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Telefonas: Roosevelt 7791

METAI-VOL. XV

Meksikoj Vis Dar Nėra Tikėjimui Lasvės
šventasis tėvas maldininkams

ĮŽYMIOSIOS ŠEIMENOS ATMINIMUI

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PRANEŠĖ, KAD YRA SVEIKAS

UŽ AUKŲ SKELBIMĄ NU-! Nuo filosofų neatsilieka maBAUDE “V. {RYTOJAUS” tematikai, fizikai ir astronoREDAKTORIŲ
jmai. Njutonas mirė 85 metų,

PASILIEKA SAVO VIETOJE

Ungarija Prabilo Sutarčių
Keitimo Klausimu
TIKĖJIMO LAISVES VAR
ŽYMAI MEKSIKOJ

-----------! Gausas ir Galiliejus — 78, Ko“Vilniaus Rytojaus” redak- pernikas — 70, Flamarijonas
torių p. Navikų lenkai 200 — 83, Laplace — 78, Hansezlotų arba 1 mėn. kalėjimo nu- ’nas, pasižymėjęs “mėnulio tabaudė už tai, kad paskelbė su belėmis” — 79.
rašą aukojusių nuteistoms ANegali nusiskųsti ir dailini
dutiškio lietuvaitėms, kurios nkai. Ticianas sulaukė beveik
buvo neteisingai apkaltintos 100 metų, Mencelis — 90, Midėl įvykių bažnyčioje.
chalangelo — 89, Cornelius —
Laikraštis dėl tų sųraš-ų ne 84, Leonardo da Vinči — G7,
buvo uždraustas platint, nes Rembrandas — 63. Tačiau
draudimo skelbti nėra. ‘M. L? Diurer’is gyveno 57 m., o Rafaelis gyveno ik 37 metus.
Poetų ir rašytojų irgi yra
TELEFONAI AUTOMATAI
ilgaamžių.
Volteris gyveno 86
LAISVĖS AL.
metus, įGetė ir Tolstojus —
Žmonių patogumui arti po 82, Calderonas — 81, Vymiausiu laiku Laisvės Alėjoj landas — 80, Klopštokas —
bus pastatyta trys telefonai 79, Ulandas — 75, Petrarka

-

VOKIETIJOS MINISTERIŲ KABINETAS

Šie namai, užvardinti Stratford Hali, yra Virginijoj. Kitados jie prigulėjo šios ša
ŠVENTASIS TĖVAS UŽ
lies įžymiąjai Lee šeimynai. Namai pastatyti 1729 metais. Juos pastatė Thomas Lee.
TIKRINO MALDININKUS,
Šio žmogaus du sūnų vėliau pasirašė Nepriklausomybės Dekliaraciją (pareiškimą). Pa
KAD YRA SVEIKAS

skiau šiuose namuose gyveno kiti įžymieji Lee. Be kitų gen. R. E. Lee. Pastarojo at

MEXIC0 CITY, rūgs. 16.
minčiai namai bus ir išlaikomi.
•— Atidarius Meksikos kongre , ROMA, rūgs. 16. — Šventa
so sesijų prezidentas Rubio sis Tėvas audiencijon priėmė FORDO PAŽIŪROS Į ĮVAI
KELIOS BONŲ LAIDOS
ifraneflzus
maldininkus
—
ka

skaitė savo pranešimų.
RIUS REIKALUS
Lapkričio rinkimais ChicaPrezidentas savo praneši talikų organizacijos “Enseiginment
Libre
”
narius.
• gos piliečiams bus įduota bal
me tarp kitko tvirtina, kad
, PARYŽIUS, nigs. 16. —
Nušovė policmoną
Į
maldininkus
kalbėdamas
suoti kelios bonų laidos — automatai. Vienas jau stato — 70, Heine — 58, Dantė —
Meksikoj visi tikėjimai ir jų
Automobilių gamintojas Ford,
Leon
Davis,
negras,
gyve

27,950,000 dolerių. Skiriami į- mas netoli Įgulos bažnyčios 56, Moljeras — 51, Lesingaa
pildymas bus pakenčiami ir užgynė užsieniuose skleidžia pirm apleisiant šį miestų, lai
nus
namuose,
1134
West
111
•vairiausiems mieste gerini įprieš vidaus reik. ministerijų. — 52. Trumpai gyveno Šile
gerbiami. Bet įstatymai tuo mas žinias apie savo sirgimų. kraščių atstovams štai kų prat
gat.,
rūsy
išgirdo
kažkokį
bilPijus XI pareiškė, kad yra •nešė;
mams.
atžvilgiu turi būt vykinami.
Kiti du bus pastatyti toliau — ris — 46 m. ir Baironas — 36
,<17sį.
Pamanė,
kad
tai
vagis
įsveikutėlis. Tarp kitko sakė:
1. Jis1 pasiketinęs automobi
vienas prieš miesto sodą, — m*
į ajpm
Einant įstatymais, katalikų
«ir pašaukė policijų. Neužilgo
Žuvo
15
metų
va
:
kas
lius
gaminti
užsieniuose,
kad
antras prieš Apygardos Teis-' Iš komponistų Anberis, CW
tikėjimui laisvė perdėm suva “Ligi šios dienos popiežius nereikėtų jų siųsti iš Ameripamote eistephen \Valsh, 15 metų4mą. Už 3 minučių pasikalbėk,tuhini ir Saint Saens 8L,lankė
ržyta. Pamaldos gali būti tik yra sveikas, kas tiesa pilnai
’
nantj vyrų. Šovė ir nužudė
,4016 W. Monroe /gat., įsilipė jimų bus imama 20 centų.
I'P°
metų, Haydnas
bažnyčiose uždarytomis duri sveikutėlis, kaip patys maldi- kos.
policmoną, atvykusį į jo pa
mis. Tikėjimo pamokos taipat •ninkai mato. Kas liečia ateitį,’ 2. Jis savo darbininkams kvietimų. Manęs, kad tai va į stiebą ir palietė ranka elek
“R.” Rosini — 76, Hendelis — 74,
Vagneris — 70, Berliozas —
tros vielą. Nukrito ir mirė.
tik bažnyčiose gali 'būt veda •popiežius yra Dievo rankose Europoje mokėsiąs tiek, kiek gis.
.( '
66,
Bachas — 65, Bethovenas
mos. Kunigams uždrausta ga iir jis negali būti geresnėse ra moka Amerikoje.
SUSIPRANTA
Taip bent aiškinasi negras,
— * 56 ir Lully — 54. Iš jaunų
tvėn išeiti kunigiškuose rū nkose. Taipat Dievo valia te • 3. Jis įsitikina, kad Ameri t Nušautas yra policmonas SAUSIEJI KOVOJA SVE
buose.
būnie šiandie, kaip ji buvo va koj pramonė į metus vedama 'McCann iš Morgan Park sto TIMŠALIŲ “ATSTOVYBĘ” Dotnuva. Tai buvusi kiek mirusių kompozitorių tenka
vos, 9 m7nesius. Kiti i 3 mėkar, ir tebūnie ateity.”
sulenkėjusi parapija. Tačiau paminėti: Šubertas — 31 m.,
ties.
nėšiai pašvenčiami ūkio dar
AVASHINGTON, rūgs.
susipratimas pradeda kilti. Ne Mocartas — 35, Mendelsonas
MINISTERIŲ KABINETAS
bams.
— Kas dešimti metai visoj ;maža veikia kun. A. Jakas, — 38 ir Šumanas — 46 m.
UNGARIJA SUPURTĖ
PASILIEKA
Skalbyklų savininkų
“T.” iš “R.”
4. Jis pilnai įsitikinęs, kad
šaly pravedamas cenzas —Jo rūpesčiu išplatinta apie 200
T. S. SUVAŽIAVIMĄ
suvažiavimas
netolimoj ateity visam pasau
•gyventojų suskai tymas, ir ei-!egz. “M. L.” ir apie 50 egž.
BERLYNAS, rūgs. 17. —
Šios šalies ir Kanados ska nant gautu skaičiumi Skiria-’,kitokių kat. laikraščių.
GENEVA, rugsėjo 16. — T. ly bus įvesta prohibicija.
SERGA PREZIDENTO
Vokietijos kanclieris Bruenilbyklų
savininkų
organizacijos
Sąjungos
suvažiavime
kilo
ne
•ma
į
kongresą
atstovybė.
,
g,
p
avasar
į
įsikūrė
Angelo
SŪNUS
ng turėjo pasitarimų su prezi
“
Laundry
Owners
’
National
SUMANYMAS
SPECIA

paprastas
triukšmas,
kada
UŠiame
atsitikime
svetimša1
,
g
arg0
vaikučių
kuopelė,
kuri
dentu von Hindenburgu. Su
Association of United States liai gyventojai neišskiriami išjtūri jau
LIAM, KOMITETUI
narins. Rugpįūč.io
AVASHINGTON, rūgs. 17.
tarta ministerių kabinetui pa • n gari jos atstovas grafas Al
and
Canada
”
apie
3,000
na

.piliečių tarpo ir tokiu būdujg
įsisteigė “Pavasario” i 17. — Prezidento Hooverio
silikti savo vietoje ligi susi bertas Apponyi iškėlė taikos
I
GENEVA,
rūgs.
16.
—
Fra
rių
turi
suvažiavimų
Chica
•kongreso atstovai ir juos ko-^uopa^ į kurių įsirašė 32 na-,sūnus
Herbert apleido darbą
rinksiant naujam parlamentui. /sutarčių pertaisymo klausimų.
ncijos
užsienių
ministeris
Brigoj.
'
j
•ngrese atstovauja,
“M. L/’ |AVestem Air Express ir atParlamentas išspręs, kas tu Jis kalbėdamas pareiškė,
riai.
and
turėjo
pasitarimų
su
An

i
Sausieji
gaivalai
dabar
pa

Jvyko į Rapidan — prezidento
rės būt respublikos valdžios jog santarvės valstybės netuglijos
užsienių
sekretorium
Parduoda
savastis
gilo
kovoti
tą
svetimšalių
“
at

stovyklą.
■rėjo teisės pačios vienos da
priešaky.
NYKSTA VĖŽIAI
Henderson
Europos
valstybių
stovybę
”
kongrese.
Jie
reika

Baltuose Rūmuose užginta,
iryti taikos sutarčių be nugaCook apskrities būto kamunijos
sumanymo
klausimu.
lauja,
kad
kongresan
atstovai
Rokiškis. Čia kai kurie ūki- kad jis pavojingai sirgtų. Tik
VON HINDENBURG KO dėtų valstybių atsiklaueimo,
. bary 337 pradėta parduoti sa
būtų
skiriami
remiantis
vien
kadir pasidavimo dvasioje.
ninkai upėse merkia linus. Del pranešta, kad jo sveikatai šu
Po to pasitarimo pranešta, vastis, už kurias nemokėti mo
VOSIĄS REAKCIO
piliečių
skaičiumi,
to, tur būt, trokšta žuvys ir 'stiprinti ims du ar tris mėkad Briando sumanymas bū kesčiai (taksos). Daugelis žmo
NIERIUS
1$ AIRIJOS PARTRAUKIA siąs pavestas specialiam ko •nių nemokėjo, nes mokesčiai i Sausieji yra nuomonės, kad nyksta vėžiai. Tatai labai ne- nesiūs.
MI TRAKTORIAI
mitetui vietoje šeštosios poli- peraukšti ir atrodo neteisingi. .tada Kongrese būtų mažiau gera
“M L ”
BERLYNAS, rūgs. 17. —
atstovų
ir
jų
tarpe
toli
ma

GEISKING SUIMTAS
tniės
komisija.
Nes
komisija
Norima parduoti apie 300,Vokiečių fašistų laimėjimas
žiau
Slapiųjų.
DUBLINAS, rūgs. 17. — Iš tų sumanymų būtų palaidoju 000 atskirų nekilnojamų savaGARSIŲ ŽMONIŲ
pastaraisiais rinkimais negali
Fordo
dirbtuvių
Airijoj
į
ALOUISVILLE, Ky., rūgs.
si,
gi
komitetas
jį
palaikys
AMŽIUS
įsčių. 'Gal tik viena pusė to bus
palaužti prezidento von HinŪKININKAI
SUĖMĖ
17. — Chicagos policijos ieš
parduota. Kiti savininkai krei
denburgo nusistatymo ginti meriką — J. Valstybes, pir gyvuoju klausimu.
AGENTĄ
Pasirodo, kad rimtas, kas komas Ted Geisking, Indianos
pės į teismus sustabdyti par
respublikų nuo reakcionierių, maisiais šių metų 7 mėnesiais
išsiųsta 6,500 traktoriai.
dienis, kad ir sunkas, proto piktadaris, pagaliau čia suim
AUTOMOBILIŲ fAUKOS davimą.
kurie nori įvesti diktatūrų.
FOND
DU
LAC,
Wis.,
rū

