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METAI-VOL. XV

Tautų Sąjungoje Eina Kova Už Pirmenybę
AMERIKOS STUDENTŲ “PRAJOVAI”

RUSIJOJ VALSTIEČIAI VELKA
SKURDJį IR VERGIU

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

tūnoj a susmukusi, apsamano
jusi, bet jau tuščia ir besiilsi
Lietuvių tautos balsas sa nti. Čia pat prie bažnyčios
ko, kad Kernavė buvusi pir tupi dar senesnė varpinė, kuVOKIETIJOS FAŠISTŲ VADAS HITLER
I,moji mūsą tėvynės sostinė. iri kažin kelių amžių spaudžia
Čia gyvenę viso krašto valdo ma, visai susėdo į žemelę.
KALTINAMAS IŠDAVYBEJE
vai. Kernavėj buvęs žymus
Senelės bažnyčios šventorių
šventosios ugnies aukuras; čia je baltuoja naujesnė stilingesUŽ PIRMENYBĘ T.
RUSIJOS VALSTIEČIAI
kunigavęs Lizdeika, turėjęs nė koplyčia — kunigaikščių
SĄJUNGOJE
VERGAI ŠAUTUVAIS
daug krivių ir kunigą, čia kū Puzinų ir Grapų Roemerią
VERČIAMI DIRBTI
renusi šventąją ugnį ir gra grabai. Čia Kernavėj laidoti
GENE VA, nigs. 24. — T.
žioji Pajauta, Lizdeikos my jie buvo suvežarni bemaž iš
Sąjungos suvažiavimo atsto
PARYŽIUS, rūgs. 25. - Iš
limoji duktė. Kernavėn rink viso krašto ir ypač iš Panerių
vai šiandie pasiskirstė į dvi
Rusijos gryžo amerikietis in- >
davosi lietuvių tauta išklau dvaro. Vievio valsčiuje. Gali
dali, kada Italijos ir Vokie
žiniėrius Sinions. Jis pasako-'
syti kunigaikščių ir karalių į- oną sau įsivaizduoti, kokia le
tijos atstovai iškėlė T. Sąjun
ja, kad Rusijoj valstiečiai ū- •
sakymą, išgirsti dievą valią nkinimo srovė veržėsi į nelai
gos sekretarijato kontrolės
kininkai yra perdėm pavergti.;
iš kunigo Lizdeikos lūpą ir mingą Kernavę kartu su gy
klausimą.
Kareivių šautuvais valstiečiai1
pulti prieš jį kniūbsčia, prū- vais ir lavonais ponais graPo didžiulio karo visais lai
verčiami skubiai kviečius ir
pais. Veržėsi — ir dąbar čia
kais sekretarijatą valdo bri
Čia atvaizduojama St. Mary’s Kolegijos, Kalifornijoj, antrakursių studentų su mant didi laiminimą.
kitus javus valyti. Jiems sa
lietuviškai nesusikalbėsi...
tai ir francūzai, gi kitos val
i Dabar Kernavę puošia ir
koma, kad Amerikoj kilęs di naujai įstojusiais studentais “prajovai.” Suprantama, laimėjusiais yra antrakursiai.
i Šiandien Kernavę puošia di
stybės neprileidžiamos.
byloja apie jos praeitį trys
delis badas,
tad kviečiai
IŠ EUCHARISTINIO
džiulė, iš eilės trečioji, rau
HITLER ŠAUKIAMAS
Kalnai ir pylimas (valos):
Italai, vokiečiai ir kiti nu ten labai reikalingi. Tuo būdu
KONGRESO
TEISMAN
aukuro kalnas, karalių kalnas doną plytų bažnyčia, tik ką
rodė, kad šiandieninis Sąjun sovietai ir*-žeria be jokio sai
1 (vietos žmonės vadina Min- suskubta prieš karą pastatyti.
gos sekretorius britas laiko ko pigiai javus i užsienius.
i
OMAHA,
Neb.,
rūgs.
25.
—
,
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Taigi Kernavė, nors ir ne
\
’
BERLYNAS, rūgs. 25. Vargiai bus išgelbėti
„ ....
, ,
,
daugo kalnu) ir kunigo Lizmas kaipir nuolatiniu sekre .
,
T
_
•
.
išv.
Ceęilijos
katedroje
vakar
,
..
..
,
T
.,
.
tekusi
savo valdovą ir garso,
Savo ražu valstiečiai vergai Vyriausiam Vokietijos teisme,
torium, kad sekretarijate did
Nėra pagelbos trims negrą- . , .
, ,.
v deikos kalnas. Viduje pylimo
1 6 ,
6
atnašautos gedulingosios sv.
r
neturi sau, nei duonos, neturi Leipcige, vedama byla trims ims bankos
buvusi tvirtovė, kurioje gyve vis dėlto gali pasiguosti šian
plėšikams, Shalow,
‘
.
r, ,
žiuma tarnautoją yra britai
H
.
.
Misios uz mirusius Euchansdien stovinčiomTPTfttis -liažnykuom apsirengti ir basi.
karininkams, kurie darbavosi _.
ir francūzai.
Fisher ir Brawn, kurie kituo- tinės Kunigą Sąjungos na- nę dvasiškiai, kariuomenės va
, vokiečių kariuomeneje suorgadai ir Kernavės įgula. Ir da čiomis ir dviem varpinėm.
Sekretarijate yra 370 tar
,met puldami vieną banką nu- T1US.
LIBERIJOJ GYVUOJA
Įdomios i Kernavės apylin■ nizuoti fašistų kuopas.
bar iš žemės kyšo tvirtovės
nautoją. Virš šimto aukš
išovė bankos sargą, buvo suI Fašistą vadas Hitler šau limti ir teismo pasmerkti mi Po to tuojau. įvyko iškilnu-1_ pilieB pamataii
kumos vietovės. Čia pąt už
VERGIJA
čiausią vietą užima britai ir
ngosios Pontifikalės Mišios susilieję akmenys.
aukuro kalno poros šimtą me
kiamas teisman liudyti. Jis tai- rti.
virš 70 francūzą.
i '
vaikams.
GENEVA, rūgs. 25. — T. pat kaltinamas respublikos išTrys kalnai sudaro teisin trų atstumoje yra platus vie
Tuotarpu Sąjungai priguli
Valstybės pasigailėjimą ir
Vakare buvo masinis susiri gą trikampį: viduje aukščiau nkiemis — Kriveikinė (Kri54 valstybės ir ją 16 sekreta Sąjungos suvažiavime iškelta Savybėje.
parolių komisija atsakė jiems
Sakoma, ši byla Vokietijai susimylėjimą. Matyt, ryt ryte nkimas. Svarbiausiuoju kalbė- sias — aukuro kalnas, toliau veikiškė). Čia sostinės metu
rijate neturi nei vieno savo aikštėn, kad Liberijoj gyvuo
tarnautojo. Reikalaujama sek ja vergija ir darbininkams ve yra labai svarbi.
jie bus nugalabinti elektros toju buvo Jo Emin. Kardino- kiek dešinėje — kun. Lizdeikos gyveno aukuro krivės ir ku
las Mundelein.
jįr kairėje — karalių kalnai. nigai.
rstinas darbas.'
retarijatą
perorganizuoti.
AVASHINGTON, rūgs. 25. kedėje. Susimylėjimas dabar
s
X,
Kiek toliau, gal kilometro
i Priešais juodu atsiskleidžia ilBritanijos ir ^Francijos at Yra sumanymas skirti tam — Čili respublikoj suimta du priguli tik nuo gubernato PATARIA BOIKOTUOTI
ga, plati lyguma. Tai lietuvių ■trečiadaly, guli išsitiesęs, iš
stovai ėmė ginti šiandieninę reikalui ištirti specialę komi amerikiečiu lakūnu, kaltina riaus.
SOVIETUS
tautos susirinkimo vieta. Čia sipuošęs Pajautos slėnis iš ištvarką sekretarijate. Ją pusėn siją. Liberijos atstovas tam mu kartu su kitais sąmoksle
pat plačia juosta vingiuoja itisa Pajautos lyguma. Čia to
Sutlko skraidžioti aukščiau
pašlijo kelios kitos valstybės. priešinasi pagrindu, kad kas sukelti revoliuciją.
STOKHOLMAS, rūgs. 25. Neris — geriausias susisieki- ji žavinti lietuvaitė su savo
Am. J. Valstybių valdžia iš Lake Foreste areštuotas tu — Gunnar Trolle, vienos! Ar- | mo kelias.
pašalinis neturi teisės maišydraugėmis vaikščiodavusi, dai
itis į vidujinius Liberijos rei sprendė juodu kaip-nors gel rtuolis R. N. Isham už perLAUKIAMAS ATVYKS
žemai skrajojimą orlaiviu pa gentinos kviečią prekybos į- . Kada šiandieną visa tai sa- nuodavusi ir žaidusi. Apie vi
bėti.
, ,
TANT GUBERNATORIUS kalus.
sižadėjo skraidžioti aukščiau. staigos viršininkas, pareiškia, vo akimis pamatai ir mėgini sa tai vietos žmonėse yra gy
panaikintas prieš jį iške- kad Rusijos sovietai, norėda i įsivaizduoti mūsą senovės mie va atmintis.
PEIPING, rūgs. 25. — Ma- LAIKRAŠTININKAI SMER- svečiai suklaupė, gi kardino- j jTad
tag skundas
Ir gražus gi tas Pajautos
mi atpigintais savo kviečiais
įr pilių struktūrą, tai nendžiurijos kariuomenė užėmė KIA RUSUOS SOVIETŲ jas skalbėjo šventojo Tėvo
slėnis.
Tik... vienas vargas,
jir kitais javais užversti pašau'.g^į abejoti, kad šiandien sušį Kinijos miestą ir laukia at
skirtą maldą.
ŽIAURYBES
įlio rinkas, nusižengia
krimi- pykusi ir užmiršta Kernavė I-kad tos šventos vietos viduriu
Lyle prieš piktadarius
a
vykstant Mandžiurijos guber
Po to pravesta protesto reTeisėjas Lyle vienam susi- nallSkw' Kad sulaikytl tą už prieš amžius buvo — Lietuvos nusagstytos lenką “tyčkos”
natoriaus.
BRIUSELIS (per paštą), zoliucija, atkreipta prieš bol- rinkime ragino visus
___ valdiš__ vertim
. »? ■•“kalingus viso pa Sostas... Bet ilgainiui Kerna- — eina demarkacijos linija.
Taip atrodo vargšė šiandie
Visur išlipinti atsiliepimai, - Tarptautiniam Katalikų ševikų valdžią dėl krikščionių kus organus bendrai vesti ko-1 saulio k°ikota8 sovietų java- vė pradėjo nusileisti Trakams,
kuriais kiniečiai raginami nu Spaudos Kongrese kun. G. ir visų tikinčiųjų ten žmonių vą piktadariams. Nenutraukti ms
kurie savo puošnumu labiau ninė Kernavė. Maža kas apie
"VValsh,
Jėzuitas,
kalbėjo
apie
vedamų
žiauriausiųjų
persekio
traukti civilinį karą ir visie
patiko Lietuvos Valdovams, ir ją Lietuvoje žino, ir niekas,
tos. kovos, kol Chicagoj nebe
•jimų.
Rusijos
sovietą
žiaurybes,
a“R.”
ms bendrai imtis darbo tėvy
liks nei vieno rakieterio gal LENKŲ VALDOMOJ GALI kurie strategijos ir tranzito turbūt, jos nemėgsta.
pie
krikščionių
ir
kitų
tikin

