cicero 2888
•v
. ,
•
, Bucenai prie bazaro .pnsi-'
Kiekviena moteris, kuri turi.
Susitarus
kneio sus-mas Įvy o pirmų,
įvairiomis dovanomis, įvo vaistų šėpųtėję bonkų Pain-'
105 W. AdamJ St. Rm. 2117 kartų pas musų jauniausių
.
’
vv. .
. . ’ >iExpelleno su Inkaro vaisbazenk-* į
Teleflhoae Randolph 8727
M. S. 67 kuopų. Taigi, baigus
Va Pauksciais’ kumpiais, ,Įįuniekuomet neprivalo bijoti byj•
DBNTISTAI
lašiniais, miltais, [kokios rusies skausmų, nežiūrint; 1
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. susirinkimų šios kp. pirminin kilbasais,
Perkėlė savo ofisą po numeriu
. . T „ . .
,
i ar tai butų Reumatizmas, Neurai- 1
, .
c
.
-- ,v. . grocermais daiktais ir tt •
Office
Boulevard
7042
jtis,
Neuralgija,
Mėšlungis,
Galvosi
TelepbMM Roosevelt BOM
ke p. Sntkiene nuoširdžiai °
v
4729 S. Ashland Ave.
.....
, ,
.'kojo šie: J. Miknis, N. Karia-’ Skaudėjimas, įsišėdantis 1 kūnai
Mante: 8 iki I ryte Tel. Keprob. 8800 pakvietė
atstoves pas
■ y
’
Perš „
ar geIiami „ 8ustingę
SPECUAUSTAS
save vaisems. Susirinkus puoš ■
’ _. .
’
.
muskulai ir sąnariai.
,
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
niuose apartamento kamba-1 ^1U.S’ ' asl°kas> • Stasiu- P Pain-Expelleris su Inkaro vaisLIETUVIS DENTISTAS
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
..... .
. ..
įkaitis, J. Matuzevičius, Rup- bazenkliu yra tokis hrumentas,
pietų: 7—8:80 vakare
4646 So. Ashland Avenue
nuošė, ištikrųjų, maloniai va-į
’
’
r kuris naudojamas beveik kiekvieNedėliomis 10 iki 12
LIETUVIS AKIŲ
Ant Zaleskio Aptiekos
landėlė prabėgo. Gelbstant ^1S’ Alehunas> J- ^abravols- noje pasaulio valstybėje nuo 1867
LIETUVIS ADVOKATAS
TELEFONAI* M1DVVAY 2888
SPECIALISTAS
. rt
’ kis, Zigmas Dabravolskis, Ra- metų. Tik patrinkite skaudamas,
—
. i.-rr.. --pp. Mickehumenei ir Zagume’ °
v. . ’
kuno daiis su pain-Expelleriu ir . _ .
.
,
2221 W«rt 22nd Street
Tel. Canal 6222
nei, atstovės buvo pavaišintos .
?,
v ’
■ J,s be jokios abejones suteiks jums) |cst, priežastim gaivos skaudėjimo,
Tel. Boulevard 1401
Arti Leavitt Street
•
i Qv,’o Vovo i mjnskas — Atraskevičius, A. lygiai tokį ūmų palengvinimą, ko- , svaigimo, akių aptemimo, nervuotuTelefonai Canal 2552
uzKdiiazidih ir Skdma Kdva. &:T1vlinno
TonbSrie
hį suteikė milionams dėkingų joLino, skaudamą akių karšti. AtitaiDENTISTAS
Daugelis net norėjo išgauti iŠ I
’ ■
t •
* naudotojų visame pasauly.
|Įsau kreivas akis, nuimu cataractuA
Valandos 9 vyto, iki 8:00 va p. Sutkienės paslaptį, kaip ji
2201 WEST 22nd STREET
Gydytojas, Chirurgas lr Akušeris
J- M^alskis, B. Būt-, | Labai efektyvės ir lygiai pageP
(Kampas
Leavitt
St.)
j
*
•
i-i
i
\
kus,
J.
Žurkauskis,
Pran.
ir
b,n
š°
s
,
sudėtys
greitai
įsisunkia)
kare. Seredjfcis ir PėtnyčioPrirengiu teisingai akinius visuose
3343 SO. HALSTED STREET
verda taip skanių kavų, bet*
.
per odos skylutes ir tuojaus pa- atsitikimuose. egzaminavimas daro
Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto
mis nuo 9 iM 6.
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
p. Sutkienė to nepasakė. Tai- btan- Balčiūnai.
;siekę s lkepimą kraujo suteikia; mas su elektra, parodančia mažiau
nuo 1 Iki 9 vakare
7—9 vakare
, , L.
Įvairių dovanų bazarui au- palengvinimą ir atsteigia tinka-| sias klaidas.
gi, matyti, kad Chicagos s9‘!. • t, ,
p,., ...
a. mą kraujo cirkuliacijų — ir beSpecialė atyda atkreipiama moky
•r t
jungietėms ne pro šalį butų '
: ,€traS . Clbulskl8»
veik momentaliai skausmas iš- klos
vaikučiams.
Tel. Bmnnrick 8624
. .
, •
Cibulskis, Julijonas Akavic- nyksta.
1
,
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
DR. A. J. GUSSRN
surengti bendrus vakarinius
įį
