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LIETUVOS UNIVERSITETUI BUS
STATOMI NAUI! RŪMAI

____________

TARP GARLIAVOS IR SKRIAUDŽIŲ
ĮVYKO DIDELE NELAIME

Iš Kubos Pašalinami Komunis

tai Agitatoriai
JAVAMS IŠVEŽTI'BOLŠEVIKAI
NUSISAMDO VOKIEČIŲ LAIVUS
ITALAMS IR FRANCŪZAMS TARPININKAUJA
ANGLIJA

UNIVERSITETAS STATYS
SAU NAUJUS RŪMUS

SUNKI AUTOBUSO
KATASTROFA

Iš patikimų šaltinių sužino
jome, kad universiteto senatas
yra patvirtinęs naujų rūmų
statybos (planą. Rūmai mano
ma statyti priešais generali
nį štabą tarp Miškų ir Kęstutčio gatvių, kur buvo Rozmari
no konservų fabrikas.

Rugp. 25 d. autobusas, vyk
damas su keleiviais iš Kauno
į Marijampolę tarp Garliavos
ir Skriaudžių apvirto. Sunkiai
sužeista apie 15 žmonių. Gau
ta žinia, kad iš sužeistųjų vie
na moteris jau yra mirusi.
Autobusas apvirto besilenk
damas su kitu, kurį jįs susi
tiko kely vykstantį iš Kybar
tų. Mačiusieji tvirtina, kad tai
įvykę dėl smarkaus važiavi
mo. Šoferis išliko gyvas ir pa
matęs tokį baisų vaizdą bėgo
į mišką kartis. Ar jis pasiko
rė ar ne, žinių gauti nepavy
ko.
“R.”
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LAUKAN KOMUNISTAI

IŠ KUBOS

HAVANA, Kuba, rūgs. 18.(
GENEVA, rūgs. 18. — Fra — Kubos prezidentas MachaTai Venice apylinkė Kalifornijoj, kur žemėje atrasta daug žibalo. Nesenai ten
ncijos su Italija nesusitaiky do pasirašė išsprendimą ištre
1 Į dabartinius didž. univer
mas karo laivynų klausimu T. mti iš Kubos salos visus sve žemė buvo be vertės. Šiandie kitaip.
siteto rūmus manoma perkel
Sąjungai stato nemažas kliū timšalius komunistus agitato MISIJA J EUCHARISTINI
NEMOKAMOS VAKARI ti susisiekimo 'ministeriją, o į
tis vesti taikingus darbus. Tad rius ir kitus negeistinuosius
KONGRESĄ LORETO
•senuosius
rūmus (priešais
NĖS MOKYKLOS
imtasi priemonių abi pusi su triukšmadarius. Nemažas ko
“Ryto” redakciją) manoma
vesti krūvon. Sutiko tarpinin munistų skaičius yra kalėji ROMA, rūgs. 17. — Šven
Nužudyta motina
Chicagoj atidarytos nemo įkurdinti berniukų “Aušros”
kauti Anglija. Tuo reikalu ve muose.
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tasis Tėvas Pijus XI audiengimnaziją.
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cijon priėmė kardinolą Caponori pasiduoti nei ta, nei kita. NUSIGINKLAVIMO KLAU tosti, kurs paskirtas Popie Netoli Dunning valstybės li se viešosiose mokyklose. Pa
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BRANGIAI ATSIEJO NE
BAIGIAMA VOLDEMARO
ristim Kongresą mieste Lore- . .. .
..
rims. Įsiregistravo apie 60,o
.
j.
,
,
kubiak,
3654)
-\ew
castle
avė.,
GENEVA,
rūgs.
17.
—
T.
BYLA
t
/'k S.
Irorninnln drauge
zl nerk nn
z
”
z
PRIKLAUSOMYBES MI
to.
Sun kardinolu
auSąryšy
su
atentatu
prieš
pu

000
asmenų.
Tęsis
tik
ligi
la

Sąjungoje
iškeltas nusiginkla- diencijoje buvo ir siunčiama 44 metų, keturių vaikų moti
NĖJIMAS
*
Baigiamas tardymas Voldena, kuri naktimis dirbo vidu- pkričio 15 d-> kadangi neturi lk. Rusteiką traukiami atsako
vimo klausimas. Šį reikalą re Kongresan misija.
,maro
byloj dėl pasisavini
mybėn sekantieji asmens: Pema reikalingo fondo,
miesty
ir
anksti
rytmečiais
mia
Vokietija,
Italija
ir
kaiMEXIGO CITY, rūgs. 18.
fras Požėla, Kazys Šileika, Ju >55,000 dafrų -kronų ir visa
Kardinolas Ir misijos na- gryždavo namo.
kurios
kitos
valstybės.
Reika

*— Meksika per kelias dienas
riai trečiadienį specialiu trau-! gale nužudytos rastas jos
TryS plėšikai apiplėšė ciga- liūs Vaitkevičius, Petras Sve- la bus greit perduota V^F.
minėjo nepriklausomybės su lauja sušaukti nusiginklavimo
tlauskas, Pupaleigis, Povilau- įTribunolui. Byla "iras svarstokaktuves. Kelios dešimtys žmo konferenciją. Franci j a prieši kiniu išvyko į Loreto. Trau- krepšiukas, kuriam buvo kiek rų krautuvę, 2943 East 79 gat. skas,
_i_._ iinž.
y Steikūnas, Mačiui• ma dar šiemet.
“T? ”
kinį parūpino Italijos,valdžia. smulkių pinigų ir čekis. Vis Pelnė 100 dolerių.
nių žuvo ir šimtai sužeistų. nasi tokiai konferencijai. Ji
ka, Gineitis, Virbickas, Ged
Geležinkelio stoty kardino- kas palikta. Tas reiškia, kad
Tai esą neatsargių šaudymų I reikalauja, kad pirmiau turi
minas. Jie visi izoliuoti ir’ta
IŠ ILLINOIS DARBO
būt surasta priemonių taikos Iru atstovui suruošta atatin žmogžudis moteriškę nužudė BUVUSIS PREZIDENTAS
ir automobilių aukos.
rdomi
atskirai.
Tardo
svarb.
SUVAŽIAVIMjO
NUKELTAS į KALĖJIMĄ
palaikymui. Be taikos užtikri kama kariškoji pagarba. Ka ne plėšimo tikslais.
byloms
tard.
p.
Morkeliūnas.
rdinolas -priėmė kariškius ir
PANAIKINTA SPAUDAI nimo pavojinga nusiginkluoti.
SPRINGFIELD, III., rūgs.
civilinius viršininkus ir po to
LIMA, rūgs. 18. — Paša Jie jau apklausti ir dabar
Suimtas nori išsisukti
CENZŪRA
klausiami
liudininkai.
‘
R.
17.
— Illinois Darbo Federa
VISKAS ŽADAMA, IŠĖ išvyko su komisijos nariais.
Louisville, Ky., suimtas į- lintas Peru respublikos prezi
cijos suvažiavime sukelta videntas Leguia iš San LorenMUS laisvę:
tariamas Indianos galvažudis
MADRIDAS, rūgs. 18. —
BEVIRSDAMA MAŠINA *sa eilė rezoliucijų, kas perFRANCIJOJ KViEČIŲ
į Geisking darbuojasi išsisukti. zo politinių tremtinių salos
Pirmu kartu į septynerius me
! duota komitetui ir paskiau
UŽMUŠĖ ŽMOGŲ
DERLIUS MENKAS
^perkeltas į vietos kalėjimą.
j1 Jo advokatas deda pastangų,
tus Ispanijos valdžia panaiki LONDONAS, rūgs. 18. —
bus svarstoma.
Anglijos valdžia apturi įvai PARYŽIUS, rūgs. 18. -iAad "8 I,ebflt« iSdnotas IHi- Kariškoji valdžia jį traukia
no spaudai cenzūrą.
Rugp. 22 d. 7 vai. vežant
Dirbantiems ant Illinois vie
riausių planų ir sumanymų I- Francijoj Šįmet kvieči, der-fnoi6 valstybei. Chicagoj jis tieson.
įkuliamą mašiną per Ješmos škelių darbininkams reikalaundijos patvarkymo reikale. .
reikalaujamas sąryšy su TnGRĄŽINS WEIHAIWEI
upės tiltą ant kelio Krinčinas i jama mokėti unijos pripažinViskas žadama ir siūloma In- llus
,abal nlenkas’ kas ,an
1 bune reporterio Lingle nužu VOKIEČIŲ KARIUOMENES — Vabalninkas paskutinis kai tus užmokesnius, atšaukti prodijai ir indiečiams. Bet apie' tai ir valstybei skaitosi d.de
MANEBRAI
LONDONAS, rūgs. 18. —
dymu.
i rysis kūlėjo tekinis perdaug J hibici ją, įvesti pensijas senalė
nepalaima.
Nemažai
javų
I
Oficialiai pranešta, kad Kini laisvę nei žodžio.
' prisieis parsitraukti iš užsie• BERLYNAS, rūgs jg _ larti priėjo prie tilto krašto, įtvėje, įvesti karpenteriams 4
jai Anglija grąžins spalių 1
Areštuoti
visus
gaujų
vadus!
•nių.
Prezidentas von Hindenburg muo to pasikėlė vienas tilto Į valandų darbą dienoje, apriBLOGA EKONOMINE
d. Weihaiwei miestą ir uos
Taip parėdyta Chicagos po (išvyko į šiaurinę Bavariją, skersinis, mašina neteko lyg-jbuoti “injunctions” išdaviOLANDIJOS PADĖTIS
tą.
NEPALANKIAI ATSILIE licijai. Išduoti “warantai” kur vedami Vokietijos kariuo- svaros ir įvirto ravan, užmu- mą, ir t.t.
šdama vietoje pil. Jasiūną Jo- i
PĘS APIE KARIUOMENĘ suimti 26 gaujų vadus ir juos įmenės manebrai.
HAGA, rūgs. 18. — Atida
MORROW APLEIDŽIA
ną, 50 metų amžiaus. “R. 99
PREZIDENTĄ TAS
patraukti atsakomybėn einant
rant Olandijos parlamentą pra
MEKSIKĄ
•PATENKINA
PRAHA, Čekija, rūgs. 18. J»valkatystės įstatymu.
TUTTLE UŽ SAUSOJO
nešimą skaitė pati karalienė.
— Austrijos pilietis Adolfj. “Warantus” areštuoti išdaPASKENDO TRYS
ĮSTATYMO ATŠAUKIMĄ
MEXIC0 CITY, rūgs. 17. Nupuolusi žemai pasaulio e- Maier, vykdamas per Čekoslo- vė teisėjas Lyle.
WASHINGTON, rūgs. 18.
ŽMONES
— Ambasadorius Morrow vy konominė padėtis labai palie vakiją į Vokietiją “biznid”
— Prezidentas Hoover reiškė
NFAV YORK, rūgs. 18. —
ksta į J. Valstybes. Kokią sa tė Olandiją, sakė karalienė. reikalais, nepalankiai atsiliepė
Išmėgino revolverį
Prie Birštvino švyturio (ne gilaus pasitenkinimo gavęs
Norėdamas palikti kandidatu
vaitę išbus New Yorke, pas Prisieis daug pastangų padė apie čekoslovakų armiją. Už
toli Preilos), audrai siaučiant, pranešimą apiė prekybą su už
Mariah, 47 m., siu- iį gubernatorius New Yorko
kiau vyks į AVashingtoną atsi ti, kad pakilus iš tos padėties. tai areštuotas ir teismo nu- ..Bernard
sieniais. Jis patyrė, kad rug
,
,
....
.
,
.
.... įvejąs, vakare automobiliu pa valstybėje iš republikonų pa apvirto laivelis, kuriuo 4 ęlarstatydinimo reikale.
pjūčio mėnesiu išvežimai į už
baustas vienu menesiu kalė-' ,
.
....
irvyko namo ir garadžiuje no irti jos, federalio distrikto pro bininkai ir vienas mechanikas
BOLŠEVIKAI SAMDOSI
sienius pakilo ligi 300 miliojimo.
rėjo išmėginti revolverį. Pa kuroras C. H. Tuttle prezide norėjo persikelti nuo švyturio
LAIVUS
ATIDĖTAS BRIANDO
nų dolerių.
sišovė. Paimtas į ligoninę. Sa ntui Hoover pasiuntė atsista į krantą. Mechanikas ir 2 da
SUMANYMAS
KANADA DIDINS MUITUS
rbininkai prigėrė, o likusius
koma, išgysiąs.
BERLYNAS, nigs. 18. —
tydinimą.
CHICAGO IR APYLIN2 darbininkus pasisekė išgelRusijos
sovietų
valdžia
netu“K.” į’KĖS. — Dailus oras; kiek ši
GENEVA, rūgs. 17. — T.
0TTAWA, Kanada, rūgs.
Tuttle paskelbė pareiškimą. -bėti.
iri
kuomi
maitinti
savo
gyven

Penkis
kartus
pašautas
Sąjungos suvažiavimas pripa
lčiau.
18. — Kanados ministeris pi
•Jis stovi už sausojo įstatymo
tojų,
nes
sugrobė
iš
valstie

