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Dancigo Karidorius-— Pavojingas Taikai
VOKIETIJA GRIEŽTAI NUSISTAČIUS
PRIEŠ TĮKARIDORIŲ

LOCKHEED VEGA ORLAIVIS

CHICAGOJEI

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

įgano (laikraščio) pranešimu,
jubiliejaus metais Romą aplatS-GOS KONGRESAS
Už
revolverio
nešiojimąsi
7 ’ •
nkė iš Austrijos 1,767 malt
M. Ryan, 38 m., teismas nu
ninkai, iš Belgijos — 6,312,
baudė 290 dol. bauda ir vieno Rugpiūčio 21 d. prasidėjo
....
1
•Bulgarijos
— 28, Čekoslova
ateitininkų rūmuose S-gos pidais metais kalėjimo.
*
'""v"
±
„ irmininko dr. K. Ruginio kai- kijos — 828, Prancūzijos!
Už tok, pat nusižengimą R. u fti w va, užsirl!gistl.av0 ,14,947, Vokietijos - 10,f9,
YVriglit nubaustas 100 dol. daugiau kaip 100 dalyvių. Ko- , Graikijos — 67, Anglijosf
i bauda ir 30 dienų kalėjimo.
ngreso atidaryme dalyvavo 620, Jugoslavijos — 662, I»e-^
&’to&asJfr’
TV . • &w. .
•
MINISTERIS BRIANO KALBA UŽ
Mons. Faidutti, J. E. vysk. tuvos — 138, Latvijos — 1Į5,
Šį orlaivį įsigijo Powel Cresley, rądio instrumentų Plėšikas nušovė vaistininką M. Reinys, prof. St. Saikaus- Luksemburgo — 600, Maltos
EUROPOS VALSTYBIŲ UNIJĄ
gamintojas. Orlaivy įtaisyta radio instrumentas skelbti.
Į užpraeitą naktį plėšikai už- kis, prel. Pr. Kuraitis, prof. '— 420, Olandijos — 1,715, LeDANCIGO KARIDORIAUS BRIAND UŽ EUROPOS GALICIJOJ SUIMTA DAUG .GUBERNATORIUS IMOSE-.J^^^^TvaUrinTką Dovydaitis ir kt. Kongresui nkijos — l,684^Portugalijos
rinktis 'trukdo lietus.
,»— 464,
Ispanijos — 2,840,
UNIJĄ
KLAUSIMAS
RUSINU
VELT UŽ 18-OJO PRIE W. Fiddelke, 25 m., kada tas
_ .
,
.Šveicarijos —- 1,540, Turkijos
1 kongreso garbės prezidiu- į
DO ATŠAUKIMĄ
75, Ukrainos — 108, Venpasisakė neturįs daugiau piBERLYNAS, rūgs. 12. —
. mą pakviesti: J. E. Vysk. Rei-į
OENEVA, rūgs. 12. — Fra VARŠAVA, rūgs. 12. —
'grijos — 675, Irlandijos — 50.
j nigų. Redžistery piktadariai
Tyrinėjęs Dancigo karidoriuj ncijos užsienių reikalų minis- Paskelbta, kad rusinai terorinys, švietimo min. inž. K. ŠaALBANY, N. Y., rūgs. 12..radę ir pagrobė 40 dol.
.
.
_r
t-, .,
. .
„Iš Azijos minėtais metais Ropadėtį gryžo Michigano Uni teris Briand T. Sąjungos su- ,stai arti Lvovo, lenkų valdo
kenis, Mgr. Faidutti ir prof. Į
, , .
u- • i .
New Yorko valstybės gu_
, . ? _ ,
.
jmą aplanke 152 maldininkai,
versiteto politinių mokslų pro ivažiavime vakar ilgiau vieną moj Galicijoj, norėję nuo bė- ibematorius F. Roosevelt pa
Dovydaitis. Darbo prezidiumą
raaldinia^
Apiplėšė namus
fesorius J. K. Pollock, Jr.
sudaro
—
prof.
kun.
Kemesis,
.
v
m
m
valandą kalbėjo Europos vai- gjų nuversti keleivinį trauki- skelbė, kad jis stvi už 18-jo
aš Tripolio — 15, iš Tuniso —
i
J aunas plėšikas įsigavo. į p. Galdikienė, p. Lėvanas, p,
Jis pareiškia, kad Dancigo 'stybių unijos klausimu. Jis ra-j^ važįuojantį iš Lvovo į Bu- .priedo (federalės prohibici347, iš Šiaurinės Amerikos —
gino
Sąjungos
atstovus
pri'^areštą.
Jos)'atšaukimą.
Šri
prisdas'
Dr
'
Yeatman
"
am
“
s
>
Wilme,
Samulionis
ir
p-lė
Jonkutė
karidoriaus klausimas šiandie
3,175 ir iš Pietinės Amerikos
tori būt pakeistas kitu prie-l“6' AP1Plaiė P“1! Bydy‘»» ir Pirmininkauja Jurbarko “» — 600 maldininkų. Į paduo
yra pavojingiausias Europos pažinti jo sumanymą.
Traukinio inžinierius laiku
taikąi. Tai dėlto, kad Vokie - Pripažįstama, jo kalba su pastebėjo ant bėgių užritintus du. Einant naujuoju, kiekvie-|'tu0 metu buvus> ,en »™čią. būrio” gimn. direktorius p tus skaičius neįeina atskiri aSamulionis.
tija yra griežtai nusistačiusi važiavime nepadarius jokio į- akmenis. Tuo būdu išvengti inai atskirai rūstybei turi būt ,P16Sikni teko 45 do,eriai
smens ir visai mažos grupės,
spūdžio,
nei
entuziazmo.
Po pietų 16—19 vai. kongre- kurios jubiliejiniais - metaią
leista
prohibieijos
klausimu
šį karidorių panaikinti.
nelaimės.
Rakieteriai Chlcagoj
■ se buvo p. V. Bičiūno paskaly aplanka
elgtis taip, kaip jai tinkama.
•
I.
Anot jo, Lenkijai visuomet
SERGA PAŠALINTAS
Areštuotą daug .įtariamųjų
ta “Kultūriniai musų tautos? —--------------■
.
i Gub. Roosevelt priešiųasi' Cook apskrities “grand, ju- uždaviniaiir p. J. Keliuoyra ir bus pavojaus gyvuoti
PREZIDENTAS
tdsibų.
PAVOJINGAI SERGA
šaliūnų grąžinimui. Bet šian-i^” Pradeda ‘ard?mns
tarpe dviejų galingų valsty
čio “Šv. Augustinas ir dvasiLEGUIA
dieninė prohiincija ir-gi ilgiau
bių — Vokietijos ir Rusijos.
BUENOS AIRES, rūgs. 12.
IŠKRITO PER BONĖS
bės priviso Chicagoj. Pasiro- n*s renesansas.” 19:30 vai.
♦nepakenčiama. Ji iškėlė papi
— Serga pašalintas Argenti
rkimus veidmainvbe ir kitu!do’ kad didžiuma rakieterių TevlJ Jėzuitų bažnyčioje kon-Į LIMA, rūgs. 12. — PavoLANGĄ'
22 LENKU TRAUKIAMU nos
prezidentas Yrigoyen.
'’
įveikia
darbininkų unijose. Perenei ja ir išpažintis. Ant ^‘jingai serga pašalintas Peru
Naujoji valdžia paskyrė spe ROMA, rūgs. 12. — Iš Šv. įstatymų negerbimą.
TIESON
j “Grand jury” liudyti šaukia tojaus 8 vai. Studentų bažny respublikos prezidentas Lecialistus gydytojus patikrinti 'Petro Bazilikos bonės per la
mi darbininkų organizacijų čioj pontifikalinės mišios ir guia. Jis nekalba, nieko ne
BABSON PRAMATO
VARŠAVA, rūgs. 12. — jo padėtį. Kalbama, kad pa- ngą — 165 pėdas aukštai, iš
šv. Komunija. Šv. Mišias lai valgo ir negeria. Yra tremti
vadai.
“BIZNIO” PAKILIMĄ
Lenkijoj suimtu buvusiu len išalintas prezidfentas kūnu e- krito ir žuvo M. Nitrati, 33
kė ir pamokslą sakė J. E. vy niu San Lorenzo saloje.
kų seimo 22 atstovu traukia <sąs sveikas. Bet apie jo pro m., iš Tuskanijos.
sk. M. Reinys. 9 vai. agape
Gimė trynučiai
WELLESLEY, Mass., rūgs.
mu .tieson už kriminalinį Ir tą esą yra abejonės.
Zitiečių salėje. 11 vai. at-kų
11. — Žinomas ekonomas ir!. Šv. Onos ligoninėje Mrs. salėje įvyks P. Šležo paskai VOS NEPAKILUS NAUJA
politinį nusižengimus Pilsuds
GRYŽO ZEPELINAS
REVOLIUCIJA
istatistikas R. W. Babson čia* Walker Petty gimė trynučiai ta “Vytautas Didysis ir jo
NUŠAUTI 6 KALINIAI
kio valdomai valstybei.
i“biznio” konferencijoje nusa-,— visos mergaitės,
reikšmė tautos ugdymui” ir LA PAZ, Bolivija, rūgs. 12.
MEXICO CITY, rūgs. 12. . FRIEDRICHSHAFEN, Vo
Tarp areštuotų yra: Witos,
ko vėliau rudeniop “biznio”
Ig. Malinausko “Kokia mūsų — Ne veltui čia paskelbta ka
........................
Dašinski, prof. Barlieki, Kie- — Nušauti 6 kaliniai, norėję ikietija, rūgs. 12. — Iš MaskChicagą
aplankė
30
Fordo
reikalinga mokykla.
vos
gryžo
orlaivis
“
Graf
Ze-f^
1
im
ą
šioj
sa
y
rnik ir kiti. Tai opozicijos va pabėgti iš San Luis Potosi
ro padėtis. Lakūnybės mokyk
orlaivių iš Detroito. Šiais or“R.” loj susektas sąmokslas sukelkalėjimo.
ppelin.”
dai.
NULINCIUOTA DU NEGRU laivais lankomi svarbesniejti naują revoliuciją. Militarinė
iji miestai.
likų
žurnalizmą
ir
katalikų
ak

DVIDEŠIM
(
TS
AŠTUONIŲ
BANKROTO
PASĖKOS
valdžia veikiai tai visa nuslo
LENKIJOJ SUIMAMI PIL
MEMPHIS, Tenn., rūgs. 11.
ŠALIŲ LAIKRAŠTININKAI ciją (veikimą) įvairiose pašau
pino.
SUDSKIO PRIEŠAI
— Tarp De Kalb ir Scooba,
NOBELIO DOVANA
lio dalyse.
KONGRESE
Miss., baltieji nulinčiavo du
UŽ TAIKĄ
maitūkiui,” kurio nariais pri- I NAUjA TVjRKŲ SU KURi Fides Tarnybos direktorius
VARŠAVA, rūgs. 11. — Le
negru, atėmę iš policijos. Abu i
------- »-------BRIUSELIS,
rūgs.
11.
—
klausė ir jam vadovavo liau
kun. Considine (amerikietis)
DAIS KOVA
nkijos ministeris pirmininkas
pakartu. Jiedu buvo kaltina-j, STOCKHOLM, rūgs. 12. — dininkai, to pasėkos skaudžiai
Tomis
dienomis
įvyko
čia
Ta

iš
Romos
iškėlė
klausimą,
kad
maršalas Pilsudskį pakilo ko
mu dviejų žmonių apiplėšime. Nėra dar žinoma, kam bus
ANKARA, Turkija, rūgs.
voti savo politinius priešus. rptautinis Katalikų Žurnalis Tarptautinė Katalikų Žurna
........... ! pripažinta Nobelio dovana už palietė daugelį narių. Daug 11. — Ararato kalno pašlaikas buvo žiravę labai stam
Einant jo parėdymu, suimta tų Kongresas. Kongresą ati listų organizacija turėtų Baž
GRYŽTA
GARLAIVIU
I
pasidarbavimus
taikos
reikabias sumas, todėl dabar tų ū- čiuose tęsiasi turkų kariuomeir kalėjiman uždaryta buvu darė Tarptautinio Katalikų nyčios valdžios dorinę para ,
-----------le.
kiai licituojamL Kai kam kliū- n^s su kurdais kova. Abi pusi
sia ministeris pirmininkas Wi- Žurnalistų Biuro prezidentas mą. Šiandie su šia organiza NEW YORK, -rūgs. 12. —
Rene Delforge. Užsiregistra cija, sakė direktorius, to nėra.
Yra trys kandidatai: Fr. va sumokėti net) po 15,000 li turi didelius nuostolius, bet
tos ir 22 buvę seimo nariai.
Keturi vokiečiai lakūnai, kutoli didesnius kurdai.
Lapkričio 16 dieną įvyks Sei vo 244 atstovai iš 28 šalių. Be i “Visai katalikų akcijai tu yrie nesenai atskrido į Ameri Kellogg, buvusia Amerikos J. tų. Telšių liaudininkų žymus
kitų buvo atstovų iš Japoni
Valstybių sekretorius, Jane šulas A. Tornau išvažiavo Vo
man rinkimai, tad Pilsudskį
nu vadovauti vietos bažnyti ką per Islandiją ir GrenlandiCHERBOURG, 'Francija,
jos, Kinijos ir Amerikos J.
Addams iš Chicago ir šio mie kietijon ir vargu ar grįš. “R.” ?
darbuojasi suparaližuoti savo
niai autoritetai,” pareiškė iją, į Europą išvyko garlai
rūgs.
12. — Francijon atvyko
Valstybių. Posėdžiai buvo tu
sto majoras Carl Lindhager.
politinių priešų (opozicijos)
kun. Considine. “Ši-gi tarp viu.
rimi Šv. Liudviko Instituto
KIEK MALDININKŲ JUBI Amerikos milionierius Fordas.
veikimą.
tautinė katalikų organizacija
ruimingoj salėj.
MIRĖ SAN MARINO
LIEJINIAIS METAIS AP
yra atsišalinusi nuo tų auto- INDIJOS REIKALU KONCHICAGO IR APYLIN
Tarp suimtųjų ;yra didžiu
Kongreso metu šalę posėd
REGENTAS
LANKĖ ROMĄ
įritėtų.
Ir
todėl
Apaštalų
So
FERENCIJON
KVIETIMAI
KES. — Debesiuota; popiety
ma tų buvusių seimo atstovų, žių salės buvo suruošta kata
stas
negali
palankiai
atsinešti
kurie vasaros metu Krakowe likų spaudos paroda. Skaitlin
SAN MARINO, rūgs. 12.
Popiežiaus laikraštis “Os- ar vakare pramatomas lietus;
į
tokį
katalikų
veikimą,
kas
LONDONAS,
rūgs.
12.
—
turėjo suvažiavimą ir iškėlė giausi raštų rinkiniai buvo iš
— Mirė San Marino valsty servatore Romano” neseniai .šilčiau.___________
nėra
vyskupų
žinyboje.
(Indijos
ofisas
paskelbė
var

