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KINIJOJ PAGROBTAS VYSKUPAS;
NUŽUDYTA DU KUNIGU

RUOŠIASI VYTAUTO DIENAI CHICAGOJE, SPALIO 26 D., ASHLAND

pasitikus Illinois valstybės galvą — gub. Louis Emmerson’ą.

MOKESČIAIS

Šiame atsitikime einasi n«
apie valdiškuosius mokesčiu
i bet apie bedarbių šelj imu —j
parūpinti nelaimingien s mąis'
to ir pastogės, kad n >rg kų
pernakvoti atėjus Salė ams. ‘
Chicagoj yra šimtai tūks
tančių bedarbių. Jų ankstą
čiai 'neturi kuomi maitintis,
nei kur pernakvoti. Pagelto
jiems yra būtina.
Tad apskrities komibijoi
prezidentas Cerinak ragin
II visus tuos’ žmones, kurie dirj
[ba, patiems save apdėti r
[ kesciais bedarbių naudai,

J

Norvegijos Rinkimuose Konservatistai Laimėjo;
Prūsijos Seimas Atsisakė Iškrikti; Maskva
Rado Priemonę Įsigyti Amerikoniškų Dole
rių
PAGROBTAS VYSKUPAS;
NUŽUDYTA DU KUNIGU

RAGINA PATIEMS SAVI
APDĖTI

Kasykloje
**.. ~ ~

CHICAGOJE]

Šiame atvaizde matortie Vytauto Komiteto Valdybą ir komisijų narius, kurie entuzias
tiškai darbuojasi, kad Vytauto sukaktuves suruošus kuoiškilmingiausia ir kad tinkamai

40 Darbininkų Žuvo Vokietijos
■

AUDITORIUM

40 ŽUVĘ, 1,000 UŽ
GRIAUTA

PEIPING, Kinija, spal. 22.

BERLYNAS, spal. 22. —'
— Kian’e, centralinėje Kian- Aachen apylinkėje, arti Belgi
Tik nelaimingas įvykis
gsi provincijos daly, komunis jos pasienio, vienoj vokiečių
Sekmadienio vakare po
tų gaujos pagrobė vyskupų kasykloj susprogo dinamito
Chlcagos Lietuvių Vytauto.Komiteto, Valdybas^jr Komisijos. Iš kaires j dešinę sėdi: kun. H. J. Vaičiūnas, p-ni B.
venue M, arti 99 gat., autome
Mignani, italų, keletu kunigu sandelis.
Bytautiene, vice-pirm., J. M. d. !g. prel. M. L. Krušas, garbės pirm., L. šimutis, centro pirm., kun. Ig. Albavičlus,
Pirmoje eiieje stovi; adv. J. Bojden, • B. Jakaitis, komp. A. Pocius, prof. •/. Mast, J. Mickellunas, A. Grišius, .J,
bilius
susidaužė į patiltėj
ir keletu vienuolių seserų ir
Kasyklos visi išėjimai užKrotkus. Antroje ėtlfije stovi: V. į liuoba, p-ni A. Nausediene, p-ni AleliunienS, P. Atkočiūnas, M. Gurinskalte, P. Člstulpų, kurs neturėjo šviesos
žauskas. Paskutinėje eiieje: E. Misius, A. Mondeika, A. Žvirblis, K. Žaromskis, P. Grigolaltis, A. Bacevičius, vice
dii kunigu nužudė, anot pra- griauti. 40 darbininkų žuvę ir
pirm., ir J. Čepulis.
Mašina užsiliepsnojo ir ti
nešimo apaštaliniam delega apie 1,000 negali išeiti.
tui. Sakoma, vienas kunigas
KARININKAI PAGERBĖ vyrai žuvo.
Prasidėjo pagelbos darbas. GRAIKŲ VALDŽIA PAKILO
VYRIAŲSIAS TEISMAS
DAUGIAU IŠLEISTI —
Koronerio teismas išspren
paliuosuotag matyt, darbuotis Vieni darbininkai kasa tuneli KOVOTI “SVETIMŠALIŲ” NEPRIIMA APELIACIJOS
PILSUDSKĮ
KAMPANIJA
dė, kad tai paprastas nelai-J
pagrobtuosius išpirkti.
iš pašalinės kasyklos, kiti —
PROHIBSCIJOS KLAUSIMU
MOKYKLAS
mingas įvykis.
VARŠAVA, spal. 20. — DePHILADELPHIA, Pa., sp.
valo svarbiausių nukentėjusios
miesto viršininkai pi
KOMUNISTAI UŽĖMĘ kasyklos išėjimų.
ATĖNAI, spal. 21. — Grai
WASIIpGTON, spal 21.- 22. — Čia iškelta kampanija šiinties metų sukaktuvėse, kaip I
.neS«0W- kad “ .
HUKOW
kijoj pasekmingai buvo veda Vyriausias Teismas nepriėmė “ pirkti visko kuodaugiau ir lenkai su bolSevikais baigę ka- neSa’ kad
Trenksmas buvo taip smar
M
ma nemažas skabius graikų apeliacijos/"kuriųja buvo • ke tuttjaHS,” kad siekti geresnių rą, tūkstančiai lenkų karima- BtulPas ne‘nn
kus,
kad
per
4
mylias
aplin

3OS7
----------SUANGHAI, spal. 22. —
kų suvyko priešais maršalo (
katalikų mokyklų. Kadangi ka liamas klausimas, kad 18-asis laikų.
Praneša, komunistų galvažu kui atjaustas lyg žemės dre talikybės pažanga pradėjo kliu priedas esųs priešingas kons
Camden, N. J., mieste tai- Pilsudskio namus ir ji pager- {'
džių gaujos užėmusios miestų bėjimas. Apgriauti arčiau ka dyti graikų stačiatikių cerk titucijai, gi Volsteado įstaty pat iškelta tokia pat kampa bė raliavimais. Pilsudskį yra: Plėšikai pagrobė InŽfnk
Hukow, Kiangsi provincijoj. syklos atsirandu namai.
ministeriu pirmininku.
Plėšikai Gary, Ind., pagre
Yra baimės, kad žuvusių vę, supirfipino stačiatikių dva mas varžųs žmogui laisvę. Bu nija.
Miesto gyventojų tarpe kilusi
-----------------bė
Illinois Steel Co. vyriai
vo nurodoma, kad 18-asis prie
Muskegon, Mich., antroji
skaičius ar tik nebus didesnis. siškiai savo cerkvės likimu.
pasiauba.
j
»
PROJEKTUOJA NAUJUS Įsiųjį inžinierių Witting su
Ačiū jų pastangoms, Grai- das yra aiškiai priešingas ki savaitė kai pasiturį žmonės iMOKESČIUS
automobiliu. Inžinierių suritam konstitucijos priedui ir ma iš bankų pinigus ir visko
MASKVA VISIŠKAI SUS- kijos valdžia pagaliau paskelPRŪSIJOS SEIMAS
------ ----šo, pasodino į automobiliaus |
neteisotai jis atsikirų valsty- kuodaugiausia perka.
TABDO IŠEIVYBĘ; RENKA bė “ukazų” uždaryti visas
■ <*• *
PASILIEKA
bių pripažintas.
Tai eųs patriotinis žygis. iFinansų ministerijos refere-Į užpakalį ir bendrai su juom j<
DOLERIUS
j “svetimšalių” vedamas mokyf.
ntas Baltrušaitis komandiruo- automobiliu atliko kelis plėšiJ
Vyriausias Teismas nenori Kada visko daugiau bus per
x klas. Tas liečia katalikų , moBERLYNAS, spal. 22. —
karna, pirkliai iškels daugiau' Jamas į Latvijų ir Estijų su- mus. Paskiau jį surištų ir au-|
Fašistai, tautininkai ir komu RYGA, spal. 22. — Rusijos kyklas, nors šioj šaly jos nė- svarstyti jokių klausimų, kas užsakymų, kada bus užsaky- sipazinti su tų salių mokesčių tomobilių paliko.
nistai atstovai Prūsijos seime sovietų valdžia perdėm uždą- ra jokios svetimšalių mokyk- liečia prohibicijų.
mų, dirbtuvėse bus daugiau sistema. Mat, finansų minis
iškėlė bendrų reikalavimų sei rė sienas išeivijai. |Tie žmo- los, tik katalikų vedamos ir yterija projektuoja, naujos rū
Negali nutverti plėšikų
darbų.
SNIEGAS IR ŠALTIS
mų paleisti ir nuskirti naujus nės, kurie turi Amerikoje na- ra Bažnyčios globoje.
šies
mokesčius
ir
rinkliavas.
Trys
plėšikai ilgai trankė
miškių ar giminių, tiesiog baKada parėdymas paskelbVAKARUOSE
ii
rinkimus.
»
R.” si po Chicagų ir puola gazc
ABISINIJA RUOŠIAS J
Bet seimas balsų didžiuma du marinami ir patariami šau tas, vietos stačiatikių metrolinos stotis. Policijai kol-ks
1
IŠKILMES
pasipriešino tam reikalavimui. ktis saviškių pagelbos, kad jie politas nuvyko į vidaus reika- KANSAS CITY, Mo.J spal.
nesiseka jų sugauti. Bet ji<J
KARALIUS VYKSIĄS I
prisiųstų dolerių. Gi prisiun- Jų ministerijų ir asmeniškai 21. — Sniegas ir šaltis palie
PALESTINĄ
ar anksčiau ar Vėliau bus m
čiamus amerikoniškus dole- aukštino tų valdžios žygį.
tė Vakarus. Rocky kalnų apy ADDIS ABABA, Abisinija,
PRALAIMĖJO KAIRIEJI
JERUZALE, spal. 22. —.tverti ir skaudžiai atsakys
rius sovietai konfiskuoja, gi
“Svetimšalių” mokyklų linkes ypač sužnybo netikė spal. 21. — Čia daromi dideli
pasiruošimai karūnuoti Abisi-I Gauta žinia, kad Italijos ka-,savo darbus.
OSLO, Norvegija, spal. 22. žmonėms už tai duoda nuosa- skaičiun įtraukta ir vietos Le- tas šaltis. Pietinėse Kanados
— Įvyko Norvegijos parlamerubli^ «ek, kiek jiems tin- ono Kolegija, įkurta pačių* dalyse šaltis pakilo žemiau O.'n*j°8 imperatorių su žmona ralius atvyksiųs. į Palestinų.
Suimtas Moran
lapkričio 2 d. Būsimoms iškil Palestinoje jis praleisiųs Ka
graikų katalikų 1889 m. gel
ntan rinkimai. Bijotasi kairių 1 kamiau.
Arti
Waukegan vienam re-|
Šiandie iš Rusijos liuosai bstint popežiui Leonui XIII.
BEDARBIŲ PAGELBAI mėms nesigailima nei lėšų, nei lėdas. _____________ zorte suimtas šiaurinės Chica
jų gaivalų iškilimo.
kitko. Apkarūnuotas imperato
Rinkimus tečiaus laimėjo išleidžiami tik vieni komunis Prieš šios mokyklos už
NEW YORK, spal. 22. —
miesto dalies
Vl
BOSTON, Mass., spal. 22.- rius Ras Tafari vadinsis Jo
darymų protestų pukėlė ne kakonservatistai. Kairieji gaiva tai agentai.
; likai, bet tūkstantis stačiati- Šio miesto taryba išsprendė Imperatoriškoji Didenybė Ha-1 Sustatyta šio miesto išlaidų George Moran, kurs visas lai
lai dikčiai susmuko.»
sųmata 1931 m. Numatoma kas slapstėsi nužudžius laik-!
BERLYNO KATALIKAI , kių moterų. Protestų moterys 1931 metų išlaidas padidinti ile Selassi.
raščio Tribūne reporterį Liflj
621,108,709 dolerių išlaidų.
pasiuntė ministeriui pirminin vienu milionu dolerių.' Tas
IŠKILMINGAI PASITIKS
gle.
ŽUVO 7 JAUNOS
BERLYNAS, spal. 21. — kui Venizelosui, buvusiam T. milionas skiriamas bedarbių
R. B. RUSSELL
DARBININKES
PARYŽIUS, spal. 22. — To Šioj Vokietijos sostinėj yra Sųjungos suvažiavime Genevo pagėlbai — įvairiems viešie
Atidedama Foster’hd byla I
mis dienomis iš Amerikos čia apie 4,340,000 gyventojų, iŠ je. Kol-kas nėra žinoma, kaip siems darbams.
Triukšmadariui Foster’iuI
BRATISLAVA, Čekoslova
gryž francūzu lakūnu Coste ir to skaičiaus 403,780 katalikų. į tai atsineš valdžia.
išnaujo byla atidėta tolesniam
kija, spal. 22. — Šovinių dir
SUŠALO OBUOLIAI
Bellmonte. Čia ruošiamasi juo Metai į metus priauga kata
laikui. Kituomet jis parvežk
btuvėje įvyko sprogimas. Žu
likų skaičius keliais tūkstan IMA DARBUOTIS HOOdu iškilmingai pasitikti.
tas iš Los Angeles,, kaipo įl
čiais.
QUINCY, ILL., spal. 22.— vo 7 jaunos darbininkės.
VERIO PASKIRTAS
tariamas Tribūne reportere
, Vietos katalikai turi 62 pa
Anų naktį termometras rodė
KOMITETAS
14 ŽUVO AUDROJE
nužudyme.
“ANT EŽERĖLIO RY
rapijas ir 200 kunigų.
25 laipsnius šalčio. Daug obuo
BARCELONA, Ispanija,
MOJAU”
WASHINGTON, spal. 21. lių sušalo ant medžių šiose aPINIGŲ KURSAS
spal. 22. — Tarpžemių jūros REVOLIUCIONIERIAI APIE
— Prezidento Hooverio paski pylinkėse.
Poetas. Kazys Inčiūra, šie
pakraščiais audroje žuvo 14
SAVO PAVYKIMUS
rtas komitetas nedarbo reika
met baigė rašyti ir paruošė
Lietuvos 100 litų
$10.0(1
žmonių.
le ima darbuotis ne laikų ge
20 SUŽEISTA
spaudai didelį romanų iš mū
Britanijos
1
sv.
sterl.
4.81
=5
PORTO ALEGRE, Brazili rinimu, bet bedarbių apdrau
sų šių dienų buities. Romanas
Francijos 100 frankų
3.99
CHICAGO IR APYLIN ja, spal. 22. — Brazilijos re dimu žiemos metu.
BOMBAJUS, Indija, spal. Žada pasirodyti spaudoje dar
Italijos 100 lirų
KES. — Dailus oras ir šalta. voliucionieriai

