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Amerikos Lietuvių Katalikų Protestas
Kunigu Vienybes ir Federacijos Protestas
Del Moksleivio Organizacijos
Uždaryme Lietuvoje

KITAS NUŠVIETIMAS CHICAGOJ

Sveikiname L D. S. LIETUVIŲ DAINOS ŽAVĖJO CHJCAGĄ!
Seimą!
“Draugu" Ir Peoples Radio Koncertas
Šiandien, So. Boston, Mass.
įvyksta Lietuvių Darbininkų
Padalė
Didele
Sensacija
Sųjungos Seimas. Del to svei-

Amerikos Lietuviu Katalikų visuomenė jau nekartų kėlė
’ kiname gerbiamuosius seimo
protestų prieš Lietuvos tautininkų pastatytus Lietuvos Vy- i
Kaip sau norit sakykit, bet koks programo įvairumėlis —
'atstovus, linkėdami kuogeriau- pirmutinis šiame sezone mūsų čia dainos, muzika, įdomios
riausybės atstovus dėl Lietuvos katalikų persekiojimo ir vpa- j
’isio pasisekimo darbuotis dar- dienraščio ir The Peoples Fu- kalbos, juokai, žinios!
tingo varžymo katalikų jaunuomenės organizavimosi ir jos '
bo žmonių gerovei. Tegyvuoja miture Co. koncertas, įvykęs, Gražiai dainavo art. p. J.
veikimo. Į Būdami surišti su savo Tėrvynės katalikais ne tikį
tikybiniais, bet ir tautiniais ryšiais, su pasigailėjimu turime i
lietuvių katalikų darbininkų vakar vakare iš WHFC radio Babravičius, p-ni M. Čižauskonstatuoti, kad katalikų persekiojimai Lietuvoj ne tik kad
vienybė!
stoties, buvo gražus. Mūsų ga-Į kienė, p-lė A. Nemčauskaitė,
ne mažėja, bet dar gi įgauna aštresnės formos. Paskutiniu
bių artistų dainininkų dainuo- p. J. Čižauskas. Pianu dainimetu laikraščiuose paskelbta;*, Švietimo Ministerio p. Šakenio
KINIJOJ PRAMATOM,A
jamos lietuviškos dainos ža- ninkams akompanavo p-ni Banusistatymas uždaryti katalikų jaunuomenės Ateitininkų or
TAIKA
vėjo ne vien lietuvius, bet ir bravičienė ir komp. A. Pocius,
ganizacijų, užgauna ir įžeidžia mūsų ne tik tikybinius, bet (
svetimtaučius klausytojus. O Kalbėjo adv. J. Borden.
ir tautinius jausmus, nes niekas neužginčys Ateitininkų nuo-}
SHANGHAI, rūgs. 22. —
pelnų ir Bažnyčiai ir Lietuvos Valstybei. Dėlto prieš tokį j
Kinijoj pramatom&s galas na
neteisingų ir kenksmingų Bažnyčiai ir Valstybei žygį visų I
miniam karui.
Amerikos lietuvių katalikų vardu mes keliame protestų ir
reiškiame užuojautos katalikų jaunuomenei. Suprantama, jog
Mandžiūrijos gubernatorius
mūsų protestas ir užuojauta turi;tik moralės reikšmės. Apsi
ant Peipingo pasiuntė 40,000
gynimo priemones ir būdus tegali rasti pati katalikų visuo
Šis naujas nušvietimas (beacon) yra įtaisytas ant kariuomenės. ,Ši jau užėmė
menė.
,
i
La Salle-Walker būto. Jo aštuoni dideli įlenkti veidrodžiai Tientsin ir yra arti Peipingo.
Amerikos lietuvių “Kunigų Vienybės” Pirmininkas, dienomis atmuša saulės šviesą, gi naktimis — raudonas,
1 •
---------—
J
Šiaurinės Kinijos armijų,
Kun. J. Ambotas,
taip vadinamas ^neon šviesas.
Šimtus
Amerikiečių
Bolševikai
Laiko
Pavergę;
vadai, kurie ilgas laikas kovo
Amerikos Lietuvių Katalikų Federacijos Pirmininkas
Kinijoj Pramstoma Taika; Bolševikai PersKun. Ig. Atbavičius.
VATIKANE RADIO STO- jo Nankingo tautininkų vald P
pėja Kjinijos Valdą,
P. S. Kitų laikraščių prašome atsispausdinti.
TĮSOTĄ
L žių, galvatrūkčiais atsimeta į •
šiaurvafcarus. Apleido ir
-E»
VOS NESUKELTA RE
r
BOLŠEVIKAI TURI PA
ROMA, rūgs. 22. — Vati PUlgų.. !•
ARKIVYSKUPIJOS AUKSO
VOLIUCIJA
VERGĘ ŠIMTUS AME
Sakoma, kad jie paliaus veJUBILIEJUS
kano Mieste jau visai išreng
RIKIEČIŲ
' dę naminį karų įsimaišius Ma
ta radio stotis.
Ateinantį mėnesį sueis 50
SANTIAGO,
CiU
(Chile),
ndžiūrijos gubernatoriui.
Šiandie Šventasis Tėvas Pi
įmetu, kaip gyvuoja Chicago
nigs. 23. — Ir šioj respubli RYGA, rūgs. 22. — Iš Ru
jus
XI
aplankė
stotį
ir
jų
pa

i arkivyskupija. Planuojama šį
BAISI AUDRA FRANCIJOS koj vos nesukelta revoliucija. sijos ištremtas čia atvyko a.
' jubiliejų iškilmingai minėti. vedė Pontifikalės Mokslų ABet policijai pavyko atati merikietis Lewis, jaunas ele
PAKRAŠČIAIS
kademijos
prezidento
kun.
Glnkamuoju laiku susekti sumo ktrikas, kurs kartu su keliais
j , • , .. .
priešaky yra arkivyskupijoj an/ranceschi žinybai. Jis bus
ksiu.
Tokiu būdu nužnybta jau šimtais kitų amerikiečių inži
PARYŽIUS, rūgs. 22. —
J*
organizuojama katalikų mote- stoties direktorium. •
Francijos pakraščius ir ang prinokus revoliucijos bumbu- nierių ir mechanikų dirbo tra
UOSIS
rų organizacijų federacija.
į
ktorių dirbtuvėje Stalingrade,
liškų perlajų palietė baisi au ras.
ISPANIJOJ KOVOJAMA
Tuojaus
prasidėjo
įtariamų
ties Volga.
dra. Sakoma, tokių baisybių
Federacijos reikalu moterys
SPAUDA
areštavimai.
Tuos amerikiečius bolševi
NEW YORK. — Garsusis teinančiame ketvirtadienyje su turėjo susirinkimų praeitį senebūta per 30 metų. Vėsula
kai
parsamdė praeitais me
lietuvis kumštininkas
Jack Vittorio Compolo, nes yra že- štadienį. [Federacijos organiretkarčiais pasiekė apie 150
MADRIDAS,
rūgs.
23.
—
BOLŠEVIKAI PRIEŠ
tais, kada Detroito automobi
Sharkey—Žukauskas, bevalgy nklų, kad Juozas turįs apen- Į žavimas nebaigtas, kadangi
mylių valandoje.
Ispanijos
valdžia
pradėjo
ko

KINIEČIUS
lių dirbtuvėse buvo sustoję
damas viename šio miesto re dicito uždegimų. Tačiau Sha-1 vyskupas Sheil nebesuspėjo
Nuskendo keliolika žmonių.
nfiskuoti
tuos
laikraščius,
ku

darbai. Jiems buvo žadamos
storane užsinuodijo, kas jį žy-j rkey ligai nenori pasiduoti, patikrinti ir patvirtinti fedeDaug laivų sulamdyta. Visais
rie
nusistatę
kovoti
sostų.
Lei

RYGA,
rūgs.
23.
—
Mask

aukštos algos.
miai susilpnino. Gydytojai pa kumštynių nenutrauks ir savo racijai konstitucijos.
pakraščiais dideliausi nuosto vos laikraščiai praneša, kad,
dėjai
ir
redaktoriai
traukiami
Anot Lewis, šiandie tie atarė baigti trenyruotę ir atsi oponentų stiprųjį Compolo le
liai atlikta.
atsakomybėn.
girdi,
ant
Mandži6rijos
gele
merikiečiai turi mažai darbo,
sakyti nuo kumščiavimosi a- ngvai žada nugalėti.
Susektas svarbus raJdeteris
žinkelio padėtis išnaujo daro jiems menkai mokama ir juo$
KAIP ANDREE MIRĖ,
Iš paimtų kai-kurių darbiniIš atostogų gryžo Chicago
si nepakenčiama. Kiniečiai, kankina įvairios ligos.
75,000 ŽMONIŲ SUVYKO BULGARIJOJ AREŠTUOTA
NEŽINOMA
ŠIMTAI
KARININKŲ
f"
1
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,°
fisŲ
rek
°
rdl
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^-.majoras
Thompson.
Vakar
pi
sako, leidžia ten bolševikų Jie norėtų apleisti Rusiją,
J EUCHARISTINI KON
krities prokuroro ofisas susepriešams statyti įvairių kliū bet sovietų valdžia atsisako
rmininkavo aldermonų posėd
GRESĄ
OSLO, Norvegija, rūgs. 22. čių Maskvos tarnautojams ant
SOFIA, Bulgarija, rūgs. 22. k“ ™n* 8Tarl”' ^‘"ižiui.
duoti jiems pasų vizas. Visi
— Iš atrasto pas žuvusį šiau geležinkelio.
Kongresas Vakar Oficialiai — Bulgarijoj susekta kažkoks ,
Barker, buvęs baustas
gyvena tikroj vergijoj ir ne
riuose pirm 33 metų žemgalio
Atidarytas Atvykus Legatui: sąmokslas prieS valdžią. Visai '““ėjimu, darbo unijos agenTad laikraščiai perspėja Ki- žino kur kreiptis. Jų ir jiems
Lakūnas Albert Weisman,
-----------netikėtai areštuoto keli Šimtai •?“; Suraatoi, Sekiais patirta 27 m., pavojingai sužeistas tyrėjo S. Andree dienyno pa nijų, kad neatsikartotų praei siunčiami laiškai cenzūruoja
kelet“ ,lnlJI' kas n,in,sil! nukritus jo orlaiviui Dės Plai- tirta, kaip jis su savo dviem tų metų įvykiai dėl to geleži mi.
OMAHA, Neb., rūgs. 23. — bulgarą kariuomenės kariniu, 1 i
palydovais balionu nusileido
Šeštasis Šalies Eucharistinis ką, tarp kurią trys generolai. .«"» mok«i° Siratine8- Ap,ki1’ nes’e.
nkelio. Nurodo į Chabarovsko
ir kaip vargo atgal gryžda^
kad tuo bėdų į meKongresas vakar čia oficia IS suimtą trys nuaiSovė.
sutartį.
PATRAUKTA JIESON
ma«
iki
pasieksiant
Baltųjų
Be
to,
areštuoto
keliolika
'
tu8
*
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“
»
’
»»
viri
25,liai prasidėjo atvykus Jo Eks.
Cedar ežere, Indiana, iš
18 POLICIJOS NARIŲ
salų. Bet kaip jie visi mirė,
dolerių.
arkivyskupui Fumasoni-Bion- , geležinkelių, muitinių ir pačios
buorinio laivelio iškrito ir nu
ŠVEICARIJA SAUGOJA
di, Šventojo Tėvo Pijaus XI policijos viršaičių. Įvesta ce- . Taivisa kus įduota grand skendo Bernard T. Ryan, 22 pasilieka paslaptis.
SAVO NEUTRALYBĘ
INDIANAPOLIS, Ind., rū
inzūra laikraščiams ir siunčia- ^U1X‘
legatui t(atstovui).
m.
gs. 22. — Už svaigalų šmuBOLŠEVIKAI
KELIA
Vakar Eucharistinė Kunigų moms į užsienius žinioms.
GENEVA, rūgs. 22. — T. geĮninku apsaugų patraukta
PROTESTUS
______________
Areštuotas
mfflonJerius
Sųjunga turėjo susirinkimų.
Sųjungos suvažiavime Šveica tieson vietos policijos 18 na
Chicagos policijos nariai
rijos atstovas pranešė, kad rių, jų tarpe du sužeista.
Vakare gi įvyko viešas iškilSUKILIMAI NEGALIMI
Lake Foreste areštuotas mi reikalauja didesnių algų — ei
PARYŽIUS, rūgs. 22. —
Šveicarija visais žvilgsniais
ntingas Šventojo Tėvo legato
VOKIETIJOJ
lionierius R. N. Isham už per- liniam policmonui mažiausia
Anų dienų Čia gyvenų rusų
nori išlaikyti savo neutralybę.
PINIGŲ KURSAS
priėmimas ir pagerbimas.
.
žemai skridimų orlaiviu, kas 3,000 dolerių į metus.
tremtiniai barokai ir kiti k«- STeicarijl yri priminga visoŠiandie pirm pietų (ne va- BERLYNAS, rūgs. 22. — yra uždrausta,
reiviai organizuotai numaršaChicagon atvyko šios šalies
kioms tarptautinėms savo ša- Lietuvos 100 litų
$10.00
kar) Jo Eksc. Fumasoni-Bio-^Kanelieris Bruening klausia-,
■ vo padėti vainiką Ues Nežim,- ,\y
orl5iv
i
ų
Britanijos 1 sv. sterl. 4.86
pakraščių artilerijos viršinin
ndi atnašauja iškilmingas Po-imas apie einančius gandus, i
Skerdyklose gaisras
mo Kareivio paminklu.
h
skraidymui.
Francijos 100 frankų
3.92
ntifikales Mišias Šv. Cecilijos i būk fašistai mėginsiu sukilti šeštadienio vakare gyvulių kas maj. gen. Gulick.
Vietos bolševikų ambasado Kalbama, kad toks Šveicari Italijos 100 lirų
5.23
katedroje.
prieš valdžių, atsakė, kad vo- skerdyklose buvo kilęs gai«Belgijos 100 belgų
13.94
CHICAGO
IR APYLIN rius iškėlė protestų. Tai, gir jos nusistatymas priversiųs
Apie 75/KM) katalikų maldi- kiečiai yra sųmoningi ir ko ras. Užgesinti ėmė porų VaŠveicarijos 100 frankų 19.41
ninku snvyko iš įvairių šalies panašaus Vokietijoj negali į-j landų. Nuostolių būsiu apie KES. — šiandie debesiuota di, prieibolševistinė demons T. Sųjungų surasti kur kitur
dalių dalyvauti Kongrese.
vykti.
1150,000 dolerių,
sau naujų buveinę.
Vokietijos 100 marinų 23.81
tracija.
ir šilčiau.