prieš Pilsudskį visą eilę re statyti iš Francijos, Belgijos
bėlės regentas Lonferinini.
rašė apie maldininkus, kurie
PINIGŲ KURSAS
zoliucijų. Maršalas Pilsudskį ir Olandijos. Visi daug domė i .Šis klausimas paskiau pla dus, kurie pakviesti čia konjubiliejiniais metais aplankė
sako, kad tos rezoliucijos yra josi Amerikos J. Valstybių čiai buvo svarstomas. Paga ferencijon svarstyti Indijos
Romą. Grupėmis apsilankiusių Lietuvos 100 litų ..SlO.tt
DAUGIAU SLAVŲ
padėtį.
Konferencija
įvyks
revoliucinės. Tečiaus buvusių Katalikų Spaudos raštų dali-, liau nutarta pasekti Am. J.
TEISMAN
maldininkų skaičius sudaro
Britanijos 1 sv. sterl
<.8»
spaly.
Tarpe
pakviestųjų
nė

srfvažiavime atstovų tada ne imi.
Valstybių katalikų veikimą. A126,922 asmenis. Daugiausia Francijos 100 frankų 3.91
ra Mahatma Gandhi.
buvo galima areštuoti, neg jie
Atidarius kongresą, visa ei- merikoj katalikų veikimui va
ROMA, rūgs. 12. — Dau maldininkų
buvo iš Italijos Italijos 100 lirų
5.2Jbuvo seimo nariai ir kaipo zlė įžymiųjų pasaulio žurnalis dovauja Šalies Katalikų Ge Pakviestųjų yra 70: 16 pri giau 69 slavai, kaltinami te (78,290). Iš kitų Europos val Belgijos 100 belgų
13.9«
toki neliečiami. Šiandie su tų pasakė įdomias prakalbas. rovės Konferencija, kurios vi ncų ir ministerių ir 54 kiti rorizme, patraukti į specialį stybių Romų aplankė viso 44,Šveicarijos 100 frankų lOT
jais atsiskaitoma, t
fašistų teismų Veneziai Giulia. 143 maldininkai. Vatikano orDaugiausia kalbėta apie kata- ršūnėse yra šalies hierarchija. Indijos vadai.
Vokietijos 100 markiu 238
Už ginklų nešiojimąsi

LIET. KAT. MOKYTOJŲ

Buvę Lenkijos Seimo 22

Atstovu Pašauktu Tieson

i
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Rupijoj gyvena, daug lenkų, o ypač. vokiečių.
Naujojo arkivyskupo abu tėvai yra airių

“DRAUGAS”
_____ kaadlan. Unkyrua Mkmadt

Prof. K. Pakštas

DARBININKŲ skyrius

turėdamas 34 m. amžiaus.
Jungtinėse Valstybėse dabar yra keturio

,ųg Matų — 11*60, Trtma MAaaalam* — fS,
— TSo. Europoj* — Katama »7.0«. Pwm»
Kį —
&o?tta .♦*».
BaadraKarbUma ir koraapuadantama rajp« oaPS__k Jai napraloma tai padaryti Ir naprlaluodlama tam
(Btalal palto lankiu.
Radaktariiia priima — nuo ll:M Iki ll:00 vai

KANARIJŲ JSPŪDŽIAI

I tiškuose miesto parkuose labai KĄ SAKO KRIK&6IONYB&S kulavimų? Tai negalimas da

SULAI APIE DARBININKŲ lykas. Visos teisės yra šven
madoje vakariniai pasivaikš
IŠ POLITIKOS LAUKO.
tos. Žmonijos dorovė reikalau
STREIKŲ TEISŲ.
čiojimai: ratai žmonių tik su
ja, kad tos žmogaus šventos
Kai tik mūsų laivas susto- ka ir suka aplinkui, visai kaip
Šį rudenį senatoriaus rinkimai Illinois jo Las Painias uoste, tuojau mūsų Kauno operos fojė. Ta Paryžiaus arkivyskupas kar teisės būtų patenkintos. Ir
valstybėje bus tikrai ypatingi. Kampanija pasijutom apsupti daugybės čiau vaikinai su mergaitėmis diolas J. Verdier keletu me-į jeigu tas tiesa, kų mes sakobus ne tik smarki, bet ir įdomi. Pirmiau jau mažų valčių, kuriose sėdėjo retai te vaikščioji drt Tyt“yšit,J atgal P“™56 gareŲ straip' me- kad darbiniakai “<«ali
buvo numatoma, kad vien tik tarp Hamilton po du ar po tris suvenirų ar laikosi dažniausia atskirai, o>‘ apie darbininkl! a‘™ik1 apginti savo šventų teisių nei
Levis, demokratų kandidato, ir Mrs. Rutli vaisių pardavėjus. Jie kėlė di- romantiški pasimatymai įvyk- i Uis«' Su t0 Sarh*nS° kr‘k5«° žmoniškumu, nei įstatymda
vystės keliu, tai darbininkai
llanna McCormick, republikonų kandidato, j džiausį trukšmų, kiekvienas
griebiasi streiko ir tas jų
bus didelė kova. Bet kada savo kandidatūrų siūlydamas ir girdamas savo
į senatorius nepriklausomu tikietu pastatė prekes. Tai buvo kanariečiai gatvėje į langų atsirėmęs, o 1 sipažinti Lietuvos krikščio- streikas yra pilnai pateisina
mas.” Taip žymus bažnyčios
Mrs. Lottie O’Neill, politinio “sporto” mė-| ispanai ir šiek tiek indusų, jo Dulcineja iš kambario per niškai darbo visuomenei.
gėjai turės daug sujudimo.
.kurių dabar galima sutikti be- Langų persisvėrusi; kas gyve-j Kardinolas Verdier sako: ir krikščionybės atstovas atna “pirmame aukšte, tai ^to-i“^™ >'ra žinoma> kad bBr’ siliepia apie d»rbininkS stan
O’Neill užpakalyje stovi protestantų blaivi-,uo®tuose. Kadangi laivuose gu ir saugu.* pasikukžda sau žuazinį visuomenė nežinojo kų teisę. Kardinolas \ erdier
i arba nesistengė duoti šių die- yra didelis darbo žmonių pilė
ninku organizacijų diktatoriai, nes p-ni Mc-jva^n^a .
^elis tautų mpPiftį įr tiele
nų darbui žmoniškų sųlygų, j telis, kuris labai daug pade
Cormick nepasidavė jų diktatūrai, pritarė•
in^s’ *al *° 1®.ms P8,1" Ve'
n
,
. T11. .
i , ,.. bams nelengva su visais susi- damų Kanarijose esama ne parem^ teisingumo dėsniais, ida krikšci&iiškūns da.’rininprolubicijos referendumui Illinois valstybėje
m ®.
, ,
• , . .
, kalbėti. Tačiau jie mokų po paprastai gražių. Kaikuiios sUgri0Vus viduramžiais išau- kų orga .izacijoms.
ir pasisakė, kad ji vykdys senate -tų, kų pa-*
,. . ,
vilios tokios grakščios, len8**gUaįns darbininkų cechus,.išį Šiuose kardinolo Verdier
lieps balsuotoju didžiuma.
• ...
\
idziųjų kalbų. Visuotiname jų Vutės, taij) išpuoštos spalvo- ,vįenos pUSgs> garas, elektra, J nurodytuose rėmuose darbiniu
Kadangi p-ni O’Neill yra republikonė, _______
rj^gme ir trukšme vis dėlto mis, kaip lietuviškos juostos, lna§įnos> įg Kitos pusės, su- kai gali ginti savo teises ir
dėl to manoma, kad jinai atims nemažai bal- dar gaIima buvo atskirti i8pa. tokių išmislingų formų, gėlėse ___ darbininkų
_______
tarpe tikrų streiko priemokų is. Darbi•
2
~
1.
m
v-vi
z-1
z-vl
n
*.
*
>
re
’
n, nuo pnios MoCormick. Tuo faktu, žinoma,*
50^^, itališkų, i Ir estiškuose medeliuose pa-' revoiiuci,Q Tos naujos
ninkai griebdamiesi savo strei
džiaugiasi p. Lewis,. demokratų kandidatas. pranca2iškų, angliškų ir voki_1 skendusios, taip traukia »m..I
sudarį darbininkams nc.
ko priemonės šventiems savo
Greičiaus,a jis taip n,ano: “tesipeša tos dvi „
„ nusikeikti kai'riečio akį, kad nesinori ir atsi- pakenHama baklę visuomenė reikalams ginti, dažniausiai
bobutės. Aš dirbsiu savo. Kur du pešasi, tremoka net rusi§kai. Ka. traukti. Taip jos man patiko, gi
klaugimu visai nesi. tuos streikus laimi. r,, labai
čias naudojasi .
!dangi jų ištarimas labai blo- kaiP mažoms mergaitėms/ lė- rūpjn0 ^okiu būdu'sulig grieldaug šių laikų streikams paAr šiaip ar taip, šio rudens rinkimai, bus gas> ,ai ir keik8mas „ebeatro-,lytės■ imk ir pabučiuok.
:.to
teikto- kenkia bolševikai ir socialiaį omus. _ juos laimės
too tarpu pranapiktas, bet labai komiškas:! Kanarijų gamtai apžiūrėti jo pasakymo: “žemesnės kla- tai, kuriems daugiausiai rū
s.auti nemėginsime.
tarsi karvė būt prabilusi žmo- (eko pasinaudoti automobi- sės daugumoje neužtarnautai pi ne apginti opius darbiniu
nių kalba, ^itos valtys ISlai-^um, kurį pasisaradėm ketu- vargsta ir skursta — ir kur kų reikalus, liet paskatinti
W. Hearst, Amerikos laikraščių leidėjas,'kė mūsų laivų apsupusios iki^į^sg. drauge su kartu važia- — nežymus skaičius turtingų darbininkus prie riaušių ir
buvo nuvykęs Prancuzijon. Bet Prancūzijos' ve}yVOs nakties, o anksti rytų vusįaįs čekoslovakais. Kur tik jų uždeda vergiškų jungų mi revoliucijos. Tokie streikai
vyriausybė jam įsakė per 36 valandas išva- vgi prisirinko nemažiau. Par- 'galima gauti bent kiek van- nioms proletarų”, darbinin su politiniais tikslais neranda
žiuoti. Prancūzai ant Hearsto už tai yra pik- duodu jie čia gražias ispaniš- dens irrigacijai — visur ma- kai
.........
..........
turi
teisę£ ____
išeiti iš to ne- plačioje visuomenėje pritariti, kad jo laikraščiai 1928 metais išgavo Pran kas mantillas (skaras), štaiterrasomis, tarsi raity- užtarnauto skurdo ir numes- imo ir paramos ir dažniausiai
euzijos, Anglijos slaptų karo laivų sutartį ir tieses, nosinaites,
visokius tais sienksčiais ir laiptais, ka- ti tų vergiškų jungų. Bet kas j baigiasi darbininkų pralaijų paskelbė. Taigi, laikraštininkai už gera mezginius, kuriuos mėgėjai ar'inli pašlaitėse apmūryti žemės reikia du-ryti1 Jie negali šauk!mojimu, kurį lydi dar didesdarbų' .dažnai turi nukentėti. Aišku, slaptos žinovai vadina garsenybėmisšniūreliai. Taip irriguota že- tis į darbininkų įstatimdavy-!’nis darbininkų
darbininkų vargas
vargas ir
sutartys pasauliui yra kenksmingos. Hearstas nestinga valtyse visokių vai«Jmė labai Wpgi- Yra buvę at- stės organus, nes visai dar-1 skurdas.*
gerai daro, kad jas viešumoų kelia ir smer- ’sįųbananų, vynuogių, apeisi- j įtikimų/ kad ’ užPV^tarį už- biįnįų įstatimdavystės dar
į .r.d—'
kia. Ir pačiai Prancūzijai slapta diplomatija nų, slyvų ir kitokių, o orien-1 mokėta apie tris šimtus tūks- nebuvo, kuri tik dabar dar
negali į gerų išeiti.
.
’tališkų suvenirų padarytų iš tančių litų ir vis dėlto įdėtas pradeda vystytis. Bet ir da PATYS PRAMONINKAI
-

z

I

(Tęsinys).

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet.

“PRAUGAS”

.ta
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palangėse.*

kitur
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įklEMOS KLAUSIMAI

.

SVEIKINTINAS ŽYGIS.

/Oliictrga turi blogų vardų ir čia, Amerikoj
ir visur pasauly. Sis miestas pagarsėjo degtiir alaus smurtininkų klikų kovomis, žmog
ystemis ir plėšimais. Taip esama dėlto,
ad, čia politika buk tai esanti susipynusi su
likomis, kad senai neturėta geros miesto ad
ministracijos, kad policija pasidarė bejėgė išt valyti miestų nuo smurtininkų, kurie yra ap
siginklavę ir tarp savęs žūtbūtinę kovų veda.
Nežiūrint to, Chicaga pramonės, preky
bos ir kultūros atžvilgiais yra vienas iš pa
žangiausių miestų. Neveltui per pastaruosius
dešimts metų Chicaga žymiai paaugo gyven
tojų skaičiumi. Žmonės čia važiuoja apsigy
venti, mes čia dar nėra tokio nedarbo, kaip
kitur, kad čia yra didelis švietimo centras ir
kad sveikatingumo atžvilgiu Chicaga daugelį
kitų miestų pralenkia. Pasaulio gaisus žmo
nės, lankydami šį miestų, pastebi, kad esa
ma gražiausių ne tik ekonoiuinilįrbiz’nio, bet
Švietimo, kultūrinių ir labdaringų įstaigų.
Del to yra gėda Chicagos gyventojams,
kad jie nepajėgia išsirinkti tinkamo valdžios
aparato, kuris išvalytų miestų nuo tokių gai
valų, kurie teršia Chicagos vardų.
fiiomis dienomis jau plačiau pradėta kalLfcėti apie miesto “valymų”. Tai tikrai sveikin
'*.tinas pasiryžimas! Ypač svarbu, kad prieš
1933 m., kuomet įvyks Pasaulinė Paroda, Chi
cagos vardas bent dalinai būtų atitaisytas.