Amerikai yra pigiau trak
darbas išeina žmogui sveika- tas. Jis įtariamas Chicago
J. VALSTYBĖSE
Vokietijos parlamentas tu torius parsitraukti iš užsienių,
gs. 17. — Ūkininkų būrys nu ton ir ilgina jo amžių. Tai į- Tribūne reporterio Lingle nu
Pakviestas gubernatorius
rės 575 atstovus.
tvėrė ir policijai pavedė pro- rodo garsių žmonių gyvenimo žudyme.
negu namie juos pirkti.
,Rytoj Chicagoj pagerbti hibicijos agentą W. M. Gra- ilgumas.
fancūzu lakūnu Coste ir Bell- ves, kurs norėjo gauti papirSPROGIMAS IŠKILMIŲ
SUIMTA 35 ĮŽYMIEJI
Ilgu amžium pasižymi filo CHICAGO IR APYLINonte
į
pokylį
pakviestas
ir
gu

kimų
iš
ūkininkų.
Agentas
suLAIKU
ŽMONES
sofai. Taip antai, Zenonas su KĖS. — Dailus oras ir vėsiau.
bernatorius Emmerson. Poky ispenduotas.
laukė 98 metų, Vundas — 88,
lis įvyks Sherman viešbuty.
PINIGŲ KURSAS
MEXIC0 CITY, rūgs. 17.
LIMA, rūgs. 17. — Kariško
Lamarkas — 85, Spenceris —
I
BUVUSIS KARALIUS
— Minint Meksikos nepriklau ji Peru respublikos valdžia
83, Kantas ir Šelingas — 79,
Lietuvos 100 litų . .SIOO
Francūzu lakūnu
i
VYKSIĄS Į PARYŽIŲ
somybės dienų de lai Constitu- suėmė 35 įžymiuosius šalies
Šopenhaueris — 72, Leibnicas
Britanijos 1 sv. sterl
4.8»
tion aikštėje, kur buvo susi politikus ir kariškius. Tarp AVASHINGTON, rūgs. 17.
Francūzu lakūnu Coste ir
PARYŽIUS, rūgs. 17. — — 70, Šleiermacheris — 66,
Francijos 100 franko 3.91
rinkusios žmonių minios, įvy įsuimtų yra gen. Ponce, kurs — Paskelbta, kad nepaisant Bellonte į Chicagą trumpai Gauta žinių, kad buvusia Ru Hėgelis — 61. Tik Fichte ir
Italijos 100 lirų
5.2}
ko sprogimas. 1 asmuo žuvo tšios kariškos valdžios vardu gyvavusių kaitrų, vaisių der svečiuotis atvyks rytoj. Jų munijos karalius vaikiukas Spinoza mirė, palyginti, jau
Belgijos 100 belgų
13.9*
ir 12 sužeista. Policija veda kituomet buvo užėmęs šį mie lius visoj šaly būsiąs kuone dviejų pagerbimui bus suren Michail su motina čia atvyk ni: pirmasis 52 metų, o ant
Šveicarijos 100 frankų 19.3'
stų.
tardymus.
normalus.
gtas
pokylis.
siąs
lankyti
mokyklą.
rasis — tik 45.
Hl
ii
Vokietijos 100 markiu 23.8

CHICAGOJE

rūgs.
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vena. Milijonai darbininkų neturi dafbo. To
kių padėtį getai mokėjo išnaudoti ekstremlšUein* kasdien. Ilakynu sekmsdMnltte
tal — fašistai ir komunistai. Vieni žadėjo
PRMtfUkERATOg KAINA: Metams —
fa
eidami Mussolinio
n* Metų — 6S.SO, Trims Mtaeslejms — 91.99. Tienam krašto būklę pagerinti,
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams |7.99, Pusei Me
keliais, atblokšdami į šalį jam uždėtas karo
tų — 94.99, Kopija .99c.
Bendradarbiams Ir korespondentams r*jS/ų negrų- obligacijas,
nusikratant respublikoniškos
■aa. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlMundlama tam
ivarkos; o kiti siūlė žemiškų “rojų”, sekant
Uksini palto Šankių.
Redaktorius priima — nuo 11:99 Iki
nU
Rusijos diktatūros pėdomis.
Skęstantis, sako, ir britvos griebiasi.
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 9 Taip buvo ir Vokietijoj. Vieni ekonominį kri
zį manė pušalinti fašistine diktatūra, kiti ne
vai. po piet
darbu panaikinti žadėjo komunizmo pagal
ba. Bet, vis vien nei vieni, nei kiti didžiumos
“DRAUGAS”
nelaimėjo. Saro nusistatymo vykinti negalės.
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Prezidentas Hinderbiirgas padarė griežtų pa
Publlshed Daily, Except fiunday. »
reiškimų, kad jis viskų darys apsaugojimui
BUBSCRIPTIONS: One Tear — »«.•#. Blx Montlu
e— IS.Se, Three Months — 99.99. One Montn — 76c, Vokietijos respublikos nuo bile kokios dikta
Bnrope — One Tear — 97.99. Blz Months —• 9<-«9
tūros, ar ji bus fašistinė, ar komunistinė.
Oepy — .esc.

“DRAUGAS*

Trečiadienis, Rūgs. 17, 1930

U O A S

NlPAVYKO ĮŠMUGELIUOTI.

Aplink Afriką.
Prof. K. Pakštai
KETVIRTAS LAIŠKAS

Freetown — Sierra
Sostinė.

nymo ypatingų priemonių, to
dėl Ir čia stipriai pasireiškia
Kad trumpiausiu laiku savotiškas antisemitizmas. Eu
daugiausia pamatyti, grupė ropiečiai negrų akyse turi di
mis susidėję samdėmės auto delį autoritetų, bet Syrijos atuomi pasi
mobilius ir važiavom už mies rabai negali
to apylinkių apžiūrėti. Ilgų džiaugti, nors vietoje garbės
laiką pylė smarkus tropiškas jie susirankioja pinigėlių.
Freetown*e ir ypač apylin
lietus ir rūkas buvo aptrau
kėse vyrauja Magometo reli
kęs kalnų sketeras. Todėl ne
galima buvo pagauti visų gija, žinoma, labai persunkta
negrų stabmeldiškais burtais
šios vietos gražybių, tačiau
ir papročiais. Yra keletas
kalnai, pakriaušės, gilūs grio
Advertlelng ln “DRAUaAfl' brings bent reealta,
Visai galimas daiktas, kad prie tokios viai tarpukalnėse, upeliai, katalikų ir protestantų bažny
▲drertlslng ratas on appllcktlon.
čių. Katalikų skaičius čia esąs
komplikuotos parlamento atstovų sudėties nei
“DRAUGAS“ 2334 S. Oaldey Av„ Clilcage parlamentas galės veikti nei koalicinės vy kriokliai, vingiuotas kėlias labai žymus; turi jie gan di
Laivui “Prezident Jeffersbn” atplaukus į San Francisko,
einąs į kalnus vis aukštyn ir
delę
katedrą,
o
jų
mokyklos
riausybės nebus galima sudaryti. Del to rei aukštyn per miškus ir retus
J. A. Valstybių uosto valdininkai sučiupo didelį opiumo šmu
mieste
ir
provincijoj
esą
per

spėti, kad šio parlamento dienos nebus il krūmus, kur auga palmes, bagelį $34,500 vertės. Opiumas buvo suptl/dctr... 300 bliliinėso
DIENOS KLAUSIMAI kia
pildytos
ir
šimtai
norinčiųjų
gos. Prezidentas jį paleis ir vėl paskelbs nau obabai, mango ir kiti keisti
dėžutėse, kaip viršui atvaizduojama.
negalį
į
jas
patekti.
Negras
jus rinkimus.
medžiai davė mums suprasti,
VOKIETIJOS RINKIMAI.
šoferis man pasakojo, kad vai
Mums rodos, kad kultūringoj vokiečių kad šis kraštas turi labai pui
džios mokyklose mokina tik
tautoj
parlamentarizmo
žlugimui
pavojaus
kių
ir
nepaprastai
įvairių
gam
Vokietijos vyriausybė buvo paleidusi
anglų kalbos, o katalikų mo
nesusidarys.
tų,
turtingų,
amžinai
žalių
aug
pdrl&tnentų ir paskelbusi naujus rinkimus,
kyklose mokinama >ir vietinių
—---------- Rašo prof. Kampininkas. —
menijų. Visas į jūrų atsuktas
pasitikėdama pagerinti vidaus politinę pa
kalbų, dažniausia mendi kal
“Eltos” žiniomis, visi Vilniaus lietuvių JSierra Leone pakraštys išrodėtį ir manydama, kad, jų remiančios parti
ba, kuri čia labiau išsiplatinu
PROF. KAMPININKO
jos pilniausia rinkimus laimės. Bet praeitą laikraačitti reiškia didelį pasipiktinimų, kad dė kaip besišypsanti kaukė, si. Be Mendi tautos, artimose
RADIO.
sekmadienį įvykusieji rinkimai visai kų kitų viena Nepriklausomos Lietuvos knygų leidi- kurios užpakaly slepiasi daug miesto apylinkėse gyvena dar
4. Kūdikis ant motinos rankitQg tautos; gussu ijį. “Ropę sunkiau sugraužti, ne
parodė. Rinkimai išėjo taip, kad ne tik se- mo bendrovė rengiasi išleisti lenkų rašytojo nemalonių siurprizų: geltonaįkų.
Slpnlrpvi.ėin'ii« rnnmnu
‘‘TTtrnimi
ir Irnrdn” sai
faUDai,
.
...
sai drUJTVS.
drugys, biaUTŪS
biaurūs taupai,
gu
į
klausimus
atsakyti
”
.
nųjai vyriausybei susidaro pavojus, bet jie Senkevičiaus romanų “Ugnimi ir kardu
meni ir Limbą,
miego liga, kraujų nuodijan
ir pačiai respublikos tvarkai grųso pagriau “Vilniaus Rytojus”, pa v., šitaip išsireiškia:
“Draugo” No. 215 pavožo-j 6. Voldemarui.
“Nesinori tikėti, kad lietuvių bendrovė leis tys saulės spinduliai ir kito Freetown miestas daro vi tiems mano kampelio lanky-į 7. Iš atostogų.
ti pamatus.
kios nelaimės, gręsiančios ne dutiniškų vaizdų. Namai daž
Laimėtojais rinkimuose išėjo sočiai — tų veikalų, kuriame lietuvių tautos vardas
8. Paimti skylę, apjuosti
niausia mūriniai, dviem, trims tojams pastačiau 10 maenių
atsargiam europiečiui.
fašistai, kitaip vadinami monarcliistai, ir ko sąmoningai pažemintas ir garbė skaudžiai įklausimų,
manydamas,
kad,
bleka,
pridėti du dugnu ir
aukštais. Kai kur yra ir medižeista
”
.
Pasak
laikraščio,
per
daug
stveriaPrivažiavom iki Hill stoties
munistai. Reiškia, kraštutinieji dešinieji ir
sųkaltų iš lentų. Gatvės anot to priežodžio, lengviau vienam jų skylę pradurti.
į cemmtttotos,
fcraštutinieji kairieji. Fašistai pirmiau par mas. leūky rašytojų, kurių retas, ypač XIX ir paskiau grįžome atgal, ne8
bus ropę sugraužti, negu į
9. Tinginys.
pabaigoj
ir
XX
amžiaus
pradžioj,
ne6ia
baigėsi
puikus
cemenamziaus
lamente turėjo tik dvilykų atstovų, o dabar
10. Ant Ashland,avė. po til
piltos raudonu žvyru. Krautu juos atsakyti.
ra
nepalankiai
atsiliepęs
apie
Lietuvą.
jtuotas plentas su cementuo- vių labai daug ir beveik vi Bet, štai, vienas feinart čika- tu ties AVilsono kompanijų.
turės 103; komunistai turėjo 54, o dabar *utais ravelials vandeniui nurės 76. Sočiai demokratai neteko penkiolikos
sos jos pardavinėja pigius au gietis, geras mano kosti umeGal niekur kitur darbininkų kooperaty- bėgti. Sugrįžę miestan skubi deklus, Etirbpos fabrikų paga ris, atsakęs į tuos klausimus Seniau žmonės sakydavo, ir
atstovų. Kitų partijų sąstatas nedaug tepa
vės taip gerai nesilaiko, kaip Belgijoj, kur nofti į paštą bent keletą atvi mintus. Mat ir negrai /įpran man šiaip da dreptelėjo: sun knygose rašydavo, tokį posasikeitė. ,
; įį ' /
kį: “Geriau mokėti vienas
reikalauja____
Nors senoji Vyriausybė daro pastangų veikia 342 liaudies namai, kuriuose įsteigta račių pažįstamiems pasiųsti ta jah "r6dytiš
kiau xinan yra ropę graužti, darbas gerai, negu daug, o
susitarti su kai kurioms partijoms dėl koali instrukcijų, švietimo ir informacijų centrai. Pašto rūmai poprasti, bet er- daug pįgįos> rėkiančių spalvų1,negu į klausimus atsakyti,
blogai”.
cijos, tačiau to padaryti neturi jokios vilties. [Prie belgų kooperatyvų liaudies namų yra dvds ir dirba juose daug vai- mąnUfaktūros. Gatvėse pilna , Prašau atsiversti “Draugo”
gĮa verda visas jų gy- No. 215 mano kampelį ir- pa- Šiandie kitaip yra. Ana,
Su fašistais nesusitars, nes jie stovi už įve- l aideles salės kongresams, mitingams ir šiaip dimnkų, kurių tarpe nešimąskaičiau laikrašty, kad vienas
St0Vi"5' |žiurtti’ " teisingi bus Jo
žmogus ieško darbo su trimis
id>imą diktatūros, jie kovoja prieš demokraty- jau visokioms šventėms švęsti. Ten taipgi laton^wTuodiltkainnnlv^k\W:'!maS' Ub4‘
Įveikia skyriai, kuriuose globojama neturtin lato. visi juodi, kaip nuvak įangjQ
joklo Užsiėmimo, sakymai. Atsakymai štai ko-'
bę, prieš moterų politines teises, prieš žy
patyrimais: zakristijonavime,
gų
darbininkų
vaikai.
Visos
įstaigos
vedamos
snoti
batai.
t-.
Baltasai
žmogus
labai retai kie:
i
dus, prieš Youngo reparacijų mokėjimo planą,
dženitoriavime ir vargoninžodžių prieš viskų, kas demokratingos vi krikščioniškoje dvasioje.'
Atlikusių porų valandų su- ktir pasitaiko. Kai kurios neg- Į 1. Manytum, kad atsiradai kavime
suomenės yra remiama. Tuo labiau nesusi
vartojau miestui apžiūrėti. Iš- rėš čia jau nešioja net skry- svetimose kelnėse.
tars Su komunistais, kurie tik griauti temoka
“Garsė” bendradarbis p. Morkus plačiai vaikščiojau beveik visas jo bėles europišku pavyzdžiu.1 2. Karvę melžiant ‘reikia Chiagos laikraščiai paskel
ir bendrai —- varosi prieš visas valstybes, no- rašo apie katalikiško! laikraščio reikalingumą gatves
ir gatveles. Sužino- Bet prie rūbų reikšmės jos'radio groti, o vištai dedant bė, kad:
jau,
kad
miestas turi apie 5,- matyt nelabai dar pripratę,1 prie vištininko šaudyti. Taip “Už revolverio nešiojimąsi
rėdami viskų Maskvon nutempti. Kitos-gi NeW Ydrko apylinkėms. Tarp kito ko jisai
M. Ryan teismas nubaudė
visos partijos atskirai nedaug atstovų telai-1 sako: “Tegul Newyorkiečiai pradės, o mes 000 gyv. kurių tarpe tik apie nes kai prisieina gatvėje be- paskelbė du mokslininku.
mėjo. Kadangi ir jos visos turi atskiras visi iki vienam jiems padėkim įsigyti laik- 100 baltųjų, daugiausia anglų einančiai negrei iš pažasties 3. Miestuose. Nuvažiuok į $200 ir vieneriais metais ka
programas, dėlto su joms susitarimas ir jų rasti. Tų laikraštį užvardindami “Vytautu” ir prancūzų, po keletą vokie- iškraustyti kokį įsiskverbusį vidumiestį ir atsistok prie vai lėjimo, o už tokį pat nusižen
R. Wrigb nubaustas
pageidavimų išpildymai* settųjai vyriausybei! tuo patini ne vien ėušelpsim juos moraliai it čių, olandų ir norvegų. Neina- vabalą, tai ji savo Vienintelį gyklos.'Žmonės valgo ir val- gimą
yra beveik neįvykdomas dalykas.
medžiaginiai, bet ir paties Vytauto vardų kuo ta yra ir pirklių iš Syrijos, aprėdalą — marškinius — pa- go apsėdi stalus ntto ryto iki $100 ir 30 dienų kalėjimo.
Daugelis dabar apeliuoja, kas prie to aukščiausia iškelsim”. Iš tikro New Yorko tačiau šitų arabų ir patys ne- kelia iki pat pažasčių ir per- vakaro, nuo vakaro iki ryto (Pastarojo, gal, revolveris bu
vo mažesnis).
kios komplikubtos padėties Vokietijų privedė? lietuviams katalikams verta sumanymą pa grai nenori prie baltųjų pfis- sekioja parazitų visu savo nar
Atsakymas yra aiškus. Vokietija yra apkrau svarstyti. Gražesnio vardo, kaip “Vytautas” kirti ir vadina juos “netik- sumu. Ir iš to čia, žinoma, siu būdti> nedarant didelių Plėšikai-gi netik revolve
ta dideliais mokesčiais; rėperfecijų mokesčiais. vargu būtų galima sugalvoti. Kaip žinome,, rais baltaisiais”. Arabų —nieks nesijuokia. Tai labai na- ceremonijų, kaip pas mus Eu rius, bet ir kulkasvaidžius
^Vežiojasi ir dienos metu pi
Be to, ji, kaip ir kitos pasaulio valstybės, katalikų laikraščio įsteigimas Brooklyne yraĮsyriečių negrai labai nemegs- ttiralu nuo savo priešo apsi- ropoje, kad įprasta.
(Bus daugiau)
Hais laikais nemirtų ekonominį krizį pergy- iabai aktualus dalykas.
liečius rabinu.
į ta dėl jų prekybos ir pasipel- ginti greičiausiu ir patogiaui,
‘ NBMMAMAUI m mii i h^hm minuimamau
—- Apie vieną mergelę ir angelą...
Saulė nusilenkė į
l rugius įlindo — rugiagėlių parinkti. An kažkų sakyti. Bet nesumeta kaip pradėti.
Prabėga maža valandėlė. Jis tyliai ir ne
siau. Sodely pasižvalgė vėjelis.
Taip man patiko...
gelė ir Antanas žiūri sustoję.
-— Tu gražių pasakų, Angelė, žinai.
Jie abu su Juozeliu išėjo į rugių lau
— Turėsim šiemet duonelės, Angele. drąsiai kalba: Stasius Būdavus.—
— Angelė, aš tavęs norėjau paklausti
Pasakysi ir man — juokavo Jaugelis — ką. Reikėjo pereiti visą Zėtelių kaimą. Galėsim valgyti.
— O ką, Antanėli?..
— Galėsit su .Juozeliu — pasakė An
juk pasakysi, Angelyt. Ką? Nu žinoma, Pro šalį eidami aplankė ir Rudekius. Se
—
Ar tu iš tikros širdies kalbėjai.
niukai buvo labai patenkinti. Paskui ėjo gelė — toks laukas. Neapveiksit Vienudu..
APYSAKA.
kad' pasakysi.
— Ką iš tikros širdies...
toliau.
— Kodėl, Angelė, sakai taip: kad
(Tąsi)
— Kad tik aš ir Juozelis tų duonelę
Iš paskutiniosios kaimo trobelės išbė mes vienudu... Ir tu juk mums padėsi...
— Mokėsi, Angelyt. Pamatysi kaip
mokėsi...
go dvi moterėlės ir viena senstelėjusi mer
— Nežinau, Antanėli, kur mane vė tevalgysim?..
—•' Nu kaip aš kitaip, Antanėli, saky
— Nu getai...
gėlė. Išbėgo ir sustojo vidury kelio. Pra jai nuneš. Mažai tavo duonelės tevalgysiu. Ateis Kalėdos ir prie kito gaspado- siu. Juk pats žinai. Ne amžius pas tave
— O dabar žinai Angelė, ką aš tavęs dėjo šnibždėtis.
,
•— Ar matai kas galėjo pamanyti, riaus. Su manim žinai kaip: vienoj vie- prabusiu. Pb Kalėdų vėl pradėsiu apie
paprašysiu. Nežinau ar tu galėsi. Gal bi
kaip
kad ta hierga jam kada galvą apsuktų... ' telėj netūpiu — kaip koks paklydęs pauk nauja gaspadorių rūpintis. Tik nian to
josi.
Antaną
Juozelio bus gaila palikti. Man jis kaip
— Ale gudriai ir apsuko. Tokia ne- štelis...
— Kodėl aš bijosiu Antanėli...
— liieko, Antanėli, ta j p sau Užėjo
savas. Aš nežinau kodėl prisirišau prie
— Aš manau eiti rugių apžiūrėti. Toks f kalta, nekalta... Tokia baugi, nusigandusi,
Juozelis, vienas pats, giliau brido į jo ir gana... Tap aš norėčiau arčiau jo
— O kas yra, Angelytė, gal galvelę gražus vakaras, sakau. Laiko turim. Kar- o žiūrėk ką padarė.
— Aha, matyt, visos šventosios taip rugius. Juodu stovėjo ant ežios. Jis pa būti — prašė amžinų atilsį Anelė. Pra
tu pasiimtamėm Juozelį ir eitumėm.
įkanda?
šė... Prie manęs jis taip priprato. Tik
ale ne ste niūrėjo į ją ir pasakė kiek lukterėjęs:
— Ne; Antanėli, atsiminiau vieną pa Kaip ttl, Angelė, sukai. Gal nenorėsi — daro... Je, je, šveftta. Šventa
— Sėskimės, Angelė. Čia pat. Ant ir tevadina “mama”,
buklinga...
Į
laką. Taip patiko mah ir pergalvojau... — žmonių bijosi?...
Antanas klausės. Angelė kažko užsi
Pakalbėjo moterėlės ir nuėjo. Pavy žolelės... Juozeli, tu toli nenueik — pakly
kalbėjo Attgfclė, o iš jos akių jau spindė
— Nebijosiu, Antanėli, nė... Galėsim...
si. Iš vidaus svirplio balsu atsiliepė ke- mąstė. Juozelis dar rugiuose šnabždono.
jo dvi stambios dar nespėjusios iškristi — meiliai ji pažiūrėjo į Antaną ir jos das truputį kisbino vargšių širdis...
žvilgsnis buvo kažko toks neramus...
Už Žerelių tuoj ir rugių laukas. Pri tūrių metų berniukas.., Juodu susisėdo, i Saulė lindo į debesį — jau prie pat žeBlaroa...
ėjo savo rėžį ir sustojo; Juozelis tūoj į Kažko neramūs. Ypač Antanas. Jis nori
mes..
(Bus daugiau)
, ...Pa. įlietų..
— O kokią
Leone

