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NEPADORŪS IRUTOMIEJl VAIZDAI; KATAUK Al
jy NELANKO
[A JO EKSC. APAŠTALIŠKAS
DELEGAfAS
•

CINCINNATI, O, »p»L 7.1
— Šiandien čia prasideda kra
što katalikų labdarybių šuva* i
žiavimas, kurą tęsis iki spalių |
m. 10 d. imtinai.

KAS NORI MATYTI VAIZ
DŲ, YRA PADORŲ FILMŲ

Padorumo legijono tarj bn
Chidagoj paddoda šiuos kra
tomuosius vaizdus, kurie via
nepadorūs ir geriems žmo
nėms juos matyti netinkami.

EUKMISTINIO
praI
RADIO
II

BUS GIRfflMA SPALIŲ
10 D., NCO 9 IKI 10
VAU RYTO

CALLES ŠAUKIA, KAD
DAR DAUGIAU SPAU
STI KATALIKUS
NĖRA PAMATO TIKĖTI,
KAD JIS KĄ NORS
. LAIMĖTŲ

HE RENGIA DEMONSTRACIJAS
PRIEŠ lemi
Nė vienas kultūringas kraštas
neužsiima tokia propaganda

MEXHCO CITY, spal. 6. —
Žiaurusis katalikų persekioto
TEUTONAI PAGARSĖJA SAVO
jas Meksikoj, buvęs preziden
32-ojo tarptautinio Eukarir tas ir šiandien vyriausias gal
AKIPLĖŠIŠKUMAIS
stinio kongreso atidarymo Bu va valdovaujamos revoliucinės
Rytoj, spal. 9 d., Chicagoj Į Štai jų vardai:
įvyks piliečių registracija. Į Affairs of Cellini; Ariane; enos Aires mieste, Argenti partijos, Plutarco Calles, pa
KAUNAS. — Tilžė rūgs. 12
Suvažiavimas bus pradėtas
noj, spal. m. 10 d., įspūdingos skelbė atsišaukimų į visus vy
d. šventė 20-metines sukai;’uiškilmingomis pontifikalinč- Kad galėtų dalyvauti rinki- Born to Be Bad; The
eeremonijos bus transliuoja riausybės organus. Ragina
ves rusų išvarymo iš miesto.
mis Miniomis šv. Petro kated muose lapkričio mėn. fi d. pri-!įng Lady; Fog Over Friseo; mos per radijų ir J. A. Valjuos,
kad
/jie
dar
daugiau
su

Išvakarėse buvo organizacijų
roje. Jo Eksc. arkivyskupas valo rytoj registruotis šie: The Giri From Missouri; Hat, „tybėse nuo SĮ:00 iki 10:00 ryžnybtų
vyskupus,
kunigus
ir
MILANAS,
Italija,
spal.
G.
eisena per miestų. Kai kurie
A. G. Cicoguani, apaštališkai kurie nusikėlę į kitas vietas Coat and Glove; He WaB Her to (ĖST.). -Tam tikslui bus
kitus katalikų vadus.
— Čia lankydamasis Italijos privačiai namai, miesto valdy
delegatas U.S.A., celebruoa gyventi, kuriems suėjo 21 me Man; Kiss and Make-Up; Lile panaudota WABC — ColumAnot jo, pastarųjų dienų ministeris pirmininkas Mdsso ba ir Vok. Ordeno bažnyčia
tai amžiaus, kurie yra įsigiję of Vergie IVinters; Lattle Man bia radijo sistema. Kongrese
Mišias.
pilietybės
certifikatus ir tie What Noiv; Manhattan Malo dalyvaus* šimtai tūkstančių pasireiškę tarp gyventojų bruz linis .paąakė įsidėmėtinų pra buvo iliuminuoti, o nuo vieno
*
Apaštališko delegato visi ta
niame mieste bais pirmutinė Ir !****’
kartų neJ drama; TMorąls for Women; katalikų maldininkų iš įvai dėjimai prieš vyriausybę yra kalbų fašistų milicijos karinin aukšto trobėsio ant pat Ne
tų “klerikalų” padaras. Tad, kams. Jis įspėjo žiemių teu muno kranto Rytų pusėn š' ieIa Mocįern Hero; One More rių pasaulio dalių.
oficiali. Jo Ekscelencija kele siregistravę.
girdi, reikia prieš juos ir ko tonus (Vokietijų), kad jie ne tė nepaprasto dydžio nacių
Kiekviename precSakte re- River; Of Human Bondage;
tą dienų apsistos pas vietos
Kongreso atidarymo metu voti.
drįstų užkabinti italų,. kadan- kryžius — svastika. Šviesiai
arkivyskupų J. T. McNichf-- gistravirouisi vietos bus ati Sadie McKee; ScArlet
per iškilmingas Mišias giedos
Ko geresnio juk negalima ‘gi pastarieji kasdien didėja iliuminuotasis toli Klaipėdos
darytos nuo(8.-00 ryto iki 9.-00 press; Side Streets; Spring- 500 rinktinių balsų kojas. Jo
las.
ir laukti nuo šio katalikų ėdi- savo galingumu.
krašte matomas bažnyčios
Spėjama, kad labdarybių su į vakaro,
time for Henry; Wild Gold.
Eminencija kardinolas Pacel- jko. Gyventojai kovoju prieš
Mussolinis nurodė, kaip 12- bokštas drauge su milžiniška
važiavime dalyvaus apie 2,500 (
Ii, Šventojo Tėvo Pijaus XI mokyklų sociahstinimų, o jis
ajam šimtmetyje karžygiai mi nakties tamsumoje lyg šiur
delegatų.
atstovas: (legatas) kongresui, puola katalikus ir jų vadus.
laniečiai nugalėjo teutonus įsi pulingas fanalas šviečiančia
sakys pamokslų. Sakoma, Jo
'‘i.
Veržėtrasp-kuriems vaČkrvavd.
;V''z< a
Emineneija karštais žodžiais
nacių
laikraščių,
sveikinti
Kini
imperatorius Frederikas Barragins pasaulį, kad jis stip
barossa, taip Tiad per kelias pėdos krašto brolius, dabar
NEW YORK, spal 6. — riai laikytųsi pastovios taikos
Peter Uėdi^ W in. amž.,
dienas nebuvo galima rasti jau 11 metų “kenčiančius sve
2153 No. Mulligap avė., buvo l)r.‘ W.*A. Dow iš Ethyl-Dmv ir ramybės, ir kad pasaulio
pasprukusiųjų po tos pirties timų jungų.”
TOKIJO, spal. 6. —
t»avyzdingas jaunikaitis visoj Chemical kompanijos paskel katalikai nuolat vis daugiau
MADRIDAS, spal. 6. — teutonų. Jei taip padalyta
Sukaktuvių iškilmėse nauja
Rusijos; ambasadorius -lapo* apylinkėj ir kaimynai juo di- bė, kad. jam pagaliau pasise gaivintų savyje Šventųjį tikė Kruvįniau&ieji socialistų ir jų
senovėje,
pagalvokite,
kas
sis vyr. burmistras dr. .\li<
nijai pagaliau sutarė su japt>-kdijavosL' Kas rytas jis eidavo kė1 iš Atlantiko vandens išgau jimų.
.
į sėbrų komunistų ir kitų radi- ‘ įvyktų su teutonais, jei jie
nų užsienio ministeriu K ok i į darbų ir vakare grįždavo tų ti tikrojo aukso* jr sidabro Buenos Aires arkivyskupas kalų sukilimai prieš vyriausy- pagiryžtų 6įandįen įsiveržti apgailestavo, kad Klaipėdos
krašte broliams (dėl guberna
Hirota dėl kinų rytų geležin t»t valandų. Jis dirbo Nutnn Wilmington, No. Carolina pa kongreso pradžioje sveikins
bę
vykstu
visu
smarkumu
čia
,
Ita
Iij
on
,
kur
gyvuoja
galingūtoriaus uždraudimo) neleista
kelio.
ftį Tea Co. generalinei par kraščiuose. Iš dvylikos tonų
atvykusius iš kitų kraštų 120 ir kituose miestuose. Tačiau sia .fašizmas.
dalyvauti šitame Tilžės taip
. Japonija sutiko tiž priklau duotuvėj. Jis nei rūkė, nei, vandens išsunkta viena dešim arkivyskupų ir vyskupų, nuo kariuomenė visur atkakliai ko
labai reikšmingame surengi
sančiu Rusijai - geleži nkelie da svaigalų vartojo.
Su visais toji dalis miligramo aukso ir latinį kongresų rengimo komi voja su radikalais ir užmuštų
me.
Vyr. burmistras dar pra
sidabro. Abu metalai yra su
lį . išmokėti M0,960,000 jenų tavo mandagus.
tetų ir tūkstančius maldinin jų skaičius auga.
nešė, jog gautas nemažas s! aisimaišę ir sidabro dalis yra
(apie 40 milijonų dolerių}. Be
kų. Per radijų bus pranešta
Skleidžiama gandų, kad ci
Šiandien kaimynai ir nami didesnė už aukso dalį.
čius sveikinimų raštų iš Klai
to, Mandžiūkas turės išmokė
_______
teikiama Benedikcija ir gir vilinės sargybos vadas gen. t .
škai
negali
atsistebėti
jo a re- •
pėdos krašto.
ti 15,000,000 Harbino rublių
štavimu. Pasirodė, kad šis^ Vadinasi, jūros vandenyje dimas kongreso oficialaus bim Berti. grMin. ra yira fi« rar-1 MILANAS> Ilalij(ų
6.
(tai sovietų rubliai) atstaty
kuomet šia pačia proga an
yra daug aukso ir sidabro <J«1 no giedojimas: Tuo bus nu gyha perėti rac.al.Rt, pu««n. _
katedr08
tiems sovietų geležinkelinin pavyzdingas jaunuolis, narni- kelių ir rasta priemonė jas
trauktas transliavimas.
Sakcnja, ji, ap.e ta. j.o prapirmininką, trasis Tilžės burmistras C’oer-,
škiams nežinant, jau senai ne
kams.
i išskirti iš vandens.
neS^a .r pamam ^2.drat... Musm),M8
kad Iteli. per savo ilgoje kalboje apgai
Sutarta už geležinkelį suma dirbo minėtoj parduotuvėj^
Zamora. Tačiau šios žiniom .. ,
,
.
. .. „ lestavo klaipėdiečiu negaleji-,
....
k t ja daro draugingų sutarti stt
,. sovietams bus išmokėta: vie- nors kas rytas skirtu laiku iš Yra manoma, kad šių bran JAUN. ŪKININKŲ PARO , , ,
mų atvykti, jo kalba buvo per
kol kas nepatvirtinamos. Ar ;
....
. . x.
DĖLĖS
Prancūzija ir, anot jo, ši su^na trečdalis pinigais po sutar namų išeidavo ir vakare pa giųjų metalų dulkytės yra ii
traukta pranešimu, kad tačiau
t.knebaSpafnirev»hucnmk,|urt.B
fies pasirašymo, o dvi trečda- reidavo. Jis per kiauras div- ore. Tik reikalinga priemonė
lai kurie klaipėdiečiai k i 'ik
pramanyto., kad »». rargr-imfn
lys daiktais (prekėmis). Išmo nas užsiimflinėjo plėšimais, ar j jas gurankioti iškošiant orų.
KAUNAS. — Visbje Lietu
atvykę.
Susirinkimas ju< s
ta. no.lop.rn. rtva..» •
■ Ito|a. m
fliai8
kamieji pinigai bus Mandžiū- ba lankydavo teatrus.
voje prasidėjo jaunųjų ūkinin
8a)[ė Moklini.. Okai- sveikino triukšmingomis ova
ko bonai, kurių japonai nega Areštuotasis prisipažino po
kų ratelių vasaros gaminiu pa Mo.Į.t.r.o Pinojainko tarcijomis.
rout vyriausybė skelbia, kad
mynai privalo pasirinkti vie
rantuoja.
licijai, kad jis, kiek gali atsi
rodėlės. ’Per paskutines ketu
stovis gėrėja, aukilėUai visur
minti, atliko 53 plėšimus. Tuo
, Pasak Tilsiter AUgcmeine
rias dienas jų įvyko 31. Ligi
nų
dvifej^: aifa
sėkmingai triuškinami.
NUPJAUTA KOJA GUBER- kebu pelnė, kaip sakosi, dau
draugingai, ųr būti priešais, i Zeitung Ns. 214> ant rasi - buri ^----------pat šio mėnesi^ pabaigos kasgian kaip 1,000 dol. ir pinigų
Pasirinkta draugingas sugyve- mistras Coerper mintHoje gnNATORIUI
KAUNAB. — šiomis dieno- j dien dar įvyks po keliolikų.
ORGANIZUOS
DARBININ