Rezoliucijoje
kviečiami
visi
nės atstatymui.
CIJOJ BAISYBES
atžvilgiu sudarė galingesnį ce
važudžio.
čiąją į Dievą vedamus baisius pasaulio krikščionys karštai
QUEBEC, Kanada, rūgs.
ntrą negu Kernavė. Nuo to
STAIGA ATSISTATYDINO persekiojimus. Jo kalba suva ■melsti Aukščiausiojo, kol per
VARŠAVA, rūgs. 25. -1— A^j^o Kernavės reikšmė bei 25. — Kanados miniąteris pi
Policijai Išlaidos
žiavusius laikraštininkus ne sekiojamoj Rusijoj bus grąži
FRANCIJOS BANKOS
Chicagos policijos departa not žinią, Galicijoj (Malopol- ,-yardas pradėjo smukti, ir ji rmininkas Bennett išvyko į Atik suįdomino, bet ir sugraudi nta tikėjimo laisvė.
GUBERNATORIUS
mentas ateinantiems metams skoj) vedamas teroras. Kovo- , pagįlįko žiauraus likimo na- nglijąno. Tuo metu tarpe svečių sa Rezoliucijoje paduota, kad
lenkus rusiną slapta
kuris ją
yra reikalingas pusaštuonioli- janti......................
, or-;,guose,
_
...privedė prie SKAITYKITE IR PLATIN
PARYŽIUS,
rūgs. 25. — lėje buvo ir kardinolas Van
ir tollau begina le- .dabartinio sunykimo.
kongrese atstovauta, šios ša ktojo miliono dolerių išlaidą,
KITE “DRAUGĄ0.
Roey,
Malinęs
arkivyskupas.
Visai netikėtai atsistatydino
776,000 dol. daugiau, kaip Sįdvarus- Be drar1l,nuken- ■ Vienam tik Vytautui Did
lys:
Francijos valstybės
bankos
čia daug ir pašalinių žmonių. žiajam gaila buvo atstatydinKaip tik kun. Walsh baigė
Vatikano Miestas, Vokieti met.
, CHICAGO IR APYLINgubernatorius Emile Moreau,
kalbėti, salėje pakilo nepapra ja, Anglija, Austrija, Belgija,
Lenkų policija areštavusi tos Kernavės, ir todėl, vieto- KĖS. — Nepastovus oras; va
kurs tą vietą
buvo, užėmęs
sta tyla. Visi laukė, ką sakys Brazilija, Kanada, Chile, CoLegtonflnkai j Bostoną
šimtus įtariamąją rusinu. Ta- je sugriuvusio aukuro, Ker- kare vėsiau.
1926 m.
kongreso vedėjas, Tarptauti lombia, Kinija, Danija, Ispa Amerikos Legionas turės su rp jų esąs Holewinski, tero- navėj pastatydino kataliką baOficialiai nepaduota to žy nio Katalikų Žurnalistą Biu nija, Amerikos J. Valstybės, važiavimą Bostone spalių 4— ristą vadas. *
žnyčią. Tuo būdu Valdovas
PINIGŲ KURSAS
gio priežastis.
ro prezidentas, Rene Delfor- Francija, Hondūras, Olandija, 9 d. 18 Chicago ir Illinois vy
- ....... —-.... pagerbė seną sostinę ir suriįge. Kiek palaukus vedėjas pa Ungarija, Graikija, Airija, I- ksi daug legioninką. Paimtas
Nušairtas plėšikas
I mtino ją ateities amžiams. —
Lietuvos 100 litą
$10.00
LONDONAS, rūgs. 25. — kilo ir atsiliepė į kardinolą: talija, Indija, Japonija, Lietu ispecialis traukinis.
Hammonde, Ind., nušautas .Pirmosios Vytauto D. bažnyBritanijos 1 sv. sterl. 4.86
Britanijos paštą viršininkas i “Jūsų Eminencija, meldžiu, va, Latvija, Luxemburgija,
plėšikas J. Aahby, 21 m. Spė- įčios dabar jau nėra — ji din
Francijos 100 franką 3.92
praneša, kad jo vedamoji val kad teiktumės pasimelsti už Peru, Lenkija, Portugalija,
H. Rodowicz, 39 m., mirė jama, ar kartais šis plėšikas go gaisro liepsnose prieš 1739
Italijos 100 lirą
5.23
stybinė įstaiga į metus turės nelaiminguosius rusus mūsų Rumunija, Šveicarija, Čekoslo Šv. Antano ligoninėje. Andai nebus nužudęs Chicagoj vaas- m. Jos vietoje stovi įpėdinė
Belgijos 100 belgą
13.94
vakija, Uragvajus, Jugoslavi-Į vienam piknike jis nusilaužė! tininko Fiddelke, 6560 So. bažnytėlė, kuri poros šimtme
apie 40 milioną dolerių per brolius.”
Šveicarijos 100 franką 19.41
viršio, t. y. pelno.
Visi kongreso dalyviai ir >ja, Salvadoras ir Švedija.
sprandą ir nebuvot pagelbos. 'VVestern avė.
čių prislėgta ir šiandien dar
Vokietijos 100 markią 23.81
APIE KERNAVĘ

CHICAGOJE

f.

4

Ketvirtadienis, Rūgs. 25, 1930

draugas

1 ■
Gunther, iš Genevos šiomis dienomis labai
M*
I
t
drąsiai paleido gandų apie slaptas lietuvių
* H
Uelo* kasdien. Uskyrua MkuadlealM
lenkų taikos derybas, iš kurių turėsiu paaiš
PRENUMERATOS KAINAI Metams —
BAŽNYČIA MEKSIKOJ.
kėti ir išsiristi lenkų koridoriaus klausimas
,kį visuomenini veikimų. Baž
■M Metų — *8.60, Trims Mtaestams — **.•*. ▼!
Mdaeelul __ 76«. Kuropeje — Metams *7.M, Pusei Me
per Vokietijų ir ginčas dėl Vilniaus krašto,
nyčia negali išlaikyti mokyklų
tų — *4.M, Kopija .Mo.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrų- l’-nas Gunther pažymi, kad mainų keliu eiKada daugelis žmonių pra-Įir katalikai tėvai savo vaikus!
A.
ttna. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunClama tam
nant Lietuva ir Vilnių galėsianti atgauti, ^eda manyti, kad Meksikoj priversti leisti j valdiškas mo
tikslui pašto ienklų.
Bet užtat Lietuva turėsianti Klaipėdų Len katalikai susilaukę savo tikė-, kyklas, kurios perdėm persiRedaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 ral
kasdien.
kijai atiduoti, kaipo išeigų j jūrų. Reiškia, jimūi laisvės, pareina žinių, I sunkiusios bedievybe, kuriose
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua
lenkų koridorius iš Vokietijos būtų atkeltas kad Meksikos sostinės arkivys I veikia valdžios propagandisSkelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
į Lietuvų.
kupas Diaz nubaustas pinigi-j tai. Tose mokyklose viešai
vai. po piet.
Mes nei kiek neabejojame, kad tokiam pla-(ne bauda už atliktas viešai ti-i pareiškiama, kad Bažnyčia enui mielai pritartų Vokietija. Pritartų ir kiekybines apeigas. Viešai, reiš-Įsanti pažangos trukdytoja, ir
“DRAUGAS”
t. v
tos didžiulės Europos valstybės. Nudžiugtų kia ne bažnyčioj, bet kur ki- kad Meksikai visas išganyB
LITHUANIAN DAILY FRIEND
ir mūsų tauta, Vilnių atgaudama, tačiau ji tur. Gi tas įstatymais yra'mas esąs tik revoliuciniam
tSB?
V .
ty*' ■ ■
Published Daily, Ercent 8unday.
1 veikime. Tikėjimo mokinimo
Klaipėdos jokių būtų lenkams nepaduos. į griežtai uždrausta
■Ho
SUBBCRIPTIONS: One Tear — *6.00. Elx Mostlu
Kaip svarbus yra Lietuvai Vilnius, taip svar
Antai atidarant Meksikos!atžvilgiu Meksika yra vienoje!
>— *1.60, Ttaree Months — **.00. One Montn — 76u
■nrope — One Tear — *7.00, Sis Montbs — *4.0* bi Klaipėda. Svarbiausia, kad Vilnius, taip ir kongresų prezidentas
Rubio ; eilėje su bolševistine Rusija.;
,:z:
■
Copy — .01c.
Klaipėda Lietuvai priklauso, juk tai mūsų pareiškė, kad valdžia ger- Vienur ir kitur tikėjimo mo-!
Adrertlslng ln “DRAUGAS” brlngs best resulta
tautos kraštas, mūsų nuosavybė! Kiekvienas bianti visus tikėjimus. Ir kinimas yra uždraustas.
Advertlslng rates on appllcatlon.
**DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagi aiškiausia gali suprasti, kad Klaipėda, pate- tuojaus pažymėjo, kad įstaty- Ypač. švietimo dirvoje padėkusi lenkams, visų Lietuvų paverstų lenkų'nuli bus griežtai vykinami, tis didžiai nepakenčiama, rašo
taku — koridorium ir tada mūsų tautai am- Kitais žodžiais tarus, katali-Jkun. Mullally. Kai-kur kataMMilžiniškas varpus, milionieriaus Re ckfeilei io ; ..dt "'.ne
žinai pavojus būtų iš Lenkijos pusės.
kų kunigai bus baudžiami užįkų grupės veda mokyklas,
tas. vienai baptistų bažnyčiai New York?.» Varpas sveria 20į4
apeigas i bet be tikėjimo pamokų. Už
Nors mes, neturėdami žinių bent iš šiek įvairias tikybines
tonų. Sakoma, jo garsas bus girdėt už penkių mylių.
GANDAI APIE TAIKĄ SU LENKAIS.
Įšias pamokas valdžia ne tik
tiek tikresnių šaltinių, ir abejojame tų gandų j bažnyčių nuošalume,
tikrumui apie kažkokias slaptas lietuvių len-j Nesenai lankęs Meksiką gry gali bausti, bet ir savastis
1 keltas Rusijos sovietų vai- bos bendrovės vai.liniukus.
. Jau kelintas mėnuo kai skleidžiami gan kų derybas, tačiau, jei tokios derybos eitų, Ižo kun. W. F. Mullally, kurs konfiskuoti.
dai apie Lietuvos Lenkijos derybas. Nesenai jaučiame, kad ir nuolaidi būdama tautininkų j seniau ilgus metus ten gyveno. į Tikybinis katalikų veikimas Į džios pripažinimo klausimas, Taip pat reikšta nex ..lanko
buvo paskelbta žinių, kad deromųsi su lenkais vyriausybė nei Vilniaus neišsižadės, nei Klai- j Laikrašty “St. Louis Catlio- visur sustojęs. Tai dėlto, kad i Rusijos so\ietai šioj šaly tu- mo valdžiai, kodą nenorėta įdėl kai kurių pavergtosios teritorijos dalių pėdos neatiduos, nes visos tautos yra griežtas j lic Herald” jis rašo apie ka- inežinoma, kų gali atnešti ry-jri nemažai piietelių. lie jų leisti atvežtos į Ameriką me
i
tojus. Valdžia gali bažnyčias1 Pieteliai pirmoje vietoje yra džio košelės gaminti poperą.
grųžininių Lietuvai, kuri V ilnių turėtų pri nusistatymas netik nei vienos žemės pėdos Įtalikų padėtį toj šaly.
pažinti Lenkijai. Bet šie gandai buvo pas niekam nebeužleisti, bet ir visų šventai Lietu Šios šalies spaudoje prane pakeisti sandeliais, gi mokyk- į didelių pelnų pageidaują pir-1 Pareikšta, kad, esą, yra pavo
nuosavais
knygynais, kliai. Šiuos perdėm rpmia jinga kiršinti Rusijos sovie
kleisti greičiausia tik politiniais sumetimais— vai priklausantį Vilniaus kraštų atvaduoti. šimus, kad Meksikoj gražinta ks
tus, nes jie gali atšaukti di
tikėjimui laisvė, kun. Mullally jšiandie daugybė vienuolynų geltonoji spauda,
kai kurių valstybių gųzdinimui.
užgina. Jis sako, kad šiandie- Į ir mokyklų būtų yra pakeista I Sovietų pripažinimo reika- delius Amerikoj užsakymus.
SOCIALISTAI PRIEŠ VYTAUTĄ.
Vokiečiai pastaruoju laiku plačiai buvo
ninė ten tuo klausimu padėtis kareivinėmis arba nuosavomis Įlaujama ne kokiais kitais at- Aišku, už sovietų valdžios
pradėję kalbėti apie Dancigo (lenkų) taip
Lietuvių socialistų spauda ir Lietuvoje yra vien kaipir paliaubos. Tai Į mokyklomis. Tas pat yra su žvilgiais, bet išimtinai tik pripažinimų, čia veikia galin
vadinamojo koridoriaus panaikinimų ir grųprekybos pagrindais.
gos jėgos. Bet nemiega nei tie
žinimų jo Vokietijai. Tos kalbos sukėlė ir čia, Amerikoje, išnaujo pradėjo biauriai Į vien laikinas Bažnyčios su'katalikų visuomeninėmis įstaiKai-kurie bolševikų priete- visi, kurie pripažinimui yra
niekinti
Vytautų
Didįjį,
Lietuvos
Kunigaikš'valstybe
sutarimas.
Ši
padėtis
igomis,
kaip
tai
ligoninėmis,
daug neramumo ne tik Lenkijoj, bet jos vir
lių net ima, tvirtinti, kad, gir priešingi. Šie pastarieji va
to didelė sensancija belaukiant Tautų Su tį ir varyti agitacijų' prieš to mūsą didvyrio i Bažnyčios pakenčiama, nes prieglaudomis, ir kt.
di, jei sovietų valdžia būtų
duojasi gyveninio idealais ir
jungus Tarybos susirinkimo. Bet tas klausi 500 metų mirties sukaktuvių paminėjimų. ■ tikima sulaukti sau palengvi- į Kas blogiausia šiandie Mek
pripažinta, šioj šaly suma
Nuo
to
neatsilieka
ir
Chicagos
socialistų
dien
nimų
ir
teisių.
Bet
nežinia
^ikoj,
kad
atskirų
valstijų
žmonijos gerove.
mas lyg jau buvo ir aprimęs, kada Vokieti
žėtų nedarbas. Tas įvyktų dėl
rastis
“
N-nos
”
,
kurios,
matomai,
Vytautą
kaip
ir
kada
tas
bus
sulaukjlegislaturoms
leidžiama
nustajos vyriausybės atstovas pareiškė jo Tautų
“atakuoti” pasimokino iš bolševikiškos spau-Įta. Tuo tarpu Bažnyčios teisės tyti kunigų skaičių miestams to, kad butų keleriopai padi Šiandie Rusija yra baisios
Sąjungoje nekeisiąs.
vergijos šalis. Kiekvienam
7g/ • y /
dos, begalo skaudžiai įžeidžiančios ne tik visoj šaly perdėm suvaržytos. ir miesteliams, nežiūrint tikin dinta prekyba su Rusija.
'
•» :
Kada pastaruose Vokietijos parlamento mūsų tautos didvyrį, bet ir pačią lietuvių; Pašalietis Meksikoj šiandie čiųjų skaičiaus.
Į tai atsižvelgus, geltonoji žingsny ten gyvuoja prievar
rinkimuose daug-atstovų 'laimėjo fašistai, tautų.
spauda labai nepalankiai atsi ta. Nei mažiausios jokios lais
’
mato bažnyčios atidarytas, tekurie nori grąžinti Vokietijai visas prieška
liepė į kongreso komisijų, vės. Išgriauta net sąžinės lais
SOVIETŲ KLAUSIMAS
SociaJistai nemato Vytauto didelių nuo-,na^ sv< Mišias atnašaujamas,
rines sienas, tada vėl Europos vakaruo pelnų, bet ieško jo klaidų, jas mėgina išpūsti, inato visur bažnyčias kupinas
kuri nesenai keliuose miestuo vė. Panaikinta krikščionybė
KONGRESE.
se iškįlo tam tikrų neramumų, kurie gana įtaria jį dirbus ne tautai, bet tik savo gar- žmonių. Bet tuomi katalikybė ,
se tyrinėjo komunistų veiki ir kitos religijos. Tokioj šaly
daug paliečia ir Lenkiją.
Yra žinių, kad gruodžio mų. Ypač komisija nupeikta negali būt nei šviesos, nei probei. Taip, jie gali tų kalbėti apie žmogų, kulaisvė baigias. BažnyLenkija, suprantama, politiniais moty-į ,js negaiį jįems atsakyti. Bet jie pamiršta tą
uždrausta vesti švietimo pradžioje susirinkus Amerikos už tai, kad ji kamantinėjo t°Kaipgi tad pripažinti to
vaie vedama, suranda būdų Lietuvai gązdin- . ^užginčijamą faktą, kad jei ne Vytautas, ka- darbus arba sukelti bent ko- . J. Valstybių
.............kongresui ims iš- !Ncw Yorke bolševikų prekykių valdžių, kuri nesiskaito su
ti. Girdi, jei iš jų vokiečiai atims koridorių, £įn ar D1ūsų tauta bent kibirkštėlę tautinės .U'
-"
—1
tada, jie turės turėti išeitį į jurą per Lietuvų gyvybės iki šiol būtų išlaikiusi. Mes gal bū- Vytautų sukaktuves mini visa tauta. Denio-pii, re Jo daug faktų: 1). statymas jam duugy- žmonijos ilgais amžiais atsiek
(Klaipėdų). Tam tikslui reikalinga Lietuva ! tmnčme .šiandien vokiečiais, lenkais, tik ne : kratiškai nusistačiusioji Lietuvos spauda ne-1 bes paminklų Lietuvoje, 2) spauda pilna ta kultūra? Prekybos ir pel
aneksuoti. Be to, juk, prie Klaipėdos nepri- j Hetuvias. Bet mes čia tuščiai socialistams a- kartų pastebėjo, kad tautininkų vyriausybė raštų apie Vytautą, 3) Vytauto paveikslo no sumetimais?
eisi. Tie gųzdinimai, mūsų nusimanymu, į Į pie tautybę kalbame. Ji jiems nesvarbi, jie netik kad nemėgino kų nors versti Vytautų nėsimas aplink Lietuvų ir jo iškilmingas pa- Reikia spėti, kad sovietų
lietuvių tautų nepaveiks. Mes norėtumėme,
įg vįg^ savo paj,5gą kovojh.
gerbti, bet ji pati ant tiek buvo apsileidusi, si tikimas, 4) didelės iškilmės bažny čiose ir jprieteliai tuo klausimu nieko
kad Jie »
tautininkų nuolaidžių ir bailių į
nelaimės kongrese. Ši šalis
Labai keista, kad “N-nos” mėgina į tar ka i daug dalykų pražiopsojo ir tinkamai Vy t t.
vyriausybę nepaveiktų, nes prof. Voldema pti, jog Vytauto sukaktuvių minėjimas yra tik tauto sukaktuvių paminėjimo suorganizuoti
negali nužengti taip žemai,
Socialistams, turbūt, yra pikta, kati Lie kad turėti diplomatinius sanras yra jau ir klaidų ir nuolaidų užsienio po ; tautininkų sugalvotas ir tiktai tam, kad su nesugebėjo. Jei seimas veiktų, jei vyriausybė
litikoje padaręs. Dar 1927 m., gruodžio mė stiprinti diktatūrų ir monarclustų judėjimų būtų teisėta, Vytauto sukaktuvių iškilmės tuviai ne Markso ir ne Lenino mirties sukak tikius su kraugeriais, žmonių
nesy Lietuvos pozicija Vilniaus atvadavimo
Lietuvoje. Norima įtikinti savo skaitytojus, šimtų nuošimčių iškilmingiau būtų buvusios tuves iškilmingai mini, o savo tautos didvy vergijos palaikytojais.
atžvilgiu žymiai susilpninta.
rio Vytauto, kuris Lietuvų nuo amžinos pra
būk Vytautą ne visa tauta gerbia, o tik tau suorganizuotos.
PLATINKITE "DRAUGĄ"
Bet kad ir dabar visa tauta Vytautų mi žūties yra išgelbėjęs.
Cliicago Daily News reporteris, p. John tininkų grupelė. Bet faktai visai ką kitų sako.