praneša,

kad

Komitetan įeina kuone vie 22. — Čia policija apšaudė in- šį rudenį — ir tai greitu lai
Vakar ryte žemiausia tempe jie visiškai užėmę Matto Gro- ni kabineto nariai — sekreto diečius demonstrantus. 20 su ku. Romanas skiriamas Vytau
sso valstybę.
ratūra buvo 32 I.
riai.
žeista.
to Didžiojo garbei.
“R.”

i

Demokratų . knudidatM J guberna
torius Oeorgta valstybėje. Sakoma,
Jo lirlnkimas užtikrintas.

Belgijos 100 belgų
13.94i
Šveicarijos 100 frankų 19.4>j
Vokietijos 100 markių 23.81

DRAVOAS

Trečiadienis, Spalio 22, 1930

MBDAU8 A1KTIŠK0 (SIAURINIO) ŽEMBfl
reiškiąs laikraštis, norėtų, kad ir į K. V. C.
AŠIGALIO TYRIN*TOJAM8
įeitų politinės partijos. Jisai net drįsta tvir
OelB* kudio Uhikyrua
tinti, kad tokios partijos įeinančios, nors pats
PRENUMERATOS KAINA: Metam — M-M,
Prat K.
aiškiai žino, kas įeina į K. V. C. Pagaliau jei
« Metų — M-M Trtou Mėneatettm — |S.M.
(•nartui — 76c. Europoje — Metama M-M. Pi
LAUKAS AŠTUNTAS
nežino, labai lengvai gali sužinoti, nes K. V.
u - «€••. Kopija •»oBandradarblame Ir koreepoadentama raitų nesrų- C. nėra kokia slapta organizacija ir neveikia
Truputi* apie Azgolą.
tautų Angolos negrų. Tad jei
eaa. Jei neprašoma tai padaryti Ir nepilaiunfilama tam slaptai; turi savo įstatus, kodeksų ir visi kas
tatai paMo lenkių.
Angolos teritorija apima a- nei portugalų kalbos konku
tik
nori,
gali
jį
pasiskaityti.
Be
to
“
L.
A.
”
rencija su jos valdišku apara
Redaktorius priima — ouo 11:M Iki 11:11 ra)
«-eien
žmonės turėtų tikėti vyskupų žodžiais ir laiš pie l,250jX)0 kvadratiniu ki tu ir privalomais nuostatais ir
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua
kais. Bet, matyt, jau tokia “L. A.” ir jų ben lometrų. Taigi šis kraštas yra privilegijomis, tai Umbundu
visk, apšaukti politika srfiolik, kart, didesnis už jįkeJhimat sekančiai dienai priimami iki F drininkų taktika
kalba lengvai galėtų tapti vi
i valdančių ' Portugaliją, tris
vai. po piet.
ir paskui jau persekioti.
sos Angolos liųgua franca.
kartus didesnis už Vokietijų
Ant politikos arliuko jie norėtų ir pro
Aplink Umbundu gyvena visa
t, . .
vr
,,
ir
beveik dvidešimts tris kar.
.
.
konkordatų prajoti. Bet jau sis “šmugelis”
eilė kitų daug mažesnių tau
, .
. .
...
, . v - - , - tus didesnis ua dabartinių ri“DRAUGAS”
taip visiems paaiskejęs, kad stačiai juokin
telių, kaip: Vačivokve, Vabų Lietuvą. Kiek čia yra gy
LlTHUANIAN DAILY FRIEND
gas darosi.
luimbe, čitembo, Vangonzelo,
ventojų — niekas tikrai neži
FubUabed Daily, Sncept Sunday.
Vanjemba, Valuičaze, Bunda
Pagaliau kyla klausimas, kiek konkorda
no, nes jų statistikos čia dar
Medalis, kuris bus įteiktas arktiško (šiaurinio) žemės
«UBSC &1PTIONZ; One Tear — |8.0l. Slx Montka tas yra reikšmingas, kai kuriems žmonėms, i
ir kitos. Be negrų ir baltųjų
nebuvo, daryta. Daryta tik pa
M. Tkree Montka — M-M One Montk — 7 tu.
Angoloj d«ug yra dar nei šio ašigalio tyrinėtojams, Lincoln’ui EllHwerth’ui, amerikiečiui,
■,
.s.
...
— One Tear — «T.M su Montbc — *AM nepripažįstantiems moralinės konkordato ga-.
..
V7
.
TL
v.
>,
.
.
.
prastų
apskaičiavimų,
estima3m»r j*
*— -*MA
1
kių, nei tokių, t. y. įvairaus gem Nobilei, italui, ir R. Amundsen’o atminčiai. Medaliai yra
hos unsiemo politikos klausimuose. Juk vie
eijų. Ir gauti skaičiai tarp
tavRrttrta* ln “DRAUGAS** DrUga Wrt rascilU.
;
odos tamsumo laipsnio mula J. A. V. mintos.
nas vyriausybės narių, spaudos atstovų pa
dviejų ir paakių milijonų. TajįsmrtlBing nOM on appllCAUon.
tų arba mišinio baltųjų su juo
klaustas, ar ateitininkų moksleivių organiza
vertas yra trijų milijonų skai
UGAS” 2334 S. Oakley A v., Clncage
dąisiais. Jų genealogijos pa to vidury, bent kiek arčiau kai ketięa a^yvcydi'it; savo
cijos uždarymas nereikš koadordato laužymo,
čius. Taigi Angola turi apie
grinde beveik visuomet yra okeano, žemės paviršius štai-‘kolonistus, nes čia gyvenimo
atsakė: “ApiitaiIi
čiau didesnio pasietikėjimo
baltasai tėvas ir juodoji mo-1 ga pasistiebia aukštyn. Sekant isąlygos labiau prisiartina prie
ir čia negalima kalbėti apie išorinę
Tai yra tik «undi»
kart
• T™
tina, kurios papročiai labai iBenguelos gelžkeliu krašto gi- lenkiškų gamtinių sąlygų. Ir
štatai Uk ihK“
kun, t»n» tta ap.e 35,000 e«- lengvi. Ypač tai tiesa kalbant lumon, Kongo link randame taip Benguelos gelžkelis, eida
A. ... . ,
. ..
.a.
rojneeių, daugiausia portugaapie portugalų kolonijas. Por miestelius šitokiose aukštu mas skefsai plokštakalnio vi
Atartai, orgaauaeųa auklf> savo .ta-^
J6IS KATALIKIŠKAJAI MOKSLEI
tugalai matyt raidiškai supra mose: pirmos keturios stotys durį per 1100 kilia, n: 2.us:J‘di
rius katalikybės dvasioje. Dabar klausimas,
VIJAI.
čių kitataučių: anglų, vokieto Dievo įsakymų, išreikštų pajūry guli aukštumoje nuo 1 džia žemiau 1,000 metrų, o per
ar leistina pedagoginiu atžvilgiu mokiniui re
čių, belgų ir afrikansų arba
žodžiu multiplicamini: dau iki 10 metrų; bet pavažiavę 350 kilometrų distancijų jis
Šiomis dienomis švietimo ministerija iš ligiškai kultūrinėj organizacijoj įsigyti kata Pietų Afrikos būrų. Po kele
ginkitės. Ir jie nuo penkiolik nuo pajūrio per 15 kini. atsi- j bėga aukštumose nuo 1500 iki
siuntinėjo visoms mokykloms moksleivių or likiškąją pasaulėžiūrą ir auklėtis Kristaus tą ar keliohką žmonių galima
to amžiaus pabaigos visu uo duriame jau aukštumoj© 9711850 metrų. Tai yra pats Benganizacijų reikalu aplinkraštį. Šiuo nepapras mokslo dvasioje T
sutikti dar italų, skandinavų,
lumu baltina juodosios Afri metrų, pasistumkime iš čia guelos plbkštakalnio vidurys,
Atsakymas taip jau rodos aiškus. Ypač
tu aplinkraščiu švietimo ministerija uždaro
graikų, rusų, lenkų, ispanų ir kos pakraščius, kur tik jiems
pirmyn dar 4 kilometrus ir Angolos aukštyn išpusta krū
beveik visas moksleivių organizacijas. Palie mūsų laikais, kada gyvenimas pilnais papik-1 kitų. Didelė gyventojų daugu
pasitaiko
gerų
progų.
jau būsime 236 metrų aukštu tinė, tinkama europiečių svei
kama tik skautų brolijos organizacija, ir lei tinimo pavojų, kada mokinys -iš pat jaunų1 ma yra Bantų šakos negrai,
‘dienų gaudomas visokių tvirkinančių knyg- Į
moje, o pridėję dar 19 klm. katai ir darbui. Visi šitie svei
džiama kurtis meno ir sporto kuopelėm.
pasidalinę į daugelį smulkių ' Toks didelis kraštas, kaip
palaikių, kino teatrų ir pu Auklėjimas kata,
.,
jau būsime pasiekę 631 metrų kieji rlokštakalniai turi apie
Visų pirma reikia pastebėti, kad šis ap f? v j • •
;• -•
i a vi
|tautų ir kalbų. Angolos vidu- Angola, žinoma negali būti
likybes dvasioje, stiprinimas katalikiškų pa-! .
,. . ,
>
(stotis Coroteva). Atsitolinę 80,OOC kvadratinių klm. t y.
linkraštis gana keistas ir neaiškus. Švietimo v.
. .
’ . .
, , , . , ,rio svarbiausia kalba ir tau- visai vienokio klimato ir pa
nuo
Atlanto per 160 klm. Cu- trečdaliu daugiau, negu dabar
. . A ..
...
v,
.
žiūrų taip jau aiškiai reikalingas, kad kiek-’. , .
-i • xministerija aplinkraščiu (!) uždaro visas po- .....
,
.
...
. .ta tai: Umbundu, amerikiečių viršiaus su jo augmenija. Visi
...
. , • •
. . i vienas rimtesnis pedagogas su tno sutiks. Ar ..............
Angolos pakraščiai, kaip pa bal stoty pasiekiame 907 met- tinių ribų Lietuva/ Vakare
litiškai visuomenines moksleivių orgamzaci- |■ nalranlza
, , mnlrim ti Lr. Yvrisriiirofi rironcn
.
. fa « nnsijenierių manymo
turinti
.
; pakanka mokinį tik-prižiūrėti, drausti ta ar
rų aukštumas, o už 330 klm. man kitant gelžkeliu į šituos
, + »
•
k
ai. zii^
milijono Žmonių jūry taip ir krašto gilumoje,
jas ir palieka tik skautų ir meno bei sporto
termometras
‘kitų .įdarytu Kada jam nebos amku, dėl • (umbundietis j,Očin> t. y. Kongo pasieny, yra že nuo jūros stoty Lepi jau būsi- J plokštakalnius
kuopeles. Kas dabar po tokio aplinkraščio
18 į
ko jis tau. tau nedaryti, kada Bažnyčion ir ibun(h;
(Kim- mi, panašiai kaip Lietuva. nie tikruose plokštakalninose gana staigiai nusileido
daryti su religiškai kultūrine organizacija,
Dievo įsakymai bus į antrą vietą nustumti, ‘bundu) Tai
Fafenlieiži ir
ir la
la-^ Šitose žemumoj, .išskiriant 1637 metrai virš jūros pavir- 9 Celsijaus
kuri yra ateitininkai. Ji negali būti uždaryta
turtingapatį pajūrį, klimatas yra kar-į^’
>u klimatai *ger^ to? Dienos metų ir piokštakaldėl -to, kad aplinkraštįLt^SSferomos tiktai kada jom boa uždrausta dalyvauti organika-'
lėin jį
ii Kristaus
..
.....
.
... f min
T.
rijo,, kuri auklėjo
Kristaus mokslo
mokslo dvAsirt.
dvasioj,^
iSreikM
štas, o šiaurėje, arti Kongo u- kai pasikeičia Ir tinka euro niuose temperatūra vidurdie