neturi.
nimas.
‘po kalboje toliau prasitarė Šimis valstybės raJit fone įvyko Panašios parodėlės dabar rcnKUS SPORTININKUS ;
------- r----------- *
taip:
MADISON, Wis., spal. i. pnsitarimas, kuriame svarsty giamos kasmet. Tai sezoninis
GELEŽINKELIŲ KON
Wisconsino gubernatorius A.
KAUSAS. — Daugelis Kau
“Smurtiški Lietuvos vyriau
ĮSTEIGTA ETNIKOS
priemonės patobulinti ra jaunųjų ūkininkų organizuoto
FERENCIJA
G. Schmedeman yra 6v. Ma
no jaunų* darbininkų prašo ge
sybės organų'žygjai prieš vo
diofono paskaitų ir reportažo darbo viešas pasirodymas.
KATEDRA
rijos ligoninėje. Ja*m ampu
neralinę darbininkų atstovybę,
kiškai nusistačiusius I lun>č
progi-amai. Pasitarime daly
KAUNAS. — Vytauto DiJ kad pne jos būtų įsteigta dafKįAUNAS. — Rugsėjo 10 vavo švietimo ministerijos kul
tuota kairioji koja aukščiau
.
.. .. .
. . . . diečins jau yra plačiai žinomi.
LIGŲ PERAI ORE
.
...
,
. įdžiojo .universitete jau įsteigta
kelio.
dienų Kaune prasidėjo didžio tūros departattienbi direkto
bininkų sporto sekcija, kuri
Ftnikos kate Ir: ir numatomas Mes esame isitikinę, kad i r
Prieš tris savaites jis pa ji tarptautinė geležinkelių kon rius dr. Juška, radiofono divėliau
išaugtų
į
Lietuvos
dar

BALTIMORE, Md., spal. G.
dviejų asmenų personalas. jieųis išaus išlaisvinamo vaslydęs sužeidė kojų. Atitinka ferencija. Joje dalyvauja Lie lektorius Bieliūnas, pro?. My —’ Dr. Georgė AValker su ae bininkų'sporto klubų.
fcio8 katedros uždavinys tirti landa.”
mai neprižiūrint įsimetė gan tuvos, Latvijos, Estijos, Vo kolaitis ir kiti. Radiofono pa roplanu apie 20,000 pėdų iš
Atstovybės vadovybė nuta
Lietuvos etnvgrafij*}. arrliuokietijos, ČekoslavakijOs, Itali skaitoj numatom taip sutvar kilo oran ir tenai, taip ta rė darbininkų prašymų paten
grena. •
NUTEISTAS MIRTI
logijų, folklorų ir kitą. Isto
jos, Rovietų Rusijos ir Lenki- syti, kad radiofonas btiių tik riant, pasisėmė oro į stiklines kinti. Valdybos nariui A. Nag
rikui privatdocentui Jonui
MOTERYS NORI LYOIŲ jos atstovai, išviso 20 žmonių. ras visuomeninis universite tūbeles, ftį orų patikrins, kad liui pavesta parengti sporto
WILKES - BAR 11 K. I‘a .
Lappo leista dėstyti privalo
Konferencijai pirmininkauja tas. Tam reikalui numatyti r»t patirti, ar yra jame limpamų sekcijos taisykles ir, pasita
ispal. 6. —>*-Teismas nubaudė
HMM
mas Lietuvos isb rijo! kur
PARYŽIUS, spal. 6. — Sovietų Rusijos atstovas Pi- skirų mokslo ir gyvenimo ša jų ligų perų. Yra manoma, rus su Lietuvos sporto vado
mirties bausme R. A. Kdsas.
Prancūzijos moterys atnauji ▼ovarovas. Konferencija svar kų vedėjai ir nunmtomi pasto kad šie perai aukštai oru iš vais, parengti bendrų darbi
vards, 21 m. amž. Pripažin
na kampanijų, kad laimėjus sti keleivių pervežimų į Sovie vūs kiekvienai šakei pusva nešiojami po tolimas aj^rlin- ninkų sportininkų organizavi Chicagoj lankosi japonų ad tas kaltu už savo numylėt i m s
landžiai.
lygias politines teises.*
tų ltnaijų ir atgal. >
kes ir net tolimuosius kraštas. mo planų.
mirolas Yamamoto.
nužudymų.

