Katalikai paaaullonya turi kilau uldavlni, — {neiti J ielmyoaa Ir } Ylauomeną Kristau* mol-jlą, atnaujinti
imonlų dvasią. Jfizaus Širdies vleipatavlinaa milijonų iirdyae — tai musų
užduotis “Draugas" padis Jums tą
apažtaiavlmo
darbą atlikti.
Užtat,
skaitykite Ir platinkite “Draucą."

"Draugas" atstovauja organlsuotų
katalikų minti, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sąjungas para
pijas Ir lietuvių kolonijas “Draugas"
džiaugtasi didele katalikų parama U
nori, kad toliau pasilaikytų tie prlateltžkl jausmaL
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RUSIJOS BOLŠEVIKŲ ŽIAURYBES
MAND2IURIJ0J

DVI KARVES ATLIKUSI OS TOLIMĄ KELIONĘ
■
I

i

RUSAI ŠAUKIAS PASAU į BOLŠEVIKŲ ŽIAURYBES
LIO PAGELBOS

tarpu tikras karys turi ne tik
sveikas būti, bet stiprus, vik
rus ir gražios išvaizdos. O juk
tų savybių be sporto sunku
atsiekti. Kariškoji vadovybė,
Rugsėjo 25 d., J. E. vysk. matydama tai, ir kreipia daug
Paltarokas K. V. C. konferen dėmesio fiziškam lavinimui.
cijoje laikė paskaitų tema: Nuveiktojo darbo vaisiams
“K. V. C. ir svarbiausi jo už patirti ir bendrai sportui po
daviniai Lietuvoje.” J. Eks puliarinti, kasmet ruošiamos
celencija drųsioje ir energiš kariuomenės sporto šventės.
koje formoje iškėlė visus ak Jos įvyksta Kauno priemies
tualiausius šių dienų katalikų ty, A. Panemunėj kariuomeveikimo klausimus ir Gerb. !nės sporto stadione. Eil nė
vyskupas nurodė, jog antika- kariuomenės sporto šventė įtalikiškas veikimas planingai vyko rugsėjo 7 ir 8 d. Daly
ir moderniškai organizuotas vavo labai daug šventės da
iš visų pusių atakuoja katali lyvių ir daugybė publikos.
kybę. Katalikai .naudojasi dau Stadionas iš tikrųjų puikus ir
giausiai gynimosi metodu. Bet vienintelis toks visoj Lietu
šis metodas yra nevykęs, jis voj.
stumia katalikus prie ištižimo, Vyriausybė, skatindama spo
prie nepasitikėjimo savimi, rtų karių tarpe, paskyrė pui
prie paraližavimo kūrybinių kias dovanas. Laimėjusiai da
jėgų. Pirmoje eilėje reikia iš liai pirmų vietų skirta Res
kelti pozityvus, kuriamasis ir publikos Prezidento dovana, o
ofenzyvinis metodas: jis ža antrų — krašto apsaugos midina energijų, teikia drųsos nisterio, toliau — vyriausiojo
ir ugdo aukštesnę krikščiony štabo viršininko ir karininkų
ramovės. R. Prezidentas nubės civilizacijų.
1 galėtojams įteikė dovanas ir
Gerb. vyskupas toliau nuro
pasakė kalbų. Sporto
dė, jog katalikų veikimo pra
programa buvo Jabai plati, bl
džia glūdi pačiuose pirm'Ū'oše Apėmė svarbesniųsias sporto
krikščionybės amžiuose, jog šakas. Nežiūrint atšalusio oro,
katalikų veikimas yra religi
net ir plaukimo rungtynės ne
nis ir visuomeninis ir jog jis buvo atidėtos. Tokia šventė
labiau skiriamas pasaulionižiūrovams paliko gilaus ir ge
ms negu kunigams. Katalikų ro įspūdžio. Pažymėtina, kad
veikimo uždaviniai realizuoti kariuomenės rinktinė futbolo
krikščionybės dvasių atskiruo komanda nugalėjo futbolo ly
se asmenyse, šeimose, ekono gos rinktinę komandų su di
miniame, socialiniame ir poli dele persvara (4:0).
“Tr.”
tiniame gyvenime. Jo svar
biausios priemonės — spau
NAUJI ALYTAUS PAŠTO
da, paskaitos, kursai, knygos,
ĮSTAIGOS NAMAI
konferencijos, bibliotekos, me
morandumai ir skundai dėl Teko patirti, kad šiomis
kai kurių valdžios organų sau dienomis baigiama įrengti kų
valiavimo, žygiai katalikų tei tik pastatyti nauji Alytaus
sėms apginti, mokyklos ir t.p. pašto įstaigos namai. Pats
i trobesys labai erdvus ir pa~
Ragino kurti katalikiškų statytas gražioje vietoje. Pu
mokyklų, skundėsi dėl tenden blikos salė, skaityklai ir bi
cijos mažinti religijos įtakų bliotekai kambarys ir visi ki*
mokslo įstaigose. Paskatino ti moderniški patogumai. Na
kurti katalikiškų ekonominių mo pastatymas kaštavo apie
organizacijų ir kovoti su vi 260,000 litų. Pirmomis dieno
sais administracijos organų mis spalių mėn. ir pati įstai
daromais trukdymais katalikų ga persikrausto į naujuosius
organizacijoms veikti. K. V. namus.
“R.”
C. turėtų drausti katalikams
dėtis prie tų organizacijų, ku
49 MERGAITES SU
rios priesaikos būdu reikalau
ŽEISTOS
ja aklo ir besųlyginio paklus
BLUE MOUNTAIN, Miss.,
numo.
spal. 16. — Vietos kolegijos
J. Ekscelencijos kalba, ku dormitorijos antrųjam aukšte
pina gilių minčių ir tiek vir prieangis sulužo. 49 jaunos
pino ir jaudino visus konfe studentės sužeistos.
rencijos dalyvius, jog ji buvo
dažnai nutraukiama reikšmin CHICAGO IR APYLIN
gomis ir entuziastingomis ova KES. — Dailus oras; maža
cijomis.
“R.” temperatūroje atmaina.
VYSK. PALTAROKO PAS
KAITA K. V. C. KONFE
RENCIJOJE ŠUKELE VI
SUOTINI ENTUZIAZMĄ

<

FRANCIJA PALANKI PAKVIETIMUI
KONFERENCIJON

1879

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

“BALTIEJI” RUSAI MANDŽIŪRIJOJ
ŠAUKIAS PASAULIO PAGELBOS

Filipinai Darbuojas Gauti
Nepriklausomybę

f.

DARBINAS, spal. 16. —
Atvaizduojama “pieninė” ant ratų įtaisyta. Trys jauni vyrai su dviem Ayrshire
Trijų
Upių distrikte bolševi veislės karvėm pasiskelbimo tikslais leidosi kelionėn. Jie palengva važiavo, gi karvės
HARBINAS, Mandžiūrija,
spal. 15. — Keli šimtai vietos kų kareiviai nepaliauja sker- turėjo paskui žygiuoti. Tokiu budu atlikta 1,275 mailių kelionė iš Brandon, Vt„ į St.
“baltųjų” rusų, kurių tarpe d,ę gyventojų. Jau keliolika Louis, Mo. Kelionės laiku karvės kasdien buvo gerai šeriamos ir melžiamos. Karvės
maišėsi ir komunistų, priešais sodybų sunaikinta. Žudomi ne nepavargo.
vokiečių konsuliatų turėjo de tik vyrai, bet moterys ir vaiKATALIKŲ SODŽIAUS
VYSKUPAS DUNNE YRA
monstracijų. Rusai protestavo jkai. Nužudytų būsiu keli ši
PAVOJUJE
GYVENIMO KONFE
prieš bolševikus, kurių raite mtai.
< if
liai andai įsibriovė į Trijų
RENCIJA
Peoria, Ilk, diocezijos vys
SUSISIEKIMŲ KLAUSI
Upių distriktų, Kinijos 'teri BOLŠEVIKAI NUSKANDI
kupas Dunne, kurs praeitų še
MAS CHICAGOJ
NĘ 500 KINIEČIŲ
DĖS MOINES, Iowa, spal.
torijoj, užpuolė kelias “bal
štadienį popiet staiga susir
15. — Šiandie čia prasidėjo
tųjų” rusų apgyventas sody
Chicago miestas, gatvekarių go, yra pavojuje. Vakar ga
HARBINAS, spal. 16. — septintoji metinė Katalikų Sobas ir išžudė virš 200 rusų
vyrų ir bernaičių. Kai-kurio Ties Lahasusu, Mandžiūrijoj, 1 džiaus Gyvenimo Konferenci ir viršutinių geležinkelių ko rbingas ligonis išryto taip da
mpanijos ir piliečių komitetas ug susilpnėjo, kad tuojaus pa
se sodybose beliko tik vienos vienoje upėje bolševikų karo ja.
bendroj konferencijoj pripa kviesti gydytojai.
moterys ir mėrgaitės."Tr šių laivai užpuolė kiniečių karo
pastarųjų nemažų skaičių rai laivus. Kovoje bolševikai pa KONSULIATO KOMUNIS žino patiektus mieste susisie
kimo (transit) gerinimui pla
Apiplėštas sandelis
teliai pagrobė ir su savimi pa sirodė stipresni. Kiniečių ka
TAI NUBAUSTI
Keturi
plėšikai įsigavo į
nus.
Tam
tikslui
pirmiausia
ro
laivus
nuskandino.
Žuvo
asiėmė per sienų.
HARBINAS, spal. 16. — turi būti išleista apie 300 mi- North Pier Terminai Compa
Demonstrantus išsklaidė po pie 500 kiniečių. Ir tuojaus
ny sandelį, 421 E. N. Water
Maskvos valdžios konsuliate lionų dolerių: »
licija. Bet neskaitlingai “bal i bolševikai užėmė Lahasusu.
tųjų” rusų studentų delega Bolševikai taipat nukentėję, areštuoti rusai komunistai tei- Visur norima prailginti ga- st. Sakoma, išvežę nemažai
cijai pavyko pasimatyti su vo bet jų nuostoliai nežinomi. i smo nubausti: penki 9-iems tvekarius ir viršutinius gele degtinės, kuriai ten ne vieta
žinkelius. Praėjus dešimčiai buvo.
kiečių konsuliu ir jam įteikti
i metams kalėjimu, dvidešimts
I
FRANCIJA ATSAKO J
formalį protestų prieš tas ru
I vienas — 7 metams ir septy- metų bus rūpinamųsi požemi
Už vištų vogimą
PAKVIETIMĄ
sų skerdynes. Konsulis priė
' ni 5 metams. Keturios mote niais geležinkeliais.
Teisman
patrauktas AntlioKiti
visi
darbai
turi
būt
mė protestų ir žadėjo pasių
rys komunistės gavo po 2 meny Doherty, 6920 So. Honore
tuojaus pradėti.
sti į Berlynu, iš kur bus pa I PARYŽIUS, spal. 16. — ) tu kalėjimo.
st., kelių apartamentinių butų
siųstas į Maskvų bolševikų Francijos ministeriu kabine
tas išsprendė pripažinti Bri
GAISRAS TIES HALSTED pietinėj miesto daly savinin
valdžiai.
A. D. F. PRIEŠINGA
kas, už vištų vogimą.
GATVE
Be to, “baltieji” rusai pro tanijos pakvietimų į karo lai
KONSKRIPCIJAI
testus telegramomis pasiuntė vynų mažinimo konferencijų.
Ties Halsted ir Roosevelt
NUKAUTAS MEKSIKONAS
,
Tuo
reikalu
siunčiamas
palan

