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DINAMITU SUGRIAUTAS

STATOMAS TILTAS

MOUNDSVILLEr W. Va., . onalo tikslas, yra ne vien šioj
rūgs. 13. — Vakarų Virgiui-1 šaly įvesti sovietus, bet šių
jos kongresmonas (Kongreso šalį pakeisti Sovietų Respub
(atstovas)
C’arl Backmann, likų valstybe.
Kongreso specialio komiteto
Tuo reikalu Amerikoj dir
tyrinėti komunistų propagan ba slapta komunistų organiza
dų šioj šaly narys, čiaj kalbė
cija, kuriai priguli įvairių tau

Estijoj 11 Komunistų Nubausta

'

Sunkiuoju Kalėjimu

LONDONAS, rūgs. 14. —
Žiniomis iš Romos, pablogėjo
Italijos su Jugoslavija nesu
tikimai. Sakoma, jei ne T. Sų
jungos suvažiavimas, Mussolini siųstų ultimatumų (galu
tinų reikalavimų) Jugoslavi
jai.
IŠDAUŽYTI ITALŲ KONSULIATE LANGAI

PRAHA, Čekija, rūgs. 14.—
Anų rytmetį čeki} socialistai
radikalai puolė čia Italijos
konsuliato būtų. Išdaužė kuo
ne visus langus. Trys demo
nstrantai areštuota. Čekoslo
vakijos užsienių ofisas atsi
prašė italų konsulio ir prane
šė, kad kaltininkai būsiu nu
bausti.
Demonstracija prieš italus
suruošta dėl keturių slavų su
šaudymo Italijoj.
YRIGOYEN ESĄS KALINIU
KARO LAIVE

BUENOS AIRES, rūgs. 14.
— Praneša, nauja Argentinos
valdžia neleidusi buvusiam
prezidentui Yrigoyen išvykti į
užsienį. Jis paimtas Į vienų
karo laivų ir ten laikomas
kaliniu.
TEISMAS PATVIRTINO
NAUJĄ VALDŽIĄ

BUENOS AIRES, rūgs. 14,
— Laikinoji Argentinos val
džia kreipės į vyriausių ša

NELEIDŽIA ATNAUJINTI
TIKĖJIMO PAMOKŲ

. tybių raudonosios propagan
tie-.,
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jdos skleidėjai. Šie pastarieji
MEXICO CITY, rūgs. 14.Sudinamituotas statomas tiltas skersai Red upės, Garland City, Ark. 300 pėdų į|_ (sl0^njai per tyriausiųjų o- (jarbuojasį dirbtuvėse, susisie
Meksikos mokyklų mokytojų gas plieno sujungimas, kaip atvaizde matoma, įsmukęs upėn. Pusė miliono dolerių ij^unisų u ę . ew or e (ar vįmij kompanijose, karo laivy
- nesutikimai.
buoiasi jėgomis sugriauti A• , •
• . •
organizacija prezidentui Ru- nuostolių. Kaltinami tarpusaviai darbininkų
J
J
. ! no ir kariuomenes įstaigose,
merikos J. Valstybių valdžių ,, , ,
.
. .. , , . .
bio įteikė prašymų leisti viso
J
i Bet daugiausia jie darbuojasi
ir įvesti sovietus.
,
, ,.
se mokyklose atnaujinti Ka IŠKELTA AIKŠTĖN VIETA, NORI ATMOKĖTI PIGIAIS
*
„ . . isavo pusėn patraukti negrus.
Į
Kongresmonas
kalbėjoi
Amei
talikų tikėjimo pamokas iribIŠ KUR PUOLAMI
FRANKAIS
rikos Revoliucijos Dukterų ■ J. lalstybiij federaliai agen
kiniams.
. KATALIKAI
skyriaus susirinkime Whee- J tai seka tų raudonųjų pėdoPripažintu kaltu
LONDONAS, rūgs. 14. —
Prezidentas tų prašymų pa
lir.g’e. Jis sakė, kad kalba ne mis. Reikia tikėtis, kad kosiuntė senatui. Tenai Bažny
! kaipo komisijos narys bet munistai nejučiomis paklius į
čios priešai gavo viršų. Pra Louisiana valstybėje demok cija išsprendė (atmokėti pi- siekę teisėjai pripažino kal
i Dėdės Šamo užtaisytus spųsratų politinės kampanijos lai- .giais frankais. Tos paskolos tais uždaryto People’s Statę kaipo privatinis pilietis.
šymas atmestas.
Maskvos
trečiojo
internacitus.
ku už nominacijų darbavosi fcpie 160 milionų dolerių turi bankos, MaJywood, preziden
senatorius Ransdell ir guber britai. Jie pirko paskolų mo tų Langguth ir kasininkę Miss
NUBAUSTA 11 ESTŲ
natorius Long. Tada vienam kėdami 19 centų frankui. Šia Laverne Lindgren.
RAUDONŲJŲ
lapely atspauzdinta laiškas iš ndie frankas yra vertas vos
Po to tuojaus iškeltai jeina
n^cėlė
;
t
r
Wasliingtono.
Pasirašė
R.
W:
TALINAS, rūgs. 14. —
kalavim.. atnaujinti 1»Į»
BAŽNYČIOS
AMERIKOS
protestų.
Britanija
Vienuolika komunistų teismas Kramė.
tai argumentuoti skirta spalių
IR
VALSTYBES
ĮSTA

DARBAI
PREKYBOS
pripažino kaltais Už dalyvavi Šis Frame laiške puolė se
4 diena.
TYMŲ
PRAMONES SRITYSE
mų estų generolo Unt nužu natorių Ransdell. Pareiškė, NEPRIPAŽINTI 'SLAPIŲJŲ
Jei bylos atnaujinimas bus
REIKALAVIMAI
dyme. Visi nubausti sunkiai kad jis esąs kapitalo tarnas
atsakytas, kaltininku gali būt
Salakas. Rugpiūčio 15 d. vi , Lietuvių prekybininkų, pra
ir
darbininkų
priešas.
Sakė,
siais darbais nuoi 4 ligi 11 me
nubaustu kalėjimu nuo 1 ligi
soje Lietuvoje yra švenčiama. moninkų ir amatninkų sųjunga;
COLUMBUSį O., rūgs. 14.- 10 metų.
kad jis išduodųs Louisiana
tų.
, Į
Į Dangų Ėmimo Šv. Panelės rugpiūčio 26 d. 18 vai. šaulių
Tikrieji žmogžudžiai yra pa gyventojus ir rinkimų metu Ohio valstybės republikonų
šventė. Zarasuose ir Salake s-gos salėje ruošia paskaitų.
piliečiams reikalinga gerai ap suvažiavime atmesti visi Sla
bėgę į Rusijų.
Tardymai vedami
didžiausi atlaidai, visi žmonės Skaitys Amerikos lietuvių epiųjų reikalavimai. Didžiuma
sižiūrėti,
Rakieterių
išnaikinimu?
Senatorius Ransdell yra ka išsprendė, kad prohibicija “grand jury” tardymus ve- įieina į bažnyčių. Be to. ši die- konominio centro vice-pirminiKUBOJE BIJOMA SUKI
,
, ,na ir valstybės šventė, o šie- nkas ir Čikagos lietuvių pretalikas. Jo šalininkai pradėjo kaip esanti turi pasilikti.
LIMŲ
da. Biznio” atstovai penk- ,
, ,
. _. .. it
, .
_
,. , . .
T
....
. f.
met dar ir Birutes'diena.
įkvbos
i kybos rumu
rūmų direktorius p. J.
tyrinėti, kas tai būtų tas Fra
tadienį
buvo įsklausinejami.
iVarkala apie tai, kų veikia Ame.
Pagaliau
sužinota.
Utenos apygardos inspekto
HAVANA, Kuba, rūgs. 14.
ŠUO GADINA MŪSŲ SAN- Pakviesti būdyti organikuotų
merikos lietuviai prekybos ir
— Kubos valdžia bijo revoliu Pasirodė, kad jis yra Inde- TYKIUS SU PRANCŪZAIS I darbininkų vadai, kurių dau- rius—agronomas p. Ladyga
pramonės srity, jų padėtis, ko
cinių sukilimų. Visoj respub pendent Publishing Co., AVa-----------'gelis nukentėję nuo rakiete*- irugpiflčio 15 d. apie 10 vai.
iryto atvyko Salako parap., kie pastarųjų galėtų būti sa
likoj skaitlingos policijos ir shingtone, vienas redaktorių.
Prieš kurį laikų buvo tilpu-Įrių.
kareivių sargybos pašauktos Ši kompanija čia leidžia kla- >si “Liet. Aide” žinutė apie!
____________
'
ĮNečeskų km. sukvietė žemės ntykiai su Lietuvos ekonomi
niu gyvenimu ir kaip Ameri
saugoti geležinkelius, vieške nitų laikraštį vardu “The ^Fe- prancūzų pasiuntinybės tar
Šaukias pagelbos
* tyrėjus—rūšiuotojus, seniūnus
Chicagos vaistininkų orga- į ir per I visas pamaldas iki 15 kos ir Lietuvos lietuviai gali
lius, uostus ir valdiškuosius llowship Forum,” kuris puola nautojų, kuris vaikščiodamas
sueiti į bendrų, ekonominį ko
būtus.
katalikus, skelbdamas ne tik Fredoje vedėsi be antsnukio: nizacijos delegacija lankėsi .vai. rūšiavo žemę. Žmonės buntaktų. Jėjimas laisvas. “R.”
Jau kelinta savaitė
seka visokias nesųmones, bet ir piktų šunį. Tas šuo užpuolė pas policijos viršininkų. Rei- Įvo priversti kasti duobes ir
ten ėjusį vienų aviacijos kap. jkalavo savo nariams policinės k. Toks p. inspektoriaus elgebruzdėjimai prieš prezidento šmeižtus.
Paaiškėjo,
kad
kompanijos
į
Lorentų, kuris gindamasis nuo apsaugos. Nurodė , imtis griež-! sys labai piktina visuomenę KUN. ČIBIRAS — LIETU
Machado valdžių.
VIŲ K. LEKTORIUS
ofisas yra arti valstybės rū šunies pavartojo ginklų.' Pra- tesnių priemonių prieš plėši- Inspektorius galėjo patikrihti
mų (kapitoliumo). Iš to ofiso hcūzų pasiuntinybės tarnauto kus galvažudžius.
tyrėjų
darbus ir kitų dienų. Į Vilnius. VIII-21. E. Naujus
PROHIBICIJA BUS SVAR
*
ir 1928 metais turėjo pradžių jas už tai įniršo ant karininko
i Jeigu inspektorius neranda Į’lietuvių kalbos lektorių VilBIAUSIAS KLAU
įvairiausi
šmeižtai,
atkreipti
ir
jį
puolė
net
pavartodamas
TIeson
už
valkatystę
.
reikalo švęsti šventas dienas, j^iaus universitete paskirtas
SIMAS
prieš demokratų kandidatų revolverį. Karininko laimei “Grand jury” apkaltino tegul jas leidžia švęsti tiems, kun. K. Čibiras. Ligšiolinis
revolveris užspringo ir neiš triukšmadariu Alderman ir kurie to nori.
“R.” lietuvių kalbos lektorius kun.
WASHINGTON, nigs. 14.- Al Smithų.
Condi.
Prieš
juodu
iškeltas
šovė.
Del
to
dabar
prancūzų
____________
V. Zajančkauskas, kaip žinoKai-kurie sausųjų sausieji va
VESULA
CAROL1NOS
pasintinybė mūsų užsienių rei valkatystės įstatymas, kuriuoma, buvo iškeltas į Kalesnydai kiti paskui kitus pradeda
ŽIEŽMARIAI “KULTCPAKRAŠČIAIS
einant
valkatos
baudžiami
mi
kalų ministerijai sudariusi by
įkus.
pripažinti, kad iš prohibicijos
REJA”
kalėjimu.
lų. Ar turės kokių realių pa
vykinimo nieko neišeina, kad
Šėtos valse, šoferis ManoRALEIGH,
N.
C.,
rūgs.
14.
sekmių dėl šuns kilęs konfli
18-ųjį priedų reikia atšaukti
Miestelis nemažas, turi 12,- sevičius Joselis autobusu K.
— Šios valstybės pakraščius ktas, dar nežinia.
“R.”
PADARĖ SĖKMINGĄ
ir atskiroms valstybėms grų000 gyventojų. Yra 11 prad A. 25 nr. suvažinėjo du Jan
palietė tropikinė vėsula (ura
OPERACIJĄ
žinti teisę tvarkyti svaigalų
žios mokyklų, iš jų 10 lietu- kausko arklius ir važiavusį
ganas). Nemažas skaičius na
KLAIPEDOI LANKĖSI'
pardavimų ir vartojimų.
Pereitų šeštadienį Šv. Kry ivių ir viena žydų. 4 klm. nuo darbininkų Poževskį. Nuosto
mų apgriauta, bet žmonės ne
P. JANKEVIČIUS
žiaus ligoninėj Dr. Rakaus miestelio yra Stravininkų dva lių padaryta 15,000 lt “R.”
t
nukentėjo.
REIKALAUJA 6 VALANDŲ
I Klaipėdą buvo atvykęs su kas padarė tonsilų operacijų ras, kur dabar 3 aukštų name
sisiekimo ministerijos genera p-niai Petronėlei Peldžienei, yra senelių prieglauda. Viso
DARBO
DAUGIAU IŠLAIDŲ
PINIGŲ KURSAS,
linis sekretorius p. Jankevi žmonai p-no Antano
Pel- miestelio rr jt> apylinkės puo
PROHIBICIJAI
NEW YORK, rūgs. 14. —
čius. Jo kelionės tikslas — a- džiaus, “Draugo” vice-admi- šmena tai didžiulė bažnyčia,
Lietuvos 100 litų ..S10.CM
“United Textile Works” su
WASHINGTON, rūgs. 14.-(,pžiflrėti geležinkelio linijų ir nistratoriaus. Operacija sėk kuri pradėta statyti dar 1913
Britanijos 1 sv. sterl
4.8(
važiavime iškelta reikalavi Prohibicijos vykinimui, sako-1 Klaipėdos krašto didesnes Sto
metais
ir
neseniai
baigta.
mingai pavyko.
Francijos 100 frankų 3.9)
mas: įvesti 6 vai. darbo die ma, bus reikalaujama
pora tis. Išbuvęs Klaipėdoj kelias
Miestely yra 9 organizaci Italijos 100 lirų
5.2J■

’•*< j * .