PILIEČIU REGI
STRACIJA

MUSOLINIS ĮSPĖJA
TEUTONUS

AUKSAS IR SIDABRAS
ra v fmuLIttf

SOCIALISOTHI
VYKSTA ISPANIJOJ

ITALIJA VIS GI TAIKOSI
SU PRANCŪZIJA

RADIOFONAS - VISUO
MENĖS UNIVERSITETAS

Pirmadienis, spalių 8
nė mūsų buitis ar nėra pergyvenusi visokių
svyravimų ir negerovių 1 Karinės vokiečių
U*io* kasdien, Uskyrua aekmadlenlua
markės tiek buvo apiplėšusios mūsų kraštų,
MUM KRATOS KAINA: J. Amerikos Valatybėac:
« — t* 00. Pusei mstų —
50; Trims mėnesiams kad rodėsi pakriksiu žemės ūkis, prekyba, pra
Vienam mėnesiui — T6a. Kitose valstybėse
Aerata: Melams — $7.00; Pusei' metų — $<.**•■ monė ir pagaliau valstybės ūkis ir jos biu
I.— .•$«.
džetas. Bet taip neatsitiko. Įsivedę savo pi
IMmų kainos prisiunčiamos pareikalavua
Klaipėdos krašto naciški čjau«ios bausmės. Paskutinį i
tfradarbUms Ir korespondentams raiti) nerraklna, nigų, pagrįstų auksu, visur ir visuomet su■rakama tai padaryti ir neartaiuadiama tau tlkegaivalai li^ Jy^rtų įspėja niekšus liautis su '
Dko lenkių.
vesdavome galų su gidu, kad net kiti kraštai, priešvalstybiniai
•
Aktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 vai.
darni
savo
pagiežų,
priėjo net
pragaištingais darbais,
daug didesni ir turtingesni už muš, stebėda- *
tikimai sekančiai dienai priimami iki
vosiį kodėl mes taip gerai išsiverčiame. Ir piie tokių biaurių darbų, did- lietuvių visuomenės kantrybė ,
5 vai. popiet
žemės ūkyje ir kitokiame šalies ūkyje steng- '2iai smerktinų, reikalaujančių akivaiadoje vis paaikartojandavome iš anksto pasiruošę nugalėti mums didelių bausmių. Tokiais jų čių šiykščįų provakacijų išse• “DRAUGAS”
-darbais yra ir niįa jį nebepakęs tolesnių pro
nepalankias pasaulio sąlygas. Ne tik sėkmin
LITHUANIAN DAILY FBIEND
gai gindavomės mus apnikusių ekonominių žuvusių dėl Klaipėdos atvada- VMUw«‘ijų Te įsidėmi tai rimPubllabed Daily, Kkcept 8unday.
vargui bet ir įgalėjome paruošti geresnę atei vimo kapo ir paminklo išme- įaį nakties piktadariai ir jų
•CRIPTION8: One lėtu- — $«.«•; Slx Moatha
ll; Ttaree Montba — >2.00; One Montta — 76c. tį mūsų žemės ūkiui, vykdydami žemės re kinimas. Šiandien jau tų biau- tiesioginiai ar netiesioginiai
» — One Tear — $7.00; 8ix MobUM — (I.M;
formų, sausindami vandenim pasruvusius plo rių darbų dalyviai, ym surasti. kuratytojai. Lietuvių vis'uomenOMi « ta 'DRAUOAjr- tortui bert raaulta.
yra priešvalstybinės uždą- ng iškilmingai prisiekė išnietMMu rato oa apBUcatlon.
tus ir kitaip keldami ūkininkų kultūrų. Kiek Jie
'
WGAS” 2334 & Oakley Avė., Chicago čia pažangos geran padaryta kaime ir mies įvtos Klaipėdos krašto vokie- kintų žuvusiųjų karžygių var
vykdyti iki galutino lai
te per tų keliolikų metų, kaip per tų laikų tininkų partijos nariai. Tai
yra atjaunėjusi ir sutvirtėjusi Lietuva, kiek Stalius P inkbeiner Ldmund ir inėjimo jų pradėtų kilnų darDIENOS KLAUSIMAI
Mikoleit Beinhard, abu iš
jokios provokacijos jo?
jos gyvenimas surimtėjęs!
neatbaidys, o tik dar labiau
“Šviesa ir ,tiesa vyksta sparčiai Lietu Klaipėdos miesto.
LIETUVOS PREZIDENTO ŽODIS
voje. Per keliolikų metų ji taip nušvito, pa Prieš juos ir jų darbus grie- užgrQjįns jos pasiryžimų ii
lyginus jų su prieškariniu metu, kad jų pa žčiausiai protestuoja visa Lie- vaiį^
rezoliucijų Klaipėdos
matę mūsų užjūrio tautiečiai, kai atvažiuoja tuva. Ne vienoje vietoje įvypūsižiūrėtų, negali atsidžiaugti ir atsigerėti. ko gausūs visuomenės susirin- knašto lietuvių visuomenė įKyla šviesa, kyla tautiškas susipratimas, ky kimai, kurie jų niekšingus dar teikė gubernatoriui dr. Navala ir visokia Lietuvoj gerovė, ir tai ne kokių rbus kuo griežčiausiai pasme- kui, krašto direktorijos pirdidelių paskolų, o pačios tautos uždirbamo rkė ir reikalavo aštrių baus niininkui M. Reizgiui ir Klaiskatiko dėka. Tauta, ^vadinasi, dirba, juda ir mių. Didžiausias protesto su- pėdos ^miesto vyriausiajam bumokosi toliau sparčiuu ir stingriau dirbti. Tai .sirinkinias buvo pačioje Klai rndstrui Simonaičiui, prašypažanga, o ne, atžanga. Tai laidas, kad mūsų pėdoje. Ten- susirinko milžini- jama> kad šie vyrai su šaknitautost rytojus yra tikresnis, nekaip kam gali ška žmonių minia ir išklau injg jgrautų iš Lietuvos pajūsiusi objektingo pranešimo a- rio ų niekšybių dvasių, kuri
pasirodyti.
,
“Ir krašto vadovybės eilė visose saldy pie karžygių kapų išniekini- įg gvetur nešama į mūsų ra
mų, priėmė plačių rezoliucijų. J1HJ kra&tų.
mo srityse yra pagerėjusi. Kad daug valdžios
Joje sakoma, kad Klaipėdos
-______
įstaigose išeina aikštėn nusižengimų ir nesųžiningumo, tai dar nerodo, jog mūsų valdo krašto lietuvių visuomenė grie »■ iin£nf)A ftllPltf IIC
žčiausiai protestuoja prieš mū MJUltuUO NAulu Ut“
masis prietaisas pablogėjęs. Priešingai, tai
rodo, kad valdžios priežiūra budriau seka SU karžygiu, žuvusiu dėl Klai• visokius nusikaltimus ir juos teisingumd or
•niekinimų. Tiktai niekšai gaSĮjBMBA
ganams įduoda. Mūsų idealas, kad valdžios' 1 Įėjo sudmnisti žuvusiųjų ra---------įstaigose būtų dorai išauklėti ir išmokslinti
mybę. Tik šventvagiškas dar
Pradėjus Klaipėdos kraštą
( vadovai darbininkai. Tikėkimės ir čia pabas pirštu prikišamai parodo. (valyti nuo priešvalstybinių gai
kad ta tėvynės išdavimo ir .valų, vokiečių spauda kuo biau
žmogžudysčių dvasia,- kurių I riausiai pradėjo šmeižti Lie
’ skatino dabar jau uždaryte* tuvų. Hitlerininkų drąsinami,
’ priešvalstybinės partijos dar kad netrukus Klaipėdos krašnėra iš šaknų išrauta, iš mū- tas bus atplėštas nuo Lietu
sų lietuviškojo Klaipėdos kra- vos ir Klaipėdos krašto vokie

4., 1934

VISA LOVA SMERKIA
KARŽYGIŲ KAPŲ IŠ-

emevktiaus

SKUNDŽIA NET
' |AUTy

Jungtines Valstybe^ būsiąs prisiųstas p. Ka
zimieras Bizauskas-, kurį mes, amerikiečiai
jau pažįstame, nes toje vietoje jis jau yra
buvęs. K. Bizauskas yra vienas iš pirmaeilių
Lietuvos diplomatų. Diplomatinėje tarnyboje
darbuojasi nuo pat nepriklausomi-Lietuvos
gyvenimo pradžios. Yra buvęs švietimo ministeriu ir atstovu Romoj, Londone ir Va
šingtone. Anais metais buvo paskirtas atsto
vu į Maskyfc, Jočiau bolševikai jo neįsileido,
nes jis jiems pasirodė esąs per daug griežtas
lietuvis patrijotas.
•/

Savo misijų Vilniaus vada
vimo reikalu baigėme.
Turime pareikšti didelį
džiaugsmų, kad visur radome
labai gy vų atbalsį. Mūsų bro
liai Amerikiečiai nuoširdžiai
Vilniaus reikalu sielojasi, ne
mažai jį atjaučia ir mielai sa
vo centais ir doleriais remia.
Visų rūpestis yra gerai susi
organizuoti, kad ateityje visi
Lietuvos išeiviai stotų į eiles
Vilniaus Geležinio Fondo na
rių rėmėjų.
Ir negalima to dalyko toli
miems laikams atidėliot. Daug
ženklų rodo, kati ir patys len
kai ir jiems prietelingos val
stybės neužilgo gal ims daryti
.spaudimų į Lietuvą, kad susi
tartų su Lenkija jai malonio
mis sųlygomis. Lietuvai tik
tuomet pasiseks atlaikyti savo
reikalavimų — Vilniaus grąži
nimų — jeigu visa'mūsų. tauta
bus vieninga netik mintimis ir
jausmais, bet ir organizuotų
darbu. Kada Vilniaus Geleži
nio Fondo narių rėmėjų bus
ne šimtai tūkstančių, kaip da
bar, o milijonai — tada ir Lie
tuvos balsas visose derybose
bus daug galingesnis. Taigi,
lai Vilniaus pasų ir Vilniaus
ženklelių platinimas bus vy
riausias mūsų laikų obalsis.
Lai tuo gyvai susirūpina vi
sos mūsų organizacijos be pa
kraipų skirtumo. Lai bus tam
reikalui išnaudotos visos mū
sų tautos šventės ir pramogos,
KAUNAS. - Finansų mini k. a. daugel vietose vasaros
sterija nutarė įsteigti nuolati metu rengdamos Lietuvių Die
nį fondų nukentėjųsiems nuo nos. Ir pastatant pirmon v><
a.udrų ūkininkams šeTjiti. Fon ton svarbius savo vietinius rei
dų manoma sudaryti iš vyriau kalus, vis dėlto galima bent
sybės ir įvairių žemės ūkio' dalį pelno iš tų pramogų skir
organizacijų paskirtų sumų. ti Vilniaus Geležinin Fondam

Pakol Vilnius negrįš Lleturikax nugirsti, kad netrukus ir Chicagoj iŠdigs LKSO kuopa. Centro valdyba rengiaį vai, patol juk po teisybei nei
planus ekskursijai į Lietuvą, kuri įvyks 1933, nėra kito svarbesnio tautos
reikalo kaip mūsų sostines
motais.
grųžinimas.
,
Kad neįvyktų .ateityje ko
kių nors reikale, Vilniaus pasų
5 ir ženklelių platinimo nesusij pratimų, skaitau reikalinga pa
. žvmėti:
į
*
•
1. Pasų ir ženklelių galima
’ gauti A. L. R. K. Federacijoj
f Cefttre |2334 So. Oakley Avė.,
- Chicpgo, 111.), taipgi abiejuos se Lietuvos Konsulatuose kaip
(Tęsinys 4 pusi.)