“DRAUGAS”

iVAIRĮJS STRAIPSNIAI

žjil

skutinius pinigus..., juk vistiek juos dar i ninkės.—išalkusi, neturtinga... be sveišį rytą prapirksi, o tada vis turėsi ba-1 katos...,—švagžda maldaujančiu žvilgs-

Ji sunkiai ir ilgai sirgo. Gulėjo mies
to ligoninėje. Šiek tiek pagijusi, nuėjo
j bažnyčią padėkoti Aukščiausiam už
sugrąžintą sveikatą. .Išklausiusi šv. Mi
šių, jau buvo beeinanti iš bažnyčios.
Tik staiga atsiminė savo senąjį papro
tį: įmesti savo auką į varinę aukų dė
žutę. Bet ką ji aukos?!—juk visus pini
gus dar šj rytą ligoninėje išmokėjo. Li
ko tik keliolika centelių, bet ir tie pa
skirti šios dienos pusryčiams. Juos ati
davusi, kur ji, alkana, ligota, be prie
glaudos, be uždarbio dings?—Tokios
mintys žaibo greitumu perbėgo jai per
galvą, kai ji buvo beprieinanti pro au-

dauti. Mesk, nors sąžinę ramią turėsi.
Jeigu tave Aukščiausias ligi šiol neap
leido, tai globos ir toliau. Mesk tuos
pinigėlius už sielas skaistykloje,—jos
daug vargingesnės už tave.” Varguolė
paklausė šio paslaptingo baiso, ir jos
smulkūs pinigėliai tyliai tyliai nuskam
bėjo už vieną skaistykloj esančią sielą/
kuri labiausiai prašo jos pagalbos.
iš bažnyčios išėjo visiškai rami ir nu
švitusiu veidu. Bet kur dabar ji eis?!—
visur nepažįstami žmonės, visur nema
lonios akys ir šaltos, negailestingos šir
dys... Visi užsiėmę tik savo reikalais,
susirūpinę bėga, skuba, važiuoja... Kur
kreiptis, pas ką klausti patarimo, nuro
dymų?...
'išbalusi, nuvargusi ir drebanti iš šal
čio, ji tiesia bailiai ranką į kelis pro ša
lį praeinančius ponus, prašydama iš
maldos. Bet tie, tiktai pasižiūrėję į jąją,
praeidavę pro Š9&. Eina pudruotos, iš
j sikvepinusios ponios, bet ir jos negirdi 1
vargšės maldavimų...
■ *'

kų dėžutę. Tik staiga susilaikė, nes vi
dujinis balsas jai kukždėjo: “Visada
raesdavai, mesk ir dabar!../ Atiduok pa

Nors stiklą karšto vandens ir juo
dos duonos smočiuką, — įėjusi į val
gyklą, prašo storos nutukusios šeimi-

Senas padavimas pasakoja apie vie
ną neturtingą našlaitę, kuri jau iš pat
mažų dienų buvo savo pamaldžios mo
tinėlės pripratinta, kiekvieną kartą, nu
ėjus j bažnyčią, nor šiek tiek paaukoti
skaistykloje kentančių sielų naudai.

✓

mu.
— Mes dykai nieko nemaitinam. Jei
gu nori pavalgyti,—užsimokėk!—buvo
rūstus atsakymas.
— Neturiu pinigų,—teisinosi,—visus
ligoninėje užmokėjau...
— Eik dirbt, — uždirbsi. Ligonių,
valkatų yra tiek ir tiek. Visus maitink,
tai pati plika liksi.
— Vyno, ei, motin! Likerio! Ką tu
čia su ta piemene!—pasigirdo Iš kito
kambario storas balsas.
— Nors stiklą karšto vandens, — su
šilčiau,—buvo paskutinis jos prašymas.
— Eik nuo mano galvos!—piktai su
riko.—Mieste ir vanduo brangus. Ko
norite, ponai?—kreipėsi į sėdinčius ir

nusigręžė.
Klaidžioja po gatves kaip be dvasios,
nenusivokdama nė kur eiti. Senieji jos
ponai, pas kuriuos dar prieš ligą tar
navo, pardavė savo. namus ir išsikėlė
j kitą miestą. Daugiau ji neturi niekur
pažįstamų.
'*Ak, kvaila kaip žąsis, kad atidaviau
paskutinius pinigus! Būčiau nors šiek
tiek pasistiprinusi, kol pasisektų tarny-

— --r—*-
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ba gauti,”—buvo besiveržią pro iš šal
čio drebančias lūpas nekantrumo žo
džiai. Tik staiga priešais save pamato
gražų gražų ponaitį, kuris j ją žiūrėda
mas maloniai šypsosi. Mato ir savo akims netiki: nejaugi tasai ponaitis šy
psotųsi jai, vargšei našlaitei?—ar. tai
ne sapnas?!
Jaunikaitis prieina arčiau ir, pakel
damas skrybėlę, ją pasveikina. Po to
taria:
— Aš toji laimingoji siela, kurią tu
dar šįryt išvadavai iš skaistyklos.kan
čių. Aš savo geradarės nepamirštu: atėjau .tau atsilyginti. Eik, štai, į šituos
raudono mūro namus ir ten rasi našlę
ponią, mano motiną. Pasakyk, kad aš,
vienturtis jos sūnus, tau liepiau,—ji ta
ve nrlglaus.
Tai taręs, jaunikaitis išnyko.
Našlaitė nueina į nurodytus namus.
Prieangyje ji pamato apsiverkusią tar
naitę, kurią jos ponia, vidutinio amžiaus
moteriškė,’ už nepadorų elgesį atstatė
nuo tarnybos.
— Gal galėčiau gauti tarnybą,—paklausė pagarbinusi.
— Labai gerai. Man kaip tik reikia

kambarinės. Prašau į vidų,—pasikalbė-

sim.
Puikus salionas. Gražiausiais raštais
austi ir siuvinėti kilimai, auksu ir rau
donu aksomu klotos sofkos... 0 prie
šais kabo didelis atvaizdas ką tik ma
tytojo jaunikaičio. Jis visai toks pat:
taip pat maloniai j ją žiūri su šypsena
lūpose, o jo gilios akys tarytum raginte ragina pasakyti tai poniai visa, kas
su ja šįryt atsitiko.
— Gerbiamoji ponia,—pradėjo bai
liai,—leiskite man paklausti, ar tik ne
šitas jūs vienturtis sūnus?
— Taip, tai tas pats. Ar tamsta jį
pažinojai?
— Taip, aš šj rytą ji pažinau.
— Negalimas daiktas,—nustebo mo
teris,—juk jau bus metai, kai jis mirė.
Mergaitė jai papasakojo visa, kas su
ja šįryt, išėjus jai iš ligoninės, atsitiko.
Ponia klausėsi vis labiau susidomėda
ma. Ir, kai našlaitė ištarė paskutinius
jos sūnaus žodžius, moteriškė iki ašarų
i susijaudino, pribėgusi ją apkabino, širdingai pabučiavo ir tarė:
— Nebūsi tu mano kambarinė, tik
f tikroji duktė, visų mano turtų paveldėĮ toja. Iš mamytės pasakojimų: Jonukas
(“». B.” Nr. 8).