politiškai visuomeninės.
- ar « policininku pasidarys jam mo- Ljs jr
Ne,urinH aMai pės žiočių, kartu ir drėgni. piečių sveikatai. Apie Lepi ny pakįla iki 26 — 27 C. (80
Sekant valdžios nuomonę reiškiančių Rytojas su savo priežiūra!
F.), bet prie mažo oro spaudi
I
c
. ,
.
t
- mokslinės ir techniškos tei- Tad neaklimatizuotiems euro-Įauga net rugiai, kas yra la mo (tik apie 610 mm.) ir di
spaudoj tikrai aiškėja, kad uždaromi ir ateiti
Senai buvo jspejama Popiežiaus Leono i
ninkai, priskiriant juos prie politiškai visuo XIII, kad' be tikybinio ir dorovinio auklėji- Analogijos. Umbundu kalba piečiams šių kraštų klimatas bai nepaprasta tropikų kraš delio sausumo, ši temperatū
meninės organizacijos. Tatai yra ne tik netei- 1110 “nesveika bus kiekviena sielų kultūra:, suprantania ir daugeliui kitų sunkiai pakeliamas. Bet kraš- tams. Lepi apylinkėse ir len- ra nesunkiai pakeliama^ nors
singa, bet ir nerimta. Jei religiškai kultūri jaunieji, neįpratę gerbti Dievo, negalės pa-1 ""i7rrri.T'v .f —
saulėje ji kautais pasiekdavo
nės organizacijos — K. V. C. nario, kurio vei j kelti r?3 jokios padoraus gyvenimo drausmės, liekama sporto ir meno kuopeles. Į kų sportą? ‘ tinių ir valstybiniu, atžvilgiu? Kas pirmieji ir 42 C. (107 F.),
kimas apsaugotas konkordatu, negali uždary ir, įpratę niekuomet nevaldyti savo aistrų, pavirsta be dorovės, be religijos, kų tiktai nu- j piad.’jo mūsų priespaudos laikais organizuo(Bus daugiau)
ti, tai perkrikštyja jų į politiškai visuomeni lengvai pasiduos gundymams ardyti valsty- rodėme pavyzdį. O menas, jaunuolių, atitrauk ti lietuvius inteligentus, kelti tautinę sąmonę,
miMita
nę ir uždaro. Išeina, kaip tam latviui: jei jam bes tvarką”
tų nuo katalikiško auklėjimo, menas yra, kad ne ateitininkai. Kovose dėl Lietuvos ne
negalima mėsos valgyti, mėsų perkrikštija į
priklausomybės, kuri organizacija daugiau RSOAKopoa ATSAKAI.
Ar neturime tokio auklėjimo pavyzdžių ? trumpai sakant, nuogų moterų paišymas.
žuvį ir sakosi žuvį valgus. Tokia taktika yra Sikarijais (persisamdų žmogžudžiai) vadinaŠtai prie ko prieina ir guli prieiti, kada sia davė savanorių, kieno narių daugiau žu
negraži ir kenkia jos besilaikančių autorite Mic jaunuolius, peiliais subadžiusius einantį
_
______auklėjimo teises, ne vo dėl _
Lietuvos nepriklausomybės! Kiekvie- Federacijos ir Vytauto K-to
valstybė viena pasisavina
tui.
tavo pereigas valdininkų. Iš kokios organi- pripažindama tų teisių ir Bažnyčiai ir šeiniai. į na moksleivių ateitininkų kuopa turi ne po j
Side). Fra
Ateitininkai yra Katalikų Veikimo Cen zacijos jie išėję? Iš tokios, kar rūpėjo tik Vaikas nėra valstybės nuosavybė. Užaugęs vienų sąnarį garbingai padėjusį galvų dėl mū-jnešiniąi mhtyt buvo per vėlai
(išsiųsti, nes redakeijon atėjo
tro narys, Ateitininkai yra Episkopato glo kažkoks sportas, ir per dešimt bedugnių bu- žmogus turi būti ne tik geras pilietis, bet ir su nepriklausomybės.
boje, Ateitininkai yra religiškai kultūrinė or vo nuo katalikiškojo auklėjimo. Kas šių or- dorovinė asmenybė, išpažįstąs tikrąjį tikėjimą
Turint visa tai gaivoje, reikia manyti, *®* laikraštis buvo jau atsganiaacija. Jų uždarymas — yra sulaužymas ganizaciją globojo, Bažnyčia ar valstybė? žmogus. Ir juo bus dorovingesnis, sųžininges- kad katalikų Bažnyčios vadų ir katalikų vi pausdintas.
padaryto su Šventuoju Sostu konkordato. Valstybė globojo ir šelpi1, Bažnyčia perspėjo uis žmogus, tuo bus geresnis ir valstybės pi- suomenės balsas nepaliks be pasėkos. Reikia
Yra stačiai keistas. Ar Vyriausybė ar Epiško ir draudė į ją stoti.
‘lietis. Todėl Bažnyčia ir valstybė turi sutar- tikėti, kad Švietimo Ministerijos aplinkraštis SKAITYK IR PLATINK
I
.
•
*
patais gali nustatyti, ar organizacija religiš- j
Ir dabar, po viso šito, uždaroma religiš- t i auklėjimo srity. Bažnyčios auklėjamasis ateitininkų kuopų nepalies.
TIKTAI KATALIKIŠ
kai kultūrinė, ar nei
(Šio straipsnio Lietuvos vyriausybės cen
kai kultūrinė Episkopato priežiūroje esančio-1 darbas valstybei tik gera atneša,
KUS LAIKRAS0TUS.
Gal ką turima ateitininkams prikišti tau- zūra neleido spausdinti. Red.).
• “Lietuvos Aidas”, vyriausybės nuomonę ji Ateitininkų moksleivių organizacija, pa-1
MMMiaMaiSh— 1. ■„.■■jr ^■miWMMggaraHRgBg»
Betomis. Apie Arabų plačių prekybų su tische Handel der Araber” puslapy 50. i visos Europos pagrindine valiuta. Tuks- we, Warszawa, 1846). Matoma!, kad Kry
Pabaltės tautomis, labui įdomų veikalų Taigi šis faktas irgi patvirtina mano nuo t ančiai Lietuviškų Kapų kursavo laisvai žiuočiai turėjo nemažai Lietuviško sidab
yra parašęs Georg Jaoob “Der nordisch monę kad Kapos Lietuvoje kursavo jau netiktai Lietuvoje,. bet ir įvairiose Rusi ro savo iždinėje.
2) — 1398 m., birželio 15 d,, Vytautas
jos kunigaikštijose, taipgi Čekijoje, Mol— baltiscbe Handel der Araber”, Lei- ]X-me ir X-me šimtmetyje.
(Medžiaga Lietuvos Tautinei
d) Iš pagarsėjusios Plocke iškasenos Į davijoje, Totorių Odoje, Lenkijoje ir Vo- pasiuntė savo vietininkų Petrošių Mantpzig, 1878 m.
Numizmatikai).
b) Visose iškasenose tų Arabiškų aišku, kad Kapos buvo ten užkastos į ie- J kieti joje. Net Kryžiuočiai kaikada dides- girdaitį į Lcurišavą arti Naugarduko,
(Kufiškų) monetų nerandama dideliais mę XII-ine šimtmetyje. ’ Bet tai dar ae- ; nias pinigų sumas apskaičiuodavo Lietu- Minsko rėd. ištirti arkimandrito Misailo
tarto Dr. AL M. RACkUS—
1 puodais, o tik po keliolikų ant syk. Imant reiškia, kad tos užkastos Kapos bnvo- viškomis Kapomis. Iš randamų kronikose skundų, buk Kunigaikščio žmonės nutie(Tęsinys)
I domėn tai, kaj IX-Xnie šimtmetyje į Lie- lydintos ir sukapotos dvyliktame šimtme žinių, darosi įspūdis toks, kad senovėje Ka aę kelių per vieouolyno žemę ir darų vieDevintame šimtmetyje Lietuvoje Į tuvų suplaukdavo ne tūkstančiais bet mi- tyje. Jei musų gadynėje dar 100 metų pa butų buvus lyg ir tarptautiniu pinigu, n uolynu i nuostolių, Montgirdaitis dalyką
įf sidabro buvo labai daug, nes Arabų pir- j lijonais tų Arabiškų monetų, tad yra klau senumo pinigas eina per rankas, tad Lie Keletą įdomesnių Vytauto gadynės kro- vietoje ištyręs, uždraudė žmonėms liesti
kliai atvykdavo į Lietuvą pirkti jiems pa*- simas kur tos monetos dingdavo? Vie- tuviška Kapa kuri savo pavydalo nemai- nikų turinį, kurios liečia Lietuvos pini- vienuolyno žemę Ir tarp kitko pasakė:
geidaujamų kailių, -aškų, gintarų ir kito- J naftinį atsakymą tam klausimui turiu, — nė, galėjo kursuoti bent kelis šimtmečius gus, arba tų kronikų ištraukas čia talpi- “O kurie iš jų šį musų įsakymą sulaužys,
tie užmokės Didžiajam Kunigaikščiui de
nu. r
kių prekių. Su savim Arabai atgabenda- ugi musų prabočiai tas Arabiškos mone- pirui nei į žemę pateko.
šimts Kapų, o mtnns bajorams tris ka
1)
—
1387
1
metais
Vytautas
gavo
iš
Kol vėlybesnės iškasimos ar kiti fak
vo Kufiškus sidabrinius pinigus. Tokiu tas sulydindavo į Luitus.
devinto šimtmečio Kufiškų pinigij Lietu
c) Kaikada su Kapomis sykiu ra»- tai manęs neįtikins jog: klystu, tai vis- Kryžiuočių 900,000 Lietuvišką Kapą at pas”. (Gudų kalboje parašytame origina
voje randama net dabar, ir tai gan tan dama ir Arabiškų monetų. Visiems ar- vien laikysiuos savo nuomonės, kad jau vadavimui sau priderančios Lietuvos. Už le yra: A kotorye s tych sės ,naš sezd pokiai ir įvairiose vietose. Ugi 1909 metais kaiah gailis ir istorikams yra žinoma, IX-me šimtmetyje Lietuvoje Luitai, ir Ka tai Vytautas buvo priverstas užstatan pa rušat, tye dadut kniaziu velikomu dė
vesti Žemaitijos kraštą. — Žinia paimta iš stai rublev, a nam z boiary tri rubli”.,
1
^‘viso pasaulio arkaialogai fcuva susiįdo- kad 1012 metais Arabų prekyba staiga pos buvo apyvartoje.
Vytauto Didžiojo gadyftėje, Lietuviš “KRONIKA Polska? Litewska, Žmodzka — akty Glavnago Litovskago Tribūnais,
minę kuomet Gazdavoj arti Smolensko sustojo ir nuo tų metų daugiau Kufiškų
No. 53. (A.
darbininkai iškasė diilelę mantą Arabiškų j
i
neplaukė. Tą patį pas- ka Kapa taipr buvo pagarsėjusi ir Euro- i YVszystkiej Rusi, Macieja Stryjkovrskle- ' 1398 goda, iz kadgi
Md.l«niu žiedu sykiu .u Kufi.komie uw ’ •»« ir °‘or» Jacob “Der nordiMt “ ***- į pos rinkoje įsigalėjusi, kad patapo beveik go, 1582 r.”, Vol. H, p. 84 (Wydanie no- Vil.’Arch. Kom. T. XI, p. 4).
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PATAI; DIDESNI VAIKAI tė, taip daryti,” kalbėjo rus— DIDESNI KLAPATAI. čiai Piktaitis. “Atėjau parsi---------vesti, tai ir parsivesiu, nuemancipacija,
Namų nepaliečiamybė.

'

■ T-v?