(Atsiminimų bruožai)
(Tęsinys) .

' Rytui išaušus, Telšiuos pasirodė pirM prišakinis žvalgibininkų vokiečių būĮ{s.' Jis perjojo miestelio gatvėmis ir
dbūrėjęs vėl išjojo. Po kelių minutų pri
aidė pilnas m (estas raitelių vokiečių,
fe linksmūs, ramūs ir meilūs. Pasigu} pirmieji jų žodžiai: “gut morgen” ir
RBtė durtuvus žemyn, ant kurių .kabojo
Įrfau baltos ir juodos spalvos vėliavėB. Jau Telšiai pavergti vokiečių — skaHjo ne vieno žmogaus širdy. — Jau nu|ęratėm rusų jungo, o nežinia kaip bus
| atėjūnais T Ar ilgai reikės su jais gyBt ir koks jų bus gyvenimas! Ar turės
tdies prielankumų ant žemaičių, kurie
’t«?P ilgai daug'kentėjo!... — nerado
febas į šiuos klausimus atsakymo; bet
visų paliko išrišt pačiam gyvenimui
klaikui. Užpuolė vokiečiai lengvai ir
nedrįso rankos pakelt. Išliko Tėl-

i

■fr"

šiai nebmatę ugnies ir negirdėję anuotų,
ar šautuvų parako sprbgijnų. Viskas- pe
rėjo ramiai ir gerai. Suprato ir išgirdo
bailieji žmonės, kad pasakojimai esu vien
apgauliojimai — bauginamai, grįžo į savo
namus ir gyveno, it nieko būtų nežiną.
Lankė Vpkiečįai visus namus ir kai
mus ir rinko kiaušinius. Kur tik įeis vo
kietis ir išgirsi žodį: “Eijer- Gib'matka
eijer”.
Diena iš dienos Telšiai buvo pilni pil
niausi vokiočių kariuomenės ir vis naujos,
šviežios. Ėjo kareivių būrių būriai be perstojimo, be nuilsimo. Kūr jie apsistojo,
kur snrado ramybę, kas pasakys, lx?t daug,
daug iš kareivių krito, verifcės ‘‘bities”,
pakirsti ir mirė karo lauke. Žuvo daug
vokięčių, bet neišliko visi gyvi ir rusai.
Ne visi buvo rusai, bet žemaičiai — lie
tuviai, o gal ne vienas iš to pačio Telšių
miestelio... Gaila nelaimingųjų vyrų,, gai
la be reikalo pralieto kraujo. Norėjo vokietys rusų, o rusas vokietį užmušt, ne
žiūrėjo, kad tai būtų ir brolis. Bijojo vo
kiečiai rusų kazokų ir kur tik išgirsdavo
žodį ‘'kazak” šokdavo per griovį
kur-

ir

davo girion tarp medžių.
v
Kai truputį viskas apsiramino ir di
džioji kariuomenė nutraukė savo keliais,
tad iš Telšių į Mažeikius susitaisė jot fJ8
vokiečiai; ar kokiais tai reikalais, ar taip
— nežinia. Tarp jų buvo vienas tvirtas
vyras ir gan puikiai pasirėdęs, "kurį vo
kiečiai' vadino “aficer”, o telšiečiai
“Frantšunis”, nes buvo rustus ir viską
greit susekdavo. Tikrosios jo pavardės
niekas nežinojo.
'
Tai buvo, rodos, ketvirtadienis apie
10 vai. ryto, kaip jie apsiginklavę išjojo
iš Telšių. Kelias tolokas ir ^reikėjo jot per
Sedos miestelį; Netoli. Sedos yra Gadu
navo dvaras, o ten pakeliui yra gan di
doki ir tankūs miškai.
Jojo Visi linksmūs ir juokdami, po
du greta.
<
'
— Zinai ką, — užkalbino Frantšunis
savo bendrakeleivį jojantp greta, kuris vis
ko tai buvo neramus įr nenorėjo jot grei
tai — kad mums vis sekas ir sekas. Žiū
rėk', kiek čj^i žemaičiuose yra turtų, kiek
arkliukų, galvijų, kiaušinių. Ko tik nori
valgyk ir gyvenk ramiai,

be baimės.

o'tas mums tinka. Ar ne tiesa, BiterT
da ramybės...
— Tiesa!M 1— sušuko Biteris, kuris
4 ! pa'
— Tas nieko nereiškia, nes mes juos liko daug linksmesnis, kad jį užkalbino.
iš čia išvaikysim... — truputį užsimąstė ir — Mums sekas... Kaip tai. Vienų sykį
vėl kaĮbėjo permainęs tonų. — Ištikro, o užsuku į vienų kaimų ir darau apieškokaip jie Čia užsiliko f Kazokai... kazokai... jimų. Nieko nėra ir jei nori pasikark. Iš
Net. reikia jų nusikratyt... gana... geria krėčiau visus užkampius t ir jau ketinau
mūšų brolių kraajų... Beširdžiai... Tikri išeit, kaip pamačiau ateinantį mažų ber
arai: vikrūs, greiti, gudrūs ir tiek...
niukų kokių 8 m. Prie jo priėjau ir nu
— Sunku juos Išvaryt... —
tvėręs už ausies paklausiau kur “pijer”.
— Ruhig... genug... Kam Čia apie to Jis pradėjo virpėt ir mane įvedė į gričių
kius dalykus kalbėt. Kas. mums darbo a-' ir rodo į sienų. Aš jiieko nesupratau, kad
pio’juos. Išvysim ir tiek!..
ant sienos buvo pakabinta tik keli mai, | -r Tiesa... tos tiesa, bet...
šai ir suplyšęs švarkas. Norėjau vaikų
,— Tau vis bet, kad... Niekad nenori
paspiri šporais ir eit, bet žiūriu visi išsi
eit į sodžius, kaimus ir ieškot daiktų. Kad
gandę ir kų tai vaikui merkia. Pradėjau
toks esi aš ir neliepiu, nes žinau iš to galvot, kad čia kas tai yra ir paėmęs kir
kių nieko nepasipelnysiu, bet siunčiu ge vį daviau į sietoų ir kaip matai plyta iš
rus vyrus, kurie viską suranda, o, štai,
krito. Pažiūriu besu skylė ir pradėjau
kaip matai Bitelį — parėdė užpakaly jo griaut. Ar žinai, kad tiek radau, kad nie
jantį raudonų pečiukų vokietį, kuris po kad nesitikėjau. Ten besą: mėsos, klausi
nosę vis ką tai murmėjo. — Klausyk fti- mų, kinkinių, ratai, rugių if t.t., kad vos
ter, ar nepapnsakosi savo nuotikių kai sukroviau į ratus. Nuo to sykio nebsakau,
muose, kaip sekės su žemaičiais, su tais kad Žemaičiai miškiniai, arba kvaili, bet
miško gyventojais. Juk, jie nieko nesu darau kratos atsidėjęs.
pranta. Nemoka daiktų nuo mūsų paslėpt,
. (Daugiau Dusi
______
— Tiesa, bet kad tie kazokai neduo