Prašau Į Malio Kampelį
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zinai. Be to pranešė apie ]>a- konio vedamas. Smarkaus lie
veikslo išleistuves. Tada mi taus dėliai paveikslų įnešė ba
nia išsiskirstė. Jaunimas vyko žnyčion. Čia Joniškio klebonas
į sporto aikštę gegužinėn. Čia
(Tųsa 4-tam pusi.)
linksminosi ir ant aukšto kal
no degino laužų.
Pats paveikslas labai gra
žiai išrodė jam paruoštoj vie
toj. Nakties tamsumoj išrodė
lyg stovįs žaliumynų angoj,
nusagstytoj iš vidaus elektros
lempomis, iš abiejų pusių sau
gomas šaulių saįgytais, gi Ir
apstatytas degančiais take
*
Po 40
liais.
Rytojaus dienų, t. y. 11 ruVidurių trubeliai
gpiūčio, dar prieš 8 vai. miyra pavojingiausi
mia apsupo Vytauto Didžiojo
Sukietėjimas po 40 metų am
paveikslo bflstynę. Suėjus 8 žiaus lengvai tampa nuolatiniu.
O nuolatinis sukietėjimas veda
,val. atėjo palydovai, einu kar- prie
hemoroido ir daugelio kitų
■ tu ir vyriausiųjų tvarkdarių bėdų.
Saugok vidurius visada, bet ypapareigas,_ anie “Neo-Lituani- tingai po 40 metų alnžlaus. Kai

Vytauto Didžiojo Paveikslo
Kelionė Per Maištus.

tuvių mokyklų užlaikymui ir
lietuvių lėšomis laikomoms
(Musų korespondento).
mokykloms, netvirtina lietu*
M 10 d. rugpjūčio Vytauto Tuojau pasimatė vėliavos ir
Ilgas, ilgas jau laikas, kai vių mokytojų, tokiu būdu lie- Didžiojo paveikslas aplankys pats paveikslas. Paveikslų ly
mūsų broliai vilniečiai, gar tuviai prievarta verčiami savo kalėtus.” Taip iš anksto šne- dėjo didžiulė minia ir Čiulėnų,
diniečiai ir suvalkiečiai vel vaikelius leisti lenkų mokyk- kučiavo8 vyrai> moterys, jau- Juodėnų bei kitos pavasari
ka sunkų okupantų jungų. l«n, kur yra pašiepiama lietu-’nimag ir vaikai Organizacijų ninku kuopos su vėliavomis.
Spalių 9-tų dienų sukaks de vių kalba, kur viskas nieki-.(Vadaį
žinių džiaugsmingai Suginčių šauliai su savo gar
šimts metų, kai visas trečda narna, kas lietuviška. Ten (gkeibė ir aiškino savo naria- bes sargyba (jie paveikslų ir
lis Lietuvos žemių, su visais prievartos keliu raunama iš mg, va]džios atstovai savo pa nešė) ir du nuolatiniai paly
jos gyventojais, pateko mūsų jaunu sielų lietuviškoji dva- lValdiniams, gį Malėtų dvasin dovai “Neo-Litliuania” korpo
amžinųjų priešų nelaisvėn — sią ir varu brukama viskas ;ki<jos galvos> kun dekanas M. racijos nariai stud. J. Motietapo lenkų pavergti.
kas lenkiška.
itLajauskas ir kun. K. Trimo- jaitis ir stud. Pr. Žemaitis,
Lenkais
pavergtų
žemių
liedžiaugsmingai paskelbė tų taip gi “Pavasario” s-gos pa Col. H. Mann, lyderis žy
Spalių 9-tų dienų, 1920 m.,
10 valandų vakare Želigovs- tuviai, kiek jų išgalės neša, žinių iš sakyklos, paraginda- lydovas.
mios pietinių republikonų gru
kio vedami galicijonai pa-j kovoja, bet jų pajėgos nedi- ,mį parapijiečius kuoiškilmin- Per vartus paveikslas pra-'p^ kuriam nepatinku dabargtobė Lietuvos sostinę Vilnių , d®!®8
ji® reikalingi mūsų ,giau sutikti mūsų tautos did- ėjo be jokių kalbų, mat taiptiinė prez. Hooverio adminisir nuo tos dienos prasidėjo užuojautos jų sunkioje kovo- ,vyrį ir krikščionintojų.
buvo iš Kauno įsakyta. Tie tracija ir ruošiasis į busimųjų
xVilnijos gyventojų sunkioji ie uz lietuvių teises.
j, Da šeštadienį, t. y. 9 rug- patys nešėjai paveikslų, lydint racionai ę republikonų kontos” nariai ir vėl nrasidėio 1 relkia pft*elb08’ tai atsimink, kad
JOS
nariai, ir v(l prasidėjo
daktaras privalo žinoti kas tada
Taigi, niūrėdami spalių 9 piūčio, pavasarininkai, ruoš- ir Malėtų šauliams, pavasari- vencijų.
vergija.
geriausia.
_____
I iškilmės.
,
“Dr. Caldwell’s Syrup Pepsln,”Vilnius — nuo senų — se dienų, paduokime jiems savo damiesi sutikti Vytautų'Didį- ninkams, giedant chorui, grle- Į
yrą daktaru receptas viduriams.
pagalbos
rankų,
pareiškime
jį,
pastatė
labai
dailius
varKalbėtojai
kun.
K.
Trimo
žiant
orkestrui
ir
skamba
nf
>
»
novės Lietuvos sostinė. Vil
bandyta per 47 metų, kad
varpams, nunešė į '^aT° dvasios jogas ir įžengus n.g
k^. aįsjsvejkįn0 su my_ jisIšpilnai
jiems
bent
užuojautos
žodį.
tus
(bromų)
su
Vytauto
Did.visiems
kr greitai pašalina su
nius— Gedimino įkurtoji Lie
kietėjimą. Ir jo skausmus vyrams,
iniesto
aikštę,
kur
žaliuinynuos
*
Vilniaus
Raguvų
limuoju
paveikslu,
palinkėjo
moterų ir vaikų visokio amžiaus.
tuvos sostinė. Ten ilsisi lietu- Didžiai gerbiamam Federa- žiojo simbolinius ženklu-raide
sugiedoti Laisvės Himnų ir jam laimingos kelionės, sėk Jis
saugus yra ir kudikiama Pa
buvo
puiki
paruošta
jam.
vie