•

treciasis internacionalas

CHICAGOJE

ŽINIOS 15 LIETUVOS

noje, penkių dienų darbų sa

lies teismų gauti sau patvir vaitėje ir atšaukti 18-ųjį prie
tinimo. Valdžia laimėjo.

MASKVA DARBUOJASI SUGRIAUTI
J. VALSTYBIŲ VALDŽIA
ATSTOVAS CARL BACKMANN

PAMOKŲ MEKSIKOS MOKYKLOSE

ITALIJOS SU JUGOSLAVI
JA NESUTIKIMAI

META1-VOL. XV

APIE TAI PRANEŠA KONGRESO

NELEIDŽIA ATNAUJINTI TIKĖJIMO

GENEVA, rūgs. 14. —
Francijos užsienių ministerio
Briando sumanymas sukurti
Europos valstybių unijų pa
vestas šeštų jai T. S. suvažiavi
mo komisijai, kuri užsiima
politiniais klausimais. Tai ko
misijai pirmininkauja Kana
dos atstovas Sir Robert Borden.
Čia aiškinama, kad tuo bū
du palaidojamas tas svarbus,
bet neįvykinamas, Briando
sumanymas.

Telefonas: Roosevelt 7791

? ;!' į ■'; ‘

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

BRIANDO SUMANYMAS
PAVEDAMAS KOMI
SIJAI

3C A C 0 P Y
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milionų daugiau išlaidų. Esu valandas jis išvyko į Kretin i North Carolinoj nuo viesu- jos; šaulių būrys, Vilniui va
reikalinga nors 500 agentų gą, kur apžiūrės per Akmenės los 150 žmonių neteko pasto duoti sųjungų, pavasarininkai
daugiau.
upę statomų tiltų.
“R.” gės.
ir kitos.
“R.”

Ji

.

Belgijos 100 belgų
13.94
Šveicarijos 100 frankų 19.3
Vokietijos 100 markių 23.8

•— 'T'~

■ ■ M *Į

----

MR

draugas

Pirmadienis,

Rūgs.

15,

1930

kija, kokiam suole ji sėdi ir kokia jos ateitis.
Lenkija raminasi tuom, kad ji yra poli
neina kasdien. Uskyrus sakmadlentna
PRMtVMERATOs KAINA: Metams — ««.«•, ra tinėje Francijos globoje. Kol Francija galin
• Prof. 1 PaUtaa.--------listų — 96.50. Trina Mlneslajma — 11.00. Vtanam gai apsiginklavusi, Lenkijai jos šiandieninėsj
SOVIETŲ PRIESPAUDOS medvilne užkemša burneles,
ui —- 76c. Europoje — Metama |7.M. Puaet MeTREČIAS LAIŠKAS,
sienos
užtikrintos.
Bet
visados
taip
nebus.
— yi.lt, Kopija .06c.
kad jų verksnio niekas neiš
BAISYBĖS.
Lenkija yra Įžeidusi visas kaimynines
Bendradarbiams Ir korespondentams raJ^ų netru
DELFINAI IR VOLDE- »
SAULES VERGŲ SALY
girstų einat paslapčia per sieki Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam
valstybės.
Kiekvieno
iš
jų
didelius
plotus
Ui palto lenkių.
®^^AS
j šį laišku baigiu liepos m. Sovietų valdomoj Rusijoj ne- nų. Nemažas šių pabėgėlių
Redaktorius priima — nuo lt:tt iki 11:11 raL Lenkija yra pasisavinusi. Tas jai nesuteiks,
Gyvenimas laive geras. Kad 30 d. anksti rytų. Jau esame paliauja pasibaisėtini krikš-! skaičius žūva, juos sušaudo so
geroves,
nei
laimės.
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalaeua ■
, ir kartais labiau pasupa, bet Liūtų pakrantėje |(Sierra Leo čionių persekiojimai. Bolševi vietų pasienių sargyba.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
kai jau pripratau — tai supi ne), kuri priklauso Anglijai. kai spaudžia visus tikinčiuo Įvairių baisybių sovietai
RUSAI TREMTINIAI PARYŽIUJE.
vai. po piet
mas irgi eina į sveikatų, o ka- Laivas įplaukė į Freetovvn uo sius žmones, bet užvislabiaus imasi, kad žmones atšalint!
krikščionis, gi iš šių pastarų- nuo Dievo, rašo vyskupas d’
Paryžiuje ir apylinkėse gyvena apie 200,-1
v^s v*en nenugalėsi. Jei- stų, o aš su draugais greit sė
jų daugiausia , tenka kentėti Herbigny. Sovietai šiandie sa“DRAUGAS”
000 rusų tremtinių. Jų didžiuma yra susior-,
visk« Ąerai suskaityti, tai du automobiliun ir dumiam
katalikams.
vo bedieviškoj organizacijoj
ganizavę. Išlaiko tris cerkves ir vienų kated-.Va &oraG G 18 kartus per die miesto ir negrų kaimų apžiū
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Apie baisybes sovietų Rusi “Bezbožniki” turi milionus
rų. Turi nuosavas mokyklas. Vaikai auklėja-,
aors azna* bepajėgiu iš- rėti. Gydytojas patarė visiems
Publlahed Daily, Bxcept 8und*y.
joj laikrašty “Revue dės suaugusių ir vaikų. Kuone vi
8UB8CR1PTION8: One Teur — 96.00. Blz Mostui ini savo tautos dvasioje. Rusų kalba ir idealai|Iiaa
^ns Prokas Pasl nuryti po porcijų chininos, nes
— 9«.U. Tbree Montfca — IS.tt. One Montfc — 7»u.
j sotinti. Mūsų muzikantų kvar- čia siaučia .maliarija ir prie l)eux Mondes” (Paryžius) ra si jie varu įrašyti organiza
Bnrope — One Teur —- 97.00. 81a Montlas — 94.00 -— pirmoje vietoje.
Cepy — .01c.
i tetas duoda mums po tris ko- naujokų gali ir neprašyta pri šo Ilion vyskupas d’Herbig- cijom Kais atsisako būti na
ny, Ryta Pontifikalio Institu riu, tokiam nėra darbo ir gy
Advertislng In "DRAUGAS” bnugs beet resulta,
Be to, rusai tremtiniai turi nuosavas ka-1 ncertus į dienų, kurių pasku- kibti. '
. '
Advertlalng rūtos on appHentlon.
į riškas organizacijas, keletu socialės gerovės tinis vakare dažnai skiriamas
venimo. Turi alkti, pagaliau
Freetown’e išbūsim tik vie to Romoje prezidentas.
‘•DRAUGAS” 2334 S. Oakley A v., Chicago; grupių.
i šokėjams. Tik sensacijomis nų dienų ir plauksim, i vos tik Kai-kurie krikščionys tėvai įnirti.
Tremtinius sudaro įvairių rųšių žmonės: 'a'vas tai visai neturtingas, išdygusį naujų miestų Tako- Rusijoje, rašo vyskupas, pri
Muzirc.i r’siULT.
radi, kurio žemėlapiuose dar ėję prie to išgąstingo klausi
aristokratai,
pirkliai,
kareiviai
ir
darbinin^
as
didžiausių
sensacijų
DIENOS KLAUSIMAI
kai. Jų priešaky yra atatinkami vadai. Laips- sukelia pulkai didelių, gražių nėra. Iš ten po trijų dienų mo: ar savo vaikus matyti ne
niškai pradedama pripažinti demokratybė, delfinų, kurie kartais apsupa tikiuos išsiųsti ketvirtų1 laiškų tikinčiais, kuožemiausiai nu Kadaise priėję ligi kraštu
LENKIJOS SANTIKIAI SU UŽSIENIAIS.
kas kituomet Rusijoj nebuvo žinoma.
(laivų ir šokinėdami per ban- su įspūdžiais iš Sierra Leone, puolusiais doroje ir pasinėru- tinumo ginčai tarp p. Stasio
Visi tremtiniai yra griežtai nusistatę gas žaidžia saulės spinduliuo- to karštojo krašto, kur žmo siais baisiam skurde, ar juos Šimkaus ir Kauno muzikų,
Draugui” prisiųsta iškarpa iš laikraškartu pasiimti į kapus pasi- matomai, nesibaigė. Tai mnprieš bolševikus. Visi tikisi, kad bolševikų se- ^a* kurie) pailgos, didelės gus ' saulei vergauja.
“Knickerbocker Press”, Albany, N. Y.,
darius galų?
tyti iš to, kad p. Sta.ys 6’mvaldžia netolimoj ateity gaus galų, tada jie kiaulės didumo, kiti gi kaip , gįerra Leone, Freetown,
atspaudėnta žinia iš Varšavos. NeTas kuovaizdžiausia liūdija, kus nebuvo Vytauto Didžiojo
galės grįžti į savo tėviškes, kaipo laisvi pilie-! Par^ak
visi ^a')ai gia'/i930 m. liepos m. 30 d.
ėta, ar tai kokios agentūros, ar koreskoks šiandie Rusijoje gyvuoja Į Dainų Šventės dirigentu. Kas
įžiai nardo ir aukštai iš vanpondento. Žinia nepalanki Lenkijai. Lenkiteroras ir koks baisus žmo- čia kaltas, nežinia. G.reičiaudens iššoka čia pat mūsų laijos užsienių minisĮeris Zaleski pačių lenkų
nėms gyvenimas.
,
šia, tuščias abipusis kaprizus.
Turi jie įvairių mokyklų: pradinių, aukš-'vo pagonėje. Kai bent vienas
aukštinamas už jo apsukrumų ir gabumus, tesniųjų ir amatų. Turi parinktinus rusus mo-' keleivis tokį reginį pamato,
Dėlto Rusijoj ėmė smarkiai Čia, žinoma, gal kalti ir Kaubet tas neapdraudžia Lenkijos nuo priešų.
plisti savižudybės. Žudosi pa- no muzikai, ypatingai, kritikytojus.
| tuojau šaukia kitus ir beina-■
Kas tie jos priešai? Tai visos kaimyninės
Rusų tremtinių Francijoj gyvenimas ir tant visa publika išsirikiuoja Malėtai, Utenas aP»kr. — vieniai ir šeimynos. Savižudy- kai. Kai užsienio -žymūs muvalstybės.
Viena
jų
yra
Lietuva.
Buvusis
Lieį
veikimas neturi jokio oficialio sau pagrindo, Pr^e užtvarų šitų retai kur Rugpiucio 15 d., vietinio var bės taip padaugėjo, kad su zikui ir muzikos kritikai p.
tuvos diktatorius A. Voldemaras neveltui yra bet įvairiais oficialiais reikalais tremtinius matomų dyvų žiūrėti.
gonininko bute įvyko Ange o tais įvykiais apsiprantama St. Šimkaus koncertus įvertinpasakęs, kad netolimoj ateityje tarp Rusijos atstovauja buVusis Rusijos ambasadorius Laive turime radio ir kas- Sargo vaikų dr-jos narių su kai su paprastasiais.
davo labai palankiai, tuo gi
į ir Lenkijos kilsiąs karas.
perrinSausio
11
d.
Maskvoje
nutarpu
Kauno muzikos kritiMahlakos. Paryžiuje jis ambasadoriavo ligi dien išeina Pas mus radi<) ži‘ linkimas. Vaikučiai
Šiandieninėse Lenkijos ribose (sienose) ! revoliucijos Rusijoje. Pirm bolševikams už- ni°s trijuose egzemplioriuose, ko valdybų, Ilgai vedusios sižudė žydas fotografuotojas. 1 kai labai aštriais posmais aL gyvena virš 30 milionų žmonių. Mažiausia jų
imsiant ambasados rūmus, Malilokov visuš Liepos 26 d. prie manęs pri- kuopelę Jadvyga Darulytė ir Už savo tikėjimo praktikavi- piberdavo patį p. St. Šimkų ir
. vienas trečdalis priguli įvairioms tautinėms;
ambasados arcliivus (dokumentus ir kitus eina prancūzas inžinierius ir Elena Panavaitė atsisakė va- mų bolševikų teisinas jį nu- I jo orkestrų. Nenoromis kįla
maižumoms. Reiškia, kad šiandieninėj Len- Į raštus) iš tenai iškraustė ir šiandie tai visa ’ ^kreipia mano dėmesį į -keis- dauti. Esą, turinčios daug baudė 5,000 rublių bauda, klausimas, nejau Kauno krikijoj gyvena apie 10,000,000 nelenkų.
išlaiko savo ofisuose.
jtą žinių iš Kauno. Pasirodo, darbo, neturį laiko. Be to, jos Pirm nuvyksiant į jo namus. tikai yra labiau jautrūs, nei
Šios tautinės $ mažumos, suprantama, ke
į kad Voldemaras areštuotas ir neatsisakė padėti savo paty- kaltintojams jis pasikorė. Ka- užsienio; nejau jie būtų to' <
*
.
—
Rusų tremtiniii kolonijoje didžiausios f provincijon j&rwtotM.; Tai vie- ’ rimu ūlujai neprityrusiai vai-’ *da* jo * lavonas
lia didelių nesmagumų Lenlrtė valdžiai. Jos
paimtas į lavo-i Imlesnės klausos abejotina,
reikalauja teisių, bet lenkai negreiti jas pri Įtakos turi Gallipolio Unija, sudaryta iš gen. nas, tai kitas smalsuolis ma- dybai. Jos prižadėjo padėti su ninę, tenai atrasta jau septy- , P. Stasys Šimkus yra labiaupažinti. Daug mažumų atstovų įeina seiman. Wrangelio armijos kareivių veteranų.
nęs klausinėje, kas tai per ti- organizuoti vaikų chorų ir niolika savažudžių lavonų, ku- šiai mėgiamas muzikas mūsų
Patsai Lenkų seimas yra vienas parfijų
pas esąs tae vyras, iš valdiš- šiaip, kur tik reikėsią, patai- rie sugabenti tų pačių dienų, tautiečių. Jo muzikos kūriniai
Jungtinių Valstybių Eucharistinis kon ko būto niekaip neišrūkomas, kinėti.
’ ir partijėlių mišinys. Be maršalo Pilsudskio
Vienas'vokiečių pabėgėlių <lvc,ikia
Tat nenu°Į partijos, Lenkų seime Įuri atstovus 33 atski gresas įvyksta šiemet rugsėjo 22 — 25 dd., Kad pas jį ne visi namie, tai Į Visas susirinkimas nuošir- -§ Rū^jos ~ parginei" laiško stH,)U’ kad jis publikoj susiros visokios partijos ir srovės. Pilsudskis ir Omaha, Nebraska. J. Em. Kardinolas Mun- paSįrodo ir užsieniuose daug džiai dėkojo idealioms mer-; kuriame ra§oma apįe komunis- laukia griausmingų ovacijų,
dėlėm šiame kongrese pasakys svarbiausių kam žinoma, gal būt iš jo spe- gaitėms. Kųn. K. Trinioms,! ' brutalumus Komunistai kurių nGSulaukia nei vienas
> tų patį seimų išvaikė.
kalba. Be abejo, atsiras ir lietuvių, kurie vyks ! staklių Europos sostinėse. Be- kuopelės globėjas, rankų P^' įįjegįog žnyplėmis išplėšia žmo k^tas mu2ikas.
Dvylikos metų gyvavimo laikotarpiu
Eucharistinį, Kongresų. , nt man ta gįnįa vįSgį bUVo se-' paiudimu padėkojo joms už n_mg dantis, jej pastebi ap I Ta^iau turiu pastebėti, mes
•Lenkija su kaimyninėmis valstybėmis yra pa į šių retų iškilmę
~
A
nsacija, o juk Afrikos
pakraš- nuoširdų ir sąžiningų kuopelei taisytus auksu ar sidabru.
gerbiam visus mūsų tauticdariusi ir pasirašiusi 144 politines *ir ekono
Ekspertai
sako,
kad
leisdami
pinigus
počiuose
lietuviškų
sensacijų
tivadovavimą.
Tada
išrinkta
įčius Euterpės ir Polihimnijos
minės sutartis. Tečiaus tos visos *. taikos ir
Daugybė krikščionių, tarp : dovanomis apdovanotus. Tik
gerinsime
biznį.
Well,
mes
tai
tikrai
atsimin-1
k
ra
į
nedaug
tebūna.
Kai
Bra-'nauja
valdyba,
kurion
įėjo:
prekybos sutartys jai neužtikrina pastovios
sime, jei vėl kada nors turėsime pinigų
zilijon važinėjau 1927 m. tai Valė Šėžaitė, Mozūra, J. Vi- jų ir katalikų, pramato sau tebūna jie kuklūs, tedirba tvtaikos. Nes ji turi paglemžusi daug svetimų
“Judge”.
tikrą prapultį atėjus žiemai. ' )ifli i;!Uzikos darbQ> tenį.
Tauragės pučas sukėlė didelę džiūnas ir N. Vižinytė.
kraštų.
sensaciją. Per kelias dienas; Kun. K. Trimonis laikė pa- Tad mėgina pabėgti į Lenki ieško tuščios garbės. Jų dar
i i
Užsienių ministerijos vienas valdinin
Lietuvių latvių,derybos dėl prekybos su Rio de Janeiro laikraščiai di- skaitą “Kodėl aš negeriu deg- jų. Motinos savo kūdikiams bą tauta įvertins ir uždės laukas klausiamas apie Lenkijos su užsieniais tarties tebetęsiamos. Spauda spėja, kad de delėmis raidėmis skelbė bol- tinės”. Tadai padainavo keletą
rų vainikus. Gi kas pats ieško
Santikiu padėtį, tik pakaušį pasikasė. “Hm”, rybos pasibaigs teigiamai ir sutartis tarp ševikų žygius Lietuvoje. Ma- dainelių ir bažnytinių giesme- me, net apsiverkė, girdėdami tuščios garbės, kas neišminsako, * ‘gali būt taip ir kitaip. Kas? gali žino Lietuvos ir Latvijos bus pasirašj)ta. šis gal ža šalis esame, bet politiškų * lių. Be to pergiedojo “Pava- vaikučius taip dailiai, taip tingai pats giriasi, o kitus
ti.”
' '
būt bus pirmas ir svarbus žingsnis dviem gi-j konfitūrų nemažiau kaip Bal-'sario džiaugsmus” iš Mairo- grožiai giedant bei deklamuo peikia, tuščiam savo vardui
Pasirodo, kad patys Lenkijos valdininkai niiiringom tautom artimesnius ryšius užmeg-j kanuose. Na, tuščia to kermo-'nio veikalo “Knmę išgany jant,
iškelti, tas tik pašaipos objek
nebežino, kokių šiandie pozicijų užima Len- si' 1 šiauš, jei tik gerai baigtųsi... mas”. Tėvai, buvę susirinkiRgaudas.
tu teliks.
Aureus.
“DRAUGAS”
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NE ŽEMĖS VIEŠNIOS.