NU2NYBTAS REVOLIUCIJOS Sį
MOKSLAS CILI RESPUBLIKOJ

IACK SHARKEY
UŽNUODYTAS

Vienok Ateinančiam Ketvirta-

uicny iVUlUSCl
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Antradienis, Rūgs. 23 d., 1930

ŽADAMAS NAUJAS
kintų žihonių vadovybės. Tuoreikalų gynimas. Pastaraisiais laikais pana-j
“ROJUS”.
tarpu apšviestesniems žmošioms organizacijoms darbas nesumažėjo, o
k*sdl*n. IMskyru* Mkmadl*nto*
i
nėms sovietų Rusijoj šiandie
padidėjo, nes darbo žmonių būklė diena iš
PRENU1ĮERATO3 KA.INA: Matam* — |9.99, PuKuda po caro pašalinimo j nėra vietos. Protu dirbantieji
tų — 91.50. Trim* Mėnesiam* — |I09, Vienam dienos eina blogyn. Mūsų nusimanymu, da NACIONALIS BUCHARIS
Rugsėjo 25 d. popiety Omaui — 7 6c. Europoje — Metam* |7.99, Pusei Mebar kaip tik yra reikalinga darbininkams su
ha gatvėse (arčiau katedros)’Rusi^ Pelėsi apvaldyti bol- toli mažiau apmokami už paTINIfi KONGRESAS.
94-99. Kopija .990.
Bendradarbiam* Ir korespondentam* raiti)
sitelkti j geras draugijas ir sųjungais, kurios
įvyks Eucharistinė procesija.'ževikai> pirmoje vietoje jie prastus darbininkus.
, Jei neprašomi tai padaryti Ir neprlslunčlama tam
rimtai, protingai ir pasekmingai gina darbo Į &į0 rugsėjo 22 — 25 d. Kongreso pcno-hnn
Uksini pašto Menkių.
rengimo komitetas ’ darbininkams ir valstiečiams J Savo ražu sovietų valdž m
Redaktorių* priima — nuo 11:90 Iki 11:99 vaL
žmonių interesus. Be to, siaučiant nedarbui, j inįeste Omaha, Nebraska vai- darbuojasi, kad tų dienų po pažadėjo sukurti “rojų”. Tuo neiškeis iš komunistų tarpo
įeikia viens kitų ne vien moraliai, bet ir mate | lybėje, įvyks šeštasis Ame- piečiu mieste oficialiai butų būdu daugelį tamsuolių pa>- apšviestesnių žmonių. Šiandie
Skelbimų kalno* prisiunčiamo* pareikalavus.
rialiai paremti. Savaimi aišku, kad lietu-1 rįkos j. Valstybių Nacionalis paskelbta pusės dienos šventė, 1 traukė savo pusėn. Per ide- Rusijoj visos mokyklos yra
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
viams, krikščionims darbininkams geriausia! Eucharistinis Kongresas. Šiuo taip kad katalikų *ir nekatali-, šilutį Mietų vykindami ro- užimtos ne mokslu, bet komu*
vai. po piet.
susispiesti po Lietuvių Darbininkų Sąjungos j Kongresu daug susidomėję kų minios turėtų progos da-'^" apsižiūrėjo, kad jie iškė- nizmo propaganda. Viskas, kų
gali sovietų mokyklos atlikti,
vėliava. Čia nėra apgavysčių, išnaudojimo, de! Amerikos katalikai,
lyvauti sakomoje procesijoje, i vienų pragarų.
“DRAUGAS”
magogijos, bet rimtas darbas, kuris veda na- Išpradžių buvo planuota Miesto majoras tuo reikalui Kada visoj šaly kilo galy- tai pramokinti žmones komu
LITHUANIAN DAILY FRIEND
liūs prie gerovės, prie darbininkiško solida Kongresų tęsti tris dienas, jau atliko pirmuosius žygius, b®8, nepasitenkinimų, gyvefii- nistiškus raštus skaityti.
1932 metų žagiamo “rojaus”
Publlsbed Daily. Eacept 8unday.
rumo pilnoje to žodžio prasmėje. Ji savo na Pa-kiau pasirodė, kad tokiam Jis paskelbė pusės dienos mas nebuvo jau pakenčiamas,
SUBSCR1PTIONS: One Tear — 99.00. £lx Moaths
rius vadovauja pasiremdama Didžiojo Popie svarbiam katalikų suvažiavi- šventę. Tik reikalinga, kad (raudonieji autokratai anais programa vykdoma darbinin
r- M-99. Tbree Montb* — 99.99. One Montb — 79o.
fcpzape — One Tear — 97.99. 81x Montb* — 94.09
žiaus Leono XIII nustatytais dėsniais, kurie mui laikas pertrumpas. Tai visuomenei vadovauju asme- į Mietais iškėlė naujų žadėji- kų lėšomis. Kiekvienas dar
tesr — .99c.
nurodo tikriausių kelių į darbo žmonių ger delto, kad Kongreso pirmųjų nys tai pilnai paremtų. Be kit,
Pagamino jie penkeriems bininkas kas metai tam tik
Advertlsin* ln "DRAUGAS- brtnpa best result*.
būvį.
▲dvertisinp rates on Application.
dienų prisieis pagerbti Švento- ko majoras paskelbė sveikini-,Mietams programų išvystyti slui turi verstinai atiduoti
vieno mėnesio uždarbį. Gi
“ORAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicae<
Mes linkime L. D. S. šernui kuogeriausio jo Tėvo atstovų, kuriuomi mų visiems tiems, kurie at-, Rusijoje pramonę taip didelę,
'kas turėtų aplenkti ir pa- darbininko uždarbis, imant ap
pasisekimo. Mes linkime surasti tinkamų prie bus apaštalinis delegatas Am. vyks. į Kongresų.
'čias Amerikos J. Valstybes. lamai, į r: ė-esį yra apie 70
monių atgaivinimui šios naudingos organiza J. Valstybėms, arkivysk. P. | Kongreso metu mieste na-Į šiandie ta programa vvki.
rublių (apie 35 dol.ilau).
cijos veikimo, kad jos kuopos vėl atsirastų Fumasoni — Biondi. Be to,1 mai ir bažnyčios bus papuož1932 metaig baigsis jai
kiekvienoje Amerikos lietuvių kolonijoje, kad Kunigų Eucharistijos Sų'jun-' ti. Tūkstančiai dolerių bus
L. D. S. SEIMAS.
laikas. Maskvos autokratai'
ji gyvumo rodytų netik Bostono apylinkėse, I «a kongreso metu turės savo jgjeĮs^a vien gatvh) išrodymui.^
visas ,aikas k šaukia j Į
MUSŲ MUZIKA.
bet Chicagoj, Pittsburghe, Brooklyne, Pliila- susirinkimų. Pasauliniai ka
Lietuvių Darbininkų Sąjunga šiandien delphia ir visur, kur tik lietuvių gyvenama. talikai taip susidomėję kon | Suvažiavusiems maldinin-' alkstančius ir apdriskusius mi'
pradeda savo metinį seimų, kuris įvyksta šv. Šie Vytauto Didžiojo metai ir Lietuvių Dar gresu, kad viena diena prail kams bus vietos viešbučiuose, lionus žmonių turėti kantry- Mūsų muzikoj pasar.Iy pi• Komitetas, be to, pasidarbavo bės. Girdi, 1932 metais visi sitaiko šis tas naujo. Štai,
Petro par. salėj, So. Boston, Mass. Iš šios or bininkų Sąjungai tebūnie ir tautinio ir dar ginimas pasirodė būtinas.
baigęs
Klaipėdos
ganizacijos organo “Darbininko” pranešimų bininkišku atsigaivinimo metais. Vytautas, be
Pirmųjų Kongreso dienų .daugeliui svečių parūpinti pasijusių begyveną “rojuje”. nesenai
tenka spėti, kad seimas bus skaitlingas ir į- abejo, džiaugėsi Sąjungos darbais Lietuvos vakare visose Omahos bažny-'nakvynes privatiniuose na-/Darbininkai ir valstiečiai skur Į konservatorijų Juozas Bertuvairus. Kitaip ir negali būti. L. D. S. yra vie nepriklausomybę išgauti, bet jis džiaugsis,!««*> i'-yks taip vadinama'muose, jei pasirodyti) viešbu- sta, alksta, sunkiai dirba ir(lis pradėjo leisti vis, eilę
ša iš pačių svarbiausių mūsų, lietuvių or jei ji visus Amerikos lietuvius darbininkus šventoji Valanda — Švenčiau- čiuose permaža vietos.
laukia žadamų 1932 metais kurmių,
pavadintų bendra
vardu
“
Tulpių
žaros”. Kūri
ganizacijų Amerikoje. Jos nuopelnai lietu nuorganizuos ir jiems tinkamai vadovaus, už- siojo Sakramento garbinimui. į pirmąją Kongreso dieną stel/ūklų-.
vių visuomenei ir visai tautai yra stambūs. kirsdama kelią visokiems darbo žmonių iš- Kongresan suvykusi kunigija'iškilmingas pOntifikales Mi-' Kad- tie stebuklai neįvyks, niams vinjetę dailininkas Ad.
Reikia pabrėžti, kad ji labai daug prisidėjo I naudotojams ir lietuvių tautos išdavikams. Šventųjų Valanda turės Šv. ' gias atnašaus Šventojo Tėvo'geriaUMa žino patys komisa- Brakas (kadaise lankęsis Amerikoj) labai dailiai ir sko
prie sulaikymo socializmo ir bolševizmo besiTegyvuoja Lietuvių Darbininkų Sąjunga! Gecilijos katedroje. Pirmi-; atgtovas Kongresui, arkivys- irai- Kada ateis 1932 metais
pletimo Amerikos lietuvių tarpe. L. D. S. kuo
ninkaus vyskupas Schrembs. kupas p Fumasoni — Biondi! ir ligi to laiko jiems bus lem ningai išpiešė. Tačiau J. Ber
pos karo metu ir tuoj po kaao begalo daug LIBERALAI APIE MUSŲ FEDERACIJĄ.
Nusakoma, kad Eucharisti- 5v Cecilijos katedroje. Be to, ta pasilikti Rusijos priešaky, tulio kūrinių visokių pasitai
rūpinosi Lietuvos nepriklausomybės išgavi
------------jniam Kongrese be vyskupų ir skaitys Šventojo Tėvo asme- tada Rusija bus atsidūrusi to ko: geresnių ir menkesnių.
li blogesnėn padėtim Įšanksto J. Bertulis rašo ir bažnytinės
mo reikalais. Jos pasižymėjo aukų rinkime įBrooklyno liberalų laikraštis “V-bė”, šimtų ar tūkstančių kunigų, njnj Kongresui pranešimų.
yra žinoma, kad tada už nepa- ir pasaulinės muzikos kūri
vairiems tautos reikalams, jos noriai dėjosi rašydamas apie Lietuvių Katalikų Federacijų, dalyvaus mažiausia 100,000
1 Platinę kongreso drenų vykimus įkurti “rojų” ir vėl nius, juos instrumentuoja for
prie visų darbų, kokie tik buvo dirbami Lie daug nesąmonių pripasakojo. Matomai, t„-! pasaulinių katalikų.
tuvos gerovei, dažnai pamiršdąma savo tiesio straipsnio autorius tiek apie Federaciją ir jos Rugsėjo 24 d. vakare Crei- P™tifik“lcs MiSia. atnašaus kaltins kapitalistines valsty tepijonui solo, su smuiku, or
kestru. Dar didelė kūrinių da
ginius organizacijos reikalus, kas gerokai at- vedamų akciją nusimano, kiek gyvulėlis apieJghton Universiteto stadijume New York° vyskupas pagel- bes.
Apie pagerinimų ekonomi lis, spaudoj. I\ai bus visi kū
- siliepė j jos veikimų.
---- —astronomiją. Tas laikraštis bando išaiškinti ‘ kalbės Jo Eminencija Kardi- blmnkas J' J' DtlIm- ,
Per didelis įsitempimas', besirūpinant dėl ko praeitasis Federacijos kongresas išmė nolas Mundelein, Chicago ar- Visas keturias dienas pirm nės Rusijos padėties negali riniai išleisti, tada galima bus
Lietuvos ir bendrai visos visuomenės daly tė iš konstitucijos paragrafų, kuris kalba apie' kivyskupas. Kalba bus girdi- pietų bus turimos pamaldos būt nei kalbos, kaip ilgai ten apibudinti ir pačių J. Bertu
kais, išsėmė L. D. S. veikėjų energijų, susilp paramų Lietuvos Krikščionims Demokratams, jma Per Columbia yadio stotis.. visose Omahos bažnyčiose, gi raudonieji svajos apie savo lio kūrybą. Jo kūriniai vyrų
nino kuopų veikimų, o nemaža jų visai likvi Jis mano, kad tas parągrafas tik “gudriau | Kitos Kongreso programos popiečiais Kongreso sesijos socialistiškų teorijų vykdini- chorams yra gana vykę.
duota. Tat, jei šiandien šioji mūsų organiza suredaguotas, bet nepakeistas ir nepanaikin-j^us pranešamos per W0A\ ir Vakare taip pat sesijos arba mų. Darbininkai komunistai
‘4 Dirvos ’ ’ bendrovė pradė
juk neiškeis gerbūvio be mo- jo leisti mūsų garsaus muziko
cija neberodo tiek veiklumo, kiek pirmiau, tas”. Esą Federacijos nariai vistiek” bus pri KOIL radio stotis.
, šiaip kokios programos.
jei jos kuopų skaičius sumažėjo, jei ji ima versti sekti Krik. Deni., nori ar nenori”. Taip. -j ;____ —r——:
_ _
Česlavo Sasnausko kūrinius.
pasilikti tiktai Naujosios Anglijos lietuvių padaryta būk tai dėl to, kad kunigai \ ai surinktos aukos nebuvo naudingos. Esą tautos nenaudėliais. “V-bė” pataria Federa Pirmoj eilėj pradėta leisti jo
organizacija, tai dėl to, kad ji viską pašventė ir
Kr.
Deni.
nori
“diriguoti lie-'už surinktus pinigus įsteigta “Saulės” ir cijai tautybę pastatyti pirmoje vietoje, o pas rinkinys “Lietuviška muzi
Lietuvai, o pati sau kuomažiausia pasiliko. tuvių politikai”. Tai mat, kaip leberalų laik-“Ryto” įstaigos, bet tai Amerikos lietuviams kui tikėjimo dalykus. Ji, matomai, nori, kad ka”. Labai gaila kad neištaiso
Ir aukų krūvos nuplaukė į užjurį ir veikliau raščio redaktorius galvoja ir kokiu naiviu bu- j blogų išėję. Tiesiog sunku yra suprasti, kų visa mūsų tauta pataptų bolševikiška ir kad kalbos tekstų. Pav., “Kur bė
si nariai išvažiavo Lietuvon apsigyventi.
du nori savo skaitytojus klaidinti. Nejaugi jis tuomi norėta, paaky ti. Pasakoma dar ir tokiai ji pražūtų taip, kaip pražuvo tos tautos, ku ga Šešupė” paduota senobi
Gal kai kas šiandien jau ir mano, kad L. mano kų nors įtikinti, kad Federacija tam iš- nesąmonė, būk Federacija daug lietuvių pa rios paniekino tikėjimo, kurios žmogų išaukš niu tekstu, nors patsai tos
D. S. jau atgyveno savo dienas ir dėl to kai metė iš konstitucijos paragrafų, kalbantį apie stumėjusi į bolševizmų. Didesnio absurdo pa- tino labiau, negu patį Dievo, kurio galingoje dainelės autorius Maironis tek
po tokių reikia visiškai likviduoti. Kas taip politikų ir krikščionis demokratus, kad lietu- .sakyti, berods, nebegalėjo. Turbūt tuomi libe- rankoje yra visų tautų, viso pasaulio likimas. stų kelis kart ištaisė.
manytų, tikrai suklystų. Mums rodos, ji da vių “politikai diriguoti”. “V-bė”, berods, ralai savo kaltę nuo savęs nori nustumti, nes, Kaip neprotingai galvoja tie, kurie sutvėrimų Būtų gera, jei “Dirvos”
bar mums dar labiau yra reikalingesnė, ne jau turėtų žinoti, kad Federacija niekuomet ištikro, lietuviškųjų bolševikų tėvais ir auk- nori pastatyti aukščiau už Sutvėrėja. Federa o-vė išleistų ir bažnytinius Č.
gu kada nors buvo.
nebuvo, nėra ir nebus politinė organizacija, lčtojais pirmiausia yra liberalai, nes jie sklei- cijos vadams yra žinoma, kad tikėjime yra Sasnausko kūrinius.
Senis besmegenis.
Didelė dauguma iš mūsų tebesame darbo Patartumc jai visų konstitucijų perskaityti, de bedievybę, kuri nemažų musų brolių skai- tautos stiprybė ir jos ateitis, dėl to jie yisų
žmonėmis ir tokiais pasiliksime. Lietuvių kad šiek tiek tiksliau savo skaitytojus ga- čių “dvikojais gyvuliais” paveld?. Kurie iš savo darbą ir tautinį ir visuomeninį remia
lietuvių neteko tikėjimo, neteko doros, tie ta- amžinais ir nesugriaunjunąis Kristaus mokslo SKAITYKITE IR PLATUS
Darbininkų Sąjunga yra darbo žmonių orga lėtuniete informuoti apie Federacijų.
KITĘ “DRAUGĄ".
“V-bė” mano, kad ir Federacijos Lietu- po socialistais, komunistais ir kitokiais mūsų pagrindais.
nizacija, kuriai rūpi darbininkų gerovė, jų
. .......... .
I Įj I ■ |IR TIS1 —.1
Į. 1 ,
Po pusryčių ji, vedina Juozelį, išėjo
svarbu kur jis nueis... Angelė peršoko skarelė ir artinos Antanėlio — prie jo pasileidžia ašaros ir ji kietai, kietai vai
bažnyčion. Čia ji jau ketvirtų kartų tų
bulvių vagas, skersai perbrido vasarojaus pribėga kažkokia mergelė... Angelės aky- kų prie savęs spaudžia.
pačių vienuolę pamatė... Ta pačia — dva
Antanas sugrįžo auštant...
rėžj ir jau leidžiasi pro smulkučius pie-1 se ėmė mirgėti... Staiga lenkiasi žemyn
---------- Stasius Būdavas.——