vių pratėviai, ten Vytauto CD°S ir Tautos Fondo buvu-,“V” ir skydu perkirstu krygamintas iš šviežių, laksativiškų
pavasariškai
pražysti
visais
mingai ugdyti ir gaivinti di žolių, tyro pepsino ir kitokių ne
Didžiojo kapas, ten Gedimino siam pirmininkui kun. Kazi-žium — ir papuošė juos gėlių, ta. Vieta pavgikslui buvo padalių, jis negali vi
ruošta
daržely
ant
D-ro
J.
g
a
.
;
kūrybos
.
.žiedais.
dingųjų dvasių mūsų tautie kenksmingų
pilis, ten šv. Kazimiero gra- In*erui Urbanavičiui, ištiktam’ vainikais bei dailiai išpieštais
durių sukti, nesargys) ir nesllpnlns
Lenkdami prieš I avė, Lie- čiuose ir paraginti juos dide- jūsų; gali vartoti taip dažnai, kaip
Us,’ten Aušros Vartai lau- didelės nelaimės, ir buvusiam užrašais “Sveikas Lietuvos
T™*—- sanavičiaus paminklo pomatų.
tik jūsų kvapas pasidaro nemalo
Einant iš anksto nustatyta
Kūrėjau, savo galvas,, jįemg darbams.
nus, apsivėlęs liežuvis, kai galvą
■
Krikščionintojau,
”
“
Vesk
mus
kia mūsų išvadavimo iš lenskauda arba atsiranda gesų vi
tradicija
iš
Suginčių
nešėjų
j
prisiekiame
Tau
būti
verti
i Po kalbų choras sugiedojo duriuose.
Jrų vergijos.
Federacijos valdybos Hariui, į Trakus ir Vilnių.” Teko steSekanti kartą reikale imk šauk
Jei kada nors mums rūpėjo muzikui Aleksandrui Aleksiui, bėtis, kaip mūsų merginos dai- paveikslų perėmė Malėtų de-;Tav° palikuonių vardo, išva- himnų ir kitokių giesmių. Ta- štą šio šeimyniško daktaro laksatų /da Vytautp Didžiojo Komite tyvą. Tėmyk, kaip jis gardus, kaip
yilnijos atvadavimas,
tai ir j° šuneliui Vytautui, nūs- 'fliai vainikus pynė. Nors tada kanas kun. M. Lajauskas, vai-įduoti pavergtų Vilnių
ir pilnai jis veikia. Tada
įsčiaus viršaitis, vietinių tau- Lietuvos širdį, kad ji, sutvak- to pirmininkas p. Umbrasas švelniai
suprasi, kodėl jis tapo populerlšŠiais, Vytauto Didžiojo me- lojusiems žmonos ir motinos, ėjo labai skubūs ir svarbūs
pasaulyje laksatyvas. Di
kuo reiškiame gilios užuojautos vasaros darbai, tačiau jauno ■tininkų pirmininkas ir vieti- s®jus Tavo ir mūsų kovų ir paėmė su kitais k-to nariais kiausias
deli buteliai — visose aptiekose.
tais, mes privalome
sios pavasarininkės pasiauko nio Vytauto Didžiojo jubilie- laimėjimų audrom, per amži paveikslų iš buveinės (mat pi
labiausia susirūpinti, nes ir žodį.
Da. W. B. Calowell's
Am. L R. K. Fed. Sekr. jo. Tai rodo, kad mūsų kal jui ruošti komiteto pirminin-;nus ani^us žėrėtų Laisvės ir veįksias pritaisytas nešti triVytautas Didysis dėjo daug (
kas
p.
M.
Umbrasas
ir
šaulių
kūrybos
saule
imas kilniems darbams nėra
ims žmonėms) ir prasidėjo iš
SYRllP PEPSIN
pastangų, kadi nuo lenkų pasibūrio
garbes
pirmininkas
Ge-jt
“
Senojo
Vilniaus
bokštų
jau toks tingus, kaip kai kam
mesimo iškilmės. Paveikslų ly .A Doctor's Family Laxative
liuosavus. Jo ir mirštančio I
i išrodo. Ypatingai darbščios j dimino ordeno kavalierius, Ma- byla ir Baltijos jūrų marių dėjo minia žmonių, choras, papaskutinis žodis buvo “Lie-1
* \pasirode Levaniškių km. pa-'lėtų pašto viršininkas p. V. ūžesys — tai Lietuvos amžina ,vasarininkų organizacijos natava nuo lenku turi atsiskir-1
ir mes be jų, kaip' riai, tautininkai, raitų šaulių
Prieškalėdiniame sezone Tė- >vasarininkės. Čia reikia pri-[Bimba. Garbės sargybos taip- pasaka
ADVOKATAI
įdurti ir kun. K. Trimonio, pa->gi pakeitė savo postus: malė-(ir Tu, Vytautai Narsusis, ne-Į būrys ir šaulių dviratininkų
Sunki buvo Vytauto kova va^ Marijonai yra apsiėmę
vasarininkų vado, nuopelnus, f tiškiai šauliai pastatė savo gyvensim.
būrys. Paveikslų nešė pakai Telephene Dearborn 0067
nž Vilnių, bet jis dideliu sa laikyti Misijas šiose parapi
sargybų.
Perimant
paveikslų
'
Malėtų
šauliai
pastatė
var

“
Tai
mūsų
maldos
paskuti

tomis ir kitų organizacijų at
' ■
vo pasiryžimu kovų laimėjo jose:
tus Vytauto Didžiojo paveik- pasakyta kalbų: kalliėjo šau- nis žodis.”
stovai ligi šaulių vartų. TieS
2. Mount
Carmei,
<nno.Islo
it Vllnię ™ kitomis savo te-1
., ikį
,į Pa.
12 j
iSIeistuvėms. yartų kolo- lys p. D. Miknlėnaa, Maištą Po priesaikos pavasarinin- šaulių vartais Malėtų šaulių'
tjitib !
-S
Upetavo. zernem.. auo len™gsejo
epai,,
a. j"“
,yg iglprtt<Jž. mokyHos vwiėjas Jan.
p j JurgeIevi(,ial]s
ADVOKATAS
būrio vadas p. V. TamošiflJagavo. aigi ir mes se i- 3. Frackville, Pa. nuo 13 raudornj plytų pastatytos, vi-mas gabus kalbėtojas energin- vedamas, dailiai sugiedojo M. mas pasakė atsisveikinimo ka-J^®^ No. La Šalie St. Rm. 1431
CHICAGO. ILL.
e y uto
ojo pavyz į, spalių iki 26 spalių d.
,ršus papUoštas Gedimino stu- gai kvietė visus stiprintis Vy-' Petrausko sudėstytų Lietuvos ulbų ir paveikslų paėmė šauNuo 9:30 Iki 6 vai. vak.
Vilmos bos mūsų!
| 4. So. Boston, Mass. nuo 28 lpais> trimis tautinėmis vėlia- tauto dvasia, būti galiūnais, himnų, P. Vaičiūno žodžiams jiliai. Minia sekė dar ir už var- Local Office: 1900 S. UNION AVB.
Tel Roosovelt 8710
Amerikos lietuviai, mes rugsėjo iki 28 spalių.
vorais ir užraSais “Sveikas Anot jo, tik Vytauto Didžiojo J. Gruodžio sudėstytų giesmę itų. Ties kaimais ir gi buvo
Vai. nuo ( Iki 9 vai. rak.
daug esame prisidėję prie Lde ,. 6. Shenandoah, Pa. nuo 10 Lietuvos Genijau,” “Stiprink‘dvasioj atgimę atgausim tai,1Vytauto Didžiojo garbei, P.
(Išskiriant seredos)
pastatyta labai dailūs vartiai,
'
'
tuvos nepriklausomybės at- lapkričio iki 23 lapkr. d.
imus dįdžįam žygiui.” 'Bend-įkas mums priklauso: r— Vii- Vaičiūno tekstui pritaikytų J. iminiog žmonių ir vaikai or
gavimo. Dėjome milijonus do-j 7. Pittsburgh, Paz S. S. nuO j^^ gauHų vartai turėjo pana-’nių ir visų užgriebtųjų terito-1 Žilevičiaus sudėstytų giesmę ganizuotai paveikslų sutiko.
lerių, davėme ^avo^ žmonių, 28 iki 30 lapkr. d.
šumo į kažin kokios stiprovės (rijų. Antrasis kalbėtojas kun.'“Vilnius” ir keletu kitų dai- Paveikslui teko ilgėliau sustosiunteme drabužių, žodžiu da-1 g. Mahanoy> Pfl nUQ -į gruo’vartus. Šeštadienio vakare ir K. Trimonis kalbė jo apie Vy- nų bei giesmių*
ADVOKATAS
/ti ties Kirneilių ir kitų kaineme viską, kad tik Lietuva
įk.
d
į,naktį lijęs lietus truputį su- .tautų Didįjį, kaip katalikų. A-Po dainų Vytauto Didžiojo mų vartais. Visur žmonės gė 11 So. La Šalie St, Room 1701
būtų laisva ir nepriklausoma.
'įgadino papuošalus, tat prisi-mot jo, “Štai Vytauto Didžio- Komiteto įgaliotas p D MK lėmis barstė kelių ir džiaugs- Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6
Vakarais
Tai gi dabar, kuomet da lie 9. South Chicago, III. nuo ,'ėjo juos taisyti dar sekmadie- jo dvasia ateina pažiūrėti, ar kulėnas paskelbė iškilmes bai-' mingai, su dideliausiu entu
3241 30. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 0562
ii jjūs
.-.
1
ka paliuosuoti likusioji Lie 1 gruodžio iki 7 gruodžio d.
sekat jo pėdomis, ar lan-Įgtas,
kvietė visų įstaigų bei ziazmu, sutiko mūsų tautos
7-9 vai. vak. apart Panedėlle Ir
tuvos dalis su jos sostine Vii-1
St. Clair, Pa. nuo 15 iki
Pėtnyčioa
Sekmadienio rytų taip-gi Ii- kot jo statytas bažnyčias”...'organizacijų vadus pasirašyti genijų. Vaikučių chorai visur
fiium, mes negi užmiršime 21 gruodžio.
jo gan smarkus lietus; iskar- j“Teatgyja didingoji mūsų bo-(į Albumų Vytauto Didžiojo1 giedojo jo garbei giesmes.
juos ir paliksime plėšriam. Nepažymėtos dienos yra’to žmonių labai maža tebuvo /čių dvasia ir mūsų tauta tė-’Garbei, pridedant ir savo į13 vai. paveikslų įnešė Unenkų arui jų kūnų draskyti, iaįSV0Su Prašytume gerb. kle-'prisirinkę, tačiau vėliau pra- gimdo Vytautus.” Po" kalbų staigų bei organizacijų ant- turkės miestelin. Čia paveiks
(John Bagdilunaa Borden)
Uekinti
VvtautO Didžiojo
DidŽioio ka^ bonŲ>
l___ ikurie
__ _____
1 aikhUvo Hnnima
ūrioncmimn «
įtekinti Vytauto
norėa______
tŲ tose dįe.'siblhivė,
dangus pragiedrėjo ir ^griausmingi
“Valio” už mncn
mūsų spaudus. Be to paskelbė spo^ lų perimant pasakyta kalbų ir
ADVOKATAS
jų, griauti Gedimino pilį?
Lnose turėti pas save Marijonų žmonių prigužėjo pilna bažny- ,nepriklausomybės kovotojus ir rto aikštėj įvykstančių gegu-?pagiedojo choras, tikrai gaAmerikos lietuvi, musų čia mi8ijag> kreiptis šiuo adresu: ^ia. Po pamokslo kun. K. Tri- Lietuvos atstatytojus.
žinę, kuri ruošiama nemoka-j baus dirigento p. Pr. Marti- 108 W. Adams St. Rm. 2117
liekas nepersekioja, kad mes Marian Fathers 2336 So. Oak- įmonis trumpai priminė apie ' Tada Vytauto Didžiojo Ko- Į----------- ------------ 1 ........ -■=-■==:;---------------------- - . .
Telephone Randolph 0737
ietnviškfli kalbame,
kBlbnme. kad savo
Sf.vn\_
---- ♦«
KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis
ietuviškai
ley Ave, chicago,
M.
ateinantį s;
šį vborc
vakarų Vytauto 'mhntn
‘miteto ninnir.inbna
pirmininkas r.p. Al
M. Ura
2161 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
centais pastatytose bažnyčio
Telephone Rooaevelt 9090
Didžiojo paveikslų ir ragino t brasas perskaito priesaikų,
ras palengvinimo Gold Medai Haarlem Oil CapPokalėdiniame
žiemos
MiName;
t Iki l rytą Tel. Repub. 1000
sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa
»•' lietuviškai Dievų „
garbrna____
žmones laukti pasitikti.
įkuri skamba šitaip;
ne, kad savo parapijų moky-j8^ gezone Yra numatytos Mi-l( po mjgparų kun dekanas| “Lietuvos Karaliau, Vytau- darė maloniomis ir
BMBI .■ bandyk šiandie. Tri
lengvai
vartojamob
MB
I BJ jų dydžių vaistinė
dose savo vaikelius mokina^^klyne, Pittstone,
Lajauskas plačiau pakai-1 tai Didysis, Tavo genijaus aumis.
Greitai
praša
"
™
se 35c, 75c ir $1.50
ne, bet mes da gerai atsime-■
Elizabctbport, N. J. |b^jo apįe Vytauto Didžiojo' dringi žygiai apvainikavo mfllins skausmą. Po antspaudaj
Brae, kad senoje mūsų tėvy-^r
kitur,
bet
maršrutas katalik0 asmenį ir taip gi kvie sų Tėvynę galios ir garbės jūsų sveikatą apsaugos. IšUITUVIS ADVOKATAS
įėję, kuomet da ji buvo rusų n®ra
galutinai nustatytas. |t^ parapijiečius jį pasitikti.' vainiku.
2221 W«rt 22nd Street
Bvergta, tas viskas ten buvo^ar nor€^ tame 8®zon®
žmonės mielai paklausė savoj “Tavyje, Birutės ir Kęstu
Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite
Arti Leavitt Street
čius uždrausta ir atsime- Paa save Misi3as
P™, 'ganytojų ir švietėjų ir kant- čio sūnau, susikaupė ir jiasi- “ HAANLKM OIU
hun
“Gold Medai” vardo kiekvienoje dė
Telefonas Canal
pr»"eS‘i , riai laukė brangaus paveiks- ■ reiškė mūsų tautos valia gyžutėje.
am e tuoj laikus, kada rusę 5ome> ilgai
lo.
j venti.
andaras iš rankų traukė mal- mums nurodytu adresu.
Valandos 9 ryto, iki 8:00 v»Tėvai Marijonai.
Pusiau
septintų valandų “Tu, Šviesusis Karžygy,
aknygę besimeldžiantiem baž.
aare. Seredemis ir Pėtnyčioyčioje. Mes to -negalėjome pa {
pradėjo žmonės rinktis ties penkis amžius, glfldžius mūsų
mis nuo 9 iki
pavasarininkų
pastatytais
vatautai
amžius,
sauląjai
beta