Energingas, jaunas kūnas, laiskare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
lavinimosi kursus, tada viena ---------- ~
—* vas nuo visokių sustingimų, skau 12 po pietų.
(Juozas J. GriŠius)
Lietuvis Dantistas
IM RUSIJOS
1878 M1LWAUKEB AVENUE
dėjimų
ir
gėlimų
—
tokis
žmogus
DAINOS
MYLĖTOJAMS.
nuo
kitos
daug
ko
išmoktų.
Valandos; 9-1S. 1-1, 1-8:88
ADVOKATAS
visuomet gatavas prisidėti prie
4712 S. ASHLAND AVE.
■ekmadlsnlals tr trečiadieniais
Gerai lietuviams žinomas per 88
Užkandžiaujant
neapseita
'linksmos
žmonių
grupės,
prie
|
4631 S. Ashland Ave. (2 lubos)
pagal susitarimą.
metus kaipo patyręs gydytojas, chlTel. Boulevard 7589
(Tąsa nuo 2 pusk)
žaislų ir pasismaginimų ir šitai i
' rurgas lr akušeris.
ir be gražaus skanaus juoko.
Telef. RWulėvard 2800
RESIDENCIJA:
daito
meil,
ir
supratu
>™-Į
Gydo staigias
ir chroniškas 18Ypatingai smagu ir linksma
6515 So. Rockwėll Street
gasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau
Tel. Lafayette 8828
, Telef. Republlo 9728
turėti savo tarpe tokių sųjun-' ri veda tautų prie kilnesnių yaisbaženkliu, kurią galite gauti
jausius metodus X-Ray lr kitokius
L. .....a
=
veikimu.
' nusipirkt bile vaistinėje. GeresO lOVurOS pri etftiSuS.
gietę, kaip p. J. Volterienė, "
I nis vaistas, negu visi brangus bė
Ofisas ir Laboratorija
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų
kuri savo jumoru visuomet jau ruduo. Koncertų sezo-! sigydymai pasauly.
DENTISTAS X-RAY
Netoli Morgan Street
Apgr.—No.
visas sužavi. Sųjungietės pra nas prasideda. B. Rapolas)
4193 Archer Avenue
ADVOKATAS.
šė, kad p. Volterienė visuo Juška, kuris vasarų praleido į
1026 WEST 18 STREET
52 East 107th Street
OPTOMETRISTAS
met
lankytų
Apskričio
susiChicagoje
ir
pasirodė
su
sa:
VALANDOS: Nuo 18 — 18 pietų ji
Kampan Michigan Ave.
nuo 4 iki f:80 vai. vakare.
Tel. Pullman 5950 lr 6377
Boulevard 7689
rinkiipus, kų ji ir žadėjo. Rei vo gabumais dainos srityje,
Res. Hemlock 7691 Tel. ofiso Canal 8110 Rea So. Phors
2238, arba Randolph 8800.
kia pastebėti, kad p. Volte atvažiuos Chicagon trumpam Del Prašalinimo šalčio
Miesto Ofjse Pagal Sutarti:
127 N. Dearborn Street
rienė yra viena pirmntiniųjų laikui ir duos koncertų 17 d. Kas yra tns T. A. D.!
Rooms 928 lr 936
Sąjungos narių ir 1 kuopos I lapkričio mėnesio, s. m., Lie- T. A. D. yra liuosuojantis,
Tel. Kranklio 4177
DENTISTAS
narė, kuri begalo Sųjnngų, tuvių Auditorijoje, Bridgepor * valantis ir taisantis vidurius
4712 So. Ashland Avenue
Telephone Central 6928
te. Chicagiečiai, naudokimės'vaistas, T. A. D. tūkstančiai
Gydytojas ir Chirurgas
brangina.
Vai.: Nuo 9 ryto iki 8 vakare
proga;
dalyvaukime
koncerte,
žmonių
vartoja,
o
milionai
Visos atstovės kupinos gra4631 SO. ASHLAND AVE.
Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
žiausių įspudžhj išsiskirstė (kad p. Juška, jausdamas mu-'dar nežino.
akinių
I’hone Cicero 721
Tel. Yards 0994
dėkingos M. S. 67 kuopai už su prielankumą, ateityje visas, Jeigu arti nėra galima gau 1801 South Ashland Avenue
ADVOKATAS
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas
Rezidencijos Tel. Plasa 8208
pastangas dėtų aukščiau sta- Ii, tai kreipkitės po num
malonias vaišes.
Pastebėktt mano iškabas
114 NO/fti LaSalte Street
VALANDOS:
LIĖVUVE DENTISTfe
Valandos nuo 8:80 ryto iki 8:88 va
5221 So. Halsted Street
CklCAGO, ILLINOIS
tyti musų tautą amerikiečių
Taigi — Taigi.
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną.
X-Ray
karo.
beredomts
nuo
8:18
Iki
18
v.
Nuo 9:80 iki 6 vai. vak.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Chicago) III.
2137 S. CICERO, AV. CICERO. ILL.
tarpe.
rytA. Nedėliomis nėra skirtų
Local Office; 1900 So. Union Ava