Ketvirtadienis, Rūgs. 25, 1930
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prie ko priėjo: dovanojau ar kui būtų reikėję užsimokėti
tuos tikslus, kuriuos mes esąklį, reikalauja da balno, pas visus nesumokėtus du tūkstan
me užsibrėžę savo organizaci
kinklų ir vežimo, kad juos de čiu dolerių, bet jo advoka
jos konstitucijoj.
Rašo
prof.
Kampininkas.
------------vyni kvarabai paimtų. Matyt, tui pavyko su resyveriu su
n
Į Seimas — tai yra svarbus
kad be advokato heapseisiu, sitaikyti už ketvirtdalį tos
Rusijon sovietų “rojaus” pa- "lvykis. organizacijos gyveniPROF. KAMPININKO
1— gal jis kaip nors iš tos ba- sumos.
RADIO.'
ragauti, atvažiavę į Rygą bė- J110,
t°, kuo j*s ^us ska^"
los išvilks, kad nereikėtų mo Pyragaitis ir vėl duonų iš
davoja, kaip reikės žiema pra- ,Un£esnls: kuo daugiau išankRašo Adv. JOHN B. BORDEN
kėti už tuos šėrus.”
vežioja, tik ne savo; — grįžo
Anot “N-nų”, Tabore įvy leisti nes diena iš dienos “ro-18^° ^)US Paruo^a rimtų sumas
2151 W. 22 St.
Tel. Roosevelt 9090
^uo daugiau suplauks
Šėrininkai, paprastai, neat- prie senojo savo duonkepio ir
ko “Vanagaičio — Margučio juj” jaučiama stoka ne vien
laukų, tuo daugiau padarysi- KORPORACIJOS ARBA BEN kuiną — nusibankrutijusios | sako asmeniškai už jokias duondavio.
dumainentas”. Visko buvę. maisto, bet ir drabužių.
(Pabaiga)
i korporacijos arba bendrovės
Mat, “durnamentas”. Ir lais Prof. Kampininkas pataria ine nau(^os labdarybei. Tat, DROVES ŠĖRININKO AT- bendrovės šėrus.
Pyragaičio
duonos
kepimo
1
skolas,
jeigu
jų
atsakomybė
vė pilniausia. Tik, pasak Pus- inžinieriams barzdas užsiau-iruoškimės Prie seimo ir ruog- SAKOMYBt UŽ NEPILNAI
UŽMOKĖTUS ŠĖRUS.
bendrovė, negaudama niekur J nėra statute aiškiai nurodyta,
tapėdžio, “keista, p. Bačiunas ti, kuriomis nors dalinai gali kimės visi.
piniginės
čia yra pilniausioj žodžio pra- ma bus apsiginti nuo šalčio.
AUKOTOJAI.
taip sakant, liepto galų. Bar- tikrą skaičių bendrovės arba to skyrių valdyboms, kad Vy(Tąsa)
i smėj nionarkas, bet tvarka pas
Senu mahometonų įstaty
Pyragaičio pasikalbėjimas gininkai — kreditoriai — ne korporacijos šėrų ir, už jas ' tauto jubiliejiniai medaliai
pati demokratiškiausia, stamu,
Persijoj
moterys,
sugauBridgeport.
—
Labdarių
su Skūpinsku nenuėjo niekais. gaudami pinigų, bendrovę pa įmoka lik dalį pinigų, tai liku- (Jau 3^* platinami. Norintieji
Įai anarkistiška: daryk ką notos
gyvenant
paleistuvingai
Sąjungos
5
kuopos
rugsėjo
21
Trijų mėnesių laikotarpy, Py traukė teisman, reikalaudami si nesumokėta dalis yra skai- JV gau^L kreipkities į p. Jonų
^J^tik, žinoma, neperženk įs(daugiau
negu
su
vienu
vyd.
įvyko
metinė
kolekta.
Prie
ragaitis tikrai sutvėrė duonos kad teiemas paskirtų “resy- tomą kaipo skola bendrovei j Krotkų, komiteto finansų koI tatymų ir buk tvarkingai už
ru),
būna
kišamos
į
maišų
ir
durų
su
dėžutėmis
pasidarbakepinio bendrovę. Skūpinskas verį”, — biznių graborį, išli- ir toji bendrovė turi pilną misijos iždininkų, Metropolisisegiojęs”... Mat, koks įstaty
akmenimis
užmušamos.
Tai
vo
šios:
užsirašė 30 šėrų, po $100.00 citavimui bendrovės turto ir, teisę, jeigu nori, išreikalauti jt*® State Bank, 2201 W. 22
mas veikia po incidento su
barbarizmas.
•
O.
Kazlauskiutė
..........
'$26.88
šėrų, įmokėdamas tuojau $1,-į jeigu kas liktų, padalinti tarp iš tokio šėrininko jai prigu
“dzimdziu” Akvru.
Pas mus tokios moterys A. Vaičikauskienė
15.30 000.00 ir pasižadėdamas liku- bendrovės bargininkų.
linčią nesumokėtą sumą už m(taip pat ir vyrai) pavožonės A. Antanaitienė .
12.55
j
g
į
us
SU
mokėti
kada
gansęs
piResyveris, paėmęs į savo nėtus šėrus. Jeigu bendrovė
“Trimitas” (Lietuvos sau-Į
susilaukia: visi apie juos kai- O. Sekleckienė
11.84
nigug
už
morgičių.
rankas visų bendrovės turtą, yra prasiskolinus, ir neturi)
lių organas) apznamina visuo
ba, o daugelio didieji laikras- J. Sutkus........................ 5.75 j Pyragaičio duonos kepykla rado taipgi ir visų bendrovės ganėtinai fondų arba turto
menę, kad Lenkijoj įvyku
čiai net po kelis sykius pa- J. Šliktienė ................. 3.55 , jjUV0 modemiškai gražiai ir šėrininkų sąrašą, kuriame bu- savo skolas bargininkams apsiam lenkų legioninkų kongre
veikslus su plačia biografija j
“jšvariai įrengta. Jo kepama vo pažymėta kad Skūpinskis mokėti, tai tokiame atsitiki
se be kito buvo reikalauta at
įdeda. Tai “civilizacija”.
Viso .................... $75.87,. duona buvo gera ir valgyto- yra užsirašęs 30 šėrų po $100 nie bargininkai turi teisę,
imti bažnyčių brangenybes ir
Bažnyčioj vokeliais aukojo jjams tiko, bet Pyragaitis su- Šerą, įmokėjęs $1,000, skolin teismo keliu, pareikalauti ben
^karstyti seimo narius.
Lietuvos
šaulių -organas
J. Bružas $5, A. Borisas gjdurė su konkurencija pasitu- gas da $2,000. Kadangi už drovės šėrininkų, kurie yra
Mūsų tavorščiai dėl tokio “Trimitas” paveikslėliais Sau
g Palyanskas $3, B. Sek-Sj’
senai įsigyvenusių bendrovės parduotų turtų re nepilnai už šėrus užsimokėję,
Now—Kraft-Phenix’ new achievereikalavimo siunčia lenkų le- Ims mokina, kaip be ginklo leekis
F BaJjunas $1.50,'
ment! Rich mellow cheese flavor
duonkepių,
kurie
visokiais
bū

syveris
nesurinko
ganėtinai
kad
sumokėtų
likusią
dalį
pigioninkams karštų — AVita- reikia apsiginti nuo užpuolu- U. Gudas $1.13.
plūs added health ęualities in
dais trukdė jo bizniui ir, kaip pinigų apmokėti licitųpijos Įnigų bargininkų naudai, delei
wholesome, digestible form.
my! (sveikiname!).
sio (su ginklu) priešo. Vadi
Velveeta retains all the valuable
Po $1.00: P. Antanaitis, J. galėdami, stengėsi neįleisti jo lėšų ir bendrovės skolų, tai proporcinalio bendrovės skolų
elementą of rich milK. Milk sugar,
nas, Lietuva yra vienatinė Adomavičienė, Y. Daveikis,
calcium and minerals. Evety ont
duonos į maisto sankrovas — jis patraukė Leonų Skūpinską apmokėjimo.
caneatitfreely!
pasauly
valstybė,
kuri
eina
Gazietos rašo, jog Amerikos
D. Obelienė, J. Bubnis, A. Bu- grosernes ir bučernes.
Velveeta spreads, slices, melts
teisman,
reikalaudamas
kad
Bargininkai
arba
teismo
pa

and toasts beautifully. Try a half
inžinieriai, kurie yra išvykę prie visiško nusiginklavimo. dris, N. Butkus, M. Cypas, J.
pound package today.
Pyragaitis, norėdamas tokią sumokėtų likusius $2,000.00 skirtas gaspadorius — resyve
Dimša, A. ir E. Draugeliai, nešvarią konkurenciją atrem- už b endrovės užsirašytus Sė ris iš bendrovei už šėrus sko
KRAFT
J. Garuckas, K. Gricius, LL ti, atpigino savo duonos kainą rus.
lingų šėrininkų gali reikalau
Gudjonienė, A. Lenauskas, V.i ir sankrovų savininkams da-1 “Ar-gi pasiuto!” prabilo ti tiek kiek yra reikalinga ap
1 Lenauskas, J. Maziliauskas, B. vė didesnį komisų pelną, kad nustebusiu balsu Skūpinskas, mokėjimui bendrovės skolų,—
I
The Deliciout N*w Cheese Food
į įvykio. Nuo šio seimo daug Mažeika, A. Mockus, S. Mar- Įtik išplėtoti savo biznį ir gavęs pakvietimų į Suvienytų kožnas skolingas šėrininkas įPO RINKLIAVOS.
jValstijų Apskričio
teismų. mokėdamas savo proporcionaLabdarių rinkliava praėjo, jos darbų tolimesnis vystymas. Ilijanskas, P. Pakalnis, Ru Po-, Tokios varžytynės, sųryšy- /‘Negana, kad jau sukišau lę reikalingos sumos dalį.
Žiūrėk, kad
t
™
cius
>
JPm«
8
,
K
Petrauskas,
1
Tik gaila, kad ne visur ji
gautum tikrą
Resyveriui išlicitavus Pyra
j-į
Į seimų kviečiama ne vien
j1
je su kainų numažinimu, ne- .tūkstantį dolerių, reikalauja
■kdmta. Bet kur ivyko pa- ĮlabdarįŲ organizacijos kuopos,!^. £*** R Koncius> ^trukus suėdė visus Pyragaičio dar daugiau, - beširdžiai, gaičio duonos kepimo bendro EAU DE 0UININE
lės buvo labai geros. Žmo- bęt
Bies
raugijos> or-^J
ben tie. Įsipyniftu. lyg velnias į vės turtą, gauta mažiau negu
bęt taipgį
taipgi visog
visos d
draugijos,
or-1! n,nickl®ne A Kiminus T. 'bendrov&s pinigus ir
Padary
■ kiek galėdami, LabdarinLabdarai- ganizaci
j08> kultūrinės
tas
ganizacijos,
kultūrinės bei
bei Kakta’ J. Kevelaitis, J. Kau- drQVę -traukg . didelę gkoląJ pakulas, Z dabar rūpinkis trečdalis esančių skolų. Tokioj
os Sąjungos varomus dar
dar- ekonomings
ig0S, ,m
ūsl} pro
kreipgsi
savo kaip išsižioti. Taigi matai, padėty, sulig teisių, Skūpins- — Visam pasaulyj garsus
ekonominės įsta
įstaigos,
mūsų
pro ^, 0. Kaledienė, A. Knpas,
plauku
tonikas, naikina
ius parėmė. Ačiū gerašir- fesionalai, biznieriai ir visi
pleiskanas, stiprina
plaukus.
t • u a n- • i? o. i draugo Skūpinsko, prašyda
Ižiarns, labdarybę parėmu- visuomenės veikėjai. Taip-gi ma!, J. ir M. Šalčiai, F. StulJūsų aptiekoj arba rašyk: Pi
mas jo, kad sumokėtų likusius
naud, Dept. M, 220 E. 21 St.,
liems. Pasitikim, kad ir ten, šiame seime bus laukiamas ginskis, J. Sutkus, E. Šukie du tūkstančiu dolerių už še- *
New Yark, N. Y. Sempells dycur rinkliava neįvyko, neuž- mūsų jaunimas, L. Vyčių ir nė, B. Jomantienė, M. Joku- rus, norėdamas išgelbėti ben-1
lgo bus pasistengta tai pada- kitų jaunimo organizacijų bei bauskienė, A. Jasiunienė, Ch.
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE
drovę iš besiartinančio ban
Relieve Coughs, Colds,
Yomantas,
F.
Uksas,
L.
Wilyti. Juk visiems lygiai labda- ,lraugijy atstovai. Juk ir jau
kroto, bet Skūpinskas, nu-!
Headache, Rheumatism
•ingasai darbas turi rūpėti. nimui turi rūpėti labdarybė. kis, A. Jyzys, M. Žičkus, H. jausdamas bendrovės blogą'
and All Aches and Pains
Kiek viso praeitą sekma- Tiesa pasakius, jam geriausia Zaikauskas du asmens, N. N., padėtį, griežtai atsisakė tą
52 E. 107 St.
Kampas Michigan Avenue
ienį bažnyčiose buvb surink- tas darbas pritinka. Nes esti kiti aukojo po mažiau: A. A- padaryti, sakydamas:
Telefonas Pullman 5950
i
a, dar neteko sužinoti. Neuž-1 wtikimyi kad Tjsaj jaunns lekna, J. Šalkauskienė L. Pet
I
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs
“Draugas, ne draugas, bet
go, manoma, bus sužinota ir žmones, į nelaimę pateku kus.
patarimai, visi rašto darbai, ir tt.
- Taipgi J. Vilūnas aukojo už dvesiantį kuiną nemokėisuomenei paskelbta
sius tenka šelpti. To įrodymui
AJI draMi i-35«
S5« | ir
b-«.
gražų laikrodį. J. Vilūnas yra siu.”
Chiidren'a Mnatcrolc (milder foną)35c.
pavyzdžių netrūksta. Juk ir
Labdarį, Garbės Narys, įmo-1 Kada Skiipinskas taip išsi.
S CENTRO SUSIRINKIMO.
Bttttr than a Mnstard Plaster
dabar šelpiamas vytis V. Pa
kėjęs $100.
tarė, jis nežinojo kad jam rei-,
jaujis ir J. Lapinskas.
Vakar vakare Aušros Vartų
Visiems darbininkams ir au kės užmokėti netik už dve
ar. salėj įvyko mėnesinis Tat, kuopos ir draugijos kojusiems Labdarybei nuošir siantį, bet už visai pastipusį
.ullBlam* karu
Kapitonai
jabdairingfesios Sąjungos su iš anksto yra prašomos rinkti džiai tariame ačiū už gausią
Seno Krajaus
ABIEM PCSĖM
Specialistas ii
rikimas, kuriame dalyvavo atstovus į seimą ir patiekti paramą, nes jeigu ne duosnios
AŠTRUS
Goriausias skustuvas
GYDO VISAS EIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
tlingas būrys kuopų at- gerų ir labdarybei naudingų rankos, tuščios būtų visos juos gavę, malonėkit ateinan
MEMPRINT KAIP UtSIEENfcJCSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS
— arba grąžiname
tį sekmadienį, parašę savo'
vų ir rimtai svarstė Labda- sumanymų. Kada visi dalyvau mūsų pastangos.
pinigus
YRA. Speclališkai gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų ir puslts, ulvardą, įmesti bažnyčioj. Atei■uodijim* kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatiimg. galvos skaus
Jei ant vietos negau
osios Sąjungos reikalus. ,8im«, visi galvosime ir visi
mus, skausmus nugaroje, kosėjimu gerklės skaudėjimą Ir pas
ni, kreipkis J mus.
Aukų iš viso surinkta $145.- jnančią savaitę paskelbsime
šklausyta raportai iš centro (dirbsime, tada nei nepajusime,
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia Ir
60c. už 6 — H už 10
persitikrinkite, kg jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
8empelis — 10c.
[laikrašty, kiek da surinksime
aldybos, kuopų ir įvairių į ka* išmokėsime ūkio skolas, 10.
li metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
PRO1AK CORPORATION
OFISO VALANDOS: nuo 1C ryto Iki t ▼. T. Nedėliomls Iki 11 d.
P. S. Jeigu katrie da nean- ir kas da aukojo,
omisijų veikimo, iš kurių pa- Pastdtysime prieglaudas ir į4200 West 20 St.
kampas Keeler Are.,
Tel. Crawford MII
Ražt.
iškėjo, kad labdarių reikalai vykinsime gyveniman visus kojot konverteliais, o esate
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Daktaras

idėja, veikimas plečiasi, rėajų vis daugiau atsiranda.