Amerikai, Britanijai, Vokieti
TORONTO, Ont., spal. 15. gatvėm trijų aukštų mediniuo
PLĖŠIKAS
jai, Francijai, Italijai ir Tau kus Britanijai atsakymas.
— Amerikos Darbo Federa se, kur yra skėčių dirbtuvėlė,
tų Sųjungai. Rusai šaukias
cijos suvažiavime prezidentas vakar ryte kilo gaisras. Vie
MEXICO CITY, spal. 16.
ŪKIO
BEDARBIŲ
pasaulio pagelbos, kad vals
Green reiškė savo priešingu nas vyras sudegė. Keliolika — Ruben Cueves, meksikonas
ŠELPIMAS
tybės juos apdraustų nuo bol
mo sumanomai darbo ir ka mergaičių vos suspėjo pasprū-'
plėšikų vadas, kurs per 18 me
ševikų keliamų skerdynių, ka LONDONAS, spal. 16. — pitalo konskripcijai karo lai sti.
i
tų pajėgė išsisukti nuo poli
da Kinija yra bejėgė.
Nors Britanijos valdžiai beda ku. Green abejoja, ar tas ga
cijos, pagaliau nukautas kartu
Kalbama, kad Kinijos val rbių šelpimas labai įgriso, lėtų sutikti su konstitucija.
Kaltina svaigalus
su kitais, kada jie užpuolė mi
džia visus “baltuosius” ru šiandieninė valdžia tų valsty
John Preston, 32 metų, ku ško darbininkus.
sus išsprendusi apginkluoti ir binį šelpimų dar daugiau praNEVV YORK, spal. 16. —
rs išpažino nužudęs Miss Aįtraukti į savo kariuomenę. , plečia. Tuo šelpimu norima Gen. C. >G. Dawes, šios šalies
gnes Johnston pirmiau jų kri- PASIUNTINYBĖS KEIČIA
, apdrausti dar ir apie 700,000 ambasadorius Britanijai, par
minališkai užpuolęs, už tų bai
MOS AMBASADOMIS
FILIPINŲ DELEGACIJA J 1 darbininkų ūkiuose.
vyko iš Londono.
sų įvykį kaltina svaigalus.
VVASHINGTONĄ
Ekspertai pareiškia, kad
LONDONAS, spal. 16. —
MANILA, spal. 16. — Ar KITAS VYRAS BUS KRIS
Marijos rolei paskirta irgi “munšainė” žmogų pakeičia Britų užsienių reikalų ofise
timoj ateity į Washingtonų iš
nauja aktorė — Annie Rutz. nesuvaldomu
TAUS ROLEJE
ir pašėlusiu. pranešta, kad Britų pasiunti
vyks specialė Filipinų delega
Ikišiol toje rolėje buvo Mar- Pirm tos žmogžudystės Pres- nybė Lenkijoj, gi Lenkų pa
cija, kurių sudarys didžiumos
OBERAMMERGAU, Bava- tha Veit. Jinai 20 metų.
tom nemažai “munšainės” iš siuntinybė Britanijoj būsiu
ir mažumos politinių srovių 1 rija, Vokietija, spal. 15. —
Marijos Magdalenos rolėje gėręs.
pakeistos ambasadom.
atstovai.
Kančios Vaidinime kas deši bus Hansi Presinger, 22 m.
Susirinkusiam
gruodžio f mti metai Kristaus rolę per
Sekantis Kančios Vaidini
Apkaltinti pasidavę
ANGLEKASIAMS REIKA
pradžioje kongresui filipinų 30 metų turėjo Anton Lang. mas įvyks 1930 metais. Ober- Praneša, kad policijos leite LINGA VALDŽIOS PA
delegacija įteiks prašymų Fi Šiandie jis yra jau 58 metų ammergau gyventojai tuo Vai nantas Carroll su keturiais
GELBA
lipinų Saloms pripažinti ne 'ir jau persenas vaidinti Išga dinimu užsiima jau 309 metų. detektivais pasidavęs šerifui.
KARIUOMENES SPORTO
priklausomybę.
nytojo dalį. Tad į jo vietų Kas dešimti metai jie į šj mie Praeitų penktadienį “grand
TORONTO, Ont., spal. 16.
ŠVENTE
paskirtas Aloys Lang, skap- stelį patraukia galybes iš vi jury” juos apkaltino žmogžu — Amerikos Darbo Federaci
BOMBAJUS, Indija, spal. Jtuotojas, bet anam pirmųjam so pasaulio lankytojų žiūrė dystėje “primary” dienoje, jos suvažiavime iškeltas rei Kariuomenė darosi tautos
16. — Persijos užlajoj žem negiminaitis.
1928 m. Kelių dienų reikėjo, kalavimas, kad valdžia cngle- fiziško auklėjimo centras. Katojų.
čiūgų (perlų) ieškotojai sura , Aloys Lang yra 38 metų
Kančios Vaidinimas atlie kol jie patys pasidavė. Kiek kasiams duotų pagelbos pat 1 riuomenėn ateina daug jau
do 50 granų sunkumo žemčiū amžiaus. Kituomet jis Kan kamas dideliu nusižeminimu ir vienam paskirta po 40,000 dol. varkius anglių pramonę. Tam nuolių, su mažu fizišku išauk
čioje vaidino Natanielio rolę. giliausiu dievotumu.
gų vertės 250,000 dol.
parankos.
i
tikslui reikalingas įstatymas. lėjimu arba visai be jo. Tuo

CHICAGOJE

METAI-VOL XIV

Telefonas: Roosevelt 7791

šventės

PINIGŲ KURSAS
Lietuvos 100 litų . $10.00
Britanijos 1 sv. sterL 4.85
Francijos 100 frankų 3.91
Belgijos 100 belgų
13.89
Italijos 100 lirų
5.22
Vokietijos 100 markių 23.80

nos bendros rezoliucijos. Jaunieji (leitenan
tai) smarkiai kalbėjo prieš Smetoną: girdi
Uelna kasdlvų HOjrui Mkmadtenlaa
jis tinkąs tik išsigerti ir padejuoti, o Volde
PRENUMERATOS KAINA: Metama —
PaMl Metų — 93.60. Trime MteeiUmi — >!.•», Vienam maras esąs tikras didvyris. Bet vyresnieji
Minedul — 76c. Europoje — Metame |7.M, Puaet Me tvirtino, kad dabar reikia taikos, ramybės,
tų —
Kopija .03c.
Tad
Bendradarbiams lr korespondentams raitų negrų- nes nusibodo rietenos ir netikrumas.
Maa, jei nepraioma tai padaryti lr neprlstunčlama tam aukštesnieji karininkai neleido kariuomenės
tikslui pašto lenkių.
ReCaktorlus priima — nuo 11:M Iki 11:99 vaL judinti Voldemaro naudai. Šauliai svyravo.
kasdien.
.. t
Daug nulėmė Musteikis, perėjęs Smetonos
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua
pusėn. Jis pradėjo areštuoti ir nuginkluoti
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki B
“vilkų” vadus, kuriuos jis vadina žulikais
ir bolševikais, nes jie sudegino Ramygalos
vaL po piet

i

t

Trečiadienis,

0 8X00X8
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“DRAUGAS’’

“DRAUGA S”
LITHUANIAN BAILY FRIEND

Publleked Daily, Ezcept Sunday.
SDB8CRIPTIONS: One Tear — 9<-90. Slz Months
— 93.60, Tbree Months — 93.09. One Month — Tie.
Burope — One Tear — 97.99, Slz Months — >111,

Uupy — .tlo.
Advertlsing ln "DRAUGAS" brlncs best resulta
Advertlsing rates on appilcation.

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

DIENOS KLAUSIMAI
KAIP NUVERTĖ VOLDEMARĄ.

Daug kas stebėjosi, kad Lietuvoje gana
pigiu būdu nusikratyta p. Voldemaro diktatū
ros. Mat, visi tie, kurie p. Voldemarą, pa
žino iš arčiau, buvo įsitikinę, kad jį “nu
versti” galės tik koks nors didelis valsty
bės viduje krizis. Tačiau ir be didesnio krisrio diktatorius turėjo pasitraukti. Kokiuo
budu jisai priverstas pasitraukti, apie tai
mes esame gavę iš Kauno žinių, kurias ma
loniems skaitytojams trumpai atpasakosime.
Šitas krizis brendo jau senai, tik niekas
nemanė, kad Antanas (Smetona) ir kiti tau
tininkai sugebės Augustino nusikratyti. Del
vidaus politikos įvairių klausimų būdavo di
delių riątenų tarp Augustino ir Antano ša
lininkų. Viršų vis gaudavo Augustino (Voldemaro) šalininkai. Bet d,abar, Augustinui
Genevon išvažiavus, paruoštas jaib galutinas
smūgis; Musteikis (vidaus reikalų ministe
ris) tapęs nors trumpam laikui krašto apsau
gos ministerio pavaduotoju, kaikurias ka
riuomenės dalis išsiuntė iš Kauno į manevrus,
o Antanui ištikimas dalis atkėlė į Kauną.
Rugsėjo 21 d. pas Antaną buvo visų ministe
rių posėdis. Visi kalbėjo už atsistatydinimą,
tik vienas Augustinas — prieš. Kai jam nu
sibodo argumentuoti ir jis ruošėsi jau išeiti,
tai vis, įinisteriai išsitraukė iš kišenių raš
tiškas dimisijas ir vieną memorandumą, iš
rodantį, kad nebegalima kartu su Augustinu
dirbti. Šitas visų jo draugų sutarimas jam
buvo labai netikėtas. Jis vis dėl to nepasida
vė. Kreipėsi į kariuomenę, į šaulius ir į “ge
ležinius vilkus”. Tvirtai palaikė tik vieni
“vilkai’,’. Jų delegatas policijos referentas
Goštautas reikalavo iš prezidento palikti
Voldemarų, bet čia pat jis buvo areštuotas.
Ramovėn susirinko apie trys šimtai karinin
kų, bet šis jų mitingas nesusitarė išnešti vie
Stasius Būdavas.

Aš NEKENČIU VYRŲ...
NOVELE.
(Tųsa)

— Ačiū, tamsta prašau pirma...
Žandaras vyno stiklelį tuoj išlenkė.
Viktorija visa paraudo: reikėjo ir jai
gerti... Tačiau nesiskubino. Pasirėmė al
kūne stalo ir, tarsi, nejučiomis numetė
albomą. Vokietis griebė jį paimti... O ji
tuo tarpu vyno stiklelį sukrėtė į minkštos
kėdės kampelį...
— Tamstos vyras stiprus.. — pasakė
ji, dėdama ant stalo tuščią stiklelį... Vik
torija panašiai ir toliau darė..
Žandaras ėmė svaigti. Ją apėmė dar
gilesnis susirūpinimas. Jo veide greit
atgimė žiaurūs ir karingi bruožai... Jo
kraujas palengva kaito ir stiprus vynas
jame ėmė budinti naujų įgeidžių...
Tylios, kaip nebiles, valandėlės...
Naktis spaudė žemę. Pro langą kyš

telėjo galvą mėnuo... kažkaip keistai į-

STUDENTŲ ATEITININKŲ Sį-GOS KONFERENCIJA

Spalio TC, 1923

NAUJAS LONDONO LORDAS MAJORAS

KAUNAS. Rugsėjo mėn. 28 sutemus, sustojo karo invali
-29 d. Kaune įvyko milžiniš dai su orkestru ir vėliavė
ka studentų ateitininkų kon lėms ant žalios žolės, prie pa
ferencija.
minklo, kur kūrenosi, ruseno
28 d. 9 vai. At-kų Sąjungos ugnis. Iš šalių sustojo ateiti
pirmininkas Lūšys karšta kal- ninkų draugovių vėliavos. Čia
ba utidare konferenciją, o viens iš ateitininkų vadų la
dvasios vadas prof. kun. U- bai karštai, galingai prakalsoris sukalbsJ»
Ikrin-Į bėjo, primindamas mirusius

miestelį, kad suardžius pavasarininkų eisenų, kus
įsipylė visa karžygius draugus ut-kus, kudaužė langus katalikų veikėjų ir elgėsi gal ellt’ koherencijos sveikinimų, rie kraujų praliejo už braunet blogiau, negu Ku Kitu Klanai Augusti-,J« buvo l™i™»sių: žodžiu gių Tėvynę, kurių iškovotos
nas dar keletu dienų nenorėjo perduoti Tū-|ir raSlu' Sveikino įvairios: laisvės vaisiais dabar džiaubeliui užsienių reikalų ministerijos ir darė i-ietuios organizacijos, svei-. giamės.
smarkias intrygas. Bet jam policija nukirpo kino atskiri žymūs Lietuvos j Po ilgos karštos, graudžios
Sir William Waterlow, naujas Londono (Anglijoj) lordas
telefono vielas, o vėliau ir sargybą atėmė, dvasios veikėjai ir užsienio kalbos sesutės ateitininkės
svečiai studentai. Raštu svei-J uždėjo vainiką ant kapo žu- majoras su savo žmona ir sunum.
nes jį lydėdavo bent 5 ar daugiau. Be sargy
bos manoma, jis nenorės Lietuvoj gyventi ir kino ir Gasparri šv. Tėvo var vusiems broliams. Po to or
,
kestrui pagriežus maldą ii
išvažiuos užsienin; ir ten gerai pragyvens, du.
buvo ta, kad trylikai draugųi ninkas tarė paskutinį karštų
nes daug kas tikrina, kad jis dabar turtin-i Ėriukus mandatų, redakci-‘ grojant liūdnų maršų, nuleis- studentų ateitininkų, valdžios' žodį ir baigė susirinkimą. .
'nę ir sumanymų Komisijas, ta bokšto vėliava. Pagiedoję
giausias lietuvis.
neteisingai įtartų
atentate' Šv. Malda, galingi Ateiti
Tokia tai p. Voldemaro nuvertimo istori eina platūs ir įdomūs prane- su orkestru galingai Tautos ir prieš p. Voldemarą, rastų vi-j
ninkų ir Tautos Himno gar
ja. Iš jos nesunku yra padaryti sau išvadą, šinėjimai: Centro Valdybos, Ateitininkų Himną, ateitinin sai nekaltų ir, vis delto, ne
kas šiandien Lietuvą valdo ir kad Voldema atskirų draugovių, “Židinio” kai su invalidų orkestru, kurį žiūrint į tai, nubaustų kalėji-| sai užliejo susirinkimą, palik
dami gilų, neišdildomą įspūdį
administracijos p. Nagevičius skyrė palydėti,
ras ir kiti grynai pasipelnymo motyvais su Redakcijos,
mu ir ištrėmimu, konferencijai jaunimo širdyse. Aukštuosius
vėl visi iškilmingai grįžo į
laužė konstituciją, išvaikė seimą ir nedarė žy įr revizijos komisijos.
išreiškia užuojautą ir griež dvasiškus Ganytojus studen
savo
rūmus.
Tuo
ir
baigėsi
pir
Padarius
porą
valandų
per