CHICAGO

AUŠROS VARTŲ PAR. BA

DR. M. I. STRIKOL

DR. S. A. BRENZA

DR. J. P. POŠKA

DR. T. DUNDULIS

DR. R. C. GUPLER

DR. A. RAUKUS

DR. A. L. YUŠKA

DR. V. S. NARY AUCKAS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. A. ROTH

DR. A. J. JAVOIŠ

Ai Li DAYIDONISi Mi Di

,

DR. S. BIEZ1S

DR. H. BARTON

A. A. OLIS

.. DR,AjJ.BERTASH

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. S. A. DOWIAT

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. GHARlfS SEGAL

DR. G. Z. VEZELIS

JOHN KUCHINSKAS

DR. 6.1. BLOŽIS

JOSEPH J. 6RISH

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. HERZMAN

25 METįl PATYRIMO

J. P. WAITCHUS

DR. J. A. PAUKŠTYS

87 JOHN SMETANA, 0. D,

IMK T. A. D.

į

DR. A. P. KAZLAUSKIS

DR. MAURICE KAHN

F, W, GHERNAUGKAS

DR. HELEN M. WISNOW

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo • iki 9 vaL vak.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

O.

Tel. Boulevhrd 0631

valandų. Room 8.
Pkona Oaaal 8188

Valandos: 9-12 A. M. 8-8, 7-9 P. M.
Trečladlena pagal sutarkna

Nuo 10 iki 12 dieną,
Nuo 2 iki t po pietų.