Virmauskis, kun. J. Švagždys, Seimą baigiant, pirmin/nkas
kun. dr. A. Bružas, kun. P. kun. P. Juras dėkojo šv. koJuras, kun. J. Ambotas, kun. ko parapijos kĮėbonui kurt. J.
J. Vaitekūnas, kun. S. P. Knei Švagždžiui ir LDŠ 2 kp. Seižis, kun. P. Juškaitis, kun. A. mo Rengimo Korale ija i ^už su
Morkūnas, M-1C.
rengimą seimo ir šeiminio va*
MontelLo. Mass. — Pirma tai susikaupti, kad surusti bū Seimas pasiuntė sveikinimus karo ir už svetingumą ir vaidienį, rugsėjo 24 d., S. m. įvy dus organizacijos išplėtimui ir telegramomis ir laiškais: J. E. šingumą..
ko Lietuvių Darbininką Sąju organo “Darbininko” išplati- .-Kardinolui O’Connell, Prezid.
Seimas dėkoja prezidiumui
ngos 19-tasis Seimas, Šv. Ro ainiui mūsų išeivijoje. Pabai Roosevelt, Mass. valstybės gu- už tvarkingą ir sumaną seimo
ko parapijoje, kurios klebonu' gęs kalbą, pakvietė mūsą iš bern. Ely, Lietuvos Episkopą- vedimą. Tai rekordinis seimas,
yra didis visuoineninkas ir eivijos patriarchą ir “Darbi tui ir visuomenei, Lietuvos kad per vieną dieną tiek daug
mūsų organizacijos Centro Pi ninko” Vyriausiąjį Redaktorį Darbo Federacijai.
darbo padaryta. Seimas užbairmininkas kun. Jonas Švagž- kun. K. Urbonavičių atidaryti
Centro Valdybos raportai gtas malda, kurią atkalbėjo
seimą malda, kas ir padaryta. vienbalsiai prilipti. Iš raportą kun. K. Urbonavičius ir Taudys.
Seimas pradėtas iškilmingo Seimo prezidiuman išrinkta: paaiškėjo, kad ir šiais sunkiais tos himnu, kuriam vadovavo
mis pamaldomis Šv. Roko pa- — Pirm. kun. P. M. Juras, laikais mūsą organizacija žen- art. Rapolas Juška.
rap. bažnyčioje, 9:30 vai. ry vice-pinn. P. Razvadauskas, gia pirmyn.
..
Seimo dalyviai skirstėsi gra
te. Iškilmingąsias mišias at raštininkais S. Bugnaitis ir B.
Priimta keletą rezoliuciją o.
...
.... 1
.. . zioje nuotaikoje, pilni pasirynašavo kun. P. Virmauskis, (Bartkevičius. Rezoliucijų ko rgamzacijos ispletuno
reikalu ..
. .
...
•
•- ,,
anuo energingiau pasidarbuoti
LDS? Centro Dvasios Vadas. misija: kun. tlr. Bružas. V. ir
Katalikiškosios Akcijos klau . ...... .......
lxz ,
.
.
. musą išeivijos ir darbininkijos
Asistavo kun. A. Morkūnas, Paulauskas ir V. Rudinta, ila Simais. Kadangi
seimo prezi
^MIC. ir kun. S. P. Kneižys. ndatą komisija: kun. P. Juš- diumas labai tvarkingai ir ^rov?
Keri1 muiliju vedėju buvo kun. kaitis ir A. O. Avižinis.
sumaniai vedė seimą, tai sei
Jo. Švagždys.
Ketiną žodžiu sveikina kun. mas užbaigtas tą pačią dieną,
MOTERŲ SĄJUNGOS
Turiningą ir darbininkišką K. Urbonavičius, kun. J. Am- ir kadangi geimo rašt. Būgnai
w ■ liję
pamokslą pasakė kun. Pranci botas ir kun: A. Morkūnas, M. tis jau prisiuntė seimo protoiflJUd
škus Juškaitis.
1. C. Laiškais ir telegramomis kolą, tai seimų nutarimą nėra
------- —
reikalo
čia
atpasakoti.
Daugelis
mūsą jau esame si
sveikino
labai
daug
ii
jie
tilps
Pasibaigus pamaldoms, at
Centro Valdybon išrinkta ripažinusios su Amerikos Lie
stovai ir svečiai susirinko į atskirai.
'
tnvią Romos Katalikią Mote
parapijos salę pradėti sesijas.
Dalyvavo 37 atstovai iš į- jie
Dvasios Vadas kun. P. VirS^un«“- Si organizacija
Centro Pirmininkas kun. J vairių kolonijų ir apie i^) sve
Švagždys pradėjo Seimą kal čių. 15 dvasiškių dalyvavo šie:: mauskis; pirmininkas kun. J. yra vienirttėlė kątalikią mote
mergaičių visoj Ame
ba, kuria kvietė atstovus rim kun. K. Urbonavičius, kun. P., švagždys; vice-pinn. V. Kudiė
rka< iždininkas P. Razvadaus- r^°j- J* yra viena stipriausi
kas; sekretorius A. FjKnei- finansiniai. j,
LIETUVIAI DAKTARAI:
-U* c
‘
& priklaus? tiktai liete
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS W AUTA T i žys.
’ . Kontrolės komisija: kun. P. vės katalikės, M. S. gyvuoi:
Tel. CANal 0257
, M. Juras, Ona Siaurienė dr t jau suvirs dvidešimts meti,
Leonardas Kumpa.
DENTISTAS
1446 SO. 4«Lh OT.,\CICERO, ILL.
Literatinę komisiją simdaro
tJtar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
“Darbininko” Vyriausias Re
>147 SO. HALSTED HT., CHICAGO
1821 SOUTH HALSTED HTHEET
Paned. Sared. Ir Suimk 2—0 vai.
daktorius.
■ ' -

— Štai jis, — atsako vaiterka, — bet aš manau, kad tam
sta pasirinksite tiktai kiaulią
koją šutinį.

LDS. Seimas Trump

Turiningas

Rezidencija 66OO So. Artctdan Avė.

Dienoms Tel. LAFayette 8708
Naktimis Tel. CANal 0403

Valandos; 11 ryto Iki 3 popiet

4 Iki 8 ▼. vakare

Te!. LAFayette 7650
GYDYTOJA# ir CHIRURGAS

▼ai.: 2 Iki 6 popiet, 7 iki 9 vak.
Nedėlioję pagal sutarti

X—SPINDULIAI
(Prie Archer Avė. netoli Kedzfe)
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro
Seredomis Ir nedėllomls pagal
sutartj

4140 Archer Avenue
▼ai.: 2—4 Ir 7—0 vai. vakar*

Ofiso Tfcl.: LAFayette 3650
Rez. Tel.: VIRglnla 0669

2350 So. Lcavitt St.
GANAU 070*

DENTISTAS

2403 W. 63rd St., Chicago

2201 W. Oermak Road

UFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.

DR. STRIKOL’IS

Palengvins akių Įtempimų, kuria
mtl priežastimi galvoa ekaudtjtan*.
svaigimo aklų aptemimo, aervuotumo. skaudamų aklų karttj. atitaiso
trumparefyste Ir toilregyst*. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsitlklmuoMe egzamtnavimas daromas su
elektra. p» rodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama I
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki S v.
NedSlfoj nuo 10 iki 18. Daugely at-

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak.
Nedėllomls pagal sutartj
Ofiso tdef. UOLTevard 7820''
Namų Tel. PRO^iect 1930

Valandos 1—1 ir 7—2 vak.

Seredomis Ir Ncdfillorals pagal sjitartj

4712 SaUAS&CSrD AVĖ.

R&Z1DENCIJA

I

)

-

LACHAVVICH
IR 80N08

H
•»., B

Mes atlikome darbų daugeliui
alų Cblcagos Lietuvių.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LIETUVIAI GKAB0SIAI
Patarnauju laldetuvAee ksoplglsin
Reikal. meldžiu atsisaukt!, o man
✓
dartm btalte uiganMfntl

•raborius

RalMsnKfjtoJas

DENTISTAS

Patarnauja Chtcagoje Ir apylinkėje.

4645 So. Ashland Avė.

Koplyčia dykai

Didelė Ir graži

arti 47th Street
▼ai.; nuo f Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartj

Visi Telefonai:

Pritaikyme akinių dėl viso
kią akių. Ekspertas tyrimo akią ir pritaikymo akinių.

Tel. Ofiso BOULevard 5013—16
ILa. VICtory 3248

GBAB0BIU8
Turiu automobilius ▼iaokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue
Chicago, I1L

GRAB0RIUS
Koplyčia dykai
1410 SO. 49th 00URT
Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

4O»3 Archer Are.

A. MASALSKIS

-Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

T«L B«akwd 4189

2515 WĖ»T 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMIock 6141

DR. JOHN SMETANA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. VIRglnla 0W86
Ofiso vai.: 2—6 Ir 6—8 p. m.
Nedaliomis pagsl sutartį

STANIEY P. MAŽEIKA

GRABORUJS
3307 Lituanica Avė.

Valandos:
2-4 popiet; ąūo 6-8 vakarais

4157 ARCHER AVENUJE

Telefonas YARda 1138

J. LhilevKHus

4142 ARCHER AVS.
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vaL vak.

Veskite imnSnklų reikalus tie-

▼lenas blokas | rytos
didžiulių vartų

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Realdencijns OOmuc 2656 W. 69Ui S4.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak.
Seredomis ir Nedaliomis pagal sutarti

Specialistai iškalime Ir iSdlrbime visokių rūšių paminklų Ir grabnamių.
Mūsų Šeimyna specializuoja šiame darbe per šešias kartas.

z’
H n

Phone Boulevard 7589

6631 S. California Avė.

Ofiso: Tel. I.AFayette 4017
Res.: Tel. HEMIock 6286

PAMINKLŲ DIRBAJAI

B

Pirkite tiekai H dirbtuvės Is
laupykite pinigus

LIETUVIS

OPTOMETfUCALLY AKIU
SPECIALISTAS

OFISO BALANDOS:

Telefonas RKTubllo 7868

■

DR. VAITUBH, OPT.