gelio

pradėjo

grįžti

dau

į

lūšnelę...

Angelė iš Žerelių

Stasius Būdavas.—

..

ramybė

kaimo į viensėdį

persikėlė gyventi. Pas Antaną Jaugelį.
Nemalonus jai buvo.toks gyvenimas. Ne

APYSAKA.

kalta mergelė su jaunu našliui Bet Ange
lė nieko nežiūrėjo. Ji tik troško išpildyti

(Tąsa) ,

draugės prašymą: padėti Antanėliui glo

7. Naujos dienelės...

boti jos Juozelį. Antanas buvo pilnai pa

Kalėjimas Antanui sutrumpino baus-

tenkintas... Bet žmonės greit visokių kal

ir jis po šv. Petro grįžo į namus. G.rįjfc suvargęs: kūnas palūžęs — sulinkęs,

bų pramanė. Sakė: jhuna merga su tokiu
ištvirkusiu našliu gyvenai...

nusilpusios — paraudusios, veidas—

vai išblyškęs...

šliūbol Kas matė?... Angelei tokios kal-

Pradžioje pažįstomų-

.bos draskė ausis ir žeidė širdį... Ir kų

tarpe pasirodyti nedrįso...

biaurūs 'žmonės pramanė! Ji tylėjo: my

Nežinia kas, kalėjimo vargas ar te
kės jausmas jį vertė: karštai prisirišo

lėjo Jnozelį ir dėl vien tokios menkos žmo

nių nuomonės nenorėjo nuo jo skirtis...

e savo Juozelio. Vakare, grįžęs iš dar-

Vieną

pagrįebdavo mažiuką, pasisodindavo
kelią ir kratydavo. Juozelis juokės.
savo

traukė,
iau

Ji

sodely

j

zelis

jam antroji mokina buvo.

1

damas

1

vaikščiojo

Tačiau

jį

labiau

kitaip jos ir nevadindavo — ma-

karti},

grėbė

An-

tėvą...

Ir dar be

buvo

begalo

vartėsi

vakarienės,

po

karvei

papiauto

linksmas

žolėje.

susimąstęs

Prie

Angelė

šieno.

ir

krykštau-

sodelio

Jaugelis.

Juo-

Jis

jo kažką sakyti. Dar vis nedrįso.;.

tvoros

norė

1 wv

o <1% 1 VI > V» ITO

Sutemo. Pasiskleidė daug šešėlių. Ki
lo migla. Angelė su griebleliu ant pečių
į ir vedina Juozelį grįžo namo. Juos pasitiko
Į šypsodamasis Antanas, Tikrai turėjo kaž
ką pasakyti. Pradėjo ištolo.
— Na ką, Angelė, nepavargai. Tokia

Lr 11 ATVk I £11

tos žmonių kalbos. Apie mus. Sako-, gy
vename ne šiaip, nė taip,.. Man tavęs, ži
nai, gaila. Tu tokia dora mergelė. Tau
gali kartais baisiai atrodyti. Aš ne beiš
manau kaip čia reiktų padaryti. Kaip
tu, Angelė, rokuotuni?..
— O ką aš, Antanėli, galiu pasakyti.
— 0 kas čia man tiek. Nedaug te Juk ir aš nebe šiandien taip girdžiu. Vi
sokie žmonės. Vienų nedėlių einu per .mies
dirbau
,
tą su Juozeliu. Pamatė bobos — tuoj: bicsas ir mergas
apsodo,
*
' •; Jau
1 ’ * turbūt
. -s ■ ' visos
. * su

,

—

?

______ ___ ___

A

A? _

atėjo. Ramus ir šiltas vakaras kvepėjo
Jaugelio viensėdy. Žemė kvėpavo.
Jie stovėjo. Angelė buvo giliai susi
mąsčiusi. Jis ilgai žiūrėjo į ją. Rimtai iiramiai žiūrėjo. Jos skaisčios akelės jį svai
gino, Bet Jaugelis susivaldė. Prabėgo
smulki valandėlė. Jis paėmė jos rankų ir
meiliai pasakė:
— Angelė, aš tavęs neužmiršiu. Tu
gera mergelė... Neduosiu tavęs žmonių
liežuviams....
vaikais... O ką padarysim, Antanėli, juk
Jis nuėjo tvartan — arklius į sodelį
nutils Jtada.4
išvesti. Ji pasiliko tebestovinti ir susimąs
— Nutils tai nutils. D gal ir ne. Ale čiusi. Paskui nuskubėjo trobon. Nubėgo
j
— Nebepirmą tai nebepirmų. Ale ir mali tik tavęs taip baisiai gaila... kad į Antano kambarį ir gražiai išpureno jo
ne be vargo... — klek galėdamas Jaugelis tn kenti ir nieko nesakai. Vis dėl to Jus-, lovą. Duiliai atidengė antklodę... Dar pa.galvį apvilko nauju užvalkalu ir pakabino
1 stengėsi tęsti kalbą... Paskui pradėjo ar žalio...
,
platų, švarų rankšluostį...
— Aš nieko nebijau, Antanėli.
čiau reikalo eiti. Juozelis kažkur nubė-.
Juk nutrūks kada liežuviai.} Ačiū. i . ' Neužilgo grįžo Antanas. Įėjo ir, kaip
J go. Jis padėjo ranką ant jos pečio Ir ty- ’
li&i paklausė.
j Dievui -— jau netiek pernešiau. Ištversiu - paprastai, numetė ant suolo kepurę. An
ir toliau. Aš myliu Juozelį. Tegul ką tik ] gelė paėmė jų, gražiai sudailino ir pa
nori...,
• kabino ant sienos. Paskui, kiek nedrą
— 0 ką. Aš nieko nežinau..s <
(Bus daugiau)
Abu valandėlę nutilo. Sutemų daugiau siai, pasakė:
— Ną- ot, kaip čia tau pasakius. Tai ;
dienelę...

—

ir

čia...

—

Kaip

tai:

Nemažai,

A

jau,

ir

Angelė,

juk

tanėli... — truputį

lauke

vėžį

sugriebti,

darbo

turėjai.

nebepirmą

kartų,

paraudo ištarusi

An

jo vai

dą.

loja.