žino “geruoju dalyku” Frarmininkas Bennett paskelbė į J. Martolotto, 37 m., 1234 atšaukimą.
ltugpiūčio mėn. 25 d. 23 vai.
čių
javus,
kad
šiais
užpilti
vi
PINIGŲ KURSAS
ncijos užsienių ministerio Briplaną padidinti muitus už į- So. Paulina gat., gatvėje pe
15 min. telefonu pranešė Kausas
pasaulio
rinkas,
kur
tik
ando sumanymą Europoje su
vežamas iš užsienių prekes. nkis kartus pavojingai pašau
LIETUS NUTRAUKĖ
ino II nuovadon, kad Ukmer
Lietuvos 100 litų . tiu.u
jai
prieinama.
daryti valstybių uniją ar fe
Ypač norima apsidrausti Am. tas. Galvažudis pabėgo.
KARŠČIUS
gės pt 85 Nr. esąs nusišovęs
Britanijos 1 sv. sterl
4.8i
deraciją. Nnbalsavo šį suma- Javų išvežimui iš Rusijos J. Valstybių. Ministerb pir
ieškomas vagis Miškinis PraFrancijos 100 franko 3.9i
nymą atidėti ateinantiems me- j užsienius sovietų' valdžia ne mininkas sako, kad tuo būdu
Lakūnu Chicagoj
NEW YORK, rūgs. 17. —' nas. Nuvykusi atsitikimo vieItalijos 100 lirų
5,2?
tarus. Pats sumanymas paves-! turi laivų.
Tad tam tikslui
•bus pagelbėta Kanados dar- Šiandie popiet į Chicago at Nepaprastus šiuomi laiku ka- ton policija rado jį nebegyvą
Belgijos 100 belgo
(3.9*
tas specialiam
T. Sąjungos! penkis didelius laivus nusisa- ibininkains
bus daugiau da- > sklinda francūzu lakūnu Co- irščius vakar čia nutraukė ki Felikso Miškinio būto virtuŠveicarijos 100 frankų 19.3*
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Vokietijos 100 markių 23 8

Ketvirtadienis, Rūgs. 18, 1930

D R A U O A S
“DRAUGAS”
Utet«a kasdien.

Uskrras

Mkmadleato*

' PRBNVMBRATOS KAINA* Matams —

M-M,

ru

sa* Matų — 11.60, Trims Mėnesiams — 91.99. Vienam
Hėueslul — Tie. Europoje — Metams f T.M, Pusei Me*

gal būt, katalikų partijoms reiks pati svar
biausių rolę sulošti, mėginant suvesti į krū
vų visas grupes, kad vyriausybę sudarius,
parlamentų palaikius ir apsaugojus valstybę
nuo fašistų arba komunistų įsigalėjimo.

Prašau Į Mano Kampelį

Aplink Afriką.
Prof. K. Pakštas.*

■

KETVIRTAS LAUKAS.

Raštųprof. Kampininkas.------------

Anglija negali ženytis su
Prancūzija, Ispanija su —
RADIO.
Freetown — Sierra Leone jmoms, bet nemažai jų pnUKRAINIEČIŲ PERSEKIOJIMAS.
Portugalija, Belgija su — 0į klausų ir negrų
karaliuSostinė.
Pastaruoju čėsu viso svieto
Bednkterlus priima — nue 11:11 Iki 11:11 raL
kams, kurie gyvena provin- gazįeĮ0S daUg rašė apie žino landija, Vokietija su — Aus
Lenkai ne vien lietuvius persekioja. Jie ^Mikalbėjimas su jaunu SuiZU
cijoj, bet už namus renka mų prancūzų piršlį Briandų trija, Bulgarija su — Rumu
OkelMmų kainos prisiunčiamos pareikšdama.
persekioja
visas
tautas,
kurių
dalis
turi
paLaivui
vis
dar
nepasiruonuonų ir tuomi papildo savo . jo pirflybas> kaip jis buv0 nija Italija su — Šveicarija
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vergę.
Pastaruoju
laiku,
kaip
sako
spaudos
šiant
išplaukti,
nusprendžiau
“karališkas” pajamas. Bobai-'BUŽenyti visas Eu. Lietuva su — Lenkija (baivai. po piet.
pranešimai, lenkai visu smarkumu pradėjo užvesti kalbų su laive besisu- giant pasikalbėjim, Sussu pa- ropog valgtyoe8i 5ios kontr6s's.os nepratolkos!), Latvrja su
persekioti ukrainiečius. Rytų Galicijoj prasi- kinkančiais negrais. Šalę ma- sidarė dar labiau draugiškas, I priklodu PirSiybo8) kaip ži. ~ Ls“Ja’ Suomija su - Ru“DRAUGAS”
dėję masiniai areštai. Tam tikslui planai iš’nęs rymo jaunas, stipraus, pagyrė mano kad aš osąs la-•
a> buv0 nesekming08 (gal *-<ja (»»»»>«. lapuj.eeia. Bo
anksto esu rūpestingai paruošti. Juos vykina atletiško kūno negras ir ma- bai geras žmogus, pradėjo 1 pirSlys neturSjo macnios a. ’•>■>«■ ruskrams komunistams
LITHUANIAN DAILY FRIEND
policijos biurų specialistai. Esu suimta daug'tyt prie prekių įkrovimo darPubllaked Daily, Exoept Runday.
kaž kg neaiškaus kalbėti ir ,rielkos ir nemok6jo gerai me_ pasturgalius .šlu^. ir ii savo
TOBSCR1PTIONS: One Tear — |l.00. Slz Moatks
kontrės išvijo!), Švedija su—
— |l.»0, Tkree Montfce — 9S.II. One Montn — Tlu. žvmių ukrainiečių politikų, inteligentų ' ir bo neturįs. Jį ir užkalbinau, galop, daugelio negrų paproBnropa — One Tear — 97.00. Slz Montks — 94.11 moksleivių. Lenkai giriaisi, būk tai areštus
Paklausiau kurios jis tautos '< iu, užklausė ar aš neturiuį. ęhicągną
, Norvegija ir t. t. Tiesa, yra
CnPF •» •••c. •
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valstybė ir vyriškos
Adrertisinc In “DRAUGAS" brlncs beat reanlta,
_
I
f
kijos atskirti. Esu užpuolama valdžios įstai Sussu. Angliškai kalba pras-; bet nepasako kokio. Ašgi<gt bių Senatvės padėjo ant lyties ~ Danzigas> ale kad J1S
Adrertlslnt ratee on nppllcatloa.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc gos, įvyksta padegimai, ardomi gelžkeliai ir tai, bet suprasti viskų galima.'nuduodu nieko nesuprantąs ir', j s
F
į lenkas, nuskuręs ir da nezat. t. Bet tai yra paprasta lenkų pasaka. Jie (Kiaušiu kiek jis turi metų.Įprispiriau jį pasakyti to no-! j f
Ka * nk s Iežninkas! 0 nezaležninkai,
prievarta kraštų lenkina, o kada ukrainiečiai (Sako — aštuonioUkų. Ar daugjrįmo daikto vardų, o tai buvo L „^tn^žinojo katTiS tų kaip žinot' :‘rr ?~£tovfls: vie
DIENOS KLAUSIMAI tam pasipriešina, tada jų vadus persekioja, .uždirbi! “Nedaug, girdi, nes,<‘penny”, lietuviškai Iari«it'
nebus irrudu Mistec’^en^ &a>
dieną —
areštuoja ir į kalėjimus uždaro. Juk tų patį Jauniems ir nevedusiems ma- 20 centukų. Daugybė negrų*
n- a
.
bala ži
žin kur, o už mėnesio,
KATALIKAI VOKIETIJOS RINKIMUOSE
lenkai daro ir su lietuviais Vilniaus krašte.
žiau moka, o vedusioms tai įS-čic yra įpratę penny ar keltas^
sioj kontrjj ir nestndiaurek’ ,au kuriam
duoda visokių priedų maisto jų gauti už parodymų gatvės i
{ionykj«u valstybių že "ors kaDlpe ™ai koj<“! aak5'
PALEIDUS KLAIPĖDOS SEIMELĮ.
Jau vakar rašėme, kad Vokietijos rinki
ir rūbų pavidale”. Tai kogi'ar krautuvės ar šiaip kokį pa-iIiatvės ttona| TaJst bi
"žrietę. Todėl ar-gi gali
mai nustebino pasaulį. Nieks nemanė, kad
lauki nevedęs, jei tokiems sikalbėjimų. Ir su tokiais pa- inatv5 buv0
Uma de, , kad inors vie.rn, razunma moteris
organizuotoj ir kultūringoj Vokietijoj įvyks
Nors visoj Lietuvoj seimo nėra, tačiau |brangiau
brangiau už darbų moka! Jis tarnavimais jie čia labai įki- ’buvo vaistyĮ,įų _ vyrų *r/3natvės tikslu į tokį nuskurtoks pasiskirtymas ir pakrypimas į kraštuti- Klaipėdos kraštas turi savo seimelį. Tai ypa-J vėl laužyta juokinga anglų rriai
įai siūlosi. Vienas negras1 valgtybįn — moterų Priklo-^^ ~ “Y^tukų žiūrėti! Girnumus. Priežastis tų taip nesitikėtų rinkimų' tinga jam privilegija. Bet seimelis turi gana įkalba aiškina man, kad apsi- mane beveik dvi valandi lydė- td ■ Alabama
lima bnvoidi> tik
užsikarsi ir dauai
nurodėme,
išreiksdat’
daug
bėdos.
Rugpiučio
mėn.
29
d.
jisai
paleisvesti
ne
taip
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nes
žmoįo
Freetow.n
’
o
gatvėmis,
no-'
v
,.
.
,
,
«
:
giau
nieko!
davinių vakar trumpai
Vokietijai, kaipo tas ir nauji rinkimai paskelbti. Jie bus spa- nas reikia pirkti, o kainuoja rėdamas man parodyti tuos', bWashimrton’u Ca- Žnočiius labai gaila kad
ojaus nei iš fašis-. lio 10 d. Buvo sudaryta Kadgyno, o vėliau jos prastiems žmonėms nuo 3 daiktus kuriuos ir be jo ge’
’
'
lifornia su Oregon’ų, Arizona Europos piršlys
Briandas,
tų nei iš komunistų pusės, kurie rinkimuose' Rejsgio direktorijos. Abiem išreiškė nepasi- svarų (arti 150 litų) iki 10 rai matau ir randu,
su Utali’u, Montana su Wy-f prieš pašisiūlysiant Europoj
daug atstovų yra laimėję ir kurie norėtų į- ’ tikėjimų, neleido dirbti. Del to gubernatorius svarų, o geras džentelmenas Išplaukiant iš Freetowno į.
oming’u, Nebraska su Kan- valstybes suženyti, ir smagiai
▼asti diktatūrą arba “ musoliniškų ”, arba seimelį paleido.
už žmonų mokus net
ir iankos, mus apsupę negrų vai- Sfi,3»Uy Illinois su Wisconsin’u paveselioti, nepadarė konfe* ^ųtalinišką.”
i
Seimeliui dirbti kliudo vokiečiai. Kai ji- augiau svarų. įurmt, įe tys pradėjo smarkiai siūbuoti įr
kurių ir susidarė rencijos su jūsų prof. KanipiBlogiausiam atvėjy prezidentas šį keistos j &ai paleista, vėl nęgerai. Tada ne tik Klaipė- ji turinti metų ir kokio gra- nuo laivo sukeltų bangų. Vie-'Sauni žeimyna
kaip su. ninku ir nepasitarė. Čia jis
•sudėties parlamentų galės paleisti ir naujus dos, bet ir Vokietijos spauda įžiūri kažkokį,žumo: brangiausios esu 12 na valtis apsivertė ir du neg-‘ženyti Europų, kad ten visos'būtų sužinojęs, jog negalima
rinkimus paskelbti. O jei ir nauji rinkimai (vokiečių persekiojimų Klaipėdos krašte. Rei-metų, pigesnės „vyresnio am- ru atsidūrė vandeny su viso-' valstybės _ moteriškos lyties, moteriškosios su moteriškąja
išeitų tokia pat sudėtimi, kaip dabartiniai, jkia pasakyti, kad jie per daug kišasi į Klai- žiaus, o po 20 metų jų kaina mis savo pintinėmis. Negrai Q vyro _ valstybės nei vieno> suvinčevoti. Dabar ir jam patada demokratybei Vokietijoje susidarys rim- pėdos reikalus.
! smarkiai pradedanti kristi, gražaus, tvirto atletiško kūno, * ui> tutbūt> u razumniausia č.iam sarmata, kai visas jo
to pavojaus. Tada -nereiks nė fašistų, nė ko
Reikia tikėtis, kad naujuose .rinkimuose 7)ar užklausiau • jo apie tik?- gerai plaukia ir feno benmtant'i pagftljly
gaivt, ne-?prakaitas atsidūrė — “ant
munistų diktatūrai paskelbti, jų paskelbs ka į seimelį lietuviai dar daugiau atstovų lai?r
esųs rnagame- įsiverpė į kitas vąjįįgr_p. jų pin gaĮėtų pasakyti. Priklodui, ledo”,
Jpprjr,
O’JK
Ii I
riuomenė su prezidentu Hindęrburgu prie mės, nes Klaipėdos krašto gyventojai jau kas ^onas
todėl galįs vesti' pa- tinęs kiti jų kaim](i|a4..ganid^|įįįjįg^-—' L tlI' _2___
šakyje. Tuomet Vokietija god ir nueitų Itali kart labiau prarieda suprasti Klaipėdos Votiek kiek tik jam Patin‘ kiek galėjo. Tik apsivertusi!
ka,
tačiau
prieš 30 metų ne- valtis, rodos, į dugnų nuėjo. ^*as‘ vėl tie patys monotoniški tina jūros paviršių ir išduoda
jos pėdomis.
kiečių parsidavimų Berlynui ir jų veidmainingalėsiųs apsivesti, nes nesiti- Mus išlydėdami negrai pradėvaizdai, tik vakarais lai- paslaptį, kad ir nematomose
Reikia pasakyti, kad šiuose Vokietijos gumų’
kįs ankščiau išsidirbti tiek jo dainuoti visokius niekus, v0 sujudinti mažyčiai noctiln- jūros gelmčse verda kurti koparlamento (reichstago) rinkimuose geriau
pinigų, kiek reikia ,už žino- kokius jie tik mokėjo, o vie-'cae 7V? ft>1d°r,iHCenc*j0*’ pui- va, šoka mirtis ir gyvybė.
sia savo pozicijų išlaikė katalikų partijos.
VYTAUTO ŠVENTE.
(NB. Šis laiškas išsiųstas iš
nų mokėti. Negras darbiniu- nūs jų nuolat kartojo rečitan-. kiomis šviesomis nušviečia lai
Jos po keletą atstovų daugiau laimėjo, kuo
met sočiai demokratai pralaimėjo penkiolika,
Panevėžio vyskupijoje veikia Vytauto Di kas čia uždirbąs dažniausia do gal kur baptistų bažnyčio- vo Pa^on^je bangas, tarsi pa- Takoradi uosto, kurs yra Auk
smarkiai ži-^so Pakrantėje
Gold Coast.
O nacionalistai trisdešimts aštuonis. Katalikų džiojo katalikiškųjų mokyklų fondas su pri apie šilingų į dieną (pustre je užgirstus žodžius: “Believe ker^an^ ant
Sekamas
laiškas
gal pavyks
centro partija gavo 68, o turėjo tik 61; ba valoma rinkliava rugpiučio 15 dienų, Pane-Mo)> ket vienas žmogus in God (tris kartus), time is kančių deimantų Dienos metu
isšiųsti iš Akkros arba Lavarų katalikų partija gavo 19, o pirmiau tu
gos).
rėjo 17; krikščionių socialų — 14.
(Bus daugiau)
Pasirodo, kad katalikų partijos * savo
politikų rimčiausia veda. Jos turi savo pase
Siuomi pranešame Vytauto
kėjus ir rėmėjus tokius žmones, kurie neDidžiojo Sukaktuvių Komite
aibiaiko. Jie remia tas partijas, nes jos savo
sorga arba millet ir visokie delpliis) pradėjo mūsų laivų Jveiaačius delfinas ar kitus to skyrių valdyboms, kad Vy
programa užtikrina valstybės vidaus gyveni Tai tikrai gražus sumanymas.
vaisiai. Rūbai menki, butas smarkiai vytis ir taip vikriai!sUmblu^
priešus, nuo ku- tauto jubiliejiniai medaliai
mui politinį rimtumų ir pastovumų. Nors
irgi menkas ir pigus. Klau- įr gražiai peršokdamas per nų vandeny neber kaiP ls81’ jau yra platinami. Norintieji
katalikai Vokietijoj ir nesudaro didelio skai
Statistinėmis žiniomis, Vilniaus arkidiesukti. Kartais pasimato tuną jų gauti, kreipkities į p. Joną
čiaus, tačiau jų geras susiorganizavimas, pro cezijos dabartinėse ribose yra iš viso 587' ka siau, kam priklauso daugu- bangų sketeras. Prisivyjęs,
žuvies sketeros
(Thynoius) Krotkų, komiteto finansų ko
tingai nustatyta politinė programa, vadų talikų bažnyčios: 331 parapijinė, 64 nepara- mas Freetowno mūrinių -na- (ur būt būvo labai patenkintas
misijos iždininkų,
Metropolirimtumas ir taktingumas, priverčia su jais pijinės ir 192 koplyčios. Pravoslavų bažnyčių Į111
Sussu sako, kad ir nėrė vėl į gelmes. Plau- ar kokia kita iš tolo nepažįs[ dažnai užsienio prekybos fir- kiant Gvinėjos įlanka karto 1 tama vandens baidyklė sukru- tan State Bank, 2201 W. 22
Skaitytis. Su jais ir dabar turės skaitytis. O ir koplyčių tame pačiame plote yra 440.
a« — 94.1t. Kopij* .oic.
Bendradarbiams tr korespondentams r*JUų negrų- j
Jei nepratome tai padaryti Ir neprlslunfilama tam
lul palto lankių.
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NE ŽEMĖS VIEŠNIOS.
— Stasius Būdavai.—
APYSAKA.