liršti. Tai buvo sunkus perAREŠTAVO UŽ FOTO
rtais. Mat, nuo Suginčių tu- vio širdyje ir gundei jį į di‘biojimo laikai ir' daugelis ,
GRAFAVIMĄ
Kapitonu
Pasauliniam* kars
rėjo ateiti paveikslas. Iš tik- Į džių kovų dėl laisvės. Ir mes
uo jų bėgome į Suvienytas
Neseniai Vilniaus krašte ledviračiais atvyko žval- sukilom — ir laimėjom —
merikos Valstijas, kad čia
Specialistas ii
Seno Krųjans
LIETUVIS ADVOKATAS
daviau atsikvėpti. Gi šian- ūkai suėmė fotografų — me- gai pasiteirauti pas paveikslo (taip, kaip Tu Žalgirio mūšy.
GYDO VTSAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
127 No. Dearborn Street
įen lenkų pavergtiems mūsų gėjų lietuvį Atroškų už tai, sutikimo vadovus ar jau visaĮ- “Nemuno žemės Viešpati*,
NEMIYUNT KAIP L’SHlFENfcJUMIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
YRA. SpeciAltftkal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, ulRoom 033
Kiliams da aršiau, negu mu- kad Jis atostogų metu fotogra- ®«U suruošta, ar galima jau į- Tavo galinga dvasia nepaliaunuodljlmą kraujo, odoa. Ilgas, ŽAlsdas, rsumattsmą, galvos akauaTel. Franklln 4177
mu*. skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir pas
Nuo t Iki 1 įdėm ne Subataa
s buvo po rusu, nes lenkai favo lietuvių kaimuose laukus nešti paveikslų. Gavus žinių, ja plasnojus Lietuvos padanlaptingas Ilgas. Jeigu kiti negalėjo Jua lėgydytl. ateikite čia Ir
persitikrinkite, ką Jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
a pralenkę ir žiauriausi ru- ir šiaip įdomesnius vaizdus, kad malėtiškiai jau paveikslo gėj karžygio trimitu šaukda52 Kast 107-th Street
li metų Ir lėgydė tuksiančius ligonių. Patarimas dykai.
biurokratų.
Atroškų paleido, bet aparato 'laukia, kad jau senai visa esu ma kiekvienų Lietuvos sūnų.
Kampas Mlchlgan Ava
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėllomia 1W 13 d.
Tai. Pullman 19(4
4300 West 24 8t.
kampas Kccter Ave.,
Tel. Orawlord 5573
Lenkai nieko neduoda lie- ir stiklų negrųžino. “M. L.” 't>paruošta,
žvalgai sugrįžo. I kiekvienų jos dukrų kaupti
Nao 3 Iki 9 vak. Ir
OSKIMfcS MINĖTI 9
SPALIŲ.
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aqa

gyvenima pietinės Amerikos
lietuvių, nes ten yra išgyve
nęs apie porų metų. Saiko, kad
ten lietuviai geriausiais lai
LIETUVIU valanda.
mento kapeliono pareigų, gy
kais praščiau gyvena, negu
vena Stanton, Nebr., vienų !
netikėlį atvertė į katalikų ti Su tikru malonumu teko pe Suv. Valstijose blogiausiais
Nauja mokykla.
reitoje subatoje klausytis lie- laikais P-nas Gribais keletu
kėjimų.
Šv. Jurgio parapijos žmo John Gurtner, 62 m. am- ; tuvių radio programio iš sto metų tarnavo ant prekybinių
nės ilgai laukė jiems žadėtų žiaus, tapo sužeistas automo ties WCFL, kurį davė Jos. F. ir pasažierinių laivų ir yra
lietuvaičių Seserų Mokytojų. '^įjį0
įcqį KUteįkta pagelba, Budriko muzikos krautuvė. pabuvojęs daugelyje
valsty
Šįmet tas prižadas tapo išpįl- neiaįinįngųjam nubėgo daug Programe dalyvavo rinktinos bių ir matęs darbininkų gy- |
dytas. Rugpiučio 2 dienų po i<rauj0 j0 gyvybei išgelbėti' mūsų artistų pajėgos. Pianis- veninių. Tiek plataus patyri
Šv. Mišių, palaiminimo ir grą- reįĮc^j0 kraujo perduoti. Kun.' tas Mikas Jozavitas daininin- mo tupėdamas, p. G ribas ga
žaus vaikeliams pamokslėlio, !Jonaiti8 iįUOsnoriai pasidavė kams akompanavo ir diriga li teisingai pasakyti apie dar
prasidėjo mokslo metai. Susi transfuzijos operacijai Nor vo Budriko radio orkestrai, bininkų padėtį įvairiuose kraš
rinko suvirš 160 mokinių. Mo folk ligoninėj ir žmogaus gy kuri visados tikrai šauniai tuose.
kytojaus šv. Pranciškaus Vie vybė tapo išgelbėta. Buvęs ne- griežia linksmas lietuvių mu P-nas G ribas buvo vienas iš
nuolijos Seserys. Mokykla yra katalikas Gurtneris po to pri zikos melodijas.
pirmutinių lietuvių apsigyve
graži ir patogi. Seserų name ėmė katalikų tikėjimų.
Bendrai visas programas nusių Brigliton Parke. Jisai
lis labai tinkamai pastatytas
Rap.
buvo gražus ir darė klausyto- buvo įsteigiamajame vietos
ir viskuom aprūpintas.
joms gilaus įspūdžio. Buvo ParaMos virinkime, buvo
Gerbdamos gerbiamojo kle
padarytas pranešimas, kad Pirmo8e ‘°8 parapijos paraalbono, kun. J. Bakšio, pakvieti
dabar Budriko
krautuvėje, ldose francuzt 5v- Onos bažmų ir pasitikėjimų’, ir įvertin
3417 S. Halsted st., yra visai,ny3'°8
kur tuo
damos parapijonų širdingų ls Seserų Pranciškiečių Pik nupigintos kainos amt pianų.
kolekta siekė net 93
niko.
prielankumų, Seserys noriai
Sekančių subatų nuo 6 iki centų' P'”as GribaB buvo veik'
stoja talkon — įvykdinti tuos Rugp. 31 d. įvyko Šv. Pet 7 valandų ir ketverge nuo 7,lus P»™PU°* ”arXs> bu™ >“>gerbiamojo klebono ir para ro ir Povilo parapijos pikni iki 8 vai. vėl bus specialiai nlitet0 nariu ir trustisu’ Bupijonų troškimus.
kas, kurio pelnas buvo skiria
! damas inaliavojimo kontrakto
Rap.
mas Seserų Pranciškiečių nau didelis radio programas.
[riuin, jisai maliavojo seserų
Klaus.
dai.
namų ir parapijos mokyklų
Gerb. klebono kun. J. LipApsigyvenęs
Marąuette
kaus Ir parapijonų pastango nes pikniko komitetas negali Parke, p. Gribas suėjo į arti
mis, minėtas piknikas gerai atiduoti pilnos atskaitos.
mus ryšius su budavojimo
Davė savo kraujo, atvertė į
nusisekė ir graši auka įplau
kontraktorium Jonu Pakalniu
Valdyba.
katalikų tikėjimų.
kė i Seserų Pranciškiečių sko
(John Pakel) kurs kaip žino
Kun. J. Jonaitis, buvęs Šv.
lų mažinimo fondų.
ma pastatė daug puikių 'namų
Antano
lietuvių parapijos
Sekantieji asmenys prisi
Marąuette Parke. O p-nas Gri- I
klebonas, J. A. V. armijoj
dėjo prie pikniko pinigiškai:
;bas tuos p-no Pakalnio pasta-'
kapelionas pųsaulinįam kure
M. Paurienė, A. MockeliunieĮtytus
namus gražiai išmaliair dabar, pasitraukęs nuo Anė, M. Bražienė, I). Balsitievojo. Jiedu tų darbų sekmin- J
merican Legion Nebr. depart
nė, U. Simanavičienė, V. Stagai tebevaro ir dabar.
bingienė, Bartininkienė, V.
*» ■ ■*" ■ ~
111.............................. į
Alorkevičienė, R. Dirdienė, K.
MOTINOS dabar ji
Dirda, E. Dirda, Čiuplevičiesužino vertę
nė.
:
j .
*$
VYTAUTO DIDŽIOJO PA
Šie asmenys aukojo daik
MAGNEZIJOS
VEIKSLO KELIONĖ.
tais: O. Uzienė, M. Rinkevičienė, Kųdušienė, Ramutienė,
Kadaesl Pbitlipe i
(Tąsa nuo 3 pust.)
Milk
of
Magneala1
PETRAS GRIBAS,
Ambutavičienė,
M.
Žemaitie

'kun. A. Mažeika papasakojo
gelbsti užlaikyti vai- j
kus sveikatoj Ir ge- ,
.Vytauto Didžiojo darbus ka nė.
Maliavoj imo kontraktoriųs
rame upe, tai klek-1
viena motina privalo '
talikybei Lietuvoje ugdyti. Pardavė bilietų dėl bingo:
6127 So. MapUwood avė.
apie Ji žinoti.
i Tada paveikslų paėmė nešti V. Jadvinskas, Jadvinskienė, Jisai yra jau persiritęs per
Sis nekenksmingas'
veik be skonio vais
Medelinskienė,
M.
RasinaųsUnturkiškiai; kun. St. ^lamas
50 metų savo amžiaus, tarna
tas geriausia pašalina
tuos simptomus, kurie pa- Į
kienė,
A.
Kvietkauskieųė,
Mir kiti. Paveikslų nešė ligi unvęs Rusijos caro armijos rai- vaikuose
prastai kjla dėl surūgusių vidurių,
A aliukoniepė, tarįjoj, apvažiavęs pusę pa- vėmimo, karščiavimo i,r dieglio.
turkiškių žydų, pastatytų var Dvilinskienė,
kaulio, galop atsidūręs Cliica- Kaipo lengvai lluosuojantis. Jis
tų. Čia prakalbėjo žydų moky- Čieplienė, R. Čižaųskienė.
Švelniai veikia, bet tikrai, pašalin
'klos mokytojas ir rabinas. Ta Viso įeigų buvo $150.35. At-gon, [įgyveno ilgų laikų Bri- damas sukletėjimg, slogas, vaikų j
) ligas.
da paėmė nešti žydai ligi Jo mokėjus išlaidas, gryno pelno ghtOn Parke ir jau šešti metai. Seukitukee Phillips Miik of Mtgnesia atlieka darbų pusės paintės
niškio valsčiaus ribų, kur sto- liko $138.04.
kai gy vena Marąuette Parke. kalkinio vandens prirengiant karvės
ivėjo joniškiečių pastatyti var Parapijonfli prisidėjo nevieniTaigi (įabar, kada užėjo blo- &enų kūdikiui. Daugelis vartojimo
ūdų yra išaiškinti knygoj "Uaeful
,’tai. Čia kalbėjo p. mokyt. An- aukomis, bet ir darbu. rl’^rP' gmetis, kada daugelis skun- Information”. Ji jums DYKAI bus
Kreipkis 1 The Phillips Co.,
drukonis. Visi kalbėtojai reiš jųx nenuilstančiai darbavosi j džiasi įvairiais blogumais, p. pasiųsta.
170 Varick St. New York, N. Y.
kė vilties, kad Vytauto Did p-lė O. Bražaiitė, M. Rinkevi- Gribas, ilgai gyvenęs ir daug Pirkdamas žiūrėk, kad gauti tikrų
Phillips Mllk of Mairnesta. Dakta
žiojo paveikslas atgaivins mū čienė, S. Grigaliūnienė, Alks- patyręs žmogus sako, kad rai Jj ligoniams skirdavo per SO
metų.
sų tautiečiuose savo didingųjų nienė ir N. Siblė.
bent Cbicagoj dauguomenei "Mllk of Magncsia" buvo Chaa
Daug kartų tariame širdin nėra taip blogai, kaip kitur. H. Phillips Chemical Go. S. Y, re
dvasių, ir kad ja persiėmę, at
gistruotas vaizbos ženklas ir jos
gausim tai, kas mums priklau gų ačių gerb. klebonui, darbį- P-mas Gribas gerai žino pirm taku no, Chas. H. Phillips nuo
1875.
so. Tiesa, žyd;ų atstovas kal ninkams-ėms, aukotojams ir
bėdamas žadėjo ir savo tau tiems, kurie šį piknikų rėmė
PILNAS EGZAMINAS
tos paramų mūsų tautos sie savo atsilankymu. Mūsų nuo
$6.00 TIKTAI $5.00
kiams. Tada paveikslų perė latinė malda už šiuos gera
SPECIALISTAS
mė Joniškiečiai ir, lydimi sa darius bus bent dalinis atsi
Taigi nentMimlnkit, bet eikit paa
vo garbės sargybų bei pava lyginimas už jūsų rūpestingu
tikrų specialistų, ne pas kokj nepatyrėlj. Tikras specialistas, arba, pro
sarininkų atstovo išnešė pa mų link mūsų.
fesorius, neklaus jūsų kųs Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys patų
veikslų j Dubingius, kur jam Širdingų padėkų reiškiančios,
po pllfie llegsaminavlmo. Jus sutau
MLrė Rugsėjo 16 d., 5:00 v.
paskirta nakvynė l>ažnyčioj.
pysit laikų Ir pinlgua Daugelis kitų
Seserys Pranciškietės.
ryte,
1980
m., sulaukęs 56
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
metų amžiaus, gimęs Tauragės
Mat Dubingių bažnyčia pasta
to, kad Jie neturi reikalingo patyri
Apskr., Šilalės Parap.,
darko
mo, euradymui žmogaus kenksmin
Kaimo.
tyta Vytauto Didžiojo. Nors
gumų.
Paliko dideliame
nubudime
visų iškilmių metu pylė lietus,
Mano Radio — Bcope — Raggl.
moterj Petronėlę, sūnų Antanų,
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
dukterj Sophle. o Lietuvoj sūnų
kaip iš viedro, tačiau minia
siškas bakterlologlžkas egsamlnariJoseph, dukterj Barborų Ir bro
Susirinkimas.
mas kraujo atidengs man jūsų tik
li John, dv| seserį Veronikų, ir
kantriai laukė ir lydėjo paras negeroves. Ir jeigu ai paimsiu
Onų Rimkienę ir gimines.
’veikslų. Kad apsaugojus nuo Draugijos šv. Jono Krikšty
Jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
Kuųas
pašarvotas
randasi
vumas sugryž jums taip kaip buvo
{522 South Marshfleld Avė.
lietaus, paveikslų aptraukė tojo mėnesinis susirinkimas įpirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų sUlLaidotuvės Jvyks ketvirtadie
'Vlo, lamų, inkstų, odos. kraujo, nėrny Rugsėjo 18 d., 8 vai. ryto
tam tyčia laliai dailios odos vyks nedėlioj, rugsėjo 21 d.,
į vų, lirdles. rsumatlsmo.
kirminų,
iš namų J šv. Kryžiaus parap.
: uždegimo tarnų, silpnų plaučių arba
padarytu aptrauksiu, ir Vy 1 vai. po pietų, Vaičiulio sve
bažnyčių,
kur bus gedulingos
Jeigu turit kokių uislaenėjuslų, (ai.
pamaldos už vėlionio sielų, o
tauto Didžiojo paveikslas iš tainėj.
• kerėjusių, ekronilkų ligų, knr| n*,
iš ten bus nulydėtas J šv. Ka
pasidavė net gabiam lelmynoe gy.
zimiero kapines.
keliavo toliau kelti mūsų tau Kviečiame visus narius su
dytojul, psatldėllpklt
neatėję p«
Visi a. a. Antano Bernoto gi
mane.
tos dvasių, žadinti tėvynės sirinkti, nes turime daug svar
mines. draugai ir pažjstaml esat nuoširdžiai kviečiami dalyDR. J. B. ZAREMBA
meilę ir skatinti mūsų tautie bių dalykų svarstymui.
vaut
laidotuvėse
ir sutekti
RPBCIALISTag
paskutini patarnavimų Ir
čių dideliems darliams, ku Katrie pasilikę su mokės-1 Jam
I n ėjimas Rūmas ltl«
atsisveikinimų.
90 W. JAOKSON BLVD.
riuos turime padaryti, jei no-čiais, malonėsite užsimokėti;
Nubudę liekame.
Moteris, Bonus, Duktė ir
Arti SUte Gatvės
rime būti vertais Vytauto Di- katrie da nesate sugrųžinę piGiminės.
Ofiso VOndoe: Nuo 11 ryto l|d
Laidotuvėse patarnauja grab.
I po Pietų. Vakarais nuo ■ iki »
nigus už serijas, malonėkite
džiojo palikuonių vardo.
Kudelkla, Tel. Yarda 1741.
Nedėliotais nuo lt ryto Iki 1
k ’ Blusa, šiame susirinkime sugrąžintų
po pietų
A -.4