ro panelę... Aiškiai nušvinta jos akelės
vų krūmelių... Čia pat sustoję ir dvaro ir sėdasi žolėje... Nulenkia ant kelių gal
10. Sudje, piktoji žemelė!..
ir naujas džiaugsmas plaukia per širdį...
rugiai... vienai ežia skubo Antanėlis. Ir vų ir taip. būna valandėlę. Paskui pašoksSekmadienio debesys bėga per skliau Didelis nežemiškas džiaugsmas... Ji atiesiai — dvaro link. Dar neramiau dunk ta smarkus, smarkus apmaudas... Greit
APYSAKA.
si Angelės širdis... kojos vėl pradeda sting ji pakyla ir sėdama tankius žingsniukus tus. Bėga ir nesustoja. Skuba vąrgšai pie Antanėlį jau mažiau begalvoja... Tik
?
(Tąsa)
kažkur...
Juozelis jai dar brangesnis pasidarė...
ti. Mato- Antanėlis sustojo ir atsisukęs skrenda atgal — į Žerelių viensėdį...
Pamaldoms pasibaigus Angelė skubai į
Skubinasi ir Jaugelis... Išsivalė dvira
Jau tamsoka. Įlėkė kieman. Nuo kak
Kodėl su ja tiek mažai tekalbėjo ir žiūri... Ji pasislėpė už žilvyčio... Pasislėpė !
toks nedrąsus buvo... dirdis ėmė nerimti ir smulkutes akelės beria pro krūmo la tos slenka prakaitas, širdelė piktai ba tį ir išvažiavo... Angelė ilgai žiūrėjo pro namus. Meiliai žvelgia į Loginių dvarų...
langų. Aiškiai matė kaip Antanas pra- j Kaip keista: ji žiūri į tų vietų, kur ranir keistų abejonių gimdyti... Jos galvoj pus... Antanėlis vėl toliau... Ji palaukia rasi... visa sumišusi...
Netrukus tyliai dunksteli žemė... važiavo Uoginių dvaro kelelį ir tyčia, Į dasi ir jos liūdesys ir džiaugsmas — Zosė
šmėkštelėjo ir ta nepažįstama moteriškė kiek ir paskui jį leidžias. Antanėlis per
sp kurią Antąnėlis viename vežime iš bėgo vieškelį ir užsilipo ant akmens. Žval Kažkas įsikabino jos suknelėn ir linksniai kad niekas nesuprastų, leidžiasi toliau. ir vienuolė... Džiaugiasi ir laukia vaka
Paskui, gerokai pavažiavęs, padaro didelį ro...
turgaus grįžo... Kas ji tokiai!... Antanė gosi... Ilgai žvalgosi... Ji žiūri ir nesu- surėkia:
Antanas, kaip išvažiavo dar rytą,
ratų ir pro smulkučius krūmelius, atgal
— Mama!..
lis sakė, kad sena bobelė, bet Angelė ne miigsi ūkių... Jis vis žvalgos..
taip ir nesirodė. Bet Angelė dėl to jau nė
Ji žiūri —* Juozelis... Giliai giliai į jį pasisuka tiesiai į dvarų — Angelė ge
Jau daug šešėlių... Daubos pakraš
tiki... Tik dabar ji atsimena kaip Anta
nėlis bjauriai susimaišė kai Angelė jį pa- čiais kilsavo miglos. Rugiuose verkė ne akis susmeigia. O jis, įkibęs į .jų, supuo- rai žino: jis pas Zosę... Ji ir nebesirūpi kiek nesibaimina... Ji ir pati nori, kad
jūsi. Linksniai supuojasi... Prieš Angelę na... Angelė gerai atsimena kaip juodu jis tik padelstų... Lengvi šviesuliukai
Ąiuusė... Keistai ji tų valandų apie An kantri griežlė...
Angelė mato: Antanėlis išsitraukė Juozelis dar didesnis našlaitėlis... Jis praeitų savaitę ėjo talkos dvarui — ru- mirga Angelės skruostuose... šiandien ji
tanėlį pagalvojo... Nusipurtė jos širdelė
ir lengvus pyktis- nušliaužė mina... Kur baltų nosinę ir kiek tik rankos siekia nežino kaip jo tėvas elgiasi... Piktas, ne- ’ gių kirsti... visų laikų Antanas kirto su kalbina kiekvienų — kų tiktai sutinka...
ore padavė ratų... Smarkiti dvgtelėjo An- nuorama tėvas...
I Zose, o ji su kažkokiu seniu... Matė kaip Ji, kažkodėl, darosi perdaug linksma ir
ąiaa Antanėlis... Ir taip greitai!?..
— Mama, aš valgyti noriu!... meiliai jie tarpusavy špibždėjos... Angelė nusi laiminga... Jos elgesy matyt kažkoks lai
gėlės širdį... Tūriam žiųrį ištempusi akię...
Ji bematant skubinas dvaro pusėn...
mėjimas, kažkoks didelis nugalėjimas...
į Pas Aątanėlį... No, ne,
paskui jį. Jaį Vėl pamatė: vidury rugių sumirgėjo žalia jos prašo Jupzelis... Angelė nebesusilaikq, ramina...
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j melstis į Jį”. Vadinasi p. Va
,sios vietos .galima dėti šaltus j
nagaitis naują, “tikėjimą”,
'kompresus, bet vaikai ir kaiskelbia, tik daug laisvesnį už
kurie suaugusieji geriau mėgs
----------------- Rašo prof. Kampininkas.---------------Rašo
Dr.
A.
O.
Rakauskas
---------------visų Katalikų Bažnyčios atta karštus, negu šaltus. Vais
paliesta. Ligoniui sunku yra tai priskiriama sulig reikalo
»“«’»- EPIDEMIC PAROTITIS.
Žemaičiai apie Telšius pa apinasrio, Šunim, kuris užpuo-1 sk“lun’>' 1“sve8ni
priimdinėti maistą, nes nega ir ligonio amžiaus.
ieško geros čekos, kuri gyvą lė Lietuvos kapitonu. Ginčas |kW» “neadežninku”, nes pali tinkamai atidaryti pusiau
ar negyvą pargabentų į Tel- masis kapitonas šuniui įspyrė. sisako prieš visokias bažny Šios ligos
surakintos burnos ir nuriji KLAUSIMAS. L. S. — Ger
Sius pabėgusį Vokietijon žy- Prancūzas, užstodamas šunį, čias, mat, “Dievas nereikalau- i vardą mums
ja
varžomų
”
ir
tikintis
gali'dažnai
tenka
mas žymiai pasunkėja. Taip biamas Daktare: Jau gan iimų liaudininkų
(mūsiškių įpuolė ant kapitono su revolveI
išgirsti.
Atęsiasi nuo septynių iki de gas laikas kai mano mamai
sandariečių vienminčių) šulą riu, kuris, betgi kapitono lai- visur “laisvai melstis’
Katalikui
skaudu
bus
skaiĮ
merikiečiai
šimties
dienų, kuomet tini iš kairės akies nuolatos bėga
Tornau,
kuris paaiškintų, inei, užspringo ir neišdegė,
vadina
mas palengvą pradeda atslūg ašaros. Ji sako, kad skaudė
kaip subankrutijo Žemait- j Po tokių “diplomatinių’ tvti ir tą vietą, kur tikintieji1 ją
Illinois Mergaitės
ti iki visiškai pranyksta ir jimo jokio nejaučia. Matyti!
ūkis, nes dėl to kaikuriems niautyniy, prancūzas Lietuvos žmonės yra lyginami su bedie-(Mumps. Yra
vaikas greitai sutvirtėja. Pa-'taipgi gali gerai. Prašau duo-!
Laimės Diena
ūkininkams net ūkiai licituo- Užsienio Reikmių Ministerijai viais. Anot “M-čio-”*, ir vieni i tai užkrečia
Keturios žvakelės! Ir kiekvie
ir
kiti
(katalikai
ir
bediema
liga,
pa
sitaiko,
kad
liga
kartais
paĮti
patarimą.
Esame
seni
“
Drjami.
suruošė bylą, kuri, sakoma, .
na reprezentuoja po metą links
A. O. Rakauskas liekia ir labai nemalonių pa-'augo” skaitytojai.
mo gyvenimo.
Mažytė Blanche
-----------gali pakenkti geriems tu dvie- lvisi> “y™ tokie PatneiinS-' sižyminti sei Dr.
2433 \V. Marųuette
Guerin,
4575
Oakumald
avė.,
paliečia ATSAKYMAS. — Tamstos Chicago, yra typiška Fig Syrup
Senaisčėsais būdavo
taip. jų karalysčių santykiams, „ !U«i ir aršūsužsispyrėliai.^ A- liniu liaukų Rd. Grovehiii 3262 Į sekų. Kai-kuriuos
išnaudoti dar- sutinimu ir ypatingu paveiki- sąnarių gėla, inkstų uždegi- maanaj greičiausiai yra užsi- mergaitė, štai ką jos motina sa
•Vainai tarp dvieju karalysčių
gal net ir vainą uždegti.
Ibieju tikslas
bo žmones”.
mu į vyriškių lytinius orga- mas, širdies suirimas, veido kįm§usį kairėji nosinė dūdelė ko;"Vienas draugas labai reko ,
uždegti reikėdavo kad kas!
-----------California
Fig Syrup.
paralyžius, o kartais net aL. (nasalduct) Tain priežasčių mendavo
Kai. Blanche pradėjo gauti slogas,
nors macniai, žodžiu ar veiks-! Mūsų taip vadinamų tau- ! Ar negeresnis būtų biznis nuf’ .
pirkau to vaisto1. Tas greit iš
mu, įspirtų karaliui, ciesoriui, tiečių gazietos pasiutiškai su- p. Vanagaičiui palikti katali-'. ^^^is.
igos gyvio ima visą pusę ir sykiu atima.yra keletas> tarp kurių gali tai
valė vidurius; naktį ilsėjosi ge
jo žemei arba kokiam nors po- sirūpinusios spauda. Pavyz- !j<as ramybėje, pamiršti jų pa- V5*
^a nepavyko surasti, kalbą.
būti uždegimas vidury nosies rai. Geriausia, tai ji nuo to laiko
liuosa nuo slogų.”
litiškam tinksui. Tada suįr- džiui, Bostono vaizbininkų ga- Įrapijų sales, neužgaulioti ka- nors,dauSelis įvairių mikro
Per 50 metų, išmintingos mo
Gydymas. — Ligoni reikia — rkinitis. Bereikalingas no
tinos žinojo, kad vaikai su gal
davo karalysčių santykiai ir zieta. Ji rašo, kad “spauda talikų ir jų vadų, o dainuoti ^^X1^.ra ^ajjaina* ^i&a apsi laikyti lovoje dvi savaiti. Y- syje augimas — našai polyp vos skaudėjimu, aitrumu, karš
greit pagydomi California Fig
viena kitai uždegdavo vainą. yra labiausiai apleistas mūsų įapie “senmerges ir senber- reiškia tirščiau apgyventose patingai tas svarbu vyriš arba padidėjimas žemutinio čiu,
Syirupų. Daktarai
rekomenduoja
ir tam
Šiais čėsais, nykstant kara- reikalas”, ir dėl to savo ofise 'nįus įr radijušą”, o savo ne- vietose
v,eiose ir
iani tikrose
UKIU!5K metų kiams, nes tada mažiau yra nosies
kaulo — (inferioi jo švelninančią pagelbą išvalymui
turint slogas, arba kito
liams ir ciecoriams, rodosi žen pristatė pečių su išradimu, jog iva juokų laikrašty nerišti^^^86’ 5Pa^noa^ ^rtdenį ir galimybės Įgauti orchitis — turbinate) taipgi gali užkimš vidurių
kią ligą; arba kai apsireiškia blo
.
.
, pavasari ir gan greitai plečia lytinių organų uždegimą, kurs ti nosinę dūdelę ir būti ašarų gas kvapas, apsivėlęs liežuvis ar
klų, jog užteks šuniui mac- “už 18c. pečius gali degti 24 mam nesuprantamų
ir neprak-,.
* .
. .
.
K
ba ūpo netekimas rodo sukietėji
SI
Dažniausiai ja suserga^ daro daug nemalonumo. Yra bėgimo priežastimi. Patarčiau mą.
nai paspirti, kad suįrtų kara- valandas”.
tikuojamų tikėjimo dalykų, o, ‘ *
.
California Fig Syrup gelbsti nu
...
. i
va kūdikystėje ir brendimo lai- geru daiktu ligonį atskirti nuo ! kreiptis prie tikro daktaro statyti
' lysčių santykiai ir viena kitai! Sandariečiai praktiški žrno- rašyti
ir sustiprinti nusilpusius
apie tai, apie ką bent
_
vidurius, gelbsti augti ir stiprėti
įnės. Jie žino, kad be spaudos šiek tiek nusimano, būtent, a-i ' arpmose. įsai jaunus ū kitų keturioms savaitėms lai kad ištirtų dalykų padėtį ir silpniems vaikams. Tikroji visada
vainą uždegtų.
______
-ai -o v.
___ I .
.....................
... , 'dikius ir suaugusius ši liga' ko, kas neduos progos ligai pašalintų ligos priežastį, nes yra su vardu California. Visose
Priklodų jau turime. Kaune galima
apseiti,
be pečiaus
'pįe muziką
ir juokus, jei
dar
retai teužpuola. Vyriškiai daž jjlėstis. Burnos švara turi būt prie įsisenėjusio uždegimo ga- aptiekose.
nesenai buvo toks pripotkas. ne. Gi ir nauda — tai ne kny- moka sveikai juoktis.
C XII FORNIA
niau suserga, negu moteriš- pirmoje vietoje, dažnai ją Ii prisidėti staigus ir pakilti
Prancuzų atstovybės tamau- gą. pardavus arba laikraštį užLietuvis.
FIG SYRUP
'kos
j plauti alkaline anticeptic mi- votis, kas yra tikrai nepagei- LAX ATI VE-TONIC fot CHILDREM
tojas vaikščiojo su piktu, be prenumeravus.
Symptomai.
Susirgus, §įnįa. Prižiūrėti, kad viduriai j daujama. Pasisaugojimas šalPASTABA CICEROS
ligonio temperatūra pakįla iki’ gerai išsituštintų ir valgyti i čio, vėjo, dulkių, durnų dalinai
KAREIVIAMS.
dziai” jau gerokai praturtė
101 F. ir kaip-kada pasitaiko vien tik skysčius. Ant sutinu-1 suteiks palengvinimą.
jo, kad savo geradarius pra
ji siekia net 103 ar 104 F.
Rugsėjo 14 d. ciceriečiai la
dėjo niekinti.
, Kūdikis skundžiasi, jam skau- j
TAI NEJUOKINGA IR NEPagaliau “Margutis” ir sa bai gražiai paminėjo Vytauto dą žemiau ausies, dažniausiai,
MUZIKALISKA.
The Laxative
vo “Credo” pasisakė. Kata 500 metų mirties sukaktuvės, kairėje
pusėje. Skaudama J
likus jisai prilygino prie so sudarydami milžinišką paradą
Girdisi, kad savo laiku pa cialistų, bolševikų ir kitokių gatvėmis. E>idžiuliai benai ir vieta palengva tinsta, taip>
Mėgsta jį viri
IMK ŠIUOS DAŽUS
kad bėgy dviejų dienų ligonio
gargėjusieji “drimdzininkai” ii5gam," Jei „etikit, pasiskaity kareivių būrys žiūrovų akis
Skanus kramtimui
kaklas ir veidas būna gero
— p. Vanagaitis ir Olšauskas kd; g_|am “M-čio” numery traukė. Be to, gražiai išpuoškai išsipūtę. Tuo pačiu laiko
Kai norėsi dažyti, bandyk Diafnond Dažus. Leng
mint, taip kaip guma.
skundžiasi, kad mūsų kai ku- !afganymą “Patriotui”, kurjtas Vytauto sosto flotas buvo
va juos vartoti. Po to palygink rezultatus. Tėtarpiu skaudėjimas ir tinimas
rie laikraščiai neskelbia jy itarp ko kito pasakoma: “Yra Sražiausias tos. eisenos pamyk, kad neišrodo perdažyti; nėra nei dėmių, nei
atsiranda kitoje veido ir kakdriežlių. Jie atnaujina drabužius.
Tėmyk,
kaip
ęidžiamo neva juokų “žurna- katalika.i, cicilikai, bolševikai,Puožalas- Garbė jums, cicerie-j
-•
na«itaiko karspalvos pasileika aiškios. Tą padaro dažų anvilinas.
o” — “Margučio”. Ir neap- • kįtok: tautos išgamos ku-'^ab kad sugebėjote sutrau. P J
P
. ’
•
t-i .incJcn,;
inLo
išgamos, ku»
6 J
Į tais klta vejdo
g. heka ne_
Juose yra nuo 3 iki 5 sykių daugiau anilino, negu
smko tai darydami, nes joks rįų vadai sau gerą, biznį daro kti tokią milžinišką žmonių į
_
kituose dažuose. Baltas pakietas Diamond Dažų
yra originaliai “visų tikslų” dažai. Jie dažo arba '
laikraštis, ar jis bus didelis ir <muikįna’ žmonės ‘internair pasirodyti svetimtau,
varsuoja šilką, vilnas, bovelną, lininius audeklus, J
ar mažas, dieninis ar mėnesi-(ciontlllo, obalsiuose”. Ką tai č‘iams» kas esat.
Įninkui komanduoti “kairėn”,
royon arba bile sudėtinį audeklą. Mėlynas pakietas
{viršininkas pasakė: "visi į
nis, juokų ar kitoks, visuome- įreiškia! Juk tai yra didžiau I .. ..................................... ...... {viršininkas
yra specialiai dažai vien šilkui arba vilnoms. Su f
Tilt čia norėčiau padaryti frantą„; be ruoSiamos ir vykjomis jus galite dažyti brangius
šilkinius arba
nei nėra naudingas, jei jis ne siąs katalikų įžeidimas, kokio fpastabą kareiviams, kurie žyvilnonius, kurie prilygs geriausiam profesionališ
komandos
pasisuko
turi kilnesnio tikslo — vado jie neužsipelnė ir nesitikėjo iš I gįaVo paskui didelį orkestrą ir,domos
kam darbui Perkant tą atsimink — Mėlynas pa
k • k _
vauti ir šviesti, jei jis neturi tų žmonių, kurie juos gerai ykietas dažo tik šilką ir vilnas Baltas — viską. Jūsų
takto: ėjo,
ėjo.
,nesilaikė muzikos takto:
pardavėjas turi abu.
bent kokį nors nusistatymą,
A food for pro
Čia, kiek aš numanau apie
ra parėmę. Kaip dabar jausis kaip ir palaida virtinė, nesijei jis nieko neatstovauja. • !tie kunigai, kurie “dzim- laikydami kariško statuto.
tein; a food for
kareivio pereigas, kuomet tur