(Tąsa) *

— Angelėli — J augę lis paėmė jos
tanke.

—
—
lĮkyti.
—

PROF. KAMPININKO

Ką, Antanėli!
Aš turėčiau tau vieną daiktų poAle nedrįstu pabijosi manąs.
0 kodėl aš tavęSj Antanėli, bijo-

Mu...
— Bijosi, Angelėj bijosi. Nenoriu nė
padėti. Tau širdėlės užduoti...

— Juk tu nieko blogo nesakysi. Aš
tave pažįstu. Nu kų Antanėli..
— Nu gerai. Ale tu tik neužsigauk,
P*
a
— Kodėl aš uŽsigausiu, Ąntanėli...
— Angelyt, tu gera mergelė. Aš jau
matau...
•
t

— Nu kam, Antanėli, girti be laiko...
Kad aš tokia nesu...
— Nieko nesakyk, Angelė... Tu do
ra mergelė. Tokiu labai retai. Aš pirma
kartų... Klausyk, Angelė, pirmų kartų...
Jis spaudė jos rankų. Angelė kažką
suprato ir ėmė rausti... Temo. Juozelis
nutilo rugiuose...
— Angelė, tik neužsigauk. Man tu
patinki. Būk tu pas mane visados. Per
amžius...
Jis greit prisiglaudė arčiau
glaudė ir suspaudė jos rankų...

Prisi-

- Angelė, ar tu būsi mano!.. Sakyk!
Ji visai paraudo. Ant kaktos išsisunkė prakaitas. Nuleido galvelę ir žiūrėjo
į rugių šaknis...

— Sakyk, Angelė... Juk čia niekas

— Ko aš tavęs bijosiu, Antanėli... Ale
kad aš nežinau...
— Ko nežinai, Angelė...
— Juk tu, Antanėli, daug kartų ge
resnę galėtum gauti: ir gražesnę, ir su
pasoga, ir mokytų...
— Nėra, Angelė, už tave gražesnės..
' Kaip Dievų myliu... B tikros širdies »akau... Tikrai, tikrai, Angelė... jis vėl paėmė jos rankų ir prispaudė prie savo krūtinės. Ji nulinko į priešakį ir tylėjo. Baišiai sunkus klausimas jai buvo duotas. Ji
nežino kaip atsakyti... Antanas apkabino jos liemenėlį ir prispaudė arčiau savęs...
— Nu kų, Angelė, ar jau sugalvojai!.
Ji tyli nusvarinusi galvų. Tyli ir jis.
Po valandėlės Antanas vėl judina jų.
— Angelė, tu .nedrįsti —- aš matau.

negirdės...
Nu kų aš tau, Antanėli, galiu pa- Į Nu kam varžytis. Juk,aš iš tikros širdies,
sakyti.., kad man taip...

Prieš Pono Dievo akis... Nu sakyk,

An-

— ji vis galvoja. Ne, negalvoja. Tik taip čiuoti. Ji staigiai atsitraukė,
sau tyli.
— Ne, Antanėli, aš nenoriu... Nerei— Angelė, pamatysi

kia. Juk mes dar tokie...

kaip aš tave

mylėsiu!.. Pamatysi... Aš ir dabar tave
— Kodėl tu bijai, Angelė!... — trupumyliu. O tu gal pyksti...
* t j susigėdęs klausė:
Nu kam, Antanėli, to reikia... Juk
— Nepykstu, Antanėli, ne... Už kų» aš
mes dar nė prie altoriaus...
pyksiu...
— Nu nepyk, nepyk, Angelė — aš
— Jei .nepyksti, Angelė, tai sakyk...
Klausyk, paukšteli, sakyk... Tu, aš ma daugiau to nedarysiu...
Sėdi. Jau tamsu, Abu dar vis baisiai
tau, tokia nedrųsi mergelė... Sakyk, An
išsiblaškę... Staiga Angelė išgąstingai at
gelė...
— Nu gerai... Bet kų aš pasakiau, sikvėpė ir pašoko...
— Antanėli, o kur Juozelis!! — gy
Antanėli... Dievulėli kų* aš pasakiau... Aš
tokia prasta... — visai sumišo mergelė. vai žiūrėdama i Antanų paklausė jį.
— Juozelis t! Nebijok, Angelė. Tuoj
Pradėjo kalbėti pati nežinodama kų. Pa
nėrė tarp delnų veidų ir virpa... Anta atrasim... — jis pats greit pašoko ir bčgo į rugius.
nas jų stipriai apkabino...
— Juozeli, Juozeli! Kur tu! klausyk!
— Dėkui, Angelė, kad taip pasakei...
Dabar man daugiau nieko nebereikia... Aš j — iš rugių, .niekas neatsiliepė. Tylu. Puoiš tavęs tik žodelį norėjau gautu.. De- j lė ten ir Angelė:
kui, Angelė...

[

Ji pakėlė galvų ir žiūrėjo į rugius, i
— Nieko, Angelyt, tik viena žodelį: 'gėlė, ar bnpi mano!
— Nežinau, Antanėli, kad man taip... Antanas palenkė jų arčiau ir norėjo pabuar nebijosi būti mano!..

— Juozeli, klausyk kų aš tau duosiu..