LIETUVIAI AMERIKOJE CHICAGOJE
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ROCHESTER, N. V.

RADIO PROGRAMAS: Duodamas Jos. F. Budriko krautuvės
kas Subata nuo 6 iki 7 vai. vakaro iš stoties WCFL 970 kjl. Rugsėjo
20 dienoje dalyvaus svečias Lietuvos Valst.. Operos baritonas J. Butė
nas. Jo gražus balsas ir naujos dainos Jumis maloniai palinksmins;.
Dalyvaus taipgi p-lė Gricaitė iri Vaidilos choras.

Sumažintos Kainos
Radio, Piano, Parlor Sotų ir Skalbimui Mašinų

Z“

GRANO RAPIDS, MIGH.

OMAHA, NEBRASIA

UPRIGHT PIANO

Baby Grand Pianas vertės $1,000.00 „Ž
$225.00

Grojikliai pianai biskį vartoti,
labai gerai atrodo ir labai gražiai
groja. Po $25.00 ir $50.00.
Tereikia įmokėti .. $5.00

Kiti Grand Piana nuo
ii aukščiau.

$350

LIETUVOJE

A. | A.
ANTANAS BERNOTAS

MELROSE PARĮ, ILL

RADIO

E

Didelis pasirinkimas Brunswick
Radio, Victor, RCA, Pliilco, Majestic, Sparton, Zenitli, Atwater Kent
ir General Motors. Jus galite gau
ti pas mus už daug žemesnės kai
nas negu kur kitur.

TIIOR, nauja skalbimo mašina

$99.75

Naujos Skalbimui Mašinos
Thor, Maytag ir Hoover Karpetų
Valymui Mašina
Pliilco Radios su screen grid tūbomis dynamie spyke-.
ris už ............................................................... ,.

b
Atwater Kent modelis 60 su viskuo už ...
Victor su 10 tūbų su viskuo už ...

Cub Radio su viskuo už........

Majestic 8 tūbų su viskuo už...........
PARDUODAME

ANT

JOS. F. SUDRIK, te.

LENGVŲ

$72.00

$109.00
$109.00
$59.00
$59.00
I4M0KĖJIMŲ

3417-21 So. Halsted Street

GENERAL MOTORS
RADIOS

Tel. Boulevard 4705

3343 South Halsted Street

X

DiitJm
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GRABORIAI:
Telefonas Yards 1118

S. M. SAUDAS

STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET

ĮSIGYK ATMINČIAI VYTAUTO iUBlLIEJINĮ MEDALĮ

C H I C A G O J E

D A K T A R A
Telefonas Groveblll 8848

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. J. J. KOWARSKIS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Gydytojas ir

Ofiso Tel. Vlctory 3687

Of. ir Rez. Tol. Homlock 2874

DR. J. P. POŠKA

Cliirurgaa

L. Šimutis, “Draugo” retink.,1
2403 WEST <8 STREET
. 2433 W. MARQUETTE ROAD Ofisas
Kertė So. \Vestern Avenue
Tai. Roosevelt 7888
3133 S. IIALSTED STREET
p-*ni M. Janušauskienė, dai- ^uo 9_ 12 vaj. ryto. Nuo 2 vai. —
BALSAMUOTOJAS
Tel. Proepect 1028
Antras ofisas ir
Rezidencija
nininkė, p-ni A. Mickeliunie-,
b ir 7 iki 1 vai. vakare,
Rezidencija 2359 So. Leavltt St
Turiu automobilius visokiems rel-'
J. Lulevičiua
Tol. Canal 2330
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
' 6eredomia nuo » — 12 vai. ryto.
kalama. Kaina prieinama.
Rugsėjo 6 d. pas pp. Dltnu- nė, M. S. 67 kp. lašt.
graboIuub ir
Valandos:
2-4
po
pietų
Ir
7-9
v.
▼.
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
NedėUomto pagal autartĮ.
BALSAM UOTOJAS tus apščiai susirinko
visuo Ciiero, III. - ponios: O?
3319 AUBURN AVENUE
Nedėlioj pagal susitarimą
,vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
Patarnauju laido* menės veikėjų, iš kurių tapo Reikauskienė, Akademijos R.
plot. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak.
Chicago, Illinois
Šventadieniais pagal sutarimą.
tuvėee visose mie
Ofiso Tel. Virginla 0036
sto Ir
miestelių suorganizuota komisija suruo- Dr. C. vice-pirm., ZakarausTelefonas Boulevard 1939
Rezidencijos: Vąn Buren 5858
dalyse. Modemiš
šimui
koncerto
mūsų
mylimai
kienė,
taip-gi
rėmėjų
veikėja.
ka koplyčia veltui.
Tol. Canal 6764
Republic 8466
Dr.
Se
A.
Brenza
8108 8. Halsted dainininkei poniai Elenai Ra
North
Side
—
P.
PlečkaiLIETUVIS GRABORIUS
.
I
S t. Chicago, 111.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
tis, visuomenės veikėjas, p. A.
Patarnauja laidotuvėse kuopigiauTel. Vlctory 1118 kauskienei.
4142 Archer Avenue
aia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
Šioji dainos ir muzikos iš- Bacevičius Chicagos Fed. Apmano darbu busite užganėdinti.
GYDYTOJAS,
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
9:30 vakare
kilmė, kurios su didžiausiu skr. pirm.
CHIRURGAS
Tel. Roosevelt 2516 arba 2516
S iki 4 ir 6 Iki 8 v. V.
I.
J.
Z
O
L
P
kantrumu laukiame, kurioje! 18-tos kolonijos: p. J. Bule2314 AVest- 23rd Place
Nedėllomls nuo 10 Iki 12 ryto 4608 S. ASHLAND AVENUE
IR OBSTETRIKAS
Namų Ofisas 3413 Franlpin Blvd,
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Chicago, Illinois
Chicago,
m.
i
Gydo
staigias
Ir chroniškas ligas
Netoli 46th St
mūsų debiutante pirmų kartų vičius, L. Vyčių Cliicagos
Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.
VEDĖJAS
’
"
vyrų, moterų ir vaikų
SKYRIUS
pasirodys ant estrados, parvy-jApskr. pirm.
1650 West 46th St.
1439 S. 49 Court Cicero, III.
DARO OPERACIJAS
Ofiso Tet Vlctory 6898
kusi iš Italijos, Įvyks spalių 'i Roseland — p-ni D. Vens- Rez. Tel. Mldway 5612
Tel. Cicero 5927
Kampas 46th Ir Paulina sta
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezidencijos Tel. Drezal 9191
(Oct.) 19 d. (sekmadieny) kienė, A. R. Dr. 4 skyr. rašt.
Tel. Boulevard 5203 - 8413
pietų .Iki 8 vai. vakaro.
Nedėllomls ir seredomls tik
Gerb. visuomenė gali iŠ
Nuliudimo
valandoje
kreipkitės Lietuvių Auditorijoj.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
* iškaino susitarus
i prie manęs, patarnausiu simpatiš
Komisija
susidaro
iš
sekan'
anksto
Įsigyti
bilietus
Oakley
Avenue ir 24-tas Street
kai.
mandagiai,
gerai
Ir pigiau
Ofisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
negu kitur. Koplyčia dėl Sel-menų ’čių: Bridgeporte — ponios: Į viršminėtus asmenis.
Telef. Wilmette 195 arba
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
CHKAGOJE
dykai.
Ir X-RAY
Canal 1718
Specialistas Moteriškų. Vyriškų
Laidotuvėse pa
A. G. Nausėdienė, Šv. KaziKomisijos Rašt.
Valandos:
2
Iki
4
p.
p.
Panedėlials
Valkų
ir
visų
chroniškų
ligų
2130
ĮVEST
22nd STREET
tarnauju
geriausia
Ir Ketvergals vakare
miero A. R. Dr. Centro pirm.,
Ir pigiau negu kiti
CHICAGO
Ofisas 8102 So. Halsted St
todėl, kad priklau
O.
Kirienė,
visuomenės
vei