—

Angelė,

gal

būt

jan

girdėjai?..
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Jeruzalėj ir ant Kalvarijos 52 dol. gauta iš K. Virbic- kitę -Vilniaus! Okupuotosios
Lietuvos lietuviai tiesia į Jus
kalno. Tur būt, nėra pasauly ko, Milwaukee, Wis.
Ražo Kun. A. P. Baltutis.
kitos tokios scenos ir galimy Be to, p. Vileišienė birž. 27 savo ranka*!
E. Vileišienė”,
bės kų nors tokio panašaus d. parašė šio turinio atsisveiĮ Bavariją.
Oberammergau
kiminų:
į
Lietuvos
Gen. Konsulatas.
perstatyti.
•
“Širdingiausiai ačiuoju vi- Į
---- ==------------- -■—
■ ---~
Iš Lourdo į Oberammergau Šis miestelis, geriau sakant
Scenos vaizdai, kaip Kris-1 .
(Referatas patiektas Pirmajai A. L. Ekon. Konferencijai, ima virš dvidešimts valandų kaimas, randasi Bavarijos Al
_ Įsiems
• si
aukautojams, ačiuoju
taus įėjimas į Jeruzalį, sū- ,
_ ....
e T_ .. , .
New Yorke).
... .t
‘
kun. Boreišiui, p. S. Kudirkie- GYDUOLĖ, KURI
traukiniu. Keliaujant dienos pėse, netoli nuo Muncheno. naus atsisveikinimas
su Moti- . ,
T_
,
.
...
... nei, kun. Kuuavui, kun. J. VISAD GELBSTI
Lietuvos įvairios prekės ir viams, tenka pasakyti, kad pi laiku visų nuobodumų pakei Gyventojų turi virš 1600. Iki na, Kristus skundžiamas
Pi- L.
....
’
...
, ., Simonaičiui, pp. Zileviciams, Tos “New and Imprčved Gold
jų importas Amerikon jau la- rmosios kategorijos pirkėjų čia įvairūs reginiai, nes pie pradedant Kristaus Kančios lotui ir šauksmai nesuskaito-1
,
, ,.T . .. . T. kun. Židanavičiui ir kt. už Medai Haarlem Oil Capsules”,
bai giliai įsiregistravo netik Amerikos lietuvių tarpo yra tinė Prancūzijos dalis gražiai perstatymų mažai šis mies...
. mos minios: “Nukryžiuok Jj, . , ,
....
,______žinomos —
kaip
~ gyduolė inkstų,
lietuviškose širdyse, bet ir biz- labai mažai, trečio yra dau- vaizduojasi. Iš šiaurės mato telis buvo žinomas. 16-tarae nukryžiuok Jį;>. kiekvienan, h.! prieglaudą, mdaikym, ir
1 kepen, ir pnsiės bėdose, yra ma
nieriškose galvose. Tuo klau-'giau, bet juos galima pripra si rūpestingai išdirbti laukai šimtmetyje siaučiant baisam ašarag išspaU(lžia Didelio į- i
AČ1U visiems m girdulM lonios ir lengvos imti. Jos turi
simu yra susirūpinusi visa tinti prie antrosios. Tuo būdu ir tirštai apgyventi. Į pietus po karo marui, Oberammer- SpūcĮįį0 daro užsilaikymas ir
1 mūsV pavargėlių gydymo galios, kuri išpopuleriganiečiai
padarė
Dievui
įžadą,
veikilnas
asmenSj
pe
rst
a,an6i
0
Sauksm
«
iS
Okupuotosios Lie- i »vo jas nuo 1696 metų. Išvylieka
tik
realistai,
ir-gi
jiems
mūsų gyvoji išeivija. Tas su
aukšti kalnai ir vietomis vikite iš kūno nuodus. Suvikrinsirūpinimas yra naujas žygis, reikia pritaikinti realias kai sai arti privažiuojama Vidur-.kad, jeigu Dievas atitolins nuo juristų. Jo rimtas ir ramus tuvoskite
kūną. Vaistinėse trijų dy
naujas pasiryžimas tautiniai nas. Kainas taikant arba jas žemio jūros pakrančius. To- jų marų, jie kas 10 metų
užsliaikyInas prie ri<o ,Oj pi,_ “Pasilikte sveiki. Negaliu džiu. Ieškokite ‘‘Gold Medai”-,
ekonominiam darbe. Juo no nustatant ir lietuvių rinkų ga liau į rytus, prie Šveicarijos, votai perstatys Kristaus Ka-‘„as ir g>1fas jo <ikėjimas rea. neatsisveikinus su Jumis, bran ▼ardo kiekvienoje dėžutėje.
rėjusi kalbėti plačiai ir įsak lvoje turint, reikia atsiminti, traukinys įvažiuoja visai į nčios misterijų: Sakoma, Die- ,iu
0 ne perstatynlu gus Amerikos Lietuviai, grįžmiai, bet stoka laiko neleidžia jog lietuviai Amerikoje did kalnus. Beveik nuo Lyono iki vas priėmė jų įžadų ir atito- pasįrodo7žodžiu, kaikurie
ti į savo pavergtų sostinę
sce- j
to padaryti — priseina tenki žiumoje yra rankų darbo žmo- Genevos pasislepiama kalnuo- lmęs marų. Už tai oberammervaizdai taip
ir yaiz. Vilnių. Širdingiausiai ačiuo
ntis tik vien nuogaisiais ir e-lnės. Jų gyvenimas ir ekono- se. Iš abiejų pusių matosi ganiečiai 1kas
10 metų dievoloaamij kad sujaūdina ju visiems už aukas ir širdin
“
konominiais principais ir gy-! minės sąlygos trurėtų būti pil vien tik nurudusių nuo saulės tai perstata Kristaus Kančių. faogaus
ir pa|ieka jan, gų atsineširnų ne tik prie mū
vaisiais faktais.
nai suprastos. Kitaip jų už-]kajtros kainų viršūnės. KloIš priežasties pasaulinio ka-, gilų įspūdį lig ne iš šio pasau- sų okupuotosios Lietuvos lie This new cheese
imponuoti
nebus
galima.
PaJ
n
y
S
e
matyt
kaimai
ir
miesteMes jau stiprokai išgvildetuvių, bet ir prie manęs. Kuo
ro, praeitas perstatymas buvo bo
treat
triotijmu
remiantis
kumpį
ar'
Įj
a
j
nom prekių rūšį, garsinimų,
1922
1i n• • galimybe
r i 111a-.’ met buvau pavargusi, sergan
..
Džiaugiamės
ba
dešrų
siūlyti
būtų
daugiau
rinkos numatymų ir kitus klau
ti, čia mane priglaudė ir gy
m., jie vėl pil-1, ..
. Šveicarijoje da puikiau. Ge , Šįmet, 1930
.vi , • •
i tyti Oberammergau ir tų per dė. Už tai ačiuoju pp. Daužsimus, surištus su įvairių pro- negu neišmintinga. Patriotiš- nevos ir Lausannės apielin- do
savo įžadų. Laime sutiko^ , ,
T.
on
, *
'statymų. Liepos 29, jau paduktų Amerikon atvežimu ir' kų pasiūlų bei įvairių pajų
su tėvu Augustinu, •,
, .
. TLie■ vardžiams, Vizams, Dr. Va
kės tikrai puikios. Labiausiai ir mudu
,
.
.
i traukėme
linkui tėvynės
jų čia paskleidimu. Prie pa-^rMmo Amerikos lietuviai
liukui, p. Ministeriui B. K.
Geneva yra vienas gražiausių nes teko matyti ir gėrėtis tuo. Į t
. -a
iestų klausinių da būtinai rei- jau yra perdaug priragavę ir Šveicarijos miestų. Jis randa- Beje, buvo su mumis taipgi
Balučiui, pp. Bačiūnas, Dr.
talinga
prijungti KAINŲ jų daugiau ragauti nebenori.* si ant “Rhone” upės krantų Į prelatas Grigaitis ir tėvas Rėir poniai Biežiams, ir seselėms i
Idant Lietuvos prekėms lie
Now—Kraft-Phenix’ nęw achieveausinių.
Kazimierietėms, — jie savo
ir prie vakarinės gražaus Ge klaitis.
tnent! Rich mellow cheese flavor
tuvių
rinkų
užkovoti
ir
pas

plūs added health aualities in
Kainos, prekyboje bei rin
rūpesniu pastatė mane ant i
nevos ežero dalies. Iš Genevos Perstatymas būna didžiu
wholesome, digestible form.
kui
joje
įsistiprinus
toliau
ei
kos užkariavime, yra labai
kojų ir aš galiu keliauti.
Vėlveeta retains all the valuable
geriausiai matosi puošnus ir liam stadiume, kuris talpina
elements of rich milte. Milk sugar,
ti,
tai
pirmieji
importininkų
svarbus desnys. Į jas kiekvie“Dar kartų ačiū! Neužmiršcalcium and minerals. Every oru
majestotiškas kalnas “Mout- virš 5000 žmonių. Šį kartų jis
ir
prekybininkų
žygiai
turėtų
caneatit freely!
įas rimtas vertelga žiūri ir
Blanc.” Geneva taipgi yra ku buvo perpildytas daugiausiai
Velveeta spreads, slices, melts
būti
labai
atsargūs,
apgalvoti
and toasts beautifully. Try a half
PILNAS
EGZAMINAS
konomiškai ir psichologiškai,
Itūros ir mokslo centras, nes anglais ir amerikiečiais. Per
pound package today.
os yra labai artimai susiju ir toli numatų. Be racijonalių jame yra puikiausios mokslo statyme ima dalyvumų beveik AUKOS VILNIAUS NAŠ
$5.00 TIKTAI 15.00
KRAFT
sios su vartotojais. Jas ma- ekonominių apskaitliavimų lie įstaigos. Nestebėtina, kad į visi šio miestelio gyventojai,
LAIČIAMS.
8PECIA£,T8TA«
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
lipuliuojant reikia aiškiai nu- tuvių rinkon ėjimas bus fias Šveicariją iš visų šalių atvyk kurie iš pat mažumos prie to
tikrą specialistą, ne pas koki nepa
Amsterdam, N. Y.
ko
ir
užkirs
dirvų
ateičiai.
natyti pirkėjų kolektyvų ir
tyrė!]. Tikras specialistas, arba pro
sta daug studentų ir šiaip ke- rengiasi. Žymesnės rolės, kaip
neklaus Jūsų kas jums ken
Reikia
geriau
spausti
gaminy The Delicious New Cheese Food
60 dol. per kun. Židanavi- fesorius,
am duoti netik atatinkamas
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
tojus ir eksporterius kainas! liannink«-.Nemažai ir “4a’ Kristaus, Marijos, Magdaleuos? Šv7 Jono,"* Judo",” Kaipo,
Šv' Kazimier0 baloje po pilno lSegzamlnavImo. Jus sutau
prekes, f bet ir atatinkamas j
tautiečių
čia
įgijo
aukšto
mo
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitą
! numušti ir bereikalingas išlai
ainas.
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
Anuo,
Piloto,
Erodo
ir
Petro
57
do1
Privačiai:
15
dol.
kun.
kslo ir dabar užima, aukštas
kad jie neturi reikalingo patyri
Žiūrėk, kad
Ekonomijos mokslo termi- das pasilikti sau, negu kad tautoje ir bažnyčioj vietas. būna duodamos rinktiniams a- Židanavičius. Po 5 dol.: Mari- to,
mo. surėdymui žmogaus
kenksmlnkelti
kainas
pirkėjams
ir
pra

gautum tikrų
joną Janulienė,7 V. ir J. Petuš-|1'4lologija kalbant, kainos yra
Man
su
tėvu
Augustinu
labai
smenims.
Bet,
kaip
scenoje
bū

Mano
Radlo — Bcope — RaggL
tustatomos pasiūlomis ir pa- rasti gana plačių ir gerų rin buvo įdomu pamatyti Šveica- na Kristaus Pilotui apekundi- kevičiai, J. Kąružąs, kun. Or- X-Ray Roentgooo Aparatas Ir ri ĘAU DE 0U1NINE
dikas bakteriologlikaa
egsamlnari■somis. Jeigu pasiūlų (pre kų. Taip pat reikia neužmiršvidas. 3 dol. ku<n. N. Lauer? maa kraujo atidengs man jūsų tik
mas,
beveik
visas
kaimas,
tų
ti, kad pelnų duoda nevien tiki ri» ir i08 kult4r»’ kuri ma’
ras negeroves. Ir Jeigu ai paimsiu
BT yra daugiau, negu pa aukšta kaina, W ir parduotų
2 dob:
Makauskas, P. jus
gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
k» skiriasi nuo Amenkoa. laikų kostiumuose, pasirodo
— Visam pasaulyj garsus
vumas sugryi Jums taip kaip buvo
mušų (joms pirkėjų), tai naSargelis,
P.
Babrauskaitė.
ant
scenos.
plaukų
tonikas, naikina
pirmiau.
Jeigu
kenčiat
auo
Ilgų
skil

Taip besigėrėdami tuo
araliai kainos puola, o jeigu prekių kiekybė ir kad geriau
.. vis- Ne vien Kristaus Kančios $^-25 Gaškus. Po 1 dol.: J. vio. žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner pleiskanas, stiprina plaukus.
eklausų yra daugiau negu! *r patriotiškiau yra parduoti kuo, atvykome { Bavarijosi so- )pergtatymas būn^ bet kiekvie_ įNykšteiienė, O. Kanerevičiutė, vų, Širdies, reumatizmo, kirminų, Jūsų aptiekoj arba rašyk: Pinaud, Dept. M. 220 E. 21 St.,
uždegimo žarnų, rilpnų plaučių arba
asiūlų, tai kainos kįla. Taip!dešimt8 svan* ir uždirbti do* stinę Munčhenų, liepos-24 d.
pertrauko-e falp. .Ramanauskienė, O. Juozapa- jeigu turit kokią užslsenėjuslą, ]sl- Ncw York. N. Y. Sempelis dychronišką ligą, kur] u*at kainų nustatymas pasiū^d2^duotĮ
Sustojome pas tėvus pranciš gi sakomas prologas, rodomos įvičiutė, Varnai, Kybartas, J. kerėjusią.
pasldavė net gabiam ieimynoe gy
dytojui. neatldėlloklt
neatėję per
is gali pamažinti arba padi- svarų ir uždirbti taip pat tik konus, Šv. Onos vienuolyne, Senojo Įstatymo ‘tableau’os’, ^livus, J. Unšuris, M. Jurkū- mane
j
Relieve Coughs, Colds,
kuris randasi netoli paties viinti. Jeigu aukštos kainos tai dolerį.
DR. J. E. ZAREMBA
kaip tai, Adomo ir Ievos iš- j na*s»
R^čys> J• Bablinskas,
Headache, Rheumatism
SPECIALI8TA8
us griežtai nustatytos ir riVadovaujantis čia sumesto- durmiesČio.
varimas iš rojaus, Juozapo
Jučunskis, J. Samauskas,
and All Aches and Pains
Inėjimas Rūmas ltlS
Vaišingi tėvai pranciškonai pardavimas į Egiptą, Abelio Ed- Gnatas, P. Maldutis,
kai nepasiduos, tai didelė pi- mis mintimis ir turint galvo20 W. JACKSON BLVD.
kėjų dalis jų pirkti negalės, je įvairių amerikiečių bendro- mus maloniai priėmė. Tėvas per brolį Kainų užmušimas ir d-> J- Kubilius, B. Velička,
Arti State Gatvės
Of,8° Va.andos: Nuo
1« ryto 11T
Augustinas
jautėsi
visai
kaip
es jiems bus neprieinamos. • vių padarytas klaidas bei su
$lol.- i po pietų. Vakarais nuo B Iki *
giedama įvairios giesmės. —
smulkiom aukom
,
Nedėllomls nuo ]• ryto Iki 1
eigų kainos nustatomos šiek lauktus nepasisekimus, būtinai namie, nes buvo savo brolių Chorų sudaro 45 choristai, o 86.
t f '/
no matu
iek žemesnės, plačiųjai vi- j reikėtų saugotis da vienos tarpe.
orkestrų 50 muzikantų.
Ali drotsiiti—SSe and 65e |ar» and tnbea.
oomenei pritaikintos, tada klaidos ir nepasisekimo. ReiChildrea'a Maaterole (milder form) JSe.
Apžįūrėjomė miestų MunKančios Kristaus lošimas
Better than a Muštard Plaster
aklausų kolektyvas padidėja, ketų vengti per aukštų Lietu- chenų, kuris yra garsus įvai turi net 15 aktų ir tiek pro
itie išstudijuoti ir per metų ' vos prekėms kainų, reikėtų riomis įstaigomis, ypač pasi
logų bei 24 “tableau’os,” ar
lėtus išpraktikuoti ekonomi-; joms nustatyti maždaug to- žymi bavarišku alumi. Bet jo
ba reginius. Už tai ima net
iai dėsniai yra naudojami kia8 kainas, kokios esti nusta- gja (jaUg jr geria. Taip, kaip 8 valandas tam ‘viskam pers
Pasanllnlamą karo
Kapitonas
v
B
rekyboje kiekvienu momentu, tomos panašioms vietinėms vandenį. Vienok girtų nesi
tatyti. Prieš piet keturias ir
Seno
Krajans
Specialistas
ii
ABIEM PUSĖM
teginkime juos pritaikinti ir 1 prekėms,
mato. Čia pat pasirūpinome po piet tiek. Rodosi, turėtų
ASTRUS
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
Geriausias skustuvas
avo prekėms.
P. Daužvardis. apie išvykimų į Oberammer
ir nusibosti sėdėti ir žiūrėti
NEŽIŪRINT KAIP UZSIiJENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
— arba grąžinamo
YRA.
Speciąliėkal gydo ilgas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užpinigus
gau.
Gavome
bilietus
sekma^Lietuvos prekės pristatytos'
bei klausytis, ypač nemokant
nuodijlmą kraujo, odes, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
Jei ant vietos negau
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir pas
□merikon gali lengviausiai ir' SKAITYK IR PLATINK dieny, liepos 27 d. o kadangi Į vokiškos kalbos, vienok tas laini, kreipkis J mus.
laptingas ilgas. Jeigu kiti negalėjo jus Išgydyti, ateikit* čia Ir
50c. už 5 — |i nž 10
ilniausiai konkuruoti su vie- į
ten reikia būti dienų prieš lo- Į kas greitai prabėga. Begalo
persitikrinkite, ką jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
Sempelis — lUc.
TIKTAI KATALIKIŠ
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
mėmis prekėmis. Lietuvos!
Šimų, tai išvykome jau šešta- užimančiai tie kaimiečiai perOFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki S v. v. Nedėllomls 1M 1S d.
SROBAK CORPORATION
4200 W«st 20 St.
kampas Keeler Avė.,
Tel. Crawford 5573
KUS LAIKRAŠČIUS.
rekės, kaip jau įrodyta, yra
dienyj, liepos 26 d.
' stato tų pasaulio tragedijų
•M hmt avnsn
įaistingesnės ir geresnės.
?as savaime aišku, tokioms
įrekėms rinka užtikrinta, tik
JI,
—
----------- 0
leikia joms nustatyti atatin“Enr
GEE MlMOtE Crt&lSTMAt!
f GOUY NEOŠl A
arnas kainas. Ekonomistai (
HettAYHt te*, or
MOULfM U0 K &UKLLSTEUJ,
ei prekybininkai mums sako,!
y m s ta a **>eLL
CAkll*' 1 POOMiteO
IMEVEIJY ALLTHEMOJEV
M'M'M
ĮDEK of MtlOE,
1P
MXA>
POACTICE
VOO'VE EATEKi ALL KV
IRAD FOftTHKT 6OĖ OT
og yra trijų rūšių pirkėjai, i
CR0C'L£T
A LOT RKTHEa »
MYMU&C LetlON
CKMDV - t \MO0T PuKV
CAUDV Ak>' l CAlJT 8W
LkS'EM TO VOO
bomboms
PoftMe- N0w),voy
ūtent:
AkHMORE -ANGEUČA W0MT
AlOVMOftE OULESS TtoO
PttA&Yiee YHMJ DO