4645 So. Ashland. Avė.

2201 W. Oermak Road

ROSELL1 BROTHERS, INC-,

Res. PENSACOLA MII
BELMOIT 8485
Office: H1LLSIDE 889*

'1

Sunday by Appointment

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Nedėldienlais nuo 10 Iki 12 dieną

Trys telefonai:

f*
■'■Ž K
A

Nuo 1 iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartj

Pateko ant mano delno
seno krajaus gazietos: “Mū
sų Vilnius” ir “Lietuvos Ai
das” ir, štai, kokių radau
juose advertaizinų. “Dabulevičiaus ir ko mo-,
terų kirpykla. Kaunas, Lais-j
vės Alėja 23.” (“M. V?') '

V. DENTISTAS
3 A S
f X - R A Y
4143 ARCHER AVENUE
Kampas Franclsco Avė.

PHYSICIAN and SURGEON

Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakaro

DR. V. L SIEDLINSKIS

Ree. and Office

TeL CANal 0122

(Kampas Eeavltt St.)

elge

“Pusantrų metą vaikui
— Čia greta gyvena turtina
Visi žipotė, kur yra Nau-, ^ikalinga ateinanti jauna
(gus žmogus, kuriam reikalinjorkas. Tame Naujorke mili- nierKa^- ( f-*- ML )
*
* i gi darbininkai, tai galėsi gau->
jonierka Vanderbilt turi da---------------------ti darbo..'
AtfjJ
bar triubelio dėl savp 10 — Prašau valgio sąrašą, —
metų duktės Glorijos, pavel- '. sako Pyteris Koja įėjęs į res į — Ačiū ponui už perspėji-*
iną. Aš pas jį neisin.
dėtojos 4 milijoną dolerių, ku-1
rią pasiėmė pas save teta
Whituey, o Vanderbiltienė
no\.
ri atimti. Rokunda atsidūrė
otixj Tel. CAizomct 6893
korte. Vanderbiltienės tarnai
Res. Tel. DRKsel 9191
tė teisėjui papasakojo, kad I
OFISAS
Glorijos mama būna girta,
4729 So. Ashland Avė.
kad prie parties jos namuose
Rusas Gydytojas ir Chlrurgraa
8 labos
CHICAGO. ILL
Moterišką,
Vyrišką, Vaiką ir
groja trys benai, kad merx. OFISO VALANDOS:
visą chronišką ligą
i gaitė turi miegoti ant attiko Nuo 10 Iki 13 vai. ryte, nuo 2 Iki 4
Ofisas 3102 0o. Halsted St.
su žiurkėmis, kad pati mama vai. po pietų ir nuo T Iki 1:30 vaL
Vakaro. Nedėllomie nuo 10 Iki 12
Kampas 31st Street
po parties su kavalieriais, privalandai dieną.
Valandos: 2—4 popi'et, 7—9 vai. vak.
sigėrus šampano, miega iki
Nedaliomis ir Šventadieniais 10-—12
Telefonas MlDway MM
popietą ir t. t.
Jei aš būčiau tokią kei- Res. Pbone
Offfce Fhone
TKlangle 0044
sų džiodžis, tokiomis ponioms ENGlcwood 0611
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
mamoms užordyčiau gera ber
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
žine koše per sėdynę linksmai
Tęl. YARds 0994
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
ReAi
Tel. PLAsa 3400
pagroti, kad geriau vaikus
7850 So. Halsted Street
Valandos:
augintų.
Nuo 10-12 v, ryto; 2-3 Ir 7-2 V. r.
ROOM 210
Žiūrint pro delną

“Jšnomuojaliids saulėtas
kambarys su patogumais.”
'(“L. A.”)
‘

Res. 2136 W. 24th St.

Offięe Phone
PROsiM-et 1028

Geraširdis duodamas
tai išmaldą:

“Pirksiu naudotą moterclklų su priekaba iki 750 c.
m. (“L. A.”)
T

3051 West 43rd Str.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

TeL CANal 0403

3423 W. MARQL’ETTE ROAD
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Vai. 8-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-13 r
Nedėlfoj susitarus

-— l>elto, kad kito nieko ne
turime.

šiai SU pačiais išdirbėjals.

Office: 2643 W. 47th Street

Office Tel. REPu b11c 7696
KcS. Tel. GROvrblII 0617
7017 S. FA1RF1ELD AVĖ.

— Delko?

OPTOMETRISTAS
Office Tel. Wsntworth 88 M
Res. Tel. Hyde Psbk 8291

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st.
į
2 aukštai
Pastebėk i t mano iškabas

MOTtRŲ IR VAIKŲ LIGŲ
rKBCIALIRTS

6900 SOUTH HALSTED ST.
falandos: 1 Iki 4 po pfstų. 7 Iki S vai

Valandos nuo 9:30 ryto iki
8;3O vakaro. Nedėliomis nėra
skirtą valandą. Boem 8.

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

Phone danai 0523 •

bskL^J

/

"I-" illižfitf - * 1* ‘

llill ; n i rtlfl
- -- --------

IR TĖVAS
Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Netorime sąryšių su firma

tuo pfL'.u tar.Iui

GRABORIUS Ir ftALSAKUOTOJAJI
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 West I8th Street
Telefonas MONroe 8877

Ina
LIETUVIŲ ORABORIŲB
Palaidoja ut 926.09 Ir anksčiam
ModerniAka koplyčia dykai
«8 W. IMth Ht. Tel. CANal 6174
Cblcago, IU.
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Pirmadieni*, spalių 8 d., 1934
aa

MOTERŲ SĄJUNGOS
toliau veikti seselių PrancišVILNIAUS G1LKŽINIO
LOZORAITIS YRA T. S. naujajame Klaipėdos
uosto
VAJUS
'
PILNATIES
PREZIDI

k iečių naudai.
I
VOJtDO baMėjams
didelį sandėlį, kuriame bus
,4
W.
Bravo Julei Nenuleisk ranUMO NARYS
įrengti moderniški prietaisai
(Tęsinys
iš
3
pusi.)
(Tęsinys
riuų.2
pusi.)
prekėms per sandėlį vežioti
lui vieta taip pat graži. BefcįM* Dųrbuokife kol ė^i jauna,
>• *
<z*'*
KAUNAS. — Renkant T. ir kilnęti. Kai naujame uos
kėtų tiktai Marąuette Parko!energinga, nes,tokių mums la ir pirmiau: New, Yorke ir či atžvilgio. Mokesčiai mokami
pagal nafės metus. ' * ,
Sąjungos komisijas, mūsų už te Imis galutiniai baigti gele
1 ak. rėmėja
Piliečių klubui dėti pastangų, bai reikia.
kagoje. 'Tenai reikia siųsti ir
Moterų Sąjunga tęikla sa sienių reikalų ministeris St. žinkelio pratiesiino darbai, ir
kad miestas parkų dar gražiau
surinktus už išplatintus “pa
vo narėms kaip moralę, taip Lozoraitis išrinktas pilnaties pastatyti kėlimo kranai, bus
ištaisytų,
o
Paminklo
Statymo
sus” ir ženklelius pinigus, kai ir medžiaginę pagalbų: ligoj
PAMINĖJIMAS ĮVYKS
Komitetas labiau darbuotus
McKINLEY PARKO
po auką Vilnijos lietuvių par prižiūri savo nares, pašalpos darbų tvarkos komisijos pir statomi ir kiti sandėliai.
mininku. Ta komisija tvarko
ta iki $10,000. Nepradedami
SALĖJ
Šv. Kazimiero Akad. Rėlnė- ramai.
moka į savaitę $5.00 ir miras pilnaties sesijos darbus. Kaip
fop d o reikalu, nes iš apyskai jų centro išvažiavime, Vytau 2. ‘‘Vilniaus pasų” kaina —
. pomirtinės $150.00. Negana to, šitos komisuos pirmininkas, MAŽIAUSIAS ATLYGINIRytoj Spalių Devintoji. Tai tų matos, kad dar daug trūks - to darže, daug pasidarbavo ir •ĮO centų. Vii maus e e įų
leidžia mėne mūsų ministeris yra T. Sąjun
MAS MOTERIMS
Vilniaus gedulo diena. Kiek ko kito, baigkhue šitų. Chica- žinomas^ veikėjas J. Lasauskas, kainos:'? '
sinį laikraštį “^ėterų Dirvų”,
vienas susipratęs lietuvis, ko gos lietuviaTGaukia paminklo. kuris-pėr-klaidų buvo praleis* .a) Šv. Onosi bažnyčia—Lie kurioj telpa daug gražių ir gos prezidiumo narys. Tai
pirmas atsitikimas, kad Lietu QŪEBEC, Kanada, spal. G.
kių nore bildu tų skaudų inūsii Paėmus reikalų -naujam fondo tas praeitame <‘Dr.” mini. A tuvoje 50c.
50c.j.} Amerikoje — 5 naudingų raštų,
vos atstovas T. Sąjungos ko- — Quebec (Kvebeko) provin
centai.
’*
tautai įvykį pamini. ‘Chicagos pirmininkui, tikimos, kad foŠtai, graži proga kiekvienai I mį8įj08 pirmininkas. Šitoje cijoj veikia mažiausio atlygi
b) Gediminas — Lietuvoje
į • žinomi veikėjai Ogentai >elietuviai rytoj vakare renkasi ndas grėit kils aukštyn.
sųjungietei pasidarbuoti. Da- ! koiiiisijoje yra dar anglų, i ta- nimo boardas, kurs nustatė
į McKinley parko salę, kur
t,
r Juozas i ngia bunco p&rty savo name 1 lik; Amerikoje — 10 centų. bar eina naujų narių įrašinė-;]ų, ėekoslovakų, airių, 'Haiti moterims siuvėjoms mažiausių
išgirs įdomių kalbų apie Vil
_______■ - , >
(num. 5648 S, Justine JSt.)/£v. c) Gedimino, pilies bokštas jimas arba vajus. Įstojimas y- įr Šveicarijos atstovai. ’
atlyginimų ir darbo valandas.
nių, pasiklausys patrijotiškų Į
up>u> ■* Į Pranciškaus, vienuolyno įlu- -r Lietuvoje 10c.; Amerikoje
ra per pus nupigintas.
.
kalbų. Kalbės iš New Yorko
Ogentienė. *$ dukrelę'Hb- — 10 centų.
A. L. R. K. Moterų Sąjunga SANDELIAI KLAIPĖDOJE
atvykęs svečias gerb. kun. A.
bieta turi prirengusios^ daug d) Aušros Vartai —Lietu nuoširdžiai kviečia kiekvienų
Milukas, J. M. gėrb. pral. M.
Bridgeport. —š\>. Pranciš gražių, dovanų. Kiekvienas at voje 20c.; Araėrikoje — 20 ce katalikę moterį ir mergaitę
KAUNAS. — Lietuvos ban
Krušas, gerb. dr. Antanas Ra kaus Rėmėjų 1 skyrius pager silankęs nesigailės. Be. to, O- ntų.
spiestis
po garbinga
jos
vėlia
ei
Vilniaus
Universitetas
l
8
P
W8U8
»
ar,nn
ft
a
jos
vena
kas
yra numatęs pastatyti
kauskas, Federacijos centro bė savo raštininkę Julę Puke- gentai žada Visus pavaišinti. e) Vilniaus Universitetas I
fieg knr vien bė ten Lietuvoje
įetuvoje 2 m.rAmerikoje —
.
■'
pirm., ir kiti. Dainuos pagar- lienę, kuri jau per 10 metų
----------- /'
r Vgėjęs L. Vyčių choras, taip pat eina tas pareigas ir nenuil Labdaringos Sąjungos 1 k p. 20 centų.
y ?
-į
Kada • mes, visos moterys,
dain. K. Sabonis. Dėl to lietu stančiai darbavos ir darbuo rengiasi prie didelio, šokių va f) Žygis į .yfinhj — Lietu
merginos, prigulėsime, tada ga
5Qc.
vių patrijotingoji visuomenė jas seselių Pranciškiečių nau karo (“Halloweeu Dance”), voje 5 litį Ainerikoje
lėsime nuveikti dųūg gražių
prašoma gausingai susirinkti. dai. Vakarėlis, rūpesčiu M. spalių 27 d., parap. salėj. Griež g)Vytautaž — Lietuvoje 10
ir naudingų darbelių Bažny
Programa prasidės lygiai 8 v. Ambotienės ir Strasdauskienės gera orkestrą, bus visokių į- lik; Amerikoje — 1 dol.
čiai ir savo Tautai.
Su naujais radijo ne tik ga
ir baigsis lygiai 10 vai.
(kaipo komisijos) įvyko Stra- vairenybių, užkandžio, gėrimo. '3. Tiems, kurie nori giliau
Nauja Narė
lima pasiekt Europą, ir gra
Louise Beauty Shoppe, 4-0 pažinti ir geriau sekti Vilniatksdauskų name 9 d. rugsėjo.
žus balsas, bet ir geriausias ir
kovos
reikalus
—
labai
patar