Prašau Į Mano Kampelį

Sveikata - Laimės Šaltinis

SKAITYTOJU BALSAI

Feenamint

SEKANTĮ SYKĮ,

Iki šiol vis dar negalima1' dziams” parapijos sales užlei Uniformos naujos ir labai r* užsidėjęs karišką uniformą,
buvo suprasti, kuriam tikslui do, tie vargonininkai, kurie su gražios, tik gaila, kad nelie- ;tur* jaustis ne civilis, bet ka- Į
“Margutis” yra leidžiamas. savo chorais jų vakaruose dai tuviškos spalvos. Lietuvos ka-, rinkis ii turi būti visi judė-1
Jis neva juokų ir muzikos lai nuodavo, kad p.Vanagaitis ka riuomenėj nėra dalies su juo-,8*®* kariški; žygiuotėj, rikiuokraštis, tačiau kaip maža ja talikus išgamomis vadina ir domis uniformomis. Ženklai, tėj ir vietoj.
me tikrų ir sveikų juokų, kaip ragina tokius vadus... šluoti' tiesa, lietuviški, bet ir tie kai I Nemanykit, brangūs ginklo
maža rimtos muzikos! Tiktai lauk”.
kur surrmišyti. Pavyzdžiui, ke- draugai, kad aš jūs noriu kripastaruoju laiku pradeda pa Ir dar daugiau paniški. purės Lietuvos armijos yra tikuoti. Ne. Tik norėjau paaiškėti, kad tas laikraštukas “Margutis” ne vien juokų “pilotkės”, arba “kepės”,. o daryti pastabą, tikriau tayra leidžiamas tokiais tiks laikraštis, bet jis “gilinasi” čia kaž kokios stačiaukos su riant, priminti netikslumus,
lais, kokiais yra leidžiama ir į tikėjimo dalykus, į “filo- ’graižiais.
kurie įvyko, nes, kariškoje
Mahanojaus “Saulė”, būtent sofiją:”. Ar galėtų kas nors Be to, buvo padaryta dide- uniformoje pasirodant, reikia
? pasipelnymui.
į išaiškinti
ką kad ir šitoks lė klaida sustojus prie estra- vykdyti ir visi kariški judėpareiškimas
reiškia: “Tikėji dos. Ar tai dėl “viršininko” šiai. Tik tuomet patrauks žiu- j
Paskutinis “Margučio” nu
meris tikrai blogo įspūdžio pa mas į Dievą nereikalauja var nemokėjimo paduoti koman- rovų akį ir papuoš visą paro
,
darė į tuos, kurie dar tikėjosi žymų. Dievas yra visur ir kiek dos, ar nemokėjimo padaryti duojančią minią.
vienas
tikintis
gali
laisvai
kariškų judesių, vietoj virši- į
Buvęs Puskarininkas.
iš jo ką nors geresnio sulauk
ti ir jį rėmė. Rėmė jį kunigai,
vargonininkai, nors buvo’žino
ma, kad jo redaktorius p.
Vanagaitis yra artimas sočia-!
listų ir bedievių spaudos ben
dradarbis. Už tą gerą “Mar
gutis” katalikus skaudžiai įžei
dė, pasakydamas, kad “Me.*J
aieturime tokių orgnizacijų, ku
rios lietuvybe rūpintųsi”.
Reiškia, p. Vanagaitis nepripa
žįsta lietuvių katalikų įstaigų
ir organizacijų tautinėmis įs
taigomis, kurios rūpinasi lie
tuvybe, nepripažįsta lietuvių
parapijų ir mokyklų, kurių
salėse jisai taip dažnai biznį
sau darė, o kai kur ir dabar
dar daro. Tur būt “drim-

TUBBY

DIAMOND DYES

for calcium and
phosphorus; all

Lengva vartoti — Geriausi Rezultatai.

VISOSE* APTIEKOSE

the essential elements for health

and strength are

PENTUŪJAME AUTOMOBILIUS
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se
nų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas
pilnai garantuotas — kainos žemos.
Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saimanizuojame ir atliekame visą “body and fender work.”
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
kiais reikalais kreipkitės.*
V. TAMOSAUCKAS, savininkas
907 W. 35th ST.
CHICAGO, ILL.

I

cheese.

And all

the essential ele
mentą of good

cheese are found
in Kraft Cheese.