gių grąžinti Lietuvai teisėtą vyriausybę.
tai protestuoja prieš tą netei tai išlydėjo į atomobilį su ga
mos
dienos
darbų
tvarka.
traukos
pietums,
po
pietų
Iš tos istorijos dar kartą pasitvirtina
singą žygį. Po tų žodžių kon lingu valio ir Jo Eksc. karš
Rugsėjo
mėn.
29
d.
11
vai.
gerb.
dr.
doc.
Juška
laikė
1
liūdnas faktas, kad Smetona ir Voldemaras
ferencija sujudo, ėmė ploti ir
įtraukė politikom kariuomenės vadovybę, ku paskaitų: “Ateitininkai ir kui studentų bažnyčioje Jo Ek šaukti “valio” nukentėju- tai atsisveikinęs išvažiavo. Vi
si konferencijos dalyviai išsis
ri dėl medalių, dėl didesnės algos ir aukštes tūrinė akcija.” . Po Įdomios, scelencija Bartoloni konferen- siems draugams.
kirstė.
nio laipsnio rems tą, kas daugiau žadės. Tai turiningos paskaitos ėjo įvai- CHOS dalyviams laikė mišias,
Visa konferencija buvo la 19 vai. 30 min. įvyko drau
yra pavojinga, nes išardoma kariuomenėj riausi paklausimai, diskusijos. Į Per kurias visi ateitininkai
drausmė, įgyvendinama asmeniškumai. Tai Apie 5 vai. p. p. visi Aonfe- priėję iš vakaro išpažintis, pri bai gyva, karšta, bet ypačiai, giškas pasilinksminimas.
yra žaidimas su ugnimi. Gera dar tas, kad rencijos dalyviai, studentai ėmė Šv. Komuniją. Gražų pa entuziastingai baigta. Pabai Ši be galo skaitlinga ir ga
rimtesnieji karininkai Voldemaro atsistatydi su draugovių vėliavomis Išsi- mokslą pasakė kun. prof. Uso- goje į konferenciją atsilankė
linga studijuojančio kataiikišnimo klausime paėmė viršų, kad neleido jau rikiavę labai iškilmingai nu-|rig- k’er mišias įspūdingai gie Jo Ekscelencija Bartoloni,
ko jaunimo konferencija praė
nesniems imti ginklo Voldemaro pozicijos gy žygiavo į Karo Muziejaus so-įd°Ė> kunigų seminarijos klie- Mon. Faidutti ir visi Lietuvos
jusi taip gyvai, parodė be ganimui. Tuo Lietuva išgelbėta iš mirtino jai delį pagerbti savo mirusius rikų choras. Skaitlingi stu- vyskupai. Atvykus aukštai į lo tvirtą ateitininkšką pasismūgio, nes naminis karas būt iššaukęs kaimy draugus, kritusius kovoje ug-dentai nė netilpo bažnyčioje, gerbiamiems svečiams, visa
vai. pro- konferencija galingai šaukė 'ryžimą, nepaisant jokių kliū
nių valstybių įsikišimą, būt praskynęs kelią brangią Lietuves Neprįklau- Po pusryčių,
čių, ir toliau energingai siek
tokiems plečkaitininkams ir panašiems tautos somybę. Gerb.; generolas p..fesoriaus dr. Šalkauskio buvo “valio” ir plojo. Jaunimas
Nagevičius labai maloniai pa į be galo įdomi % ir turininga tuo parodė karštą savo prisi ti savo užsibrėžtų tikslų, ideaišdavikams,
’L "**•«. i- ‘‘
rišimą prie Ganytojiškų Hie- lij. Vįso^kSibosa, visoj kon
enę, samius ^velkino ateitininkus ir pla-: paskaitą: “AtaltįąiRkų ideaVoldemaras, kurstęs kariuomenę
ferencijos eigoj buvo junta
ir “Geležinį Vilką” prieš Valstybės Preziden čiai paaiškino Karo Muzie logija ir jos realizavimas gy rarclių.
mas galingas protestas prieš
tą, Lietuvai tikrai meškiškai norėjo pasitar jaus dalykus. Jis apsidžiaugė, venimo praktikoje”. Gerb. at
Prezidiumo
pirmininkas
pirmiau buvusios vyriausybės
nauti. Laimė, kad tas žygis jam nepavyko. kad taip gausiūi ateitininkai eitininkų vadas nurodė kelius prancūziškai pasveikino Jo
atsilankė į jo, to Lietuvos nu ir priemones, kaip savo aukš Ekscelenciją. Į sveikinimą J. slopinimą Lietuvos katalikų,
Katalikai ir Tūbelio Kabinetas.
sipelniusio veterano, vedamą tus idealus realizuoti prakri Eksc. Bartoloni vėl atsakė ypač ateitininkų jaunimo, ak
Šiuo klausimu mums rašo:
Katalikai mano, kad dabar ekonominė į muziejų ir išreiškė pagarbą j koje. Ateitininkai, kaip ir vi- karšta padėka ir pasveikini cijos. Nors atsiųsta krimina
linė policija uoliai sekė visą
politika (prieš katalikų kooperatyvus) pasi-I ateitininkams, kad ir iš jų tarjsus prelegentus, juo labiau sa- mu prancūziškai, lr vėl visa
konferenciją ir protokolavo
liks tokia pat socialistinė, kaip ir buvo, bet i P° daugelis jaunuolių karžy-, vo vadą, pasveikino trikšmin- konferencija sujudo galingai
kiekvieną ištartą žodį, bet ne
kultūros srity tikisi sušvelnėjimo. Manoma, ■
paguldė galvas už Lietu-; gu delnų plojimu.
ploti. Po to Mon. Faiduti svei drįso priešintis prieš teisin
kad Tūbelio kabinetas pradės likviduoti dik-įvos Nepriklausomybę, ragin- Po paskaitos sekė centrali- kino lotyniškai ir Lietuvos vy
gas kalbas, jaudinančius ka
tatūrą ir eis prie kokios nors pastovios tvar-t^ams visus ateitininkus ženg-'nių organų rinkiniai: Sąjun- skupai lietuviškai, linkėdami
kos. Universiteto reforma bus atidėta toli-; ii.savo pirmtakūnų pramin-jgos pirmininko, valdybos ir tai katalikiškai Lietuvos mo talikų jaunuomenę skundus.
mesniam laikui. Bendrai viskas tarsi šviesiau i tais keliais.
; revizijos komisijos. Buvęs Są- kslo jaunuomenei augti, stip Konferencija buvo labai gau
atrodo.”
Apžiūrėję taip įdomų Kai o' jungos pirm. dr. Leimonas rėti, apimti visą Lietuvą, at si, skaitlinga. Joje dalyvavo
Muziejų, ateitininkai vėl iš- širdingai atsisveikinęs perda- gaivinti Tėvynę iš laisvauia- daug aukštų dvasios ir valPagyvensim — pamatysim.
sispietė ir sustojo gražiame (vė pareigas išrinktam pirmi- nybės miego ir sukurti gražią tybės darbuotojų, profesorių
Meilė yra sielos spindėjimas, o skaus Karo Muziejaus sodely, prie ninkui dr. Masiliūnui.
kultūringą ateitį. Visas kal ir kitų ateitininkų sendrau
Nepriklausomybės paminklo, į Komisijų pranešime, Suma- bas ateitininkai vis palydėjo
mas tik nuvalo sielos rūdis.
gių. Iš viso dalyvių buvo per
Liūdnai grieždamas atėjo ka- nymų Komisija išnešė keletą
Žmogus skirtas kentėjimui — tik meilė1 ro invalidų orkestras ir kiti svarbių revoliucijų. Tarp kit- entuziastingu delnų plojimu. 600.
St. šerkšnas.
Pagaliau, prezidiumo pirmi
jam nupirko džiaugsmo.
invalidai. Jau beveik visiškai-ko viena svarbi rezoliucija

sidegė žandaro akys ir gašlus šešėlis per
bėgo jo lūpomis... Jo aštrūs žvilgsniai susvaigo Viktorijos krūtinėn ir sustingo...
Jos galvoj žaibo greitumu švytelėjo blai
vutėlis protas ir stojo darban...
Pradrųsėjęs žandaras ištiesė dreban
čią ranką ir norėjo užspauti raudoną žva
kės diegtį. Ji bematant nutvėrė jo pirš
tus ir išgąstingai riktelėjo.
— Negalima!...
Žandaras dėjos susigėdus ir sėdos
atgal kėdėn. 'Tačiau nenumaldomas ir
tamsus geismas ji erzino naujam žygiui..’.
Vėl sustingus tyla. Jokio šnabždesio. Jis
antrukart įbėuė į ją akiplėšiką žvilgsnį
ir taip pasiliko kelioliką minučių. Vikto
rija suraukė kuktą ir užsidegusi vyrišku
narsumu leido akis, o paskui ir galvą...
Ruošės sutverti kažką baisingą ir rengė
tvirtovę moteriškai nekaltybei nuo ištvir
kusio besočio vokiečio apginti... Perdaug
nenusigando...
Po valandėlės ji vėl pakėlė blakstie
nas. Biauriai mirginčios žandaro akys dar
tebebuvo į ją susmeigtos... O jos dabar
tokios raudonos, kraugeringos pasidarė...

i

Dar praslinko, kelios nemalonios mi žvelgė į jį ir piktai, bet tyliai paklau
nutės. Žandaras staiga pagriebė p. Vik sė:
— Ko tamstai reikia?..
torijos stikleli ir ubu prisipylęs vienu
Žandaras nusijuokė.
kart išgėrė... Ir bežiūrint išsitiesė pradraBaisi tyla. Tyla, kurioje sprendžia
Patogiai atsisėdo ir į ją šypsojos tokiu ma jaunos, gražios ir doros moteriškės
pat niekšišku ir ištvirkusiu žvilgsniu... garbė... Viktorija nuleido akis ir nusi
Paskui pradėjo kažką niūniuoti ir pa gręžė į kitą pusę. Dabar ji stovėjo ant
uolos krašto...
kreipė šonan akis...
Ir toliau slenka tokia pat juodu tyla...
Viktorija galutinai pasiruošė. Nuos
tabu, kiekviena minutė stiprino ją ir Viktroija atsigrįžę į jį ir žandaras ant
blaivutėlio proto nepavergė jokia jausmo jos skruosto pamatė kelias ašaras.
Po valandėlės jis paprašė:
bgngelė... Ji dar labiau atsilošė kėdėn ir
— Galima atsisėsti?
rami, bet baisiai susikaupusi, davė jam
Ji nieko neatsakė. Neprašomas žan
suprasti, kad jo visai nebijo...
— Che, che, che — tvinktelėjo žan daras atsisėdo ant jos kėdės šono. Iš vo
daras koją į grindis ir staiga pašoko. kiečio burnos į jos veidą padvelkė šlykš
Kaip žaibus ūžtelėjo Viktorijos galvon tus stipraus vyno kvapus... Ji pasilenkė
kraujas ir visas jos kūnas nutirpo... Ta nuo jo ir įsitempė dar baisesniame lū
čiau ji spėjo pagriebti pirmykščios drą kesy...
Žandaras tuoj paėmė jos dešinę ran
są ir atgauti pasiruošimą gintis...
Vos laikydamasis stalo žandaras pri ką ir prispaudė prie savo burnos... Vik
slinko prie Viktorijos. Paskui, kaip įsiu torija akimirksny ją atitraukė ir norėjo
tęs liūtas, susmeigė į ją baisias akis ir pašokti. Bet jis žaibo greitumu pagriebė
biauriai tyčiodamasis, kiek tik pajėgė iš ją glėbin ir jo šlykščios lūpos bematant
sižiojo. Viktorija tokiu pat drąsumu pa įsisiurbė į skaistų ir paraudusį Viktori

jos skruostą... — Niekše! — lietuviškai su
klykė Viktorija. Kaip lapė šoko ir išsi
veržė iš jo glėbio... Bet jis laiku pataikė
pagriebti abi jos rankas ir visomis jėgo
mis jas suspaudė... Dar biauriau jis juo
kės iš jos...
— Ko tamsta nori iš manęs?.. — ty
liai pasakė Viktorija ir supratusi jo pa
supusias jėgas, išlenkė prieš jį savo
stangrią krutinę, kerštingai norėdama .jį
dar labiau suerzinti savo jauno ir grakš
taus kūno žavingomis dalimis... Žandaro
veide įsidegė dar kaitresnis geidulys, ir,
matydamas esąs nugalėtas, melagingai
pasakė:
— Aš tamstą myliu... — tai taręs jis
vėl ją glėbin griebė. Bet Viktorija nebe
ištvėrė ir smarkia kumštimi trenkė jam
krūtinėn... Pastūmė ir baisiai klykdama
nubėgo virtuvėn... Iš ten bematant atlė
kė ūkvaizdis, bernas ir tarnaitė...
Susigėdęs girtas vokietis nepakėlė
galvos ir gulėjo kniūpsčias...