Tį

..J.,.?./

p

0

b

y n g g g

bauskaitė, M. Sovaitė, O. Ka ros” redaktdrius Mikas Vaivaliauskienė, M. Kareckienė, dyla.
K. Kišiunienė, T. Bogusevi- Apkalbėjus visų rcstrikcijos
24 st. ir Leavitt st. ir atimta čiutė, J. Girdžiunas, J. Prabi- reikalų, nutarta išrinkti pas
šus, A. Slautienė, A. Reku- toviu komisijų tam reikalui,
$15.00.
X St. Rokas iš Lietuvos vienė, B. Kupčiūnienė, M. į kurių įėjo sekantieji asme
parsivežė įdomių' lazdų, kuri Tamaševičienė, A. Penkaus- nys:
pasirodė įdomi tuo, kad nie kas, A. Babičius, J. Berkelis, M. J. Kiras, S. Mažeika, V.
kas negali atspėti iš kokio me K. Bngentavičius, V. Strioga, M. Stulpinas, Iz. Nausėda, pra
lotas M. L. Krušas, Oven, Bra
džio padaryta. Dabar eina į P. Valaičiutė.
Po rinkliavos da kal dy, Frank Betz, John P. Wilginčai katro lazda įdomesnė:
Jono Jaukščio iš Arizonos ar bėjo adv. V. Balanda, ragin- son, George Gary Noonan,
Stepo Roko iš Liet. Ateinan ! damas visus nenustoti vilties, John MoGuane.
tį šeštadienį ir sekmadienį 5 dirbti iš vien ir bus Vilnius Del platesnio veikimo susi
vai. vak. jiedu abu bus su musų, nes, pasak jo, yra daug rinkimas taipgi įgaliavo mi
nėtų komitetų kuooptuoti dau
lazdomis Aušros Vartų para būdų jam atgauti,
pijos darže prie bolių ir te i Ant galo sugiedota tautos giau narių.
nai pasirodys katram, bus pir himnas ir visi su energija tę-/ Sekantis pastovios komisi
j sti kovų už pavergtų Vilnių, jos susirinkimas įvyks spalių
menybė pripažinta.
18, John P. Wilson ofise, 811
; skirstėsi namo.
W. 31 Street, 8 vai. vak.
Bijūnėlis.
SPALIŲ 9 D. GRAŽIAI PA

CHICAGOJE
žINiy-žINELĖS

X Pereitę. sekmadienį Šv.
Kryžiaus par. jubiliejiniame
par. bankiete Chernausko dar
že ypatingai atsižymėjo par.
choras, p-no Daukšo vedamas.
Tik pilnam pasisekimui truk
dė estrados neprirengimas.
Žmonių buvo minios ir tamau
tojams prie stalų buvo sunku
visus aprūpinti, ypač vėliau
susirinkusius.
X West Sidėj parapijos
salėj per keturis Vakarus prieš
Tlianksgiving bus laim. gyvų
paukščių. Tam paukščių bazarui vienas farmeris augina
MINĖTA.
10 žąsų ir 10 ančių.
X Pereitų sekmadienį per North Side. — Vietinio Fe
siskyrė su šiuo pasauliu Jo deracijos skyriaus rupesniu
nas Karvelis, West Sidės “sin buvo tinkamai paminėta ge
gelis”. Buvo pasiturįs vyras, dulo diena spalių 9 d. Ryto
ir vertas apie $75,000. Buvo buvo atlaikytos gedulingos
vienok
apsileidęs
tikė pamaldos už žuvusius Lietu
jime ir jo ligoj giminės taip vos kareivius, o vakare pra
gi nepasirūpino jo dvasios kalbos su gražia programa,
reikalais.
kurių išpildė mokyklos vai
X Povilas Stumbris, muzi kučiai, vietos varg. N, Ku
kantas, buvo užpultas prie liui vadovaujant. Geri kalbė
tojai plačiai apibudino vilnie
čių vargus, kurie sunkiai ken
GRABORIAI:
čia lenkų prispausti. Pirmas
kalbėjo p. P. Gudas apie judošiškus lenkų žygius, .paskui
klebonas kun. J. Svirskas,
Lietuvis Graborlua
ragindamas visus sutartinai
Patarnauja
laido
veikti ir nepamiršti vilniečių.
tuvėse kuoplglauela.
Reikale meldžiu atPo klebono kalbos padaryta
slftauktl,
o
mano
darbu busite užga
rinkliava per kurių surinkta
nėdinti.
37 dol. ir 35c. Šie žmonės au
Tel. Roosevelt >615
arba 2616
kojo: kleb. J. Svirskas $5, V.
2314 W. 2Srd Place
Nausėda $2, adv. V. Balan
Chicago, PL
V.
.
■»
da $2, Po $1; V. įtekus, P.
Plečkaitis, A. Bacevičius, B.
Radišauskienė, N. Kregždienė, J. Kreminskaitė, A. Joku-