(Daugiau bus).
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LIETUVOJE

Tai retas Žemaitijoj žmo
Mišios užprašyta labdarių in
gus, kuris niekam neatsisa
tencija, kurios bus laikomos
kydavo padaryti gero, prisi
______
jkolektos dienoje, rūgs. 21.
dėti prie- kilnaus darbo atli
(Musų korespondento).
KOLEKTA LABDARYBEI pasaulyje yra vargo* prislėgtų, * (lerb. mūsų prelatas M. J
pasirodo vien tik burbulu.
MIRTIES SOKIS.
kimo.
BAŽNYČIOSE
ligonių ir badaujančių. Bet Krušas maloniai ir prielankiai«
Tad jie puldinėjąs, imasi pa
Pirmas ir vienintelis linų ver
tada, kada ir jį nelaimės pri- pritarė visam tam darbui,
lštikrųjų mes galime didžiuo Sovietų valstybėje eina mir giežos priemonių, kad tik il
pimo ir audimo fabrikas
tis, kad atsiranda ir pas mus ties šokis. Yra žinoma, kad giau
išsilaikius valstybės
Kaip jau buvo pranešta, spaudžia, sužino kur yra lab- Taipgi jo patarimu bus kolekLietuvoje.
tuojama
dėžutėmis
ir
lauke
žmonių, kurie sugeba iš ma- i komunistai niekur neturėjo priešaky. Savo ražu artinasi
ateinantį sekmadienį, rugsėjo' doringos draugijos.
21 d., lietuvių bažnyčiose Į Del to mes dažnai kreipia- prie Bažnyčios durų.
PLUNGĖ. (Telšių aps.). žos dirbtuvėlės išvystyti net: pasisekimo išlaikyti savo ko- raudoniesiems baisi diena, ka
Chicagos Arkidiecezijoj, yra mes į lietuvių visuomenę, pra Todėl meldžiame visus, kiek 1913 metais, Plungėje buvo ištisą fabriką, kuriame dirba! lonijas. Tas kolonijas netoli da jų visa ta komunistiška ant
daroma rinkliava L. R. K. šydami, kad kiekvienas lietu- kas galite, neatsisakykit išties įsteigtas pirmas lietuvio p. J. po kelis šimtus darbininkų, Į nioj praeity jie kūrė vienur'ledo statoma struktūra grifls
Labdaringosios Sąjungos ve- vis ir lietuvaitė priklausytų ti gailestingą ranką, sutei- Kučinskio linų verpimo ir au- ir yra pilnai aprūpinti, jiems j ir kitur. Buvo jų Europoje ir! ir juos visus sutriuškins. Jie
J.__ ____
..__
' netenka
. , blaškytis
_ . TV X... I . ! Amerikoje.
• Jos
-r visos
•
.,bus nuosavų
*
1 , aukomis.
.
.
damiems pavargėlių ir našiai- prie Labdaringosios Sąjungos, kiant auką. Nepaniekinkit ir dimo
fabrikas.
į Pietinės
griuvo,
darbų
Z.
čių šelpimo darbams paremti, mokant tą mažą ^mokestį, 1Q neatstumkit prašančių! Būkit Jį vedė tuo laiku patsai sa- Amerikos kraštus: Argentiną, j Visos jų svajonės nuėjo vėRinkliava yra daroma su Ar-'centų į mėnesį. Jei visi, tai da- gailestingi, tad ir jūs Aukš- vininkas p. J. Kučinskis. Kiek Braziliją, Uragvajų ir kitas! jais. Šiandie Rusijoje komu- —A
-------------- " '
***
kidiecezijos konceliarijos ži- rytumėme, atsiminkime, kiek čiausias pasigailės. Ne sau vėliau, padidėjus darbams, tam panašias nes jie turi sa- nistai yra užsimoję platesniu
PILNAS EGZAMINAS
:darbo nuveiktumėme, kiek pa-'prašome, bet senelių ir našlai- buvo iškviesti iš užsienio keli vo tėvynėje darbą ir dirba,
mastu. Valdo carų valstybę,
nia ir pritarimu.
15.00 TIKTAI 15.00
Mums labdariams tai yra vargelių ir našlaičių snšelp-’čių vardu “Jei ką padarysit prityrę tos srities specialia- j Taigi mums tenka tik pa dideliausius plotus. Mėgina
SPECIALISTAS
svarbi žinia. Iš vienos pusės tumėme ir nei nepajustumė- (vienam iš tų mažulėlių, man tai. Tuo laiku, pačioje pra- linkėti sumaniam ir energin- praktikon vykinti savo svajo-j Taigi
nenusiminkit, bet eikit
tikrą specialistą. ne pas koki nepetai reiškia mūsų dnrbanis pri- me, kaip
visas reikalingas padarysit”, pasakė Kristus, džiojetamefabrike dirbo tik gam fabriko savininkui p. J. nes. Šis jų žygis grius ir su- tyrėlj.
Tikras specialistas, arba pro
pažinimą, o iš kitos gcusią pa- prieglaudas pasistatytumėme. {“Duokit, o bus jums dvigu- 14darbininkų, betdarbininkų Kučinskui
sveikatos,ilgų bįrės, kaip kad įvyko seniau fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
su jų daromais mėginimais. po pilno liegsaminaTlmo. Jus sutau
laiką Ir pinigus. Daugelis kitą
mums akstinas darbuotis iri
Į Kiekvienas centas, duotas sumanaus fabriko savininko praplėstu dešimteriopai tiek
Patys Maskvos laikraščiai pysit
daktarą negalėjo pagelbėt Jums dėl
geriausias mūsų darbams at-< Labdarių pastatytoji Šv. labdarybei, atneš šimteriopą p. J. Kučinskio vedimo, vis kiek pasiekė per pirmuosius pripažįsta, kad iškelta pra to. kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymul žmogaus kenksmin
eities užtikrinimas.
, Kryžiaus Lietuvių ligoninė vaisių.
•
pramonė tobulėjo, plėtėsi fab- 17 metų.
Borkauskas A monės programa Rusijoj netu gumą.
Mano Radle — Scope — ItaggL
Del to yra labai svarbu, kad ^ra^a^ ve^<’a ir mūsų tautos ( Aukos bus pagarsintos laik- riko reikšmė kas kartą darėri pasisekimo. Einant ta pro X-Ray
Roentgeno ▲parėtas Ir vi
bakteriologliksa egzaminavi
mes ta šaunia proga tinkamai, var<\^ kelia. Jos geru ir mo- rašty, kiek kurioj parapijoj si didesnė. Bet... deja!
Paminklas karžygiam.
grama, bolševikų valdžia į rtukas
mas kraujo atidengs man jūsų tik
pasinaudotume, kad ši rinklia der®išku įrengimu svetimtau- sukolektuota.
, Į Didžiojo karo audra nepa- RADVILIŠKIS. Rugpiučio Jpenkis metus svafcj° savo ras negeroves, tr jeigu ai paimsiu
jus gydyti, tai Jusą sveikata Ir gy
va būtų labiau pasisekusi, ne- /da* &erisi, o kitos ligoninės
Mes, bridgeportiečiai, pa?- liko nepalietus ir nuostolių 31 j^v^ katalikų kapi- Į v^klonio\ Pramonę išvystyti vumas
sugryė jums taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgą skil
gu visos kitos, kad mes vi- Ttovjsdžiu stato ir tyrimus darykim pirmenybę. Subyti- nepdriairius taip reikšmingai nėse įvyko pašventinimas paaukštai, kad susilyginti vio. žarną, inkstų, odos, kraujo, nerŠiems galėtumėme parodyti, daro’ kad pas save tokn* pa; kim kitas kolonijas! Parody- mūsų kraštui ir reikalingaiininklo kritUsienis
savano-, su Amerikos J. Valstybėmis.
ftlrdien reumatizmo,
kirminą,
eglmo žarnų, silpnų plaučių arba
jog lietuviams, ištikro, rūpi gydimų
įvedus.
Nesenai kįm kitiems, kad mes ir-gi visuomenei jaunutei pramonei.Įriems už Lietuvos nepriklau-'Jau Veti metai ši’programa
Jeigu turit kokią užslsenėjuslą, {at
kerėjusią, chronišką ligą, kur] ne
labdarybė, jog mes pilniausia ^ashington, D. C. buvo ka- remiam labdaringą' darbą!
į Po karo viskas vėl lyg ant'snTnvhp
vvkinama,
tačiau
jokios
vykinama,
pa pasidavė net gabiam Šeimynos gy
somybę.
dytojui. neatldelloklt
neatėję P*o
esame pribrendę prie to kil- ūkiškųjų ligoninių vedėjų,1 Tuomet nebus mums gėda kojų stojosi. Ir šiandieną viPaminklas gražus, pastaty žangos nepadaryta.
mane.
naus darbo, kuri visos kultu- konferencija, kurioj ir mūsų-prieš kitus ir pelnysime sau'soj Lietuvoj plačiai žinomas:
DR. J. E. ZAREMBA
tas ant kapo žuvusių savano Kad pasistūmėti kiek pir
^ringos tautos dirba ir kurios, dg°nini® ^uvo atstovaujama. garbingą vardą
R&št.
čia yra atliekami kariuome
SPECIALISTAS
rių brangių Lietuvos sūnų Ja- myn, valdžia griebias žiauriau,
Inėjimas
Rūmas įeis
deja, mus yra pralenkusios.
ten didžiai gerb. Motinės ir šiaip visokių įstaigų ramjno jr Sakalausko.
20
W.
JAOKSON
BLVD.
šių priemonių. Šimtus ir tūks
Netenka abejoti, kad ir A- ,nai ^arDa *r sesuo Alma, liKuopos pasiimkite ‘iš “Dt-, Užsakymai,
Arti 8tate Gatvės
Paminklui pašventinti ir pa tančius nekomunistų suima, Ofise Valandos:
Nuo 1* ryto Iki
merikos visuomenė ir aukštoji 80,dnės vedėja. Reiškią toj 'aUg0>» gpanstuvės konverte-, Nūnai dirba tame fabrike gerbti žuvusius visas miestas neva už priešvaldišką nusista 1 po pietų. Vakarais nuo ( Iki f
dvasiškija, pamačius mūsų {svartn°j konferencijoj ir mū- p įug rugsėjo 21 d. kolektai baž! virš 200 darbininkų-ių, kurie
Nedėllomls nuo lt ryto Iki 1
buvo papuoštas vėliavomis.
tymą, juos siunčia į stovyklas,
no Dietą
pastangas, pasiryžimą gerus
įstaiga buvo atstovaujama ‘nyčiose.
j yra visu kuo aprūpinti ir pa
9
vai.
ryto
atvyko
Krašto
(daugiausia
šiauriuose,
.
ir
ten
prašome užpirkti šv.'tenkinti savo padėtimi (tai
mušų norus ir duosnumą, mus ir mus^ tautos vardas ten j _,.Taipgi
K
.
v
. .
. . , . ,
„.
. , ......
Apsaugos Ministeris aukštu1pristato veltui valdžiai dirbti
/ Misiąs uz mirusius labdarius, man pačiam teko kalbėtis su,. • • >
i,tj, 4-i
,• •
. 1
m. šiame reikale parems ir pa buvo gražiai garsinamas.
ADVOKATAI
. , 57,
...... . , 'karininkų lydimas. Stoty ji j sunkiausius darbus. Tie fano4-to
fabriko
darbininkais
ir
tai
dės.
Beto, medicinos žurnalaiK
sutiko Radviliškio miesto lie- į nes yra ne tik kaliniai, bet
jie patys man pareiškė).
Iš to, kas aukščiau pasaky jau nekartą parašė ir aukšti-1
tuvių visuomenės organizaci- j tikriausieji vergai. Valdžia
Telephone Dearborn 0OS7
Be to, tas pats fabrikas yta, galime suprasti, kad atei no mūsų ligoninės įrengimą ir
jos su savo vėliavomis, miestb ' tikisi tų tūkstančių vergų para jau ir nufilmuertas kuris
nančiojo sekmadienio rinklia gerą joje tvarką. Tie faktai
.
.
burmistras p. Galkauskas. Mi- Į^gelba padaryti pažangą prademonstruojamas visos Lietu-! ... •
r
...
va išstato mus . lyg ir ant eg- mus lietuvius privalo džiuginuit
vos Kuo ekr.nt.oso-- su
'
icno ir kad nuo jos pasise- j ti ir raginti dar uoliau darT Pirm. Ai'N«wM£',b:'’
ADVOKATAS
Salle St Bnb 1431
Todėl kiekvienas gali pama-: Po to visi nnvyko į
j Bet ir iš to nieko neišeina. 160 No>
Tmo daug priklausys labda- buotis kilniam labdarybės tik1024 CenterdSt.
CHICAGO, ILL.
rių ateities darbas.
’slui.
lyti mūsų tautiečio ir gafcaus
knr buT0 atlaikylos mfl_ . j Tuo labiau, kad žmonės nepa
TeL Lincoln 3044
Nuo 9:80 Iki S vai. vak.
tenkinti
gyvuojančia
tvarka.
'
pramoninko p. J. Kučinskio
klebono ge<lalingoa pamal.
Tat, būkime d :osnūs labLocal Oflice: 1900 8. UNION AVĖ.
Rašt. P. Fabijonaitis
Tėl Roosevelt 8710
Jie
priešinas
bolševikams
už
•
išsivysčiusių pramonę.
jdog u- kritusius koToje 12
BUS SUSIRINKIMAS.
Įcarybei, būkime gailestingi
2350 So. Oakley Avė.
Vai. nuo < Ud 9 vai. vak.
(ISsklriant seredos)
1920 metais fabrikas buvo vai. visi nuvyko į kapines. vedamus persekiojimus tikin-1
savo tautos pavargėliams ir
Ižd. Knn. F. Kudirka
čiųjų. Dešimtys milionų žmo-;
praplatintas, dar buvo atga
| našlaičiams.
Svarbus
Labdaringosios
2334 So. Oakley Avė.
Pašventinus gerb. klebonas
neišsižada sekmadienių ir
bentos kelios iš užsienio nau- pasakė gražų pamokslą, vė- nių
D. S.
Sąjungos mėnesinis susirinkiAGITATORIAI;
, .A ....... I
jausiu konstrukcijų mažiuos, |ian
bi|o . viaU()n„ ka |kitų tikybmių iveoč., Sventjmas įvyks rugsėjo 24 d., Auš- Knn. K: Matulaitis
—
v , _ . verpti,
--- A. .o 1928 m. ring k ;
nuošukoms
Kra-t0 Ap i mo jie pasirengę mirti, negu
Šelpimo darbai
'ros Vartų par. salėj. Būs išADVOKATAS
2334 S. Oakley Avė.
pasiduoti bolševikų norams—
įrengta baltykla,
dažykla ir
Labdaringoji Sąjunga nuo dalinti laiškai, kuriais kviesi-' y. Duoba
11 So. La Šalie 8L. Room 1701
saugos Ministeris, Respubliišsižadėti Dievo.
TeL Randolph 0831-0332 Vai. 9-5
■padaryta visa eilė kitų pato- kos Prezi,Jcnto vardu
pat. savo susiorganizavimo me draugijas į seimą Be to į 2328 W. 23rd St
su graVakarais
buliriimų.
mėtų varo platų šelpimo dar-'bus ir daugiau svarbių rei-’ J. Dimša
9241
SO.
HALSTED
STREET
Bolševikai
tad
šimtais
žmo
' žia ir turtinga prakalba. Žmo
TeJ. Vlctory 0542
Tos
rūšies
fabrikas
yra
vie

lą Šelpia suvargusias šeiiny- kalų, k. t. Lietuvių Diena ir
3230 So. Emerald Avė.,
nes suima, juos kankinas žu
7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir
nių buvo keli tūkstančiai.
Pėtnyčlos
nintelis Lietuvoje.
Iros, našlaičius, šelpia ligonis, tt.
M. Šilkas
Po pietų Radviliškio gėlė do, arba kalėjimuose pūdo,
Valdyba.
IPastaruoju laiku šelpia tris li
To fabriko
savininkas P- _____
ūkelio
kuopos
buvo atlikta arba ištremia į šiaurius dirb: ^10655 8o. State St
....
-_______
r____________
gonis: Juozą Lapinską, ku
Visokiais
Labdarybės rei-,J- Kučinsku yra vienas Pi*-'vietog §auiįų
būrio visokie ti sunkius darbus ir ten žūti.
SEIMAS.
riam buvo daroma daug pas
kalais kreiptis į valdyba srba,111^ Plunges šaulių būrio or-ifiporto mank§tymai, dalyvauIštikro, šiandie sovietų val
(John Bagdzlunas Borden)
tangų sveikatos grąžinimui,
aptatorins.
jganizatorių ir rėmėjų, o taip jant aukgtiemfi svečiams ir stybėje eina mirties šokis. Jie
ADVOKATAS
[studentą V. Pajauji, kurį aiu- Labd. Są-gos seimas tais ------------------------------------- 'pat nemažiau yra žinomas vi- keĮiemg tukstančiams
mato, kaip jų dailios ir ma
Įtomobilio nelaimė palietė, bu- lapkričio 16'd., Šv. Kryžiaus BIBLIOGRAFIJA IR KRI- Į soji Žemaitijoj kaipo fabrikanlonios apie “rojų” svajonės 105 W. Adams St. Rm. 2117
S..
[ve nulaužta koją ir 2 kp. na- parapijoj. Prasidės iškilminTIKA.
tas ir korektiškas žmogus.
Telephone Randolph 4787
ę, kuri yra tikrai sunkiame, gomis mišiomis. Bus bendri
2151 W. 22 St 6 iki 9 vak.
Pats p. J. Kučinskis ir iki
Pr.
Weiser
S.
J.
T.
Myko