.

į

senatorius

p-nios'veik

visuose

ikeletų

,.,v.

sakinių

dramblio

*

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

Pietinh*

beveik

kaulo,

iš

matosi

rėti ir vėl grįžti ,j visuomenę darbuotis Die

vo garbei ir tėvynės gerovei.

Tautų Sųjunga, kaip mes ir spėjome,
Briando planų atidėjo neapribnotam laikui.
Tenn. Sakoma, kad tai bus jauniausias arki Pasirodo, kad ištikro dar neatėjo laikas, ge
vyskupas Amerikoje.
riau sakant, nepribrendo, kad būtų galima
Ixmkų ir vokiečių tarpe įvyko mažas nu sujungti Europos valstybes. Karakteringai asivylimas. Mat, ir vieni ir kiti tikėjosi, kad pie tai pranešė Chicagos Tribūne, pasakyda
Jų tautos žmogų popiežius pakels .Milvvaukee mas, kad Briando planas tapo “padėtas ant
arkivyskupu. Kaip žinoma, Milwaukee vys- Uedo”.
davo ištisų pusvalandį... Motė ne į tų ke

visų

visokių

ak-1 kapitalas

pas. Lietus pila nė kiek neilsėdamasis...
Naktys tokios aklos ir baugios: kaip ko

^ttas palengva geltp. Bet kosulys vis dar

kios drėgnos bedugnės landynės... Rodos

(8 pat. Naktimis išpildavo baisus pra

pasinersi naktužės dugnan ir nebesulauksi

stas...

ryto. Šiurpas lanko kūnų...

pats keistas ilgesys užpuldavo jų...

Jaugelienę prirakino lovelė. Pirmiau

minkšta, gera, o dabar kieta ir tokia pik
ta,

pikta lovelė. NebeiŠsikrutina vargšė

laukan. Džiova ir nervų apsilpimas bai

gė

išsunkti

paskutiniųsias

jos jėgas...

Linko įr nuolat trankėsi kaip šakalėlis...

pasaulis

Angelė pradėjo jų dažniau lankyti.

tamsus, tamsu — pajuodęs.* Tuomet

Vis vakarais. Ir kiekvienų naktelę pas jų

lerunas dar baisesnis...

Visas

ftnlanbdavo galvų ant kelių ir' taip lik

nešųs

iki

10

nuoš.:

gerų, labai įdomų įspūdį. Gat- ir puikios gamtos salose, ku zacijų bei
buvo praminę

tobusų. Geri ir pigūs viešbū- rtunatae.
čiai, keisti, bet linksmi, inalo-;
.
. v
.
.
(Bus daugiau)
rus

žmones. Visas jų gyveni-'

♦

įstaigų ginančių j kas skaudžiai atsiliepia į vidarbininkų reikalus.
Į šokių pramonę ir “biznį”,
tad reikalinga rasti kokių —
Darbdavys y’ra pertoli ir
nors priemonių nedarbu panai
peraukstai, kad pavieniai dar
kinti ir paskiau jį kovoti
bininkai galėtų jį pasiekti, o
darbininkų
įstatymdavystė i Dr. B. M. Sęuircs iš Chiea
dar persilpna! Taigi ar ga.li-«go, darbo arbitras ir Illinois
ma palikti tuos neteisingumus J valstybės darbo departamento
neatitaisius jų? Ar galima at-' pakariamojo boferdo pirmi-

mas gatvėse. Jeigu visas is-Į
pano kūnas kambary7, tai nors J Vienoje Leipcigo mugėj (pa
nosis turi būt judrioje gatvė- rodoj} buvo išstatyta įdomus
je: juk baisu kad be jo žinios dalykas būtent piramyda iš
susakyti nuo teisėtų savo rei-1 » (Tųsa ant 3-Čio pusi.)
gali kas ten atsitikti... Egzo- 25,000 šaukštų.
Liga, rodos, dar labiau surišo tas ne

tina, glosto... Taip jai patiko ten... Tik

sį ir cypia. Cypiai ir vėjas palangėje
Taip nekantriai cypia*. Su mirštančia’
medžių lapais barasi...
Ant lovos kraštelio sėdėjo Jaugelie
nė ir Angelė? Pro jaunutę Juozelio šir

kelis kartus iš toto pamatė... O paskui il

delę plaukė malonučiai sdpbai...

vo susižavėjusi rainiu, ramutėliu vienuo

miega.M

plasnoja!.. Ir tuos storus, kietus mųrus,

čiau atverti. Savo gyvenimų išpažinti. Ir., rodos, karžkokia nematoma ranka minkš
vieniša,

svetimųjų pastogėmis

besigįau-

... Nuskubėjo mėnuo. Su aštriadanpasipainiojo Antanėlis: toks geras do tėmis šalnomis atšliaužė gruodis. Piktas
baisų ir nežmoniškų skundų... Pamatė ji ras ir, Dievulėli, koks linksmas, malonu- gruodis! Ore bėgiojo kelios nedrąsios
Į Angelėje savo sielos draugę — tokių pat tis... Palinko Anelytės galvelė, širdelė snaigės... Paskutinės Jaugelienės minutės
klaidžiojančių ir savo kelio neatrandančių kaž kų dunkstelėjo karštai ir didelį melų jau retėjo. G ir likusios taip sunkios pa
draugę... Ak, kaip jai skaudu, kad ne į pamelavo vienturtė Andekių dukrelė An sidarė — baisiomis, nerimstančiomis va
savo šalis atėjo — ne savo sųžinės balse tanėlį pamilo... Ir laimėjo jį... Tų veid- landomis nusitęsdavo...
• - , •
Viena naktis buvo baisi ir žiauri...
paklausė. Ji dabar jau aiškiai supranta, mainėlį laimėjo...
kad šis pasaulis toks pajuodęs, padvokęs
Tokios ir dar baisesnės mintys daž Ncmielaširdinga ir juoda naktelė. Viensė
ir baisiai pripelėjęs... Ir neramus, keri nai apguldavo Jaugelienės galvų... Ir kar džio trobelėn įėjo piktai šypsanti giltinė...
mus... Kaip ji pirmiau suklydai Biauriai tais tokios biaurios, kad ji greičiausiai Su nežmonišku dalgiu. Visa baisiai iš
džiūvusi. Jaugelienė pamatė jų. Ligonės
suklydo. Patiko jai Antanėlis ir tiek... norėdavo iš šio pasaulio pabėgti...
... Netoli vidurnaktis. Vėjas prašosi ! kojos sušalo. Ji kažkų rodė į duris ir vet- j
Apako tų valandų širdelė, sųžinės var
pelis pritilo. Ji gavo Antanėlį. Bet nera į vidų: klabena į trobelės duris ir palau
kė.
Angelė ten nieko nematė. Tik daugy'9
mybė atbudo dar stipresnė ir baisesnė... kia. Gal atidarys kas pasigailėjęs... Nie fcę šešėlių — piktų, baisių šešėlių... JauKokių baisių klaidų ji padarė!..
kas neklauso — neatidaro... Visi sėdi gelieriė vis rodė... Jos minų kažkų kietas
Juk taip gerai ji atsimena, kaip bti- troboj. Lempelė mirga kažko ufcimųsčiu- sukaustė ir baisiai lenkė.jį (Bus daugiau)

klydusios avys... Iš visų kampų dvelkia | ūžiančių našlaitę... Atvėrė tai vargšei sadrėgnas ir nevisai malonus rudens kva Įvo nuskriaustos sielos skundų.*, Gilų,

',fcjAko pasilpo... Ėmė kraujas mažėti... Vei

Silpo Jaugelienė. Krūtinė įlinko ir
|u nedailūs kauleliai prasikalė skruostuoAbu aptempti tamsiai pageltusia oda...
Juodos mintys gulė vargšės galvų. Ir
lonelis jau nevisuomet jų nuramindavo...

strei’

Pravartu

gebenė norėjo kam nors savo širdį pla

pakraščiuose pakriko debesys — kaip iš

O rytmetį — nežmoniškas karštis.

klausimu

mų.,. Juk taip ji troško ramybės...

Dienos surūgusios, niūrios — nelinksmos..

aplinkui

kl»

mhltimls

suprastas klajūnes sielas. Nusilpusi Jau-, lyno gyvenimu. Kokia šventa kilnybė ten

ūžti.... Ir akys

pradėjo

stovi

atstovo

ai-

Pasileido rudeniniai vėjai. Dangaus i atrado — Angelę. Ji dar labiau pamilo tų

Itiikas

I’ybfei

lių patekusi... Juto beprotiškų apsivyli
5. Prie lovos krašto atėjo giltinė...

Sergančių Jaugelienę tas dar baisiau
l|Hdslėgė... Keistas karštis mušo galvon ir

vaikinas

tai

elektros tramvajus, daug au- laimingosiomis salomis —* Fo-

skirtas J. E. vyskupas Samuel Alfonsas Stritc*h, gimęs 1387 m., rugp. 17 d., Nashville,

(Tųsa)

vienur,

*rašt«

vės visos gerai cementuotos, rias romėnai

Naujuoju Milwaukee arkivyskupu yra pa

APYSAKA.

tai

TURI KOVOTI NE
bar nėra pakankama, kad ga
Vienų iš seniausių ir žymiausių mūsų meniukų — tai tikras margu- taip gausus čia būna bananų lėtų apimti visus darbininkų
DARBĄ.
kunigų Amerikoje — kun. K. Urbonavičių,' mynas. Tik derėkis ir pirk.' derlius, kad medeliai vos bereikalus. Kartais visai nėra
artimų “Darbininko” bendradarbį, šiemet Nusprendžiau susilaikyti, nes'pakelia. Šiaip gi žmonės ro- galimybės pašalinti tam tik- Vidurinių vakarų valstybių
keletas nelaimių ištiko. Žiemos metu jam bu- tai tik pradžia mano kelionės, dosi neturtingi, tačiau maža rus neteisingumus ir apginti Įvairių pramonių ir “biznio”
vo padaryta viena operacija, o dabar kita. tad suvenirais apsikrauti bū- kuom jie pasitenkina,' maža darbininkams priklausančias atstovai turėjo suvažiavimų
Nupiauta koja. Tas, be abejo, gerbiamųjį tų labai nepatogu,
valgo, taupiai gyvena, bet vis teisės nei apeliuojant į darb-! College Camp, Lake Geneva,
mūsų rašytojų ir veikėjų gerokai suvargino. Las Palmas miestas žymiai juokiasi, šneka, laimingi jau-, davio teisingumų, nei Šau-! Wis. Tartasi nedarbo klausiLinkime jam kuogreičiausia pasveikti, sustip mažesnis už Kaunu, bet daro čiasi šioje linksmos saulutės! kiantį8 užtarimo prie organi-'mu. Pripažinta, kad nedar-

NAUJAS ARKIVYSKUPAS

—Stasius Būdavas.

=

TREČIAS LAIŠKAS.

lika arkivyskupų.

■kalbinau kalnoa prtatunOamoa paralkalavua.

NE ŽEMĖS VIEŠNIOS.

DARBAS

Aplink Afriką.

tautos kilmės. Jisai vyskupu buvo įšventintas,

ruaniUSRATOs KAINA.: Matam* —

Penktadienis, liugs. 12, 1930

gai, ilgai viskas akelėse stovėjo... Tik...

NAUJOS KRISTAUS
DARBININKĖS.

Prašau Į Mano Kampelį
---------------Rašo prof. Kampininkas.-------------

LIETUVIAI AMERIKOJE

jį

6. Kam' dabartiniu laiku ge Jo Kksc. Telšių vysk. J.
riausia tinka posakis: lėkė Staugaitis, už 3 kilm. nuo
kaip sakalas, nutupė kaip va Kretingos, Padvariuose, p.
Pliuicidos Paulikauskaitės pa
Kas klausia — tas neklysta. balas?
Iki šiol būna taip, kad laik 7. Iš kur žmogus grįžta la aukotuose namuose su 43 ha
žemės įkūrė Seserų Pranciš
raščių skaitytojai, jei kuris biausia pavargęs?
susidomi kokiu nors dalyku ir 8. Kaip galima namie pasi konių Dieviškos Jėzaus Sirneturi apie jį žinių, tai siun daryti indas mėnesėliui išsi- d*es Kongregecijų. J°s vedėja
paskirta Ona. Galdikaitė, Arčia paklausimus redakcijoms lašinti!
ir tos jam atsako, paaiškina. 9. Kas yra didžiausias žmo.- kiv- Karevičiaus seserėčia, iš
Mosėdžio parap., o naujokių
Arba vėl, turįs kokių nors gaus priešas?
kvarabų, ar bėdų, žmogus ir,! 10. Kurioj vietoj Chicagoje ma£istre tapo Ona Grigaitytė.
Dean Carter Beard, nacionegalėdamas iš jos išsipainio- galima veltui taukų gauti? -^ariJonlJ vn. vyresn. T. Annalis komisionierius Amerikos
tf, siunčia klausimus dakta- į (Šis klausimas išimtinai chi- džjulio seserėčia, iš Vilkaviško
parap. Abi jos, pastudentavu- JSkaut«- Pakirtas garbės pir
rui arba advokatui ir prašo cagiečiams atsakyti).
kios Mūnsterio universitete, m“inku Amatuiūkų Bendrit
' jos.
• . A
___ •
__ -____ • i ben
atsakyti.
Ši’naujai
susitvėrusi
įstojo
Nounenverte
(netoli
Jūsų prof. Kampininkas, PRAŠAU NESIJUOKTI.
■Kelno) į Pranciškonių vienuo- drija pasiėmė tikslų skatinti
būdamas pats pavožotas, ne
vaikus linkui geresnių amatų.
ir tenai P«r penkerius menori nė skaitytojų luomo pa Vienas Lietuvos laikraštis
žeminti. Taigi, savo kampe nesenai buvo paskelbęs, kadJus išsiginusios vienuoliškalio lankytojams čia ir teikia raguočių augintojų draugija Įme gyvenime, grįžo į Lietuvę, Nuo redakcijos. Iš pridėto
tos pavožonės, t. y. stato kele- išrinko žinovų komisijų rau-,J.
n1- balandžio 11 d. jiedvi atvaizdo matosi, kad dabarti
tų klausimų, į kuriuos prašo, dosios veislės karvėms tirti, j Per
Kksc. Arkivyskupo nis Seserų Pranciškonių Die
atsakyti, būtent:
I fScitų, kad ir tarp Lietuvos f1'.K"OT‘č“DaM€• «M>- viškosios Jėzaus Širdies Kon.1. K» manytum radęs kel- karvių atsirado raudonuiu 1
f
C V' DlCTU‘ am2mus gr. namelis, po kurio stogu
aiu kišenei dešimke?
,
H. J“81™“0 raudonOT ~ j klusnumo, neturto ir skaisty- randasi ir seselių koplytėle,
I X
daugiau: iš
----------- !»•
* *>> T. lietuval- tikrai nepavydėtinas: medinis
PROF. KAMPININKO
RADIO.

ilki šiol jų nepritruko. Gail
imas daiktas, kad jų nepri
truks baigti ir apvainikuoti
darbas.