Mergaites pilnametystė ir jos laužysiu išdidumo ragus. Kol

O|

i

t >,•-

da neturi dvidešimts pirmų
metų, tol turiu teisę jų valdy

Atvaizde parodoma kaukė
.
. . .
Tain Tesakęs rietantis na- (mask)> kokias
gengstenai
Piktaitiene sužinojus viskų
SftV0 skryl^lę
krfelo naudoja savo aukoms pasirinapie savo dukterį ir, užsitik.
atsikėlimo sėdė- kusioms raidui. Tokių kaukių
rinus kad nieką bloga neatsiP
ra(jo New Yorko Doliciia už
...
jo, ir ėjo stačiai linkui mie- lad0
IorK° pollclja
tiko, po ilgam pa&ikalbeji- į
kambario seklyčioje, kl“Pusi vien»
!'•mui su Žemaitiene, grizo na- *
J
J ’ klų sandelį New Yorke.
mon pilnai pasitikėdama kad kuname buv° A*1^“ s" Ml'
*_______________
Alicija vakare pareis tiesiog
tsbi bain,5s I»ri»tos. Bet, ■
.......
namon. Bet Alicija t» vakar*
ne^ i° aP«« P™>“ »
bet
namon negrįžo, nepaisant že- Pria dun»’ &n,aitis> paSokęs Pavyko' Abusus,klinaičių pastangų jai įkalbėti nu0
ant knrios sMiyo 1,0 “ sasl"!me du hulu' ..
kad t, padarytų. Ji sakė, kad ir vis« laik» klausėsi’ niako i
JeZa“’ ““nja’ "
pr°‘
nž kokio laiko gal ir grįš, bet nasakydamas- sk,,biai užėj0-‘° .nCt*k° ’
8™k°‘ 8P‘adabar ne; ir, jeigu žemai- >“ “ž aki« ir’ atsist°Ks 8ianc,u bal™' ,Ar ™labae,s
čiai jos nelaikysiu, tai eis kur larP mer«“iSi,) d™» » Plkta“
aPsedo» liaukitės!
kitur, nuo vis, akių, tarp sverimtai> bet “ Pa8iryž,mu>! T“01" P<“. >alku -mamoje;,
timųjų. žemaičiai, matydami praSl,eko:
•
pas-gtrdo .šsigandus,, mertokį nepaprastų krizį, ir, “Atmink, ponas Pikta.!., ganu, nežmoniškas klykimą,,
nenorėdami kad toks šeimyni-,kad
namie- bet avetimuo Kaimynai pradėjo galvas per
nis nesusipratimas kartais ne- 8e namuose' Kiak™»° ž™°- laa8“8 k“8*°“> aaratb k‘a«nžsibaigtų kokia nors nemalo- «aus namai’ tei *> tvirt0™ ~ T*1’ kas .tokl».Pas kaičius
nia tragedija, sutiko jų pas "epaliečiamybės šventovė - dedas, nes pirm, syk per
save palaikyti,
vildamiesi, ' kuri» ioks asmu0’
te,85to da“fal met’ ,Sgirdo lok‘
kad laikui bėgant vis, širdys leidim°’ . neprivalo įžengtų tnukšmų.
suminkštės, jausmų žaizdos nors
ir karalium būtų. y Nutrūko kantrybės styga,
užgis ir Alicija grįž prie sa- tu’ įdaręs man° buto duris žemajtįs> žaibo greitumu, movo tėvų. Taip būt ir buvę, jei raktu nuduoto draugingumo, vė kujoku Piktačiui tiesiog į
ne Piktaičio .netaktingnmas. i^enSei^ ir, savo tokiu elge- pasmakrę ir su tokiu smarkuPiktaitis, vakare sužinojęs s*n P®rženSei v*8*8 mandagu- mu, kad pastarųjam net kinuo savo pačios kur randasi mo ri^)as ir tuomi pasidarei birkštys akyse pasirodė ir
duktė-ir, jos nesulaukęs iki save. netlk . “^Pageidaujamu vįskafi paiįko tamsu, kaip adevintai valandai, ’išsiiMeiSVB&u> bet tiesiog įsibnovė- viiy ,,
,
pas Žemaičius, sakydamas, jog J™*
^°8 t®VaS’
pi
Piktaitis gavo
j,.
.
T
bet, tol kol ji yra po mano
lie»u ruuoiu» guvu
e^M/Mj'dnrp'T'Mti^lP*8^6. mano globoje, ui progos atsikvošėti, Žemaitis,
nXlMk,.d
tavo žiauri ranktt j°8 nepa- pagriebęs viena ranka jam už
(Tąsa Iš pereito ketvirtadienio)

ti

i»

valdysiu.

>>

“Tiv knt SmAo-iia nooiVorS
'Alicija pasiliks mano naTik buk žmogus, nesikarsmanQ sarevboje Ma_
čiuok; su lipšnumu toliau nu- .
’
. .
S«;vt„ tai tas duris? Nešdinkis tuon o vSno^’ S htfk »t-„r Jaus la"k> ko1 d» ""““o k™uZ XX’k t XmaX" >8
gus, nesustpyk su žemaičiais,^
nesveik„;ų ligoninėj.
nes jie yra geri žmones ir
Geda visas galimas pastangas
Aliciios neisiu!” atsutaikinti ir Alicijai

įkalbėti

aPikakl€s, 0 klta ranka uz
kelnių sėdynės, iškuitino jį
lauk iš savo stubos ir naleido
ilauk 16 savo smbos ir paleido
pridėdamas
kUrPe ‘ “j’
Dv,eJV »k>ee pamerkimų laikotarpy, Piktaitis atsirado
priemenės apačioje, prie išlaiu-

piktaitis ’.,Koki4 tu tu. kinių namo durų, lig prasikal-

'"l'cda Piktaiti? noėio na, ri tais« man0 dukteri saT0
“ ‘k”*“8 iSbl°kSta!
Kada Piktautis nuėjo pas
įoilrvH
nriaš f5vn« angelas prie keplos vartų.
Žemaičius, Alicija užsidarė ,namuose laikyh’ Pnes tevus
miegamajam kambary, tėvui Į* buntav^i, mano šeimų “Už tų nebus dovanota!”
nesirodė, nepaisant žemaitie- gritt,utiT Leisk! sakau’
šaukė “^ošėjęs Piktaitis,
nes ir jos dukters, Mitutės, leisk’ tu 8eimoą »rdyt©jau!” grūmodamas kuloku, bet Žemaldovimų kad ji su savo tė-’ “NeleisiUy eik 8au>” atgovė maitis jo negirdėjo ir neinavu eitų namon, arba nors
veide trukčio- tė, nes buvo jau vidun įėjęs,
juom pakalbėtų. Piktaitis prar
raumenis nuo petjjgtkimo.
QrjžaiH stubon, Žemaitis pa
dėjo nerimauti, rankose suki- /<VyTai’ yyrai» nebūkit ma- tgmįjo pįktaičio paliktų skrynėjo savo pernykščių metų
vaikai’ nusiraminkit!” suant krgRiOe paėmęs jų
šiaudinę skrybėlę ir laikas 8uko išsigandus Žemaitienė.
nuįjo pri€ vieno seklyčios lannuo laiko dirstelėjo į takšantį Piktaitis visai nepaisyda- gų, iškišo galvų pažiūrėti, ar
laikrodį ant lentynos virš šie- |mag žemaičio pasargos, grie- toli nuėjęs Piktaitis, kuris kq
noje įmūrytos seklyčioje kro- bg jam ^ž krutinės ir norėjo tik buvo nužengęs ndo šaligat-

Žemaitis ^nuožmiausiu balsu, išmovė j»er gani katinui, kuris pusryčių ,vų butų Piktaiti
j atdarų virtuvės langų nuo ant žvalgėsi, Piktaitis kaip skau
“Piktaiti, te skrybėlė, užsi- rų lubų ir, .nupuolęs ant ce džiai batu ant uodegos tyčia
dengk savo plykę kad sme- mentinio tako, išsjskėtė kai treptelėjo, kad tas, sukniaukęs
i genų liekanos neišgaruotų!” I varlė ir, tik už pusvalandžio nei kiek katinui nesympatiTų pasakęs, paleido skrybėlę, 1 atsigavęs, nurepleno sau į sau zuodama, bet atpenč, džiaug
it lėkštę, į Piktaiti ir, įsitrau gesnę vieta, vilkdamas savo damosi, kad tam paukščių
kęs atgal vidun, uždarę langų. į skaudančių, sutinusių uodegų, budeliui įvyko toks nuotikis.
Užgautais jausmais, sopan 'it pantį. Kanarka, kuri buvo Jeigu tada tas paukštelis bū
(Bus daugiau)
pradėjus
čiauškenti
^avo
ryt

tų
galėjęs
kalbėti,
būtų
pasa

čių žandu ir skaudančiu užpa
kaliu, Piktaatis žygiavo savo metinę giesmę, katino riksmo kęs:
namų link, įpykęs ir kerštu išgandinta), visai nutilo, tik
“Gerai tau, tu biauiybė;
! pašiuręs.
kraipė savo galvutę į visas pu-! būt buvę kur kas smagiau
“Paskutinius
marškinius sės, tupėdama ant supyklėlės, kati netik uodegų, bet ir gal

vio eiti per gatvę.
šuktelėjo į jj:

Feen3frnint

padėsiu, bet tam šunsnukiui
nedavanosiu/’ kerštingai mur
mėjo sau po nose Piktaitis,
tuom pat syk čiupinėdamas
žandų ar neišnertas iš vietos.
Kiek tų vakarų nukentėjo Piktaitienė, jos vyrui namon pa
rėjus, kožnas gali sau gerai
įsivaizdinti.

Ant rytojaus., Piktaitis a.nk
sti kėlė, bet į darbų nėjo. Ne
valgė nei pusryčių, gal iš pik
tumo, o gal dėlto kad žandas
skaudėjo. Tų rytų jis buvo su
rūgęs kai kailių raugas; pa
niuręs, piktas, šnairus. Piktaitienė bijojo jį ir kalbint, tik
apie jį tupinėjo, pataikavo
kad negautų kuloku Į kuprų,
nes jai tas nepinniena. Pasi
painiojusiam po kojų nelaimin

Mėgsta jį visi
Skanus kramtimui

Nedėliomis nuo 2 iki 3 valandų po pietų iš stoties
WCFL 970 kyl. duodami Budriko radio Krautuvės, ko
operuojant Brunswick Co.

Budriko programai iš stoties WCFL kas subata
nuo 6 iki 7 vai. vakare ir kas ketvergas iš stoties WHFC
nuo 7 iki 8 vai. vakare.
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Kad Butum Sveika
Moteris Saugok
Savo Vidurius

VltLIONS OF POUNDJ UjED BV
OUO COVIRNMENT

Ką. moterys privalo daryt, kad
jjj viduriai gerai veiktų? Dakta
ras privalo žinoti apie tai. Todėl
tatai grynas Syjup Pepsln yra taip
geras moterims. Jis kaip sykis tln
ka jų Švelniam organizmui. Tra
tai seno SeimynlSKo daktaro re
ceptas,
kuriuo gydė tūkstančius
moterų ir kuris specijaiiat studi
javo vidurių trubellus.

Dr. Caldwell's Syrup Pepsln pa
gamintas iŠ Šviežių laksatyvlSkų
Soliu, gryno pepsino ir kitų ne
kenksmingų dalių. Jis nesargina
ir nesilpnina.
Nereikia aprubežiuoti senų papročių arba prisilai
kyti nuo tam tikrų valgių. Bet
jis veikia pilnai. Jis iSneSa surū
gusias ir nuodingas aftnatas. Jis
padaro viską ką jus norite. Jis
tinka ir vaikams. Jiems tinka jų
skonis. Duokit kas sykis, kai jų
liežuviai apsitraukę arba jie iSbliSkę.
Kai jums galva skausta, nega
lit valgyti, aitrus arba suttngę;
arba kuomet turite užkietėjimą,
imk to garsaus vaisto (visose aptiekose dideliuose buteliuose), ir
jus žinosite, kodėl Dr. Caldwell’s
8yrup Pepsin yra mllljorių mote
rų mylimas!

kiai. Kaina $185.00 be tūbų. Kiti Brunswick
radios modelis 15, $139.50 be tūbų. Modelis

22 $170.00 be

tūbų.

Dykai demonstruojame Jūsų namuose. Priimame —
j mainus Jūsų senų phonografų arba radių. Parduodame
lengvais įšmokėjimais.

Jos Nieks
Nekviečia
Ar žinot, kodėl jos nieks
nenori?

to visi

perua

Telefonas Boulevard 4705

AttESTttOJG ekJOUCH
TfcT T0 VUALK AVJAV
©vrft.THeae

kas

USTER1NE

1*0 MKTHCR

GOlH, MOM
l TfclPPED
ovea it

Vartok

dien.

Good Riddance
M0«0,WEAe,

O

ISgarga-

liuodaml su Llsterine, išva
Ilgų

A Doctors Family Laxafive

nekenčia.

lysime burną ir užmužlme

Da. W. B. CALovvetA's

SYRUP PEPSIIM

Ji pati to nežino.

Jos kvapas nemalonus.

TUBBY
OOAJl UJMJT MC
•t© G© ov«<i.To
THC CttBCK T©
FlCU,ČM> lt

tvhen aooihlng Zeno f« uaedl
Right from tbe first touch, antisepticį
healing Žemo takes the itching
misery out of mosquito bites, rashes,
and many other skin afflictions. Try
it also for itching, peeling toes.
Bathers and other outdoor folks
thank cooling Žemo for relief from
sunburn. Douse it on ivy-poisoning.
Pimples and dandruff fadė when safe,
antiseptic Žemo is applied. It instantly eases razor-smart. Always
have Žemo nearby wherever you go.
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

GEE, MOM, '
1 DttoPPCO
IT

Het FBUOUIS'.