Kampas
81
Street
sau prie grabų 16UNDERTAKING CO.
Tek Wentworth 3000
dlrbystės.
kėja, B. Bitautienė, M. S; 1
VALANDOS: 1—S po piet, 7 -6 vak.
Tel. Lafayette 5798
P. B. Hadiey Llc.
OFISAS
kp.
ižd.,
p-lės:
M.
GurinskaiRez.
Tel.
Stewart
8191
Nedėllomls
Ir
6ventadieniais
10-12
Koplyčia Dykai
668 West 18 Street
X Kun. Pr. Jurgaitis, šv.
Telef. Canal 6174
710
WEST
18th
STREFT
tė,
V.
Galnaitė,
Akademijos
SKYRIUS: S288 S.
Jurgio par. asistentas, išva
Canal 3161
Halsted Street, Tel.
R.
Dr.
rast.,
komp.
A.
Pocius,
PRANEŠIMAS
žiavo į Dayton, Oliio, dalyVlctory 4088.
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Beethoveno konservatorijos di'vaus 40 vai. atlaidų iškilmė-j
Gydytojas ir Chirurgas
1 Office: 4459 S. California Avė.
rektorius.
L
,
,6558 SO. HALSTED STREET
Pbone Boulevard 4139
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedėliojo pagal sutarti.
LIETUVIS GRABORIUS
Brigbton Park — O. A. j
<pįes Town of Lake da- Vai.: 2-4 it 7-9 vai. vakare atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščlo aptle
Nauja graži koplyčia dykai Nevulytė, M. S. 20. kp. pirm., Į jjar platinama Ashland avė
kos) po nr. 2428 West Marąuette Rd.
Valandos: nuo 2 iki 4 pu piet. Tel.
p. P. Vaicekauskienė, M. S. Taigi, biznis taisosi.
Prospect 1938.
4256 SO. MOZART ST.
GRABORIUS
20 kp. ižd., art. J. Kudirka,
Senas ofisas toj
pačioj vietoj:
X Town of lakiečiai lau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So.* Ashland Avė. Valandos: nuo
Tel.
Virginia
1290
vedėjas muzikalės studijos. kia grįžtant klebono, kun. A. 4916 SO. MICHIGAN AVBNUE J Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7826
Musų patarnavimas
X — Spinduliai
Tel. Kenwood 6107
visuomet sąžiningas Ir
Rez. 6641 8. Albany Avė. Tel. ProsTown
of
Lake
—
kun.
A.
Skripkaus, tik da nežino, ka-t
nebrangus, nes neturi
Valandos:
jcct 1984. Nedėtomis tik pagal su
Ofisas 2201 West ?2nd Street
me Išlaidų užlaikymui
Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
artJ.
Linkus,
p-ni
Mališauskienė,
Cor.
So. Leavltt St. Tel. Canal 6222
da grjž.
$
skyrių.
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare
Rezidencija: 6640 So. Mxplewood
A. R. Dr. skyr. vice-pirm.,
X Mokykloj mokinių skai apart šventadienio Ir ketvirtadienio
LIETUVIS GRABORIUS
Avenue
Tel. Republic 7868
Nauja, graži koTel. Euclld 817
p-ni Čepulienė, M. S. 21 kp. čius šįmet sumažėjo. Teisina
Valandos i — 8 & 7 —- 8 v. v.
Ofisas
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
•plyčia dykai.
OFISAI:
masi blogais metais.
4603 S. Marsbfield Avenue pirm.
4901 — 14 St.
2324 Washingtor
3307 AUBURN AVENUE
Marąuette Manor — ponas X Neišmintinga, kuomet tė 10-12, 2-4, 7-9
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Tel. Canal 0267 Res. PtospeM <684
Tel. Boulevard 9277
12-2, 4-6, Blvd
T01. Cicero §§2. Tel. Kedzie 2450-2451 Ofisas: 831 So. Oak Park Avenue 1
- - •.......... - tvai klausia, kur vaikai nori
$==
Prie Garfield Park "L”
V“-■i
Vai.: 9—10 ryt., 6—8 v. v.
eiti mokytis. Žinoma, vaikai
Išskiriant seredos, ned. 10-11
r a
savo vaikišku supratimu praGydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
| šys juos leisti į tokių mokyklą,
Tel. Hemiock 8700
Rezidencija
1821 SOUTH HALSTED 8W.
Rez. Tel. Prospect 0811
4729
W.
12
Pi.
Nedėllomk
j kur lengviau, kur mažiau mo Tel. Cicero 2883
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė,
Susi tarų,
kina, kaip, va, viešose moky
Valandos 11 ryto iki I po pietų
< Iki 8?*0 vakare
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
klose. Bet kokia bus nauda ofi8O jr r^s, Boulevard 5911
Ofisas 6155 South Kedzie
iš tokio tėvų pasitarnaviino
'Rez. 6622 So. Whipple
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
vaikams.
GRABORIUS IR

PONIOS A. RAKAUSKIE
NES KONCERTAS.

S, D, LACHAWIGZ

DR. T. DUNDULIS

DR. R. C. GUPLER

J. F. RADZIUS

BUTKUS

I DR. A. RAČKUS

DR. A. A. ROTH

ŽlNIĮĮ-ŽINELĖS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. H. BARTON

DR. M. I. STR1KŪL

A. PETKUS CO.

A. MASALSKIS

DR. S. DIEZIS

A. L. DAVIDDNIS, M. D.

EZERSKI

DR, H ARWOOD

DR, P. Z. ZALATORIS

O . s. . dowiat

DR. 8. ARON

DR. A. J. BERTASH

NORTH SIDE ŽINELĖS.

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

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 it tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGftABŲ VEDCJAI
Didysis Ofisas:

>

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yardte 1741 Ir 1742

Šv. Ražančiaus draugijos
sukaktuvių vakaras įvyks 19
d. spalio, 393D m. Bus paga
minta skanūs užkandžiai ir
laike jųų bus sulošta graži tra
gedija “Pavogtas Kūdikis”.

Tel. Boulevard 3201

SPECUALISTAS

DR. G. Z, VEZELIS

Telef. Midway 2880
Tel. Boulevardl 1401

Sale Depositora State Bank skersai
Peoplea National Bank arti
Ashland Avenue

mo, skaudamą akių karštj. Atitai
(Kampas Leavltt St.)
Valdyba.
sau kreivas akis, nulmu cataractus.
Atitaisau trumpą >regystę ir tolimą
Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto
regystf.
nuo 1 Iki 9 vakare
SeredoJ pagal sutarti
Prirengiu teisingai Akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai mas su elektra, parodančia mažlau- Boulevard 7689
atvažiuoja ir visiems čampionams slas klaidas.
Res. Hąmlock 7691
per nosis duoda.
.
Speciale atyda atkreipiama moky
( Taip ir T. A D. tonikas visiems klos vaikučiams.
seniems tonlkams duoda ir apgali.
T. A. D. dar tik kelių metų senu
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
mo, o jau turi tūkstančius vartoto kare. Nedėllomls nuo 10 ryto Iki
DENTISTAS
jų ir nuo jų padėkavonlų. T. A. D. 12 po pietų.
būdamas vienoj formoj, gydo daug
4712 So. Ashland Avenue
Kainos pigesnės, kaip kitur
ligų. Reikalaukit Iš savo aptlekos ar
Val.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare
ba išdlrbystės.
4712 S. ASHLAND AVĖ.
T. A. D. PRODUCM
3188 So. Halsted St.
Chicago. III.
Tel. Boulevard 7589
Tel. Cicero 1260

AR ŽINOTE, KAD

DR. A. P. KAZLAUSKIS

JOHN SMETANA, 0. D.

DR. GUSSEN
Tel. Yards 1829

OPTOMETRISTAS

SKYRIUS

numeriu

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nno 16—12 nuo 2—4 pe
pietų: 7—8:86 vakaro
Nedėllomls 16 iki 18

1545 WEST 47 STREET

LIETUVIS DENTISTAS
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki
VAI. vakare
Nedėllomls pagal sutarti

I

Cicero, Ilk

Tel. Cicero 2962

Akių Ekspertas ir pritaikymo akinių

Tel. Cicero 3794

3201 Aubum Avenue

DENTISTAI

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 4847 W. 14 ST.

1410 So. 49th Q., Cicero

po

DENTISTA8

DR. G. SERNER

SKYRIUS

ofisą

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7042

DR. VAITUSH, 0. P. D.

savo

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. G. I. BLOŽIS

Tel. Lafayette 0727

’

Perkėlė

Šv, Kazimiero Akademijos
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
Rėmėjų 3 skyriaus buvo pas
3343 S. HALSTED STREET
kelbta “Drauge”
“bunco
Tel. Canal 6222
LIETUVIS akių;
Valandos: Nuo 2 —■ 4 p. p.
party”. Gal per klaidų, ar
7—9 vakare
SPECIALISTAS
šiaip kas Įdėjo, nes skyrius
aklų {tempimą
kuris]
DENTISTAS
nieko nežino ir nerengia da estiPalengvins
prležastimgalvos
skaudėjimo,
2201
WEST 22nd STREET
bar, bet atidėta ant toliau, t svaigimo, akių aptemimo, nervuOtu-

4447 So. Fairfield Avenue

-

DR, CHARLES SEGAL

AKIŲ GYDYTOJAI:

Komisija.

SKYRIUS

r

8464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po
pietų Ir 4 iki 8 vai. vakare
Res. 8201 8. WALLACE 8TREET

1801 S. ASHLAND AVENUE

Ofisas ir Akinių Dirbtav5

Platt Bldg., kam p. II 8t. 1 ankštas
Pastebėkit mano iškabas
Vai. 8:10 ryt iki 8:80 vak. flerMomls 8:80 Iki 11
Nedėllomls nėr
skirtų valandų. Room 8
Phone Canal 6138

756 West 35th St.

DR. S. ASHER
DENTISTAS

4901 W. 14St.
Cicero, 111,
Kampas Halsted St.
Viršuj
National
Tea
Store
Valandos: nuo 10—4; nuo fl—8
Valandos: 10 vai. ry|o u i I vai.
Nedėiiomia: nuo 10 iki 12.
vakare. Nsd. susltArai

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams llnomas per 26
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.

Gydo stalgias
ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietalsua

I

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDO8: Nuo 10 — 12 pietų ir
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Res. So. ShoM
3238, arba Randolph 6166.

DR, MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgast
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tek Yards 0994
Residencljos Tel. Plasa 8200
VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną

draugas

17, 1930

Trečiadienis, Rūgs.

358:

Svarbus Pranešimas L. Visuomenei
Sekmadienyje, Rugsėjo 21 d., visose lietuvių bažnyčiose Chicagos Archidiecezjjoj įvyksta kolekta Lietu
vių Labdaringąjai Sąjungai šelpimo darbui dirbti. Visa lietuvių visuomenė yra prašoma gausiai aukoti kil

niam lietuvių labdaringam darbui. .

cienei,

VYTAUTO DIENA CHICAGOJ SPALIO 26 D.

L. R. K. LABD. SĄJUNGA.

škienei,

NUMĄTOMAS OBUOLIŲ griovė. Ant kryžiaus buvo iskaltas statymo laikas ir lie
EKSPORTAS J VO
tuviškai pažymėta, kas tą kry
KIETIJĄ

Janu

Mikaliunienei,

Dišienei,

Šukienei,

Gasilionienei, Matushak, Jan-

ŽINELĖS.

žaras nukeliamas į ateinančio
jo šeštadienio vakarą.

Atsilankius p. Loveikio ge
lių krautuven, nesunku patir

ti tikrą lietuvišką

širdingu

mą, svetingumą ir tikrą, ame

Šią savaitę trečiadieny

X

je, penktadienyje ir šeštadie
nyje metų rudeninio ketvirčio
pasnykai.

rikonišku švarumą. Reikia gė
krautuvės

rėtis p. Loveikio

ispaniškomis dekoracijomis.

28

X

d.

šio

jau K. Sriubienę:

mėnesio

Tą

dieną

Išsirenduoja flatas 6 kamb.
Tinkamas daktarui, advoka
portinių
obuolių
kainos
numa

niai
paminėti
savo
mylimo
gui, Liutkui, Putrimui, Palec
Vienas chicagietis lietuvis
tui ar kitokiam profesionalui.
tomos
neblogos.
“
M.
L.
”
klebono
50
m.
gimtuves.
Ruo

kiui, Balčiūnui,
Kaikariui,
gydytojas susirietęs
keikia,
Randasi ant antrų lubų.
šiama
daili
programa.
RengėMaliauskui. Bridgeporto biz- LENKAI VERČIA KRYŽIUS
negyvuosius: Vytautą ir Dr.
3327 So. Halsted St.
komitetas įvairiais būdais nieriems: kvietkininkui Lo- •
smus sako, kad ar tik nesu- darbuojasi iškilmių pasiseki- veikiui už gėles, Kalėdai ir S.

Basanavičių. Girdėjęs jo keik-

kils daktaro

Daugėlai, Kuliui; per p-nią E.

galvoje visiška mu*‘

Stanislovaitienę

betvarkė — revoliucija.
IŠ VYČIŲ VEIKIMO.

rijoj įvyksta metinė Auditori

Kačinskie-'

siems: Urbaičiui,

nei ir Janušienei.

Sekančio nedėldienio vaka
re Chicagos Lietuvių Audito

aukuoju-

Brighton

Park.

—

Lietuvos

Vyčių 36 kuopa jau prisiren

Išvažiavime pinigais aukojo

‘

62 E. Lake St.

Wm. J. Kareiva
Savininkas
Del geriausios rųšies
ir patarnavimo, Saaklt

GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olselis Šviežių kiaušl• nlų, sviesto ir sūrių.
4644 SO. PAULINA STREET
Tet Boulevard 3 88*

Tunijių ir taisau players ir reproducing pianus. Darbų
atteku atsa
kančiai ir pigiai. Važiuoju J blle ku
rių miesto dal).

M. ZIZAS

MAROUETTE JEWELRY
&RADIO

Namų Statymo Kontraktorius
Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina.
i

PRANEŠIMAI

JDHN PAKEL & CO.

PETRAS GRIBAS

HUPMOBILE

mas įvyks ketvirtadieny, 18 Geriausi Ir SUfVtaml Automobiliai.
Jei Tamista nori pirkti Automo
d. rugsėjo, Almiras Simmans
T640

svetainėj,

N. Hancock

Raguviečių varpams aukų str., 7:30 vai. vak. Narius mel
komisija f širdingai džiu dalyvauti.
X Aušros Vartų parapijie rengimo
tė, a. a. Barbora Masiliunie- dėkoja* ub pasidarbavimą ir
A. Walskis, rašt.
nė,

ilgokai

pasirgus,

Lyons, BĮ. šiandien

mirė ,Param^ raguviečių
Aušros j me>

įvykusiam

išvažiavi-

rugpiučio

31

, Tel. Republic 8305

vyksta jo-,^^ kuris visais žvilgsniais pa-

Vartuose 10 vai.
sios laidotuvės.

vyko.

$

padėko
lėkotil

Visųpirma reikia
X Aušros Vartų tretininkai

kun. Pranciškono Tėvo Čepu-

MOTOR EKPRESS

dienraščiui “Draugui” už tal

kun. Va-i-

pinimą pranešimų,

lio atvykimu gražiai naudoja-

si, atydžiai klauso
bingų pamokslų

šv.

. faunui, Ciceros klebonui, už
jo iškal- • prįgįdėjįmą gausia auka, ku-

ir šiandien . nigams Albavigiūi) Linkui, i,

Pranciškaus penkių žaiz-’Oagiunni> kurie dalyvavo i&.

dą dienoje vakare 7:30 valau- važiavime ir pa^g

dą baigia savo metines trijų
dienų rekolekcijas.

Aukojusiems

per

Kizienę biznieriems:

tik

p-nią

Martin-

Mes

me

permufuojame-perveža-

pianus,

forničius

kito

ir

kius dalykus.