CHEESE
KRAFT-PHENK
CHEESE COMPANY

Another Troupeon the Rocks.
OH. A0WTie’ THIS IS TE.CUlBLe.HC.
ACTOALLV Pe.ETEUDU06To ALL THOSB
PEOPLE OUTUOTHE ^ATZD THAiT SAM
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found in good

ROXEE AUTO PAINTING SHOP

įfOM. PAIGEST

T. 8»*T<į#74SD

mineral salts;

*-

t

I

t

Antradienis, Rūgs. 23 d., 1930

DRAUGAI

ateina Vytauto
Didžiojo ju kų įrengtas altorius. Kiek to zikalė. programa. Tai bus pri
ve sukdamos rieda dausomis
biliejiniai metais. Atgimsta lėliau — Liurdos Panelės 6ven sirengimas prie rudeninių rin
ir su savimi veda visų savo
Lawrence’o lietuviai katalikai, čiausios. Per visų bažnyčių kimų.
šeimynų, ty. visas planetas.
PLUTO PLANETA.
Lietuviai, tėmykite ir dalyVisos planetos rieda aplink
didelę Šventę, t. y. visas Wis- Paklauso savo vado. Imasi'prieš akis spindi balto marconsino lietuvių kolonijas bei darbo; pradėjo nešti aukas. Įmuro stalas prie kurio tikin- raukite kliubo susirinkimuose
saulę ir dėlto jų keliai pasi
Praeitų, kovo mėnesį Lowel- daro įlenkti (pailgi).
Trimis — keturiais mėnesiais tieji stiprinsis Išganytojaus . nes tai svarbu visiems turėti
chorus.
l’io observatorija susekė dau Pluto planeta nuo Saulės y- Vytauto sukaktuvių paminėji
Kviečiame Waukegano cho išaugino fondų į keliolikos Kūnu ir Krauju. Neiškentę sųžiniškus viršininkus, kad
mo. Didžiausios iškilmės.
giau vieną musų Saulės sis ra, kaip apskaičiuota, už 3,rų, su jo vadu p. Žilium, taip tūkstančių dolerių ir užbaigė mes žvilgsnį į šonus. Ir čia tarnautų žmonėms o ne sau
temos planetą. Ji yra devin 700,000,000 mylių. Vienų kar Su 1930 metais lietuvių tau gi visus geros valios lietuvius. — įrengė Dievo garbei namelį. prie gelsvų sienų išvys grupes arba mažai sukčių grupei.
Koresp.
toji ir pavadinta Pluto vardu. tų aplinkui Saulę apskristi tai prasidėjo svarbūs metai— Nors Waukegamiečiai be mu Spalių 13 d. 10 vai. ryte pir stovylų perstatančių Kristaus
lšpradžių apie tų susekimą ima 250 mūsiškių metų. Plu Didž. Lietuvos Kunigaikščio sų labai šauniai praleido tų mų kartų triumfaliai ineis Kančių. Tai brangios stacijos
buvo abejota. Paskiau imta to didumas dar nežinomas. Vytauto 500 mirties paminėji šventę, mes kenoshieČiai nuo siųsti Aukščiausiam padėkos įrengtos p. Baltramiejaus Čer
JEI TURIT KĄ PARDUO
studijuoti naujos planetos ke Spėjama, nebus didesnis kaip mo metai.
įniausko. Taip viskas gražu ir TI ARBA NORIT KĄ PIRK
širdies prašom juos atsilanky- maldas.
lias (orbitas) aplinkui saulę kad Marsas.
Sunku įsivaizdinti kų per- Jauku; Norėtųsi ilgai-ilgai pa- TI PASISKELBKIT "DRAU
Kadangi mūsų tėvynė, LieKitų kartų mes atsilyginir įsitikinta, kad nauja plane i Ant Pluto planetos gyvybei
gyvens lietuvių širdys kuomet, s^*kti bažnyčioje, nes nau- ,QE ,
tuva, įvertina savo didvyrio sim*
ta tikrai yra musų saulės .nėra galimybės, pareiškia pronupelnus, tat, švęsdama tas Rengimo komisija, su gerb. sueis į naujai įrengtų bažny- 3uose suoluose gera sėdėti ir :
sistemos nariu.
’fesorius Leonard. Tenai nuo sukaktuves, rengia dideles iš kleb. kun. Bubliu priešaky, Jčig... Išgirs gaudžiant vargo- klūpoti. \ isa tai įrengė paADVOKATAI
Apie tai įdomių žinių pa latinė temperatūra turi būt
kilmes, reikšdama pasauliui, deda pastangų, kad ta bran nūs, kų tylėjo per devynius i s lietuviai Dievo garbei Vyduoda Kalifornijos Universite : nemažesnė kaip 380 'žemiau O
jog ji turėjo tokių vyrų, kurie gi diena šauniai išeitų, kad metus. Nepaprastos dienos iš tauto Didžiojo metais.
Telephone Deorborn 0067
to prof. Leonard.
R.
Farenkeito termometro. Tas visų savo gyvenimų, didžiau visi astilankę būtų patenkinti. kilmėms yra pakviestas nepa
Visų musų planetų keliai y- įreiška, kad ten šaltis viskų tu
siu pasišventimu, dirbo tėvy-: Į komisijų įeina visų kata prastas choras. Kils žmonių
ra eleptiniai, ty. įlenkti, gi ri sukaustęs kai stipriausiu
likiškų dr-jų atstovai.
širdys į dangų... Pakėlę akis
i * lt
ADVOKATAS
Pluto planetos dar daugiau e- plienu. Taip yra dėlto, kad neiVargšas.
išvys dangiškos mėlynės baž
Lietuvos sūnūs ir dukterys,
160 No. La Šalie St. Rm. 1431
leptinis. Taip yra dėlto, kad Pluto iš niekur neapturi jo
nyčios skliautus. Prieš akys Jau prasideda politiški susi
išeiviai, kur tik randasi dides
CHICAjGO. ill.
ir pati saulė turi sau skirtų kios šilumos ir gal mažai
Nuo
9:30 Iki S Tai. vak.
spindės majestotiškas gotiško
nis būrelis, taipgi stengiasi
rinkimai.
Local Office: 1908 8. UNION AVĖ.
kelių. Ji tuo keliu aplink sa- šviesos. Pertoli nuo Saulės.
styliaus altorius, ant kurio
Tel Roosevelt 1710
parodyti svetimtaučiams, kad
Nuo seniau čia gyvuoja L.
Vai.
nuo ( Iki 9 vai. rak.
Astronomai yra nuomonės, jie yra lietuviai, kad gerbia
į bus atnašaujama nemirtina iRepublikonų klubas. SusirinIstoriniai metai.
(Išskiriant seredos)
kad Pluto planetos ribomis savo tautos didvyrius.
šventų mišių auka. Čia pat, po įkimus ,aiko p Lukštos svet;
Kiekviena
kolonija
rūpina

Saulės sistema nesibaigia. Už To dėl, jau daugelis koloni
dešinei Švenčiausios Širdies 'Per Ta£a,^ susirinknnl( aelal.
Pluto gali rastis dar viena — jų J. A. Valstybėse tas sukak si pagerbimu Didžiojo Lietu garbei Kazimieriečių įtaisytas
kė, nes nėra reikalo, tik prieš
vos
Kunigaikščio
Vytauto.
kita planetų.
altorius.
Gi
Evangelijos
pusė

ADVOKATAS
tuves minėjo. Per laikraščius
balsavimus sujunda, sukruta.
Nurengtose
pramogose
pakal

je — Dievo Motinos pp. Struč
išaiškinta D. L. Vytauto nuo
Dabar, artinantis rinki 11 6o. La Šalie St., Room 1701
bama,
padainuojama,
kaip
Tel. Randolph 0331-0333 Vai. 9-5
pelnai lietuvių tautai.
mams, buvo sušauktas susi
Vakarais
Stebuklingas akmuo.
3241 30. • HALSTED STREET
Kenoshos lietuviai, daug į- kur dar atlaikoma bažnyčiose
rinkimas pirmadienio vakare;
Tel. Victory 0562
vairiais reikalais pasidarbavę iškilmingos mišios ir tuomi
7-9 vai. vak. apart Panedėllo lr
Greitas
dalyvavo daugiau pusės šim
Pėtnyčlos
Varėnos vale. yra Akmenės Lietuvai, kėlę tautos vardų viskas baigiama. Labai retai
Palengvinimą
to narių.
bažnytkaimis, kuriame randa-' ir-gi neatsilieka, rengia dide kur statoma “paminklai”.
Reumatizmui
Pirmiausia
aptarta apie
si akmuo, paprasto kapinėse les iškilmės' rugsėjo 28 d.,
Strėnų
Lawrence’o lietuviai katali
rengiamų vakarų, 26 d. spalio,
statomų paminklo pavydalo, 1930. Iškilmingos pamaldas kai gali pasididžiuoti savo
Skaus
Liet. Liuosybės svet. Vakaras
(John Bagdslunaa Borden)
žemesnis kiek už vidutinį žmo šv. Petro bažnyčioj bus 10:30 darbuote. Vadovaujant suma
mui
bus labai šaunus: daug dova
ADVOKATAS
gų. Ant viršaus kįaltas gele vai. ryto už žuvusius dėl Lie-'n^am klebonui kun. P. M. JuNeuralgi
nų ir gerų kalbėtojų bei mužinis kryžius. Žmonės tų akme tuvos nepriklausomybės. p01 rui, jie susibūrė į krūvų ir nu105 W. Adams St. Rm. 2117
joj, Galvos
Skaudėji

n į skaito stebuklinguoju ir tu to, bus svečiams užkandžiai. •. stebino ne tik Naujųjų AngliTelephono Randolph (717
mui
PILNAS
EGZAMINAS
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
rinčiu
gydomosios
galios.
k
Valgis nesotina, jei nėra gerai
2 vai. po pietų bus paradas' ją, bet ir kitų kolonijų lietu
Šalčių
|5.00 TIKTAI 15,00
suvirškinamas. Todėl žmonės, ku
Telephone Roosevelt 9099
‘ ‘ Dešimcinių ’ ’ atlaidų (birž. dailiai papuoštais flotais ir vius. Bedarbės.
Gyventoją
rie serga gesais, vidurių išpūtimu,
IL
Namo; S iki > ryto Tel. Repub. 9989
27 d.) išvakarėse ištisi bū automobiliais
gPECIALtSTAd
koktumu, galvos skaudėjfrnu, svai
puikiausiomis skaičius sumažėjo. Vienok
guliu ir tt dėl nevirškinimo, daž
Taigi nenusiminkit, bet eikit pae
riai maldininkų eina keliais miesto gatvėmis. Prašoma au parapijos piknikas davė apie
nai permažai sveria, yra silpni, sto
tikrą specialistą, ne pas koki nepa
kuoja energijos ir gajumo.
tyrė^ Tikru gpeolallstae, ubą pro
aplink
akmenį
ir
nuo
jo
iki
Tas viskas greit atsimaino, kai
tomobilistų suvažiuoti pirmų vienuoliką Šimtų dolerių pel
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
pradedi vartoti išradimą, vadina
medinės miške koplytėlės. A- valandų po pietų, prie šv. Pe no. Gi šeimininkių vakarienė*
kla, ar kur skauda, bet pasakys pats,
mą Pape's
Diapepsin. Kuomet
po pilno llegzaminavlmo. Jus sutau
LIETUVIS ADVOKATAS
pie akmenį pasakojama Įvai tro parapijos svetainės.
apie 500 dolerių. Tai pirmas ižmonės patys patiria ant savęs ge
AYER Aspirin palengvins skaus pysit laiką lr pinigus. Daugelis kitų
ras pasekmes tų gardžių tebletų,
mus. Be abejojimo. Net lr tuos gi daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
rių padavimų. Vienas ryškes
vykis parapijos istorijoj!
I
tai jie jaučia priverstais pasaky
to. kad Jie neturi reikalingo patyri
2221 W«t 22ad Street
skausmus kurie suskaudina vi
Po parado ruošiama progra Atidarys Dievo garbei namų. sus lius
ti apie tai kiteims.
nių yra toks:
žmogaus kaulus. Net ir siste- mo, suradymui žmogaus kenksmin
Mrs. Re’da J. Glenn, 7031 ZoeArti Leavitt Street
matiškus skaudėjimus kurios mote gumų.
mas parap. svetainėj. Choras
ter avė., Cleveland, Ohio sako:
Per aštuonis metus laikė rys kenčia. Jie pasiduoda šiom pillu- Mano Radlo —. Scope — Raggl
“
Labai
senai
viena
merga
Telefonas Canal 2552
"Kentėjau daugiau, kaip du me
Aparatu ir vldainuos liaudies dainas. Kal
ketn! Tikras Aspirin teikia įvairių X-Ray Roentgone
tu gesus viduriuose ir galvos skau
buvo verčiama tekėti už ne bėtojais bus aukšti miesto pamaldas nykiame, tamsiame naudų. Skaitykit nurodytus budus slėkas bakterlologišku egzaminavi Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
dėjimą, bandžiau pasigydyti vais
kiekivenam tikrų Bayer As- mu kraujo atidengs man jūsų tik
mylimo berno. Ji važiavusi į valdininkai, Lietuvos konsu sklepelyj. Grožėjosi stogu ir vartoti
tais ir trytanentais.
perin pakely, Ir nekentėkit bereika ru negeroves, lr jeigu si paimsiu kare. Seredeoois ir Pėtnyčio“Tąsyk sužinojau apie Diapep
gydyti, tai jūsų sveikata lr gy
šliubų, bet labai verkusi ir I las p. Kalvaitis, “Draugo” re mūro sienomis, kurios buvo lingu skausmų, neuralgijos, neuri- jus
sin ir ėmiau jį vartoti. Buvo įs
tis, reumatiimo. šių piliuklų bonku- vumas sugryė jums taip kaip buvę mis nuo 9 iki C.
......
, ,, ,.. , pirmiau. Jeigu kenčiat auo ligų skil
tabi man pagelba. Aš dabar val
keikusi savo likimų. Tarp ki daktorius p. L. Šimutis ir kiti. pastatytos tėvo F. Virmausgau keiksus be blogų pasekmių.
žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
laukė turtuolio ne dėžutę, jei turit netikėtų galvos vio,
ta ko ji išsitarusi, “kad aš Kadangi kenoshieČiai šim kio, ir -.laukė,
kirminų,
Kaip aš nuo jų kentėdavau pir
j_. ,
, .y
,
i skaudėjimų, greitų šalčių. Greitas vų, Širdies, reumatlsmo,
miau!
uždegime žarnų, silpnų plaučių arba
—
geraširdžio
kad
lšplėstenuo
palengvinimas,
be
kenksmingu
veik