TUBBY

He Makes Sure of It

SEIMUI ARTINANTIS.

Labdaringosios Sąjungos
bimaą jau nebe už kalnų ir
karių. Jis įvyks lapkričio 16
Šv. Kryžiaus parapijoj,
R n of Lake. Seimas praši
ls su šv. iškilmingomis miomis bažnyčioje, o • sesijos
visų žinomoj Krenčiaus
ulėj, kuri randasi nuo baŽpčios visai netoli, būtent ant;
to kampo. Del to jau laikas Į
labdarių kuopoms ir draugi I
ms bei organizacijoms reng-

l

prie svarbaus
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Ketvirtadienis, Rūgs. 25, 193
9*5
PILNAS EGZAMINAS
per spaudų, ar šiaip gyvu tencija šv. Tėvo ir savo klebo- atsakymų davęs. Tačiau jis Nepavydime jo nei Tamstai
$5.00 TIKTAI $5.00
nejuokingai išėjo. Kaipo bu nei Tamstos “M-čiui”. Tik
' žodžiu praneščiau jo pasitenBPECIALI8TAB
kinimų ir karnivalo gražių Visi katalikai begalo paten- vęs vargonininkas, Taiusta netylėsime, kada mėginsite |Taigi nenusiminkit, bet eikit pi
Gar- tikrai žinai, kad ir juokais žeisti katalikų visuomenę, ar tikrą apeclulistų. ne paa koki nepi
OH OMAHA NFR
jklos Iner£a*t6s £ra^ai pasi-'finalu ir žmonių solidarumu, kinti ta Šv. Tėvo dovana.
dc
tyreli. Tlkraa speclaliatad, arba pri
OUi UluA Ay RkDį
i puošusios ir vietinės draugijos'Jis džiaugėsi dirbusių prie bė mūsų klebonui, kun. A. nevalia katulikybės užgauti, užgaulioti jos vadus.
'feaoriua, neklaus jūsų kas Jums ke
a
a a w^T -t, lkl*» ar kur ekauda. bet pasakys pa
'
itaip pat skaitlingai dalyvavo. biznių žmonių mandagumu ir Balinskui, kad, lankydamas katalikus lyginti prie visokių mr
PALAIDOTA A. A. ANĖLĖ |p0 pilno lžegsamlnavlmo. Jus auta
SioB kolonijos lietuviui ruo- parapijwlai |abai dakingi atsidėjimu darbui. Sunkūs, Šv. Žemę, nepamiršo ir savo išgamų. Amerikos lietuviai
VISTKAVIČIENĖ
PJ!lt 1<uk* u P,nl*ul1- Daugelis kl
VIOUUl VlVIbni,
daktarų negalėjo pagelbėt Jum* d
šiasi paminėti Vytauto Di-' savo rūpestingam klebonui j tiesa, metai, sakė Mr. B. Del- parapijos.
įvertina
kiekvienų
rimtų
vi

• B. V.
—
įto. kad jie neturi reikalingo paty
džiojo 500 metų mirties su- už pakvietimų svečių kunigų, jgarian, bet jūsų žmonės susuomenės darbininkų, rimtų
Graboriui Eudeikiui patar- m®. •nradymui imogaua kankanai!
■gumų.
kaktuves. 1 aminėjimas į\ yks grujį^ tvarkų ir nauda, kurių' pramta parapijos reikšmę ir J REDAKCIJOS ATSAKYMAI artistų. Bet negalima pakęsti naujant vakar tapo palaidota i Mano Radio — Scope — Ragg
rugsėjo 28 d. Pasitikima, kad|atneSė
vaL atlaidai> ger.|jos sumanymus pilnai remia.
tokių “artistų”, kurie ne me-» a. a. Anei'; VHkaviUenė po
kraujo atidengs man jūsų tik
šioj retoj iškilmėj
ej dalyvaus,j3įamonig
Pranciškaus se-įMalonu tai buvo man girdėti, A. Vanagaičiui. Tamstos at nų kelių, o taikosi prie mi- tėvais Spakevičiutė. Velionė maa
ras negeroves, tr jeigu ak paimsi
.visi šio miesto ir apylinkių i serįlug ubažnyčios' nebus ir jums, skaitytojai pa- sakymo “Lietuviui” nedėsi-1 nios blogųjų palinkimų, jų dė kaikurį laikų sargoliavo. Kai Jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
rūmas augryė jums taip kaip buv
lietuviai. Laukiama svečių puošimų.
mė, nes esame pilniausia įsi- moralizuoja. Dar blogiau pa- pasidarė blogiau, tai buvo nu pirmiau. Jeigu kenčiat auo ligų akli
klausyti.
rlo, žarnų. Inkstų, odos, kraujo, nei
kalbėtojų iš Ckicagos ir kitų
-----------tikinę, kad jo pareikštas pro- sidaro, kada mūsų artistai vežta į County ligoninę, kur vų,
Nutrukusi styga.
Širdies, reumatizme,
kirminu
miestų, nes, manome, čia po
Kun. kleb. J. Paškauskas, testas prieš “M-čio” padary- pradeda kušti į tų rankų, ku greit ir mirė. Paliko nuliudime uždegimo žarnų, silpnų plaučių arbLj
jeigu turit kokių užaisenėjualų, Jalj
šių savaitę įvykusio milžiniš
girdėti, jau apleidžia Lietuvę tus skaudžius katalikų jžeidi- ri juos maitina. Tai yra negrą vyrų Petrų, 2 dukteri, sūnų ir kerėjusių, chroniškų ligų, kur}
net gabiam Šeimynos gy
ko Eucharistinio kongreso,
ir grįžta Amerikon. Parapijo- mus yra vietoje. Tamsta sa- žu ir nedėkinga. Mes nei vie kitas gimines. G.yv. po num. pasidavė
*
dytojui, neatidėlloklt
neatėję P*»
daugelis pasiliks iki sekma
mane.
nai tuo tarpu pradėjo apie kų kai juokais “Patriotui” tokį nain nepavydime pasisekimo. 8319 So. Paulina St.
Vakaras. Bolševikų “Kultū tai galvoti ir prie ko tai ruoš
dienio.
DR. J. 1. ZAREMBA
ringumas”.
Koresp.
SPECIALISTAS
tis. Susiorganizavo viena ko
Inėjlmas Rūmas 1111
Rūgs. 20 d. mūs parapija misija ir numato tam tikro
20 W. JACKSON BLVD.
surengė vakarų su vaidinimu: darbo. Veik pamatysime to
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto Iki
“Piršliai” (trumpas juokas), darbo išdavas. Kun. kleb. J.
1 po pietų. Vakarais nuo 6 Iki T
DUOKITE VISUS SPAUDOS
“Daug trukšmo dėl menko” Paškauskas į Amerikų išplau
Nedėliotais nuo lt ryto Iki 1
Atlaidai.
- po niatų
kia rūgs. 24 d.
(vieno
veiksmo
vodevilis)
ir
Puikioji vasaros gamta, ku
DARBUS “DRAUGUI”
ri per kelis mėnesius teikė monologas “Senelis”. Artis
S5>
Liepos mėn. pabaigoje sale
ADVOKATAI
džiaugsmo jaunam ir senam tai savo roles atliko atsakan
ziečiams Italijon buvo pasių
savo įdomiais spalvų kūri čiai. Už tai garbė J. Krasaus
sta $20.00 aukų, sudėtų sale
Telephone Dearborn 0057
niais, karšti spinduliai, it kui, nes jo pastangomis įvy
ziečių rėmėjų. Dabar gautas
ko
šis
malonus
parengimas.
skaistūs saulės
palydovai,
laiškas ir labai dėkoja už nuo
auksu dabino languotas pūsis Tik vienas dalykas yra liūd
širdžių paramų.
Rap.
ir deimantu žibino upes, įvai nas, kad mūsų broliai ir sesu
ADVOKATAS
rių balsų paukšteliai sučiul tės, parapijonai ir šv. Jono
160
No. La Šalie St. Em. 1431
ATLIEKAME
bėjo savo paskutines gamos pašelpinės draugijos nariai,
CHICAGO, ILL.
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
labai
šaltai
žiūri
į
gerus
ir
do

gaidas, pranešdami, jog visa
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ.
Tel Roosevelt 8710
tai buvo tik nykstantieji pa rus parengimus.
šv. Tėvo dovana mūsų bažny
Vai. nuo 8 Iki 9 vai. vak.
saulio vaizdeliai, nes, štai,, Broliai ir sesutės! Katrų
(ISsklriant seredos)
čiai.
da
kraujas
ir
širdis
nėra
už

jam prisiartino ruduo, ateina
Šv. Kazimiero parapijos lie
šiaurės vėjai ir blaško lapus nuodytos Maskvos nuodais,
tuviai ilgai turės atminty
siekite gražių idealų.
nuo medžių.
rūgs. 21 d., nes tų dienų mūsų
Greitai, Gerai ir Pigiai
Žmonės per vasarų pasilsė Ar-gi malonu buvo matyt jbažnyčioj buvo iškilmės, kuADVOKATAS
tokį
pasielgimų
mūsų
pačių
ję ir sustiprinę jėgas dabar
11 So. La Šalie St., Room 1701
tautiečiuj įvelti
katrie
išsinėrė
iš ‘riose tik
išimtinais atsitikimais
lv^
lDc II1LI y 1*5
e
Vėl ryžtasi stoti į bendrų vi 1<A U L JL vLl
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-5
,
.
... ,, , (pasitaiko. Mūsų klebonas kun.
Vakarais
savo kailio, ir prisiekę Mask-l^
t
x
_
suomeninį veikimų.
3241 SO. HALSTED STREET
A.
Balinskas
suteikė
bažny

Tel. Vlctory 0562
Tat ir mūsų kolonijoje vei vai tarnauti, kaip pradėjo čiai Apaštališkųji Šv. Tėvo
7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir į
-SPAUSDINAME:
Pėtnyčloa
kimo sezonas, kaip kasmet, veržtis į parapijos svetainę palaiminimų ir atlaidų^, o vi
kruvinom
rankom,
kaip
gy

prasidėjo iškilmingais 40 vai.
suotinus atlaidus tiems, kurie
atlaidais, kurie buvo rūgs. 16,' vuliai, kad net stebėtis reikė atliko išpažintį ir priėmė šv.
Tikietus,
Bilas,
jo. Jie norėjo sutrukdyti gra
17 ir 18 d.
Komunijų.
O
tokių
buvo
dide