Telephone Roosevelt 8494
ladėjime.
(pietūs. Po pietų prasidės seiS. J. ir jo draugai. Siai dienai dar aktyviai daly-'
Name; > iki 9 ryte TeL Repub. 9444
las
Pro
*?Be to, šiuo tarpu yra šel-’ mas, kuriame reikės svarsty
būry ir kitose
tame 39 šeimynos, kurių pa- ti, kaip panaikinti ūkio skolą, ^ėvų Jėzuitų leidinys, Kau- vau«)a
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE
1928 m
bei visuomenės orI labdarybės
•
ėjimas yra^ tiesiog apverkti- kaip auginti Labd. Sąjungą ir ne.
ganizacijose, ir anot jų paties
įas, jų apleisti jokiu būdu kiti svarbūs dalykai. Į seimą. Dailiai išleistoj knygutėj
jis jau&agį esąs iai.
LIETUVIS ADVOKATAS
£ra galima. Viena kuopa (4 , bus pakviesta
visos
kankinių---gyvenimas mingas, kad šiandieną, jo tė...
.. mūsų
. • aprašoma
-

LABDARYBĖS SKYRIUS
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LABDARIU CENTRO
VALDYBA

F. W. CHERNAUCKAS

A. A. 0L1S

JOHN B. BORDEN

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS

WAITCHES BROLIįl RAŠTINĖJE

ip.) užlaiko penkis našlaičius, organizacijos, draugijos, kliu- ir. jų likimas Meksikoj. Skaig Ljetuva yra numetusi
urie neturi tėvų, 7 kp. per bai. Neužilgo bus išdailinti tytojas lyg veidrody, pamatys vergijog pan^įUs ir yra laisva,

įsę su geraširdžiu A. Vaičių-' pakvietimo laiškai
! bedievių aklumų ir begėdišku- kad
„ėjodinėja
liu užlaiko našlaitę mergaitę!
mų. Viešpaties žodžio skelbė- ,ietuviui aut sprando.
ATSI6AUK1MAS
Į
BRO

įr bendrai — visos kuopos
’jams teko Kryžiaus Keliais
LIUS
IR
SESERS
—
po vieną, bet po kelias su
žengiant savo krauju įrašyti į Jis sako, kad šiandieną gnGAILESTINGOS
žmonių širdis evangelijos teklaisvai atsikvėpti, dirbti
gargusias šeimynas šelpia.
gtę
naudingą tėvynei darbą, ple3ŠIRDIES.
Reikia pasakyti, kad šiemet
j
#
' t i savo įmonę.
dingai daug atsirado rei- (
Metinė
kolekta
Labdarių
^
le
M
.
e
ks
*7
Tief’a’
buvę atsitikin^
talaujančių pašalpos. Ir tai
ugiausia atsiranda iš tokių Sąjungos įvyksta ateinantį
y * M ,° J1?
. kad prie p. J. Kučinskio ne
monių, kurie iki šiol nežinojo sekmadienį visos Chicagos lie- ,e« “eka'tųRamumų krauju j- vieno buVo kreipta8i gp pra.
as Ui yra Labdaringoji Są- tuvių parapijose.
rašė savo var ą iistorijos a- gymaifJ ^^1^3 paramos,
unga, jai nei cento, ir labai Taigi ir mes, Bridgeport,
, iudlkų ,r
kaip pavienių asmenų, taip
erai gyvendami, nepasuko- Labdarių 5 kp., puolėmės prie 8 1 injau įr organizacijų, mokyklos
o. Mat. kada žmogus yra svei dnrbo. Jau pradžia padaryta-.
Amerikiečiams šita knygutė mokinių, visiems p. J. Kučins
kas, dirba ir uždirba, gerai ( Pereitą sekmadienį konver^ visai nebrangi. Rašykitės per kas kiek rado galimybės ir
gyvena, jis lyg ir nežino, kad.tėliai bažnyčioj išdalinti, šv. “Draugą!”.
.reikalo sušelpti, — sušelpė.

>2 E. 107 St.

Kampas Michigan Avenne

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs
patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

Daktaras

ra.

JOHN UICHINSKAS
t
2221 West 22nd 8tre«t

Arti Laavitt Street
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredeoois ir Pėtnyčiomis nuo 9 iki 6.

Kapitonas

Pasauliniam* kare

J. P. WAITCHUS

Specialistas iš

Seno Krajaus

LIETUVIS ADVOKATAS

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NKtlURTNT KAIP CiSIFENtJUMOS Ir KEISGYDOMOS JOS
YRA. SpcclalIAkal orto
pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, u«nuodljlmų kraujo, odos, Haas, talsdas. reumatlimą, ąalvos skaus
mu* skausmus nurarojū, kosėjimą, rerklės skaudėjimų Ir pas
laptingas tiras Jeigu kiti negalėje jus Mgrdytl. ateikite čia Ir
persitikrinkite, kų Jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeij metų Ir lėgydė tūkstančius ligosiu. Patarimas dykai.

OFISO

VAIjANDOS:

4800 W«at 84 8«.

nuo 10 ryte Iki • ▼. ▼. Nedėllomle UH II 4
kampas Keetor Avės
TeL Oavfostd 5478

127 No. Dearborn Street
Room 919
Tai. Frauklln 4177
Nuo 9 Iki 1 liėntua Subatae

52 East 107 th Street
Kampas Michigan Ava.
Tai. Pullman 5914
8 Iki 4 vak. Ir

Ketvirtadienis, Rūgs. 18, 193

D R A U r<

to sukaktuves minint. Abi ' Didesnieji radio Storai jau
naujutėlės ir pirmos rūšies. turi įsitaisę Television. Musų
(Tokių vėliavų nedaug kas tu mieste lietuvis p. Lipskis sa
parapijai ir bendrai katalikų ri. O lietuviška vėliava, tai vo radio ir muzikos store jau
visuomenei. Parapijai dr-ja y- darbelis Seserų šv. Kazimie turi įsitaisęs Television ir jo
ra davusi $2,000 ir savo ižde ro. Daliaus raportas apie nau programai eina nuo 9 vai. ry
Naujas vargonininkas.
jas unifor mas. Nariai, visi su to iki 9:30 vaE vak. Visi ga
da turi $2,000.
Šv. Antano parapijoje nau
sirinkite ir atsiveskite ir savo li į p-no Lipskio storų ateiti,
Daugiausiai
dirba
narės:
O.
jas vargonininkas užėmė viedraugus, kuriems leidžia svei- 4916 W. 14 St., pamaityti Teta, tai muzikas J. Jaukus, ku-1 Uuiien5> R Pilipavičienė, B. kata ir amžis prisirašyti.
levision, o p. Lipskis mielai j
ris trumpą laiką vargoninin- BUautien®, K. Klevickienė,
apie viskų paaiškins.
K. P. D..
kavų Sv. Jurgio parap. Muz. Urbikienč, Vadapolienč, J. JuJankus, turėdamas patyrimo zienienf- B»rSkaitienė. Yra ir Red. pastaba. Koresponden- Be to dabar p-no Lipskio
muzikos srytyje, visa tai ia-,dau«iau darbšži1 raot‘‘rt'li'l- cijas prašome rašyti aiškiai ir Store yra radio išpardavimas,
da panaudoti darbuodamasis J« vardus įkalbsiu kitą rašalu, o ne paišeliu. Paišeliu Ant kaikurių radio nuleidžia
rašytų korespondencijų ir pranuo 20 iki 50 nuoš. O p-nas'j
.Sv. Antano parap., nes čia dir-artą.
Lipskis yrai remtinas biznie !E
nešimų nedėsime.
va plati, jaunimo L. Vyčių i Visi vyrai, padėkite moterius.
102 kuopa skaitlinga ir veikli, rims.
CICERO, ILL.
Vietinis.
Vargšas.
tai gera medžiaga įvairiems
prograauams rengti, o prie to
Ar matėt Television?
SUIMTA ŠNIPŲ
randasi čia ir graži Lietuvių
. Ar matėt ar žinot kas yra
svetainė, kur būna visos pra
Television? Tai yra naujau Šiomis dienomis Trakų apmogos.
skr. suimta lenkų šnipų. Pas
Westsidiečiai gali didžiuo Šis - tas apie vietos reikalus. sias ir įstabus išradimas. Kiek vienų iš jų, Eidukevičių VIaAteinantį sekmadienį po vienu dideliu išradimu visi
tis, gavę tokį varg., kaip p.
rasta keli» Saulil) bCiril)
pietų Liuosybės
svetainėj žmonės įdomauja ir stebisi, j
Jankus.
Stebėjosi žmonės išradimu te.Įs«ra5ai ir kit9S » kalt>'1* *r0"
Dar-gi tikimės sulaukti ir draugija Liet. Kareivių laidančios medžiagos. Jis per
* Jankienęs
"į."
•Z ”Italijos;,
rT v- ’kys
Bus
ponios
iš
/ mėnesinį susirinkimų.
.
.. legrafo, telefono, gramofono. duotas teismo tardytojui. Kvo 1
turėsime tikrų lakštingelę.
aug raportų^ apie raugijos Nesenas dar laikas kada mus
41
T. . .
t i •
reikalus, apie rengiamų va- visus 'stebino radio. Dabar ta vedama.
Linketina muz. Jankui gero
.
...
, .
j
1 karų, kuriame bus duodama šiuos naudingus išradimus vi
Kiti penki asmenys, trūks
pasisekimo sėkmingai dar-1
._ .
garbės dovanos nariams, ne- si žino ir daugelis naudojasi. tant jų kaltę įrodančios me- J
buotis meno dirvoje.
sirgusiems per dešimtį metų, Šie dabar laukia naujo išra džiagos, Trakų apskr. komen- g|
Lietuvių užeiga.
apie vėliavas, kuriomis visi dimo. O toks naujas dalykas danto išsiųsti iš pasienio zo- J
Lietuvių svetainės name P- gėrėjomės vaikštynėse Vytau- vra Television.
“R.” —
nos.
J. A. Blažis laiko saldainių
krautuvę. Čia galima gauti
kasdien dienraštis “Draugas”
visokių knygų ir muzikos
plokštelių (rekordų) P. Bla
žis yra plačiai čia žinomas'
DUOKITE VISUS SPAUDOS
buvęs šv. Antano parap. var
gonininkais ir tos kolonijos (
DARBUS “DRAUGUI”
darbuotojas. Patartina lietu-:
viams visada užeiti pas p. J.j
A. Blažį.

LIETUVIAI AMERIKOJE
DEIROIT, M1CH.

RADIO PROGRAMAS: Duodamas Jos. F. Budriko krautuvės
kas Subata nuo 6 iki 7 vai. vakaro iš stoties WCFL 970 kil. Rugsėjo
20 dienoje dalyvaus svečias Lietuvos yalst., 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 Setų ir Skalbimui Mašinų

CICERO, ILL

i
i

Rūgs. 7 d. šv. Antano baž
nyčioje pasakė įspūdingų pa
mokslų kun. E. Steigmonas
iš Cleveland, Ohio, kuris vie
šėjo pas klebonų kun. I. F.
Boreišį.

Vytauto Didžiojo 500 metų
sukaktuvių iškilmės bus pa
minėtos spalių 26 d., Lietuvių
svet. Programas rengiamas
didelis. Detroitiečiai, iš anks
to

rengitės

prie

tos

Darbais čia prastai eina.
Iš kaikurių dirbtuvių darbi
ninkai vis da paleidžiami. Pa
tartina lietuviams čia neva
žiuoti darbo ieškoti kol situ
acija nepagerės.

Vytis.

KENOSHA, WIS.
Iškilmingas paminėjimas.

Šv. Onos moterų draugija
mini 10 metų nuo įsisteigimo.
Rugsėjo 21 d., 4 valandų po
pietų prasidės iškilmės šv.
Petro parapijos svetainėje.
Bus dailus teatras, vakarie
nė, gražios kalbos, linksmus
šokiai.
Šv. Onos dr-ja, nors da jau- i
na, bet daug pasižymėjusi, a-'
čiu narių darbštuiriui. Jos•
narės dirba ne vien sau, bet i

Babv Grand Pianas vertės $1,000.00 už
$225.00

Kiti Grand Piana nuo
ii aukščiau.