ROGKFORD, III.
-- -

Piknikas.

Rugsėjo 7 d. įvyko Moterų
Palaidojimas.
Sąjungos kuopos
piknikas
Rugsėjo 8 d. ryte mirė se
King’s Miškuose. Piknikas nutė, Jieva Čepulienė. Baigė
pasisekė vidutiniškai. Priva ji, savo dienas savo žento Kulžiavo įvairiaspalvių žmonių, vinsko namuose. Čia ji ligoje
tik nebuvo pačios kuopos na buvo labai gražiai prižiūrima.
rių,'arba teisingiau bus pasa Aprūpinta čia kogražiausiai
kius, buvo jų, rodos, nedau jos siela ir kūnas.
giau dešimties. Kas — ne kas Palaidojimas įvyko trečia
prasitarė, kad ta Moterų Są dienyje. Šv. Petro ir Povilo
jungos kuopa serga. Bet, kiek bažnyčios klebonas nuvyko į
ra porteriui teko susekti, tai namus išlydėti ir atleido baž
kuopos narės yra tik pasida nyčion. Ten atgiedota egzek
linusios darbus: kaip vienos vijos, atlaikyta Mišios, pasa
dirba, tai kitos ilsisi.- Paskui kyta pamokslas ir išlydėta į
šios ilsisi, tai anos dirba. O kapus.
kaip abejos pailsta, tai tuo Palaidojime dalyvavo gana
met susidaro trečia partija plati jos giminė ir šiaip daug
ir ji dirba už anas visas. Na 1 pažįstamų žmonių.
ar ne geras tokis darbo pasi Velionė sirginėjo jau ilgas
dalinimas?
j laikas, bet, galutinai, ta liga
Šį kartų miške atsivėrė j suspaudė jų jau taip, kad iš
daug, o gal ir nedaug, tik la spaudė ir jos gyvybę. Ji ne
bai gausių ‘šlapių šaltinėlių’. bijojo mirties, nes nuo seniai
Galas žino, ar tai tų šaltinėlių rengėsi jų sutikti.
“vandanėlis” per kokias šak
Sodalicčių susirinkimas.
nis sunkėsi, ar per kokius
Rugsėjo
8 d. vakare įvyko
ypatingus mineralus, tik tiek,
kad visi žmonės, kurie iš jų merginų sodalicijos susirinki
gėrė, labai keistai atrodė. Vie- mas. Jis buvo gana skaitlin
nų liežuviai sustiro, kitų ko gas. Narės apsvarstė bėgamus
jos iškrypo, dar kitų akys reikalus, išklausė trumpų pa
pabalo, kitų atmintys prakiu skaitėlę, kurių parašė Adelė
ro ir iš jų ėmė birti dar jau įMisiuninkė. Kalbėta gana pla
nystėje susirinkti rusų kalbos čiai apie paskaitos turinį.
Merginos parodo noro dau
“žiedeliai”.
giau darbuotis-. Matyt, kad jų
Buvo piknike “biznierių”.
veiktoms ima įsijudinti ir eis
Kalbama, kad “slapieji šalti
pirmyn.
nėliai” buvo jų nuosavybė.
šv. Vardo dr-jos susi
Bet jie nepriklausė prie pik
rinkimas.
niko rengėjų ir darbininkų.
Rugsėjo 9 d. vakare įvyko
Jie, žinoma, varė biznį “ant
tos draugijos susirinkimas. Ši
savo rankos”.
(Tųsa ant 4 pusi.)
Tai nepadarė garbės nei
I
jiems, nei piknikui. Ai tie
KŪDIKIS NEAUGA?
“slapieji .šaltinėliai”! Kaip
Prižiūrėk jo virškinimų.
jie žemina, žudo, teršia ir ga
Kūdikiai negali augti, Jei Jų "vldina nelaimingus lietuvius!
durėlius užkemša surugusi medžiaga,

karvės pieno, o iš vištos kiau’
l«s Priėm8 abitus ir praėjo ;mažas, žemutis, šiaudiniu stoDu žmogų atsidūrė teisme, naujokauti. Didesniam žmo-' gu, be jokių patogumų. Ne, šmių ?
nių būriui į tas iškilmes susi turtingiausia šeimyna Ameri
3. Kur gyvena žmonės beso Teisėjas klausia vieno:
— Susibarei su kaimynu.
rinkus, dėl vietos stokos kop koj gyvena geresnėse sąlygo
čiai ?
I — Taip.
lytėlėje, Mišios, profesijos ir se, negu tos naujos Kristaus
4. Kas yra ant žemės leng
įvilktuvių apeigos buvo aitlik- darbininkės.
viausias ?
i — Kų jam sakei?
5. Ko vyrai eidami iš namų — Kvailas kaip asilas, tos kieme, prie tam paruošto Tarp Amerikos lietuvių da
altoriaus. Gyvesnio įspūdžio roma rinkliavos, rengiama vi
nepamiršta ?
i pons teisėjau.
žmonės patyrė, kada Arkivys- sokios pramogos tai vargonų,
kūpąs, pašventinęs erškėčių tai varpų įtaisymui Lietuvos
PATYS PRAMONININKAI
Šiandie, sakė Sąuires, nevainikus, uždėjo ant galvų bažnyčiose. Ir surenkama ne
darbų visuomenė skaudžiai
TURI KOVOTI NE
suklaupusioms profesėms, tar mažos aukų sumos. Tikimos,
atjaučia, tas reikalas pasida damas: “Imk, Miel. Sesuo, vai’jog atsiras geraširdžių, kurie
DARBĄ.
ro jai vienas opiausių. Į tai at
nikų, kurį tau teikia tavo Su ir tam dalykui pritars: patys,
apžvelgus, musų laikais nedar
(Tąsa nuo 2 pusi.)
žadėtinis, , Vienatinis Dievo sulig išgalės, paaukos ir pa
|ninkas sakė, kad yra toli1 eko- bas neturėtų gyvuoti.
Sūnus, kad, tapusi Jo kančios Isidarbuos pramogėlė ar kitu
lMt<iiškiau stabilizuoti darbų,
Kai-kurie suvažiavusiųjų dalininke žemėje, dalyvautu- būdu paremti Seserų Prancišnegu turėti nedarbu. Anot JO,
rtebėjo?’kad’šiandie’vfs'oj mei ir Jo garbėje Danguje”, konių pastangas — pasistatyti
seniau darbdaviai mintijo at-'s>,y
ne ma. P. Galdikaitei teko vardas namų vienuolynui ir mergaivirkščia.. Kituo.net darbda- žian g
biur0
Marija — Augustina, o p. Gri *čių prieglaudai.
viai sakydavo, kad darbinin paduodamas bedarbių skaičius
gaity tei — Leandrą; tie pa- Aukų persiuntime maloniai
kai turi būti neturtėliai, ki- labai neaiškus, nepilnas, nes
tys, kuriuos nešioja Vokieti- sutiks
patarpininkauti
ir
taipgi jie nenorėsiu dirbti. paskirstytas į grupes. Tikras
jos vienuolyne. Min. Padva-Draugo” pinigų siuntimo
Taip pat sakydavo, kad jei ne bedarbių skaičius nežinomas.
riuose, vadovaujant inžinie- skyrius.
būtų bedarbių, jie negalėtų
Statyba.
riui ponui Griciui, kurio segauti vežėjų, kas juos auto Tečiaus bedarbių skaičiaus
žinojimas nei nesvarbu Tas suo> mokytoja, Konstancija I Londonas šiuo metu turi Svetainės pagerinimai pe
mobiliu nuvežtų į ofisus.
reitų savaitę pažengė gana to
žinojimas
negelbės bedar įstojo pranciškonų vien. no 900 detektyvų. 1877 m. turėli pirmyn. Greitai bus baigta
biams. Reikalinga imtis kitųf vicijatan, pifcdėta statyti di- jo 15.
'viskas,-jei tik nepritruks uo
priemonių prieš nedarbu. Ne-'*^e^8 11811135 vienuolynui ir (
J JEI TURIT KĄ PARDUO- lių, pasišventusių darbininkų.
darbu turi rūpintis labiau ne mergaičių prieglaudai.
Jeigu atsirastų meilingai, TI ARBA NORIT KĄ PIRKvaldžia, arba kokios privati
pritarančių
Seserų Pranciško-’, TI PASISKELBKIT “DRAU
nės darbo agentūros, ar atski
rtos valstybės, bet patys pra nių Lietuvoje įsikūrimui, mel- GE”.
Moterims, kurios kenčia 'nuo šir- moninkai. Tam tikslui reika džiamai prisiųsti
bent kiek
Idles , pykimo,
arba taip vadinamos
pramoninkų išlaikomi aukų pradėtiems namams išsta’
GYVYBĖ
r‘rytinės ilgos”, šis paprastas būdas lingi

MOTERYS PRIVALO
IŠMOKTI VARTOTI
MAGNESUĄ

Ipasirodė palaima. Didžiuma slaugių
lui žino ir ta pataria žymiausi speIciaJistaL Prlrengk biskut) susmulkln|to ledo — sakysim vyninj stikleli-

darbo biurai. Šie biurai netu-’jtyti- Patogiausia jas siųsti A-

rintiems darbo darbininkams merikos

banko

ir tikriau

sėkmingiau

Su kiekvienu buteliu Phillips Milk
Magnesia eina pilni nurodymai
daugybės vartojimų. Visose aptlecose po 25a. ir 60c. Reikalauk tlkoslos, daktarų užtikrintos per 64

»f

|)o

lotų.
"Milk of Magnesia” buvo Chas.
Phillips Chemical Kompanijos 8.
registruotas valebos ženklas ir jo
ptrmtakuno Chas. H. ' Phillips nuo

,

.

,

.....

bai žmonėms teikiami politi- daičių kongregacijon,
r
niu pagrindu. Tad darbo ap- vietos, dabartiniuose
turi tik privilegiriuoti,

talpinti.

negauna nei patarimų.

t Arkivyskupas Pranciškas
Karevičius,
ninkų pasitarimui bus pakeis
Reikia tikėtis, kad pramo

Žinomi pranešame Vytauto

to skyrių valdyboms, kad Vy

Jkanus kramtimui
mint, taip kaip guma.

Kapitonas

Specialistas iž

medaliai

jau yra platinami. Norintieji

jų gauti, kreipkities į p. Jonų

MėgsU j} vM

Daktaras

Didžiojo Sukaktuvių Komite

jubiliejiniai

vardo kiekvieno-

į
i

UUM

i«ea

—
VYTAUTO MEDALIAI PLA-'

tauto

Gold Medai

je dėžutėje.

Marijonų Kongregae.

ti darbais.

TINAMI.

The Laxative

o dėl imti. Bandyk Šiandie. Trijų
name- dydžių, vaistinėse. Ieškokite:

liuose stokos, nėra kur be pa- ■

kiti

Aguona.

Lengvas ir malonus

Randasi naujų gerų kandi- netvarkęs.

1874.

Feenšinint

Da. W.

B.

Caldvvell's

SYRUP PEPSIN
A Doctor'i Family Laxative

PILNAS EGZAMINAS

15.00 TIKTAI 15.00
8PECIAC,T8TAa
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
tikrą specialistą, ne pas koki nepatyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Juaų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet paaakys pat%
po plMo 1 Msgaamlnavlmo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitą
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad Jis neturi reikalingo patyri
mo, surėdymui žmogaus kenksmin
gumų.
Mano Radlo — 8cope -r- RaggL
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakterlologlškas egsaminavlmas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu
jus gydyti, tai juaų sveikata Ir gy
vumas sugryš Jums taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat šuo ligų skil
vio, Žarnų, Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatiamo,
kirminų,
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
jeigu turit kokią užsisenėjuslą. }alkerėjusią, chronišką ligą, kuij ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt
neatėjo pas

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS
Inėjlmas Rūmas 1414
20 W. JAGKSON BLVD.
Arti

SUte Gatvės

Ofiso YaAndos: Nuo 14 ryto Iki
t po pietų. Vakarais nuo 6 iki f
Nedėllomls nuo 14 ryto iki 8
po olėtu

UJAi

jfUSKVerbUSl politika. T«n dar-

reitą pageibą kuomet ėda rėmuo
urugę viduriai, gesai. Jo švelni, bet i
ikrai įiuosuojanti veninė užtikrina'
reguleri vidurių išvalymą.
Vartojaburnos plovimui
jis neleidžia
Bgštlms ėsti ir dantims puti neštu10 laiku.

Ar Jus nenorite, kad jūsų vidu
riai gerai veiktų ? Štai daktaro
būdas užlaikyti vidurius pilnoje
tvarkoje!
Dr. Caldwello
Syrup
Pepsin nepaverčia visko j van
deni, bet išvalo visas sukietėju
sias daMs. užkemšančias sistemą.
Jis trvalo be sujaudinimo, nes ja
me tėra žolės, daktaro rastos tin
kamomis
viduriams,
kartu su
tyru pepsinu i.r kitomis nekenks
mingomis dalimis.
Daktaras Juk žino, kas geriau
sia tinka viduriams.
Lai
Dr.
Caldwell’s
Syrup Pepsin
Įrodo
jums, kaip greit galima jūsų vjdurius pripratinti tinkamai veik
ti. Įstabus daiktas, kaip gerai ir
be kenksmo veikia tas vaistas.
Tddel j) vartok, kaip tik pajunti,
kad apsivėlęs liežuvis arba suso
pa galva. Geras jis yra vaikams,
(jis yra gardus) ir jiems jo tuoj
reik duoti, kaip tik pas juos atsi
randa karščio, arba pasidaro pa
niurę, be ūpo arba išbliškę.
Jus gaMte gauti tą pat recep
tą, kuri T>r. Cadwell išrašinėjo
daug metų tam atgal; to vaisto
jūsų aptiekoj' visad randasi bute
liuose. Tik reikalauk Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin ir vartok, kaip
tik viduriai sukietėja.