pigiausias
būdas pasilinksmi
I vakarienę susirinko daug S. Francisco avė. (savininkė
nimui namuose. Muzikų kokių
tina išsirašyti Vikriui Vaduoti
rėmėjų ir šiaip vedkėjų. Po L. Račkauskienė) aukoja “ponori ir kada tiktai nori. Mūsų
Sąjungos leidžiamų dvisavai
žymūs dainininkai ir muzika
vakarienės, M. Ambotienė, pa rmanent wave”. Visi kviečia
FyyroffRAFjis
tinį iliustrnotų žurnalų “Mū Atsidarė ųuopavų, mo
mi
atsilankyti.
’
ntai ant rekordų visados yra
reiškus tikslų, vakarui vesti
derniA ką Btudlą aų Boisų
Vilnius
”
(dabar
Ameriko

Jums
gatavi patarnauti. Jei
Rytoj, 9:30 ryto, Šv. Jurgio pakvietė skyr. pirm. R. Mazelywood Avimomis.
gu
pirksi
naujų radio, pirk
4
žo
wEn
aM
wr.
Neberezai, kurie ilgus lai je metams kaštuoja tik 2 dol). Englcwood . 5840—MUS
bažnyčioje, Bridgeporte bus liauskienę. Po'savo gražaus
radio
kombinacijų,
o bus visi
laikomos gedulingos pamaldos pasveikinimo, *pakvietė pakal kus gyveno Cicero, dabar ati ir įvairios literatūros Vilniaus
patenkinti. Kainos nuo •
už a. a. Juozo Naujalio, mūsų bėti 2 skyriaus rašt. ir centro darė naujų biznį — užeigų ad klausimu. Tais ir kitais S-go'
$65.00
THE BRIDGEPORT
ir V. (i. Fondo reikalais pra
muzikos tėvo, sielų. Velionis vice pirm. L. Račkauskienę. resu 4941 S. Ashland Avė.
iki
KNITTING SHOP
• i*
R&parotecrii šome kreiptis Lietuvon šiuo
43 m. išvargonininkavo Kau Paskui kalbėjo skyriaus orga
Nerta Plonus Ir Storus VilnontuA
$250.00
Svoderius dėl Vyrų, Moterų,
adresu:
no katedroj, išmokino daug nizatorė M. Mazeliauskienė,
* -■*•*
Mohtatčių tr Vaikų
bet
tai
yra muzikalia instru
NERIA VII/NONKS PANCIAVilniui Vaduoti Sąjunga (aDU NAUJI BIZNIAI
vargonininkų, sutvarkė lietu Stankienė, Julės mamytė, kuri
RAS DEL MOTERŲ m
mentas,
kurį nesigailėsite įsi
VYRŲ.
rba Vilniaus Geležinis Fon
viu bažnytinę muzikų ir buvo, daug aukoja seserims PranciTaiso senus svederius
gijęvienas iš pirmutinių lietuvių škietetnS, taip pat dvi Julės Marąuette Park.— Žinomas das), Duonelaičiu gatvė 9-a,
Kaunas, Lithuųni^.
kompozitorių.
Nauji Lietuviški Rekordai
sesutės, kurios džiaugės, kad marketparkieuiattls Budrikes
504W33rdSt.
gra Su geriAusiiris1 linkėjimais
Gedulingos pamaldos suren jų sesutė turėjo daug kantry- nesenai atidarė biznį
KAINOS TRUMPAM LAIKUI ATPIGINTOS
(Netoli Normai Ate.)'
gtos Vargonininkų Sąjungos
10 metų. Svei- žių užeigų (Tavern) 6361 So. Tamstą darbuotei —
Tcl. Victory S4M
Atdara dienomis, vakarais ir
Tiktai po 50 centų Vienas
Cbicagos Provincijos, kurios !kino ir c petraitienė, veikėja Kedzie Avė.
sekmadieniais.
Kan. P. Kemėšis,
•fijo Mikas" Ir TreuiCeimniekl Polkos. J. Dirvells. orkestre
16192
Senas Town df Lake biznie V.VS.-gos vice-pirmininkas
velionis buvo pakeltas Gar- šios
16995
IBS — I.ietuvos Hymnas ir Noriu Miego Polka. Lietuvių Tautiška
kolonijos, šeimininkė
orkestrą
bes nariu. .
16158
Skudutis tr Šarkis Galijotas. Niekus su orkestrą
Strasdauskienė ir jos sesutė rius Kazlauskas (Kazwell)
V. V. Fondo pirmininkas.
Grane Coal Co.
16261
Studento Sapnas tr Svetima P&dangS. J. Giralt,ts Ir 8. Paura
Kviečiame^ kas tik galės, at- O. Andrijauskienė atvykus iš taip pat atidarė užeigų ant
13257 — Vasaros Grožybes ir Atsispyrimos su Mylima. J. Pau ras Ir
5332 So. Long Avcl
GIraltis
TgĮfcrųi/: .
71
prie
So.
Rockwell
St,
‘
.
Chleago.
III.
-“•lankytį į Šv. Jurgio bažny- Naujosios Anglijos, brolis D.
16200 — Seni Duok Tabako ir F.lva Boba Pupu Kult. Jonas Butėnas
Sunkiai nusidėj ilsiems vie
TB£b REPUBLIO M«*
f«2O4 — 1-2-8 BRR — 'Kupletai ir Polkai "Jovaiša?' Dineika ir
čia ir sykiu su Chicagos var Strupis taip pat iš Naujos At
Juozas
Petrauskas S *
.
.?
nas tėra išganymo kelias —
16269 — Aukso Miglos ir Meiles Tu Mums Nedainuok. 8. Pauras Ir
gonininkais pasimelsti už ve nglijos ir kiti, kurių pavard
GIraltis
Atgailą. ,
1
16173 — Čigonai ir Vakar Vakarei). Bud riko Radio orkestrą
lionio sielų.
žių neteko sužinoti.
14014 — Klausyk Mylimoji ir Burdlngterius Praktlkuoje. Ztflronas ir
'
'Oropa
Pamaldos bus laikomas . 30
Kristus ypaįingfri rodydavo
11021 — Gaspadlnes Rankiotas ir Pas MotlneiB. J. ZlOronis Ir Grup*
a————x—
Katrt* perkate anglis .U
Ant galo komisijos narė M.
14025 — sėdžiu Po Langeliu ir Pas MoMutė Augau. Krasauskiene Ir
dienų mirties sukakčiai pami
dralvertų. siųskite Juos
J
Savaitrašty “New lyorld” mums tylumo‘ir paklusnumo
Valteriūte
-Ambotieųė, vardu visų" susiri
CRANB COAL CO. Gausite
nai.
. J
14024 — Per vilnis — Valcas ir Nepamiršk Manės — Polka. Instrupastebėjau
rašinį
apie
Stasį
geresnes
anglie
ui
mažiau
paveikslą.
-Lipšnumas
yra
tų
nkusių svečių, įteikė J. Pukemenfallžkas trijų
<i z
pinigų.
• s. . *-•
Chic. Varg. Provincijos
14029. — Llaotninis ir VŽgavSnes. J. Ztflronas ir Grupa
Piežų.
“
New
World
”
pirmam
dorybių
vaisius.
lienei $25.00 dovanų. Visos
14641 — Dlemaatas Polka ir Gellnas Polka. Kaimo orkestrą
Valdyba
14641 — I-Olvlne Ir UžmlrM TCvu Kapus Jonas Butėnas
'puslapy
didžiuojasi
jo
recen