' S. D. LACHAW1CZ

J. F. RADZIUS

.PIGIAUSIAS TIKT. GRABORIUS.
CHICAGOJ®,
Laidotuvėse
pa
tarnauju
geriausia
lr pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie arabų 16dlrbystės
OF.’SAS
66 8 West 18 St.
Tel.
Canal
6174
MILIUS:
8238
So. Halsted Street
Tel. Vlctory 4088

Simpatiškas —
Mandagus
—
Geresnis ir Piges
nis nž kitų patar
navimas.

J. F, EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Tardė 1741 lr 1742

4447

GRABORIUS

SKYRIUS
Fairfield

Avenue

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct. Cicero
Tel. Cicero f794

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

Nauja, graži
plyčia dykai.

So.

SKYRIUS
1201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 8201

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

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

Kampas 46th Ir Paulina Sta
Tel. Blvd. 6208
Nuliudlmo valandoje
kreipkitėsprie manęs,
patarnausiu slmpatlBkal, mandagiai,
gerai
lr pigiau
negu kitur. Koplyita dėl iermenų
tykai.

BUTKUS

Patarnavimas
visose Chica
gos dalyse Ir
prlemiesčuose.
Grabai
pigiai
net už |25.
OFISAS

IKDFRTAKINfl CO.
P. B. Hadley Llo.
Koplydla

Dykai

710 West 18th Street
Canal

2238 South
Halsted SI

3181

408880

Telefonas Tardė 1118
So.

RockvveU

St.

Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRARORIUa
O f t • a ■:
4801 H. MARSHFIELD AVENUB
TeL Boulevard 9277

■-

KŲ SUSIVIENIJIMO

MASMITINGO.

Lietuvių Auditorium Bri
dgeporto
Namų Savininkų
pirm. S. Mažeika atidarė su
sirinkimų ir jį vesti pakvietė
V. M. Stulpinų.
Tų vakarų kalbėtojai buvo
sekanti: nuo lenkų kalbėjo
Joseph Novicki, “Naujienų”
redaktorius P. Grigaitis, kun.
Jos. McNamee, aldermonas 11
vardos. John P. Wilson, 3-čio
Districto atstovas Illinois Legislaturos George Gary Noo
nan, Bridgeporto realestatininkas M. J. Kiras ir “Sanda-

a Ta.
MARIJA
WASILEWSKI

Mirė Spalio 12, 1929, 11 vai.
ryte, 58 metų amžiaus.
Kilo iš Panevėžio Apskr. lr
miesto.
Amerikoje išgyveno 23 metus
Paliko dideliame nuliudime
2 dukterį Marijoną Vizgi rd St,
Louis, Mo. ir Emiliją Masulis,
žentus A. N. Masulis lr Dr.
Vlzgird St. Louis, Mo. ir anū
kus.
Kūnas pašarvotas graboriaus
Masalskio koplyčioj, 3307 Au
burn Avė.
Laidotuvės įvyks
seredoj spalio 16 d. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus nulydėta
| Gimimo P. Šv. bažnyčią, o iš
ten J Sv. Kazimie.ro kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę Dukterys, Žentai lr
Giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra
borius Masalskis
Tel. Boule-

Sekretorius.

(

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BALBAMUOTOJAS
Turiu automobilius
visokiems
reikalams Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, UI.