( MAUASfcD n‘.
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Trečiadienis
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Prašau J Mano Kampelį
Rašo prof. Kampininkas
PBOr. KAMPININKO
v RADIO.

Kaune prie beveik visų lie
tuviškų laikraščių redakcijų
reikėtų pasodinti po vienų
žtaogų, kuris būtų šiek — tiek
“gramo tnas’’ — apie Ameri
kos Lietuvų, ba kitaip telpamos žinios apie Amerikie
čius lietuvius dažnai išeina
anot to liežuvio, — nė velnias,
nė gegutė. Priklodui gali bū
ti kad ir “T.” koresponden
cijos, kurių vienoj pasakyta,
jog New Yorko ir apielinkių
lietuvių Vytauto sukaktuvių
paminėjime daug macės da
vęs “viso BLA.” prisidėjimas.
Kitoj rašoma apie Šendorį,
kad, esu, Bažnyčia tuo skiria
si nuo kitų katalikiškų bažny
čių, kad lietuviai pastatę jų
savo lėšomis, neatidavė savybėn vyskupui airiui, kaip ki
tur tat yra, bet patys jų val
do per parapijos komitetų
Bažnyčia esu viena gražiausių
iš visų lietuviškųjų bažnyčių
Amerikoj,' vertės 5 milijonų
litų.

Komunistų “rojuj” sargai
(komisarai) įveda naujų dar
bininkams “pagerinimų”. Iki
šiol darbininkai galėjo pasi
rinkti darbus, t. y. vaikščioti
iš vienos dirbtuvęs kiton. Da
bar išleistas manifestas tai už
draudė. Pristojęs darbininkas
prie vieno darbo dirbs tol kol
jėgų neteks. Kurie darbinin
kai mėgins keisti darbus tiems
bus taikomos represijos arba
darbo netekimas.

tinį draugų, Dominiką (Siaustų.
Dabar likimas J. Kesminui
atėmė paskutinę viltį, nes D.
Siaustas- minė 14 d. Spalių ir
palaidotas 17 d. Į jo laidotu
vės buvo atvėsę ir nelaimingų
J. Kesminų, kuris klausė ma
nęs, ar žino “Draugas” apie
jo nelaimę, ir ar* aš rašęs apie
jo liūdnų likimų. Sakiau jam,
kad rašiau “Drauge”, “Dar
bininke” ir da įdaviau $3.50,
(likusius pinigus), kuriuos
buvau gavęs nuo “Darbinin
ko” štabo ($15.50), 2 metai
atgal.
Be to, pasakiau jam, kad
“Drauga” žadėjo siųsti vel
tui. Jis abejoja, ar gausius nea
esu, mažai kreipiama į tai dė
mesio. Jo adresas yra toks:
Joe Kesminais, County Asylum, Racine, Wis.

S. S.
AMERIKOS LIETUVIŲ
ŽINIOS.

Roseland, III. — Mūsų kolo
Komuniatiškai tas vadinasi
nijoj gyvuoja gabus p. A. Jo“rojaus pagerinimaso bur
nata. Jisai išrado naujų būdų
žujiškai — darbininkų bau
karstams daryti. Tikisi uždėti
džiava.
savų' dirbtuvę. Jau esųs ga
Tų žinių pavėlinu mūsiškių vęs iš Wašingtono patentų.
tavorščių gazietoms perspaus Karstai Amerikoje labai brau
dinti.
gūs. Graboriai paima už juos
šimtus dolerių. Kų Lietuvoj
kainuoja $15.00 tai Amerikoj
$500.00 Linkėtina p. A. Jonatai geriausio pasisekimo.

LIETUVIAI AMERIKOJE

’

Spalių mėn. 26 <d» įvykstų
paminėjimas Didžiojo Liet.
Kunigaikščio Vytauto mirties
sukaktuvių. Programų, sudaro
vien katalikiškas jaunimas.
Minėtai dienai programa nus
tatyta tokia; istorinis veika
las, "trijų veiksmų drama
“Vytautas Pančiuose”. To
liau vietiniai kalbėtojai kal
bės iš istorijos apie Vytauto
gyvenimų ir jo nuveiktus dar
bus. Toliau dainos deklamaci
jos, misterijos ir t. t.
Mūsų tautos praeitis, mūsų
.turtas. Pažinkime, kaip pra
bočiai gyveno, veikė ir kiek
gero padarė.

Duąuesnle, Pa. — Mūsų raie
stelio gelaiiea fabrikai veikia,
bet darbo neužtenka visiems,
čia gyvenau daugiau 80 lietuviij šeimynų. Keletas vikrusniųjų turi atsidarę įvairius
bisnius. Labai didelė stoka
inteligentų, pasišventėlių. Tau
tinis ir tikybinis gyvenimas
daug nuo to nukenčia. Jau
nimas šalinasi. Bėga iš lietu
kų organizacijų. Labai skau
du. Kai kurie visai pamiršo
savo tėvų kalbų. Teisinasi, bū
siu geri lietuviai ir nekalbė
dami lietuviškai. Didelė klai
da. Prie tautos dvasios, jos
tradicijų, praeities suprati
mo daug sveria kalba; Kas
nekalba lietuviškai — jau yra
tik pusė lietuvio, o pusė kaž
kokio be šviesios praeities
“merikanto”. Laikas susi
prasti.

A. R-tis.

gerb. kun. S. Bystrajo pastangas. O kur vienybė — ten galybė. Parapijos naudai padarytas
“kermošius” davęs
$744,17 pelno. Vytauto sukaktuves turėsime lapkričio 27 d.
Draugijų Sųryšys mano šauniai pasirodyti.
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Baltimore, M. D. — Darbe- 0^87
rVnZ X-Ray Roentgeno Aparatas Ir Tl, .
. , ,
• • I
V
ti apie Phillips zllkas baktertologtabae egzamlnavltusis gerb. klebono pagelbuun (MiĮk of
UAS kmnje
kas kun. d-ras Mendelis labai j gjs nakenksmiugas, veik bt Jus gydyti. tat luaų matant* ir gy
sumaniai tvarko bažnyčios ir skonio, preparatas yra veiks vumas augry* Jum* taip kaip būro
pirmiau. Jeigu kaadtafc au» Ugi) (ku
mokyklos reikalus. Visa dai- imingiausias pašalinime pas rio, tarnų. Inkstų, odos, kraujo, ner
Urdiea renniatlagm.
kirminų,
lioji bažnyčia iš lauko ir iš kūdikių^ ir vaikus tų simpto vų.
uždegimo tanų, silpnų plaučių arba
vidaus nudažyta; taip-gi pa- ^ų, kuriaop paprastai pa Man turit kote uisfc'rfĮtoslea Hkerėjuzl* cbronitkų llgįį, knrĮ ug
, . .
...
.... gundo rūgstantis maistas
taršyta svetaine, pagražmt, vi(turiuQ3^ ^p kvap0 atsi
dytojui, n«aUd«Uo)Ut
gėatėje pas.
mokyklos kambariai, kiemas; (Jayįm^s rūgštimi, tankus vė
duoti mokyklai ir kiti pato- mimas, karščiavimas, diegliai
gumai. Visi džiaugiasi gražia Kaip liuosuotojas jis veiku
mokykla, tik vargas, kad mo- švelniai, bet tikrai, kad ati
kinių skaičius mažėja. Nema- daryti mažulėlių vidurius lai
nykit, būk) lietuviai Baltimore j»
kudl
nyksta. Ne; jie tik serga sve- jįaukštelis Phillips Milk o:

Pasauliniame kare

Kapitonas

LIETUVIS
» vai.

kortuose—nuo S 1*1

Stttetemi* ate a. iki

p

s

52 East 107tb Street
Kampa* Michigaa $veau»
paibųąo 6950-Nanjiu Pult. art
Mieste ofise pagyd- į sutartį

127 North Deącborn SA

KataergaJ* uDsalJuidarytL

j.avo|i*is
1»N». i* sdk Sk Hm. MSI

Speciąlistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSfOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS
YRA. Sneelaližkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ic pūslė*. uinuodijimų kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, gaivos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklė* skaudėjime Ir pas
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo jus ižgydytl, ateikite čia ir
persitikrinkite, k* jis jums gali padaryti. Praktikuoja P«r dauge
li metų ir iSgydo tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VAL. nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. ir 5-P r. r. Medėllomie lO-l*
oos w«rt to M.
Kampas Keelcę Ąve.,
Tct ęraurtašą. fcB7»

«

advokatas
vtimrai.
„41 30. HALS-tfiD STREĘT
tat Vi»Mi» m„

T-» Tat vak. apajt Panedėllo tg

Drauge
1. Diearattt* "Drauga*" paeiekla iymtauaius lietuvius, kurte
gali su Tamsta padaryti gerų bizni.

2. “Draugas’’ yra organizuotų lietuvių katalikų organaa Jis
atstovauja kaUliUMtą mint] Išeivijoje. O kur organizacija — ten
galybė.
2. Dienraštį "Draugų” skaito tūkstančiai Šeimynų ne vien Chlcagoje. bet visoj Amerikoj ir Europoj.
JeUp> norite greitai 13du«U nnomon: ngmus, kambarius, frtru
dilų, parduoti lotus, gauti naujų kostamerių — garslnkitės “Drau-

2Kk
8feA Stntf.
Arti Uteritt 8trwt
Telefonu GonoL 255®

DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avenue

Tel. Roosevelt 7791

Valandos 9 ry^fi,

kasa. Bsntiaav

iki 8:00 vahr Pėtnyčfo-

♦ima oetore r>ųff»r« his chętf agsin ųaa l.

S*tT«0rto
NouVu Fouęov eų.v

(
SūU.

valu.

MfBLU UKJva

*-»_

vJ'Th
TU

- ---- -

UUItUk.

i■

e*HT TUIMH.
e.-roMc.«r: ,

caztoou

i

1^

daktarų negal*jo p««ib4t
te. kM «• »«*** taUMto

Jonu Spirgutis.

Koncertas pavyko.

Spalių 19 d., L. Vyčių 102
kp. choras, Lietuvių svet., iš
pildė gana įvairų programų,
kuris susidėjo iš dainų, kome
Radio Stotis AJJ.
dijos “Kas Bailys”, muzikos
X Spalių 26 d. Chicagojc ir šokių.
bus iškilmingas D. K. Vytau Visų programų prirengė
to 500 m. sukaktuvių paminė muz. J. Jankus. Tai pirmas
jimas. Visi cifeeriečiai ruošia jo pasi/odymas su Vyčių cho
si
dalyvauti
parodavime. ru. Sugebėjimas per tokį trum
Ciceriečiai susivienys su west pa laikų tiek visko prirengti,
sidiečiais ir kartu važiuos au tai reikia turėti nepaprastų
tomobiliais į Auditorijų.
gabumų.
X 6v. Antano draugijos 6v. Antano parapijoje vei
pirm. J. Grybauskas su iš kimas, įvairūa parengimai, yrinkta komisija labai nuo- pač vadovaujant p. Jankuj,
džiugo, kad jau parėjo visas visados bus sėkmingi. Taip
orderis iš Texas valstijos. Vi sprendžiu iš pirmo vakaro.
sos žąsys baltos, kaip gulbės. Patartiną jaunimui rašytis
Jos bus suvartotos draugijos prie L. Vyčių choro, kur vi
metinei vakarienei, kuri į- sados rasite užsėmimo sulig
savo gabumų.

pa Pttna Jt»gzamtaM*mo,
pyrtt laika kr pinigu*. D*

timomis ligomis. Mano, būk Magnesia atliekai darbų pusėi
Dayton, Ohio. — Mūsų svetimos mokyklos jų vaikus paintės kalkių vandens neu
mieste skaudžiai jaučiamas išmokins geriau lietuvių kai- traliaavimo karvės pieno ku
bų suprasti. Tėvai, kurie sa- dikio maitinimui ir Bepilei
nedarbas. Kaip žinios skelbia,
vo vaikams išplėšiate lietuvys- «•.■*»»»«*• «•*»}
esu 3,27% gyventojų be dar
bo, t y. 6,564 žmonės. Aišku, tę w re S.rdelre, kūne naiki- plafiai lšai5uinti ^geidžioj
ne visi,- kurie pirmiau sakėsi nate savo tautos ir Tėvynės knygutėj “Useful Informa
turį darbo, šiandie dirba. Bet medę savo vaikuos, siųsdami tion“. Ji bus pasiųsta junu
lietuviai yra apsukresni ir juos į airių ir kitokias moky- DYKAI. Rašykit The Phillipi
klas, nelaukite, kad jus mokės Co., 170 Variok St., New York
pakantresni, tad gauna leng
viau darbo. Visi laukia ge sūnūs pagerbti, kuomet jūs
nemokate savo praboj imj,
MTO
resnių laiku.
kalbos gerbti. Amerikoniškais of Magnesia. Daktarai jį pri
Šv. Kryžiaus par. gražiai “airiais” virtę, jie tik pasi-’ rašinėja per virš 50 metų.
laikosi. Draugijos nuoširdžiai
remia darbštaus
klebeno

prelekcijas, trečiadieny, spa
lių 29 d., šv. Antano parapi
jos salėje. Prelekcijos prasi
J»»natvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vii
dės tuojau po pamaldų.
, HPRYzO jums grįžti. Skausmai, dėl inkstų kepenų ar poalžt
Pretfekcijos bus vienos iš įs "D A netvar^°®» Jus4 smagumo įieužmuš. pūdingiausių. Jas duos Caitjtt
Ę , lY Naujoj medicinoj pažangorf dėka, ši sena
goj ir Ciceroj gerai žinomas
ZAl TA gyduolė, kuri virš 200 metų livJV/JLzLr geniams gelbėjo, padaryta maDr. Biežis.
Visos moterys ir mergaites
kviečiamos atsilankyti ir pasi
-o? JS
tikrąsias ir neimkite IYFT'VI Z\Q
mokyti daug sveikatai reika
—
”
^<1
kitų.
Vaistinėse trijųLrUEzLl VU
lingų dalykų. O gal turite
'dydžių.
Ieškokite
“
Gold
Medai
” vaido kekvienoje* dėžutėje.
klausimų, apie kurios jau se
nai norėjote žinoti? štai, pro
ga! Nes Dr. Biežis atsakinės
į vistis klausimus.
Ateikite visos, o užtikrinu,
jog nesigailėsite.