kalbėtojos ragino Julę dar ra
26023 — Atsiskubino Betlfljun Ir Gul Šiandienų. Brooklyno Misrus
K
»
Kvartetas
štininkauti per 10 metų. Bė- zija knygos apie kardinolų, ku
26048 — Kad Galėčiau Ir Varguolis. Liūda Sipavičiūte
26074 — Pas Malūnėli — Valcaa Ir Ant Kiemelio — Polka. Kariftkas
1 raštininkaudama J. Pukelieoė rių Chicago American įdėjo,
Naujoj Vietoj
benas
14080 — Godeles UrCdas Maiše. A. Vanagaitis Ir K. Kraučflnas
perleido visokio būdo pirmini/
Matomai jaunasis žurnalisLietuvis Advokatas
26085 '—*■ Ku-Kb .—Valcas ir TSvynBa — Polka. Tarptautine orkestrą
"26086 — Buoklo — Valeaa ir Nauja — Polka
nkių, bet visos jai buvo geros tas kįla anglų spaudoje. Tai
29rt87 — Bemutei Nevesk Pačios ir Sibiro Tremtinys. Juozas Olftauskas
2201 W. Oermak Ro&d
J. K.
26088 — Kur Nsmuųas ir Dauguva ir Smflktej Vainikėlis.
Olftaudtaa
ir sutikime veikė. Žadėjo .Ir kreditas lietuviams.
(West 22nd St)
26091 —Linksmas Jaunimėlis — Polka ir Agotėlės — Valcas. SoTflu
Marąuette parkui ir visai
orkestrą
e
(Metropolitan State Bank Name)
260J2 — Ant Marių Krantelio Ir Prirodlno SenJ žmones. Jonas Rutenaa
12100
So.
Halstcd
St
Valandos
Kasdien
nuo
»
Iki
B
lietuvių kolonijai tenka dide-*
26094 — oi, čia-čia ir Ganėm Aveles. Mare StrumsklenS ir P. Petrai
Pkaodėlto, 8eredoe tr PMnyCloa
tis
'
.
.
i
vakarafc
<
iki
»
lis papuošalas. Jis bus istori
26096 — Grybai Ir Levendreile MarS StrumakienB ir P. Petraitis
Telefonai:
CAKSI 1175
26096 — TJetuvaitS — Polka ir Močiute — Vairas. Armontmu duetas
nis parkas, nes jau galutinai
'28097 — G»'naAln6 Racalija tr Jonas Pas Rože. S .Pilka ir M. ZemalNamai: 6400 8. Rockwell 8t
Pullman
8296
ir
8092
tBttB ‘ r- 'f'?I ’ Į .<
jj
nutarta jame statyti Dariaus 26098 —į Barboryte Nos) Trina Ir Alutis Ir Zem6s Rojus 8. Pilka Ir
MtNnas VBPtoMIo MOS
M. Zemattalte
.
.1
. „.ii I... . < ■ ■■
—
Girėno paminklų.
26099 — Obuolys Ir Atmatnlnku Daina. Petras Petraitis
26102 — Didmiesčio ir Kares I/ilku Polkos. Juozo Sasnausko orkestrą
Be abejonės, kiekvienas lie-1
>6106 — Angelai Gled Danguje Ir Tyliųjų Nakt|. Petras PetrraHIs
PERKAM
26106 — Mano TCvelts — Valcas ir Ar žinai Kaip Gerai — Polka P.
•Nuošimtis tik už liku
tuvis, atvykęs iš kitur narės
— Sarpallaus orkestrą
t
sių
sumų,
ant
lengvų
at26107 —Džiaugsmo — Valcas Ir Kraičio
Polka. P. SarpaJiausotk.
pamatyti tų istorinę vietų, mfl
LIETUVIS
N0TARY
3000 — 21 Metų Kalėjime ir Varpelis — Valcas. 8. Rimkus Ir Sud
mokėjimų nuo 5 iki 20
sų <Tidvyrių paminklų, kuris,
riko orkestrą
metų. Įstojimų ir jokių
1004 — Daktaras Ir 7 — Pačios. R. Rimkus ir Budriko Radio ork.
KUS BONUS
PUBLIC
bus amžiams atmintis dviejų
3002 — 4 — Ratai ir Meiles Karalaitis. K. Paže rakis ir Budriko Ka
bausmių nereiks mokėti.
rt lo orkestrą
/’
’
REAL ESTkTE - SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
lietuvių didvyrių drąsos ir pa-'
Įstok į Šių draugijų siPirkėjas pirkdamas 6 rekordus, gaus $3.00 vertės liestematiškai taupyti pini
siaukojimo lietuvių tautai.
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
tuvttkų gaidų dykai.
gus. Draugija moka divi
Parkus yra gražus, paminkPriiiralykite į Mū«ų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
dendų nuo 4% iki 6% kas
Piriainntimas Amerikoje 50 centų, o į Oanadų $1.00.
6 mėnesiai. Taupymo sky
$608 WBBT 47th STREET
TeL LAPayette 1083
Rankiniai
gramafonai atpiginti iki $2;
Nervuotas — Susierzinęs?
rių gali pasirinkti, pavy
zdžiui: ant <1000.00 gali mokėti po $5.()0 į mėnesį arba
Štai Greita Pagelba
Midget Radio po UR,gO
Kmn bfltt n/rvuoOi ar aaideralnualn?
po kiek nori, kolei sumokėsi $1000.00. Draugija mokės
Mov T'»I4E atiMka r^ttą paarlhą.
dividendų ųž sumokėtų sumų.
Tni yra Mmniia nervu tinklui tonika*
AUEX ALEŠAUSKAS and SON
ir veikia akstinu visai narvų siste
Ši Tlraugija yra po U. S. Government priežiūra ir Val
mai '.'ervlnrumas daro Antonea ar-,
Pundture and Piano
džia deda pinigus į šių Draugijų. Dėl platesnių žinių
rtats ir nemaloniais. Suvaldyk lt aavo
nervas su NUGA-TONE Ir rreftal
■* Movere
kreipkitės į Draugijų.
e*Bdv*t Mdas. NUGA-TONIS neturi
prast n .konto, II" Vra plo*W<-l|u for
Seniausias
Lietuvis
2324 S. LKAVITT ST.
moj* ir i. ia-vM priimti. Patfmklt vi
Moyeris Chicagoje
so mtnsata trvtmenlą ui Vieną OoTaL OANal 1678

VIETINES ŽINIOS

.n.,

■.i-

RYTOJ MINĖSIME VIL
NIAUS GEDULO DENį

TOWN OF LARE ŽINUTĖS

j

PAGERBĖ SAVO VEIKĖJA ‘

6ARSINKITĖS
“DRAUGE”

Pagerintos Bailios

PAMALDOS Už KOMP. J.
NAUJALIO SIE1Ą

P. CONRAO

L .'

Z

’ ♦

F. SELEMON A VIČIA

j

veikti

SKAITYTOJy BALSAI

JOHN B. BORDEN

MAR0UET1E PARK TAPS
CHICAGOS ĮŽYMYBE

Tsnonis tol 61.

$14100,000.00
PASKOLOMS ANT
PIRMy MORMČiy

į

nrauiANOB

Jos.F. BudrikI

į

]srf. /et resiittaia, nennlen^lna. Jlian
pliusai ims nujrrattnfi t’anmoda ir
snmntoeja visi aailsBerlat. Neatld*llokit—ffanklt honka JHandlen. Ven
kit ptimslnų. Reikalaukit tikro NUOA TONE
Nuo ipktetejimn imkit—VGA-HOT.
— Idealų IJuosuotoJą vidurių J8ę ir
Kte.

’ederal Savinos

|AND LOAN

ASSOCIATION

OF CHICAGO

71dd ŠO. TALMAN BT.
71M SO. ROCKWKI.L OT.
TeL REPnKIc BOM-ao&l

JUSTIN
MACKIEWICH

Mee parduodam anglis *em įaustom kainom,
tas M. R. |7.M i

Ita-ilinlnh*.

^1

Knc.

3417-21 So. Halsted St.
/Telefonai: BOUlevard 4705—8167

Lietuviu programas WCFL, 970 k. kas nedėldienį nuo 1
iki 2 vai. po piet.