....................... '

A. "|" A.

JONAS JONIKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu
spalio 12 d., 9 vai. vak., 1929
m., sulaukęs 45 metų amžiaus,
ptmęs Tauragės ap., Allales pa
ran., Obelynų kaime. Ameri
koj išgyveno' 20 metų. Paliko
dideliame
nuliudime
moterį
ĄgnieSką, po levais Lukoftaitė,
dukterį Stefaniją, 3 seseris —
'UrSulę, Barborą
lr Marijoną,
t^rolį Petrą lr gimines. Kūnas
pašarvotas
randasi
4605 So.
flermitage Avė.
Laidotuvės
įvyks
seredoj,
spalio 16 dieną. 8 vai. ryte IS
Eudelkio koplyčios J ftv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o IS ten
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero
kapines.
Visi A. a. Jono Joniko gimi
ni ės. draugai ir pažįstami esat
puožirdžtai kviečia»ni dalyvau
ti laidotuvėse ir sutelkti Jam
paskutinį patarnavimą lr at
sisveikinimą.
Nuludę liekame,
moteris, duktė, seserys, brolis
Ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab.
Eudeikls, Yards 1741.

J. P. UVICK
2333 Barlum Tower

Detroit, Michigan

ANTANAS
RAKAUSKAS

giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab.
S. P. Mažeika. Tol. Yards 1138

Wm. J. Kareiva

Roselandiečiui. Apie jubilėjinę Vyčių vakarienę jau bu
vo “Drauge” rašyta, todėl
neapsimoka kartoti. Eilių taip
gi negalime sunaudoti, nes
silpnos, be jokių eilevimo tai
syklių parašytos. Žodžio N.
taipgi neužsimoka dėti.

Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1289

Dubaltavas kranas dėl sinkos, ku
ris maišo Šiltą ir šaltą vandenį. La
bai
geras
daiktas
dėl
kuknios.
Tik ................... ................................... $3.98

Balto ąžuo:o bačkutė šešais lan
kais išdeginta.
10 Gal.................................................. $3.19
5 Gal.................................................. $2.39
Stogui popierius 3 ply raudonas
lr
žalias su
smala
ir
vinims.
Rolls ................................................. $1.98
PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street
Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4689

Ramova
3518 So. Halsted Str.

ĮVAIRŪS kontraktoriai

Gražiausias Teatras Chicagoj

J. S. RAMANGIONIS

UT. SER. IR KTTV.
Spalių 15, 16 ir 17
“ARGYLE CASE“
Dalyvauja Tliomas

Buvęs vedėjas Brldgeport Palntlng
& Hardware Co., dabar perėmė visą
biznį J savo rankas lr duos visose Mo
Meiglian biznio Sakose pirmos klesos patar
navimą.

Lila Lee, H. B. Warner

HARDWARE PAINTS
& WALL PAPER

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

Palnters 4fc Decoratons
J. 8. Ramanclonls, savlnlnkaa

3147 So. Halsted Street
Tel.

Vlctory

7261

M. ZIZAS

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO

Mamų Statymo Kontraktorius
8tatau įvairiausius namus prieinama
kaina.

Savininkas R. Andrellunas

7217 S. Califomia Avenue
Telef. Hemlock 5516

Užlaikau visokių auk

t

sinių ir sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados
adlo, pianų rolių, re
kordų lr. t.t.
Taisau
laikrodžius ir muziko*
Instrumentus.

Turime parduoti 3 šmotų
parloriaus setų, Wilton kaurų,
coxwell krėslų, radio, riešuto
2650 West 63rd St. Chicago.
medžio miegamojo ir valgo
Telefonas HEMLOCK 8380
mojo kambarių setai, lempos,
indai, langę, uždanges ir tt. BRIDGEPORT KNITTING
SHOP
Kaip nauji. Vislias kartu ar
ba dalimis, už jūsų teisingų Neriam vilnonius sveterius — sto-

8228 Maryland. Avė.
1-mas apartm.

ir

Del geriausios rųšies
lr patarnavimo, šaukit
GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olaells Šviežių kiaušlalų. sviesto lr sūrių.

REDAKCIJOS ATSAKAI.

MILDA

kainą.

seseris

Valdyba.