etuvos Prekių Kainos
Amerikos Rinkos Atžvilgiu

KELIONES ĮSPŪDŽIAI.

SSS’Sg

Iš LIETUVOS RESPUBLI
KOS GENERALINIO
KONSULATO.

Velveeta

Pinąud

Daktaras

TUBBY

WISSIG.

PROBAK

There i« Bitter in Every Sweet.
• ■ ---------- --------------------- ■

« . .-J

f

a) luksusiniai, kurie žiūri
ik į gražiausias ir nepapras- ■
iš prekes,
1
b) racijonalieji, kurie žiūri
prekių faktinųjų vertę ir jois nustatytų kainų, ir
’ c) pigieji, kurie žiūri ne į
>ačių prekę, bet į kainų ženimų.
i
Taikant šių klasifikacijų nu-,
adomiems

GOT TA
OAV

ALL

V

VT MVGELF

GET ME AUOTHen. 60*

PIKY U1HH0OT CAklDS’ Atf
1F 4HB DOU'T PlW MOMTl
k MAKE ME PRAtTiee
>

pirkėjams-lietu-

z

D R A IJ n

HHŠR
sugyvenusių ir senų biznierių.
Visi gyvuoja gerai, savo
įstaigas tobulina, šeimynos yra pavyzdingos.

ti ko norima mokytis: piano, visi
3. Vargonų komisija yra
smuikos ar dainavimo. Pas kos
sudaryta iš sekančių narių:
kui pasirinkti pradžiai gerų
kleb. S. J. Draugelis, pp. G.
muzikoj mokytojų, kuris tu
dideliu atsidėjimu klausėsi. R. Casey, L. J. Kennedy, H.
L
Butų kalbėjęs kad ir visų nak- Phillips; ponios: E. Shack, Tėvai savo vaikams neskup rėtų patyrimo mokytojavime,
tį. Tą vakarą visko nepabai-iO. PajJauskianė; pp. K. Jur-,Bta moks|o įr nemažas skai- plačiai žinotų muzikos litera
Sugrįžo.
tūrų, pats neužsiimtų kitu
gė pasakoti. Sakė, vėliau dau- igelevieia, J. Meškauskas, J.|z
£ ,
’ r,*
, ’
ėius jau lanko aukštesnes mo- , T f?
... Ta
J
darbu, tik savo profesija. Įs*
Rugsėjo 4 d. sugrįžo iš ke giau papasakos. Tuo tas link Shack, J. Zųsytis, L. Rauktis,1 kyklas.
tojus mokytis, reikia pasiduo
J. Gailius, J. Skirmontas, J
lionės mūsų didžiai gerb. kle smas vakars ir pasibaigė.
Kol da vaikai maži ir lanko ti mokytojo valiai ir pildyti
Feisė.
Lusys, S. Žemgulis ir T. Paw
bonas kun. K. Bičkauskas,
pradinę mokyklų, reikia jiems jo nurodymus.
liak.
kurs buvo iškeliavęs su Fede
. V1 .
. ,. A duoti ir muzikos mokslo, kad
racijos ekskursija Romon ir
i 4. Kuinus ieškoti
EASTON, PA.
pasiskirstė ... x ,
butų švelnesni ir darbštesni, Lietuvių vaikams yra gera
buvo audiencijoj pas šv. Tė
1 poromis šie
. .PP’ kad turėtų didesnį pasisekimų proga mokytis Nik. Kulio ve
vą, be to, aplankė kiĮas svar Naujoms iškilmėms besiarti Shack ir A Radzevicia, Aidusavo gyvenime.
damoje muzikos mokykloje
besnes vietas ir užsuko tėvy
nant.
kas ir p-nia Paplauskienė,
Kur ir ko mokytis!
Waukegan School of Music,
nėn, Lietuvon aplankyti sa
Nors sunkus yra- šie nedari R^tys ir Adomaitis.
Pirmiausia reikia nusistaty- ant 10 gatvės. Čia mokinama
vųjų.
Komisijos narys.
n
v- . . j
,
ibo metai, vienok Kaštono ir
Gavus žinių, kada klebonas į
.y .
.
a
iapiehnkes lietuviams pavyko
sugrįš, vietinis varg. A. Glem-.. .
.„
ža dėjo pastangą, kad kuo-i'slg!'U
™rglIlIlIlIlIlIlIlIlUlllllllllllllilIlNIlIlilIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIIimilIlIllMIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlS
v.
.
....
T tės vargonus. Tai įvyksta (Ne
gražiausia butų sutiktas. Įi
? ,
. ..
...... ,
,. ,ka pasiaukojimo p. Antano
stoti pasitikti buvo nuvaizia- ‘
.
Mokyklos muzikos.
’ , , .
.
.....
• Radzevičiaus vargonų kompavę keturi automobiliai, o prie ..
klebonijos laukė šv. Pranciš- i"1**6- Mat’ Jau uu0 pere“'! Šiame mieste daug yra lie-. g
Įmetu buvo pradėta tartis su tuvių. Nemažai yra gerai pra-jg
kaus mokyklos vaikučiai ir
juo dėl Įtaisymo šv. Mykolo
minia parapijonų. Parvykęs
lietuvių parapijos bažnyčiojer
nuo stoties, klebonas pirmiau-,
...
„
.....
...
.. i naujų dūdų vargonų. Bet, sto
ADVOKATAI
sią prakalbėjo i laukiančių K
c
■
ka lėšų neleido to įvykdinti. i
minių, po to B. Maurušitė,
1800West 47th Street
Šiais metais gražiam easto-;
atviram ore, prie klebonijos
Telephone Dearborn 0057
niečių norui įvykinti susidėjo1
durų, sveikino klebonų visos
visos aplinkybės:
<
Vyrų Marškiniai Visi Su Prisiūtais Kalnieriais.
|
mokyklos vardu, o Martinavičiutė su Laurinuku nuo mo 1. Pavasaryje turėta kinta
ADVOKATAS
Šie marškiniai puikiausia tinka 5
kyklos įteikė gėlių. Klebonas mieji paveikslai “State The- 1G0 No. La Šalie St. Rm. 1431
d ir b ui ir išeiginiems reikalams, s
Pasirink nuo šaižų 14—17^. Jie S
visus laukiančius jo apdalino ater” ir liko $601.15 gryno
CHICAGO. ILL.
Nuo
9:30
Iki
5
vai.
vak.
pasiūti su 7 guzikais ir dubel- 5
pelno, kas sudarė vargonų. Local Office: 1900 S. UNION AVĖ.
Lietuvos saldainiais.
tavas kvoldas eina iki galo. Ge- 5
Tel Roosevelt 8710
pradžių; pasisekimas parduo
mas ... atsargus pirkimas ... 5
Bankietas.
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
ti nesenai Įtaisytus “reed”
liaujas perkaina(Išskiriant seredos)
Rugsėjo 7 d. buvo sureng
vimas leido nuo
vargonėlius
ir
nuoširdus
tas labai gražus sutiktuvių
$1.00 nuleisti iki
duosnumas šios apielinkės lie
bankietas didžiai gerb. klebo
tuvių ir svetimtaučių, lankan
Taipgi daug marškinių po $1.79 garantuotos spalvos, g į
nui pagelbti. Žmonių prisirin
čių šios parapijos bažnyčių,'
ADVOKATAS
nesitraukiantys, visokių šaižų ir spalvų šiame išpar- į Į
ko pilna svetainė, vėliau afcėju
davė galimybės eiti prie nau
siems net ir vietų pritruko.
11 So. La Šalie St., Room 1701
davime po .......
....................... 99c Į
jų vargonų statymo.
Tel. Randolph 0381-0332 Vai. 9-5
Mat, visi parapijonai jau la
Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET
bai buvo pasiilgę savo klebo 2. Šiais metais, D. L. K.
Tel. Victory 0552
no, kūrio nematė veik per ke Vytauto metais, p. Radževi7-9 vai. vak. apart Panedėiio ir
MERGAIČIŲ DRESIUKĖS MO- |>
Pėtnyčios
turis mėnesius. Kaip tik kle čius buvo galvojęs padaryti
KYKLOMS ATSIDARANT
bonas svečių lydimas pasiro aukų kuriai nors Lietuvoje
dė svetainėj, visa publika su parapijai, suteikiant vargonus
Labai puikus pasirinkimas mer- ■
stojo ir gausiai rankom plo su sųlyga vistik, kad nors kas
(John Bagdzlunas Borden)
gaičių dresiukių, pasiūtos vienos ■
padengtų reikalingos medžią- Į
ADVOKATAS
jo.
iš svarbiausių rūbų siuvimo kom- j
A. Glemža, pirmininkas to gos išlaidas (kas sudaro tik Į
panijos Amerike. Pilni saizai. Ga- ;
vakaro, sveikino kleb. visos trečdalį vargonų kainos). Ne-; 105 W. Adams St. Rm. 2117
rantuotos, kad galima plauti.
Telepbone Randolph <737
parapijos vardu ir perstatė siradus norinčių pasinaudoti,
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Saizai 2—6
8—14 3
kun. J. Martį būti to linksmo proga eastoniečiai prisiprašė
Roosevelt >090
bankieto toast masteriu. Po p. Radževičių tų aukų suteik Name;Telephone
8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9(99
to pakviestas svečias kun. Ži- ti jų bažnyčiai. Juo labiau, į
danavičius atkalbėti maldų ir kad, gal, jam teks su laiku
savo vargonų dirbtuvę perkel
pradėta vakarieniauti.
Po skanios vakarienės pra ti Eastonan, kame būtų var LIETUVIS ADVOKATAS
sidėjo programa. Pirmiausia gonų kompanijai daug pato
Dideli reguleriški muilo šmotai po 7^c. vertės su |
2221 West 22nd Street
vietinis parapijos Šv. Cecili giau. Taigi, galutinai p. Rakiekvienu pirkimu už $1.00 ar daugiau 3 šmotai lOc I
Arti Leavitt Street
jos choras, po vadovyste varg. dževičius buvo malonus šių
Telefoną* Canal
2552
A. Glemžos, padainavo keletu didę aukų eastoniečiams su
labai gražių dainų. Nors ir vi teikti ir vargonai jau visiškai Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
suomet mūsų choras gražiai baigiami. Vargonų pašventini kare. Seredemis ir Pėtnyčiodainuoja, bet tam bankietui mas įvyks Rugsėjo (Septem- mis nuo 9 iki 6.
Vaikams ir mergaitėms mokyklų maišeliai DYKAI |
“extra special” buvo pasi- ber) 21 d. (Sekmadienyje), 7
vai. vakare. Po pašventinimo
rengęs.
duodami su kiekvienu pirkimu mokyklų reikmenų už 5
$1.00 ar viršaus. REIKALAUKITE JŲ.
v - 1
bus
iškilminga
vakarienė
su
Po dainų sekė dialogai ir
"
i
teatras, kuriuos gražiai vai programa.
1
Į LIETUVIS ADVOKATAS
dino parapijos vaikučiai. Tar Pašventimo iškilmėse daly
24x36 colių — 49c. Rag kaurai. Įvairiau
127 No. Dearborn Street
pe dainų ir vaidinimo buvo vaus taipgi ir Monsignor
sių spalvų ir visokiais apvadais kol jų
sveikinimai. Sveikino kleboną Fink iŠ Allentown, Pa. Vaka
Room 939
bus parduosim po ....................................
Tel. Franltlln 4177
parapijos trustisai J. Baleika rienėje pasižadėjo dalyvauti
Nuo 9 Iki 1 ISėmus Subataa
Prisižiūrėkite į ųiūsų išstatytus pardavimui kurti- =
ir P. Buda, taip pat sveikino garbingų svečių: miesto majo
52 East 107-th Street
nius ir blanketus už labai pigias kainas.
kun. Židanavičius, kun. Mar- • ras Mr. Horn, dienraščio
Kampu Mlchlgan Ava.
Tai. Pullman <969
tis ir Tėvas Alfonsas, drau-L Easton Express” vyriausias
< Iki 9 vak. Ir Suhatomta
KiHmimmmiitniiiiiiiiiiiitmmiimimimiimmimiiiiiiiniiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiii*
gijų pirmininkai ir kiti. Su redaktorius Mr. Mc Groth,
sveikinimais buvo įteikta gerb teisėjas McKeen, keletas fab
-Ralslng the Ųamllyklebonui dovanėlė nuo visų rikantų, žymesnių,biznierių ir
Hooks mean notlitno'Mi>«■< yomfrcarMrl'
7
parapijonų, nors menka, bet tt. Taipgi tikimasi susilaukti
širdinga.
garbingų svetelių ir iš kitų
Angelo Sargo
draugijos ^oIonijų, kaip dvasiškių, taip
v OHO6.0L tHtS
enkite! yr
choras taip pat gražiai padai-ljr 8vietįgkių. Šios iškilmės yra
navo, o K. Gužiutė sveikino
brangios eastoniečiams,
klebonų tos dr-jos choro var-'ne vieft deĮ
k<Kj taip
duikiais laikais nuveikta didelis
Ant galo pakviesta ir pats , .
, . . , A .
»
1
*. . darbas, bet kad norima taipk ai t įninkąs prakalbėti. Kaip . .
.
...
. .....
.
gi ir gražiai pasirodyti sve-i
pradėjo kalbėti apie savo ke-'
I
lionę į Lietuvą ir apie dabar-!tim,aači« tarP' ir kelti sav0;
tinę jos padėtį, apie Romą ir1J?ar*)ę, kas eastoniečiams yra į
kitas svarbesnes vietas, visi labai sv«rbu.