PRIKLAUSO
NUO ŠTAI KO

čekiu, dole-

riais, — sek. adresu: Kretinga, Onai Galdikaitei, Pranciš- INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS
blogu- pampinti darbus, negu kiti
tikrųsis Gold
koki tos rūšies biurai. Valsty konių vienuolijos vyresniųjai p<r viri 200
Padvariuose.
I
^
edal
Haarlem Oil buvo ptipabių išlaikomuose biuruose yra
imtas gyduole dėl šių organų

Jžpilk ant jo arbatini
šaukštuką gali
-nulips muk
Phillips
Milk oi
of magnesia.
Magnesia. r-aiengvu
Palengva
urkšnok iki išbaigsi arba iki
visiškai praeis. Retai priselna
)ozą pakartoti, kad užbaigti pilvo
Skaudėjimą artą tąsymą vemti.
Phillips Milk of Magnesia
turi . . .
prlešrugštinlų ypatybių Ir Jis teikia (

gaminanti gesus, dleglĮ ir užkietėji
mą. Tada bandyk būdą, kurį dak
tarai pataria, o milijonai motinų ži
no.
Tada tėmyk valko
gerėjimą.
Keletas lašų grynos augmeninės nekenkt/ningos Castorljos tuoj nutildo
nerimaujanti bei karščiuojanti kūdi
ki. (KeCetas dožų ir jo virškinimas
tvarkoj ir normaliai auga. Kad gau
ti tikrąją Castorią, tai žiūrėk, kad
butų ant pakleto Fletcherloparašas.

RECEPTAS
Vartotas virš 47 metų
Tikrai gelbsti vidu
riams

Krotkų, komiteto finansų ko' misijos iždininkų, Metropoli-

įtan Stoto Bank, 2201 W. 22
atr., Ohioago, UI. *
I

O

KlSSIfi.
Pasauliniams kars

Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
KEAIURINT KAIP IIZSIPF.NfJIKIOH Ir KEIAGYDOMOS JOS
Spsclalllkal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, užauodljlmą kraujo, odos, ligas, žalsdas, rsumatlamą. galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus Išgydyti, atetklts čts Ir
psrsttlkrinklts, ką jis Juftis gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto Iki 8 ▼. v. Nsdėliomia iki 18 d.

Justi Patarnavimui
Sis bn-nkas gali suteikti jums tikrų pa
tarnavimų. Šalę savo Taupymo Sųskaitos jus
privalote turėti Checking Account. Šie kanceliuoti čekiai, kuriuos gausi kas mėnesį, ro
dys, kų tu, darai su savo pinigais. Peržiurinė(iames juos, pamatysi, kur gali sutaupyti.
Checking Account bus jums parankus šim
tais atvejų. Be gaunamo patogumo, jus dar
turėsite nialonurfio vesti biznį čionai.

kampas Keeler Avė.,

Tel. Cravvford 5578

tein; a food for
mineral salts;
for calcium and
phosphorus; all
the essential
eleo
ments for health
and strength are
found in good

cheese.

And all

the essential ele-

CENTRALAfcS^BANK
ATRUSTCOMPANY
UK)Wert 33* Street

ments of good

cheese are found

in Kraft Cheese.

* * • ACIearinglIonMBtnK

YRA.

4100 Wsat 10 St.

A food for pro

Valstijinis Bankas

Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

KRAFTlK/CHEESE
KRAFT-PHENIX
CHEESE COMPANY

DRAUGE

«

Penktadienis, Rūgs. 12, 1930'

w

.čius. Velionis čia dirbo kelias
niems kunigams, Šv. Kazimie-( ko” išvaizdų. Gerb. v klebono giečių ir-gi buvo, bet neteko ste p. Barčio ir Balako, 3:30
vardų
sužinoti.
po
pietų
bazaras
atidarytas
vadovavimas
ir
žmonių
pasi

dešimt metų.
“R.”
ro Seserims (jos nemažai pri- •
1
- Vakarienės
pelnas
skiria

darbavimas
padarė
Westvilšv.
Antano
parapijos
svetainėsid&jo papuo&dainos bažnyčių)
ROCKFORD, ILL.
« | Vytauto sukaktuvėms minėti
ir “Draugui”, kuris nesigai le’s kolonijų gražesne vieta mais kapinių naudai. Spėjama, j®*
sus-mas.
kad pelno bus apie $200.00.
Bazaras bus sekmadieniais
,
lėjo vietos plačiai aprašyti gyvenimui.
%
(Tųsa nuo 3 pust)
Buvęs.
po pietų ir vakare, trečiadie Rugsėjo 3 d. buvo susirin
Vytauto 500 metų mirties su
draugija nusitarė rengti vaka kaktuves.
' Bažnyčios skolos
taip-gi
niais ir šeštadieniais tik va»- kimas L. K. Vytauto Komite
rienę “baseball team’o” pa Ta istorinė diena AVaukega- sumažintos. Per du metų gerb. ’
karais, per visų šį mėnesį 7 to 500 metų sukaktuvėms mi
gerbimui. Darbų, stumia pir ne bus ilgai minima.
kun. S. J. Bartkus išmokėjo
vai. pradedant.
nėti. Įvairios komisijos išda
myn.
keturis tūkstančius dolerių. O
Sekmadienio bazaras gryno vė raportus. Visas . darbas
Spaudos Komisija.
Nuoširdžiai dėkuoju.
Raporteris.
jam pradėjus eiti klebono pa
pelno davė netoli $400.00. Iš smarkiai varomas pirmyn.
reigas, buvo dešimt tūkstan Visiems ciceriškiams, bul- rodo, kAd parapijos bazarų i Prakalbos ir koncertas bus 19
čių dolerių. Žinoma, jei darbo variškiams dr-joms, biznie gausiai parapijonai remia ir d. spalių, 1930, Kolumbus
/
daugiau žmonės gautų, tada riams ir chicagiečiams už vi jame lankosi. Ačiū visiems! Vyčių svetainėj.
Sukaktuvės.
ir skolos greit sumažėtų. Bet sokių paramų, aukas ir pasi Labai prašau ir visus ragi
VYTAUTO SUKAKTUVtS.
Nutarta ta dienų užprašyti
Rugsėjo 16 d. sueina ,du me visvien padėtis gerėja.
darbavimų šv. Antano parapi nu remti parapijos bazarų.
tai, kai kleb. gerb.kun. St.
(Pabaiga)
Svečias.
jos labui. Du parapijos pik Graboriui Eudeikiui tariu Šv. Mišias už žuvusius Lietu
J. Bartkus. Žmonių remiamas,
niku turėjome. Vienas buvo nuoširdų ačių už gausių aukų vos kareivius. Dalyvaus vi
Vakarienė.
Draugijų atstovai.
gerb. kun. Bartkus daug persos draugijos “in corpore”.
Rugpiučio 31 ,d. Raž&nčavos, lietingas; bet visvien sėkmin $30 čekį, Peoples Furniture
Vytauto 500 metų mirties mainų šioj parapijoj padarė,
ODEL tūlos moterys touios kant
draugija surengė “epikūriškų gas, to dėl, kad mūsų darbš Co. už gražia lempų ir p. Lip- Nutarta kviesti miesto ma Krios skausmuose? Vaikščioja pe
sukaktuvių paminėjimo 6U- Keletu metų atgal kapinių išsu skaudančia galva. Dirvištų” vakarienę. Žiūrint į vi tūs ir uolūs parapijonai nenu skiui. L.' Klein 14th Str. ir jorą kalbėti; jei bus galima ’ krautuves,
ba kuomet visą skauda. Daug va
rengime dalyvavo sekantieji' vaizdą žemino lietuvių katasų veidus, buvo matyt paten siminė, bet dirbo, kad ir ly 20th Str. ir 12th krautuvėm gauti, tai ir senatorių. Su landų pjereina kol paima Bayer As
asmenys iš šių draugijų: fcv. likų vardų, bet šiandien, priepirin ir gauna palengvinilną! Dau
aukštais valdininkais susiži gelis ima siarf piliukės kaip tk gre
kinimas, tik, deja, stoka bu jant. Pelno gryno liko virš už aukas mūsų bazarui.
Baltramiejaus — J. Jakutis, šįngai, jį augština. Prie to
sia koks skausmas. Taip ir jus tu
vo vieno dalyko: prakalbėlės. $1,200.00.
Kaikurie Ciceros biznieriai noti apsiėmė garbės pirm. kun. rėtumėt daryti. Tikri Aspirin visiš
A. Kibartas, F. Sedarevičius darbo daug prisidėjo miesto
kai nekenksmingi;
negal sloginti
Buvęs “Vyties” redaktorius Antras parap. Federacijos šauniai aukoja ir remia par. F. Strakauskas.
ir V. Elzbergas.
| širdies. Bayer vardu piliukė visuomajoras, p. Petras Glatkausp. Pr. Zdankus, nuėjęs į ka piknikas gryno pelno .parapi bazarų. Turiu vilties, kad vi Kitas susirinkimas bus 17 |met tikras Aspirinas; visuomet tas
Šv. Juozapo — P. Dapkus, kas. Jo įtekme ir parama kapats, visuomet saugus. Taigi nėra
syklas, negalėjo išlipti, o kai jai davė virš $1,500.00.
išmintinga kankini is galvos skaudė
si
prisidės,
visi
rems.
d.
rugsėjo,
parap.
svetainėj.
A. Malinauskas, P. Valiulis pinių kelias pataisytas ir išjimu. šalčiu, neuralgijos skausmais,
išlipo ir nusiprausė, vakarie
Spaudos Komisija.
ar kitkuo, ką šios piliukės galėtų pa
ir M. Rakauskas.
įpiltas baltais
akmenėliais,
Vasarai praslinkus prasidė Da syki nuoširdžiai ačiuonė jau buvo pasibaigus ir šo
lengvinti veik taip greit, kaip jas
jo rudens darbai. Rugsėjo 7 ju visiems už paramų ir gra
Šv. Antano — L. Žigas, J. • kurių reikėjo
net dviejų
įpraryj&t. Pirkit bonkutėmis ir taukiai prasidėję, tat prakalbos
> pinkit pinigus. Bet kuri vaistinė iuSemuBaas, P. Bujanauskas, /‘frelght” karų. Majoras Ped. po pietų ciceriečiai pradė žius darbus parapijai ir šir
įri 100 piliukių dydžio.
nė nereikėjo. Kitų kartų čia
ir T. Baronas.
Jtras Glatkauskas pats savo
jo trukšmingų parapijos labui dingai kviečiu į parap. baza
atvykęs p. Pr. Zdankus turės
Į
--------- Lietuvių Politikos Klubo—' lėšomis tai parūpino. Parapibazarų. Paroduojant automo rų.
progos pakalbėti, nes, sykį jau
Kun. H. J. Vaičiūnas, į Rugp. 19 d. Vilkavišky miA. Jankauskas, K. Vasilius, jonų sudėta vandens nuovabiliais, trekais ir grojant gar
matęs kasyklas, antrų kartų
Šv. Antano par. klebonas. :rė 1-asis notaras # Strymavisiam Vytauto benui po vadyP. Kauturauskas ir B. Mačiu- dos. Visas darbas atliktas žino
nenorės josna lysti.
lis.
*
nių pasišventimu ir aukomis.
Vakarienėj dalyvavo: mies
Sueiv. L. R. K. 177 kp. - Visiems dabar linksma maty
to majoras p. Petras Glatkaus
A. J. Sutkus, K. Burba ir J. ti savo tėvelių, brolelių ir se
kas; p. A ponaitis (ir-gi mies
selių atilsio vieta, švariai ir
Druba.
to valdyboje), p. Čižauskas,
Šv. Baltramiejaus parapijos! gražiai užlaikoma.
vaistininkas; pp. Šlažai; pp.
— kun. J. Sitavičius.
—----- -----Šv. Onos, moterų — Daujo- Šv. Petro ir Povilo parapi- Karpiai ir daug kitų. Chica-

LOWELL, MASS.

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, RL

WESTVULLE» 1LL.

WAUKEGAN, LL

MIRĖ

VILKAVIŠKIO

NOTARAS

BAYER
ASPIRIN

Lietuvių Seklyčių Setų

Marcin-1 jos salė irgi pagrąžinta. Vi-.
dus visas išmaliavotas. LauADVOKATAI
Šv. Baltramiejaus parapi- ko pusėj matytis pertaisymų.
jos choro — S. Žilius, varjg., Budūkė, kuri stovėjo prieš Telephone Dearborn 0057
ir J. Junčius, choro pirminin- salę, perkelta arti klebonijos
kas.
,ir paversta į “garadžių”. MeDarbininkės prie vakarienės deliai, pavasary sodinti, po
ADVOKATAS
iš Šv. Onos draugijos; Butkie keletų metų duos daržui-“par160
No. La Šalie St. Km. 1431
nė, Jonaitienė ir Stulgi nskieCHICAGO, ILL.
nė, iš L. P. Klubo: Jakaitienė,
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ.
Baronienė ir Leskienė.
Tel Roosevelt 4710
Vai.
nuo C Iki t vai. vak.
Visi draugijų atstovai su
(Išskiriant seredos)
tartinai dirbo.
Pirmutiniam savo susirin
kime išrinko komisijas įvai
riems darbams. Į komisijos
ADVOKATAS
pirmininkus išrinktas A. Jan
11 So. La Šalie St.. Room 1701
kauskas, kuris daug darbo
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-5
LIETUVIŠKI
REKORDAI
pašventė, rast. P. Malinaus
Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET
10
coliu
75
centai
kas.
Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir
Šokių ir viso vakaro “gąsSudriko Radio Orkestrą
Pėtnyčlos
padoriais” buvo: L. Žigas, J. 16173 Vakar-vakareli ir Či
Semulinas ir J. Druba. Jie
gonai. M. Juozovitas
turėjo daug dirbti, bet-gi ir 16041 Mes be Vilniaus ne
vakaras davė gražaus pelno.
(John Bagdzlunas Borden)
nurimsim ir Girtuoklio
Vakarienę surengė: Daujo
daina. J. Butėnas
ADVOKATAS
tienė, Kaminskienė ir Marcin 16152 Pasaulis stovi ir Man
105 W. Adams St. Rm. 2117 Į
kienė, kurios ir-gi daug dir
tik rodos. A. Vanagaitis
*
Telephone Randolph 4717
bo, kol visa tinkamai priren-! 16156 Ar tau seselia ir Kel
2151 W. 22 St 6 iki 9 vak. .
gS.
kis berneli. Malian. Liet.
Telephone Roosevelt 4494
Spaudos komisijoj buvo A.
Name, S iki 9 ryte Tai. Repub. 9444 i
Mainieriu Ork.
J. Sutkus, S. Žilius, kun. J.
Sitavičius ir A. Malinauskas. Lietuvos Polka ir Pasaulinė
Jie savo užduotį gerai atliko,
Polka. Šokiu Orkestrą
netik lietuvių, bet ir anglų Nakties sapnai Šokis ir Ge
LIETUVIS ADVOKATAS
spaudoje plačiai apie Vytau
gutė Polka. Šokiu Ork.
2221 WMt 22nd Street
to rašė.
_Amatninkų Mazurka ir Po
Arti Leavitt Street
Muzikėlę programų suren
puotai Šokis. Šokiu Ork.
Telefonai Ganai 2552
gė S. Žylius ir J. Junčius.
Vėjo Valcas ir Vilniečiu Ma
Dekoracijos komisijoj buvo
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
zurka. Šokiu Orkestrą.
J. Jakutis ir P. Bujanauskas.
kare. Seredamis ir PėtnyčioSUDRIKO RADIO
Kalbėtojų: A. J. Sutkus, T.
mis nuo 9 iki 6.
tienė, Kaminskienė,

kienė

įr

Kasdelevičienė.