J. Krasauskas.

tMorlu*. nekjaoe Jųgų *A*
kta, ar kur skauda, bet pa/
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Telefoną* Yards UIS

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

STANLEY P. MAŽEIKA

VYTAUTO RAUTO VALAN IŠ &ĄJUNOIRČIŲ VEIKI
DA.
MOl

TeiefPM* GrovehlU 8391

DR. A. 6. RAKAUSKAS

Dldąlė grali koplyčia dykai

n& WE8T 18 STREET

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

Praeity pirmadienį iš WHFC
Roosevelt 7111
girdėjome Vytauto Radio Va
landą, kuri, daug gražaus įspū
J. Lulevičim džio — padarė į klausytojus.
GRABORIUS m
BALSAMUOTO/A8 Dainos ir kalbos ir lietuviams
Patarnauju inde- priminė apie mūsų tautos didoto u miestelių Vyrį ir amerikiečius su juo
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui. supažindino.

A I:

D A K T A

CH I CA G O J E

GRABORIAI:

Weat> Side. — Moterų

Sų-

DR. J. J. KOWARSKIS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Ofiso Tel. Victory 3687

Ot Ir Rez. Tel. Hemlock 3374

DR, J. P. POŠKA

Gydytojas ir Chirurgas

Oflaa* 2403 WBST 93 STREET
2433 W. MARQUETTE ROAD
Kertė 80. W«*tern Avenue
3133 S. HALSTED STREET
TeL Prospect 1028
Nuo I -r n V»t ryte- Nuo 3 vųl. -r
Antra* ofisą* Ir
Rezidencija
4 Ir 7 UU 9 V*L vakare.
Resldenclja 2859 Bo. Leavltt lt
TeL Canal UM
I 6504 S. ARTESIAN AVE.
Seredomls nuo 9 — 13 vai. ryja.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Valandos:
8-4
po
platų
Ir
7-9
▼.
v.
Nedėliomis pagal sutartu
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-4 pe
NedėlioJ peg&l susitarimų
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo- 8-9 vak.
.Šventadieniais
pagal sutarimą.
Ofiso Tel. Virginia 0084
Telefonas
Boulevard
1939
Rezidencijos: Van Buren 6851
Republlc 8444
TeL Canal 6764

gos 55 kuopa laike vasaros
tarėjo truputį atostogų, ku
Turtu automobilius visokiems relpriel:
riose, tiesa, turėta du gražūs
savybės išvažiavimai. Taigi
3319 AUBURN AVENUE
dabar, po visų smagumų, ma
Chicago, Illinois
noma vėl nejuokais sukrusti
prie darbo. labiausia smagu
Dr. S. A. Brenza
žymėti, kad ši kuopa auga nau
8193 8. Halsted
Padainuota
ir
naujai
sukurlietuvis graborius
8 L Chicago, IU.
Ofiso Valandos:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
joaiis narėmis, kad ir per pa
Patarnauja laidotuvėse kuoplglauTeL
vtetsap
hm tas Vytauto himnas, kurio žo
4143
Archer
Avenue
rta. Reikale meldžiu atslšauktL o
» iki 12, 1 iki 3 d. ir «:30 iki
starąjį susirinkimų spalių 12
GYDYTOJAS,
mano darbu busite užganėdinti.
—-------- •------- džius parašė L. Šilelis, o mu
Vėl.: 11 ryto Iki 1 po pietų
9
:30
vakare
CHIRURGAS
d. į kuopų įsirašė 3 naujos
3 tkt 4 Ir 4 11d S ▼. v.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2511
zikę, komp. A. Pocius. Jį dąi
I.
J.
ZOLP
IR OBSTBTRIKAS
Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 1608 S. ASHLAND AVENUE
2314 West 23rd Place
narės, kurios yra energingos
navo
Vytauto
Radio
Kvarte

Namų Ofisas 8413 Krankliu Blvd. Netoli 46th St.
Gydo
staigias
Ir chroniškas Ilgas
Chicago, III.
Chicago, Illinois
GR4.BOR.IUS IR LAIDOTUVIŲ
ir žadančios prisidėti prie
Val.; nuo 8:39 iki 9:30 vak.
vyrų, moterų Ir valkų
VJ0DSJA8
tas.
Žodžiu
tinkamumas
ir
pa
SKY RIIJS
kuopos gražių darbų, t. y. pp.
DARO OPERACIJAS
sisekęs muzikos parašymas
1439 S. 49 Court Cicero, ĮH.
1650 We«t 46th Si
Ofiso T*L Victory •»»»
Nevadomskienė, Masalskienė R« Tei. Midway 5513
Tel. Cicero 1937
šį himnų padaro gražiu, gyvu
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezidencija* Tel. Dveael 9X91
Kampas 46 th Ir Paulina Sta
ir Jurkšienė. Pastaroji net iš
pietų Iki 8 vaL vakaro.
Tel. Boulevard 5208 - 8413
ir, be abejo, jisai visur mielai
Nedėliomis Ir seredomls tik
New
Haveno,
Conn.,
atvyku

Nubudimo
valandoje kreipkitės bus dainuojamas.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Iškalno susitarus
Kvartetas
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
si. Kuopa džiaugiasi naujo Oakley Avenue Ir 2 4-tas Street
kai.
mandagiai, gerai Ir pigiau ir daugiau patriotiškų dailių
Ofisas ir Laboratorija
Telef. Wllmette 195 arba
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
Rusas Gydytojas ir Chirurges
mis jėgomis.
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
Ir X-HAY
CHB3AGOJE
padainavo.
Gražiai
solo
dai

Genai
1718
Moteriškų. Vyriškų
dykai.
Iš pereitų kuopos protokolų Valandos: 3 Iki 4 p. p. Panedėllals SpecteMstas
Laidotuvėse pa
2130
WEST
22nd STREET
Vaikų
Ir
risų
chroniškų
ligų
navo p. K. Sabonis. O p-lė Ge
tarnauju
geriausia
Ir Ketvergals vakare
da
karty
pasidžiaugta
gra

CHICAGO
Ir pigiau negu kiti
Ofisas 3103 So. Halsted 8t
novaitė šidiškiutė, a. a. Oneih
todėl, kad priklau
žiomis
įvykusio
kuopos
“
bunKampas 81 Street
sau prie grabų 16Pocienės mokinė, žavėjančisįi
UNDERTAKINO CO.
ilrbystės.
co party” sėkmėmis, nes pel
VALANDOS: 1—8 po plet. 7A vak. Tel. Lafayette 6793
padainavo porų dainų a. a.
OFISAS
P. B. Hadley Llc.
no liko 142 dol. Garbė ir nuo 4919 80. MICHIGAN AVENUB Nedėliomis Ir šventadieniais 19-12
(58 West 18 Street
Koplyčia Dykai
Pocienės
atminimui.
Apie
Vy

Tel. Kenwood 6107
Telef. Canal 1174
710 ĮVEST 18th STREFT
pelnas
priklauso buvusiai
Valandos:
ĮKYRIUS: 1388 8.
tautų lietuvių kalboje platokai
Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:
Halsted Street, Tel.
Canal 3181
PRANEŠIMAS
“bunco” komisijai pp. M. DoVai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Nuo 4 Iki 8 valandai vakare
Victory 4988.
kalbėjo p. L. Šimutis, o anglų
v
brovolskienei, Karlavičienei ir apart šventadienio Ir ketvlrladiento
Office: 4459 S. California Avė.
prof. Frank B. Mast. Anounce
Brazaitienei kurios tiek daug i "
Oi*
loAL'
"
gydytojas
ir
CHIRURGĄ!^*
1
j
Nedėliojo pagal sutartį. \
PEone Boukvard 4139
2924 washington atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai- Į
LIETUVIS GRABORIUS ris p. J. Bulevičius skelbi dirbo, tat ir tiek daug pelno 4901 — 14 st.
,
, T* 4.
1
1 f 1T-12. 2-4, 7-9
12-2. 4-6, Blvd. Ciu — viršuj Belsklo-Rakščio aptle- l'
muose minėjo Vytauto vardų a padaryta,
is to pelųo 100 dol. Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2459-2451 kos) po num. 2423 West Marųuette Į
Nauja graži koplyčia dykai
Rd. Valandos: nuo 2 iki 4 po plet
bejose kalbose, žodžiu, ši va jau įteikta parapijai, kad
Tel. Prospect 1930
GRABORIUS
4256 SO. MOZAET ST.
kuopa
taptų
garbės
nare
mi

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 '
landa savo turinio patriotine
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6.
Tel. Virginia 1290
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
nint
parapijos
25
metų
jubi

Husų patarnavimas
iki
8
vakare.
TeL
Boulevard
7820
X — Spinduliai
nuotaika ir rimtumu yra tikvisuomet sąžiningas ir
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros- t
Rezidencija
V
liejų.
nebrangus, nes neturlOfisas 2201 We*t 93nd Street
rųi pažymėtina ir ilgai-minėtu
m ..
.. .
, . ,.
Weat 12 P1Nedėliomis pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
e lSlaidų užlaikymui
COf. So. LeavUt St. T«L Canal 4222
Toliau
priimta
kvietimas Į TeJ. .Ctareo 2888
Susitarus tarti.
yrių.
na. Jų suruošė dienraši' iš klebono — pasidarbuoti pa
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Avenue
Tel. Republlc 7999
LIETUVIS GRABORIUS
Ofisai
ir
Res.
Boulevard
5913
Nauja,* graži ko
“Draugus” ir Peoples F
TeL Hemlock 8700
Valandos 1 — 1497 — <▼. w
rapijos rengiamam paukščių
Ofisas
Rež. Tel. Prospect 0610
NedėlioJ: 10 — 12 ryto
plyčia dykai.
ture Co.
bazare, Į tų tĮ&ibų išrinktas
4603 S. Marshfield Avenue
3307 AUBURN AVENUE* *
R. KL
darbščiosios parės O. Budri >464 80. HALSTED STREET
^el. Canal 0257 Res. I>ro«»
9669
Tol. Boulevard 9177
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
'Ofiso
valančios
nuo
1
iki
3
po
kienė, A. Konrckienė ir P.
!■»
H—..........
Ofisas 6155 South Kedzie
pietų ir 6 iki 8 vai. vakare
Rez. 6622 8. Wihpple
’ Dobrovolskienė.
Res. 8291 S. WALLACE STREET
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
Priimtas kvietimas ir nutar-I
i
Gydytojas ir Chirurgas
AKIŲ GYDYTOJAI:
ta dalyvauti p. Vaičiūnienės |
J
1821 SOUTH HALSTED ST.
Tel. Wentworth 3000
t pagerbimo vakarienėje. Kartu
S°. Arteslan Avė.
Rez. Tel Stewart 8191 RezWett<*fa
'priimta ir komisijos kvietimas
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų
(kad kuopos choras dalyvautų
6 iki 8:30 vakare
j to vakare programoje,
Gydytojas ir Chirurgas
iĮ Priimtas kvietimas Lahda6558 SO. HALSTED STREET
rių Sąjungos dalyvauti Seime.
Perkėlė savo ofisą po numeriu „
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Atstovauti kuopų apsiėmė O.
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Budrikienė ir Simonavičįenė.
LIETUVIS AKIU
SPECUALISTAS
Seimui aukų paskirta 5 dol.
DENTISTAI Dilovų, Moterų Ir Tyrų Ugų
SPECIALISTAS
Nutarta dalyvauti Vytauto Palengvins aklų {tempimą kurt*
VeLt ryte n*o 19—18 nuo 9—d pų
pietų: T—8:99 vakare
esti
priežasthngalve*
skaudėjimo.
Tek Boulevard 7941
apvaikŠčiojime, spalių 26 d.
Nedaliomis 19 iki 12
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotumm m w lfV-Yf-1 |A
Tai tiek šį kartų iš kuopos m, skaudamą aklų kartų. Atitat[IK L / Wį/H |\
Telef. Midway 2880
sau kreivas akis, nuimu cataractua
darbuotės. Yra vilties, kad to Atitaisau
trumpų regyste Ir toHmą
DENTISTAS
Tel. Boulevardl 1401
1545 WEST 47 STREET
liau dar daugiau bus veikia ^ate.
ma, nes darbų netrūksta. Be
galo linksma, kad į kuopos
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeri*
susirinkimus pradėjo lankytis Speciale atyda atkreipiama moky
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
3343 S. HALSTED STREET
į skaitlingai narės. Pereitame kiše vaikučiams.
ToL Canal <322
' į. • ~
•? ’ t
navimą.
jg ; t
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
(susirinkime buvo net 20 na Valaado* aue 19 ryto Iki B
7—9 vakare
kare. Nedėliomis nuo 19 ryto Iki
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
rių. Taigi, brangiosios, nepa 19 po pietų.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
■ DENTISTAS
mirškime ir toliau kuopos su
Kainos pigesnės, kaip kitur
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus
2201 WEST 22nd STREET
sirinkimų skaitlingai lankyti.
4712 8. ASHLAND AVĖ.
T«l.