(Bus daugiau)

Prašau
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Mano Kampelį

ŠAUNIOS IŠKILMĖS ŠV, KRYŽIAUS PARAP.
DALYVAVO VYSKUPAS, TEISĖJAS JONAS IR
DAUG KITŲ AUKŠTŲ SVEČIŲ.

Kryžiaus par. ir jos klebonų
visų \Visc. lietuvių katalikų
vardu ir L. R. K. Susivienymo
apskrities vardu.

vius, aukštino lietuvių lojalu lu Amerikoje. Gražiai sveiki
mų šiai šaliai. Po jo kalbėjo no gerb. kun. A, Ski ipkų.
adv. F. Mastys (Mastauskas), į Ciceros lietuvių katalikų ir
valstybės gynėjo padėjėjas. Isavo vardu nuoširdžiai svei
Savo gražioje anglų kalboje kino Šv. Kryžiaus ĮMir. ir jos
nurodė nemažų lietuviu įdėlį klebonų gerb. kun. 11. J. Vai
Amerikos gyveniman, nurodė čiūnas, Sv. Antano par. kle
svarbų lietuvių pastatytų įs bonas. L. Šimutis sveikino
taigų, bažnyčių, kurios bus
amžinu musų tautai pamink

kiais yra, nes turi dideles šei
Dainuoja vyrų choras, pri
mynas.”
dama malda, kurių, sukalba tariant orkestrai. Dainuoja
Sulig to, daugelis lietuviškų
Giedojimas.
draugų turėtų net jsižeisti, jei Parapijinis Šv. Cecilijos kun. A. Kruša, Visų Šventų sutartinai, žmonėse sukeliant
kas juos proletarais vadina, choras, matomai, labai rupes- par. vikaras. Kalba daug iš- gražaus ūpo.
Kalba vietos biznierius Jo
nes jie yra turtingi ir bevai tingai buvo prisiruošęs prie kilmių suruošimui dirbęs kun.
šių retų iškilmių. Vargoninin- A. Linkus ir paskelbia progra- nas Zolpas, pasakodamas ke
kiai.
PILNAS EGZAMINAS
. . .
kas V. Daukša, dirbdamas mo tvarkų. Vedėju pakviečia letu anekdotų ir išreikšdamas
$5.00 TIKTAI $5.00
FUSLĖS IRITACIJA
SPEC1ALISTA8
Žiūrint pro mano akinius. į šioje par. per 25 metus su bankininkų p. J. J. Elijų, Šv. savo sveikinimų.
nenusiminkit, bet eikit
Mergaičių choras sutartinai Jei funkcijonalė Pūslės Irita- pasTn.igi
Tautines Lietuvos šventes,. virš, visuomet mokėdavo su- Kryžiaus par. vienų iš žymių
tikrą specialistą, ne pas koki
nepatyrėlį. Tikra* specialistas, ar
istorinių įvykių paminėjimus traukti į savo chorų jaunimų, veikėjų, parapijiečių ir biz- padainuoja keletu dainelių.
cija trukdo jūsų miegų, suke ba profesorius, neklaus Jūsų kas
Lietuvių Bernaičių Kolegi lia Degimo ar Niežėjimo .Jaus Jums kenkia, ar kur skauda, bet
Džentelmenai ir leidės! Pa Amerikoj neužilgo pradės švę jį palaikyti ir išlavinti. Ypač nierių.
pasakys pats. po pilno lšegzamlšiose
iškilmėse
choras
gra-'
Šv.
Cecilijos
choras,
vadojos ir Marijonų vardu klebo- mų, Strėnų Gėlimų arba Kojų navlmo. Jus sutaupysit laiką lr
sirodo, kad komunistai negali sti vien moterys. Jei sakot
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
save vadintis proletarais, ne- aš netiesų kalbu, pasižiūrėkit žiai ir galingai giedojo. Tuo vaujant p. V. Daukšai gieda į nų ir parapijiečius sveikina Skaudėjimų, nuo ko jus jaučia negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad
lie neturi reikalingo patyrimo, sute nuovargę upu nupuolę, ko radymui
j dėjęs to žodžio į kabutes, nes į kaikurių kolonijų, kadir Chi giedojimu gėrėjosi vietos žmo- j himnus — Amerikos »r Lie- kun. dr. Jonas Navickas.
žmogaus kenksmingumų.
nės,
o
ypač
gėrėjosi
iš
kitur
tuvos.
Programo
vedėjas
p.
cagoje,
spalių
9
d.
aukotojus.
Uano
Katilo
— Scope — Raggl.
‘
‘
Pamiršai
tėvų
kapus
”
ir
dėl
tada
nebandyti
48
valan

žodis proletaras ne komu
X-ltay Roentgeno Aparatas ir vi
Elijas kalba apie tai kiek dar vienų dainų šauniai pa dų Cystex? Nenusileisk. Šian siškas
Daugiau
nei
du
trečdaliai
au

atvykę
svečiai.
Solo
giedojo
bakteriologiškas egzamina
nistų, bet kų kitų reiškia. D.
vimas kraujo atidengs man jūsų
parapija
yra
nuveikusi,
kiek dainuoja p. A. Čiapas.
kotojų
—
moterys.
žinomas
dain.
A.
Čiapas,
ku

die gauk Cystex. Bandyk. Žiū tikras negeroves, lr Jeigu aš pa
Britanijos lietuvių ‘‘Išeivių
gerb. klebonas yra įdėjęs pa P-nas J. Elijas atatinkama rėk, kų jums padarys. Pinigai imsiu jus gydyti, tai Jūsų sveikata
Vyrai,
nepasiduokim
po
morio
gražus
baritonas
tikrai
‘‘Draugas” taip aiškina:
gyvumas sugryS jums taip kaip
stangų, kiek Lietuvai pasi kalbele perstato kalbėti tei atgal, jei nepatenkintas pilnai. lrbuvo
' terų kuntapliais!
visus žavėjo.
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
‘‘Dabar tankiai girdime žo
ligų skilvio, žarnų. Inkstų, odos,
Žodžiu, jubiliejinės iškil- darbuota. Pakviečia kalbėti sėjų p. Jonų, kuris labai prie Šiandie bandyk Cystex. Tik kraujo,
nervų. Širdies, reumatlsdį proletaras.. Juo priprasta Sovietų lakūnai
orlaiviu' mės bažnyčioje buvo tikrai p. Brazauskų, vienų iš senų lankiai atsiliepė apie lietu- 60c.
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba Jeigu turit ko
reikšti žmogų neturinti ne pi ‘‘Sovietų Žemė” jau atskrido' šaunios, didingos ir ilgam ne-1 par. veikėjų, ilgus metus bukią
užslsenėjuslą,
Įsikerojusią,
nigų, nė kitokio turto, o gy į Seattle, Wash. Sako, neuž- išdils iš žmonių atminties jų vusiu komiteto nariu ir truschronišką
Ilgą. kuri nepasidavė
net gabiam Šeimynos gydytojui,
venanti diena iš dienos. Seno ilgo atskris į Chicagų, o mu-: padarytas įspūdis.
neattdėllokit neatčlę pas mane
j tįstu. Jisai savo nuoširdžioje
DR. J. E. ZAREMBA
vėje šitas žodis turėjo kito sudraugaidatiklOOdol.su-, Kaip gražiai ir įspūdingai kalboje išreiškia džiaugsmo,
specialistas
kių prasmę. Rymo valstybėje rinko pirkimui dviejų trak- šv. Kryžiaus parapijos si-'kad jam tenka garbė reikšti
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai
Inėjtmas Rūmas 1018
ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ
kas penkeri metai buvo sura torių, kuriuos žadėjo per la-'dabrinio jubiliejaus iškilmės, sveikinimų žodžius pirmųjų
»• W. JACKSON BOULEVARD
Arti State Gatvės
šinėjami žmonės ir jų turtas. kunus Maskvai nusiųsti.
'prasidėjo, taip gražiai ir už-Į parapijos kūrėjų vardu. PriOfiso Valandos: Nuo 10 ryto lkl
• do pietų. Vakarais nuo 5 lkl 7
‘Sulig turto didumo žmonės
simena ir tuos, kurie yra jau
Draugai, už šimtų dol. nei'sibaigė.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1
buvo skirstomi į penkias kla- gero plūgo nenupirksit.
PO pietų.
' mirę.
Jubiliejinis
bankietas
buvo
sas. Žemiausia žmonių klasa
Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų
Dainuoja solo šioje koloni
suruoštas
lietuviams
gerai
Krautuvės Amerikoje
buvo laikoma tie, kurie ki Keistučio kliubo koncerte,
joj užaugęs dainininkas p.
tokio turto neturėdavo, kaip spalių 13 d., Lietuvių Audi žinomam Černausko darže.
Kušleika. Jam akomponuoja
IA aplaikysite veiklesni ir
tik daug vaikų. Vaikai loty torijoj, Chicagoj, komunistai Dar prieš ketvirtų valandų p. Daukša. Padainavo gra
mandagesnį patarnavimą per
niškai vadinasi “proles”, tat turėjo kartų pipirų nurytižmonės pradėjo būriais rink- žiai.
ir tokie žmonės vadindavosi koncertas pradėtas Lietuvos tis prie mokyklos, iš kur di-j Kalba kun. Pr. Garmus,
patyrusius pardavėjus ir radio
proletarai. Daug šių dienų va himnu. Sako, nors draugai džiuliai trokai juos vežė į virš j Sheboygan, Wis. lietuvių par.
mechanikus; kainą rasite vieną ir
Naikina Muses, Uodus ir
dinamų proletarų neturi tei labai prastai jautėsi, vis-gi minėtų daržų. Žmonių važiavo klebonas. Jisai sveikina Šv.
teisingą visiems - pasirinkimas
Kitokius Namų
sės vadintis prolotarais, o dainavo.
Bravo,
draugai! daug ne tik trokais, bet savo
Vabalus.
didesnis ir vien tik iš atsakomingų
daug žmonių, kurie nevadina- Prof. Kampininkas jus už tai automobiliais ir gatvėkariais. TONIKAS-LAKSATYVAS
Radio išdirbysčių, kaip tai:
Didžiulė Černausko daržo sa
mi proletarais, ištikrųjų to-1 pagiria.
RIMTŲ ŽMONIŲ
lė prisipildo pilnutė. Prie sta Rimti žmonės žino, kad tokie vaistai
lių susodinama keliolika šimtų pasitikėtini, kurie susideda iš žolių
k D ITO8t
•
i
r j
•, * žinomų inedikaliam mokslai.
Štai
t
ATB Oevn
RADIOS
žinomų,
o daugelis
dar vaikškaR
RADIOS UM-«0«K09ST.
HA8
čioja darže ir salėje. Viso
TRINERIO KARTŲ VYNĄ
1918 — 1928
MADE GOOD with
RADIOLAS Atrater Kewt
žmonių galėjo būti virš dvie- išpopuleriza vo: jo sudėtinės dalys
pilnai atsako jo tikslams. Kask aru,
, pis, kad krašto ūkis savo iš-1 jų tūkstančių. Tai gražus bu- podophyllin ir kitos medikalės žolės
Juk ir į piknikus ne vi- valo vidurius, selykla greitina virSJB. Ra d t os
radios
Pasiskelbusioji 1918 m., va raidoj galėtų daug pasiekti, rys.
.,.^.„..4- +:„i * „ _• .
»•
i kinimą, Kalifornijos raudonasis vydel
to
sunku
reikalauti
iš
mu-uoinet
tiek
žmonių
suvazmo}
„„
X
lipri
„„
Lengvus Išmokėjimai' Suteikiami Visiems
sario mėn. 16 d., ir faktinai
.....• •• in7o
7 i " Įsų krašto ūkio, kad šiandien ja.
naujų vyrų ir moterų suseka stebė
susikurusioj i 1918 m., lapkri•
•,
i
,,..
čio mėn. 11 d., Vilniuje nepri >8 ankštai stovėtų ir prilyg- Valgius gamina purios tinų gydymą to malonaus toniko-laksatyvo. Visose aptiekosc. Sempelis
klausomoji Lietuvos valstybė1*’
yaIs*yb!’ uk,UE Tam motery draugijų narM.'^rie dykai nuo Jos. Triner Co., 1233 So.
Šame Price for Over
38 Years
jokio ūkio ir turto įs kaTto: reikta keleto dėsiu,tmecy, gal ,staly pataruauja jautusias, Ashland Avė., Chicago, Iii.
NEMOKAMO SEMPELIO
X5 ounces for 25/
iš niekur negavo, j; tur4jo' net Siruty "iety laiko. Bet tiek, būtent Nekalto Prasieinu,
KUPONAS, Dept. 13
I.kiek 4
m
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1
ir iki šiol musų krašto Šv. Panelės ir Švehto VŽrdo
—Economicaf
pradėti iš nieko gyventi.
Vardas .....................................................
Efficient
2536-40 West 63rd Street
4177-83 Archer Avė.
Į ūky yra pasiekta, yra nema-* draugijų nariai.
Adresas
Telephone Hemlock 8400
Telephone Lafayette 3171
Šaly tuomet tebebuvo sveti- i
ir duoda geros vilties atei.
Bankieto programa priide- Mie,tas \\ \...... valstija
moji karo okupacija, kuri sa-1 gįaj
=fc
vo rankose laikė susisiekimų,}
' ;
'
' i
’ i. * * ■
'
Ralslng tne Familyir. lucky Pa lound the Cmpldor vvnart Hc didi
pinigų leidimų, ir net preky Šalies ūkis tai nėra koks
cifcf v,
vienodai
ir
lygiai
besirutulio

bų ir pramonę. Vienas žemės
.,wi
, owė habt
ūkis tebuvo musų krašto vi jantis dalykas. Į jį turi įtakos
tori
lAlHr HAO
be
galo
daug
visokių
veiksmų
:
S
suomenės rankose, bet jis bu
Cs toob
O
OE TOBACC* t»»
vo gerokai nukentėjęs karo oro, tvarkos, taikos ar karo,
A 0063 A6»
----- , i Atveri
metu. Daug ūkių buvo aplei aplinkinių šalių būtis, ir kita.
Ė3
sta; daug nesėtų plotų, sude- Tie veiksniai ūkį gali teigia-

Prof. Kampininkas

Geriau Busite Patenkinti,

FLIT

LIETUVOS ŪKIO APŽVALGA

iRADA KIMBALL

milliom!

iwr

gintų narnų, maža gyvuliu, sė- mai „ neigianud veiktt. Mo

klų ir padargų
jų ūkis gali gyventi pakilimo,
Ir šitoks musų žemės ūkis
klestėjimo ar puolimo (krituomet turėjo ant savo pečių
pakelti iš vienos pusės visas zio) laikotarpius.
materiales valstybės kūrimo
(Bus daugiau)
išlaidas, iš kitos pusės — vi
sas savo atstatymo išlaidas.