geriau akmeniu pavirstau, nei tais dalyvauja kaimyninėse
“Draugai, kuriems apie tai pa
jeigu turit kokią užsisenijusią. Iš
tu
Bayvigada
er Asptrin
ncsloglna
Air kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
sakiau, lygiai gerai pasveiko. Nuo j už šito berno ištekėtau”. Kaip
ių, irenetu
įrengtų statomos
statomos bn5nv
Dažny- 'Įmlų:
dies Tlk
žiūrėkit
Bayer var
lietuvių kolonijose su savo
net gabiam Šeimynos gy
to laiko aš užaugau 13 svarų”.
LIETUVIS ADVOKATAS
Turtuolių širdys do — lr žodžio "tikras" raudonai at- pasidavė
dytojui,
neatidėlioklt
neatėję pat
Visose aptiekose; arba jei pirm
tik tai ištarusi, tuojau ak choru, puošia jų tautinius čios- vidų.
. .
w
.
. .
.
spausdinto kiekvienoj dėžutėj,
pirkimo nori išbandyti, tai rašyk:
užšalę ir sukietėję.
meniu ir pavMusi. Sako, se parengimus, tat širdingai pra- paprastai
127 No. Dearbom Street
"Pape’s Diapepsin”, Wheeling, W.
DR. J. B. ZAREMBA
Dž
tat
8enesnicji
nebeturėjo
Va., gausi sempelį dykai.
niau ir “šliūbiniai” rūbai šo ir pas mus atvykti į taip viltie8 kada nore jeiu meIstis I
Room 913
8PECIAU8TAS
Tel. FranklĮn 4177
Inėjimu
Rumaa
1910
buvę žymūs, bet dabar vis
Rao 9 iki 1 ISėmua Subatas
20 'W. JAOKSON BLVD.
naujoje bažnyčioje. Bet štai.
kas samanomis apžėlę. Kodėl
ArU Stoto Gatvės
62 Rast 107-th Street
Ofiso Valandos: Nuo 19 ryto lkt
jis garbinamas, kodėl jis gy plačiai naudotasi. Stebuklin
Kampas Mlchlgan Ava
t po pietų. Vakarais nuo I Iki f
dąs, niekas nieko nepasako,' gasis akmuo taip pati pastaty
Tel. PdUmaa S9S9
Nedėliotais nuo 10 ryto lkt 1
Nbo t iki • vak. lr 8ubatomta
•o Motų
beveik
vidury
kelio,
gal
tas
bet tvirtina, kad ne vienas
gavęs čia sveikatos, kaip tik ir tikrai buvo statytas tam,
pasimeldęs ir keliais aplink kad primintų visiems apie ne
Paaanllatome kare
Kapitonu
norų Lietuvos susijungti su
apėjęs.
Lenkija. Gal iš tikrųjų šita
Seno KraJans
Bpeeialistas ii
“Kai kas bandė krapštyti me stebuklingame akmenyje
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE
GYDO
VISAS
LIGAS
VYRŲ
IR
MOTERŲ
to akmenio samanas ir ieško glūdi gili dzūkų išmintis, giNEŽIŪRINT KAIP UiSIEENAJUSIOS lr NEIŠGYDOMOS JOS
YRA. Specialižkai gydo ligas pilvo, plaučių, Inkstų ir pūslės, užti ten kokio nors parašo. Vie- i mįslė, kurios dar niekas
nuodljlmą kraujo, odas. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
Inani būk pavykę išskaityti igi šiol neatspėjo ir niekas,
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą lr pu52 E. 107 St.
Kampas Michigan Avenue
laptingu Ilgu. Jeigu kiti negalėjo jus Ičgydytl, ateikite čia lr
šias skaitlines: 1387. Tai bū deja, iš mūsų mokslininkų is
Telefonas Pullinan 5950
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų Ir llgydė tūkstančius ligonių. Patarimu dykai.
tų Lietuvos krikšto metai ir torikų Šiotu mįslės spėti neban
Reni Katate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki I v. v. Nedėllomla Iki 13 d.
Jogailos jungtuvės su Jad- dė
<900 West 20 St.
kampas Keeler Ava.,
Tel. Crawford 5573
LX »>
patarimai, visi rašto darbai, ir tt.
viga arba pirmoji unija su
lenkais. Jeigu ištikrųjų tuos
Fisnor
metus galima būtų akmenyje
Raialng the Familyišskaityti, tuomet galima bū
tų jungti žmonių nusakomas
pasakas apie akmenio “šliūbinę” pradžių su Lietuvos
“šliūbu” su Lenkija, galima
būtų suprasti ir tos mergos
keiksmus ir nenorų tekėti už
nemylimo vyro. Pradžioje mi
I nėjau, kad čia nuo senų laikų
eina platus vieškelis iš Vil
niaus į Gardinu. Vadinas, ke
lias iš Vilniaus toliau į Len
kiją, tuo keliu seniau matyt

ĮVAIRENYBĖS,

LIETUVIAI AMERIKOJE
KENOSHA, WIS.

CIGERO,ILL

F. W, GHERNAUGKAS

LAWRENCE, MASS.

BAIGĖ VIDURIU
LIGAS GREIT IR LAI
MĖJO 13 SVARŲ

A. A. ŪLIS

JOHN B. BORDEN

1

.T

JOHN U1GHINSKAS

B

J. P. WAITGHUS

BAYER
ASPIRIN

Daktaras

VIISSIG,

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS

WAITCHES BRŪLIĮĮ RAŠTINĖJE

Z

; ■T

B

DIIUOII

Antradienis, Rūgs. 23 d., 1930

p. ir tikimasi, kad gerai pa-:
vyks. Todėl, iš anksto prašome visų kaip waukeganiečių,
Telefonu Tardė 118 J
‘ ‘Klaipėdos Julė” scenoje. taip ir chicagiečių atvykti tą Telefoną* arovenui »26i
Ofiso Tel. Victory 3687
Of. Ir Rcz. Tel. Hemlock 2374
Šv. Balt rainiojaus parapijos dieną į Waukegano Draugijų IID 1 f* RAKAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS
MM
Didelė graži koplyčia dykai
elioras, vadovaujamas p. S. Auditorija ir pamatyti “KlaiGydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
718
WEST
18
STREET
2403 WEST 63 STREET
Žyliaus, vietos vargonininko, pėdos Julę”.
GRABORIUS IR
^2433 W. MARQUETTE ROAD Ofisas
Kertė So. Western Avenue
3133 S. HALSTED STREET
Tel. Roosevelt 7688
Choro Spaudos Komisija. Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
jau nuo pavasario yra nutaręs
BALSAMUOTOJAS
Tel. Prospect 1028
t
Antras ofisas ir
Rezidencija
6 ir 7 iki 9 vai. vakare.
pastatyti scenoje vieną gerą,
Rezidencija 2859 So. Leavltt St.
Turiu automobilius visokiems rei
J. Lnlevičiua
Tel. Canal 2330
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
kalams. Kaina prieinama.
veikalą. Viename iš visuotino
I; Eeredomls nuo » — 12 vai. ryto.
GRABORIUS IR
Valandos: 2-4 po pietų tr 7-9 v. v. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Nedėliomis pagal sutartį.
BALSAMUOTOJAS ' choro susirinkimų nutarta pa
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
3319 AUBURN AVENUE
Nedėlioj pagal susitarimų
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Patarnauju
laido

statyti operetę “Klaipėdos
Chicago, Illinois
Šventadieniais pagal sutarimą.
Ofiso
Tel.
Virginia
0036
tuvėse visose mie
Dirmavonė Šv. Onos
sto
Ir
miestelių Julė”, lapkričio 16 d., 1930.
Telefonas Boulevard 1939
Rezidencijos: Van Buren 6858
parapijoj.
dalyse. Modemiš
Choras iš savo tarpo išrin
Tel. Canal 6764
Republic 8466
ka koplyčia veltui.
Dr.
S*
A.
Brenza
ko
komisiją,
kuri
tuo
reikalu
Rugsėjo
14
d.
10
vai.
ryto
8103 S. Halsted
LIETUVIS GRABORIUS
Bt. Chicago, III.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
rūpinsis. Į komisiją įeina: pir įvyko pas mus nepaprastos
Patarnauja laidotuvėse kuopigiauTel. Victory 188S
4142 Archer Avenue
sia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
9
iki
12,
1 iki 3 d. ir 6:30 iki
mininkas — p. J. Yunčius, na iškilmės. Dirmavones Sakra
GYDYTOJAS,
mano darbu busite užganėdinti.
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
9:30
vakare
CHIRURGAS
mentą
suteikė
naujai
pastojęs
riai
p.
S.
Žylius,
p.
J.
JakuS
iki
4
ir
6
iki
8
v.
v.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
I.
J.
Z
O
L
P
4608
S.
ASHLAND
AVENUE
2314 West 23rd Place
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
IR OBSTETRIKAS
tis, p. M. Gustas, p. Pr. Bu-J vyskupu Peoria diecezijos. J.
Namų Ofisas 3413 Frąnklin Blvd.
Chicago, Illinois
Chicago,
III.
Gydo staigias ir chroniškas ligas
GR4.BORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Netoli
46
th
St.
janauskas, p. K. Burba, p. T. E. J. H. Schlarman.
i
Val.: nuo 8:30 iki 9:30 vale.
6 ’
* j
vyrų, moterų ir vaikų
VEDĖJAS
SKYRIUS
Ivarašauskas,
p-lė
B.
BaroniūDirmavones
Sakramentą
1439 S. 49 Court Cicero, III.
1650 West 46th St.
DARO OPERACIJAS
Ofiso Tel. Victory 6892
e
tė, p-ni V. Gustienė ir p-lė A. priėmė klesa 108, didelių ir ( RezMidway 6512
Tel. Cicero 5927
Kampas 46th Ir Paulina Sta.
Ligonius
priima
kasdieną
nuo
Rezidencijos Tel. Dreiel 9191
Kundrotaitė.
mažų. J. E, vyskupas Schlar
Tel. Boulevard 5203 - 8413
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik
Ši komisija savo posėdyje, man atvyko pirmiausia į mū GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nulludimo
valandoje
kreipkitės
iškaino susitarus
prie manęs,
patarnausiu simpatiš kurs įvyko rugsėjo 15 d., pirOakley Avenue ir 24-tas Street
sų
parapiją
ir
dalyvavo
mikai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau
Ofisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS LIET.' GRABORIUS
Telef. Wilmette 195 arba
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų mininkaujant p. S. Žyliui ir šįOSe, kurias laikė mūsų kle- •
CHECAGOJE
Ir X-RAY
Canal
1713
dykai.
Moteriškų, Vyriškų
Laidotuvėse pa
dalyvaujant pakviestam sve bonas A. J. Rupšis. Prieš su Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals Specialistas
Vaikų ir visų chroniškų ligų
2130 ĮVEST 22nd STREET
tarnauju
geriausia
Ir Ketv,ergais vakare
čiui kun. J. Sitavičiui, Šv. Bal teiksiant Dirmaivonės Sakra
Ir pigiau negu kiti
CHICAGO
Ofisas 8102 So. Halsted St.
todėl, kad priklau
tramiejaus
par.
asistentui,
nu-,
Kampas 31 Street *
mentui, vysk. Schlarman pasau prie grabų lš
UNDERTAKING CO.
dlrbystės.
sakė labai gražų vaikučiams ,1^* Wentworth 3000
tarė:
VALANDOS: 1—8 po piet, 7-8 vak.
Tel. Lafayette 6798
OFISAS
P. B. Hadley Lic.
Nedėliomis
Ir
Šventadieniais
10-18
1.
Duoti
pagarsinimus
kaip
863 West 18 Street
ir tėvams pamokslą, pagirdą-,(
Rez. ^eL Stewart 8191
Koplyčia Dykai
Telef. Canal 6174
710
WEST
18th
STREFT
straipsniais,
taip
ir
skelbimais
mas vietinį kleboną už tokią ;
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street, Tel.
Canal 8161
PRANEŠIMAS
apie
statomą
operetę
dienraš

gražią tvarką ir prirengimą, j
Victory 4088.
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak
tyje “Draugas” ir angliškame taip pat pagirdamas chorą už
Gydytojas ir Chirurgas
Office: 4459 S. Califomia Avė.
AVaukegan
“
News-Sun.
”
taip
gražų
giedojimą.
Vargo,6558
SO.
HALSTED
STREET
Plione Boulevard 4139
GYDYTOJAS IR CEIRURGAS
Nedėlioję pagal sutartį.
2. Statyti jį Waukegane navo ponia
LIETUVIS GRABORIUS
M. Marenda. Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščlo aptleNauja graži koplyčia dykai vieną kartą ir, susinešus su Gražiai giedojo F. ir J. Cy- f________________________ kos) po nr. 2423 West Marųuette R d.
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
Kenoshos lietuviais, pakarto rusai.
Prospect 1936.
GRABORIUS
4256 SO. MOZART ST.
Senas ofisas toj
pačio]
vietoj:
ti Kenoshoje.
Po Dirmavones vyskupas ....
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
— _________ ,4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
Tel. Virginia 1290
Musų patarnavimas
3. Visus spaudos darbus suteikė palaiminimą Šv, Sa 4910 S2'. MJCHIGAN AVENUB g ikl 8 Takare. Tel. Boulevard 7826
X — Spinduliai
Tel. Kenwood 6107
visuomet sąžiningas ir
Rez. 6641 8. Albany Avė. Tel. Pros
duoti “Draugo” spaustuvei. kramentu ir po to apleido
nebrangus, nes neturi
Valandos:
pect 1928. Nedėtomis tik pagal su
Ofisas 2201 West ?2nd Street
me išlaidų užlaikymui
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
tarti.
4.
Nustatyta
tikietų
kaina:
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6221
bažnyčią
procesijoj.
Prie
Dirskyrių.
Nuo 8 lai 8 valandai vakare
Rezidencija: 6640 So. MaplewQOd
apart šventadienio Ir ketvirtadienio
1,
75c.
ir
25c.
Po
lošimo
bus
mavonės
apeigų
pagelbėjo
vys
LIETUVIS GRABORIUS
Avenue
Tel. Republic 7868
Nauja, graži ko
Tel. Euclid 817
Valandos I — 3&7 — 8 v. t.
šokiai, kuriems tikįetai bus: kupui vietiniai klebonai: P.
Ofisas
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
plyčia dykai.
Janezcko, P. Walch, N. Blank, 4901 — 14 St.OFISAI:
4603 S. Marshfield Avenue 60c ir 35c.
2924 Washlngton
3307 AUBURN AVENUE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Lošimas prasidės 3 vai. p. B. Dun, T. E. Shea (Chancel- 10-12, 2-4, 7-9
Tai. Canal 0267 Res. Prospect 8686
12-2. 4-6, Blvd.
Tel. Boulevard 9277
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2460-2451 Ofisas: 831 So. Oak Park Avenue
----------Prie Garfield Park “L"
lor of Peoria Dioces).
VP'
* " * .* ---a