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:
Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programas,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,

Laiškus,
Konvertus,
Draugijoms Blankas,
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Lietuvių svetainės kampinė
krautuvei vieta randasi tuš
čia. Gera vieta bizniui. Lie
tuviai, pasinaudokite proga.

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

V(

iškilmės.

Sunki serga Juozas Šaparauskas. Draugai prašomi at
lankyti. P. Šaparauskas yra
“Draugo” skaitytojas ir vi
so naudingo veikimo semėjas.

UPRIGHT PIANO

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub. Co.

■i
■
■■
s
E

t RADIO

Didelis pasirinkimas BrunswickRadio, Victor, RCA, Pliilco, Majestie, Sparton, Zenitb, Atwater Kent
ir General Motors. Jus galite gauti pas mus už daug žemesnės kai
nas negu kur kitur.

THOR, nauja skalbimo mašina

$99i75

Naujos Skalbimui Mašinos
I■
c

•« *

-

Thor, Maytag ir Hoover Karpetų
Valymui Mašina
Philco Radios su screen grid tūbomis dynamic spykeris už ...................................................................

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 ...........
> *

$72.00

$109.00
—- *
’ *
$109.00
$59.00
$59.00

PARDUODAME ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

»:«, «: m • »: * • }«. •;

<-

•# *.»«« «i <si

3417-21 So. Halsted Street

GENERAL MOTORS
RADIOS

Tel. Boulevard 4705

3343 South Halsted Street

JOS.F.BUORIK.Irc.

I■
s
i
s

Kv

Dl
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GRABORIAI:

S. M. SAUDAS

STANLEY P. MAŽEIKA

D A

ĮSIGYK ATMINČIAI VYTAUTO JUBILIEJINĮ MEDALĮ
————UI

Telefonu Tards iil|

O AB

I .!■ Į IJĮ

I

Sf'

" ._!

L.

C H I C A G O J E

LIETUVIU GRABORIUS
Dideli graži koplyčia dykai

A Tj-mTTTTTvT ,»•

718 WEST 18 STREET

v

•

. •-

ARAI:

- .y •

J. J. KOWARSKIS
DR. A. G. RAKAUSKAS DR.
Gydytojas ir Chirurgas
Telefonu OrovehlU 8161

Ofiso Tel. Vlctory 8487

Of. ir Ros. Tol. Hemlock 8874

DR. J. P. POŠKA

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

VYTAUTO SUKAKTUVIŲ žiuoeių ir atsiėmė iš jų visus
w JJARQUETTE ROAD Ofisas 2408 WEST <8 STREET
Kertė Bo. VVestern Avenue
3133 S. HALSTED STREET
Tol. Rooaevelt 7682
PAMINtJIMUI
užgrobtus plotus. Įniršo tad Nu0 # __ 12 val
Nuo ,
_
BALSAMUOTOJAS
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas Ir
Rezidencija ,
ordenas ir sumanė jam atker-;
b ir 7 iki » vai. vakare,
Rezidencija 2859 So. Leavltt St
Turiu automobilius visokiems- rei
J. Lulevičiu*
Tel. Canal 2880
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
kalams. Kaina prieinama.
Jau trumpas laikas beliko šit, nunuodydami abu jo SŪ- Beredomis nuo I — lt vai. ryto.
GRABORIUS IR
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Valandos;
2-4
po
pietų
Ir
7-9
v.
v.
Nedėliomls pagal sutarti.
BALSAM U OTOJA8 iki bendrot apvaikščiojimo Vy nu.
kvak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-8 po
3319 AUBURN AVENUE
NedėlloJ pagal susitarimų
% , plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Patarnauju laido tauto Didžiojo Lietuvos KuReikia įsivaizdinti, koks
Chicago, Illinois
Šventadieniais pagal sutarimo.
tuvėse visose mie
Ofiso Tel. Virglnla 0036
sto ir
miestelių nigaikščio 500 mirties sukak- baisus buvo smūgis tėvui, neTelefonas
Boulevard
1939
Rezidencijos: Van Buren 6858
dalyse. Moderniš
i
* .
'tekus mylimųjų vaikų. Kų
Republic 3466
Tel. Canal 6764
ka koplyčia veltui. tuvių.
S.
A.
Brenza
8108 8. Halsted
Lietuvių spauda daug bar-! jis tuomet pergyveno, lengva
LIETUVIS GRABORIUS
8L Chicago, III.
tų
minėjo, aiškino to karžy- Į suprasti. Kaip istorija sako,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
Patarnauja laidotuvėse kuoplgiau
Tel. Vlctory Įtik
4142 Archer Avenue
9
iki
12,
1 iki 3 d. ir 6:30 iki ’
šia. Reikale meldžiu atsišaukti, <
gio nuopelnus Lietuvai, nes nuo to laiko niekas nėra maGYDYTOJAS,
mano darbu busite užganėdinti.
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
9:30 vakare
\
CHIRURGAS
Vytautas buvo tikrai pasišvenltęs Vytautų juokianties. VIS iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
Tol. Roosevelt 2515 arba 2516
I.
J.
Z
O
L
P
2314 West 23rd Place
IR OBSTETRIKAS
tęs tėvynės labui. Kaip istori- sas jo gyvenimas, buvo apNedėliomls nuo 10 Iki 12 ryto 4608 S. ASHLAND AVENUE (
Namij Ofisas 8413 Franklin Blvd.
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Gydo
staigias
ir chroniškas ligas
Chicago, Illinois
Chicago, III.
ja sako, Vytautas daug vargo gaubtas juodu skausmo šydu.
Vai.; nuo 8:30 iki 9:30 vak. Netoli 46th St.
vyrų, moterų Ir valkų
VEDĖJAS
SKYRIUS
su galingais priešais kryžiuo- į Nors jis atkeršijo savo sune- _________________
1650 West 46tli St.
1439 S. 49 Court Cicero, III,
DARO OPERACIJAS
Ofiso Tek Vlctory 6898
čiais, pas kuriuos noroms — lių žudintojams, Samenber- Rez. Tei. Midw&y bbiš
Tel. Cicero 5927
Kampas 46th Ir Paulina Sta.
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezidencijos Tel. Drevei 9191
nenoroms teko ieškoti pagal gui, Salzbachui ir SchvelborTel. Boulevard 6203 - 8418
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėllomis Ir seredomis tik
n
’
ui,
nukirsdamas
jiems
gal

bos,
kad
kokiu
nors
būdu,
at

Nuliudimo
valandoje
kreipkitės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
iškalno susitarus
prie manęs,
patarnausiu simpatiš gavus prarastų Lietuvų.
vas,
o
kryžiuočių
ordenų
pa

Oakley
Avenue
ir
24-tas
Street
kai.
mandagiai,
gerai
Ir pigiau
Ofisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS RIET. GRABORIUS
Telef. Wllmette 195 arba
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
Kiekvienam žinoma, kaip versdamas į pelenus, tačiau
Rusas Gydytojas Ir .Chirurgas
CHJCAGOJE
z Ir X-RAY
dykai.
Canal 1713
Laidotuvėse pa
brangus yra tėvui vaikai. Ne- j tas jo nedžiugino. Jo gyveni- Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals Specialistas Moteriškų, Vyriškų i 2130 WEST 22nd STREET
Valkų ir visų chroniškų Ilgų
j
tarnauju
geriausia
Ir Ketvergais vakare
paisant to /viso, tėvynės moi- nias buvo vien liūdesys iki
Ir pigiau negu kiti
CHICAGO
Ofisą* 8102 So. Halsted St
todėl, kad priklau
mirties.
lė
nugalėjo
karžygio
širdį.
Pa
Kampa*
81
Street
sau prie grabų lšUNDERTAKING CO.
dlrbystės.
Dabar pagalvokime, ar daug Tel Wentworth 3000
reikalavus kryžiuočių ordėnui,
VALANDOS: 1—8 po plet. 7 <8 vak.
Tel. Lafayette 6798
P. B. Hadley Llc.
OFISAS
kad paliktų savo du sūnų, rastųsi mūsų laikais tokių kar
Rez. TeL Stewart 8191 Nedėliomls Ir šventadieniais 19-18
Koplyčia Dykai
668 West 18 Street
Telef. Canal <174
710 WEST 18th STREFT kaipo užstatų, kad išlaikys , žygių, kurie savo vaikus pa
SKYRIUS: 8288 S.
Canal 3161
Halsted Street, Tel.
duotųjų žodį, Vytautas, nenia-aukotų dėl tėvynės meilės?
PRANESIMAB
Vlctory 4088.
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Manau,
kad
tokių
nesirastų.
tydamas kitokios išeities, su
Gydytojas ir Chirurgas
Office: 4459 S. Califomia Avė.
tiko ir ant to, kad tik tėvy Bet šiandien nėra ir reikalo1 6558 SO. HALSTED STREET
Phone Boulevard 4139
GYDYTOJAS IR* CHIRURGAS
Nedėlioję pagal sutart}.
7_0 yaL v&kare atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
LIETUVIS GRABORIUS
nei patarnauti, kad atvaduo aukoti vaikus. Šiandien gali-1 VaL. 2_4
čiu — viršuj Belakto-Rakščlo ap tie
Nauja graži koplyčia dykai ti jų nors su priešų, pagelbų. me tėvynės garbei ir gerovei,
kos) po nr. 8488 Weat Marųuette Rd.
Valandos: nuo 8 iki 4 po plet Tel,
Atsisveikinęs su šarvo myli pasitarnauti kitokiu būdu.
Prospect 1919.
4256 SO. MOZART ST. <
GRABORIUS
mais vaikučiais Malburge, iš Šiandien reikalinga vienybė,
Benas ofise* toj pačioj vietoj:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601
Ashland Avė. Valandos: nuo
Tel. Virgiuia 1290
vyko. Jie tuoj buvo išvežti į susiklausymas ir bendras vi- 4919 80. MICHIGAN AVENUE t Iki So.
Musų patarnavimas
8 vakare. Tel. Boulevard 7829
X — Spinduliai
Tel. Kenvrood 5107
visuomet sąžiningas ir
Rez. <841 8. Albany Avė. Tel. Pro»Karaliaučiaus pilį, kur, kaipo sų lietuvių veikimas. Jei Vy
nebrangus, nes neturi
Valandos:
oect 1989. Nedėtomis tik pagal enOfisą* 2201 We*t ?2nd Street
me Išlaidų užlaikymui
•arti.
brangenybė, stropiai buvo j tautui tiek daug rūpėjo Lie- j
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal <222
skyrių.
4 lai 8 valandai vakare
Rezidencija: 6640 So. šl.<tplewood
kryžiuočių saugojami.
tuva, tai ko dėl mes, jo a- apart
•«<»-♦ šventadienio
Ja
Ir ketvirtadienio
LIETUVIS GRABORIUS
Avenue
Tel. Republic 7868
Nauja, graži ko
Tel. Euclid 817
Susitaikius Vytautui su Je- niai, turėtume būti išsigimė
Valandos 1 — S&7 — 8 v, ▼.
O f 1 e e Z
NedėlloJ: 10 — 12 ryto J
plyčia dykai.
4603 S. Marshfield Avenue gaila, jis sulaužė duotųjų prie bais? Kodėl mums tų brangi 4901 — 14 St.OFISAI:
2924 Washington
3307 AUBURN AVENUE
saikų. Susitarę puolė ant kry- tėvynė mažiau turėtų rūpėti? 10-18, 2-4, 7-9
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Tel. Canal 0267 Res. Prospect 1040
12-2, 4-6, Blvd
Tel. Bouleysrd 8877
Tel. Cloero <13. TeL Kedzie 2450-2451 Ofisas: 831 So. Oak Park Avenue
Nors
mes
esame
toli
nuo
Prie Garfield Park H.”
=5 =====
vsu
- SS
Vai.: 9—10 ryt., 6—8 v. v.
tėvynės, nors mumis skiria
Išskiriant seredos, ned. 10-11
platus vandenynas, tačiau
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
dvasioje mes galime gyventi
Tel.
Hemlock
8700
Rezidencija
1831 SOUTH HALSTED BT.
Rez. Tel. Prospect 0818
su Lietuva.
4729 W. 12 PI.
NedšUomlt
GRABORIUS IR

S. D. LACHAWICZ

DR. T. DUNDULIS

Dp.

DR. R. G. CUPLER

J, F. RADZIUS

DR. A. RAČKUS

UR. A. A. ROTU

BUTKUS

DR. A. J. JAYOIŠ

DR. H. BARTON

DR. M. T. STRIKOL

A. PETKUS GU.

A. MASALSKIS

DR. S. BIEZIS

A. L DAVIDONIS, M. D.

EZERSKI

DR. H ARWOŪD

DR. P. Z. ZALATORIS

fftili'm

DR. S. A. ŪOWIAT

Tel. Cloero 2888

DR. A. J. BERTASH

Spaudos komisija.