Suprantama, kad tai buvo
nelengva našta. Tačiau musų
žemės ūkis pergalėjo tuos
sunkumus, tuo įrodydamas1
savo gajumų. Jo dėka susi
tvėrė valstybės aparatas ir
krašto finansinės ir ekonomi
nės įstaigos, kurios padėjo gy
ventojams atstatyti pramonę,
prekybų ir organizuoti kredi
tų, transportų, susisiekimų—
žodžiu, visa tai, kas reikalin
ga Lietuvai ekzistuoti kaip
atskiram ir savarankiškam ukio vienetui.
Dešimt metų tai yra paly
ginti labai trumpas laikotar-

TUBBY

Convict No. 00.

wu.L i AiNTCoT \Tn
HCflHUO 8PEC.IAt Tb 0O V
TdOAS - 1 GOESt VU.
GO OOVJN VJHCCE THAT
NEVI GtftL* LUtY JOMEfc
MOVED IM - MtRBE
l CAN MAKC A HIT
UHTH HER comehovi

THER.E CHE Ii
N0*>, DOVOM BV
THAT CROMJO
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MUITĄ RAPPENEDy
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*\
P0UCEMEM HAUE ĄRRKTFD
TUKT POOR M AM ANO THEW
ARt COINC TO TAKE HIM
AUUAV i/ųTUEPATROtvlAGON
I THINK HES JUST T«B
BRAVEST MAN AnO VM SO
iORRV POft HIM- AM“
•tuose pouce ARE

COM6S THE
, WAC0M. 8ILL

. KUR HES 0MLV\
AOLETCAMP AM 1
,SH e TRINKS HES
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America First”. Gi ateinan
dienraščio “Draugo” vardu,
čiais metais p. Baikauskienė
pažymėdamas tą faktą, kad
žadu vėl važiuoti Lietuvon.
gerb. kun. Skripka yra vie
Mat, ateinančiais metais Lie
nas iš tų retų liet. kunigų
GICERO.
ILL
CHICAGO
HHCHTS,
ILL
tuvoje bus minim 500 metų
klebonų Amerikoje, kuris pa
mirties sukaktuvės Didžiojo
rapijų sukūrė ir visą laiką jai
Anglims kolekta.
Radio Stotis A J J.
Lietuvos kunig. Vytauto ir
sėkmingai vadovavo ir didelių
X Spalių 9 d. aukų Vilniaus Diena po dienos reikės šil įvairios organizacijos rengia
darbų nuveikė.
Gerb. kun. Ig.
v
našlaičiams sudėta $78.44. Au dyti kambarius mokyklos ir si prie tų iškilmių.
Albavičius, Dievo Apveizdos
kojo: Po $5.00: kun . IL pačią bažnyčią.
Todėl, kas kitą met važiuos
par. klebonas, sveikino Šv.
Vaičiūnas
ir
kun.
P.
Karalius.
Žiema
čia
pat.
Kuro
i-'£,į
etUVon, nesigailės padary
Kryžiaus par. su jos gerb. kle
Tėvas
Alplionsas
$2.00.
me turėti. Ar kas jau užmir- ^QS kelionės. Pamatys daug
bonu Federacijos vardu. gerb.
Po
1
dol.:
B.
Jankauskas,
so tą dainą: Vežkite medžių, jjomįų dalykų, aplankys savo
kun. J. Paškauskas, Visų
kurkite pečių, šildykite mo seną tėvynę ir sustiprės tauty
Plerpienė,
Dovydonienė,
AnŠventų par. klebonas, palinkė
dreliunienė,
Baltaduonienė, tiną su vaikais”. Kurui pirk bės dvasioje.
jo, kad kitos parapijos sukak
Andersonienė, Galininienė, P. ti reikia pinigų. Musų kuras
Be abejonės, ir p-lė M. Baituvės būtų apvaikščiojamos
Taurazas, Jocienė', V. Garda- yru anglis, bet veltui jų nie-. kausUoit4 sykiu su savo m0_ t
nuosavoje auditorijoj ir kad
navičius, Vaitaitis, Lorencie- kus neduoda.
'Inte aplankys Lietuva.
skolos būtų kuogreičiausia iš
Praeitais metais parapijo
Raporteris.
mokėtos. Anglų ir lietuvių nė, Nerigienė, A. Petkus, A.
Rabačauskas, M. Kinčinskas, nys suaukodavo anglims pirk
kalbomis kalbėjo adv. J. Gri
ti. Turime vilties, kad ir šį
sius ir daug gražių ir nau Misevičius, K. Narvurskienė,
A. Valančius, J. Remdžius, met sudės tam pačiam tikslui.
dingų minčių pareiškė.
Bėglias.
Lietuvos katalikų organiza St. Feiza, K. Stulginskas, V.
cijų vardu, o ypač besimoki Pakutinskienė, J. Robereza,
nančios jaunuomenės nuošir B. Raudonis, Galinskienė, M.
Kai atsikeli su galvos skaudėjimu,
džiai parapiją iš gerb. kun. Kazlauskas, J. Alelunas, M.
tingus, silpnos, pusiau sergąs, tai į |
Druskas,
Zakurauskas,
Mila

štai kuriuo budu gali pagerėti.
Skripkų sveikino kun. Pijus
Grįžo iš atostogų.
Imk truputį Phillips Milk of Ma
šienė,
J.
Liaugudas,
J.
MoteKaralius, kuris yra čia atvy
gnesia su vandeniu arba lemonadu. I I
Šiomis dienomis grįžo iš a- Du ar keturi šaukštai yra suaugu
kęs tos kilnios organizacijos kaitis, Andrelunas, A. J. Janu
doza. Imant su lemonadu Phi
; tostogų p-lė M. Baikauskaitė, sio
šauskas, Šukienė.
llips Milk of Magnesia veikia, kaip
reikalais.
of magnesia. Gerk už Valan
pp. J. Baikauskų'žymiij. She- citrate
dos prieš pusryčius. Kai eisi iš na
Gale vedėjo pakviečiamas Daugel aukotojų savo vaidų
,|
boygano biznierių duktė. Ji mų, tai pasijusi naujas žmogus.
kalbėti pats gerb. klebonas nepadavė.
Kaipo švelnų, saugų, malonų liuokun. A. Skripka. Publika su X Pereitą sekmadienį kun. pOl!} mėnesių SVeeiflVOSl pus (suotojq, Phillips Milk of Magnesia
savo gimines
Clevelande,7 O-J! priešrugštinis
u^'rė x/;yrniausi
t daktarai- " Kaipo i j
°
vaistas pataisymui sustoja ir triukšmingai sveikina P. Karalius musų bažnyčioje
llio, ir Pittstone Pa. P-lė Mar Į rūgusių vidurių, geso, nevirškinimo
delnų plojimu. Garbingasai sakė tris pamokslus, kurių vi
.
,
.
.
,
. 'daktarų buvo laikomas geriausiu per
garita sako, kad Pennsylvania j 50 motų. Kad žinoti jo greitą, paklebonas susijaudinęs taria si įdomiai klausės.
“S,™ 4S2S2,
savo nuoširdžiausią padėkos
X Dabar kun. P. Karalius palei Su«,uebanna upe
apielinkės;
neaukšti
1
ir
kūdikiams,
tai
reikia laikyti bu
žodi visiems, kurie kuomi Cicero pradės tęsti savo mi gražios
telį visada po ranka.
Pilni
nurodymai
ant kiekvieno
nors prisidėjo prie parapijos siją: eis per namus. Klebo- kalnai, kas teikė įvairumo ir butelio.
Visose aptieose
po 25c. ir
i malonumo po juos vaikštinė 50c.
organizavimo, prie jos' užlai- nas pats žadėjo remti kun.
‘‘Milk of Magnesia”
buvo Chas.
kymo, prie sidabrinio jubi-i Karaliaus misiją ir visus pa- jant.
H. Phillips Chemical kompanijos S.
V. registruotas vaizbos ženklas ir jos
liejaus iškilmių suruošimo. rapijonis ragina prisidėti sa P-lė M. Baikauskaitė pilnai pirmtakuno Chas. H. Phillips nuo
Gerb. mūsų patriarchas neap vo aukomis ir paremti Lie išpildė Amerikonų obalsį “ See1 j
lenkia nei vieno, kuriam ne tuvos Ateitininku atstovą.
būtų nepareiškęs savo nuo X Spalių G d. įvyko para
širdaus dėkingumo jausmų. pijos komiteto susirinkimas,
Baigus kalbėti,
žilagalviai
'** 1 e kuriame apsvarstyta visi pa
klebonui keliama didelės”6Va- rapijos reikalai. Pasirodė, kad
cijos.
būtinai yra reikalingas seseDar dainuoja parapijos cho rjnis namas. Tat nutarta at
ras, orkestrai pritariant. Pa-'einantį pavasarį pradėti staMigi
dainuoja keletą sunkių dainų. ;tyti naują seserims namą.
Varg. \. Daukša, ištikro, nu- .Tam tikslui reikės kokiu nors
t.*v
sipelno pagalbos už taip ru-j})UtĮu sukelti fondas, atsišauk
pestingą sumosimą iškilmių įti į draugijas ir pavienius,
M
proganno, už suinokinimą cho- l<ad jau pradėtų ta fondą au
ra, orkestro ir t. t. Vincevi-1 ginti.
čiaus orkestrą chorui pritarė. x Lapkričio 24 <1. (vyks nw
ir šokiams gražiai grojo.
.lin;,
vakarienė. Kvie|

Trečiadienis,

Spalio 16,

LIETUVIAI AMERIKOJE

SHEBOYGAN, W1S.

LIUOSUOTOJAS
GERIAUSIOS
RŲŠIES

Publika skirstėsi namo ku-Įciami visi iš anksto ruoštis
i
pina gražiausių įspūdžių, kil- ir įsigyti vakarienės bilietus,
niausiu jausmų vedama. Šv.' X Lapkričio 28 d. t. y. Pa> Kryžiaus par. sidabrinio jubi-dėkos dienoj parapijos svetailiejaus iškilmės gražiai prasi-'nėję įvyks dailus vakaras su
tį'
dėjo gražiai ir užsibaigė.
pasilinksminimu prie šaunios
----- _
—— —
----- muzikos. Visi kviečiami.
%
i
i
Studentų susirinkimas.
i
'
ATYDŽIAI PERSKAITYKfKAUNAS. Prasidėjus stu
BJZNIERIU BARGENUS
dijoms Lietuvos Universitete, Į -=•=•__
pasireiškė ir studentų gyves-1
nis akademiškas veikimas. Ateitrninkai studentai taip pat
—&
sukruto uoliai veikti. 24 d.
rugsėjo mėn. Ateitininkų Na-1
nių salėje sušauktas šiemet
įstojusių Lietuvos Universite-!
tan studentų ateitininkų susi-1
rinkimas. Jame plačiai nu
sviestas studijų pasirinkimo'
i
pragyvenimo klausimai;!
nupatakotas platus studentų
akademiškas gyvenimas ir 1.1
t. Ateitininkų vadų, kaip stu-!
dentas Pankausko, Lūšio, Vi- j
liamo ir kitų nuoširdžios, link
amos kalbos giliai paveikė į
Central Manufacturing District Bankas, kurs randasi 1110 \V. 35 St. yra su
jaunų kolegų ateitininkų šir
rengęs tikrą Pinties Šventę. Banko vieš kambaris paverstas j tikrą farmerišką
dis, ir jie visomis jėgomis po-!
vaizdą. Vieškamboris išpuoštas obuoliais, pumpkinais, kornais ir kitokiomis farsiryžo uoliai dirbti tai kilniai
meriškomis gėrybėmis. Ta šventė baigsis spalio 19 d. Šiuo laiku kostomeriai pra
ateitininkų idėjai. Policija vi
dedantieji banke naują biznį turi progos gauti dovanų. Paveikslas viršuje vaiz
są laiką, sekė susirinkimą ir
duoja išpuoštą banko vieškambarį, kur stovi p. F. L. Webb, banko vice-prezi
kiekvieną žodį užprotokolavo.
dentas, o žemiau p. E. B. Keating ir p-lė Laura Tuylor, kuriedu veda naujo bizLaimutis.

uio skyrių.