WAUKE6AN> IL

G R A B O R I A I:

STANLEY P. MAŽEIKA

A K T A R A I:

S. M. SAUDAS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. J. P. POŠKA

S*RM6 VAL1EY, IL

S. D. LACHAWICZ

DR. T. DUNDULIS

DR. A. RAČKUS

DR. R. G. GUPLER

J. F. RADZIUS

DR. A. A. ROTH

BUTKUS

DR. A. J. JAVOIŠ

OR. H. BARTON

OR. M. T. STRIKOL

A. PETKUS CO.

A. MASALSKIS

DR. S. BIEZIS

A. L. DAVICONIS, M. 0.

EZERSKI

DR. H ARWŪOD

Ačiū gerb. klebonui A. J.
Rupšiui, kuris su pagelba se
serų pranciškiečių iš airių
mokyklos dirbo, kad viskas
išeitų gražioje tvarkoje. Baž
nyčia buvo gražiai papuošta.
O žmonių, per ilgus metus tiek
nebuvo
mūsų
bažnyčioje.
Kiekvienas įdomavo pamatyti
naujai išrinktą vyskupą.
Kalnavertia.

DR. S. A. DŪWIAT

OR. P. Z. ZALATORIS

Vai.: 9—10 ryt., 6—8 v. v.
Išskiriant seredos, ned. 10-11

Gydytojas ir Chirurgas

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija
4729 W. 12 Pi.
Tel. Cicero 2888
Ofiso Ir

Res.

Nedėliomis
Susitariu

Boulevard

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel.

6912

DR. A. J. BERTASH

Prospect

8116

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6156 South Kedzie
Res. 6622 So. Whlpple
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

8464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po

pietų tr 8 Iki S vai. vakare
Rea 8801 8. WALLACB 8TREET

1821 SOUTH HALSTED BT.
Rezidencija 6600 So. Arteslaa Ava.
▼ąlandos 11 ryto Iki 8 po pietų
6 Iki 8:80 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

DENTIST AI

savo

ofisą

po

numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų

AR ŽINOTE, KAD

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime

ambulance patar

.

navimą.

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.

Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai
atvažiuoja Ir visiems čampionams
per nosis duoda.
Taip ir T. A. D. tonikas visiems
seniems tontkams duoda ir apgali.
T. A. D. dar tik kelių metų senu
mo, o jau turi tūkstančius vartoto
jų ir nuo Jų padėkavonių. T. A. D.
būdamas vienoj formoj, gydo daug
ligų. Reikalaukit iš savo aptlekos ar
ba lšdlrbystės.
T. A. D. PRODUCTS
SI SS So. Halsted St.
Chicago. Dl.

Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas.

Taipgi užlaikome visokius rūbus

aprengimui mirusiųjų.

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

J. F. Lideikis Komp.
PAGRABŲ- VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yarek 1741 ir 1742
SKYRIUS

4447 So. Falrfleld Avenue
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS

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

3201 Aubum Avenue

Tel. Boulevard 3201

A.
Aniek
Visikąvičienė
Mirė Rugsėjo 11:20 vai. vak.
1930 m., 39 metų amžiaus.
Kilo iš Pasvalio ir Biržų Apskr., Vaškų Parap., Gudgalio
Kaimo.
Amerikoje išgyveno 18 metų.
Paliko dideliame nuliudime
dvi dukteris Eleną. Necatą ir
sūnų Petrą Ir diu pusbroliu—
Antaną. Jurgį Ir dvi puseseres: Bukauskienę ir Vokintlenę, o Lietuvoje 4 seseris Ir du
brolio.
Kūnas pašarvotas 8319 So.
Paulina Str.
Laidotuvės įvyks Trečiadieny.
Rūgs. 24, 1930 iš namų 8 vai.
bus
atlydėta į šv. Kryžiaus
bažnyčią, kurtoje įvyks gedu
lingos pamaldos
už velionės
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir pažystamus-rnas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuįlude Dukterys, Hunu*. Pu
sbroliai Ir Pusseserės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudeikis. Tel. Yards 1741.

VaL: ryto nno 16—18 nuo l—4 pa

AKIŲ GYDYTOJAI:

pistų: 7—8:86 vakar*
Nedėliomis 16 Iki 11

Tel. Boulevard 7042

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DR. G. Z. VEZELIS

Telef. Midway 2880

DENTISTAS

1545 WEST 47 STREET

Tri. Boulevardl 1401

Šalę Depositors State Bank skersai
Peoples National Bank arti
Ashland Avenue

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

LIETUVIS AKIŲ

SPECIALISTAS
Palengvins aklų įtempimą kuris
esti
priežastimgalvos
skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus.
Atitaisau trumpą regyitę Ir tolimą

rfcgystę.

3343 S. HALSTED STREET

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki
12 po pietų.
Kainos

pigesnės, kaip

kitur

Rez.

Hemlock

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

Gydo staigias
Ir chroniškas Il
7691 gas vyrų, moterų Ir vaikų pagal naujauetus metodus X-Ray ir kitokiu*
elektros prietaisus.

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
Val.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Tol.

Cicero 1260

756 West 35th St.

LIETUVIS DENTISTAS
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 6
vai. vakare
Nedėliomis pagal sutartį

4847 W. 14 ST.

Cicero, III.

1025 WEST 18 STREET

DR. S. ASHER

Gydytojas ir Chirurgas
4G31 SO. ASHLAND AVĖ.
Rezidencijos Tel. Plaza 3200 ♦

DENTISTAS
Valandos: 10 vai. ryto iki 9
vakare. Ned. sunitams

DR. MAURIGE KAHN
Tel. Yards 0994

4901 W. 148t.
Cicero. III.
Kampas Halsted St.
Viršuj National Tca Store
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8

Nedaliomis: uuo 10 iki 12.

Netoli Morgan Street

Tel. ofiso Canal 3110 Re*. 8o. Shore
8238, arba Randolph 6800.

Tel. Cicero 2962

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Ofisas ir Laboratorija

VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir
nuo 8 iki 7:30 vai. vakare.

DR. GUSSEN
Tel. Yards 1829

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto
nuo 1 Iki 9 vakare
Seredoj pagal sutartį

Prirengiu teisingai akinius visuos*
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
Boulevard 7589
sias klaidas.

Spėriais atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

vai.

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo T. Iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną

Antradienis, Rūgs. 23 d., 1930

draugas

kės orkestru, bus įvairių spal
vų “balloon ir “confetti”, ku
rie “skrajos padangėse”.
Energinga komisija dirba,
kad visi atsilenkusieji atmin
tų tų vakarų.

VYTAUTO DIENA CHICAGOJ SPALIO 26 D.

C H I C A G G J E

Visus širdingai kviečia —

Iš Vytauto komiteto prane
šimų darė M. Bankevičia ir J.
Blankus. Sakė, aštuoniolikieBrighton Park. — Praeito čiai rengiasi prie gražaus apsekmadienio vakare L. Vyčių vaikščiojimo.
36 kp. minėjo 15 metų gyva Buvo atsišaukęs grab. But
vimo sukaktuvės. Buvo suruo kus kas link a. a. A. Šimkaus,
šta vakarienė su gražiais pa- kurį jis yra laidojęs draugijos
marginimais: vaidinimu, dai Šv. Petro ir Povilo ir Susi
nomis ir prakalbomis. Parapi vienijimo Brolių ir Seserų
nė salė žmonių buvo pilna. Lietuvių lėšomis buvo palai
Gražiai suvaidinta “Trys My dotas. Buvo sutarta lėšas pu
limos,” įdomus “bukių” dio- siau padehgti. Mūsų draugija
logas. P-lė Ančiutė gerai pa savo dalį senai išmokėjo, o šv.
dainavo. Kalbėjo visa eilė kai Petro ir Povilą dr-ja neatsibėtojų. Programui sumaniai teisė. Praeitų susirinkimų nu
mūsų draugijos li
ir gabiai vadovavo kun. A. tarta
Valančius. Tai nauja pajėga kusius kelis dol. pasiųsti jo
mūsų visuomenėje ir L.Vyčių moteriai į Lietuvų, o nemo
kėti už kitų dr-jų.
organizacijoje.
GRAŽUS SUKAKTUVIŲ
VAKARAS.

Rengimo Komitetas.

LIETUVIAMS LAIŠKAI
CHICAGOS PAŠTE

529
544
550
572
567
570

IS DIEVO APVEIZDOS PA
RAPIJOS.

Kartka Antanui
amžiaus, kuri buvo atvykusi
Matunas P.
patikrinti savo sveikatų. ‘R.’
Milkenei A.
Rakauskas Kazimieras
Shasiulis Veronika
REIKALINGA
Skrebytei Paulinai
senyva, moteris prie namų dar

LIETUVOJE
BRANGI AUKA.

Koresp.

Cherif Bey,
viršininkas
Turkijos policijos. Jis pasiryRugsėjo 7 d. Palos parke bu -ęg reorganizuoti dabartinę
vo basket piknikas , kuiį .Turkijos policijų ir tam tiksužmanė p. Jablanskienė. Su-[juį pakvietęs “geriausius”
važiavo rinktiniai lietuviai. Vokietijos bei Prancūzijos poJablanskų
seimą, giminės, iicįjos instruktorius mokinti
vaist. Šimkus su žmona, Kas modeminės policijos taktikos.
mauskai, Benorai, Petrokai,
Blankai, Gaižauskai, Kuziminskai, Petoršai, Razinskai, laite, Lenauskas, SabastijoZig.
Dobrovolskis,
Spudvilas, A. Valantiejus, Ku- nienė,
Jaukščiai, West Sides Ekspre
karaitė. Šokta, žaista, dainuo
ta. Temstant skirstėsi namo. sas (V2 tono anglių).
Padėkos dienai žada paukš
Rap.
čių — kalakutų: J. Dobrovols
kis, K. Gerčius, M. Kamins
WEST SIDE ŽINIOS.
kas, St. Budaitis, Jonas MikParapijos bazaras jau eina nis, Al. Šinkūnas ir kiti.

SERGĄS ALBANIJOS
Rugp. 27 d. Imbrado ir AtKARALIUS
rosų k. sudegė pil. Juzevo Vo
syliaus kluonas su javais ir
padargais, tvartai, 37 avys, VIENNA, Austrija, rūgs.
.viena karvė, šuo apdegė. Be 22. — Pareina patvirtinamų
gelbėdamas gyvulius ir pats žinių, kad tikrai serga Alba
šeimininkas apdegė. Nuostolių nijos karalius Zog. Albanijoj
padaryta netoli 7,000 litų. Tu- politinė padėtis labai bloga,
rtas nebuvo apdraustas. “R.” Albanų kariuomenę valdo ita____________
j lai karininkai.
Rugp. 28 d. 14 vai. Dr. Ven- j
------------------ekūno kambary (staiga mirė j TIESON TRAUKIAMAS
pil. Ant. Senkevičienė, 60 met.!1 BUVUSJS PREZIDENTAS

Amerikos Lietuvių ekskursijos Lietuvon dalyvė, ponia
Ramanauskienė,
paaukojo
Radviliškio bažnyčiai alto
riaus įtaisymui 150 dol. Ger
biamas klebonas per pamoks
lų iškėlė nuopelnus p. Ramarnauskienės mūsų bažnyčiai ir
padėkojo visos parapijos var
du.
Sveikinantis darbas p. Ra
manauskienės mūsų katalikų
bažnyčiai.
P. Ramanauskienė Amerikoj gyveno New Yorke.

bo, ir 3 vaikus prižiūrėti ant
vietos. Kambarys ir valgis.

8319 So. Paulina St.
CHICAGO,

, PERU) rugs. 22.
Buvušiam Peru respublikos prezi
dentui Leguia kalėjime skai
tytas naujos valdžios prieš jį
iškeltas kaltinimas. Kariškoji
valdžia jį kaltina už valstybės
fondų išeikvojimų. 1

Amerikoj darytas laikgeriausias ir tikriausias
[iš visų. Mes turime didelį pa
sirinkimų Elginų dėl vyrų ir
moterų, už kainas, kurios yra
prieinamos kiekvienam kišeniui
Parduodam ant išmokėjimo ar
ba cash — kaina ta pati.

A. ALESAUSKAS

Taisymas laikrodžių musų
speciaMškumas.

ILL.

Tunijlų ir taisau players ir reproducing pianus. Darbų atteku atsa
kančiai ir pigiai. Važiuoju i bile ku
rių miesto dalį.