S. D. LACHAW1CZ

DR. T. DUNDULIS

DR. R. C. CUPLER

J. F. RADZIUS

BUTKUS

RAČKUS

DR. A. A. ROTU

A. L DAVIDONiTm. D.

DR, A. J. JAVOIŠ

DR. M. T. STR1K0L

A, PETKUS GO.

A, MASALSKIS

DR. S. BIEZ1S

DR. S. A DOWIAT

EZERSKI

£

DA A. J. BERTASH

Į—!

DR, B. ARON .

■

! DR. P. Z. ZALATORIS

DA VA1TUSH, A P. A

DA H. BARTON

DR. CHARLES SEGAl

Ambulance Patarnavimas

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. 6.1. BLOŽIS

aprengimui mirusiųjų.

•

Ta pati.

Nuliūdimo valandoje, pajaukite mus; mes visuomet suteiksime juras man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.

RECEPTAI

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yard« 1741 ir 1742

T.A.D. PRODUCTS

JOHN SMETANA 0. D.

Ofisą* ir Akinių Dirbtuvė

4712 So. Ashland Avenue

756 West 35th St

VaL • Nuo 9 ryto iki 9 vakar*

Kampas Halsted St
Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

T. A. D.

SKYRIUS
/
4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727
Aklų Ekspertas Ir pritaikymo akinių

Platt Bidg.. kamp. 19 St S aukšta*
Paetebėklt mano iškaba*
VaL 9:89 ryt Iki 8:89 vak. Seredo
mls 9:39 iki 13 v. Nedėliomis nėr
skirtų valandų. Room t
PįBons Canal 9132

T. A. D.

Tol. Cicere 1169

DR. OUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS
Vai.: kasdien nuo 19 v. ryto iki
vai. vakare
Nedėliomis pagal sutarti

Cicero, III.

DR. S, ASHER

1801 B. ASHLAND AVENUE
Tet Boulevard 3201

IŠ RUSIJOS

3133 S.

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — lt pietų ir
nuo 9 iki 7:30 vai. vakare. «

Ar jau žinote kas sutaiso 4847 W. 14 ST.
pilveli Ir pilvą sugadintą?
T. A. D. per 8 metu* Jau
pataisė kelis tukstanClus,
Tel. Cicero 3992
o dar milional nežino.

OPTOMETRIBTAB

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

Valandos Nuo 9 iki 13 ryto
nuo 1 Iki 9 vakare
•eredoj pagal sutarti

DR. A, P. KAZLAUSKIS

CHICAGO. ILL

Didysis Ofisas:

Tel. Boulevard 7589

, DR. HERZMAN

Gerai lietuviam* žinoma* per 29
metu* kaipo patyrė* gydytojų*, chi
Nuo Reumatizmo, geriausio Daktaro
Tel. Tard* 1829
rurgas ir akušeris.
Iš Europos dėl šmeatų. katra liga
daugiausia žmones kankina Amerikoj. DR. G. SERNER Boulevard 7519
Gydo* staigia* ir chroniška* li
Rez. Hemlock 7891 ga* vyrų, moterų ir valkų pagal nauGYDUOLES, kurios yra sutaisytos
pagal viršuj minėtų RECEPTŲ yra LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
auslu* metodu* X-Ray ir kitokiu*
elektros prietaisu*
naudinga* vaistas, kokias žmonių
mokslas galt pasiekti.
Ofisas ir Laboratorija
Kaina 81.00, gaunamos pas:
DENTISTAS
Netoli Morgan Street

3133 SO. HALSTED ST.

PAGRABŲ VEDBJA1

(Kampas Leavltt St.)

Tai dabar yra laikas pra
dėt Kaina 91.99. Reika
laukit aptiekei arba Uo
DHNTJ8TA8
stai ta
4961 W. 148t.
' Cicero, IU.
Viršuj National Tea store
Halsted St., Chicago Valandos: 10 vaL ryto Iki 9 vai.
vakare Ned. susitarus
T. A. D. Product

Tel. ofiso Canal 3110 Rez. I
3239. arba Randolph <909.

Skard

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 ^0. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 9209
«
VALANDOM:
Nuo 19 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 Iki 13 dienų

DRAUGAS

6

VYTAUTO DIENA CHICA60J SPALIO 26 D.

Trečiadienis, Spalio 22, 1930

rengė Ant galo kalbėjo pati kai-, P
KNYGELĖ APIE VYTAUTU josPoM.pasišnekučiavimo
Sudeikienė ir M. Pauk tininkė; dėkojo visiems susi-'nos

Antanas Pocius, “Dai- rado tvarka. Visi komisijų na
choro vedėjas, kaihėda- riai turi atvykti su savo ra
mas apie choro darbuotę ši portais, kad vaikštynių dienų
taip išsitarė: “Nors jau ilgas mums nieko netruktų.
laikas, kaip su choru darbuo
Juozas Blankus,
juosi, niekad nesu turėjęs pra
Komiteto Koresp.
gos mokyti tokio smagaus
veikalo, kaip dabar. “Cukri Moterų Są-gos Chicagos Ap
nis Kareivėlis” turės mūsų skričio rengiamo vakaro p. M.
visuomenėj nepaprastų pasise Vaičiūnienei pagerbti komisi
ja turės savo susirinkimų ket
kimų.”
virtadienio vakare, spalių 23
Šis vaidinimas yra taip įdo
d., pas komisijos pirmininkę
mus, kad publikai šis vaka
p. Petrošienę, 1615 So. 50th
ras,, kupinas dainų ir dainelių
Court.
ir pamargintas visokiausiais
Visos komisijos narės pra
juokais, pralėks begalo grei
šomos susirinkti, nes randasi
tai. Jau trys mėnesiai, kaip
reikalų, kurie reikia aptarti.
choristai, kurių yra gana di
Rengimo Komisija.
delis būrys, lavinasi dėl šio
vakaro.
Marąuette Park. —šv. KaKitos operetės šių žiemų jzimiero Akademijos Rėmėjų 8
choras nestatys. Bet šis bus ti sk. turės extra susirinkimų
krai šaunus vakaras.
trečiadienį, spalio 22 d. para
Dainininkas.
pijos kambarys tuoj po rožan
činių pamaldų. Visi prašomi
susirinkti, nes yra svarbių
reikalų aptarti.

Iš Lietuvos tik kų gavome štienė visus pakvietė prie la rinkusiems svečiams.
įdomių knygelę apie Vytautų. bai gardžios vakarienės, kuri
Ponia Čepulienė yra žino
Apie tų Didįjį Lietuvos Ku buvo paruošta ant dailiai pa ma kaipo viena veikliausių
nigaikštį aprašyta plačiai nuo puoštų gėlėmis stalų.
moterų Town of Lake. Veik
pat jaunystės iki jo amžiaus Vakarieniaujant p. Jadvygai visose dr-jose vienose pirmi
IŠ DIEVO APVEIZDOS
galo.
.
/ da teikta didelis kašikas gė ninkės, kitose pareigas eina.
PARAPIJOS.
Veikalas aiškiai įdomia len lių nuo jos draugių.
Visados randa laiko ar tai
Kaip jau yra žinoma, Vy
gva kalba parašytas. Parašė Po vakarienės sekė sveiki Bažnyčios ar tautos labui dirb
D. L. K. Vytauto 500 metų
tauto apvaikščiojime, spalių
Prof. Dr. J. Totoraitis. Kaina nimai ir linkėjimai.
sukaktuvių paminėjimo drau
ti. Ilgiausių metų p. Jadvy
26 d., apart vieno bendro miš
Ponia M. Paukštienė, tarus
tik 15c. Kreiptis
gijų atstovai laikė susirinki
gai!
raus choro, kurį sudarys OhiDRAUGAS PUB. CO.
įžangos žodelį, toastmasteriau
mų, spalių 17 d.
Viešnia.
cagos ir apielinkės parapiji
2334 So. Oakley Avė.
ti pakvietė “Moterų Dirvos”
Susirinkimų atidarė pirm.
niai chorai, bus ir vyrų cho
redaktorę p. Sakalienę, kuri
Chictųp III
J. Grisius, o nutarimus iš pe
ras.
nuo savęs išreiškus linkėjimus JAU PRAPLITO TIKIETAI
reito susirinkimo perskaitė
Todėl, vyrų choro repeticija
“CUKRINIO KAREI
rąšt. O. Zdanevičiutė.
Ačiū ir už aukas kokias kas p. J. Čepulienei, pakvietė kal
įvyks rytoj, spalių 22 d., Šv.
bėti kun. A. Linkų. Savo kal
VĖLIO”.
Mūsų kolonijos vaikštynėse Jurgio par. mokyklos Music yra davę.
boje kun. Linkus apibudino
dalyvaus šios draugijos: Am Room, 8 vai. vakare.
Širdingas ačiū visiems bizp.
Jadvygos Čepulienės dar
žinojo Ražančiaus, Šv. Onos,
L. Vyčių “Dainos” choro
Visų parapijų chorų vyrai ceriams, kurie ir-gi nemažai buotę visose organizacijose.
Šv. Jono Evangelisto, Šv. An malonėkit laiku susirinkti.
nariai dėl ruošiamos operetės
pelno padarė.
*
Toliau
sekė
sveikinimai
ir
tano, šv. Marijos Panos Rožan
“Cukrinio Kareivėlio”, lap
Ačiu visiems parapijonams
Mišraus choro generalė repe
linkėjimai:
Moterų
Sųjungos
čiaus,□, Akademijos Rėmėjų 5
kričio 9 d., Lietuvių Audito
ir geros valios žmonėms.
ticija įvyks penktadieny, spa-J
centro
raštininkės
p.
Vaičiū

sk., Apaštalystės Maldos, Susi
Draugijos, kurios daugiau
rijoj? jau pasiėmė tikietų ir ylių 24 d., Šv. Jurgio parapijos
nienės,
p.
Eudeikienės,
p.
Pet

vienijimo R. Katalikų Ameri
ra pasirengę patarnaut .vi
sia padarė pelno gaus dova
svetainėje, taipgi 8 vai. vaka
rošienės,
p.
Maziliauskienės,
koj 101 kp., Labdarybės 4 kp.,
siems, kurie nori išgirst gra
nas per parapijos vakarienę,
re.
p.
Volterienės,
p-lės
BartkaiMoterų Sųjungos 3 kp., L. Vy
žių lietuviškų dainų, kurias
kuri įvyks 30 d. lapkričio. Ta
Visus
choristus
meldžiame
įtės,
p-lės
Kalvaitės,
p-lės
Ma

čių 4 kp., Marijonų Kolegijos
sudainuos didysis “Dainos” Dievo Apveizdos Parap. —
da pasidžiaugsime visų metų
sitemyt
laiką,
ir
vietų
ir
pas