Athateb
Kent
Screen-Grid
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NAUJI MODELIAI KAINA SU
VISKUO SU TŪBOMIS

Lengvus Išmokėjimai

3417-21 South Halsted Street
Phone Boulevard 4705
V. - .MA

trečiadienis,
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C H I C A G O J E
LIETUVIŲ BANKAS KĮLA

IR BUJOJA.

Yra biznierių, kurie nusiskundžia biznio menkumu. Buvo
laukta, kad rudeniui atėjusbizniai pagerės. Kaikam gal
ir pagerėjo, bet daugelis tebedejuoja, kad bizniai toli
gražu neina taip gerai, kaip
norima.
O kaip sekasi lietuvių Universal State Bankui? “Drau
go” raporteris prie progos ne
senai minėtame banke teiravo
si pas p-nų J. J. Elias apie
banko stovį. “O kų, p-nas pre
zidente, gal rudeniui prasidė
jus, bankinis biznis pakilo?”
Paklausė raporteris. “Mes
visada kįlame,” maloniai nu
sišypsojęs pasakė p-nas Elias.
Ir ėmė toliau įrodinėti apie
banko gerų stovį. Svarbiau
sias, vienok, Įrodymas buvo
tai tas, kad Chicagos Clea
ring House komisija paliudijo
apie banko šaunų stovį. Kaip
p-nas Elias pasakojo, tai Chi
cagos Clearing House komisi
ja nesenai atsilankė bankan
ir ištyrė visų banko stovį.
Mat Universal State Bank yra
Chicago Clearing House Sų-

DR. M. T. STRIKOL

Daugelis Vaikų Ligų Kįla
dėl Stokos Gero Maisto

jungos narys ir todėl tos Są
jungos komisija nuodugniai
ištyria bankų stovi. Tik ge
rai stovintys bankai priinia- I
mi į Sųjungos narius. Tai-gi
šios Sąjungos komisija ištvrus Universal State Banko
stovį, p-nui prezidentui pa
reiškė, kad bankas yra 100
nuoš. tvarkoj. Toliau komisi
ja pareiškė, kad norėtų ma
tyti daugiau bankų taip ge
rame stovyje.
P-nas Elias sako, kad Clea
ring House komisijos pareiš
kimas nenustebinęs. Jis žinąs,
kad jo vedamas bankas yra
nuo A iki Z tvarkoj.
Visiems lietuviams yra ma
lonu girdėti, kad lietuvių di
delė finansinė įstaiga yra
statoma pavyzdžiu kitiems
bankams.
Raporteris.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820
Res. 66 41 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

FATHER JOHN’S VAISTAS Sutelkia Vitaminų
Reikalingų Augimui ir Spėkai
Daugelis taip vadinamų vaikų ligų, kaip va kaulų suminkš
tėjimas, kokliušas, tonsilitis, tymai, skarlatina ir t.t. yra tie
sioginė pasekmė nusilpimo, nuvarginto — stokos tinkamo maisto.
Vaikai, kurie negauna iš savo valgio maisto augimui ir
spėkai nusilpsta, sumenkėja, išbliška; nesimokina gerai ir ne
nori žaisti; greit slogas pagauna ir greit pavargsta.
Father John’s Vaistas teikia lengvai virškinamoj formoj
vitaminų, kurių vaikai negauna kitais keliais, ir be kurių jie
negali būti sveiki ir stiprūs. Jis yra tyras ir sveikas.
75 metai pasisekimo.

FATHER
JOHNS

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA

I

4608 S.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytai*: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
Piet: Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. R. G. CUPLER

Suite 10O
1679 Mtlvraukce Ava
Tel. Brunswlck 9624

3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVE.

Chicago. III.

Res. Tel. Mldway 6 512

CHIRURGAS

DR. J. P. POŠKA

t

ASHLAND AVE.

Netoli 4Cth Street

GYDYTOJAS IR

Of. Ir Res. Tel. Hemlock 2374

Ofiso Valandos; 9 Iki 12, 1 Iki
dieną. Ir 6:30 iki 9:30 vakare

Res. tel. VaD Buren 6858

DR, T. DUNDULIS

į Ofiso Tel. Vlctory 3687

Tel.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue Ir 24-tas Street
Valandos; nuo X Iki 7:80 vai. vak
Telef. Canal 1713-0241
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 2 vai.
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėlials
po pietų.
Ir Ketvertais vakare

Ofiso

Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

Tel. Hemlock 8161

DR. V. S. NARYAUGKAS

Republic

8456

DR. A. RAČKUS

Gydo stalgias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir valkų

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 2403 W. 63 Street

DARO OPERACIJAS

Kertė So. Western Avenue
1900 S. HALSTED STREET
Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2 359 So. Leavitt St.
NAMAI:
Tel. Canal 2330
I
4193 ARCHER AVE.
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v.
Nedclioj pagal susitarimą
i Valandos; prieš pietų* pagal sutarti\Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 ▼. v.
Ofiso Tel. Vlctory 6893
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Ig SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO

67C4

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

DR. J. J. KOWARSKIS

0093

Canal

.

Ligonius priima kasdieną nuo
■ pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliotais ir seredomis tik
Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 ĮVEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. A. A. ROTH

Tel.

Lafayette

5793

Brighton Park. — Spalių 2
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
d. vietinės sųjungietės, laiky
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
GYDYTOJAS
Ir
CHIRURGAS
LAIMĖJO GERYBIŲ
FRANK L. SAVICKAS
Vaiku ir visų chronišku Ilgų
damos savo susirinkimų, užsi2435 West 69 Street
KREPŠĮ.
Sports Editor,
Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago ' Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
briežė ši-t<į veikti. Į Lietuvių
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9
arti 31st Street
726 West 18th Street
v. v. Nedėlioj susitarus.
Office: 4459 S. California Ave.
Kolegijos Rėmėjų Seimų iš
balandos: 10-11 ryto, 2-4. po piet,
Węstern
&
Southern
ApPhone:
Canal
1603
Nedėlioję pagal sutarti
rinko sekančias atstoves: p. p.
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
I.
draudos
kompanijos
Ogden
Į
10-12.
F. Šatienę, M. Barščienę, M.
Parko skyrius buvo surengęs,
VINČA LAIMĖO
Stephenson ir p-lę Nevulytę.
“grocerinę savaitę”. Tame į
KNOKOUTU.
Aukų Įteiks $5.00.
4910 So. Michigan Avenue Tel. Wentworth 3000
skyriuje
dirba
daug
lietuvių
Rez, Tel. Stewart 8191 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Toliau visos pasiryžo pasi
Tel. Kenwood 5107
agentų.
Keletas
superinten

X — Spinduliai
ADVOKATAI:
darbuoti parapijos bazare. Są Fall River, Mass. — Spa
Ofisas
2201
West 22nd Street
jungietės savo vietų bazare lių 7 d. čia Juozas Vinča tu- dento asistentų yra lietuviai. Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6221
Gydytojas ir Chirurgas
J Rezidencija: 6640 So. Maplewood
mano pripildyti rankų darbo rėjo savo pirmas kumštynes Tarp tokių yra plačiai žino nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
Avenue
Tel. Republic 7868
šventadienio
ir
ketvirtadienio
mas
Jonas
Vilkišius.
Tad
pe

6558 SO. HALSTED STREET
dalykėliais, panašiai kaip pe nuo to laiko, kaip jis pasidaValandos 1 — 8&7 — 8 v. v.
Nedėlioj: 10 — 12 irto
ADVOKATAS
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
įvė John Buckley ir Sharkio reitų savaitę agentams dau
reitų metų.
11 Sa La Baile St., Room 2001
l
Iš raportų paaiškėjo, kad iš- j vadovybei. Jo oponentas buvo giausia apdraųdos užrašiu Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 6912
Tol. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6
Tel. Canal 0257 Re*. Prospect 665*
siems
kompanija
dovanojo
po
Vakarais
laimėjimo knygutės
atnešė smarkus kumštininkas, pasiOFISAI:
j
3241 SO. HALSTED STREET
1446 S. 49 Ct.
2924 Washlngton
a t
Tel. VJptory J0662
gražaus pelno — suvirš $30. žymėjęs knokoutais Pat Mc dideli krepšį visokių groceri10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
3464 SO. * HALSTED STREET
7-9 v. v. apart Panedėllo Ir
Širdingas ačiū užmanytojai p 'Laughlin iš U. S. Marines, nių daiktų. Tai toks krepšis Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451 ;
Pėtayčios
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare
I
A. Statkienei ir visoms pasi-Į sveriųs apie 200 svarų. Jack kliuvo p-no Vilkišiaus štabo1
Gydytojas ir Chirurgas
Res.
3201
S.
WALLACE
STREET
agentui
Augustui
Jurgilui.
Tų
JOHN B. BORDEN darbavusioms. Taip-gi dide- Sbarkey buvo kartu su Vinča
1821 SOUTH HALSTED ST.
Gydytojas Ir Chirurgas
lis ačiū “bunco party” komi-; nuvykęs ir laike kumštynių savaiLę j'H uždirbo arti $100
Rezidencija 6600 S. Arteslan Ava
(John Bagdziunas Borden)
OPTEMITRISTAI REZIDENCIJA
‘ Valandos. 11 ryto Iki S po pietų
sijai pp. Panavienei, J. Baliu-' buvo Vinčos sekundantu-pa£av0 ^®van^
4729 W. 12 PI.
Nedėliomis
6 Iki 8:30 vakare
ADVOKATAS
Tel. Cicero 2888
Susitarus
nienei, O. Šakunienei ir patarėju. Sbarkey ir Buckley,j
K OF L TRACK AND
105 W. Adams St. Rm. 2117 Stirbienei. Ši komisija netik pamatę Vinčos oponentų, bu-.
FIELD MEET
TelepbeM Handolph 6727
kad dirbo, bet ir aukojo, to-Įvo it ir nusigandę, nes neina- i
D S N T 1 S 7’ A 1
t
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. dėl ir vaisiai gražus.
ne kad Vinča galėtų apsidir- •
Perkėlė atuvo otibą po numeriu
Office Boulevard 7042
Šiame susirinkime prisira-; bti su juo. Ir ištikrųjų, pir-! The K of L Chicago Dis
Telcptmae Roosevelt 9090
4729 S. Ashland Ave.
trict
Track
and
Field
Meet
Wo—te: g Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600 Se dar dvi naujos narės: p. įname rounde jis smarkiai ant
SPECUALISTAS
M. Stephenson iš Springfieldo Vinčos puolė ir Vinča negalė- į^ld September 14th, 1929 at
Džiovu,
Moterų ir Vyrų Ligų
LIETUVIS DENTISTAS
56 kuopos darbuotoja, ir p. jo gauti progos jam lietuviš- The Ogden Park starter with
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:80 vakare
Rudienė, vietinės kolonijos kai “užvažiuoti”. Bet antra a “bang° and ended very suc
4645 So. Ashland Avenue
LIETUVIS AKIŲ
Nedėliomis 10 iki 12
Ant Zaleskio Aptiekos
darbuotoja. M. S. 20 kuopa ti-'me rounde, Vincai pasisekė cessfull5'- Six councils ParticiLIETUVIS ADVOKATAS
TELEFONAS M1DVVAY 2886
SPECIALISTAS
krai džiaugiasi sulaukusi šių porų smūgių užduoti nuo
en^er’n^ uumerous con2221 West 22nd Street
Tel. Canal 6222
darbuotojų
j
savo
burei}.
Svar
rių
jis
jau
Vinčos
pradėjo,
.
lesti
priež
asti
m
gaivos
skaudėjimo,
, Tel. Boulevard 1401
Arti Leavitt Street
bu
paminėti,
kad
vietinės
sųbijoti,
trečiame
rounde
jisį
vens
’
le
comnn
ei
’
consis
svaigimo,
akių aptemimo, nervuotuTelefonas Canal 2552
... pakeitė
, ... savo susirin
• • ' jau
•
iketuris
♦ • ikartus
i.
ibuvo v
“10' kreivas
skaudam!akis,
Į akinuimu
u kaisti. AtiuiDENTISTAS
jungietes
v in- ting of Miss Frances Graibiu-,
. . sau
cataractua
•
.y •
. y.
Iv
•
iiitė and Messrs. Al Jesulaitis, ' Atitaisau trumpą regyste ir tolimą 2201 WEST 22nd STREET I Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeri*
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va ,kinių
dienų: is pirmo trecia- ,cos smūgių paguldytas ir nuo
.
regj-ttę.
(Kampas Leavitt St.)
kare. Seredemis ir Pėtnyčio- dienio tapo perkelta į antrų paskutiniojo smūgio nesikėlė John Juozaitis and Jos. P.
Prirengiu teisingai akinius visuose
3343 SO. HALSTED STREET
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto
Giedraitis
worked
liard
for
mis nuo 9 iki 6.
Valandos: Nuo 2 — 4 P. Pmas su elektra, parodančia mažiau
sekmadienį, 2 vai. po pietų.
ir jį turėjo nešte išnešti. "Vin-Į
nuo 1 Iki 9 vakare
7—9 vakare
this
meet
and
put
it
over
big.
j
slas
»
klaidas.
Šio mėnesio 6 d. Vyčių pas ča laimėjo trečiame rounde
Especial llientio goes to Mr. į Speciali atyda atkreipiama mokytangomis įvyko kun. P. Vai-’knokoutu, o turėjo kuinščiuo- _ _
...
,
,
,i
. klos vaikučiam*
T*l. Bmnsvrlck 6624
who sliouldered I
tukaičio pagerbtuvės, kuriose.tis 6 roundus. Matyt Vinča J. Juozaitis
,
j , .
i
, ,
ii a į Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaDR. A. J. GUSSEN
tllG Iiardest tflSKS AMO. Jinildlccl kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
sųjungietės
skaitlingai
daly‘
nenori
Šarkiui
užsileisti,
Lietuvis Dentlstas
(Juozas J. Grisius)
Ifi RUSIJOS
tliein
inasterfully.
The K of,12 po p,etų1679 MILWAUKEE AVENUE
vavo ir per savo pirmininkę Kaip Šarkis į 3 roundus paValandos; 9-12, 1-6, 1-8:86
ADVOKATAS
4712
S.
ASHLAND
AVE.
■•kmadlenlol* Ir trečiadieniai*
Gerai lietuviams žinomas per 26
p-lę
Nevulytę pasveikino ' guldė Loughranų tai ir Vin- L Chicago District is grateful
pagal ausltartmą.
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
4631 S. Ashland Ave. (2 lubos)
to the coimnittee for their efTel. Boulevard 7589
gerb. dvasios vadų ir įteikė ža parodė, kad ir jis galį airurgas ir akušeri*
Telef. Boulevard 2800
forts
in
making
the
Second
RESIDENCIJA:
dovanėlę.
riši į 3 roundus paguldyti.
i Gydo stalgias
Ir chroniškas 11<516 8a Rockwell Street
Annual K of L Track and
gosvyrų, moterų Ir valkų pagal nau
Tel. Lafayett* 6826
Rap.
Tut, lai žydi gražios mintys
Telef Republic »723
jausius metodus X-Ray Ir kitokius
Field Meet a tremendous sucelektros prietaisus.
ir darbai 20 kuopoje.
cess.
Ofisas ir Laboratorija
ST. VERSIACKAS-KET-