LOS ANGELES, Gal., spal.
14. — Admirolas Magruder,
MODERNIŠKAS TEATRAS kalbėdamas apie Amerikos J.
Valstybių ir Britanijos karo
3140 So. Halsted St.
laivynų mažinimų pareiškė,
kad mūsų šalis nereikalinga
UT. SER. IR KTTV.
bijoti jokio karo. Kuri vals
Spalių 15, 16 ir 17
tybė mėgintų prieš Amerikų
“THE DRAKE C ASE''
Dalyvauja Gladys Brckwell, pakilti, tas tai valstybei reik
Forest Stanley ir Robert Fra- štų saužudybę.
zer.

PRANEŠIMAI.

Persiskyrė su šiuo pasau
liu spalio 13 d., 12:15 vai. ry
to, 1929 m., sujaukęs 32 me
tų amžiaus, gimęs Chicagoj,
nt
Paliko dideliame nuliudime
gioterį Bronislava
po tėvais
Urba,\ dukterį Marijona, moti
na Marijona, tėvą Mykolą, 2
.broliu kunigas Sipnonas O. S.
B. ir Cyrilus, 4 seseris, sesuo
Anna Maria, Marijona, Cecelia
Yakutis, Rose Penney ir gimi
nes.
Kūnas
pašarvotas,
randasi
S. P. Mažeikas koplyčioj SS19
Auburn Avė.
Laidotuvės
įvyks
seredoj
spalio 16 dieną, 8 vai. ryto Iš
koplyčios į Sv. Jurgio bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos
pamaldos už velionio sielų, o
16 ten bus nulydėtas į Sv. Ka
zimiero kapines.
Visi a. a. Antana Rakauska
giminės, draugai ir pažįstami
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse lr suteikti
Jam paskutini patarnavimą tr
atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame
moteris, duktė, tėvai, brolnl,

Kriminaliniam teisme pra
sidėjo byla įtariamam žmog
žudžiui AV. Doody byla. Doo
dy pasisakė nekaltu ir imta
rinkti prisiekę teisėjai.

ŽUDYBE

North Side. — Praleidę pa
rapijos jubilėjų,
žengiame
toliau prie parapijos darbų.
Rengiama dabar visų draugi
jų pasilinksminimo vakaras,
10 d. lapkričio, parapijos sve
tainėj. Pelnas to vakaro bus
paskirtas nupirkimui rakan
dų, kurie mums labai reika
lingi, nes neturim užtektinai
kėdžių, stalų. Čia ir-gi visų NAUJAUSIO IŠRADIMO
VITAPHONE
reikalas. Už tai pasidarbavę,
įsigysime naujus rakandus.
Kalbantieji Paveikslai
Visos draugijos savo susiGraži Muzika
rinkimos turi išrinkti po 2 at
stovu dėl geresnio šusitvarky PAIEŠKOM • Povilo Jusai
mo kas link rengiamo vakaro čio, pirmiaus gyveno La Šal
ir kada bus šaukiamas visų ie, 111. Pats ar jį žinantieji
draugijų atstovų susirinki atsišaukit.
mas, visi turės dalyvauti. Vi
Frank Baladinskas
sos draugijos malonėkite tai
East Fourth Street
padaryti. Turime 19 draugijų,
Spring Valley, III.
tai tikimės, kad iš vakaro bus
nemažai ir pelno.
80 akrų žemės Madison, Flo
Rap.
rida, parsiduoda labai pigiai.
Jei turi $1,500.00 gali pirkt,
kitų palauksiu, Žemė derlinga,
ypatingai tinkama pienininky
stei.
Marijonų Kolegijos Rėmėjų
Apskričio susirinkimas įvyks
trečiadieny, 17 d. spalių, 8 vai.
vakare, Aušros Vartų parapi
jos salėje, 2323 W. 23rd Pla
ce.
Meldžiame atstovų
skait
lingai susirinkti, nes daug
dalykų turime apsvarstyti,
taipgi ir seimo reikalai rei
kės galutinai aptarti.
Sekretorius.