FABRIKAS

F. W, CHERNAUGKAS

RAKANDAI
Už Pusę Kainos

A. A. OUS

JOHN B. BORDEN

JOHN MINSKAS

Baronas.

•s

»

Ženklelių: T. Baronas, K. I
Burba ir B. Mačiulis.
Programo vedėju: A. J. Sut,
kus. Tvarkdariu: P. Dapkus. »
Visi atstovai ir atstovės ii-f
gus vakarus pašventė ir su- Į
tarimai dirbo, kas ir davė į
gerų vaisių. Dabar tik reikia;
tarti padėkos žodis gerbia
miems
kalbėtojams, vietį-

VALANDOS
Subatomis nuo 6 iki 7 v. v.
Ii Stoties WCFL 970 kyl.
----- ir------Ketvertais nuo 7 iki 8 v. v.
Iš Stoties WHFC 1420 kyl.

JOS. F. BUDRIU, INC.
3417 S. HALSTED ST.

Chicago, UI.

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street
Room 924
Tel. Franklln 4177
Muo I Iki 1 Išėmus SubatM
52 East 107-th Street
Kampas Mlchigan Ava.
Tai. Pullmaa 1444
Muo a iki • vak. Ir SubatomM

.

Šiame paveiksle matote, kaip yra išdirbami

i

mūrų dirbtuvėje seklyčių setai.

SEKLYČIŲ SETAI UŽ PUSĘ KAINOS.
Kadangi mes turime savo rakandų dirbtuvę ir patys juos žmonėms tiesiai iš dirbtuvės parduodame, tai galime sa
vo išdtrbialus už pusę kainos parduoti. Užeikite Tamlstos pas zmus ir pažiūrėkite kaip mes hlOIAI pardundame SEKLY
ČIŲ SETUS, kad Taknistos tikrai nusistebėsite Tabiistos galite palyginti musų kainas su kitų kainomis ir pamatysite
dideli skirtumą.

ŠTAI PAVYZDŽIUI

3 šmotų setas vertės $125.00 parduodame ūž ..

3 šmotų setas vertės $350.00 parduodame už ....
3 šmotų setas vertės $150.00 parduodame už ..
3 šmotų setas vertės $190.00 parduodame už ..

$59.00
$190.00
$75.00
$95.00

Musų krautuvėje yra didžiausia pasirinkimas setų iš ku rių Tamlsta tikrai išsirinksi. Mes pristatome ir j Chlcagos
apylinkės miestelius ir už pristatymą nieko neskaitome.

ARCHER FURNITURE
KAZIKAITIS — KAZIK Savininkas

4140 Archer Avenue

'

Telefonas Lafayette 9733

Ii?'t
Į
i
t
U

w

’eaktadienis,

Diirm

Rūgs. 12, 1990

G R A B O R I A I:
Telefonas Yards IMS

DAKTARAI:

C H I C A G O J E

Į

S. M. SAUDAS

B

Ofiso Tel. Vlctūry 3687
a. Monikos Plonytės, 8 metų Telefonas Orovehlll >262
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374
mergelės, kuri namų gaisre
IilETt’VlB GRABORIUS
prarado savo gyvybę. PaskuDidelė grali koplyčia dykai
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
718
WfcST
18
STREET
Praeitą sekmadienį prasidė tiniu laiku Chicagos lietuvių
w*MAKQUETTE BOAD Ofisas 2403 WEST 88 STREET
GRABORIUS IR
Kertė So. W ėstera Avenue
3133 S. HALSTED STREET
Tai. Boosevelt 7611
jo parapijos bazaras. Pirmas tarpe pasitaikė daug ,neini- Nuo , _ 12 VBl. ryt0. Nuo 2 vai. BALSAMUOTOJAS
Tel. Prospect 1028
Antrus ofisus ir
Rezidencija,
6 ir 7 iki 9 vai. vakare,
vakaras ‘ buvo tikrai pasek mių, todėl' reikėtų daugiaus
Rezidencija 2359 So. Leavltt St
Turiu automobilius visokiems rei
J. Luleviftius
Tel. Ganai 2380
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
kalams. Kaina prieinama.
mingas. Kupina svetainė žmo atsargumo, kati išvengus pa- ledomis nuo • — 12 vai. ryto.
GRABORIUS IR
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. ▼. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
i
Nedėliotais pagal sutartį.
BALSAMUOTOJAS
nių ir taip pat parapijos kie- našių nelaimingų mirčių,
3319 AUBURN AVENUE
■
NedėlioJ pagal susitarimų
vak. Antro Of. Vai.; Nuo, 8-6 po
piet. U tara. ir Spbat. Nuo 8-9 vak.
Patarnauju laido
mas. Prie visų laimėjimų ir
, ■—
Chicago, Illinois
“
" šventadieniais pagal sutarimą.
tuvėse visose mie
, Ofiso Tel. Virglnla 0036
ste
ir
miestelių žaislų
smarkiai ėjo biznis.'. Mūsų kolonija yra viena iš
Telefonas Boulevard 1939
Rezidencijos: Van Buren 5858
dalyse.
Moderniš
1
MAtyt,
gerb.
parapijonai
uoseniausių
Chicagos
mieste,
ka koplyčia veltui.
Tel. Canal 6764
Republic 8466
Di». S, Ae Bronza
8108 8. Halsted
liai remia savo parapijos ba- Nors namai jau seni, bet kuoLIETUVIS GRABORIUS
8L Chiasgo, UL
Ofiso Valandos:
Sekanti met lietuviai nusiperka, jie į , GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiauTel. Všctory 111* zarų. baliai gražu.
4142 Archer Avenue
9
iki
12,1
iki 3 d. ir 6:30 iki 1
sla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
/
vakarai bus šeštadienio ir \ trumpų laikų permaina savo
GYDYTOJAS,
mano darbu busite užganėdinti.
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
9:30
vakare
;
sekmadienis.
Lauksime
svečių
;
išvaizdų.
Rūpestingi
savininCHIRURGAS
8 Iki 4 Ir 6 Iki 8 v. v.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2 516
I.
J.
ZOLP
1608 S. ASHLAND AVENUE
2314 West 23rd Place
iš kitų kolonijų, ypač mūsų ’ kai juos aptvarko, aptaiso, nuNedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
IR OBSTETRIKAS
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
GRABORIUS
IR LAIDOTUVIŲ
Chięago, Illinois
Gydo
staigias
Ir chroniškas ligas
Netoli 46th St
Chicago, III. j
senų aštuoniolikiečių.
j tepa, kad atrodo visiškai graVai.- nuo 8:30 iki 9:30 vak.
VEDĖJAS
vyrų, moterų Ir vaikų
SKYRIUS
________
įžiai. Įėjęs į vidų, matai visus _____
1650 West 46th St.
1439 S. 49 Court Cicero, III.
DARO OPERACIJAS
Ofiso Tek. Vlctory 8891
Nesenai mūsų
kolonijoje ' moderniškus Įtaisymus. Garbė Rez. Tei Midway 5512
Tel. Cicero 5927
Kampas 46th Ir Paulina Sta.
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezidencijos Tol. Dreael 9191
buvo pasklidus liūdna žinia a- ;už tai lietuviams, kurie duoda
Tel. Boulevard 5203 - 8413
pietų iki 8 vai. vakaro.
mirtį
a.
a,
Pr.
Aleksienės,
!
gražų
pavyzdį
kitų
tautų
gypie
Nedėliomis
Ir seredomis tik
Nulludirr.o
valandoje
kreipkitės
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
iškaino susitarus
prie manęs.
patarnausiu simpatiš
kuri užaugo mūsų parapijoje ventojams, kurie dažnai yra ! Oakley Avenue Ir 2 4-tas Street
kai.
mandagiai,
gerai
Ir pigiau
Telef. Wllmette 195 arba
Ofisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS MET. GRABORIUS
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų ir kurios tėveliai gerb. Nutau- labai apsileidę.
Rusaa Gydytojas Ir Chirurgą*
1
CHKMGOJK
dykai.
Ir X-RAY
»
Canal 1713
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Laidotuvėse pa
tai nuo senų laikų čia gyvena
Valkų
Ir
visų
chroniškų
ligų
2130
WEST
22nd
STREET
tarnauju
geriausia
'Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėltals
ir yra uolus parapijos rėmė IŠDAVĖ BIZNIO PASLAPTĮ
Ir pigiau negu kiti
Ir Ketvergais vakare
CHICAGO
Ofisas 8102 So. Halsted St
todėl, kad priklau
jai.
Tikėtasi,
kad
jos
kūnas
Kampas
31
Street
sau prie grabų IšUNDERTAKINO CO.
dirbystės.
bus atlydėtas į Cliicagų, bet Plačiai žinomas fotografas
Wentworth 3000
VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak.
Tel. Lafayette 5798
P. B. Hadley Llc.
OFISAS
kitaip
Įvyko.
Nuliudusiems
tė

Rez. Tel. Stewart 8191 Nedėliomis Ir šventadieniais 10-18
Koplyčia Dykai
•68 West 18 Street
i p. Stankūnas, turįs studijų po (
Telef.
Canal
6174
710 WEST 18th STREET veliams visi parapijonai reiš num. 3315 So. Halsted st., ySKYRIUS: 8288 S.
Canal 31«1
Halsted Street, Tel.
kia gilios užuojautos.
PRANEŠIMAS
Įra vienas tu biznierių, kurs
Vlctory 4688.
Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
į šiais laikais nesiskundžia bizGydytojas ir Chirurgas
1
1 Office: 4459 S. California Avė.
V y tauto sukaktuves minėti J nio stoka. Paklaustas, kaip jo 6558 SO. HALSTED STREET
Plione Boulevard 4139
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedėliojo pagal sutarti.
LIETUVIS GRABORIUS
visos mūsų kolonijos draugi-. biznis eina, atsakė, kad de-j VaL; 2-4 ir 7-9 vai. vakare atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belakto-Rakščio aptleNauja graži koplyčia dykai jos rūpestingai ruošiasi. Jaujjuoti nepriseinų. Sakė, kad!
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd.
Valandos: nuo 2 Iki 4 po piet Tel,
sukaktuvių medeliai paskleis- biznyje pasisekimas prigulįs
Prospect 1939.
GRABORIUS
4256 SO. MOZART ST.
*
ti ir daugelis žmonių iš kalno nuo patarnavimo žmonėms.
8enaa ofisas toj
pačioj
vietoj:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601
So.
Ashland
Avė.
Valandos:
nuo
Tel. Virginia 1290
padabino savo krūtines. Aš- Sakė, kad jis lygiai tarnaująs 4910 SO. ŠMCHIGAN AVENUE
Musų patarnavimas
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829
X —■ Spinduliai
Tel. Kenvvood 5107
visuomet sąžiningas ir
Rea. 8841 8. Albany Ava Tel. Pros
/
tuoniolikiečiai
yra
nusitarę
žmonėms
su
didesniais
ar
ma

nebrangus, nes neturi
Valandos:
*
pect 1889. Nedėtomis tik pagal su
Ofisas >201 West ?2nd Street
me išlaidų užlaikymui
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
arti.
spalių 26 d. iškilmingai mar- žesniais užsakymais. Čia p.
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 8228
skyrių.
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
Rezidencija: 6649 So. šlaptevrood
šuoti į Ashland Auditorium. Stankūnas priminė gyvų pa apart šventadienio ir ketvirtadienio
LIETUVIS GRABORIUS
Avenue
Tel. Republic 7868
Nauja, graži ko
Tel. Euclid 817
Valandos 1 — S & 7 — 8 V. V.
vyzdį. Iš Roselando vienas ne
Ofisas
NedėlioJ: 10 — 12 rylo
plyčia dykai.
Praeitų trečiadienį iš mūsų pažįstamas žmogus, fotograOFISAI:
4603 S. Marshfield Avenue
— 14 St.
2324 Washlngtor
3307 AUBURN AVENUE
bažnyčios įvyko laidotuvės a. favęsis ant atvirutės. Darbų 4901
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Tel, Canal 0267
Tel. Boulevard 9277
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd
Rea Prospect 8888
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2460-2461 Ofisas: 831 So. Oak Park Avenue
nai
atliko gerai, paėmė prieinamų
Prie Garfield Park "L"
r*
Vai.: 9—10 ryt.. 6—« v. v.
! kainų. Matyt, kad tas kostoIšskiriant seredos, ncd. 10-11
Įmeris buvo tikrai patenkintas,
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
I
j nes netrukus po to jisai atva
Tel. Hemlock 8708
Rezidencija
1881 SOUTH HALSTED ST.
Rea. Tel. Prospect 8418
žiavo su vestuvėmis ir darbo 4729 W. 12 PI.
Nedšliomh
Btaldenelja 8880 8o. Arteslan Avė,
Susitaru'
i davė už $200. Tai mat kame Tel. Cicero 2888
Valandos 11 ryto* Iki 8 po pietų
lyra biznio paslaptis.
• Iki 8:80 vakare
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Ir Rea Boulevard 6918

STANLEY P. MAŽEIKA

DIEVO APVEIZDOS PAR.
ŽINUTĖS.

DR.
J.
J.
KOWARSKIS
Dfi. A. G. RAKAUSKAS

S. D. LACHAW1CZ

DR. J. P. POŠKA

DR, T. DUNDULIS

DR. R. C. COPLER

J. F. KADŽIUS

DR. A. RAČKUS

DR. A. A. ROTU

BUTKUS

DR. A. J. JAVAIS

DR. H. BARTUN

Dfi. M. T. STRIKO!