(John Hagdzlunas Borden)
Laiškus,
Plakatus,
Šiose taip brangiose dieno-, žų ir kilnų darbų. Bet tokius lis būrys: vyrų, moterų ir jau
Konvertus,
Serijas,
ADVOKATAS
pe su dvasine pagėlba atvyko nekviestus svetelius buvo kam nimo. Žmonių gi buvo pilnu
Draugijoms Blankas,
Programus,
105 W. Adams St. Rm. 2117
nemažas būrelis svečių kuni pašalinti ir pasiųsti ten, is tėlė bažnyčia. Visi dėkojo Die
Konstitucijas,
kur
atėjo.
Posterius,
gų, būtent: K. Valaitis iš DeTelephone Randolph 8727
vui už tų malonę ir meldės inAteivis, J. U-la.
Kvitų
knygeles.
Įvairius
atsišaukimus,
troit, Mielu, S. Kučas iš Sa2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 90 9t
ginaw, Mich., J. čižauskas iš
Name; 8 Iki k ryte Tet Repub. 98tt
ROSELAND,
ILL
Ir Kitokius Spaudos Darbus
Detroit, Mielu, V. Masevičius
iš Detroit, Mielu, J. M&rtis iš
Žinutės.
.Gary, Ind., Alfonsas, Pranciš
I
Visais spaudos reikalais kreipkitės,
konas ir keli vietiniai svetim- Nors gražiai šįmet išpentuoPirm. A. Nausėda
LIETUVIS ADVOKATAS
ta mokykla, bet mokinių pa
laiučiai kunigai.
1024 Center St.
Gerb. kunigų puikūs pa rapijos mokykloj yra mažiau,
2221 West 22nd Street
Tek Lincoln 3044
mokslai taip sujaudino klau kaip pernai. Didelis būrys
Rašt. P. Fabijonaitis
Arti Leavitt Street
sytojus, jog kasdien stebėti užbaigė, inažiukų-gi atėjo tik
2350 So. Oakley Avė.
Telefonai Canal 2552
nai skaitlingas tikinčiųjų skai tai 16. Tiesa, 16 vaikučių per
Ižd. Kun. F. Kudirka
Valandos 9 ryto, iki ,8:00 va
£ius buvo matyti klūpant prie sikėlė pas mus iš viešųjų mo
2334 So. Oakley Avė.
kare. Seredaoois ir PėtnyčioDievo Stalo ir priimant Ange kyklų, bet ir tai tesudaro 231
2334 S. OAKLEY AVENUE
AGITATORIAI;
mifl nuo 9 iki f.
liškų Duonų. Dienų žmonės ir vaikutis. Pernai buvo 262.
Kun. K. Matulaitis
gi skaitlingai lankėsi į bažny Daugelis lietuvių katalikų
2334 S. Oakley Avė.
CHICAGO, ILL.
čių ir karštai meldėsi prie To, vis da nesupranta, ar nenori j
V. Duoba
savos
mokyklos
Kuris guodžia kančiomis nu suprasti,
2328 W. 23rd St.
vargintas žemės klajūnų šir reikšmės ir eina tarnauti sve
LIETUVIS ADVOKATAS
J. Dimša
Telefonas Roosevelt 7791
dis. Čia prie gėlėmis išpuošto timiems. Be to, bendrai paė
3230 So. Etnerald Avė.,
127 No. Dearborn Street
altoriaus jų sielos užsidegė mus, jaunesnioji karta vis
M. dlikas
Room 923
amžinasties ilgesiu, čia jie ra daugiau užsikrečia palaiduoju
Tel. Franklln 4177
10555 So. State St.
Nuo 9 Iki 1 ISėmus Subataa
do ramybę ir paguodų, kurių modernizmu. Nemaža yra šei- Visokiais Labdarybės rei
62 East 107-th Street
teikia tikėjimas, tas amžinai i mynų, kurios savo vaikučius
kalais kreiptis j valdyba arba
Kampas Mlcblgan Avė.
šviečiųs ir gaivinus žiburys. leidžia katalikiškon mokyk
agitatorius.
Tel. Pullman 4958
Paskutiniame vakare buvo lon, kol prieina išpažinties, šv» į
Ubo • Iki 9 vak. Ir Hubatomla
iškilmingi mišparai kuriuose Komunijos, paskui perkelia į !
dalyvavo visi minėti kunigai. viešųjų mokyklų. Buvo tokių
tas learned somų Enflllyh apparenlvi
FlM
Vietinis parapijos choras, po atsitikimų ir šiemet, Labai
IK gtTvin' T\ae»o
(
yoofi
FaRooM
1
SI6N? TO
NOC POOR
UuT IF TOM ukVi. fcuuClOAirtt
vadovyste vargonihko S. V.1 gaila.
v
uor (F NOO COULD
l9W *wr
UKoen.TrMJO
Railos, pasižymėjo puikiu gie-'
-----------A WC«©
-'-r
EO siarrs -«,r)
NOUO G<r A, TOEAIk
dojimu.
1 Nors bazaras — karnivauior ' tmikk ov
Per mišparus taip pat gie-pas jau senai užsibaigė, bet
7
dojo kun. J. Čižauskas. Jo jo įspūdžiai vis man da neiš-i
t' r
.p
malonus balsas nepaprastai įeina iš galvos. Mūsų koloni- į
skambėjo didžioje bažnyčioje jos garbei reikia pasakyti, kati!
ir visus žavėjo.
katnivalas gero įspūdžio paTT
Po mišparų sekė procesija, į darė ir į svetimtaučius. Nekurioje ėmė dalvvumų J. M.:maža jų lankėsi ir mus rėmė.
.Grand Rapids'o
diocezijos į M r. B. Dęlgarinn, išvažiuoda-1
vyskupas, J. E. Pinten. Moky-pias man pasakė ir prašė, kad

D R A U G /' '■

LIETUVIAI AMERIKOJE

TORANTO, KANADA

GUANO RAPIDS, MICH.

F. W. CHERNAUCKAS

RAGINE, WIS.

Spaudos Darbus

A, A. OLIS

JOHN B. BORDEN

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA

JOHN MICHINSKAS

Draugas Pub. Co.

J. P. WAITCHUS

ftaratnu the Family-

l
i.

1 11 I mi‘"WW^W«RFW

o*

Ketvirtadienis, Kugs. 25, 1930

S. M. SKUDAS

STANLEY P. MAŽEIKA

m

DAKTARAI:

C H I C A G O J E

GRABORIAI:
Telefonas Yards 1188

* X)

AUKSINIS JUBILIEJUS.

laukiame, todėl prie jų rūpės- '

Telefonas arovehin >26i

mukus DR. J. J. KOWARSKIS

Ofiso Tel. Vlctory 3687
Of. Ir Rez. Tel. Homlock 2374

West Side. — Ateinantį X"S2£ ,, „J m t a
Didelė graži koplyčia dykai
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
718
WEST
18
STREET
sekmadienį,
rugsėjo
28
d.
marijonas,
pasižymėjęs
2403 WEST 63 STREET
GRABORIUS IR
, pa' 2433 W. MARQUETTE BOAD Ofisas
Kertė So. Western Avenue
3133 S. IIALSTED STREET
Tel. Roosevelt 7 B 81
Aušros
Vartų
parapijiečiai
mokslininkas,
pasidarbavęs
Nuo
,
_
12
val
ryt0
.
Nu0
2
„u.
_
BALSAM UOTOJAS
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas Ir
Rezidencija
I Ir 7 iki 9 vai. vakare, t Rezidencija 2359 So. Leavitt St
turės nepaprastas iškilmės. šv. misijas laikydamas daugeTuriu automobilius visokiems rei
J. LnlevUUs
Tel. Canal 2330
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
kalams. Kaina prieinama.
Tai bus musų didžiai gerbia- Į lyj Amerikos lietuvių parapi Seredomls nuo I —
1 18 vai. ryto.
GRABORIUS IR
▼.
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Valandos:
2-4
po
pietų
Ir
7-9
v.
Nedėliomis
pagal
»utartį.
klebono!jų, dabar sėkmingai klebonau-1
BALSAM UOTOJ AS nio ir laimi mylimo
3319 AUBURN AVENUE
(vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
Nedėlioj pagal susi tarimų
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Patarnauju iM2d,°- kun. Ladislovo Draugelio 50- jus Aušros Vartų parapijoj.
į
Chicago, Illinois
Šventadieniais pagal sutarimą.
tuvėse visose ntle
Ofiso Tel. Virglnla 0036
■to
ir
miestelių ties metų amžiaus sukaktuvės. J Bankiete tikimės turėti daug
Telefonas BGulevard 1939
Rezidencijos: Van Buren 5858
dalyse.
Moderniš
Sakytų,
dienų
gerb.
jubilie1
prakilnių
ir
žymių
svečių,
Tel. Canal 6764
Republlc 8466
ka koplyčia veltai.
Dr.
S,
A.
Brenza
programo vedėju
8103 S. Halsted tas laikys iškilmingų sumų už Bankieto
LIETUVIS GRABORIUS
St. Chicago. IU.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
savo
parapijiečius ir visus bus gerb. Dr. kun. Alatulaitis,
Patarnauja laidotuvėse kuopigiauTel. Vlctory 111*
4142 Archer Avenue
sia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
savo gerbėjus, atvykusius iš “ Draugo ’ ’ administratorius.
mano darbu busite užganėdinti.
GYDYTOJAS,
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
9:30 vakare
,
CHIRURGAS
kitų kolonijų.
Rengimo Komisija.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
8 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
I.
J.
Z
O
L
P
4608 S. ASHLAND AVENUE
2314 West 23rd Place
IR OBSTETRIKAS
Nedėliomla nuo 10 iki 12 ryto
Vakare parapijos salėj tu
Namų
Ofisas
3413
Franklin
Blvd.
Chicago, Illinois
Gydo
staigias
ir chroniškas ligas
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Netoli 46th St.
Chicago, III.
rėsime puošnių vakarienę su j ĮSITAISĖ NAUJUS AUTOVai.- nuo 8:30 Iki 9:30 vak.
vyrų, moterų ir vaikų
VEDĖJAS
SKYRIUS
t
prograinu. Valgio gaminimu I
MOBILIUS,
1439 S. 49 Court Cicero, III.
1650 West 46th St.
DARO OPERACIJAS
i
Ofiso Tet Vlctory 6898
Res. Tel. Mldway 6512
užsiima pasižymėjusios virė
Tol. Cicero 5927
Visi žymesnieji biznieriai
Kampas 46th ir Paulina Sta
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezidencijos Tel. Drezal 9191
jos, o programų išpildys viTel. Boulevard 5203 - 8413
pietų iki 8 vai. vakaro.
turi būti up-to-date visais
Nedėliomis ir scredomis tik
Nubudimo
valandoje kreipkitės sij mėgiami talentai. Dainuos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
iškaino susitarus
žvilgsniais. Jei to nedarys jis
un,
6
5
;
atirnau
f
u
1visiems
žinomas
ir
visų
nie

Oakley Avenue ir 24-tas Street
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau Į
*
atsistos į antraeilius biznieOfisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
Telef. Wilmette 195 arba
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų giamas dainininkas p. Kastas
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
CHICAGOJE
Ir X-RAY
dykai.
rius.
Canal
1713
Specialistas Moteriškų. Vyriškų
Oi
Laidotuvėse paSabonis,
Dievo
Apveizdos
par.
m
.
,.
„
,
.
Valandos:
2
iki
4
p.
p.
Panedėllals
2130 WEST 22nd STREET
Valkų Ir visų chroniškų ligų
■> .
a.
tarnauju
geriausia
. . ,
.
Tų gerai amo p. Eudeikis,
Ir Ketvertais vakare
Ir pigiau negu kiti
vargonininkas. Dainuos WestL.
.. ,
,
CHICAGO
Ofisas 8103 So. Halsted St
... ®
. v.
,
žinomas lietuvių grabonus,
todėl, kad priklau
Sidės
sųjungiecių
choras,
Kampas 31 Street
sau prie grabų lšturįs savo laidojimo įstaigų Tet Wentworth 3000
UNDERTAKING CO.
dirbystės.
vargonininkui
Brazaičiui
va

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak.
Tel. Lafayette 6793
OFISAS
P. B. Hadley Lic.
po num. 4605 So. Hermitage
668 West 18 Street
Rez. Tel. Stewart 8191 Nedėliomla Ir šventadieniais 10-11
Koplyčia Dykai
dovaujant. Solo dainuos poni avė.
Telef. Canal 6174
710 WEST 18tli STREFT E. Labanauskienė. Pritinka
SKYRIUS: 3238 S.
Šiuo tarpu p. Eudeikis įsi
Halsted Street, Tel.
Canal 3161
PRANEŠIMAS
mų šmotelių išpildys parapi
Vlctory 4088.
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 iki 0 vak.
taisė visus naujausios mados
jos mokyklos mokiniai ir mo
Gydytojas ir Chirurgas
automobilius.
Office: 4459 S. Califomia Avė.
kinės seserų Kazimieriečių
6558 SO. HALSTED STREET GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Plione Boulevard 4139
Nedėlioję pagal sutarti.
LIETUVIS' GRABORIUS
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
vedami.
,
Vai.:
2-4
ir
7-9
vai.
vakare
GRAŽIOS SUTUOKTUVĖS.
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptieNauja graži koplyčia dykai
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd.
Visus westsidiečius ir iš ki
LIETUVIS GRABORIUS

S. D. LACHAWICZ

DR. T. DUNDULIS

DR. R. C. CUPLER

J. F. RADZIDS

DR. J. P. POŠKA

DR. A. RAČKUS

DR. A. A. ROTH

BUTKUS

DR. A. J. JAVOIŠ .

DR. H. BARTON

DR. M. T. STRIKOL

A. PETKUS CO.

A. MASALSKIS

4256 SO. MOZART ST.

GRABORIUS

Tel. Virginia 1290

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui
skyrių.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

O f 1 a a

a

4603 S. Marsbfield Avenue

3307 AUBURN AVENUE

Tel. Boulevard 9277

tų kolonijų svečius maloniai
kviečiame į musų klebonui
rengiamas iškilmes Kviečia'nie į bažnytines iškilmes, ku
rios prasidės 10:30 vai. ryte
ir į bankietų, kurs prasidės
8 vai. vak.
, .

Tokių iškilmių

Brighton Park. — Nedėlioj
Rugsėjo 21 d. moterystės ryšių surišti Vyčiai Ona Baltunaitė su A. Stirbiu. Sakramen
tų davė net iš Springfieldo
atkeliavęs kunigas.