Taipgi

parduodame

geriausios

rųšies

už

anglis
prieina

miausią kainą. Musų patarna

vimas yra

greitas,

geras

ir

nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

X Šiandien dėliai tretinin- kui, Juzėnui, Kavaliauskui;.
Mes pervežame daiktus ir į
kų rekolekcijų parapijos ba- ponioms: Maskoliunienei, Laru)kitus miestus.

i

S. L FABIAN & GO.
809 West 35th Street
CHICAGO

TEL. BOUL. 0611 ARBA 0774
Visados sutaupysi daug išlaidų
Perkam Mortgečius ir Bonus.
Skollnam pinigus ant Namų.
Parduodam
ir išmainom
vlsokj
turtą.
Padarom davernastes ir Pirkimo
bei Pardavimo NotariallSkus raštus
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMĄS
Yra pamatu musų Pasekmingumo.
MES
GVARANTUOJAM
SAVO
ATLIKTĄ DARBĄ.

SKOLINAM PINIGUS

MES

Budavojam

naujas namus,

dirbam cemento darbus - fun

saidvokus,

damentus

taipgi

muro darbus, iš medinių pa

darom mūrinius, apmuriuam
Į medinį namą po vieną plytą.
Atrodo ųiurinis, po to jau ne-

reik pentyt. Turim namų ant

pardavimo ir mainymo.

f.o.b. ir aukščiau.

Tel. Lafayette 6197

BALZEKAS MOTORS

W. & L. ELECTRIC CO.
SOI6 West 47 gtreet

GRANAM PAIGE

i

A.

M.

BUTCHAS

| Maliavų ir visokių geležinių
pirmiausiai į daiktų (hardware) krautuvė,

00 F. O. B.

j«i manai pirkti karą.
ateik pas n.us Ir persitikrink,

kad i

pas mus rasite geriausios rųšies au- j Atliekame maliavojimo dartomoblllus ui loma kalnų.
L
i
•
•
Taipfft turima Įvairiu Įvairiausių 1S lauko ir Vidaus, taipgi
vartotų karų ui labai mažą kainą. Į p] emerio, taisome elektrikas,

BRIGHTON MOTOR SALES įdedame šilto vandens pečius
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Laskya
Telefonas Lafayette OOOO
3962 Archer Avenue

ir tt.

Kainos prieinamos.

4414 So. Rockwell St

Tel. Lafayette 4689

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Forn. 3 kamb. ir piano. Viskas ar
skyrium. Pigiai. Kivi 1420 Melvillo
PL

Ludwig Dixie Tenor Banjo ir dė
žė. 2064 No. Hoyne avė.

automobtMus,

1923.

Kivi,

Angliai, moving ir pašaro štoras. 2
trokai, sav. per
5 met., daug an!glių orderių. Pigiai. 2552 Fullerton.
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau naujus namus ir pertaisau HumboMt 8777.
senus. Senus namus priimu J mai
nus.
REAL ESTATE

JONAS PUDZIUVELIS

2650 West 69 Street
Telef. Hemlock 4576

FOUR LEAF CLOVER

820 Greenleaf avė naujas 9 kamb.
namas, 3 maudynes, extra lav., 2
karų gar. A-l locatlon, lotas pa
dailintas. Kaina $55,000. Sav. Tel.
Glencoe 49.

Fundamentai
Cementiniai bloksal
Garadžiai, porčial

2

Lotas 30x125, 4 kamb. narnas, $2,850, {mokėt *200. $35 mėn. 3539 No.
Ozark. Lackawanna 7671.

GLENCOE

CONSTRUCTION

metų lakto Išhnokėjlmnl

Taipgi budavojam visokius naujus
namus.

5 kamb. plytų bung. oct. frontas,
paveiksluoto stiklo
langai, plaste2124! riuotas porčlud? asla atike, fum. š.,
Į g-vė bruk., gera transp,,
mokykla.

436 W. 45 St.
Yards
Arba
2100 W. 23 St.
Canal 5065

PETRAS CIBULSKIS

Pigiai

6131

School

St.

PIGIAI.

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

nausiu kuogsriausla.
4426 So. Western Avė.

Greit perkant,
naujas
mod. 6
kamb. oct. Cront. bung., 23*4x62 p.
ilgio, 30 p. lotas. Sav. vietoj visais
popiečiais ir ned. 5225-27 So. Keating, tel. Prospect 65*8.
6 kamb. med. bung. 1 biok. j
vak. We»tern avė., tarp 144-145 et.
Posen | p. Blue Island, 50 p. lotas,
k. v. š., gesas, elektra, pigiai $4,500. Sav. 11069 Longvvood Dr. Tel.
Bevelry 3442.
2 C. plytų nam., 5-6, ąžuolo trimaš, 2 karų gar., jėla bruk. *4 blo
ko mokykla, {eigų $112 mėn. 7012
Morgan St. Vincennee 5154.

Tel. Lafayette 8227
Namų Telef.
Republic

Storai.

Naujas 7 kamb. ispan. rez., 2
karų gar., naujausi įrengimai. Lotas
50x179, išvažiuojam. Pigiai. 9412 S.
Hoyne avė.

Telefonas Canal 7221

Not Ine.

L. DOMBROW8KI A SON

Telefonas Grovehill 1038

82 St. ir Racine
avė. 3 kamb.
rendon. Roll-a-way
lova. Pusryčiu
kamp. >50. Sav. 1212 W, 82 st.

Tel. Lafayette 7674

Elektros kontraktoriai, suvedam švie šapos Telef,
sas ir jėgą. Elektros reikmenos ir Hemlock 2867
fikščteriai.

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

6755 So. Westem Avė.

1420 Melvillo PL

Archer Avenue

4138

Po Valstijos Priežiūra

Moon

JOKANTAS BROS.

Mes moltavojtme, dekoruojame ir 2324 So. LEAVITT ST.
CHICAGO
visokius
namus.
bili, pirmiausiai prašome ateiti pas išpoperluojame
M. YUSZKA
mus ir pamatyti HUPMOBILE 1931 Musų kainos labai prelnamos Ir dar
modelių, kurie tikrai Tamistas nus- bas garantuotas.
Plumbing & Heating
tefolns savo gražumu, greitumu, ir
visa
konstrukcija.
Kaina
$1.195.
6127 S. Maplewood Avė.
Kaipo lietuvis, lietuviams patar

6012-14 So. Kedzie Avė.
Telef. Republic 9004

A. ALE8AUSKA8

Kad vesdamas visus reikalus per

WM. KANAPACKAS
6522 So. Rockweli St.

J. C. ENCHER & CO.

WEST SIDE ŽINIOS.

SAVO

Kašėtų kaime (netoli Mar-11
Paskolas suteikiam į 24 vai.
neimam komiso nuo
cinkonių) neseniai vienas lie-j ĮVAIRŪS
KONTRAKTORIAI:
tuvis ūkininkas pasistatė cer ____________________________
$50 iki $300.
mentinį kryžių, kurį lenkai suJ. NAMON & CO.

DE SOTO IR PLYMOUTH

VIEflA PADĖKA.

ATMINK

NAUDAI,

I

šie: T. Bikinaitė — $25, J. Ka
gus minėti 15 metų kp. gy7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
jos B-vės vakarienė. Kaip gir vavimo sukaktuves, kurios į- ^ns^as
$25, K. Kacergienė
i
Telefonas Hemlock S526
dėt, vakarienėje žada daly
$5. Dėkojam pikniko rengimo Savininkas R. Andreliunas
vyks rugsėjo 21 d., o ne 29
Phone Virginia 2054
Užlaikau visokių
vauti žymus Bridgeporto ir
komisijai: . p-riui M. Kizui,
tukainlų
ir
sidaRyte 8 vai. bus šv. Mišios
JOSBPH VILIMAS
kitų kolonijų biznieriai beį
ndehj daiktų. vė
Peoples Fumiture Kompani
mirusių narių intencija. Visi
liausios mados ra
Namų Statymo
veikėjai. Na, ir ištikro bridgelio, planų rolių,
jos vedėjui, V. Ivanauskui, I.
gyvieji nariai eis prie šv. Ko
Kontraktorius
rekordų Ir t. t.
portiečiai turėtų skaitlingai
Pikeliui.
raJsau
laikrodžius
munijos.
4556 So. Rockwell Street
ir mušiko s instru
vakarienėje dalyvauti, nes ši
mentus.
Da
kartą
ačiū
visiems,
ku

1 vai. po pietų bus traukia
įstaiga verta visų lietuvių pa
2650 West 63rd St. Chicago. Telef. Republic 6396
D. GRICIUS
me paveikslai. Prie bažnyčios, rie darbavosi išvažiavime ir
ramos. Tai yra lietuvių pini
Telefonas HEMLOCK 8380_
GENERALIS
KONTRAKTORIUS
kokiu
nors
būdu
prisidėjo
prie
44 ir Fairfield avė. Visi na
gais pastatyta ir lietuvių pa
Statau namus kaip muro taip ir
riai ir beisbolininkai unifor šio kilnaus darbo.
AUTOMOBILIAI medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
vyzdingai tvarkoma salė.
Kainos prleinamlauslos.
mose dalyvaus.
Aukų rinkimo komisija:
2452 WEST 69th STREET
Lietuvis.
Vakare įvyks didelis banT. Burauskaite, K. SriubieTel. Lafayette 8662
Ofisas Ir Rez.
■
kietas,
parapijos
salėje.
Bus
ir 2384
44.01 S. Mozart St.
nė ir M. Sriubas, rašt.
Kada priseina kalbėti apie
Geriausios Rūšies Automobi
lietuviškas “spulkas” ir joms atvaidinta juokinga komedija
liai.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI
vadovau
pasidarbavusius asmenis, tai “Trys Mylimos”,
Ateik pažiūrėti musų nau Real Estate ir visokia apdrauda
jant K. Žaromskiui. Taipgi
Notary Public
tenka prisiminti, kad L. Vy
jausių DE SOTO
ir PLY
Skyrius 4429 So. Fairfield
dalyvaus
artistas
J.
Kudirka
čių ‘‘spulkai” nemažai pasi
Town of Lake. — L. Vyčių MOUTH Chrysler išdirbystės
Bus kalbėtojų
tarnavę yra C. Stulas ir J. su solistais.
automobilių už labai prieina
Puišys. Tie vyrai yra tikri kun- A- Briško, kuopos orga- 13 kp. susirinkimas įvyks tre
Generaliai Kontraktoriai
(Sept.) 17 mą kainą.
nizatorius ir “Draugo” red. čiadienį, rugsėjo
ekonomistai.
Real Estate
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. j
L. Šimutis, kun. F. Vaitukai d., Šv. Kryžiaus par. salėje,
P&rapijonas.
2621 WEST 71 STREET
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
tis, kuopos
dvasios
vadas, 7:30 vai. vak.
Telefonas Hemlock 0367
GAGE PARK MOTOR
Prašome visų
narių atsi
Auksuotų Vytauto medalių
daugiau vyčių rėmėjų.
Rez. Grovehill 1680
SALES
Taipgi bus muzikos, kurią lankyti. Su svarbiais praneši
jau galima gauti ir pas p. J.
Joe Bagdonas, Savininkas
mais atvyks Chic. Apsk. pirm.
Pbone Republic 4940
Evaldą, Keistučio Sk. ir Bud. išpildys kuopos noriai.
5625-27 S. WESTERN AVĖ.
J.
Bulevičius.
Valdyba.
Lietuviai, nepraleiskite šio
b-vėj, 840 W. 33 St., ir UniTelefonas Prospect 5669
versal State banke prie lan gražaus programo.
Humboldt Park Lietuvių P.
Komitetas.
Moliavojimo Kontraktorius
gelio No. 2.
Kliubo mėnesinis susirinki
Ai.

MORCIČIAI-PASKOLŪS

CO.

BLEACHING

A. F. Pociui, Mat’ be Vokietijos, dar yra ir

Aušros Remdžiui, Malakauskui, Lips- dagiau kraštų, kur šiemet oVartų parapijiečiai žada šau kiui, Sabel, Kavaliauskui, Gri buolių derlius blogas. Tad eks
nebetoli.

CHICAGO HAT MFG. &

keliunienei, Bagdonienei, Vep-

CHICAGOJE
BRIDGEPORTO

žių pastatė. Lietuvis ruošėsi
Šiais metais pas mus buvo kryžių pataisyti, bet atvykęs
štienei, Paukštienei, Čepulienei ir Tumienei. Ačiū ir toms, jJabai geras vyšnių derlius ir Marcinkonių viršaitis užant
kurios pridavė dovanas pik- dėlto mūsų vyšnių labai daug spaudavo visas atskiras kry
žiaus dalis, kad niekas nega
nike; Ivanauskui ir Pikelie- eksportuota į Vokietiją
Obuolių
derlius
Vokietijoj
lėtų jų paimti. Suardytas kry
nei, B. Riškienei, I. Sriubievidutinis,
tuo
tarpu
pas
mus
žius kol kas taip ir tebeguli.
nei,
Šerpetienei,
Kairienei,
Leikienei, Adašiunienei, Lapu /geresnis, kaip vidutinis. Tad Nuskriaustas ūkininkas ketina
šauskienei.
Ciceros biznie- numatoma gan didelį obuolių tuo reikalu kreiptis į Vilniaus
riams aukojusiems per p-nią kiekį eksportoti į Vokietiją. arkivyskupijos kuriją. ‘M. L.’

SKRYBELNINKES

Reik patyrusių prie veltinių skryb.

$681

JOHN YERKES A Heating Lietuvis
KONTRAKTORIUS

Plumbing

BAR6ENAS
z
Gali nupirkti pigiau, negu
pastatyti 2 flatų muro namą,

6—6 kamb., karštu vandeniu

Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

šildomas, visas ąžuolo trimas,

2422 WEST 69th STREET

gatvė ir iela išmokėtos, arti
vienuolyno.

Pašaukt .•

REPUBLIC

...............

5551

Thomas Higgins
F A R M O S

PLUMBERJ8
Turiu patyrimą per daugeli metų.
Darbą atliekų greitai Ir pigiai.
2813 SO. O AKLE Y AVĖ.
Telef. Canal 0410 .

............ —

Į

Mod. pieninė, 100 ak. prie vlešk.
18 mali. Sprlngfleld, Mass. akredi
tuotų galvijų 20. $18,000. Olen Shearer, Elllngton, Conn.