A. PETKUS CO.

A. MASALSKIS

DR. S. RIEZIS

A. L. DAV1D0NIS, M. D.

EZERSKI

DR. HARW00fl

Dfi. P. Z. ZALATORIS

DR. S. A. DOW1AT

DR.8.AR6N

P-nas Stankūnas nesenai
j buvo su šeimyna išvykęs atųs Į
j togoms į Wisconsino valstijų.
j Dabar atsinaujinęs jėgas, yra
'prisirengęs prie rudeninio se
zono.
Rap.

LIETUVIAMS LAIŠKAI

DR. A. J. BERTASH
2464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po
pietų Ir 8 Iki 8 vai. vakare
Rea 2201 8. WALLACE 8TREET

Ofisas 6156 South Kedzie
Rez. 6622 So. Whlpple
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

Perkėlė

DENTIST AI
Tel.

Boulevard 7042

DR. C. L VEZELIS

eavo

ofisą

po

numesiu

ŪO. ASHLAND AVĖ.

4729

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DR. CHARLES SEGAL
SPECUALISTAN
Džiovų, Heterų Ir Vyrų Ligų
VaL ryto nuo 18—1> nuo 8—4 pe
pietų: 7—8:88 vakare
Nedėliomis 18 Iki 12
Telef. Midway 2880

DENTISTAS

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą.
j

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus
aprengimui mirusiųjų.
Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Tel. Yards 1741 ir 1742

AR ŽlttOTĘ KAD

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

LIETUVIS AKIŲ

Valandos: Nuo 2 — 4 p.
7—9 vakare

DR. 6. L RLOŽIS

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą
kuris
esti
prležastlmgalvos
skaudėjimo,
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotumo, skaudamą aklų karšt]. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus.
Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą
regystę.

3343 S. HALSTED STREET

Tel. Canal 6222

DENTISTAS

2201

(Kampas

Leavltt

St.)

Valandos Nuo 0 Iki 12 ryto
nuo 1 Iki 9 vakare
Seredoj pagal sutarti

DR. A. P. KAZLAUSKIS

4712 S. ASHLAND AVĖ.

p.

DR. HERZMAN

WEST 22nd STREET

Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
. Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai
mas su elektra, parodančia mažiau
atvažiuoja
Ir visiems
čamplonaras
Boulevard 7689
sias klaidas.
per nosis duoda.
Rez. Hemlock 7691
Taip ir T. A. D. tonikas visiems
Epeclale atyda atkreipiama moky
; seniems tonikams duoda ir apgali.
klos vaikučiams.
T. A. D. dar tik kelių metų senu
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
mo, o Jau turi tukstančlua vartoto
jų Ir nuo Jų padėkavonlų. T. A. D. kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki
DENTISTAS
būdamas vienoj formoj, gydo daug 12 po pietų.
ligų. Reikalaukit iš savo aptlekos ar
4712 So. Ashland Avenue
Kainos pigesnės, kaip kitur
ba lšdirbystės.
Val.«
Nuo 8 ryto iki S vakare
T. A. D. PRODUCTS
Chicago, UI.

Tel. Boulevardl 1401

Sale Deposltors State Bank skersai
Peoples National Bank arti
Ashland Avenue

Tel. Boulevard 7589

Tel.

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 88
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.

Gydo stalgias
Ir chroniškas 11gas vyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 13 pietų Ir
iki 7:30 vai. vakare.

_____

, '

SKYRIUS

1260

DR. GUSSEN
JOHN SMETANA, 0. D.
DR. MAURICE KAHN
DR. G. SERNER
K
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 4g47 w 14 gT
Cicero> ln
(lydytojas ir Chirurgas
Vai.:

SKYRIUS

Cicero

Tel. ofiso Canal 8110 Ras. So. ShorS
9888, arba Randolph 8898.

Tel. Yards 1829

4447 So. Falrfield Avenue

3201 Aubum Avenue

Jvonaitis Magd.
Melesis J.
Paliliunene A.
Raudonius Alek.
Rezgis Petras
e
Wasilkus J.

1545 WEST 47 STREET

nuo 6

4605-07 South Hermitage Avenue

’

17
28
38
41
42
50

8188 So. Halsted St.

Didysis Ofisas:

Tel. Lafayette 0727

CHICAGOS PAŠTE

..

- LIETUVIS DENTISTAS
kasdlon nuo 10 v. ryto iki 0
vai. vakare
Nedėliomis pagal sutarti

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
OPTOMETRISTAS

1410 So. 49th Ct., Cicero
Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

Tel.

Aklų Ekspertas Ir pritaikymo aklaių

Tel. Boulevard 3201

■

1801 S. ASHLAND AVENUE

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Platt Bl*g., kamp. lt St 2 aukštas
Pastebėklt mano iškabas
Vai. 8:80 ryt Iki 8:80 vak. Seredo
mis 8:80 iki 12 v. Nedėliomis nėr
skirtų valandų. Room «
Phone Canal 0638

756 West 35thSt.

■ . ..

Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 10 iki IX

Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS
4901 W. 14St.
Cicero, Uk
Viršuj National Tea Store
Valandoe: 10 vai. ryto Iki 9 vai. 1
vakare. N*d. susitarus
i

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel.

Plasa

8200

VALANDOS:
Noe IV'Iki it dieną
Nuo 2 iki 8 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedel. nuo 10 Iki 12 dieną

Penktadienis,

DRAUGAS
F' '
Iii
l

a

KVIETIMAS!

VYTAUTO DIENA CHICAGŪJ SPALIO 26 D,

draugija pirmą

tautinius apvaikščiojimus.

dabar nesenai laikė visuotinų

Nekalto Prasidėjimo

C H I C A G O J E

dai bus rugsėjo 14, 15 ir 16
d.

patogumais. Užsėta žolė, pri
Pereitų

sekmadienį rugsė-1 sodinta medžių,

Šių metų piknikai

mis.

ras buvo tikrai geras, kitiems ghton Parko.
putį lietus trukdė.
Pirmutinį

piknikų

Šių metų rudens oras gra-

■

;

,

Šv. Mišios bus laikomos
žus, tai bazarai ir išvažiavimai
rengė daromi lauke su geromis pa- pirmadienio ir antradienio ry-

Town of Lake. — Dr-jos
Šv. Stanislovo V. ir K. paskuLietuvos. Turėtų pasiskirti ki-Į tinis vasaros sezono 8U8irintokį vardų, kuris draugijai kimas bus penktadienio vaka
pritiktų. Sūnūs Lietuvos y- re, 12 d. rugsėjo, 7:30 valanra ištikimi savo močiutei Lie

X Žinoma moterų
tfr-jų
Černiaus- outingų rengia šv. Kryžiaus 7, 8. Iškilminga suma 9 vai.
Atlaidai yra ypatingas Die- veikėja ir Mot, Sų-gos 1 kp.
kio darže. Bet jiems lietus pu par. Cherniausko darže riigsėjo 21 d. Įžanga bus veltui ir vo malonin laikas, tat visus iždininkė p-ni B. Bitautienė
sėtinai biznį sutrukdė.

savo vardo dienoj

į kviečiu pasinaudoti tomis Die- su draugais ir dukterim Estelle, išvyko rugsėjo 9 d. pasi
Antrų
outingų
pienuoja !vo malonėmis.
važinėti
ir atostogauti ilges
Westsidėj. Jo pelnas eitų įtai- .
Kun. A. Briška.
laikui
“automobile
symui šv. Kazimiero kapinė Nekalto Pras. Parap. Klebonas niam
tour”. Gerb. veikėja su savo
se Liurdo Panelės šv. koply
tikisi didelių minių žmonių.

žada pervažiuoti
tėlės. Eina kalbos apie pirki- į seselės Kazimierietes, kad kompanija
įdomias valstijas,
Įėjo pasitaikyti
tokia graži mų nuo advokato Bagdžiuno jos
aukštesnių skyrių suda- net kelias
t
diena. Piknikieriai tada džiau sodnelio su dideliais medžiais rytų kuopų mergaičių ir ber- Michagan, Wisconsin ir kitas.
gdamiesi sakė, kad gražus o- prie i-kampo
—-— 23 vi
PI. ir So. Oak- I niūkų,

pasirėdžiusių

tautiš- Linksmai atostogauti.

ras buvo dėlto, kad tų dienų ley avė. Tame tai daržely ir kais rūbais. Taipgi komisija
X Girdėtis, kad Vytauto
išsirinko Brolis Vladas.
įvyktų pienuojamas outingas. 'kreipsis prie mergaičių vyčių, medaliai Žaibo greitumu pleSekantis piknikas įvyko ge- Į Jei viskas gerai vyktų ir jei alumnių

Savininkas
Del geriausios rųšies
ir patarnavimo, šau
kit
OREEN VALLEY
PRODUCTS

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.
4644 SO. PAULINA STREET .
Tel. Boulevard 1389

MALT & HOP

Parsiduoda Wholesale ir retail malt ir hop biznis. 7 metai
kaip įsteigta. 4 registeriai ir
Copyright leibeliai. Kreiptis,
po 6 vai. vak. Priežastis einame iš biznio.
2428 West 47 Street
Tel. Lafayette 1104
Tunljlų Ir taisau players Ir repro

ir sodalicijos,

MORGIČIAI-PASKŪLOS

GERAS BIZNIS PIGIAI.

Parsiduoda

a NAUDAI,

gimo komisija buvo rupestin-J It

garadžius ir Storas reikalingų

S. L. FARIAN & CO.

daiktų dėl automobilių. Yra 6

Sūnų

SUSIRINKIMO,

Vytauto sukaktuvių minėji

piknikas mo draugijų atstovai laikė subuvo naujam darže ir turėjo sirinkimų rūgs. 5 d., parapijos
geras pasekmes. Dievo Ap- knygyne.
Sus-mU atidarė pirm. Nutaveizdos par, turėjo piknikų ir
Šv. Mykolo

par.

išvaži avimų ir abu gerai pa-, rimai iš praeito
vyko, bet. būt

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių
Rukainių Ir sldaorinių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių,
rekordų Ir t t
Taisau laikrodžius
Ir musikos instru
mentus.

susirinkimo

dar daugiau .nebuvo skaitomi, nes rašt. pa-

pelno buvę, jei darbai būt
riau ėję.

ge-' sivėlino
j

Vakaruose

MAROUETTE JENELRY
&RADIO

tai biznį

žymiai sutrukdė.

Lietuvos

ateiti.
jg Centralinio

K-to įirane-

2660 West 63rd St Ohicago.
Nekalto Prasidėjimo Pane-\gįmą darė P. Valuskis.

lės šv. par. turėjo du pikni-j

Klebonas pranešė,

Telefonas

A. ALESAUSKAS

Nutarta paradų daryti šio-

MOTOR EZPRESS

d. paskutinio pikniko dienoj mįs gatvėmis: Halsted iki 12

Mes permufuojame-pervežame pianus, forničius ir kito
kius dalykus.
Taipgi parduodame anglis
geriausios rųšies už prieina
miausių kainų. Masu patarna
vimas yra gieitas, geras ir
nebrangus.

lietus gąsdino piknikierins i- st> paskui 12 st. iki Paulina

ki pusiaudienio. Bet po pietų gį. ir tiesiai į Auditorijų. Peroras išsigiedrino ir suvažiavo mįtų gauti apsiėmė klebonas,

i

didelė minia žmonių.

jęag

programų, kaip su-

Veik visose lietuvių para-'tarta Centr. K-to susirinkime,
pajiniuose
piknikuose
buvo Nutarta pareiti
per. biznielietuviškų

saldainių,

dešrų'rįus jr parinkti aukų progra-

palengvicų, kurie visiems' lai-' mai, kurio

tnėtojams patiko.

*

Visų piknikų rengimo

i keli

bus atspausdinta •

tūkstančiai.

7126 So. Rockwell Street

Laukiama

Telef. Republic 5099

ko-1 nuo finansų komisijos prane-

Mes parvežame daiktus ir į
•misijos dabar vienos ilsisi, ki- Simo. Tam darbui išrinkti P.
kitus miestus.
toR pradėjo bazarus. Bazarai j Valuskis,

J. Grišins

Geriausios Rūšies Automobi
liai.

Ateik pažiūrėti muši} nau
jausių

DE SOTO

ir PLY

MOUTH Chrysler išdirbystes

CHICAGO

kas įrengta kuogeriausia. Biz

TEL. BOUL. 0611 ARBA 0774
Visados sutaupysi daug išlaidų.

nis išdirbtas per 6 melus. Mai

darys gerus pinigas. Atsišau-

kit tuojau.
Stanley Tranapaclrig
5158 So. Western avė.

Tel. Prospect 8157

IŠRENDAVIMUI

$50,00 iki $30,000
neimam komiso iki $300.00

Rendon — 420 W. 63 st. 5 kamb.
|45, 4 kamb. $40. štymo šilima.

Rendon 6 šviesus kamb. furn. šil.
stikl. porčiai gera transp. $55. 1638
Lunt. Briargate 5782.

REAL ESTATE

PIGIAI NUO SAVININKO
8 kamb. plytų namas, 2 karų gar.,
žibalu šild., naujos madgs, Išvažiuo
jam. Pigiai. 6216 So. Artesian.

ES

žadėjo

prasidėjo Aušros Vartų par., kreiptis į L. Vyčių 4 kuopų
Šv Antano par. ir Dievo Ap-1 pagelbos skelbimams rinkti

T0WN OP LAKE
Visiems rerai šlnomas biznierius
i• Adomas
stugis hnvn
buvo tftvvkefl
išvykęs LietuAdomai atitariu
J

J. C. ENCHER & CO.

Telef. Hemlock 4576

Du flatu plytų namu. La Šalie
st. J pietus nuo 55 g-vės. Sav, 7014
Vernon avė.

2 flat,ų med., 6 kamb. namas, ce
mento pamatai lotas 25x150, šalinė
jėla, išbrukuota, išmokėta. 842 E.
74 St.
Išvažiuojam, tuoj reik pprduot 2
augftčių plytų namas, cement. beizm.
2 karų gar, už jūsų pasiūlymų. Sav.
1340 No; Oakley Blvd.

GENERALIAI KONTRAKTORIAI
Real Estate ir visokia apdrauda
Notary Public
Skyrius 4429 So. Falrfield

Generaliai Kontraktoriai

Naujas De Soto $885.00 f.o.b.