Jungtuvės buvo labai iškilretai tesu- Duingos. Ponia Oželienė žavė.
! jaučiu balsu tu art. Kudirka
giedojo duetų “Veni Creator”. Paskui giedojo solo
vargonais ir smuiką prita
riant.
Po iškilmių, jaunojo namuo
«se buvo iškelta didelė puota,
kur visi linksminos iki vėlu
mos.
•Linkime jaunai porelei il
giausių ir laimingiausių metų.
Ten buvęs,.

DR. S. BIEZIS

Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
Prospect 1930.
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 6 Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
X — Spinduliai
Tel. Kenwood 6107
Rez. 6641 8. Albany Avė. Tel. Pros
Valandos:
pect 1080. Nedėtomis tik pagal su
Ofisas 2201 West ?2nd Street
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
arti.
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6228
Nuo I 1x1 8 valandai vakare
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
apart šventadienio ir ketvirtadienio
Avenue
Tel. Republlc 7868
Tel. Euclid 817
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. v.
Nedėlioj: 10 — ii ryto
OFISAI:
4901 — 14 St.
2924 Washington
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Tel. Canal 9257 Res. Prospect 8919
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2461 Ofisas: 831 So. Oak Park Avenue
Prie Garfield Park "L”
Vai.: 9—10 ryt., 6—8 v. v.
Išskiriant seredos, ned. 10-11

A. L DAVIDDNIS, M. D.

DR. HARVVOOD

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. S. A. D01YIAT

Gydytojas ir Chirurgas

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija
4729 W. 12 Pi.
Tel. Cicero 2888
Ofiso ir Rea

Nedšliomle
Susitariu

Boulevard

6913

DR. A. J. BERTASH

Tel. Hemlock 8709
Rez. Tel.

Prospect

9619

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzle
Rez. 6622 So. Whipple
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

9464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 IU 3 po

Rssldencija 6600 So. Artesian Avė,
Valandos 11 ryto IU I po pietų
I iki 8;89 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

pietų ir I IU S vai. vakare
Rea 1201 S. WALLACE 8TREET

1821 SOUTH HALSTED ST.

D E N TĮSTAI

savo

ofisą

AR ŽINOTE, KAD

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

(

navimą.

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas.
aprengimui mirusiųjų.

Taipgi užlaikome visokius rūbus

v

I* Lietuvos vyrai, kaipo milžinai
atvažiuoja
ir visiems čamplonama
per nosis duoda.
Taip ir T. A- D. tonikas visiems
seniems tonikams 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 i* savo aptiekos ar
ba išdirbystės.
T. A. D. PRODUOTB

SIS* So. Halsted St.

Chicago, IU-

PADĖ&ONĖ

Z

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man

dagų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

Tel. Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS

4447 So. Falrfield Avenue
Tel. Lafayette 0727

Mirė rugsėjo 19, 1930, o po
gedulingų
pamaldų
Nekalto
I’rasldėjlmo Panelės 8v. par..
bažnyčioj palaidotas Sv. Kazi
miero kapinėse rugsėjo 23 d.

DR. VAITUSH, 0. P. D.

SKYRIUS
Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

Dar kartą ačiū ačiū visiems.
O tau. Jonai, tesuteikia Gai
lestinga* Dievas amiluą atllaj.

Tel. Boulevard 3201

g-

Nulludusi:
Vaičiuliu šeimyna.

Boulevard 7048

DR. C. Z. VEZELIS

ir Vyrų Ligų

VaLi ryto nuo 19—18 nuo s—4 pe
pietų: 7—8:89 vakare
Nedėliomis 19 iki 19

Telef. Midway 2880

DENTISTAS

1545 WEST 47 STREET
Sale Deposltors State Bank skersai
Peoples National Bank arti
Ashland Avenue

Tel. Boulevardl 1401

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

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

3343 S. HALSTED STREET

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS

Palengvina aklų {tempimą kuris
DENTISTAS
esti
priežastimgalvos
skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 2201 WEST 22nd STREET
mo, skaudamą akių k&rštj. Atitai
(Kampas Leavitt St.)
sau kreivas akis, nulmu cataractus.
Atitaisau truinpą regystę ir tolimą
Valandos Nuo 9 iki 12 ryto
regyst#.
I
nuo 1 iki 9 vakare
Seredoj pagal sutarti
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
Boulevard 7689
sias klaidas.
Res. Hemlock 7691
Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.; Nuo 9 ryto iki 8 vakare

DR. G. SERNER

Tel. Cicero 1260

LIETUVIS DENTISTAS
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
vai. vakare
Nedėliomis pagal sutarti

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 4847 W. 14 ST.

Cicero, III.

Tel. Cicero 2962

Ofisas k Akinių DirbtuvS

756 West 35<h St.
Kampas Halsted St.
Valandos; nuo 10—4; nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

DR. HER1MAN
IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 29
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

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

DR. GUSSEN
Tel. Tarda 1829

Esame dėkingi graborių i 8.
P. Mažeikai už prletelingą pa
tarnavimą Ir tvarkingų laido
tuvių surengimą.

1410 So. 49th Ct., Cicero

3201 Aubum Avenue

JONAS VAIČIULIS
Šluoml reiškiame gilios pa
garbos žodžiu* gerb. kun. A.
Briškal už atlaikytas šv. Mi
šias, dėkuojame visiems baž
nyčios tarnams, kurie prisidė
jo prie a. a. Jono laidojimo.
Toliau dėkuojame grabnešiatns
Ir kitiems atsilankiusiems su
teikti paskutini patarnavimą.

4605-07 South Hermitage Avenue

'

A. | A

Tel.

numeriu

4729 SO. ASHLAND AVK.
>
SPECUALISTAS
Džiovų, Moterų

AKIŲ GYDYTOJAI:

po

DR. S. ASHER
DENTISTAS
4901 W. 14St.
Cicero. III.
Viršuj National Tea Store
Valandos: 10 vai. ryto Iki 9 vai.
vakare. Ned. susitarus

Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. 8hor6
2238, arba Randolph 6800.

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

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Tlaza 9200
VALANDOS.
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 3 PO pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 10 iki 12 dieno

draugas

še

M

VYTAUTO DIENA GHICAGOJ SPALIO 26 D.

C H I C A G O J E

e*ĮCettlrtadienls, Rūgs. 20, .1930

komunistai darbininkai
BALSAI DEL PEOPLES FURNITURE 60. IR "DBAUGO”
£2 tad
reikalauja mirties bausmės.
Sakomos britų kompanijos
rūgs., 1930, parap. salėje, 68
RADIO KONCERTŲ.
ir Washtenaw, 8 vai. vakare. kaltinamas direktorius sakosi

REIKIA DARBININKŲ
Reikia operatorkų patyrusių prie
grėslų. Lipson Bros. 325 W. Adams

SJ.
keikia motęrų lempų uždangalams
4prytl. 100 pat., taipgi gerų siuvėjų,
norint išmokysime. Gordon & Oordoll, 530 So. Franklln St. 10-tas flo
ra*.
keikia patyrusių prosytojų mote
riškų drabužių. Lipson Bros., 325 \V.
AįĮaniaBt.

jis pirmu kartu savo gyveni
Sap.
Koks malonus įspūdis pasi tinė viltis, bet užgirdęs lietume girdįs tokį jam iškeliamą
liko, klausant gražaus duo- vią dainas, be abejo, atbudo,
kaltinimą.
RUSIJOS SOVIETAI
SENAI LAUKIAMAS KON-, ‘ ‘ DRAUGO ’ ’ IŠNEŠIOTOJAS/ damo pirmadienio vakare lie- grįžo prie lietuvybės lig tas
KALTINA BRITUS
CERTAS.
IŠ 42 MOKSLEIVIŲ IŠRINK tuvių kalboje programo per sūnūs palaidūnas.
Sovietų valdžia tvirtina, kad
,
_________
TAS PIRMININKU.
prof.
Riazancevui britas iš
radio. Norisi apie tai pasida Mes, lietuviai, už tai turime RYGA, rūgs. 25. — Už mai
linti mintimis su “Draugo” remti minėtą kampaniją, pirk sto trukumą ir brangumą Ru mokėjęs (gal tik siūlęs) 50,- tlREND A VIMUI
' Kiek yra žinoma, visi išsiil
Kelley Jupior High Scliool skaitytojais.
000 dolerių.
gę plačiai žinomos p. Elenos
dami iš jos įvairius namams sijoj sovietų valdžia kaltina
“Magic Hour Club”, turįs Tikiuosi, kad nesirado nei
Rakauskienės dainelių, kurios
reikmenis. Tuo pasirodysime britus.
WASHINGTON, rūgs. 24. Rcndon 3534 Huron, 5 kamb. sau
42
nariu
visokią
tautą,
kurie,
v
j
eno
lietuvio,
kuris
būtų
nepirma puošdavo nevieną va
jiems, kad atjaučiame jų pas i Rygoje yra “British Union
lės Parį., kamp. St. S., gera transp.,
Cold Storage Co.” Sovietai — Baltųjų Rūmų gydytojas naujai ISt. Rendos S52. Norint gar.
karą', nevieną pramogą, bei mokinas būti gabiais riiagis_ ’patenkintas ir kartu nesujau- tangas. . ,
. .
Tel. Van Buren 9043.
sako, kad tos kompanijos vie Dr. Boone paskelbė, kad pre
šiaip parengimą. Kas tik atsi eians ir rodyti negalimus (jįntas tokiomis malonomis lie
dalykus, šiems metams išrin tuviškomis dainelėmis ir jų ža Taip pat širdingas dėkui ir nas direktorių yra papirkęs zidento Hooverio sūnus, Ųer- Rcndon 6 kamb. fintas, 2-ras flo
šaukdavo prie dainininkės,
“Draugui”, kuris kartu deda prof. Riazancevą, kad jis pa bert,
ko Antaną Vyšniauską, 2517 vinciomis melodijomis.
paliestas tuberkuloąo ras, pečium Sild., gera transp. *88.
niekuomet neatsisakydavo va
W. 43 St., “Draugo” išnešioReikia pripažinti aukštos lėšų, pastangų kad tik pakė sidarbuotų sukelti badą Rusi (džiovos), kurs įsiveisęs pety.
karo palinksminti.
Gydytojas tikrina, kad jau
pardavimai
toją kliubo pirmininku. Sako-j „-ar
tiems žmonėms, kurie lus lietuvių vardą tarpe sve jojTūlam laikui p. E. Rakaus mas jaunuolis jau ketvirti me- j nesigaili lėšų, bet skleidžia po timtaučių.
Orezvičaika suėmė prof. Ri nuolis pasveiksiąs.
Qrącernė, Delio., gyv. kamb., kam
• . •
’ .
I
kienė buvo prasišalinusi iš tai ka^įp Draugą išnešioja, I
pas. *1,000 cash. 1034 W. <9 St.
pasauiį lietuvybę ir jos Ypatingai patiko tas prof. azancevą ir 24 kitus. Šiems
A. ALESAUSKAS
mūsą tarpo. Buvo iškeliavusi Brigliton Parke su savo broliu i tiajnas kurios budina kiekMahogany bedr,, rieSuto medžio
Kampininkas
savo
įdomiais
valgom, siutai, radio, davenport, krė
II*
•
a
•
_
_
Z
Tunljių Ir taisau players Ir reprosi*!, Saulės parlorio rak., kaurai ir
MOTOR EZPRESS
į Lietuvą, vėliau į Italiją, ir Edwardu, kuris pereitais me vieną užsnūdusį lietuvį. Ne juokais. Jis bus visuomet pa duclng planus. Darbų atteku atsa
lt Rogers Park 10318, Hagen, 1237
kančiai Ir pigiai. Važiuoju t blls ku
tais
Kelley
Junior
High
Schovienas, gal, yra nutautėjęs, ne geidaujamas.
ten, garsioj muzikos šalyje,
rią miesto dali.
Mes permufuojame-pervela- JarYia avė.
ol
gavo
aukščiausį
moksle
laip
WM. KANAPACKAS
jįerginų kautai, dresės, 14, kana
vienam, gal, jau geso paskulabiau išlavino savo graži}
J. Skrebytė.
me pianus, forničius ir kito pa, knyg. statas, krėslai, kaurai. 1022
snį.
Ir
Antanas
seka
pėdas
sa

6522 So. Rockwell St.
balsą.
Sharwin, apt 1.
kius dalykus.
Tel. Republic 8S05
vo brolio Zigmanto kuris yra
T kąkųb. forničiai ir plano. *350.
Taipgi parduodame anglis 1***4
Dabar neužilgo bus proga veikėjas jaunimo tarpe ir laik savęs ir motinėlės vardu »
(Jlenlake. Rogers Park 7970
------- --- .■■■■
-s___
koja už pareikštą užuojautą
geriausios rųšies už prieina ■■Ui
vėl dainininkę užgirsti. Spa raščių bendradarbis.
Wm. J. Kareiva
miausią kainą. Musų patarna
lių 19 d. rengiamas koncer- , Tėvas tų gabių sūnų Juo-, ir didį palankumą skaitlin
FARMOS
Savininkas
Marąuette
Park.
—
Nepa