žeikaitės,
p.
Kinčinienės
ir
to
Rem. 26 skyr., Tretininkų,
choras; visiems kurie taip pat D. L. K. Vytauto 500 metų
darbo vaisiais.
kirtame
laike
susirinkti.
vakaro
rengėjų,
M.
SudeikieSusivienijimo Brolių ir Sese
mėgsta linksmai praleisti va mirties sukakt. paminėjimo
Tegyvuoja Nortli Side, darnes
bei
M.
Paukštienės.
Be
Muzikos
Komisija.
rų Lietuvių, Angelo Sargo,
karų, pamatyti virš puse eini- draugijų atstovų ir valdybų
•bšti kolonija ir visos jos dra-uto,
p.
J.
Cepulinė
daug
gavo
to iSsilavinusių loSėjų
Ministrantų, Nekalto Prasidė,
--------paskutinis susirinkimas bus
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ir
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jimo
mergaičių,
Alumnų, vaikštynėse, gražiai pasipuo- Vienas iš parap. komiteto.
šiandie, spalių 22 d., vakare
lefonu nuo profesionalę.
vraIti Chicagos lietuvių sek. po pamaldų, knygyno kamba
Skautų, bernaičių ir t. t.
šusios.
Be daugelio dovanų, įteiktų mingiausio choro rOTgi8mame ry. Kviečiami visi atstovai su
WEST SIDE ŽINIOS.
Programos komisija prane
So. Chicaga su savo klebo
p. Čepulienei, pažymėtina vie- vakare
sirinkti. Reikės nustatyti pašė, kad- sėkmės geros. Einant nu Urba ir-gi prisidės prie mū j
na
—
“
diamond
dinner
ring
”
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X Antanas Laurinaitis ser
per biznierius nusiskundžia sų, West Pullman taip pat.
ma lietuvių biznierių nepalan
Pranešimus darė ir P. Va- ga plaučių nusilpimu ir trys
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:
mėnesiai gydosi miesto džio
kumu, išskiriant keletą. Skel lukis ir J. Blankus.
Wm. J. Kareiva
bimų daugiausia surinkęs iš
Savininkas
Paskutinį sus-mų nutarta vininkų sanatorijoje.
Del' geriausios r ų&les
X Aušros Vartų mokyklo
svetimtaučių. Matom, kokie laikyti spalių 22 d.
ES
Ir patarnavimo, Sauje dabar mokosi 133 šeimynų
lietuviai patrijotai. Sakoma—
Budavojam naujas namus,
Namų Statymo Kontraktorius
Pageidaujama,
kad
tų
dienų
vaikai, viso 216 mokinių:
savas pas savąjį, o čia norams
Statau Įvairiausius Dainiu prieinama dirbam cemento darbus - fun
kaina.
nenorams reikia eiti pas sve visi lietuvių namai būtų pa X Ant karsto a. a. Juozapo
damentus saidvokna, taipgi
.7217 S. CAUFORNIA AVĖ.
timtautį, kuris mus remia ir puošti lietuviškomis ir ameri Kamarausko, šimtamečio se
muro darbus, iš medinių pa
Telefonu Hemlock 55>4
koniškomis vėliavomis.
nelio, anūkė Sofija Kamaraus
neišmetinėja.
darom mūrinius, apmarinant
Daugelis mūsų biznierių yKitų kolonijų lietuviai kvie kaitė sudėjo dvasinį bukietą,
medinį namą po vieną plytą*
Phone Virginia 2054
ra įsigiję sau gražius namus, čiami atvažiuoti iki Dievo Ap- aukodama Aušros Vartų baž reik casC Parduosim
Atrodo mūrinis, po to jau neJOSEPH VILIMAS
pigiai.
daugiaiusia iš lietuvių, o štai Veizdos bažnyčios. Čia susi nyčioje trejas skaitytines ir
reik pentyt. Turim namų ant
Namų Statymo
kaip dabar atsineša į tokias grupavę kartu eisime į. Ash vienas giedotines šv. Mišias. 1931 modelis Triple screen
pardavimo ir mainymo.
Kontraktorius
dideles iškilmės, kurios tiktai land' auditorijų. Čia bus gali Tikrai pavyzdingas anūkės pa grid radio, sultono kontrolių, 4550 So. Rockwell Street
JOKANTAS BROS.
gražiam riešuto medžio kabi
vienų kartų būna per 50 m.! ma gauti medalių ir vėliavu- sielgimas.
4138 Archer Avenue
X Westsidieeiai stropiai ruo netu, 3 šmotų .parloriaus setu, Telef. Republlc 6898
Veliavukių komisija (Jonas kių.
Tel. Lafayette 7674
Dimša ir M. Lorancas) prane Sekmadieny, spalių 26 d. šiasi prie Vytauto jubiliejaus, 9 iįmotų valgomosios setu, 6
D. GRICIUS
Pbone Republio 4948
šė, kad turės lietuviškų ir a- prie bažnyčios mergaitės par 26 spalių, iškilmių. Komisija šmotų miegamosios setas^_kau- GENE
RALIS KONTRAKTORIUS
merikoniškų. Bus galima gau davinės medalius.. Visi įsigy-: turėjo pirmadienyje savo po raųjėmpos, ir tt» Tik 60 dienų Statau namus kaip muro taip Ir
medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
kit, nes be jų niekas nebus sėdį ir jos nariai raportavo, vartoti. 1 apt. 8228 Maryland Kainos prleinamiausios.
ti parado komisijoj:
kad jau baigiama rengti au avė., vienas blokas į rytus nuo 2452 WEST 69th STREET
Moliavojimo Kontraktorius
O. Zdanevičiutė ir P. Valuc- leidžiamas į svetainę.
tomobilių
paradas,
kuriame
Cottage Grove avė. Tel. Ste-i
Juozas Blankus,
kis pranešė, kad flotas vaiz
Mes mollavojlme, dekoruojame Ir
Tel. Lafayette 8662
Ofisas ir Rei.
dalyvaus
visi
automobilistai
Korespondentas.
wart 1875.
lipoperluojacne
visokius
namua
duos Vytautų, Mergaitės bus
ir 2884
4401 8. Mozart St. įfusų kainos labai prelnamoe Ir dar
vėliavomis
apsikaišę.
parėdytos lietuviškais tautiš
J. C. ENCHER & CO. bas garantuotas.
X Westsidietės moterys ap
NEBLOGAI PAVYKO.
kais rūbais; vaizduos Birutę,
GENERALIAI KONTRAKTORIAI
6127 S. Maplewood Avė.
gailestauja, kad Chicagos ar
Real Estate ir visokia apdrauda
vaikiukai ir-gi bus gražiai pa
Notary Public
JONAS PUDZIUVELIS
rėdyti. Tai nuopelnas seserų North Side. — šv. Mykolo kivyskupijos aukso jubilie-’
Skyrius 4438 So. Falrfleld
GENERALIS KONTRAKTORIUS
parapijos metinis bazaras ne jaus 25 spalių puotoje, deliai
Kazimieriečių.
Statau naujus namus ir pertaisau
Klebonas pranešė, kad daly blogai pavyko. Už tai garbė laiko trumpumo, nebegali su
senua Senus namus priimu J mai
Geriausios Rūšies Automobi
nus.
vaus “Daily* News” ir Marijo mūsų draugijų darbininkams, daryti savo stalo.
2650 West 69 Street
liai.
Generaliai Kontraktoriai
kurie dėjo pastangų nevien
nų Kolegijos benai.
Telef. Hemlock 4578
Ateik pažiūrėti musų nau
Real Estate
Šv. Kazimiero akademikės darbu, bet ir centais — rem- PONIOS JADVIGOS ČEPU
Telefonas Canal 7388
jausių DE SOTO ir PLY
LIENĖS VARDUVIŲ
2621 WEST 71 STREET
(mergaitės) dalyvaus mūsų ti parapijos reikalus.
*

C H I C A G O J E
PRANEŠIMAI.

ŽINIįl-ŽINELĖS

i*

aului

M. ZIZAS

PETRAS GRIBAS

DE SOTO IR PLYMOUTH

JOHN PAKEL & CO.

MOUTH Chrysler išdirbystės
automobilių už labai prieina
Town of Lake. — Ponų Če mą kainą.
pulių namuose spalių 16 d. į- Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
vyko šaunus vakarėlis, nes Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
PAŽYMĖJIMAS.

‘DRAUGO”

KNYGYNE

Galima ganti:
KOMEDIJOS, DRAMOS ET0.

GAGB PARK MOTOR
Amerikos Dovana Lietuvoje. Iš naujausių laikų, penkių amt rytojaus buvo p. Čepulie
aktų komedija. Parašė V. K.’ Dalyvauja 14 ypatų. 1920. Pušį. nės vardadienis.
SALES
27. Kaiina ..................... T...................................................... 20c. Puotoj dalyvavo daug pasi Joe Bagdonas, Savininkas
Aušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašė žymėjusių viešnių ir svečių.
5625-27 8. WBSTERN AVĖ.
Telefonas Prospect 6669
Pranas. Pusi. 14. Kaina..................................................... 10c.
Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto
A. ALE8AUSKAS
ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 as
NAUJI GERIAUSI
MOTOR EIPR1SS
menų. Pusi. 71. Kaina ..................................................... 20c.
Mes permufuojame-pervežaAUTOMOBILIAI
Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun. me pianus, forničius ir kito
Šnapstis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina .... 20c. kius dalykus.
Bilą Del Linų Markos. Juokai Dviejuose Veiksmuose. Taipgi parduodame anglis
ee4*.ee r. o. R
Antroji kiek pataisyta laida. Perdirbo J. Maskvytis senasis. geriausios rųlies už prieina Jsl manai pirkti karų. pirmiausiai
84 Pusi. Kaina ................................................................. 20c. miausią kainą. Musų patarna ateik pas taus ir persitikrink, kad
pas mus rasite geriausios rųllss au
Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15 vimas yra greitas, geras ir tomobilius už lemų kalnų.
Taipgi turime Įvairių įvairiausių
asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusi. 100. Kaina .... 40c. nebrangus.
vartotų karų ui lųbal mažų kainų.
Desenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun. 7126 So. Rockvrell Street BRIGHTON MOTOR SALES
V. Kulikauskas.
Telef Republio 5099
Mes pervežame daiktus ir į
“DRAUGAS” PUB. CO.
teW*TM<Xttm7ara]Nrtta MM
2334 South Oakley Avenue
, Chicago, III. kitus miestus.
s 3962 Archer Avene

Telefonas Hemlock 0367
Grovehill 1680-

Tel. Lafayette 8187

W. & L ELECTRIC CO.
Not Ine.
Elektros kontraktoriai, suvedam 8vleElektros reikmenos ir
L. DOMBROWSKI A SOJT
8014 West 47 Street

PŪRAS CIBULSKIS

Mallavojtmo
Maliavų ir sieninės popleroe krau

tuvė. Nlujas stakaa
3884 80. LEAVTTT ST.
CHICAGO

ant flat mamixed.

GRAHAM PAIGE

L. Reber autonfobiliu vakar
įvažiavo tiesiog i vaistinę,
6700 So. Halsted gat., kada
jo automobilių pakliudė kitas
pravažiuojąs automobilius.
REIKALINGAS

Vargonininkas arba vargo
nininkė. Del informacijų kreip
tis laišku ar ypatiškai adresu:
502 West Main St.
Westville, UI.

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO
Savininkas R. Andrellunas
.-dvi;.

UHaikau visokių
suksdnlų ir sidaorinių daiktų, vė'Jaustos mados raUo* Pl*unl rolių,

Paisau laikrodžius
ir muzikos instromentua
2650 West 63rd St. Ohicago.
Telefonas HEMIOCK 8880
RADIO

Taisau, perdirbu battery
setus į elektrikinius arba iš
mainau.
A. J. ŽVIRBLIS

Laf. 8227

ATMINK SAVO

NAUDAI,
tad vesdamas visus reikalus per

S. L. FABIAN & CO.
809 West 35th Street
CHICAGO
TEL. BOUL. 0411 ARBA 0774
Visados sutaupysi daug išlaidų
Perkam Mortgečlus ir Bonus.
Skollnam pinigus ant Namų.
Parduodam, iimainom ir lnilurinam visokį turtų.

Padarom davernastes ir Pirktam
bei Pardavimo Notarlaliikua raitus
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Yra pamatu musų Pasekmlngumo.
MES GVARANTUOJAM SAVO
ATLIKTĄ DARBĄ.

M. YUSZKA

Plnmbing A Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams
nausiu kuogerisusla.

4426 So. Western Avė.

iapoe Telef.
Hemlock >847

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

patar

Tel. Lafayette 8227

A. M. BUTOHAS

Kviečia Valdyba.

Namų
Republio

PARDUOSIM su dideliu nuosto
liu visus puikius rakandus, S Wilton
kaurai, elektrinis radio ir viską, mu
sų 4 kamb. apartmente. Vartota tik
B mėn. Kreipkis tuoj. Tikras bargeflorna

JOHN YERKES

REAL ESTATE

Plumblng A Heating Lietuvis
KONTRAKTORIUS
Mane darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

Pigiai 7 kamb. namas, žibalo &lld.
gar. 1418 Rascher, arti Clark 5400
N. Edgewater 0501.

2422 WS8T 69th STREET
BARGENAS

Thotnas Higgins
Šio krano kaina $3.50
4414 So. Rockwell St

Tel. Lafayette 4689

PLUMBRRI8 '
Turtu patyrimų per daugeli metų.
Darbų atliekų greitai ir pigiai.
>818 SO. OAKLET AVĖ.
Telef. Canal 8<ie

Gražus S flatų muro namas, 6-6
karttu vand. 811d.. arti vienuolyno,
galima pirkti pigiau, negu pastatyt.
>18,250. Kreiptis:
A. N. MANIUS A CO.
664 1

So.

Wr»lcni

Avė

Tel. Rejmblle 5550

3347-49 Southport, 1/, bloko '‘L”.
Ima mainus Sav. 1405 Roscoe, Welllngton 2047.