LIETUVIAI AMERIKOJE
INO. HARBOR. INO.
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trys skyriai: piano, smui- savo profesijoj yra patyrę
ir dainavimo. Mokytojai daugelį metų.
Gyventojas?'

WAUKEGAN, PI,

F. W. CHERNAUCKAS 1

A. A. OLIS

JOHN 6. BORDEN

79-98-1.49-1.98

JOHN KUCHINSKAS

DYKAI - DYKAI - DYKAI I

J. P. WAITCHUS

..........

-

MM.

ALEKSANDRAS SUBAČIUS
Mirė birželio 14, 1930. Paliko dideliame nuliūdi
me 2 broliu Juozapų ir Simonų ir seselę Genovaitę okupuotoj Lietuvoj, pusbrolį Leonų Vileitų Chicagoj,
pusseserę Paulinų po tėvais Vileičiutę po vyru Runbutienė ir švogerį Pranų Runbutį N. Fond du Lac,
Wis. A. a. Aleksandras Subačius kilęs iš Vilniaus
red., Švenčionių apskr., Adutiškio par., Linkonių k,
1911 m. Aleksandras Subačius buvo paimtas Į
caro tarnystę. Nebaigus tarnystę, kilo Didysis Ka
ras, kurin velionis buvo patekęs. Turėjo didelių var
gų. Bekariaudamas pakliuvo vokiečių nelaisvėn. Ten
daugiau pamatė vargo. Gelbėdamas savo gyvastį pa
bėgo iš vokiečių nelaisvės Belgijon, iš Belgijos į Fran
cijų. Francijoj kaipo rusų armijos kareivis rankiojo I
rusus į kariuomenę. Vėl pabėgo Belgijon, kur ir ap
sigyveno. Iš ten pradėjo rašyt laiškus Amerikon pas I
draugus, prašydamas pagelbos. Jo draugas Povilas
Samianas išpirko laivakortę ir Aleksandras atvyko
Amerikon 1922.
Amerikoj Aleksandrui pasirodė persunku. Fran
cijoj gyveno laisvai nuo bažnyčios, o čia nesurado
tokių draugų. Bet pamatė kokis gyvenimas laisvų.
Kadir laisvas nuo bažnyčios, tai dažnai ne laisvas
nuo kalėjimo ir kitokių bėdų. Ir pradėjo Aleksandras
lankyti bažnyčių, prisidėjo prje bažnyčios palaiky
mo pagal išgalę. Ir sutaupė kelis centus. Pamatė, kad
bažnyčia neųpipNėšia žmogaus, o laisvieji draugai,
kaip pats velionis kalbėjo, visados taikindavos ap
gauti.
Sumanė a. a. Aleksandras aplankyti gimtinę, bro
lius, brolienę ir seselę ir pasirinkt sau panų Lietuvoj.
Be to jauties nelabai sveikas. Tai manė, kad Lietu
voj gimtines orų kvėpuodamas pasveiks. Išsipirko
laivakortę pas p. Povilų Baltutį Chicagoj ir iš Fond
du Lac išvažiavo gegužio 20 d., o iš New Yorko
išplaukė gegužio 24 diena Francijos Linijos laivu
“Paris”. Buvo apsistojęs porų' dienų Belgijoj aplan
kyti savo senų draugų. Iš Belgijos vyko gimtinėn
pas brolius ir vienų savaitę malonėjos su jais ir su
seselė. Taip ilgai buvo nesimatę. Birželio 13 d. iš
vyko su pusbroliu B. Vileitu Pastoisna į šv. Antano
atlaidus. Po atlaidų užėjo pas gimines sodžiuin Kacilosna. Valandėlę laiko pasisvečiavęs išėjo lauk veži
mėlio atsukt ir namo važiuot. Staiga puolė prie ve
žimėlio ir sunkiai susirgo. Pašaukta du gydytojai,
kunigas ir brolis. Po išpažinties nutarta vežti į Vil
nių. Brolis pasodino ant traukinio ir vežėsi Vilniun
ant operacijos. Bet negalėjo davežt gyvo. Mirė vago
ne hnt brolio Simano rankų, prie Vileikos. Nuvežė
Vilniun negyvų. Ligoninėj daktarai ištyrė ir rado,
kad trukus votis ant aklosios žarnos, arba kaip Amęrike’ sako “penesaidis”. Nupirkta Vilniuje karstas
ir paminklas. Atvežta į Adutiškį bažnyčių, o paskui
palaidotas Linkonių kapuose prie tėvelių. Už jo sie
lų Vilniuje buvo užpirktos gregorianiškos šv. Mišios.
Taipgi mes, jo draugai N. Fond du Lac u?iprašėm
šv. Mišias už jo sielų.
t
Teilsis mus draugas tėvynės žemelėj. I \
A. a. Aleksandras /turėjo 39 metus amžiaus. Jo
turtas buvo pavestas K. Vaičiekieno žinion. :|!10 pas
kirta Adutiškio bažnyčiai. Kiti pinigai po h;gių dalf
broliams ir seselei.
K. V
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GRABORIAI:

J.
Telefonas Yarde 1188

STANLEY P. MAŽEIKA

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET

GRABORIUS IR

Tel. Roosevelt 7588

BALSAMUOTOJAS

C H I C A G O J E

Ofiso Tel. Victory 3687

J. J. KŪWARSKIS
DR. A. G. RAKAUSKAS DR.Gydytojas
ir Chirurgas
Telefonas Grovehill 8261

GYDYTOJAS Ir

O f. ir Itcz. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA

CHIRURGAS

IŠ VYČIŲ 5 KUOPOS SUSI levičius darė pranešimus apie 2433 w. MABqŪETTE roAD
RINKIMO.
C IlicagOS Apsk. \ jeilj įengl9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —

Ofisas 2403 WEST 68 STREET
Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospect 1028 .

3133 S. IIALSTED STREET

Antrus ofisas ir
Rezidencija
6 ir 7 iki 9 vai. vakare.
mąsi prie Vytauto 500 m.,
Rezidencija 2859 So. Leavitt St.
Tel. Canal 2330
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
North Side. — Vyčių 5 kp. sukaktuvių paminėjimo. Kad Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto.
GRABORIUS IR
Valandos:
2-4
po
pietų
ir
7-9
v.
v.
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Nedėllomls pagal sutarty.
BALSAMUOTOJAS susirinkimas įvyko 3 d. rugsė- tas paminėjimas būtų sekmin
Nedėlioj pagal susitarimą
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
3319 AUBURN AVENUE
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Patarnauju laido jo, kuriame
buvo svarstoma gas, kvietė mūsų kuopų prie
Chicago, Illinois
Šventadieniais pagal sutarimą.
tuvėse visose mie
Ofiso Tel. Virginia 0036
sto
ir miestelių daug svarbių reikalų.
1 jo prisidėti — darbu ir fiTelefonas Boulevard 1939
Rezidencijos: Van Buren 5858
dalyse. Moderniš
'
Artinantis
rudeniui,
prasi'
nunsais,
kurių,
be
abejo,
bus
Tel. Canal 67 64
Republic 8466
ka koplyčia vaitui.
Dr.
Si
A.
Brenza
8103 S. Halsted deda vakarų sezonas, to dėl nemažai. Taip-gi prašė imti
LIETUVIS GRABORIUS
S t. Chicago, III.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
ir mūsų kuopa iš anksto ruo-1 dalyvumų programe su bent
Patarnauja laidotuvėse kuopigiauTel. Victory 111*
4142
Archer
Avenue
sia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
šiasi prie savo metinio šokių i 12 vaikinų ir 6 mergaitėm,
GYDYTOJAS,
mano darbu busite užganėdinti.
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
vakaro.
{kurie turės programoj daly9:30 vakare
CHIRURGAS
S iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
Tel. Roosevelt 2 515 arba. 2516
I.
J.
Z
O
L
P
4608 S. ASHLAND AVENUE
2314 West 23rd Place
Nedėliomis nuo 10 iki 12 .ryto
IR OBSTETRIKAS
Pvasios vadas, gerb. kleb. ’vauti. Mūsų kuopa mielai su
Namų
Ofisas
3418
Franklin
Blvd.
Gydo
staigias
ir chroniškas ligas
GRABORIUS
IR
LAIDOTUVIŲ
Chicago. Illinois
kun. J. Svirskas, pakvietė mū- Į tuo sutiko ir pasižadėjo, kiek
Netoli 46th St
Chicago, III.
Val.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.
vyrų, moterų ir vaikų
VEDĖJAS
SKYRIUS
sų kuopų į parapijos bazarų. tik bus reikalinga, paskirti
1650 West 46th St.
1439 S. 49 Court Cicero, III.
DARO OPERACIJAS
Ofiso Tai. Victory 6898
Rez. Tel. Midway 5512
Kvietimas maloniai priimtas;iš gailesnių lošėju.
Tel. Cicero 5927
Kampas 46th Ir Paulina Sta.
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezidencijos Tel. DreiM 9191
Koresp.
ir išrinkta komisija iš 5 asTel. Boulevard 5203 - 8413
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik
menų,
kuri
darbuosis
tame
Nulludimo
valandoje
kreipkitės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
iškaino susitarus
prie manęs,
patarnausiu simpatiš bazare.
Oakley
Avenue
ir
24-tas
Street
kai,
mandagiai,
gerai
ir pigiau
1
Ofisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
Telef. tViimette 195 arba
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
Be
to,
kone
-per
kiekvienų
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
CHSCAGOJE
Ir X-RAY
dykai.
.
Canal 1713
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Laidotuvėse pa
kuopos susirinkimų prisirašo
Valandos: 2 iki 4 p. p. P«n«ipHii.
2130 WEST 22nd STREET
Valkų ir visų chroniškų Ilgų
tarnauju
geriausia
ir Ketvergais vakare
po kelis naujus narius. To dėl, X Muzikai J. ir M. Čižausir pigiau negu kiti
CHICAGO
Ofisas 3102 So. Halsted St
todėl, kad priklau
išrinkta komisija, kad suruoš- kai> a^togaudami pas pažjsKampas
31
Street
sau prie grabų išUNDERTAKING CO.
dirbystės.
tų gražų vakarėlį priėmimui tanais Mieli valst. ūkininkus, Tet Wentworth 3000
VALANDOS: I—3 po plet, 7 8 vak.
Tel. Lafayette 5798
P. B. Hadley Llc.
OFISAS
keletui
dienų
užsuko
ir
CbicaRez. Tel. Stewart 8191 Nedėliomis ir šventadieniais 10-18
ir pagerbimui naujų narių.
668 West 18 Street
Koplyčia Dykai
Telef. Canal 6174
710 WEST 18th STREET Kas neužilgo ir bus įvykdyta. gon tarp pažįstamų pasisve
SKYRIUS: 3238 S.
Canal 3161
Halsted Street, Tel.
PRANEŠIMAS
Taipgi tame susirinkime turė čiuoti.
Victory 4088.
Vai.: 2 iki 5 "po pietų, 7 Iki * vak.
X
Giliukingieji
p.
Stočkai,
jome garbės turėti du pirm., i
Gydytojas ir Chirurgas
Office: 4459 S. California Avė.
būtent centro pirm. P. Onai- laimėję gerų dalykų Labdarių 6558 SO. HALSTED STREET
Plione Boulevard 4139
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGA8
Nedėlioję pagal sutarty.
LIETUVIS GRABORIUS tį ir Chicagos Apsk. pirm. P. piknike, visas dovanas atida Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
vė Marijonų Kolegijos pikni
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptle
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd.
Nuuja graži koplyčia dykai Bulevičių, kurie pasakė po! kui. P. Stočkai turi savo dai
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
gražių kalbų. Centro pirm. sa
Prospect 1930.
4256 SO. MOZART ST.
GRABORIUS
lę
krautuvę
5159
S.
Morgan
I
vo kalboje reiškė, kad jis ma
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
Oi.
i
Tel.
Virginia
1290
4910 SO. MICHIGAN AVMCUE 6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
to Vyčių organizacijai gražių
Musų patarnavimas
X — Spinduliai
Tel. Kenwood 6107
visuomet sąžiningas ir
Rez. 6641 8. Albany Avė. Tel. Pros
ateitį, kad Vyčių organizacija
nebrangus, nes neturi
Valandos:
pect
198*.
Nedėtomis
tik
pagal
su