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

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI'

Didysis Ofisas:

4447 So. Falrfleld Avenue

*

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794

\
’

’

Aubum Avenue

DR. C. Z. VEZELIS

'

'

SKYRIUS
Tel. Boulevard 3201

ofisų

po

numeriu

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nao 10—12 nuo 2—4 pe
pietų: 7—8:80 vakare
Nedėliomls 10 Iki 12

Telef. Midway 2880

DENTISTAS

Tel. Boulevardl 1401

Sale Deposltors State Bank skersai
Peoplee National Bank arti
•
Ashland Avenue

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

|

North Side. — Šv. Kazimie
3343 S. HALSTED STREET
Tel. Canal <222
Į ro Akad. Rėmėjų 3 skyrius tu
LIETUVIS AKIŲ.
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
rėjo “bunco party”, rugsėjo
7—9 vakare
SPECIALISTAS
|13 d., Andruškevičienės naPalengvina aklų {tempimų kuris
DENTISTAS.
Imuose. Susirinko didelis bū- esti priežastlmgalvos skaudėjimo.
v
.
,
, . v- • svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 2201 WEST 22nd STREET
|rys žmonių, kurie atsinese ir | m#, skaudamų akių karštĮ. Atltal(Kampas Leavltt St.)
kreivas akis, nulmu cataractus.
po dovanėlę. Niekados netikė sau
IŠ RUSIJOS
Atitalyau trumpų regyste Ir tolimų
Valandos Nuo 0 Iki 12 ryto
nuo 1 iki 9 vakare
jome, kad North Side randa rtgystę.
Gerai lietuviams žinomas per 29
SeredoJ pagal sutarti
Prirengiu teisingai akinius visuose
si tokių gerų seserų rėmėjų. atsitikimuose,
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
egzaminavimas daro
rurgas ir akušeris.
Norime tat padėkoti vi mas su elektra, parodančia mažiau Boulevard 7689
sias klaidas.
Gydo stalgias * Ir chroniška* li
siems, kurie aukojo dovanė
Hemlock TI91 gas vyrų, motorų Ir valkų pagal nau
Speclale atyda atkreipiama moky
jausius metodus X-Raj Ir kitokius
les, užkandį ir kurie nepasi klos vaikučiams.
elektros prietaisus.
gailėjo praleisti pinigų geram Valandos nuo 10 ryto Iki 8
Ofisas ir Laboratorija
kare. Nedėliomls nuo 10 ryto iki
dalykui.
DENTISTAS
18 po pietų.
Netoli Morgan Street

DR. G. I. BLOŽIS

DR. HERZMAN

DR. A. P. KAZLAUSKIS

Vakaras pelno davė $30.00.
Da sykį tariame nčių visiems
atsilankusiems.

AR ŽINOTE, KAD

Tel. Lafayette 0727

\

Tel. Boulevard 7042

savo

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALIS TAS

DENTIST AI

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 So. Ashland Avenue

1025 WEST 18 STREET

Vai.; Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir
nuo < iki 7:20 vai. vakare.

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
Tel. Tards 1829

SKYRIUS ‘

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

DR. VA1TUSH, 0. P. D.

PADĖKA.

Tel. Yarite 1741 ir 1742
• •

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisą* 6165 South Kedzie
Rez. 6622 So. Whipple
Vai. 8-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Rezidencija <600 So. Arteaian Are,Valandos 11 ryto Iki 2 po pietų
0 Iki 8:20 vakare

1545 WEST 47 STREET

Rengėjos.

4605-07 South Hertnitage Avenue

DR. B. ARON

Susitanu

Kuomet Lietuva spalių 26
d. minės Vytauto mirties 500 Ofiso Ir Rea Boulevard 6918
metų mirties sukaktuves, tuor
met ir mes cliicagiečiai nė2464 80. HALSTED STREET
atsiliksim nuo jų. Mūsų visų
Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 p*
bendras sukaktuvių minėjimas
pietų Ir 8 Iki S vai. vakare
duos progos parodyti kitatau Ree. 8201 8. WALLACB 8TREET
čiams, kad ir mes esame su
sipratę ir mokame pagerbti
AKIŲ GYDYTOJAI:
savo tėvų žemę, savo karžy
gius.

DR. G. SERNER

LIETUVI8 DENTISTAS
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
vai. vakaro
Nedėliomls pagal sutarti

Tel. ofiso Canal 2110 Rez. Bo. Rhorg
2228. arba Randolph <300.

Iš Lietuvos vyrai, kaipo mllšinal LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAI 4847 W. 14 ST.
Cicero, III.
atvažiuoja Ir visiems čamplonams
per nosis duoda.
Taip Ir T. A D. tonikas vlstems
Tel. Cicero 2962
seniems tonlkams duoda Ir apgali
T. A. D. dar tik kelių metų senu
Ofisas ir Akinių Dirbtovi
mo, o Jau turi tukatančtus vartoto
jų Ir nuo Jų padėkavonlų. T. A D.
756 West 35th St
DENTISTAS
būdamas vtsltoj formoj, gydo daug
4901 W. 148t.
Cicero, III.
Kampas Halsted St.
ligų. Reikalaukit Iš savo aptlskos ar
Viršuj Nstlonjd Tea Store
*
Valandos: nuo 10—4; nuo 0—8
ba lšdtrbystės.
Valandos:
10
vųl.
ryto
Iki
9
vai.
T. A. D. PRODUCTS
Nedėtomis: nuo 10 iki 12.
vakare. Ned. sueitame
l
8188 So. Halsted St,
Chicago, DL

DR. S. ASHER

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3300

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 Iki 3 po pietų
Nuo T iki 9 vakare
Kodėl, nuo 10 ik: 12 dienų

DRAUGAS

Ketvirtadienis, Rūgs. 18, 1939

Išvažiavimas Bridgeporto it Brighton Parko Kolonijų
Vytauto Daržan randasi ant 115-tos gatvės tarp Crawford ir Cicero Avonues, užpakalyje
&vento Kazimiero Kapinių.
Ten galima privažiuoti automobiliais iš Cicero Avenue) pusė mailes į rytus ant 115-tos, ar
ba iš Western Avenue į vakarus porų mailių ant 115-tos, arba važiuoti 111 iki kapų, paskui pa
sukti į pietus ant Crawford Avenue 4 blokus, paskui 115 kitų tiek į vakarus. Streetkariais 111
ir Sacramento karai iki Mt. Greenwood, iš ten busai už 10c nuveš iki daržo. Street-karius imti
ant Halsted Street.
Bus puiki muzika, valgių, gėrimų ir įvairumų.
Kviečia visus
KLEBONAI IR KOMITETAI Abiejų Parapijų.

VYTAUTO DARŽE

NEDĖLIOJĘ, RUGSĖJO (SEPTEMBER) 21 D., 1930 M.
Įžanga 25c. Vaikams 10c.
g

Pradžia 12 valandą po piety.

Rendon 3534 Huron, 5 kamb. sau
gai globoja Dr. A. G. Rakaus suseiti, nes yra daug svarbų atsilankyti ir tėmyti draugi
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
lės parl., kamp. št. š., gera transp.,
kas. Linkime ligonei kuogrei- reikalų svarstymui.
jos reikalus, kad paskui ne naujai išt. Rendos >52. Norint gar. 82 St. ir Racine avė. 3 kamb.
rendon. Roll-a-way
lova. Pusryčiu
Raštininkė.
čiausiai pasveikti.
reiktų sakyt, jog vien valdyba Tel. Van Buren 6093.
kamp. $50. Sav. 1212 W. 82 st.
Raporteris.
daro, kaip nori.
Angliai, moving Ir pašaro štoras. 2
North Side. — Susirinkimas
trokai, sav. per
5 met., daug an
T. Mačis, pirm.,
(ekstra) draugijos šv. Myko
glių orderių. Pigiai. 2552 Fullerton.
Wm. J. Kareiva
Humbo'dt 8777.
J. Karašauskis, rašt.
lo Arkainuolo N. 2 bus rugsė
NORTH SIDES ŽINUTĖS. IS DIEVO APVEIZDOS PASavininkas
Roomlng House 14 kamb., geras
Del geriausios rųšies pelnas, randasi N. Dearbom, pigiai.
jo 21 d., parap. svetainėj, tuo
. RAP. PADANGĖS.
Ir patarnavimo, šaaKreiptis 8 E. Chicago Avė.
X Pabaigus keturdešimties jau po sumos. Visi nariai turi
klt
Parapijos choras, po vasa
GREEN VALLEY
3 šmotų mahogany bedruimio se
PRODUCTS
ros atostogų) vėl pradėjo ruoš
Vytauto medalių galima atlaidus, art. J. Kudirka, Ne
tas $25. 5805 So. Francisco.
Olsells šviežių kiauši
Privatis žmogus parduos 4 kafnb.
tis prie žiemos darbų. Rugsėjo gauti Dievo Apveizdos para kalto Prasidėjimo par. vargo
nių, sviesto Ir sūrių.
gražiausius rakandus, tik 2 mėlt var
nininkas,
savo
draugams
var

4644
80.
PAULINA
STREET
11 d. turėjo trumpų praktikų pijoj (medaliai bus bilietu įtotus. Tikras Mobair parlor setas,
Tel. Boulevard 1330
gonininkams suruošė jaukų
Wilton kaurai,
bedruimio, valgom,
Savininkas R. Andreliunas
ir susirinkimų,
kuriame nu žangai į salę) pas A. Grišių
ATMINK SAVO
kamb. setas, radio, coxweli, vensciUžlaikau
visokių
vakarėlį pp. B. Lauraičių gra
nis veidrodis, lempos, parloriaus sta
tarta) po Kalėdų suruošti šo (mėsinyčioj), 1827 So. Union
lukalnių ir sidaNAUDAI,
lai, laikrodis ir tt. galima skyrium.
žioji
rezidencijoj.
Tai
buvo
an

orlnlų
daiktų,
vė

kių vakarų savo naudai, taip avė., pas J. Blankų, 671 W.
Kad vesdamas visus reikalus per
8228 -Maryland avės. 1-mas apt. Tel.
liausios mados ra
Tunijių Ir taisau players Ir repro- Stewart 1875.
tradienio
vakare.
Buvo
ir
toli