Real Estate

Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

2621 WEST 71 STREET

GAGE PARK MOTOR

Telefonas Hemlock 0367

SALES

Res. Grovehill 1680

miero kapinių direktoriai jau tais iš dviejų kolonijų nebūtų

ADAM STUGI8

' PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

f.o.b. ir aukščiau.

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

6RAHAM PAIGE
.o® r. o.

b.

4642 So. Wood Street

Tel. Lafayette 6197

W. & L ELECTRIC CO.

žas įtaisytas pagal naujausios 'vičiutė ir P. Valuskis kreiptis'

Tel. Lafayette 0973

436 W. 45 St.

BARGENAI

fikščlerlai.

L. DOMBROWSKI

A

8OJT
1014 West 47.Street

A. M. BUTCHAS

Maliavų ir visokių geležinių

ir tt. Kainos prieinamos.
4414 So. RockweU St

Tel. Lafayette 4689

.-u?'.

2

apšildomas,
Parko.

arti

Marąuette

Savininkas

parduos

pigiai.

4 kamb. muro cottage, arti
63 St. ir Kedzie avė., platus

Lotas, 30x125,

Yards 2124

nuo

Arba

2100 W. 23 St.

Canal 5065

Marąuette

pusę bloko
Rd. Kaina

$600.

A. N. MASULIS & CO.
6641 So. Westem Avė.

PETRAS CIBULSKIS

Tel. RepubUc 5550

Maliavojimo Kontraktorius
Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stakas.

nausiu kuogeriausia.
4426 So. Western Avė.

MAINAS.

Turiu du bizniavus namus
prie Halsted st. Bridgeporte,
2

Storai ir 6 flatai.

Noriu

mainyti į nedidelę farmų ne
toli

Chicagos.
J. MICKEVIČIUS

3201 So. Halsted St.

Tel. Lafayette 8227

Elektros kontraktoriai, suvedant švie šapos Telef.
sas Ir jėgų. Elektros reikmenos ir Hemlock 2867

TBRIGHTON MOTOR SALES įdedame šilto vandens pečius
Savininkai: Vainoras, >. Laskyg
Telefonas Lafayette OOOO
r 3962 Archer Avenue

6 kamb. namas, 2 karų gar. stik
linis porčius, furn. šil. gera transp.,
asesmentų nėr. $6,500. 1716 No. Ridgeway, Belmont 4042.

2 metų lakto išmokėjimui
lotas. Parduos
arba mainys
Taipgi budavojam visokius naujus
ant loto geroj vietoj.
namus.

Not Ine.

INC.

baigia įrengti naujų Vytauto .vienodų flotų.
daržų piknikams. Naujas d?.r-j Įgaliota komisija 0. Zdane-

Fundamentai
Cementiniai bloksal
Garadžiai, porčlAl

Mes mollavojlme, dekoruojame Ir 2334 So. LEAVTrr ST.
CHICAGO
Jei TamĮsta nori pirkti Automo
visokius
namus.
bili, pirmiausiai prašome ateiti pas lipoperluojama
M. YUSZKA
mus ir pamatyti HUPMOBILE 1931 Musų kainos labai prelnamos Ir dar
modalių, kuria tikrai Tamistas nua- bas garantuotas.
Plumbing A Heating
tetolns saro gražumu, greitumu, ir
visą
konatrukcija. - Kaina
$1.1$S.
6127 S. Maplewood Avė.
Kaipo lietuvis, lietuviams patar

Talef. Republic 9004

i

Telefonas Canal 722$

Pbone Republic 4949

Jai manai pirkti karų, pirmiausiai daiktų (hardware) krautuvė.
ateik pas mus ir persitikrink, kad
pas mus rasite geriausios rųšies au
Atliekame maliavojimo dar
. j Kas dėl floto, laukiama iš
tomobilius už žemų kalnų.
f Visų piknikų rengėjai turi Centralio K-to žinių, kų mums tarnauti savo kost*neriams. prtataTaipgi turima Įvairių įvairiausių bus iš lauko ir vidaus, taipgi
r
’
° ”
I
, .
.
to an»ll< ,r vnufuoja.
vartotų
karų už labai mažų kalnų. plumerio, taisome elektrikas,
žinių apie tai, kad šv. Kaži- paskirs parėdyti, kad karReikale meldžiami kreiptis:

veizdos par. Kitur yra rengia- po svetimtaučius biznierius,

FOUR LEAF CLOVER
CONSTRUCTION /

Geriausi ir Stiprtmsl Automobiliai.

BALZEKAS MOTORS
601^14 So. Kedzie Avė.

Medžiojimo ir žuvavimo klubas, 23
kamb., 92 p. ežero fronto. Su foįrničiais Už jūsų pasiūlomų.
Rašyk
Box 161, Fox Lake, III.

GENERALIS KONTRAKTORIUS
2452 WEST 69th STREET
Statau naujus namus ir pertaisau
senus. Senus namus priimu J mai
Gražus 2 flatų muro namas,
Tel. Lafayette 8662
Ofisas ir Ros. nus.
6-6 kamb., karštu vandeniu
ir 2384
4401 S. Mozart St.
2650 West 69 Street

mų kainų.

HUPM0B1LE

šakų suprantantis

Tų biznio

SKOLINAM PINIGUS

JONAS PUDZIUVELIS

Marąuette

Parke arba Brighton Parke.

I

Statau namus kaip muro taip ir
medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
Kainos prielnamlauslos.

JOHN PAKEL & GO.

5625-27 8. WESTERN AVĖ.
Telefonas Prospect 5669

į prapertę

nysiu

Perkam Mortgečlus Ir Bonus.
Skolinam pinigus ant Namų.
Parduodam ir išmainom
visokį
turtą.
Padarom davernastes ir Pirkimo
bei Pardavimo Notariallškus raštus
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Yra pamatu musų Pasekmingumo.
MES
GVARANTUOJAM
SAVO
ATLIKTĄ DARBĄ.

KONTRAKTORIAI:

automobilių už labai prieina

Joe Bagdonas, Savininkas

kad be-

ku, Brightonparkiečiams teko na8 koip ir paimtas,

piknikus užbaigti. Rugsėjo 7.

HEMLOCK 8180

DE SOTO IR PLYMOUTH

pagyvenimas. Vis

kambarių

809 West 35th Street

J. NAMON & CO.

AUTOMOBILIAI

VYTAUTO KOMITETO

gai prisirengus, bet diena pasitaikė ant lytaus,

'kja

gazolino stotis,

Kad vesdamas visus reikalus per

i

,

-

1653 West 89 Street

ATMINK SAVO

M. ZIZAS

Liepos 13 d. įvyko dienraš lestininkas A. Dargia.
čio “Draugo” piknikas. Ren-’
- .................. —

.... -

PARSIDUODA grocernė,
geras biznis. Del menkos Svei
katos parduosim pigiai arba
mainysim ant namiuko.

Pardavimui 10 ak. prie vieškelio,
geri namai. Geo. Stephens, Winamac, Ind.

kad čiasi po Chicagų. Bridgepor- duc‘Dg pian,u«- ,D*rb» •ati,ekuli a*sar
° r
kančiai Ir pigiai. Važiuoju j blle ku
gūžio 11 d. rengtas Marąuette gražus oras tęstųsi, tai ta pra- jr jos pasirėdytų tautiškais tas net sudarė savo kolonijoj rių miesto daij. ,
Po Valstijos Priežiūra
WM. KANAPACKAS
Parko lietuvių parapijos. Bet moga įvyktų spalio mėn. pra-?rūbais. Norima, kad viskas centrų pardavimų. Medalių'
6755 So. Westem Avė.
1
6522 So. Rockwell st.
oras jau buvo atsimainęs.
dzioj. Tuo reikalu rūpinasi būtų kuogražiausia.
galima gauti
(Bridgeport) j
Telefonas Grovebill 1038
Tel. RepubUc 830S
Šv. Jurgio par. piknikas į- ciceriečiai Marijonų KolegiVytauto medaliai paskleista pas fin. kom. pirm. p. B. Ja-1 ==============_________ __________________________
yyko gegužio 25 d. Buvo šal-Jos rėmėjų vadai A. J. Janu po visų parapijų. Galima jų kaitį, fin. kom. rašt. p. A. j
Kaž.
Žilvitis,
iš
toka, delko ypač darbinin šauskas,
gauti draugijų ir Vytauto ko Nausėdienę, presos kom. narį
kams buvo sunkoka.. Vienok, North Sidės Ant. Bacevičius, miteto valdybose.
j pt 6. Aleliunienę,
pp. Gudų
bizniai ėjo gerai.
Antanas Šakys, Dievo ApveizKviečiame it iš kitų para-i krautuvėj, Beethoveno kon
Šv. Antano ir šv. Kryžiaus dos par. Kaz. Matjošaitis, J. pijų lietuvius, katrie neturi au
Budavojam naujas namus,
servatorijoje ir kitose vietose,
parapijų piknikai, J vykę bir Puplesis, Bridgeporte J. Ga- tomobilių, o nori dalyvauti
Namų Statymo Kontraktorlus
Statau'Įvairiausius namus prieinama dirbam cemento darbus - fun
želio 15 d. Pasitaikė lietus, rucLas ir P. Gudas, Šv. Kry parade, atvažiuoti gatvekarais
■S...
I
kaina.
damentus saidvokus, taipgi
PAIEŠKAU
zakristijono 7217 g CALIFORNIA AVĖ.
bet ciceriečiai ir townoflakie- žiaus Silvestras Paukštis Ir iki mūs, o čia susitvarkę ei
muro darbus, iš medinių pa
čiai yra tokie gabūs biznie J. Lisauskis, Brighton Parke sime į paskirtų vietų.
darbo. Galiu džanitorianti ir
Telefonas Hemlock 5534
darom mūrinius, apmurinam
riai, kad ir lijaut padarė pa F. Gubista ir Kaz. Anužis,^
pa
Katrie neturės medalių, tų reikale eiti vargoninko
Phone Virginia JOM
medinį naipų po vienų plytų.
rapijoms gerus pelnus.
West Sidėj Ant. Bartkus, J. pačių dienų galės gauti pas reigas. Esu tų. darbų dirbęs
JO8BPB XTUK48
i±, <» ■
w
- j
Atrodo mūrinis, po to jau neWest Sidės Aušros Vartų Krūmas, Roselande M. Mišių- ,’mus.
per 9 metus ir . turiu gerus
Namų Statymo
reik pentyt. Turim namų ant
par. piknikais buvo birželio 29. ,'nas, West PullmanęyZ. GėdMūsų kolonijoj gyvuoja ke-^ liudijimus.
Kontraktorius
pardavimo ir mainymo.
Pasitaikė graži diena, gerai 'vilas, Melrose Parke J. ŽvirJulijonas Koncevičius
lios tautiškos draugijos. Vi
4556 So. Rockwell Street
JOKANTAS BROS.
pavyko, bet dar būt geriau į blis, Marąuette ‘ Parke
St.i’ soms buvo pasiųsta laiškai 4430 S. Hermitage Avenue
Telef. Republic 6396
,
4138 Archer Avenue
pavykę, jei visi westsidiečiai Stoškus, Petras Gailius, kon- 'kviečiant į bendrų darbų. ReChicago'lll.
'
D. GRICIUS
traktorius D. Gricius ir rea- jta jų paklausė ir bendrai veiTel. Lafayette 7674
,
butų skaitlingiau atsilankę.
GENERALIS KONTRAKTORIUS

ĮVAIRŪS

T!-!' ..B. 7. J----------

Mod. pieninė, 100 ak., prie vieške
Visai pigiai Hovvard 7 tūbų ralio, 18 mailių i Springfleld, Mase.,
<dlo, riešuto medžio kabinetas. 46 E.
20 galvijų. Olen Shearer, Ellington,
110 PI. apt. 210.
Conn.

Wm. J. Kareiva

BRIDGEPORT ŽINELĖS.

su keptais paršiukais Jurgiai sėkmėmis. Vienų iš didesnių tais šiomis valandomis: 5, 6,

Antras piknikas buvo reng
tas gegužio 4 d. lietuvių ko
legijos naudai. Tai buvo tin
kamiausia šių metų diena pik
nikui. Visi tada stebėjosi, kad
taip ankstybam pavasary ga-

PRANEŠIMAI.

Per atlaidus rytais ir vaka tuvai ir, reikalui prisėjus, už
rais bus sakomi
pamokslai, jų net savo galveles paguldo.
Koresp.
rišantieji sielos klausimus.

įvairių pasekmių. Vieniems o- toriai broliai Jokantai iš Bri-

perkaitrus, o dar kitiems tru

atlaiduo

se ir naudotis Dievo malonė

turėjo jonai. Statybų atliko kontrak-

drame darbe atmetė. Man ro

! !_■—

Parsiduoda Ashland
Food Shop,
8220 V4 So. Ashland avė. Sav. išva
žiuoja Europon.

F A R M O S

dos, kad taip elgdamos dr-ja
' ••‘M.®
Sūnai
1 ** dabar negali vadintis
Šiuo širdingai kviečiu visus

lietuvius dalyvauti

pabudavotas

šokiams ir restoranui pavili-

jo 7 d., buvo piknikų užbaiga.

susirinkimų ir dalyvavimų ben

pijos bažnyčioje 40 vai. atlai

mados su įvairiais piknikams

PIKNIKŲ UŽBAIGA.

para

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

apie kurias bus pranešta vė dę, šv. Kryžiaus parapijos
O liau.
salėj.
P. T. Puleikis, rašt.

visus

rėmė

Rūgs. 12, 1930

PARSIDUODA PIGIAI.
Namų Telef.
4 kambarių mūrinė katlge 1 klaRepublic 6081 sos apylinkėj 61 St. ir So. Troy St.

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis
KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
PI.UMBERIS
Turiu patyrimų per daugel] metų.
Darbų atliekų greitai Ir pigiai.
2313 80. OAKLEY AVĖ.
Telef. Canal

0410

Kaina pigi, jmokėt tik $1,600.00, li
kusius kaip renda. Į mainus priim
siu lotų kur galima statyti namų.
7080 So. Falrfield Avė. 4 flatai 2
po 4 Ir 2 po 5 kambarius. Naujas
muro namas 1 klasos įrengimai. Kai
na prieinama- J mainus
priimsiu
mažų namų ar lotus.
Jeigu nepatiktų jums virš minėti
namai, tat turiu dar lotus ant gra
žaus kampo SSfh So. Woshtenaw.
kurgallma butų pastatyti pagal jūsų
noro Bungaloiv arba 4 ar 10 flatų
taip kaip jums geriau patlka

JUOJAS VILIMAS
Kontraktorius
4556 South Rockwell St.
Tel. Virginia 2054