Ofisas 2201 West ?2nd Street
VIEŠA PADĖKA.
me išlaidų užlaikymui
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
tarty.
trumpoj ateity turi išaugti į
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
skyrių.
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
Rezidencija: 6640 So. Mapleerood
50,000 narių. Ragino visus
Staiga susirgus, likau nu apart šventadienio ir ketvirtadienio
LIETUVI3 GRABORIUS
Avenue
Tel. Republic 7868
Nauja, graži ko
Tel. Euclid 817
Vyčius, atėjus vajui, pasidar gabenta į Šv. K. ligoninę, kur
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. v.
Ofisas
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
plyčia dykai.
OFISAI:
tuojau buvo padaryta opera
4603 S. Marsbfield Avenue buoti.
4901 — 14 St
2S24 Washington
3307 AUBURN AVENUE
Chicago Apskr. pirm. P. Bu cija ant apendičitis. Nors ope 10-12, 2-4, 7-9
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Tel. Canal 0267 Rea. Prospaeg *A*9
12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Boulevard 9277
Tel. Cioeito 662. Tel. Kedzle 2450-2461 Ofisas: 831 So. Oak Park Avenue
racija jau buvo suvdinta ir
Prie Garfield Park "L”
Vai.: 9—1(5 ryt., 6—8 v. v.
gręsė gyvasčiai pavojus, bet,
Išskiriant seredos, ned. 10-11
pastangomis Dr. P. Zalato
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
riaus, kuris padarė operacijų,
Tel. Hemlock 870*
Rezidencija
1811 SOUTH HALSTED *T.
Rez. Tel. Prospect 0611
4729
W.
12
PI.
Nedšllomls
atitolino pavojų ir po 8 dienų
Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava
Tel. Cicero 2888
Susitarus
i pradėjau stiprėti, gi už sa
Valandos 11 ryto iki S po pietų
4 iki 8:30 vakare
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
vaičių apleidau ligoninę ir Ofiso ir Res. Boulevard 5911
Ofisas 6155 South Kedzle
kasdien jaučiuosi sveikesnė.
Rez. 6622 So. Whipple
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket
Pirmiausia širdingai ačių
Dr. P. Zalatoriui už didelę rū
2464 SO. HALSTED STREET
Perkėlė na v o ofl&) po numeriu
valandos nuo 1 iki S po
pestį laike mano ligos, ačiū Ofiso
pietų ir < iki t vai. vakare
4729 SO. ASHLAND AVH.
seserims Kazimierietėms, ku Rea 3201 8. WALLACE STREET
SPECUALISTAS
DENTISTAI
rios kasdien lankydavo ir li
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ll*ų
goninės slaugėm už malonu
Tat: ryto nuo 10—13 nuo 1—4 d<
AKIŲ GYDYTOJAI:
pietų: 7—8:20 vakare
Tel.
Boulevard
7042
patarnavimų, kun. kapelionui
Nedėllomls 10 iki 12
Jasevičiui už suteiktas dvasi
Telef. Midway 2880
nes malones, kun. Mačiulioniui
DENTISTAS
1545
WEST
47 STREET
Tel. Boulevardl 1401
gerb. mūsų klebonui kun.
šalę Deposltors State Bank skersai
Draugeliui kurie lankydami
Peoples National Bank arti
Ashland Avenue
tėviškai ramino taip-gi M. S.
Gydytojos, Chirurgas ir Akušeris
55 kuopai už gėles ir lanky
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
3343 S. HALSTED STREET
mų, dr-jai Aušros Vartų mot.
Tel. Canal 6222
navimą.
LIETUVIS AKIŲ
Valandos: Nuo 2 — 4 p. Pir merg. ir visiems draugams
7—9 vakare
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
SPECIALISTAS
už lamkymų ir gėles, taip jau
Palengvins akių {tempimų kuris
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
|
DENTISTAS
ir dienraščiui “Draugui”.
esti
prležastimgalvos
skaudėjimo,
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 2201 WEST 22nd STREET
Marijona Jasnauskienė.

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

J. Lulevi&ua

S. D. LACHAWICZ

DR. T. DUNDULIS

DR. A. RAČKUS

j

DR. R. C. CUPLER

J. F. BADŽIUS ~

DR.A.A.ROTH

ŽiNiy-ŽINELĖS

BUTKUS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. H. BARTON

DR. M. T. STRIKOL

A. PETKUS GO.

A. MASALSKIS

DR. S. BJEZIS ~

A, L. DAVIE0N1S, M. D.

EZ E R SKI

DR. HARWŪOD

—-

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. S. A. DOWIAT

DR.B.ARON

DR. A. J. BERTASH

DR. CHARLES SEGAL

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DR. G. Z. VEZELIS

Ambulance Patarnavimas

DR. Y. A. ŠIMKUS

DR. G. I. BLOŽIS

aprengimui mirusiųjų.
Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

mo, skaudamų akių karšt]. Atitai
(Kampas Leavitt St.)
sau Kreivas akis, nuimu cataractus.
Atitaisau trumpų regystę Ir tolimų
Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto
regystę.
nuo 1 iki 9 vakare
Seredoj pagal sutarty
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai mas su elektra, parodančia mažiau
atvažiuoja
ir visiems čamptonams sias klaidas.
Boulevard 7589
per nosis duoda.
Rez. Hemlock 7691
Taip Ir T. A. D. tonikas visiems
Speclale atyda atkreipiama moky
seniems tonikams duoda Ir apgali.
klos vaikučiams.
T. A. D. dar tik kelių metų senu
Valandos nuo 10 ryto Iki t va
mo, o Jau turi tūkstančius vartoto
jų Ir nuo Jų padėkavontų. 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 išdlrbystės.
Val.
: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare
T. A. D. PRODUCTS

3133 So. IlalNtrd St

Didysis Ofisai:

Chicago, UI.

Tel. Yarfc 1741 ir 1742

JOHN SMETANA, 0. D.

4447 So. Fairfield Avenue

y

\ą

h

Tel. Lafayette 0727

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

3201 Aubum Avenue

Tol.

OPTOMETRISTAS

"Pastebėktt meno Iškabas

Tel. Boulevard 3201

Vai. 9:8* ryt Iki *:3# vak. Seredo
mis 9:80 iki 12 v. Nedėllomls nėr
skirtų valandų. Room S
Phone Canal 0 522

LIETUVIS DENTISTAS
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki
vai. vakare
Nedėllomls pagal sutarty

756 West 35th St.
• Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo

6-8

Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

chroniškas

11-

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų ir
nuo 6 iki 7:80 vai. vakara

Tel. ofiso Canal 8110 Rez So. Sbore
2238, arba Itandolph 6809.

I

Cicero, III.

DR. S. ASHER
'
DENTISTAS
J
4901 W. 14St.
Cicero. III.
Viršuj National Tea Store
'
Valandos: 10 vai. ryte Iki 9 JNU.

vakara Ned. ęi
susitarus
ntšee—

ir

elektros prietaisus.

Tel. Cicero 2962

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

staigias

gas vyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Itay ir kitokius

Cicero 1260

LIETUVIS AKIŲ SPE0IALISTA8 4847 W. 14 ST.

Aklų Ekspertas Ir pritaikymo akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt BĮ d g., kamp. 18 E t "2 aukštas

Gydo

,

DR. GUSSEN
Tol. Tarda 1829

DR. G. SERNER

SKYRIUS

»’

Gerai lietuviams žinomas per 29
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

4605-0? South Hermitage Avenue

IŠ RUSIJOS

AR ŽINOTE, KAD

DR. A. P. KAZLAUSKIS

PAGRABŲ VEDĖJAI

DR. HERZMAN

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas, ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

‘ Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tol. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų
Nuo 2 Iki 3 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakaro
Ned ei. nuo> 10 Iki 12 dienų

DRAUGAS

Pirmadienis, Rūgs. 15, 1930
HBRB

VYTAUTO DIENA GHICAGOJ SPALIO 26 D.

ĮSIGYKIT VYTAUTO DI
DŽIOJO MEDALIUS.

Pirmadienio

medaliai

p. p. J. J. Elias ir M. J. Ki jau pagaaniti ir labai gražūs.
ras. Medaliais patenkinti. Sa Ant vienos medalio pusės Vy

tauto paveiksiąs

ir parašas:

X Metropolitan Wet Wash “Vytautas Didysis Lietuvos
vakare, ■.Dr.,;La“”dry vedėjas, adv. V. Ba- Kunigaikštis”. Ant Įeitos pu

to biznio įstaiga

Finansų komisija rūpinasi, trisdešimts tuks. dol. ir da vis kaitį, 826 W. 34 Place.
kad gražieji Vytauto Jubilie auga.
Pas fin. kom.
rašf. p. A.
jiniai medaliai būtų platina
Pačtalijonas.
Nausėdienę, 917 W.,33 St.

mi, kad jie praplistų

po visą

Chicagą ir jos plačias apylin

Pas spaudos komisiją O. A-

WEST SIDE ŽINIOS.

kolonijos, išskyrus Roselando,

Pas V. Stulpiną, 3255 South
X

Kun. Pranciškus Čepu- Halsted St.

Indiana Harbor ir Gary, Ind., lis, dabar Tėvas Kazimieras,yra pasiėmusios medalių. Tuk pranciškonas iš Lietuvos, pe

Pas p. Gudą, 901 W. 33 St.

Beethoveno
Conservatory,
medalių pa reitame šeštadienyje atvykęs 3261 S. Halsted St.
daryta auksinių, kurie parduo Westsiden pas Tėvus Marijo
Vėliau bus pranešta kitos
darni už dolerį, yra ypatingai nus, vakar Aušros Vartų baž vietos.
gražus ir jie labai greitai ei nyčioje laikė sumą.
, Komisija.
stantis Vytauto

na. Finansų komisija, gavusi

'

X Kun. J. Židanavičius, Am

M. Vienas

Ryga, VIII-23.

Valeckas P. 20 m. amžiaus be-

šaudydamas netyčia nušovė to

kaimo piemenį Valecką Ipoli

tą, 14 mt. amžiaus ir lavoną
paslėpė

krūmuose.

NEW YORK, rūgs. 14. —
Bahamas vienoj salų sulužo
ir sudegė orlaivis, kuriuomi
amerikietis Yancey su dviem
palydovais apskrido P. Ame
riką ir gryžo į J. Valstybes.

WASHINGTON, rūgs. 14.viršaičiai
nenori nei klausyti apie at
bas tikina, kad dalyvaudami
mainas prohibicijoje.
“Latvis” rašydamas apie lie
lAnti-Saloon lygos
tuvių—latvių prekybos dery-

jos atstovai turės ginti ir Lie

Wm. J. Kareiva
Savininkas
Del geriausios rųšies
lr patarnavimo, Baskit
GREEN VALLEY
PRODUCTS

tuvos interesus, nes vedamos

Visiems gerai žinomas biznierius
Adomas Stugis buvo išvykęs Lietu
von, kur su šeimyna praleido 3 mė
nesius. Dabar sugrįžo ir gatavas pa
Chicagos tarnauti savo kostdmeriams. Prista-

Apskričio išrinktoji komisija/0 anglls lr
d
« i Reikale meldžiami kreiptis:
1 surengimui pagerbimo.vakaro

ADAM STUGIS

gerb. Centro Raštininkei, p.

M. Vaičiūnienei, laikys pirmą

4642 So. Wood Street

susirinkimą antradienio vaka

Tel. Lafayette 0973

re, rugsėjo 16 d., Cicero, III., V

MARDUETTE JEWELRY
&RADIO
Savininkas R. Andreliunas
•

Užlaikau visokių
lukalnlų lr sidaorinlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių,
rekordų
ir t. L
Taisau laikrodžius
muzikos instru
mentus.

2650 West 03rd St.
Telefonas

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto lr sūrių.
4*44 SO. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

Chicago.

HEMLOCK

8380

A. ALESAUSKAS
MOTOR EXPRESS

Tunijių ir taisau players ir reprodueing pianus. Darbų atieku atsa
kančiai ir pigiai. Važiuoju J biie ku
rių miesto dalį.

WM. KANAPACKAS
6522 So. Rockwell St.
Tel. Repnblic 8305

Mes permufuojame-pervežame pianus, fomičius ir kito

kius dalykus.
Taipgi parduodame

anglis

už prieina

geriausios rųšies

miausią kainą. Musų patarna

pas p. Petrošienę, 1615 So. 50

KONTRAKTORIAI:

ĮVAIRŪS

Court.

, Chicagos teatre rodoma
“Tfcree Races East.” Daly
vauja Lillian Rotti.
Roosevelt teatre rodoma
“Anybody’s War” kur daly
vauja Moran ir Mark.
United Artists teatre dabar
eina veikalas “Follow Thru'McVickers teatre rodoma
Animal Crackers,” dalyvau
ja keturi Marx Broliai.
Oriental teatre rodoma
“Lašt of the Duanes.” Daly
vauja Geo. O’Brien.

Varšuvos konferencijoj Latvi-1,

PRANEŠIMAI
Są-gos

“R.”

įtakingesnių vietos laikraščių

T0WN OF LAKE ,

Moterų

Valeckas

sulaikytas.

J. Elizaldė.

leliunienę, 3251 S. Union Avė.

kes. Pranešta, kad jau visos

Rugpiūčio 8 d. Liepiniškių

derybos tuo juos įpareigoja.

Pas fin. kom. pirm. B. Ja- jai.

verta virš

VARŠUVOS KONFEREN
CIJOJ LATVIAI GINS
LIETUVOS REIKALUS?

TEATRUOSE

NUŠOVĖ PIEMENĮ

k. Vabalninku vai. ganykloje

J. Wersinski, 40 metų, sa
Be to da $5 aukojo.
vo nesveikas kojas išprausė
Draugija ir gi aukojo dėžę
benziną ir atsisėdęs užsirūkė
saldainių ir dėžę cigarų, kas
cigaretą.
naudos davė $7.
Atsidūrė į ligoninę SakoPiknikas išėjo labai gražiai.
ma, pasveiksiąs.
Svečias.

augo” redakcijoj, įvyko Chi- landa> sako’ kad Vytauto nur- sės žirgvaikis ir parašas “Vy
BUN00” PAVYKO.
ties sukaktuvėms minėti buvo tauto 500 metų mirties sukak
cagps Lietuvių Vytauto Ko
padaryta labai maža pradžia tuvės Chicago, III.
miteto finansų, parodavimų ir
— apie porą mėnesių, gi Šiuos medalius patartina Town of Lake. — Dr-ja Sal
spaudos komisijų susirinki
,
.
-v, ..
, , dabar, išrodo, visai kas kita. įsigyti kiekvienam taip, kad džiausios Širdies Jėzaus M. ir
-----’
’
maskuriame paaiškėjo, kad
tos darbas, kurį dirba Vytou- I5rodo’ kad spaho 26 d ’ Ash’ neliktų nei vieno, kuris meda M. rugp. 31. d. buvo surengus
“bunco party”, šv. Kryžiaus
. tr ...
• ■ ■ v
•
t land Auditorijoj bus tikra zo- lio neturėtų.
to Komitetas, jsisiubuoja. Ir
J
.
Medaliai nepaprastai pigūs, mokyklos kambaryje. Atsilandžio prasme, Lietuvių diena,
kolonijose ir komisijose dide
tik 30c. Be medalio niekas ne ke gražus būrelis tikrų priepirma šios rųšies šventė.
liu rūpestingumu ruošiamąsi
X Teko patirti, kad Metro bus įleidžiamas į salę spalio telių ir parėmė mūsų pramo
prie spalio 26 d., tai yra prie
gą. Draugijai įplaukė $20.
politan Wet Wash Laundry 26 d., laike iškilmių,
tos Vytauto sukaktuvių pa
buvo pradėta su trimis tuks- j Medalius galima gauti šiose Dėkojam visiems prieteliams,
minėjimo iškilmingosios die
kurie aukojo dovanas draugi
tančiais dolerių, gi dabar visa vietose:

nos.