Del geriausios rųSles vimas yra gi eitas, geras ir
gam
būreliui
draugų
ir
prietas, Chicagos Lietuvių Audi- Ms Vyšniauskas
yra buvęs'
ir patarnavimo, Sau
20 ak. 8 kamb. geras namas, elek
telių, Seserims Kazimierie- mirškite šį vakarą “Balloon
nebrangus.
kit
torium, 3133 S. Halsted St.
trų,
tel., Jaunas sodas, uogos, 5 ak.
West Side Aušros Vartų pa
GREEN VAI.LEY
7126 So. Rockwell Street
ganyklos, *2,150 cash, lengvios 14Šia pirmai proga verta vi rapijos komitetu. Tai pavyz tėms, Šv. Kaz. Akademijos ir Confetti” šokių vakarą
PRODUCTS
lygoa Sav. R. 1, Box 85, FowlerOlsells Šviežių klausi
draugijai, p. Šedienei, Mot.
Telef. Republic 5099
siems pasinaudoti.
viile,
Mich.
dinga katalikiška šeimyna, ‘
PAIEŠKAU brolio Petro
nių, sviesto ir sūrių.
Są-gos 1 kp. Narėms: 0. AleMes pervežama daiktus ir |
4844 80. PAULINA STREET
Minnesota — parsiduoda gera
Pundino (Bundin), kilęs Len-'
P. E. Rakauskienė yra Dr. kuri namuose su vaikais kal
Tel. Boulevard 1888
pieninė farma. K. M. Thimsen, Blooliunienei, B. Bitautienei, taip
kitus miestus.
ming Prairie, Mlnn.
ba ir lietuviškumą palaiko.
gių k., Girdiškės par., Taura-į
A. G. Rakausko žmonas.
_Pavyzdys
. ,kitoms všeimynoms.
.
gi dėkoja už gražius bukietus
Parsiduoda 4 farmos Columbia
» ...
gės apsk. Pats ar jį žinantie
E. Rakauskienė yra netik
Co, iž 80, 160, 200 ir 300a k.; ge
j gėlių — ligonei palinksminti:
Koresp.
į ĮVAIRŪS
KONTR AKTORIAI: ra žemė, geri namai, barnės ir kiti
dainininkė, bet ir mūsų žmo
ip. O. Reikauskienei, iš Cice- ji praneškit.
Paimtos už skolas. Visai
JOANA PUNDINAITĖ J,__________________________________ ___
______________ bildingal.
pigiai. Del kainų ir Išlygų. Kreipta
įro, III., p. E. Sirunienei, iš
gus. Tat kaip tik ir yra pa
i Columbia Realty Co. Rio, Wla.
BRIDGEPORTO ŽINELĖS.
22 E. 110 PL
Chicago, III.
Cragin, III., p. II. Niedvariereiga mums savus remti.
ĖS
REAL ESTATE
nei, Mot. Są-gos 1 kps. pirm.,
Remėme visokius atėjūnus.
Bndavojam naujas namus,
Ponia K. Runauvičienė, mo
Namų Statymo Kontraktorius
Jei mes remiame iš kitur at
p. P. Vaicekauskienei iš BriStatau {vairiausius namus prieinama dirbam cemento darbus - fun
tina plačiai žinomos visuome
kaina.
ghton Parko. Dėkoja ir bran
keliavusius menininkus, tuo
damentus saidvokus, taipgi
,,
B.R.''
nės veikėjos p-nios A. Nau
7217
S.
CAUFORNIA
AVĖ.
giems prieteliams už maldas
labiau turime atsižvelgti į sa
-J*llI hll.VilCZ <£(O; '
muro
darbus,
iš
medinių
pa
sėdienės vis da tebeserga. Ja
Telefonas Hemlock 66S8
už ligonės sveikatą.
vuosius, kurie visuomet dirba
Savininkas R. Andrelhmas
darom mūrinius, apmurinam
CONTRACTORS
kankina širdies liga. Stropiai
Phone
Virginia
2054
Užlaikau
visokių
Raportais.
su mumis.
medinį
namą
po
vieną
plytą.
miežinių Ir sidaJOSMPfi VILIMAS
z ’.s'
I - ir sąžiningai globojama Dr. A.
Atrodo mūrinis, po to jau ne*
Kaip minėjau, gerb. daini- G. Rakausko, kuris ligones
Namų SUtyriib’
Bafecidc mados ra
VYTAUTO KOMITETO KO
reik pentyt. Turim namų ant
siu, planų rolių,
įinkė daug yra padėjusi mū- gydymui padaręs net profeso
Statau naujus namus ir se
Kontraktorius
rekordų Ir t t
MISIJŲ ŽINIAI.
pardavimo ir mainymo.
raitau laikrodžiui
[sų visuomenei. Tat dabar pro rių pasitarimą. Nausėdų šei
nus priimu į mainus.
4606 So. Rockwell Street
Ir muzikos lnstruJOKANTAS BROS.
ga jai bent dalinai atsilygin myna labai yra dėkinga. Vi
2608 WEST 47 STREET
mAtua
Cliicagos Lietuvių Vytauto 2650 West 63rdTelef. Republic 8898
4138 Archer Avenue
*d4Bt.
Chicago.
ti skaitlingu atsilankymų į sa daroma, kad ligonė išgytų.
Tel. Lafayette 1083
D. GRICIUS
Komitetas turi sudaręs šias __Telefona« HE&I,’flCK 8380
Tėl.'
Lafayette
7674
koncertą.
Bet visa yra Dievo valioje.
GENE RALIS KONTRAKTORIUS
i kkmb. rez., k. v. Sild., tailių
komisijas: 1) parodavimų ir
Statau namus kaip muro taip Ir
Virtuvė toiletas ir stogas, canvass sie
Rengimo Komisija.
'Ponia A. Nausėdienė nuo
JONAS PŲDZIUVELIS
tvarkos, 2) finansų, 3) pro AU TOMOBILI AI medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
nai frigldaire. Duok pasiūlymų. 1737
Kainos prteinamtauaios.
K. Nevriand avė.
GENERALIS KONTRAKTORIUS
gramo, 4) spaudos ir 5) sa
2402 WEST 69th STREET
Statau naujas namus ir pertaisau
Pulkus 6 kamb. bung. k. v.:i., gesenus. Senus namus priimu J mai
lės. Šių visų komisijų labai;
sas,
aptvertas porčius, gar. 2757 WllTel. Lafayette 8882
Ofisas ir Re*, nus.
,
son avė.
ir 2884
4401 S. Mozart St.
svarbus susirinkimas įvyks
2600 West 69 Street
Geriausios Rūšies Automobi
SPIGIAI K KAMm MED. NAMAS
penktadienyje, rugsėjo 26 d.,
J. C. ENČHER & CO.
Telef. Homločk 4878
Randasi 10127 S. Princeton, furn.
liai.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI
*., 30 p. lotas, labai pigiai, reik
“Draugo” Redakcijoje. Visi
EOUR LtAT OLOVER
*1,000 cash. John Pecujatis, 11633
Ateik pažiūrėti musų nau Real Estate Ir visokia apdrauda
čia išvardintų komisijų nariai
Notary Public
So. Princeton. Tėl. Pullman 7963.
CONSTRUCTION
jausių DE SOTO ir PLY
Skyrius 4429 So. Fairfleld
prašomi atvykti.
”720# cash, *25 per mėn. naujas
Fundamentai

įvairus

PRANEŠIMAI.

M. ZIZAS

MARQUETTE JENELRY
&RADH)

Real estate

LINKSMAS BAZARAS.

DE SŪTO IR PLYMOUTH

Vytauto Kom. pirm.

MOUTH Chrysler išdirbystės
automobilių už labai prieina|mą kainą.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

Generaliai Kontraktoriai

OAGE PARK MOTOR

Telefonas Hemlock 0367

SALES

Res. Grovehill 1680

Joe Bagdonas, Savininkas
5625-27 8. WE8TERN AVĖ.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS DARŽE

Parapijos bazaro rengėjai sumanė įrengti žaislams plat
formą. Platformos atidarymas buvo rugsėjo 13 d. Tą va
karą žaidimai ir šokiai ant platformos buvo dykai. Šokėjų
buvo daug ir daugelis pasižymėjo, o daugiausia prakaito
išliejo Antanas Vaičiekauskas ir Alex Glebauskas. Niekam
nepavyko juos subytyti. Bazare yra daug visokių įvairumų
ir dovanų. Giliukingas buvo Povilas Belskis, laimėjęs dvi
giedančius paukštelius; kuriuos laimėtojas dovanojo Alto
riaus Puošimo Dr-jai. Kiti kitokias dovanas gavo.
Ateinančią subatą“ rugsėjo 27 d. bus ypač daug visokių
dovanų! išleista. Bus gera muzika ir laukiame daug žmonių.

JOHN PAKEL & CO.
Real Estate
2621 WEST 71 STREET

Phone Republic 494*

K kamb. namas. *3,200. 7541 AdCementiniai bloksal ---dlson, Lackawanna 9828
Garadllal, porčlal
S metų laido i^ookėjlmul
2 fl. med. namas po 6 kamb., eTaipgi budavojam visokius naujus
lektra, maudlnė, 2 karų gar. *6,000.
namua.
3249 Elston. Graceland 5892.
436 W. 40 St.
Yards 2124
Puikus 2 fl., k. v. SU., 109 p.
frontas, vertas -2*1,000. Visai pigiai
Arba
Cftn&l 5060 tu°J perkant. Sav. Tel. Irvlng 5288
2100 W. 23 St
Telefonu Canal 728*

Telefonas Prospect 5669

PETRASGRIBAS

PETRAS CIBULSKIS

HUPMOBILE

Moliavojimo Kontraktorius

MalUvoJtmo Koatruktortaa
Maliavų Ir stoninės poploros krau
tuvė. Nauju atakas.

Geriausi Ir Stipriausi Automobiliai.
Mea mollavojlme, dekoruojame Ir 8884 So. LEAVTTT ST.
CHICAGO
Jei Tamleta nori pirkti Automo
lflpoperiuojame
visokius
namus.
bili, pirmiausiai pra&ome ateiti pas
M. YUSZKA
mus Ir pamatyti HUPMOBILE 1931 Musų kainos labai prelnsmoe ir dar
•
*■
T. '
modelių, kurie tikrai Tamiatas nus- bas garantuotas.
Plumbing & Heating
teblne savo gražumu, greitumu, Ir
6127 8. Maplewood Avė.
visa konstrukcija. Kaina *l,lt(.
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
f.o.b. ir aukžčlau.
nausiu kuogorfausla.
Tel. Lafayette 6117 •
4426 So. Western Avė.

BALZEKAS MOTORS

Elgln, Amerikoj darytas laik
rodis... geriausias ir tikriausias
ifi visų. Mes turime dideli pa
sirinkimų EI ginų dėl vyrų ir
moterų, už kainas, kurios yra.
prieinamos kiekvienam klienlui
Parduodam ant lfimokėjlmo ar
ba cash — kaina ta pati.

Taisymas laikrodžių musų
speclaMžkumas.
Pritaikome akinius kiekvienam
Didelis pasirinkimas deimantų
ir auksinių daiktų

J. A.

Kass

Jewelry

Savininkas
J. A. KAZAKAU8KAS

2045 WEST 35 STREET
Prie pat Archer Avė.
CHICAGO

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

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
S84S.00 F. O. B.
Jei manai pirkti karų. pirmiausiai
ateik pu biub Ir persitikrink, kad
pu mus rasite geriausios rųėles au
tomobiliui už žemų kalnų.
Taipgi turim* Įvairių įvairiausių
vartotų karų už labai mažų kalnų.

BRIGHT0N MOTOR SALE8
INC.
SavinInkai: Vudaona, J.
Telefosma Lafayette MM
S962 Archer Avenue

W. & L ELECTRIC CO.

Tek Lafayette 8227

Not Ine.
Elektros kontraktoriai, suvedam Švie Sapos Telėf.
su ir Jėgų. Elektros reikmenos Ir Hemlock 2887
flkėčierlai.
L. DOMBROW8K1 A 8016
8018 West 47 Street

Namų Telef.
Republic S*l*

JOHN YERKES

A. M. BUTOHAS

Maliavų ir visokių geležinių
daiktų (hardware) krautuvė.
Atliekame maliavojimo dar
bus iš lauko ir vidaus, taipgi
plumerio, taisome elektrikas,
įdedame šilto vandens pečius
ir tt. Kainos prieinamos.
4414 So. Rockvvell St

Tel. Lafayette 4689

Plumbing A Heatlag Lietuvis
KONTRAKTO RIU8
Mano darbu pilnai garantuotu
Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
IFRIfl
PLUMBKRIf
turiu patyrimų per daugeli mėtų.
barbu, atliekų greitai ir pigiai.
SSIS 80. OAKLNT AVĖ.
Telef. Canal SUS

I

MORGICIAI-PASKOLOS
ATMINK SAVO

NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

S. L FABIAN & CO.
809 West 35th Street
CHICAGO
'<
Tel. boul. mh arba »774
Visados sutaupysi daug iSlaldų

Perkam Mortgečiu* Ir Bonus.
Sfcollnam pinigus ant Namų.
Parduodam ir Ižmalnom visokį
turtų.
Padarom dnvernastes ir Pirkimo
bei Pardavimo Notariallžkua radtus
SlUbčIam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Yrd. pamatu musų Paaskmlngumo.
MES GVARANTUOJAM SAVO
ATIJKTA DARBĄ.

bSTSKOUNAM PINIGUS

Paskolas suteikiam į 24 vai.
fteimam komiso nuo
$50 iki $300.

J. NAMON & CO.
Po Valstijos Priežiūra
6700 So. WMtem Avė.

Telefonas Grovehill 1038