DR. A. J. JAVOIŠ

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DR. S. BIEZIS

DR. H. BARTON

A. A. ŪLIS

DR. A. J. BERIASH

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. S. A. DOWIAI

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. CHARLES SEGAL

DR. G. Z. VEZELIS

JOHN KUGHINSKAS

DR. G. I. BLOŽIS

i DR. V. A. ŠIMKUS

. JOSEPH J. GRISH

DR. HERZMAN

25 METĮį PATYRIMO

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampos Michigan Ave.
Tel. Pullman 5950 Ir 6377

Miesto Ofiso Tagal Sutarti:

127 N. Dearborn Street
Rooms 928 Ir 935
Tel. Franklin 4177

Tel*phor.e Central

<928

F. W, CHERNAUGKAS
ADVOKATAS
184 North LaSalle Street
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo »:1O iki 6 vai. vak.
Local Office; 1900 So. Union Ava
TeL Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vok vok.

Vilija.

CHELL LAIMĖJO

PIRMAME ROUNDE.

PAGERBIMAS KUN. PRAN

CIŠKAUS JURGAIČIO

------------

j-----------------

I

Holyoke, Mass. — Spalių 7

Bridgeport. — Šiandie, spa-į d. įvykusiose
kumštynėse,
lio 16 d., Šv. Jurgio par. sa-(tarp kitų kumštininkų rungėlėj įvyks vikaro kun. Pran- si jaunas lietuvis Stachell,
eiškaus Jurgaičio pngerbtuvių 'vidutinio svorio iš Havervakarėlis. Pradžioj buvo reng-lhill, su Tony Corbev iš
tąsi turėti ir vakarienę, bet Brocktono. Turėjo kumščiuovakarienės klausimas susipai- tis 8 roundus, bet Stasys
niojo ir neįvyks. Todėl įvyks1 savo oponentų “užmigdė”
tik vakarėlis su gražiu pro- pirmame rounde. Stasys Vergruniu. Kviečiame visuomenę siackas yra dzūkas. Jo mannatsilankyti.
džeris yra taip pat Jolmy
Rengimo Komisija.

F. L. S.

Buckley.

(“D.”)

IMK T. A. D.
Del Prašalinimo šalčio
Kas yra tas T. A, D.?
T. A. D. yra liuosuojantis,
valantis ir taisantis vidurius
vaistas, T. A. I). tūkstančiai
žmonių vartoja, o milionai
dar nežino.
Jeigu arti nėra galima gauli, tai kreipkitės po num,
5221 So. Halsted Street
Chicago, Hl.
Tel. Boulevard 6631

Pritaikyme akinių

dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY

Netoli Morgan Street

4193 Archer Avenoa

1025 WEST 18 STREET

OPTOMETRISTAS

j VALANDOS:

Boulevard 7589
Res.

Hemlock

Nuo 16 — 12 pistų ir
'nuo 4 iki 7:30 vai. vakara
76 91 'Tel. ofiso Canal 3110 Re*. So. Phors
2238, arba Randolph 6800.

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare
Eksperto* tyrimo aklų ir pritaikymo
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bld«., kamp. 18 St. 2 aukštas

Phone

Cicero

721

DR. HELEN M. WISNOW

Paatebėklt mano Iškaba*
LIETUVE DENTISTL
Valandos nuo 9:20 ryto Iki 8:26 va
X-Ray
karo. baredorals nuo 9:20 Iki 12 v.
2137 S. CICERO. AV. CICERO. ILL.
ryta Nedėlloml* nėra skirtų
Valandos: 9-12 A. M. 3-6. 7-9 P. M.
valandų. Room 8.
Trečladlena pagal sutarkn*
Phono Canal Iii*

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8269

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną.
Nuo 7 iki 9 vakara
Nuo 10 iki 12 dieną,
Nuo 2 Iki 2 po pietų.

'
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jį re- ti DRAUGIJOS SUSIV.
BROLIŲ IR SESERŲ
I Markinau $1.00, E. Eunella miant, bei jam padedant plėsSUSIRINKIMO.
$1.00, W. J. Stankūnas $3.00, tis butų tikra nuodėmė, bet
Iliunboldt Park Lietuvių
atiduoti paskutinį patarnavi
tie Ass’n, po operacijos pra-1 Smulkiais $3.68.
Dievo Apveizdos Parap. — PI. Kliubo mėnesinis susirin
deda kalbėti ir lankytojai lei; Viso surinkta suvirš $30.00. mų, kad ir nekrikščionio kūnų
kimas bus ketvirtadieny, 17
džiami prie ligonio. Jis guli įGerb. seserų ir Rėmėjų dr- užpilant žeme, net nešventin Susivienijimo Brolių ir Sese
X Šiomis dienomis Michi- Šv. Kryžiaus ligoninėj (kam jos vardu ačiū nuoširdžiai toje vietoje yra krikščioniško- rų dr-ja laikė mėnesinį susi d. spalių, Humboldt Maccagano valst i jon pas savo seserį barys 207). Nariai ir pažįs rinkėjoms ir visiems pareinu-'jo gailestingumo darbas, y- rinkimų spalių 13 d., parapi bee svetainėj, 1621 N. Calisiems piknikų.
I pač kuomet artymųjų jam tei- jos mokyklos kambary. Nau- fornia Avė., 7:30 vai. vak. Na
išvažiavo Agota Kairaitė. Jos tami prašomi aplankyti.
sesuo ten slaugo sergantį kun.
Koresp.
kiančių šį paskutinį patarnavi jų narių įsirašė: O. Drautis, riai prašomi dalyvauti, nes yX
Dviejų
trokų
susidaužyJ. Statkus, J. Guzas, I. Bal-'ra svarbus reikalas.
Čisų, kuris gerokai jau yra
____________
mų’ neatsiranda.
A. Walskis, rašt.
pasenęs ir randasi arti mir- me sPa^U 13 d. žuvo a. a. V. WEST SIDE NAUJIENOS.' x Ryt
24 kp AuS. ciunas.
Tamašauskas,
Dievo
Apveiz

ties.
ros Vartų parap. svetainėje Komitetas pranešė, kad mo
PREZIDENTAS NEAP
X Viena šeimyna nakties dos parapijos 4 mokyklos 4-jo
X Pereitame
“Draugo” susirinkimas vakare 8:30 vai. terims ženkleliai jau padirbti.
skyriaus
mokinys.
Tėvas
buvo
LEIS AMERIKOS
laiku kraustėsi ant 24 gat.
numeryje Aušros Vartų par.
Komitetas pranešė, kad drvaikų
išsivežęs
su
savim
angprie Oakley avė. ir turėjo į'
bazarui aukuotojų surašė pra- ORGANIZUOJAMA NAU jos vakaras bus spalių 27 d.,
(lių
parvežti.
Sužeistas
taip
lejstas barberis An(anas Ai.
skiepų nuleisti sunkias stati
parapijos svetainėj. Sako, bus WASHINGTON, spal. 13.JA
ORGANIZACIJA.
nes, kurios puldamos padarė pat ir Vincuko tėvas ir pagel-L^ kurs aukojo „audingQ
puikus vakaras. Grieš L. Krek Britanijos ministerių pirmi
ninkas MacDonald anądien su
tokį namui sutrenkimų, kad bininkas, o mažas vaikutis, dajktų už $5(x)
ščiuno orkestrą.
Marąuette
Park.
—
Koloni

sykiu važiavęs, išliko svei
prezidentu lloover atsisveikin
durų stiklai išbyrėjo.
X Jonas Krotkus vietoje ja viena gražiausių. Ir reikia
Koresp. J. Blankus.
kas.
damas pareiškė, jog turįs vil
X Aušros Vartų par. var
gėlių vainiko ant a. a. Do pasakyti ji žymiai auga. Liet.
ties artimoj ateity prezidentų
gonininkas p. Brazaitis pra
micėlės Neffienės karsto au- veik visi yra gražių namų
CHORO ŠOKIAI.
1 matyti Londone.
dėjo duoti piano ir smuikos IŠ AKADEMIJOS RĖMĖJŲ j p0j0 Aušros Vartų bažnyčioje savininkai. Tenka tik gailėtis,
DARBUOTĖS.
pamokas. Kasdien gauna nau
Iš Baltųjų Rūmų pranešta,
(giedotines šv. Mišias.
North Side. — Spalių 20
kad dėl apylinkės pagerinimo
jų mokinių, net ir iš kitų ko
X A. a. Jonas Karvelis sin- nieko neveikiama. O, rodos, i d. &v* Mykolo par. choras ren kad prezidentas lloover prezi
Bridgeport.
—
Šv.
Kazimie

lonijų.
gelis virš 10 metų daugiaus jau būtų laikas tuo reikalu g*a šokius, parapijos svetai dentavimo laiku neapleisiųs
ro
Akademijos Rėmėjos, priX Norintieji gauti kučioms
nėje. Tai bus pirmutiniai šo- j Amerikos.
pusmečio geltlige sirgo ir, susirūpinti.
silaikydamos
aukščiausios Į
gražių plotkelių pasiskubinbūdamas šv. Antano ligoninė Tam tikslui yra reikalinga kiai po vasaros laiko. Tiki
tvarkos, kiekvienų aukų bei
kit pranešti broliui Vladui į
je pergyveno sunkių tulžies namų savininkų organizacija. inos> ka<l daug jaunimo atsi- NUBAUSTAS AGENTAS
dovanų
dėkingai
skelbia laik
ŽMOGŽUDIS
‘ ‘ Draugo ’ ’ ofisų. Susivėlinus
operacijų, po kurios iki mir Kam rūpi šios kolonijos ge-, lankys, nes orkestrą bus laraščiuose,
kad
visuomenė
žino

bus sunkiau gauti.
ties pasiliko atverta tulžies rovė, kviečiame į namų savi- į l)al geratų. Štai, ir dabar, nors suvė
OPELIKA, Ala., spal. 15.
apsivalymo žaizda. Ligoninė ninku pasitarimų, kuris bus! Parapijonys ir-gi parems,
X Zig. Vyšniauskas, pirm.
lintai, bet skelbia dar priedų
je apsirūpino šv. Sakramen- trečiadieny, spalių 16 d., 2456 'kad choras turėtų užtektinai — Federalės proliibicijos aVyčių 36 kuopos ir raštinin
surinktų dovanų buvusiam
_
. .
,
tais, bet mirdamas tikybiniai AV. 69 Street.
lėšų gaidoms pirkti.
kas Chicagos Apskr. AthleA. R. D. metimam piknikui, , ,
, .
Tat, visi į balių!
. v. , ,
’ j katalikams
neprigulmingoio
Aleks. Dargis.
rugpiucio 4 d. Šiuos pinigus k r » • .
v . , . ,
. ,
,
brolio šeimoje neuzsipelne kaChoristas.
GRABORIAI:
sunnko musų gerb. rėmėjos .
-v, .
, v
...
j. . . TT
. talikiskojo bažnytinio laidojiŠOKIŲ VAKARAS.
3518 So. Halsted Str.
nn
Kn’/o Kodienė
Knniona ir
pp. Rožė
ir A/omn,
Veroni-!
uno. Tat įdomaujantiems ka
ka Šimkienė. Aukavo šie as-jtalikams, ar galima be nuodė
Gražiausias Teatras Chicagoj
North Side. — Spalių 16 d.
menys: Gerb. kun. L. Drauge
mės dalyvauti tautinėse lai- Šv. Mykolo parapijos Nekalto j
UTARN., SERED. IR KETV.
lis,
Aušros
Vartų
par.
klebo