Antradienis, Spalio 15 d. 1929

North Side. — Federacijos KARAS PRIEŠ
|. VAL
STYBES
BUTŲ
ŠAUvietinio skyriaus susirinki-

I. J. Z O L P
1650 West 48th Street

4-194

VIŲ NAMŲ SAVININ

PASILINKSMINIMO
VAKARAS.

Pasaulinės Parodos lietuvių
sųjunga prašo Amerikos lie
tuvių, ir kitose šalyse gyve
nančių, atsišaukti į tų Sąjun
gų adresu: 1809 W. 69 St.
(Telefonas Hemlock 8067).
Visus lietuvius; vyrus ir mo
teris mechanikus, išradėjus
visokių daiktų, naujausios ma
dos audimo, mezgimo ir ki
tus rankų darbų bei kurie tu
ri gatavų įvairiausių išdirbi
nių namuose, prašome atsi
šaukti į tų sųjungų. Atsišau
kus, visuomet patieksim pla
tesnių informacijų.

ko

3307 Auburn Avenue

Vlctory

IŠ BRIDGEPORTO LIETU

Į VISUS. LIETUVIUS.

■SBHBB
mas įvyks 15 d. spalių, 8 vai.
vakare, Šv. Mykolo parapijos
svetainėj, 1644 AVabansia Av.
Visi draugijų atstovai kvie
čiami skaitlingai susirinkti,
nes bus daug svarbių reikalų
svarstoma.

rus ir plonus, taipgi ir vilnones pančiakas. Parduodam pigiai.
Neriam
sulig užsakymų naujus sveterius ir
taisome senus. Vilnonios gijos dėl
nėrinių ir vilnonės materijos dcl
kelnių vyralms ir vaikams. Atsilankykit ir įsitlkrlnkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdien ir vakarais.
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
tų.
Siunčiam užsakymus J kitus mies
tus.

F. SELEMONAVIČIUS

VINCAS
TAMAŠAUSKAS

504 W. 33r«l St. Prie Normai Avė.

Mirė Spalių 13 d. 1929 m..
8:30 vai. 11 metų Pinžiaus, gi
męs Chicagoj, UI.
Paliko dideliame . nuliudime
lėvą Adomą, pamotę l’rfiulę, 3
brolius Povilą, Adomą ir Bro
nių, 3 seseris Ste'ą, Eleną Ir
Marijoną, dėdę Juozapą TamaSauaką, cioeę Liudviką Tama
šauskienę ir gimines.
Kūnas pašarvotas 1815 So.
Union avė.
Laidotuvės įvyks
Ketverge, spalių 17 d., iš na
mų 8:30 vai. buk atlydėtas į
Dievo Apveizdos pa.rap. bs.žnyčią, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą.
Po
pamaldų bus nulydėtas Į Sv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažyslamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Tėvas, Pamotė, Bro
liai. Seserys. Dėdė, Ctocė ir gi
minės.
Laidotuvėms patarnauja gra
borius Radžius.
Canal 6174:
namų telefonas Roosevelt 1090.

Grabam Paige Automobilių
Pardavėjas.

Tel. Vlctory 3486

JOHN SLEGAITIS

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

Telefonas Canal 7222

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorius
Dažų lr Popieros Krautuvė
>224 S. LEAVITT ST.
Chicago

■ — ~

'

,—1 1 T

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namą Statymo
Kontraktorius
4556 So. Rockwell Street
Tel. Boulevard 6214

M. YUSZKA & CO.
PL U MBING ft HEATIMG
Kaipo lietuvią lietuviams patar
nauju kuogeriausia
4664 80. PAULINA

M0RTGEČIA1-PASK0L0S
2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama į vieną dieną.
Perkame real estate kontraktus.

Internationl Investment
Corporation
Kapitalas $500,000.00
>804 80. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette 6788-6716

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE
Loans A Insurance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus, Farmas
Biznius visokios rųšies
Nėra skirtumo.
Apiellnkės tr kur yra Ir kas yra.
Perkam notas 2nd morgage lr pa
rūpinant 1, 2nd morgage lengvoms
‘ išlygoms.
Teisingas lr greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