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

Wm. J. Kareiva
Savininkas
Del geriausios rųšies
Ir patarnavimo, šau
kit

MOTOR EZPRESS

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

Elgin,

Pritaikome akinius kiekvienam
Didelis pasirinkimas deimantų
ir auksiniu daiktų

J. A. Kass Jewelry
Savininkas
J. A. KAZAKAUSKAS

2045 WEST 35 STREET
Prie pat Archer Avė.
CHICAGO

Susivienijimo Brolių ir Se
serų Lietuvių draugija laikė
GREEM VALLET
7126 So. Rockwell Street
PRODUCTS
mėnesinį susirinkimų rugsėjo
Olselis šviežių kiauši
Telef. Republic 5099
14 d., parapijos mokyklos
nių, sviesto ir sūrių.
Mes pervežame daiktus ir į
4844 SO. PAULINA STREET
kambary.
Tel. Boulevard 1384
kitus miestus.
Savininkas R. Andrellunas
Ligonių dr-ja turėjo P. Bug
Užlaikau visokių
vilų. 11 savaičių išsirgęs pa
luksinių ir sidaorlnlų daiktų, vė
sveiko. Dabar ačiū Dievui, ne
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:
liausios mados ra
turime ligonių.
1
lio, pianų rolių,
rekordų
ir t. t.
‘
P.
s.
Laiškas skaitytas iš Lietu
Taisau laikrodžius
MES
Ir muzikos instru
vos nuo a. a. V. Valinčiaus se
mentus.
KŪDIKIAI PAGERĖJO
Budavojam naujas namus,
Namų Statymo Kontraktorlus
serų. Visos trys pasirašusios
2650
West
63rd
St. Chicago.
ŠIUO BUDU.
Statau Įvairiausius namus prieinama dirbam cemento darbus - fun
»
Telefonas
HEMLOCK
8380
ir Jurbarko klebonas savo pa
kaina.
damentus saidvokus, taipgi
Daktarai sako, kad surugę Ir ne
rašu, su antspauda paliudijęs,
išvalyti valkų vidurėllai paprastai 7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
muro darbus, iš medinių pa ISRENDAVIMUI
yra
priežastis valkų neaugimo. Ir
jog tikrai velionio seserys.
Telefonas Hemlock 6528
geriausias Įrodymas, kad tai tiesa,
darom mūrinius, apmurinam
Rendon 3534 Huron, 5 kamb. sau
yra greitas būdas 6 silpnus, nera
Nutarė joms pasiųsti pinigus prie pabaigos. Da ryt, šeštaPhone Virginia 2054
medinį
namų
po
vienų
plytų.
mius,
sunykusius
vaikus
pagerinti
lės
parl., kamp. gt. š., gera transp.,
JOSBPH VILIMAS
per “Draugo” pinigų siunti dįenyje ir ateinančiame sek
išvalant jų vidurius su keliomis donaujai igt. Rendos $52. Norint gar.
Atrodo
mūrinis,
po
to
jau
nezomis grynai augjneninės, gardžios
mo skyrių. Įgaliota valdyba: madienyje po piet jau bus iš
Tei. Van Buren 9093.
Namų Statymo
Fletcherio Cast orios, šitas malonus
reik pentyt. Turim namų ant
nekenksmingas
vaistas
yra
pirmiau

J. Blankus, J. Grisius ir M. pardavimas likusiųjų neišlaiRendon — 1704 W. 22 St. mod. 6
X Smagi marąuetteparkie- sia daktaro mintyj, kuomet reikia
Kontraktorlus
pardavimo ir mainymo.
kamb., pečius, $25. Sav. 1922 So.
mėtų
bązare
daiktų.
Parapijos
Bankevičia.
’ •
įčiams naujiena. Žinomas jau vaikus ir kūdikius gydyti nuo dieg
4556 So. Rockwell Street
Central Pk. avė. Lawndale 7353.
JOKANTAS BROS.
lio, geso, užkietėjimo, viduriavimo,
Kitas laiškas skaitytas nuo reikalų rėmėjai smarkiai dar nimo tarpe darbuotojas, bu slogų
Ir tt. Tik žiūrėk, kad gautum
Telef. Republlc 6396
4138 Archer Avenne
tikrų. Castorių butelj; su Fletcherio
a. a. Bubo moteries advokato buojasi. Bazarui aukojo pini vęs L. Vyčių Centro Rašt., p. parašu.
D. GRICIUS
Tel. Lafayette 7674
^.-■■asia GENERALIS KONTRAKTORIUS
♦F IHKIEWICZ £ (į
kaslink velionio pomirtinės. gais: A. Kaminskas $10.00, K. Gervilis, ant 71 St. prie
Statau namus kaip muro taip Ir
Simano
Daukanto
Spulka
—
Nutarta niekam pinigų nemo
Artesian avė. pirko moderni AUTOMOBILIAI medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
JONAS PUDZIUVELIS
CONTRACTORS
Kainos prielnamiauslos.
$5.00;
kiti
po
mažiau.
Įvai

GENERALIS KONTRAKTORIUS
kėti, kol nebus gauta iš teis
nę drabužių valymo ir prosiji2452 WEST 69th STREET
Statau naujus namus ir pertaisau
mo, kam palikimas išmokėti: riems laimėjimas daiktų au mo šapų.
senus. Senus namus priimu j mai
eal estate
Tel. Lafayette 8662
Ofisas Ir Rez. nus.
kojo: Šturmai,
Petrauskai,
moteriai ar globėjams.
X Didžiausia Vytauto drIr 2384
4401 S. Mozart St.
Statau naujus namus ir se
2650 West 69 Street
Trečias laiškas buvo skai Vaitkevičiai, Siminai, Lesaus- ja, Bridgeporte, pereitų sek Geriausios Rūšies Automobi J. C. ENCHER 8č CO.
Telef. Hemlock 4576
nus priimu į mainus.
liai.
tytas nuo p. Bakutienės, kuri kai, Jasnauskai, Ivanauskai, madienį susirinkime nutarė
j GENERALIAI KONTRAKTORIAI
2608 WEST 47 STREET
FOUR LEAF CLOVER
1- !' Real Estate Ir
ir visokia apdrauda
auginanti velionio a. a. Bube- Masalskiai, Kaimai, Šidlaus prisidėti prie bendro Vytauto Ateik pažiūrėti musų nanNotary Public
Tel. Lafayette 1083
CONSTRUCTION
lio dukterį. Apkalbėjus patar kai, Žilinskai, Žurkauskai Fa sukaktuvių minėjimo spalių jausiu DE SOTO ir PLY
Skyrius 4429 So. Fairfield
Fundamentai
MOUTH Chrysler išdirbystės
ta jai kreiptis prie globėjų bijonai, Cibulskiai, Kairiai, 26 d., Ashland Auditorijoj.
Cementiniai bloksal
REAL ESTATE
Garadžlai, porčial
automobilių
už
labai
prieinaadv. Cesnulį ir kitus, kol ne Balsevičiai, Valoniai, VabuoX Rugsėjo 18 d. p. B. Rau
2 metų lakto iSfciokėjlmul
Sav. 5 kamb. namas, $2,700, įmo
Generaliai Kontraktoriai
Taipgi budavojam visokius naujus
pasibaigė teismas, nes ilgai lai, Petručiai, Vaičekauskiai, donienė (Rhody), didelės de- mų kainų.
kėti 4500. 3532 No. Ottawa, 7600
namus.
>
West ant Addison.
Real Estate
laukiant gali nieko negauti. Juškai, M. Stankelis, VI. Vesi- partamentinės krautuvės savi Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
436 W. 45 St.
Yards 2124!
$5,500 mokėsi už plytų bung., furn.
2621 WEST 71 STREET
Nutarta paimti Svilane ūkį olga, J. Vilniškis, Judikaitis, ninkė, Garfield bulvare, grįžo Naujas Plymoutb $590.00 f.o.b.
šild. gar. Priverstas parduot. 5817 S.
Arba
GAGE PARK MOTOR
Atroškevičius, Vištartienė, Va iš Lietuvos White Star Li
Telefonas Hemlock 0367
dėl kitų metų išvažiavimo.
2100 W. 23 St.
Ganai 5065
Rez. Grovehill 1680
SALES
ne laivu S. S. “Majes^ic”. PTelefonas Canal 723$
nia Rhody svečiavosi Lietuvo Joe Bagdonas, Savininkas
Phobe Republlc 4949
je net 4 mėnesius. Aplankė 5625-27 S. WESTERN AVĖ.
Telefonas Prospect 5669
ATMINK SAVO
savuosius, valdiškas vietas,
NAUDAI,
Mallavojimo Kontraktorlus
seselių Kazimieriečių vienuo
Moliavojimo Kontraktorius
Maliavų ir sieninės popleros krau
Kad vesdamas visus reikalus per
tuvė. Naujas atakas.
lynų, Pažaislyje. Žodžiu apvbi
Geriausi Ir Stipriausi Automobiliai.
žiavo visų Lietuvų ir grįžo Jei Tomistą nori pirkti Automo Mes mollavojltne, dekoruojame Ir 2384 80. LEAVITT ST. CHICAGO
visokius
namui.
bili, pirmiausiai prašome ateiti pas Išpoperluojatne
begalo pasitenkinusi.
809 West 35th Street
mus Ir pamatyti HUPMOBILE 1931 Musų kainos labai prelnamos Ir dar
M. YUSZKA
CHICAGO
modelių,
kurie
tikrai
Tamistas
nusX
Preletas
M.
Ii
Krušas,
šv.
bas garantuotas.
LEONAS RAMANAUSKIS
Plumbing & Heating
TEL. BOUL. 0811 ARBA 0774
t^tns savo gražumu, greitumu, ir
Jurgio parapijos klebonas, va visa konstrukcija. Kaina $1, 195.
Visados sutaupysi daug išlaidų
6127 S. Maplewood Avė.
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
Mirė rugsėjo 21 d., 1930 m., 6:30 vai. vak. 7 metų am
f.o.b.
ir
aukščiau.
nausiu
kuogeriauala.
kar išvyko į Omaha, Neb., at
Pėrkam Mortgečiug ir Bonua
žiaus. A. a. Leonas gimė Spalio 22 d., 1922 Chicago,
Tel. Lafayette 5197
Skolinam pinigus ant Namų.
4426
So.
Western
Avė.
BALZEKAS MOTORS
stovauti Chicagos lietuvių dva
III. Lankė Nekalto Prasidėjimo Panelės Šv. parapijos
Parduodam ir išmalnom visokį
Tel. Lafayette 8227
turtų.
6012-14 So. Kedzie Avė.
mokyklų. Paliko dideliame nuliūdime motinų Onų po
siškijų Eucharistiniame Kon
Padarom davernastes Ir Pirkimo
Telef. Republlc 9004
Not Ine.
tėvais Žvirblaitė, tėvų Antanų, brolį Benediktų, pus
grese. Pralotas vyksta kardi
bei Pardavimo NotarlaliSkus raštus
Namų Teist.
Elektros kontraktoriai, suvedam švie šapos Telef.
brolį Silvestrų Beinorį, 2 cioces, Emilijų Beinorienę
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
sas Ir jėgų. Elektros reikmenos ir Hemlock 2847
* Republic $686
NAUJI GERIAUSI
nolo kanceliarijos kviečiamas.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
ir Kazimierų Deringien^, 4 pusbrolius, 21'pusseseres
fikščierlai.
Yra pamatu musų Pasekmlngumo.
AUTOMOBILIAI
L. DOMBROU’SKI A 8OTT
ir gimines.
MES
OVARANTUOJAM SAVO
3016 West 47 Street
ATI,IRTĄ DARBĄ.
Kūnas pašarvotas 4353 So. Fairfield Avė. Laido
Plumbing & Heating Lietuvis
A. M. BUTOHAS
tuvės įvyks' ketverge, rugsėjo 25 d., iš namų 8 vai.
KONTRAKTORIUS
bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo Panelės Šv. baž
Maliavų ir visokių geležinių Mano darbas pilnai garantuotas
Kaina *845.00 F. O. B.
Kainos prieinamos
nyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio
SKOLINAM PINIGUS
Manąuette Park. — Kas Jei manai pirkti karų. pirmiausiai
daiktų
(bardware)
krautuvė.
2422
WEST
69th
STREET
sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
u _ ateik paa r..us Ir persitikrink, kad
Paskolas suteikiam į 24 vai.
norite turėti “good time”,, ne
uv- |
rasite geriausios rųllet auAtliekame maliavojimo dar
pines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugusneimant komiso nuo
pamirškite ketv,, 25 dienos tomoblllua už šamų kalnų.
ges ir pažystamus-inns dalyvauti šiose laidotuvėse.
I Taipgi turime Įvairių įvairiausių bus iš lauko ir vidaus, taipgi
$50 iki $300.
rugsėjo.
vartotų karų ui labai mažų kalnų.
plumerio, taisome elektrikas,
Nuliūdę: Tėvai, Brolis, Pusbrolis, Pusbroliai, Pus
Thomas
Higgins
Jauni) Manąuette Parko BRIOHTON MOTOR SALES įdedame šilto vandens pečius
J. NAMON & CO.
seserės ir Giminės.
PLUMBERJS
mergini) Sodadicija rengia.
inc.
Po Valstijos Priežiūra
Turiu patyrimų per daugel) metų.
ir tt. Kainos prieinamos.
Laidotuvėms patarnauja graborius Gudeikis. Te
visokių
įvairybių
vakara. * Barlalakal: Vainoras, J. Laskya
Darbų atliekų greitai Ir pigiai.
6755 So. Westem Avė.
lefonas Yards 1741.
4414 80. RockiveU St.
2813 SO. OAKLBT AVĖ.
n • x
• v x• V
Telefonas Lafayette MM
Qne£ geriausia šios apielin- » 3953 Xfoher Avenne
Telef. Canal 9610
Telefonas Grovehill 1038
Tel. Lafayette 4689

MAROUETTE JEWELRY
&RADIO

M. ZIZAS

ŽINIŲ-ŽtNELĖS

i

R

DE SOTO IR PLYMOUTH

JOHN PAKEL & GO.

MORGIČIAI-PASKOLOS

A.

I

PETRAS GRIBAS

PETRAS CIBULSKIS

HUPMOBILE

A

S. L. FABIAN & CO.

W. & L, ELECTRIC CO.

PRANEŠIMAI.

GRABAM PAIGE

JOHN YERKES