lio,
pianų
rolių,
gi pastatyti operetę,
rodos, 18 str., pas M. Kavaliūnaitę,
ducing pianus. Darbų atteku atsa
rekordų Ir t. t kančiai ir pigiai. Važiuoju į bile ku
8 šmotų valg.
setas, $10, lovos,
mesnių
svečių
—
tai
pp.
M.
ir
parapijos naudai. Visi cho 1827 So. Union avė., pas P.
Taisau laikrodžius rių miesto dalį.
indai, virtuvės rak. ir tt. pigiai. 6459
809
West
35th
Street
Ir musikoa Instru
J. Čižauskai.
į
Minerva avė. Hyde Park 6831.
ristai po atostogų atrodo pil Valuškį, 725 W. 19 str., pas J.
WM. KANAPAOKAS
1 '*' ' ........
—■
.
■■ .
mentus.
CHICAGO
X Artisto J. Babravičiaus
TEL. BOUL. 0611 ARBA 0774
2650 West 63rd St. Ghicago.
ni energijos
darbuotis užsi- Jakubauskį (mėsinyčioj) 1904
REAL ESTATE
6522 So. Rockwell St.
Visados sutaupysi daug Išlaidų
Telefonas HEMLOCK 8380
Tel. Republic 8305
Canalport ave.,« pas M. Ban- koncertas įvyks spalio 5 d.,
briežtiems tikslams.
Mortgečlus ir Bodus.
Edglit Street teatre. Tikėtai Perkam
kevičių,
628
W.18
str.
pas
J.
Skolinam pinigus ant Namų.
Choro vedėjas pranešė, kad
Parduodam Ir išmainom
visokį
Staselį (rubsiuvykloj), 1907 gaunami “Draugo” Raštinėj.
turtų.
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:
p. V. Nausėda, žymus North
X Šiomis dienomis susikūrė Padarom davernastes ir Pirkimo
Canalport
avė.,
pas
O.
ZdneSide biznierius, mylėdamas
Pardavimo Notariallškus raštus
draugijai, kuri a. a. Onos Po bei
vičiutę,
1711
Newberry
avė.,
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortes.
choristus, prisiuntė tam susi
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
MES
cienės vardu steigs stipendijų Yra
pas
S.
Remekų,
1735
S.
Union
pamatu musų Pasekmlngumo.
rinkimui gražių dovanų. Visi
eal estate
Budavojam
naujas namus,
GVARANTUOJAM
SAVO
avė.,
pas B. Mantikienę, 1817 prie Beethoveno Konservato MES
Namų
Statymo
Kontraktorius
ATI
.IRTĄ
DARBĄ.
choristai labai dėkingi p. V.
Statau naujus namus ir se
Statau įvairiausius namus prieinama dirbam cemento darbus - fun
So. Union avė., pas J. Grišių, rijos. Tai bus gyvas mūsų
kaina.
Nausėdai.
damentus saidvokus, taipgi nus priimu į mainus.
2022 Canalport avė., pas S. mylimos dainininkės atmini
7217 S. CAUFORNIA AVĖ. muro darbus, iš medinių pa
2608 WEST 47 STREET
mui paminklas. Valdybon įSkudų
(graborių),
718
W.
18
SKOLINAM
PINIGUS
Telefonas
Hemlock
5536
©v. Cecilijos dra/ugija smar
Tel. Lafayette 1083
darom marinius, apmurinam
eina: p. J. Kazanauskas, p-ni Paskolas suteikiam į 24 vai.
str.,
pas
O.
Gaižauskienę,
635
Phone Virginia 2054
kiai ruošiasi prie savo 25 me
medinį namą po vieną plytą.
Lotas 30x125. 4 kamb. njĄnas, $2,A. Nausėdienė, p-ni LaiuraitieW.
18
str.,
pas
Mikuskienę
neimam
komiso
nuo
JOSEPH KILIMAS
850. įmokėt $200. $35 mėn. 3539 No.
tų jubiliejaus. Tikietai smar
Atrodo
mūrinis,
po
to
jau
neOzark. Lackauranna 7671.
(krautuvėj), 1811 So. Union nė, p-ni Kirienė, p. įfisevičius,
$50 iki ,$300.
Namų Statymo
kiai platinami.
Programas
reik
penty
t.
Turim
namų
ant
p. J. Kudirka, p. K. Sabonis,
GLENCOE
avė.
Kontraktorius
J.
NAMON
8c
CO.
ruošiamas dailus, šokiai, išlai$20 Greenleaf avė naujas 9 kamb.
pardavimo
ir
mainymo.
Gerbiamieji lietuviai, pasi- p. J. Bulevičius ir p-lė J. Šinamas; 3 maudynes, extra lav., 2
4556 So. Rockwell Street
mėjimas gražaus Šonora raPo Valstijos Priežiūra,
karų gar. A-l locatlon, lotas pa
JOKANTAS
BKOb.
diškaitė.
stengkite medalius įsigyti iš
dailintas. Kaina $55,000. Sav. Tel.
6755 So. Westem Avė.
dio, kurį dovanojo Peoples
Telef. Republic 6396
4138 Archer Avenue
X Visi chorai jau ruošiasi
Giencoe 49.
anksto.
D. GRICIUS
Telefonas GrdVėhill 1038
Furniture Co. (vertės $135).
Tel. Lafayette 7674
prie Vytauto Dienos, Spalio
5 kamb. plytų bung. oct. frontas,
GENERALIS KONTRAKTORIUS
paveiksluoto
stiklo
langai, plasteIš tikro, tai graži dovana ir
Statau namus kaip muro taip Ir
26 d. didžiojo koncerto. Dai
WEST SIDE ŽINIOS.
riuotas porčlus, asla atike, furn. š.,
medžio
nuo
mažiausio
iki
didžiausio.
AUTOMOBILIAI
JONAS
PUDZIUVELIS
visi, kaip draugijos
nariai,
g-vė bruk., gera transp.,
mokykla,
nos jau nustatytos.
Kainos pcieinamlauslos.
GENERALIS KONTRAKTORIUS ištarai. Pigiai 6131 School St.
taip ir visi North Side lietu
2452 WEST 69th STREET
Statau naujus namus ir pertaisau
X Aušros Vartų bažnyčio X Dr. A. Rakauskas šiomis
Naujas 7 kamb. ispan. res., 2
senus. Senus namus priimu į mai
viai turėtų remti Peoples Fur
karų
gar., naujausi įrengimai. Lotas
Tel.
Lafayette
8662
Ofisas
Ir
Res.
nus.
je, laidojant vakar a. a. Bar dienomis padarė gerklės ope
50x179, išvažiuojam. Pigiai. 9412 S.
niture Co., perkant sau reikaIr 2384
4401 S. Mozart St.
2650
West
69
Street
Hoyne ,ave.
barų Masiliunienę, dvasinius racijų p-nei P. Peldžienei, Geriausios Rūšies Automobi
1 ingus daiktus. Lai įsigyvena
J.
C.
ENCHER
8C
CO.
Telef. Hemlock 4576
5 kamb. med. bung. 1 blok. į
liai.
bukietus — calunavas šv. Mi “Dr.” vice-adm. žmonai.
GENERAI.IAI KONTRAKTORIAI
pas lietuvius paprotys; savas
vak. Westem avė., tarp 144-145 st.
FOUR LEAF CLOVER
Ateik pažiūrėti musų nau Real Estate Ir visokia apdrauda
šias aukojo Stoškių, Milvirių
Posen į p. Blue įsi and, 50 p. lotas,
pas savus,
Notary Public
k. v. š., gesas, elektra, pigiai $4,cons
T
ruction
jausių
DE SOTO ir PLY
šeimynos ir mirusios lietuviai
Skyrius 4429 So. Falrfleld
600. Sav. 11009 Longwood Dr. Tel.
Fundamentai
Bevelry 8442.
kaimynai
Lyons,
BĮ.
MOUTH Chrysler išdirbystės
Cementiniai bloksal
Vyčių 5 kuopos
susirinki

VYTAUTO DIENA GHIGAGOJ SPALIO 26 D.

C H I C A G O J E

ŽINIŲ-ŽINELĖS

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO

MORGIČIAI-PASKOLOS
S. L. FABIAN & CO.

M. ZIZAS

R

DESOTŪ IR PLYMOUTH

PRANEŠIMAI

X Šiandien Jono ir Viktori Town of Lake. — Susirin automobilių už labai prieina
mų kainą.
ir per kiekvienų susirinkimą jos Masiliūnų šeimyna (2302- kimas draugijos šv. Elzbietos
Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
prisirašo naujų narių. Yra vii S. Oakley avė.) savo dukters moterų ir mergaičių bus rug
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
ties,
kad
neužilgo
Vyčių’ a. a. Katarinos mirties tre sėjo 21 d., 1930, Šv. Kryžiaus
GAGE PARK MOTOR
metines sukaktuves parapijos salėj, 2 valandų po
kuopa savo skaitlingumu pra čiąsias
SALES
lenks visas Chicagos kuopas. paminint Aušros Vartų baž pietų. Meldžiu
visas nares
Joe Bagdonas, Savininkas
Garbė priklauso darbščiai kuo nyčioje aukoja šv. Mišias su
6625-27 S. WESTERN AVĖ.
pos valdybai, ypač pirm. stu ekzekvijomis, 8:00 vai.
Paieškau brolio Vinco Ra
Telefonas Prospect 5669
dentui P. K. Savickui.
X AVestsidėje pas Kruko- manausko, kilęs iš Vitkaičlų
nius laikinai priglaustas pirm k., Tauragėš p. Gyveno ChiPereitų sekmadienį pas mus poros metų mirusios Magdecagoj. Pats ar jį žinantieji ra Geriausi ir Stipriausi Automobiliai.
buvo kun. prof. Vaitkevičius, lenos Burdulienės jauniansias
Jei Tamlsta nori pirkti Automo
šykit.
bilį, pirmiausiai prašome ateiti pas
kuris pasakė du labai gražu sūnelis, kuris, dėliai dabarti
mus Ir pamatyti HUPMOBILE 1931
MRS. ANNA ZUMER
modelių, kurie tikrai Tamtstas nuspamokslu mokydamas žmones nės bedarbės, reikalingas yra
t«4>lns savo gražumu, greitumu, Ir
visa konstrukcija. Kaina $1,19$.
mylėti šv. Kryžių, kuris stip pagelbos, kurios jam ieško ne (Po tėvais Ramanauskaitė)
f.o.b. ir aukščiau.
rina tikėjime ir prašalina vi nuilstantis Westsidės darbuo 20 E. High St. Cooldale, Pa.
BALZĖKAS MOTORS
sas pagundas.
tojas p. Sakevičius.

JOHN PAKEL & CO.

mai įvyksta kas antra savaitė

Generaliai Kontraktoriai
Real Estate
2621 WEST 71 STREET
Telefonas Hemlock 0367
Res. Grovehill 1680
Phone Republic 4949

HUPMOBILE

A. ALESAUSKAS

Parapijos

bazaras

pat. Parapijonai

jau

čia

išlaimėjimo

MOKflLO METUI PRASI
DĖJUS.

tikietns smarkiai platinai. Kaikurie jau

grąžino

klebonui.

Kiekviena

—

Rugsėjo

A. ir I.

Nausėdų

Bridgeport.

išpardavę pinigus

17

d. pp.

draugija skiria aukų ir kitais dukrelė Filicija jau išvažiavo
būdais bazarą, remia.
Visos į Rosary College, River Fobadas. rest, III., tęsti mokslo. Lankia
trėtų geriau me gabiai Filicijai sėkmingai
siekti aukščiausio laipsnio.

draugijos turės savo
Šįmet bazaras
pasisekti.

— F"1

■' 1

\

SKAITYK IR PLATINK

KUS LAIKRAŠČIUS.

TIKTAI KATALIKIŽ-

Serga.

MOTOR EZPRES8

Mes permufuojame-pervežame pianus, forničins ir kito
kius dalykus.
Taipgi parduodame- anglis
geriausios rųšies už prieina
miausią kainą. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir
nebrangus.
7126 So. Rockwell Street

Telef. Republic 5099
Mes pervežame daiktus ir į
čiai žinomos veikėjos, sunkiai'
susirgo mamytė. Jų rūpestin- kitus miestus.
Ponios A. Nausėdienės, pla

Garadžlal, porčial
2 fh plytų nam., 5-6, ąžuolo tri2 metų lakto tššnokėjimnl
maa, 2 karų gar., jėla bruk. % blo
Taipgi budavojam visokius naujus ko mokykla, {eigų $112 mėn. 7012
nsmua
Margan St. Vincennes 5154.
436 W. 45 St.

Yards 2124!

Arba
2100 W. 23 St.

Park.

Ganai 5065

Telefonas Canal 7233

PETRAS GRIBAS

PETRAS CIBULSKIS

Moliavojimo Kontraktorius

Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas st&kas.

Maliavojimo

Kontraktorius

ILLINOIS
2 flfttų medinis biznio namas, 60
mailių nuo Chicagos. ,tik $700. 1445
So. 50 avė. Tel. Cicero 3677-J.

3 kamb. namas, furn. šil. Kaina
$$ ,700. Sav. 59^0 So.; Komensky avė.

Sav. 5 kamb. namas. $2,700, įmo
kėti $500. 3532 No. Ottawa, 7600
West ant Addison.

Mes mollavojlme, dekoruojame Ir 1334 80. LEAVITT ST.
CHICAGO
Tikras bargenas darbininkui, 2 fl.
med., 5-6 kamb., 6652 Hartwell avė.
lfipoperluojame
visokius
namus.
Tik $4,000. John McCarthy, 1405 W.
M. YUSZKA
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
63 St Prospect 4130.
bas garantuotas.
Plumbing & Heating
Kaipo liet oris, lietuviams patar
6127 S. Maplevrood Avė.
nausiu kuogeriausla.
Tel. Lafayette 5197
4426 So. Western Avė.
Gali nupirkti pigiau, negu

BARGENAS

W. & L. ELECTRIC CO,

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

Tel. Lafayette 8227

Not Ine.
Namų Telef.
Elektros kontraktoriai, suvedam švie šapos Telef.
NAUJI GERIAUST
Republic 6681
sas ir Jėgų. Elektros relkmenos Ir Hemlock 2867
flkščleriat.
AUTOMOBILIAI
L. DOMBROWSKI A 8ON
3016 West 47 8treet
Plumbing A Heating Lietuvis
A. M. BUTOHAS
KONTRAKTO RIU8
Mano
darbas
pilnai garantuotas
Maliavų ir4 visokių geležinių
Kaina $S4S.OO F. O. B.
Kainos prieinamos
Jei manai pirkti karų. pirmiausiai daiktų (hardware) krautuvė.
2422 WEST 69th STREET
ateik paa mus ir persitikrink, kad
Atliekame maliavojimo dar
pat mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už lemų kainų.
Taipgi turime Įvairių įvairiausių bus iš lauko ir vidaus, taipgi
vartotų karų už labai mažų kalnų. plumerio, taisome elektrikas,

JOHN YERKES

GRAHAM PAIGE

Thotnas Higgins

BRIGHTON MOTOR SALES įdedame šilto vandens pečius
INC.
ir tt Kainos prieinamos.

9.

Bartninkai: Vainoras,
Laskys
Telefonas Lafayette ••••

.3962 Archer Avenue

Visai pigiai 5 kamb. plytų bungalow. 4240 No. Overhlll avė. Norwood

4414 So. Rockwell St
*

Tel. Lafayette 4689

PLUMBERIR
Turiu patyrimų per daugel) metų.
- Darbų atliekų greitai ir pigiai.
2319 SO. OAKLEY AVĖ.
Telef. Canal 6610

pastatyti 2 flatų muro namą,

6—6 kamb., karštu vandeniu
šildomas, visas ąžuolo trimas,

gatvė ir iela išmokėtos, arti

vienuolyno.

Pašaukt:

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

REPUBLIC 5551

F A R M O S
MARŠ. — Farma
kamb. nam., kieto
medžio asine, karšto oro furn., elek
tra, miesto vanduo,
gesas prlein..
barn ė, vtštlnyčia,
pašiūrės
padar
gams Ir malkoma sodas, miškelis. 3
greenhousea boilerio namas, šalę Old
Colorty kelio. Rt. 140 tarp Worcester ir Cape Cork 1H mali. į gelžk,
stotį, bažnyčios, 3 min. į mokyklų.
Lengvios Išlygos. Klaust C. F. Holmes, Hali St Mansfleld, Masa

IMANSFIELD.

apie 35 ak., 9