Išrinktoji Komisija.

Vytauto Didžiojo 500 .metų saldainių, kas davė pelno $11.

mirties sukaktuvių

ko, labai gražūs.

rui, kuris pasistengė atvežti

, • • viską į parką ir aukojo dėžę

C H I C A G O J E
VYTAUTO KOMITETO
DARBAS ĮSISIŪBUOJA.

draugijų turime ją pagerbti. Kviečiame
dideliai ačiuoja p. S. Šambą- visas ir lauksime atvykstant.
Staniulienė, taip-gi

vimas yra

geras ir

greitas,

nebrangus.
Komiteto pritari sterdamo klebonas, ketvirtaVisos
komisijos
narės
kvie,
7126 So. Rockwell Street
rengiamą pagerbimui tos para
mą, renka skelbimus į progra- dienyje apleido Westsidę. Ji- pijos kiebono kun. L Drauge- čiamos dalyvauti.
Apskričio Į
Telef. Repnblic 5099
mo knygą, kurioj tilps Vytau sai atlankė Chicagos lietuvių ’iio. rpa vakarienė įvyks rugsė- nutarimu,
prie
šio bendro'
Mes pervežame daiktus ir į
Budavojam nanjas namus,
Namų Statymo Kontraktoriua
to atvaizdas ir aprašymas.
žymiausias įstaigas: šv. Kry-'jo 28 d. Vakarienės tikietai darbo kviečiamos visos kuo Statau įvairiausius namus prieinama dirbam cemento darbus - fun kitus miestus.
kaina.
damentus saidvokus, taipgi
P-nios pos prisidėti. Taigi kurios
Parodavimų ir tvarkos ko žiaus ligoninę, šv. Kazimiero smarkiai platinami.
7217
S.
CALIFORNIA
AVĖ.
akademiją, Šv. Kryžiaus Die- Šliogerienė, Mikšienė,
muro darbus, iš medinių pa
Teklė kuopos negalėjo dalyvauti Apmisija pasitarė dėl parado
Telefoną* Hemlock 5524
darom mūrinius, apmurinam
reikalų, nutarė atspausdinti vo Apvaizdos, šv. P. Gimimo, Barauskaitė ir Agota Kairai- skrityje, dabar yra prašomos
Phone
Virginia
2054
Tirginia
20f
t
_
nolia
.
tifeietus
platina
atsiųsti
į
šią
komisiją
savo
medinį namą po vieną plytą.
automobilistams lapelių su lo šv. Jurfcio ir k. parapijų baž
[ VlLUSlAS
JOSEPH
VILIMAS
• ATMINK SAVO
nares,
gi
jei
da
nėra
išrink

Atrodo mūrinis, po to jau nekiu
parašu:
“Lithuanian nyčios, gėrėjosi mūsų tautie
Namų Statymo
NAUDAI,
reik pentyt. Turim namų ant
nuveiktais
darbais
ir PIKNIKAS KATALIKIŠKAI tos, tai kviečiamos kuopų val
Day, Grand Duke Vytautas čių
Kontraktoriua
Kad vesdamas visus reikalus per
dybų narės. P. Vaičiūnienės
pardavimo ir mainymo.
SPAUDAI PAREMTI
Quincentenary,
October 26, jiems linki ištvermės darbuo

centralinio

M. ZIZAS

MES

MŪRGIČIAI-PASMLOS

Paro se ii katalikiškame veikime
komisijos susitarimo bei vienybės.

PAVYKO.

Ashland Auditorium”.
davimų ir tvarkos

pirmininku išrinkta p. J. Mic-

X Šią savaitę grįžęs iš Pit-

yra mums

žinoma, todėl visos

visoms

bendrai

sekretorium

<550 So. Rockwell Street

Telef,

Republlc

6396

D. GRICIUS

Marąuette Park. — Rugsė

p. V. tsburgh’o Marijonų misijonie- jo 7 d. įvyko piknikas draugi
Duoba. Neužilgo
sušauks ir rius kun. J. Vaitkevičius ir jos šv. Kazimiero Kar. pa
apsistojęs “Draugo” namuose rėmimui katalikiškos spaudos.
kitą komisijos susirinkimą.

keliunas,

darbuotė

AUT0M0B1LIAI

ETotū ir plymouth

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip lr
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.
Kainos prleinamiausios.

JOHN PAKEL & CO.

PETRAS GRIBAS

, tt tavl H U P M 0 BIL E

W. & L ELECTRIC CO.

nauja

Bridgeportietis

Urba. P. Kiras

kun.1 f

turėjo gerą

“linkį’?: laimėjo net dvi anti.,
B '* 5 ’ H
5
X Pastaromis dienomis va

gis pavogė Bridgeporto žino

mo biznieriaus brangų automo
bilių, kuris stovėjo

priešais,

jo biznio vietą

Halsted

ant

gat. Policija automobilio dar

nesurado.

i*

X Vytauto Didžiojo mirties’
sukaktuvių

paminėjimui me

dalius (auksuotus) jau įsigijo

PENTUOJAME AUTOMOBILIUS
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se
nų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas
pilnai garantuotas — kainos žemos.
Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, s&imanizuojame ir atliekame visą “body and fender work.”
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
kiais reikalais kreipkitės;

ROXEE AUTO PAINTING SHOP
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas
907 W. 35th ST.
CHICAGO, ILL.

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

2650 West 69 Street
Telef. Hemlock 4576

FOUR LEAF CLOVER
CONSTRUCTION

U. DOMBROW8KI A SON

į
A. M. BUTOHAS
a
| Maliavų ir visokių geležinių
Kaina 1845.00 F. O. B.
jei manai pirkti karą. pirmiausiai daiktų (hardware) krautuvė,
ateik pas n.us Ir persitikrink, kad
....
.
..
pas mus rasite geriausios rųties au- j Atliekame maliavojimo dartomobiltus ui lemą kalną.
Į._ ,
.
.
.
Taipgi turime Įvairių įvairiausių
lauko ir Vidaus, taipgi
vartotą karų ui labai mažą kainą. !p]Umerio, taisome elektrikas,

809 West 35th Street
CHICAGO

TEL. BOUL. 0411 ARBA 0774
Visados sutaupysi

436 W. 45 St.
Yards 2124
Arba

2100 W. 23 St.

Skoiinam pinigus ant Namų.
Parduodam
turtą.

visokį

lr lšmainom

Padarom davernastes lr Pirkimo
bei Pardavimo Notariallškus raštus
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Yra pamatu musų Pasekmlngumo.
MES
GVARANTUOJAM SAVO
ATLIKTĄ DARBĄ.

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

J. NAMON & CO.

Ganai 5065

Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Western Avė.

Telefonas Canal 7222

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktoriua
Maliavų ir sieninės popteroa krau
tuvė. Naujaa atakas.

2224 So. LEAVITT ST.

daaig išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus.

Fundamentai
Cementiniai bloksal
Garadžial, porėtai
2 metų lakto ifookėjimui
Taipgi budavojam visokius naujus
namua

CHICAGO

M. YUSZKA
Plnmbing & Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Telefonas Grovehill 1038

ĮSRENDAVIMUI
Rendun 4951 Laflln, 6 kamb. pe
čium šildomi, karštas vanduo. Renda
|86. Stewart 2541.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
A

,

■■■?■■■■'2.................

««■,:, -a

Reti bargenai ant rakandų. 128
Ko. Ham.lln avė., 2 apt. Nevada 2210

35 plienu Išraižytos Kalėdų korte
lės, pulkus vokai, 91 su prls. A. W.

Tboma, Mlnneral Point, Wis.
Grojlklls,

Elėktros kontraktoriai, suvedam Švie Sapos Telef.
sas lr Jėgą. Elektros reikmenos ir Hemlock 2847
fikščierlal.

8014 West 47 Street

GRABAM PAIGE

JONAS PUDZIUVELIS

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau naujus namus ir pertaisau
senus. Senus namus priimu į mai
Ofisas ir Rez. nus.

J. C. ENCHER & CO.

a

Tel. Lafayette 7674

2452 WEST 69th STREET

rašo veikalus apie katalikiš- .Nors oras buvo nelabai patoTel. Lafayette 8642
Spaudos komisijos nariai kus kapinynus, vienuolynius '.gus, nes tik po lietaus, bet sve
lr 2384
4401 S. Mozart St.
Geriausios
Rūšies
Automobi

pasitarė kaip tinkamiai gar įžadus ir keturdešimtės pa- įčių daug
susirinko.
Kurie
liai.
sinti spaudoje Komiteto ir
GENERALIAI KONTRAKTORIAI
maldas. Juos visus galėsime tik buvo, visi norėjo paremti
Ateik pažiūrėti musų nau Real Estate lr visokia apdrauda.
jo komisijų bei skyrių darbą
Notary Public
pasiskaityti “Laive”.
katalikiškąją spauda. Be ko
jausių DE SOTO ir PLY
Skyrius 4429 So. Fairfleld
ir kuodaugiausia rašyti spau
X Šv. Onos draugijos vai- kito, buvo ir prakalbų. L. ŠiMOUTH Chrysler išdirhystės
doje apie Vytautą.
dyba nutarė šaukti visuotiną mutis, “Draugo” redaktorius
automobilių už labai prieina
Vytautietis.
susirinkimą ateinančiame spa- laibai aiškiai išrodė spaudos
Generaliai Kontraktoriai
mą kainą
lio m. 12 d. Aušros Vartų sve- naudingumą,
taip-gi reiškė
Real Estate
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. i
BRIDGEPORTO ŽINUTES.
padėkos žodį
šv. Kazimiero
tainėje 3 valandą po pietų.
2621 WEST 71 STREET
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
Kar. draugijai. Toliau kalbėjo
X
Aušros
Vartų
parap.
cho
Telefonas Hemlock 0307
GAGE PARK MOTOR
X Veik visi L. Vyčių “spul
visiems
žinomas Marąuette
ras
jau
pradėjo
po
atostogi

Rez. Grovehill 1680
SALES
kos” direktoriai įsigijo Vy
Parko namų budavotojas ir
nes
pamokas.
Pirmiausia
pra

Joe Bagdonas, Savininkas
tauto
Didžiojo sukaktuvių
Pbone Republlc 4949
kontraktorins p. J. Gricius,
dėjo
ruoštis
prie
J.
E.
vys

5625-27 S. WBSTERN AVĖ.
paminėjimo medelius.
kupo sutikimo ir Vytauto su J. Kabelis ir V. Stankus. Ant
Telefonas Prospect 5009
X Pas lietuviškų
prekių
kaktuvių minėjimo. Nutarta, galo kalbėjo kun. J. Jasevi
importuotoją p. Stulpiną bu
Moliavojimo Kontraktorins
kad kurie nariai nesilankys į čius. Visi kalbėtojai pabrėvo atvykę lietuviai net iš
Omahos, Meta Papirko, pamoku, negrės n5 b«dnyao. jto
remtr tat
Mes mollavojlme, dekoruejame lr
i Jei TamistS nori pirkti Automo- ilpopertuojame
je giedojime, nė pramogose ,spaudą,
visokius
namus.
bil), pirmiausiai prašome ateiti pas
daug saldainių, mėsos ir stri
Musų
kainos
labai
pretnamos
lr
dar
Šv. Kazimiero Kar. draugi- mu» ,r p«n*tyti hupmobile įsai
dainavime dalyvauti.
melių.
1 .
. .modelių, kurie tikrai Tamistas nus- bas garantuotas.
X Lietuvos Maisto B-Vė ja reiškia padėkos žodžius VI- tMiins savo gražumu, greitumu, lr
X Gerai žinomas’,namų sta skubiai siunčia iš Kauno savo 1 siems kalbėtojams, publikai
6127 S. Maplewood Avė.
^aukščiau*' Kalna' ,11Mtytojas, ir Chrysler sales rūmo
Tel. Lafayette 6197
produktų Aušros Vartų par. ir darbininkams, kurie darba- '
BALZEKAS MOTORS
eavininkas, p. M. J. Kiras, da
bazarui, o svarbiausia paleng- vosi piknike, k. t. p. D. Jakas,
6012-14 So. Kedzie Avė.
lyvavo So. Chicagos lietuvių
vinti ir paskaninti vakarienę, K. Šimkus, S. Staniulis, ir p.
Not Ine.
Telef. Republrt 9004
parapijos bazare, kur klebo

S. L. FABIAN & CO.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

victrola,

228 No.

Pine

Namą Telef. avė. kreiptis po 4 v. v. Brown.
Republlc 1422 • Barberio Ir chlropraktiškos kėdės,

JOHN YERKES

Plumblng A Heatlng Lietuvk
KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins

BRIGHT0N MOTOR SALES įdedame šilto vandens pečius
FLUMBF.RIH
INC.
Turiu patyrimą per daugelį metų.
ir tt. Kainos prieinamos.
Darbą atliekų greitai lr pigiai.
Savininkai: Vainoras, J. Lankys
4414 So. RockweU St.
2212 SO. O AKLE Y AVĖ.
Telefonas Lafayette MM
Telef. Canal 0410
3962 Archer Avenue
Tel. Lafayette 4689
A

A-l padėty. Flgial 721 W. Washington.

REAL ESTATE
Išvažiuojam, tuoj reik parduot 2
augščlų plytų namas, cement. betzm.
2 karų gar. už jūsų pasiūlymą. Sav.
1840 Nė. Oakley Blvd.
Lotad 80x125, 4 kamb. ndmas, 92,890, {mokėt 9200. 985 mėn. 3539 No.
Ozark. lArkawanna 7671.
GLENCOE
820 Greenteaf avė naujas 9 kamb.
namas, S maudynes, eztra lav., 2
karą gar. A-l locatlon, lotas pa.dailtntas. Kaina 966,000. Sav. Tel.
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