Lietuvis Oraborlue
dotuvėse, reikia paaiškinti, Prasidėjimo dr-ja rengia šo-' MODERNIŠKAS TEATRAS
Spalių 15, 16 ir 17
nas, $2.00; K. Astrauskas
Patarnauja
laido
kad
tikybiniame
tautininkų
tuvėse kuopigiausia.
“ARGYLE CASE”
kių vakarų, kuris žada būt'
3140 So. Halsted St.
$1.00, V. Miknius $5.00, B.
Reikale meldžiu at
vienas
gražiausių.
Tikietai
!
Dalyvauja Thomas Meiglian
sišaukti,
o
mano
Pipiras $1.00, M. Jaunus
kainuoja tiktai 35c. Orkestrą į UTARN., SERED. IR KETV. Lila Lee, II. B. Warner
darbu busite uigsnedintl.
$1.00, Joe Martin $1.00, A. R.
pasamdyta iš Brighton Par- i
Spalių 15, 16 ir 17
Tel. Roosevelt 8616
Juniewicz
auksinę
sagutę
ko
“
The
Nightingales
”
.
!
“
THE
DRAKE CASE“
Vitaphone Vodevilio aktai
arba 2618
2814 W. 23rd Plaee
$3.00 vertės, Beck’s Dept.
Šokiai bw parapijos svet, I)alyvau-'a 0,ad>'s Brock"eI1> Kalbantieji paveikslai, dai
Chicago, HL
Store $1.00, Mrs. M. Baltaraprasidės 8 vai. vak. Neužmirš-įForcst Stanle5' ir Kobert Fra' nos, muzika, pasaulio žinios.
gen $2.00, M. Šileikis $2.00,
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.
kitę atsilankyti į šį vakarėlį, izei '
Povilas Baltutis $2.00, Bridge-!
Persiskyrė su Šiuo pasauliu
Užtikrinam, kad vakarų visi! NAUJAUSIO IŠRADIMO
spalio 12 d., 9 vai. vak,, 1929
port Furniture Co. $2.00, Ona
m., sulaukęs 45 metų amžiaus,
smagiai praleisite.
VITAPHONE

C H I C A G O J E

Kaledienė maisto piknikui, J. J pamaldume dalyvauti,

PRANEŠIMAI.

ŽINIU-ŽINELĖS

Ramova

gentas G rady Cobb už vieno
vyro nušovimų federalio teis
mo pripažintas kaltu antrojo
laipsnio žmogžudystėje. Nu
baustas 12 mėnesių sunkiųjų
darbų.
Del geriausios rųšies
kir patarnavimo, šaukit
GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olsells šviežių kiauši*
nių, sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

Dubaltavas kranas dėl sinkos, ku
ris maišo šiltą ir šaltą vandenį. La
bai
geras
daiktas
dėl
kuknios.
Tik ......................................................... $3.98
Balto ąžuolo bačkutė šešais lan
kais išdeginta.
10 Gal.................................................... $3.19
5 Gal. ... ....................................... $2.39

Stogui popierius 3 ply raudonas
ir
žalias
su
smala
ir
vinims.
Rolls ................................................... $1.98
PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street
Chicago, III.

Telefonas Lafayette 4689

va

MILDA

S. D. IACHAW1CZ

A.
A.
JONAS JONIKAS

J. F. RADZIUS

• PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
CHICAGOJR
Laidotuvėse
pa
tarnauju
geriausia
lr pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie arabų 16dlrbvstės
OP.’SAS
888 VVest 18 St.
Tel.
Canal
8174
BEI RIUS:
2228
8o. Halsted Street
Tel. Vlctory 4088

Simpatiškas —
Mandagus
—
Geresnis ir Piges

nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 lr 1742
4447

GRABORIUS

Avenue

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero
Tel. Cicero 1*794

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

Nauja, graži
plyčia dykai.

SKYRIUS
So. Fairfield

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 3201

pimęs Tauragės ap., Šilalės pa
rap., Obelynų kaime. Ameri
koj išgyveno 20 metų. Paliko
dideliame
nuliudime
moterį
Ągnlešką, po tėvais Lukošaitė,
dukterį Stefaniją, 3 seseris —
Uršulę, Bąrborą
ir Marijoną,
brolį Petrą ir gimines. Kūnas
pašarvotas randasi
4605 So.
Įlermitage Avė.
Laidotuvės jvyks
se.redoj,
spalio 16 dieną, S vai. ryte iš
Eudelkio koplyčios į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero
kapines.
Visi A. a. Jono Joniko gimlpės. draugai ir pažįstami esat
puoširdžlai kviečiamai dalyvau
ti laidotuvėse ir sutelkti jam
paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.
Nuludę liekame,
moteris, duktė, seserys, brolis
ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab.
Eudeikis, Yards 1741.

A. PEIKUS
Graborius ir Balzamuotojae
Mes sutei
kiam manda
gų, draugiftką
patarnavimą.

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

Kampas 48th lr Paulina Sta
. Tcl. Blvd. 620S
Nubudimo valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu slmpatlBkal, mandagiai,
gerai
lr pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų
Sykai.

BUTKUS

Patarnavimas
visose Chica
gos dalyse Ir
prlemiesčuose.
Grabai
pigiai
net už |25.
OFISAS
8288 South
Halsted St
Vlctory 4088SS

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Uo.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal

2181

Telefonas Yarda 1188

Rockvrell

St.

STANLEY P. MAŽEIKA

Vlrginla 1290

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

E7ERSKI
LIETUVIS

J. P. UVICK
2333 Barlum Tower
Detroit, Michigan

I. J. Z O L P

f

A.
A
VINCAS
TAMAŠAUSKAS

1650 West 48th Street

Ko.

Kalbantieji Paveikslai
Graži Muzika
PAIEŠKAU savo vyro Alek-!1
...........
’■ Savininkas R. Andrellunas
sandro Saro, kuris paliko ma-1 PAIEŠKOM Povilo JusaiUžlaikau visokių auk
sinių
ir sidabrinių dai
ne prieš karų Lietuvoje. Pir- 'ėio, pirmiaus gyveno La Salktų, vėliausios mados
adio. pianų rolių, remiau jis gyveno Sbeldon St. le, 111. Pats ar jį žinantieji
teordų ir t.t.
Taisau
Hartford, Conn. Jis yra nedi-‘atsišaukit.
laikrodžius lr muzikos
Instrumentus.
delis, smulkaus juodbruvo vei Į
Frank Baladinskas
do ir ant dešinės rankos ne
East Fourth Street
12650 West 63rd St. Chicago.
turi trijų pirštų.
Telefonas HEMLOCK 8380
Spring Valley, III.
Jeigu kas žinotų kur jis
80 akrų žemės Madison, Flo BRIDGEPORT KNITTING
gyvena, nuolankiai prašau
rida, parsiduoda labai pigiai.
man pranešti šiuo adresu:
SHOP
Mrs. Anna Šaras
Po-! Jei turi $1,500.00 gali pirkt,
vilnonius sveterlus — sto
’kitų palauksiu. Žemė derlinga, rusNeriam
Mrs. ANNA ŠARAS
ir plonus, taipgi ir vilnones pan[ypatingai tinkama pienininky- člakas. Parduodam pigiai. Neriam
32 Dominick Street
sulig užsakymų naujus sveterius ir
taisome senus. Vilnonios gijos dėl
! stei.
New York City

ko

3307 Auburn Avenue

4424

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

Komisija.

GRABORIUa

Ofisas:

___

4888 S. MAR8HFIELD AVENUB
TeL Boulevard 9877

Turiu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, UI.

ADOLFINA BRUŽAITĖ
mirė spajlo 14. 1929 m. 12
vai. ryt. 8 metų amžiaus. A.
a. Adolfina gimė vas. 24, 1921,
Melrose Park, 111.
Paliko dideliame
nulludlme
motiną Marijoną po tėvais Lėk
šnaitė, tėvą Simoną, brolį Si
moną ir gimines.
Kūnas pašarvotas 125 — 23
Avc. Melrose Park, 111. laido
tuvės įvyks ketverge spalio 17.
Iš namų 9 vai. bus atlydėta į
Mt. Carmel bažnyčią, kurioj )vyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta J Mt. Carmel kupi
nos.
NuoSlrdžial kviečiame visus
gttnlnes, draugus
lr pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėle.
Nubudę; motina, tėvas,
brolis ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudeikis, Yards 1741.
,

Mirė Spalių 13 d, 1929 m.,
8:30 vai. 11 metų cfnžiaus, gi
męs Chicagoj, III.
Paliko dideliame nuliudime
tėvą Adomą, pamote Uršule, 3
brolius Povilą, Adomą ir Bro
nių, 3 seseris Stefą, Eleną ir
Marijoną, dėde Juozapą Tama
šauską, clocę Liudviką Tama
šauskienę ir gimines.
Kūnas pašarvotas 1815 So.
Union avė.
Laidotuvės Jvyks
Ketverge, spalių 17 d., lš na
mų 8:30 vai. bus atlydėtas j
Dievo Apveizdos parap. bažny
čią, kurioj Įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą.
Po
pamaldų bus nulydėtas Į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir pažyslninus-mns dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Tėvas, Pamotė, Bro
liat. Seserys. Dėdė, Clocė ir gi
minės.
Laidotuvėms patarnauja gra
borius Radžlus.
Canal 6174:
namų telefonas Roosevelt 1090.

nėrinių ir vilnonės materijos dėl
kelnių vyrams ir valkams. Atsilankykit ir įsltlkrinkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdien ir vakarais.
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
tų.
Siunčiam užsakymus į kitus mies-

Turime parduoti 3 šmotų tus
F. SELEMONAVIČIUS
parloriaus setų, Wilton kaurų,
504 W. 33rd St. Prie Normai Avc.
coxwell krėslų, radio, riešuto
Tel. Vlctory 3486
medžio miegamojo ir valgo
JOHN SLEGAITIS
mojo kambarių setai, lempos,
indai, langų, uždanges ir tt. Graliam Paige Automobilių
Pardavėjas.
Kaip nauji. Viskas kartu ar
ba dalimis, už jūsų teisingų ARCHER MOTOR SALES
610 West 35 Street
kaina.
Tel. Yards 0699
8228 Maryland Avė.
1-mas apartm.
Jau turime naujus 1930

modelius.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

LŠ. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng
A Hardvrare Co.. dabar perėmė visą
bizn| | savo rankas ir duos visose Mo
biznio šakose plrmoe klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS
& WALL PAPF.R
Palntėrs A Decoratons
j. S. Ramanclonls, savininke*

3147 So. Halsted Street
Tel.

Vlctory

7261

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlas
Statau įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. Oalifornia Avenue
Telef. Hemlock 5588

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktoriua
Dažų Ir Popieroa Krautuvė
8884 S. LEAVITT ST.
Cklcago

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo

Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street
Tel. Boulevard 8814

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

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

Internationl Investment
Corporation
Kapitalas $500,000 08
8804 80. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette 8738-8718

Tel. Victory 5371

UNIVERSAL RESTAURANT

i

PRANEŠIMAS.

PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE
Loans
A Insurance
Širdingai kviečiame jus at Perkam Parduodam
A. A. Norkus, Savininkas
silankyti ir pamatyti vėliau- Mainom Namus
Lotus. Farmas
Gardus ir sveiki valgiai,!
.
.
° 7: sios mados naujus
1930 Biznius visokios rųšies
greitas ir mandagus pntarna-',,
skirtumo
400” Nash karus su vėliau Nėra
Aplellnkės tr kur yra lr kas yra.
vimas.
Perkam notas 2nd morgage lr pksiais pagerinimais pas
ruplnam 1, 2nd morgage lengvoms
BALZEKAS MOTOR SALES lilygoma
750 West 31 Street
1
Teisingas lr greitas patarnavimas

Arti South Halsted Street
Chicago, UI.

4030 Archer Avenue

Tel, Lafayette 2082

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

