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Talka prasideda spalių mėn. 
.^8 dieną

SKIRIAMOS DVI LAIVAKORTES Į 
LIETUVĄ

Spalių mėn. 28 d. prasideda dienraščio “Draugo” pla- Į 
tinimo talka (vajus). Laiškais, gyvu žodžiu ir per laikraš- j 
čius kviečiami talkininkai. Jiems yra skiriamos brangios do
vanos. Pirmoji dovana — kelionė į Lietuvą, apmokant va
žiavimą geležinkeliu ir laivu. Antroji dovana taip pat laiva
kortė į Lietuvą ir atgal. Skiriamos ir kitos brangios dovanos, j 
Talkininkavimas truks ligi 1932 m. sausio 24 d.

Dienraštis “Draugas” ieško talkininkų kilniam spaudos' 
platinimo darbui. Jų ieško ne vien Chicagoje, bet visose; 
Amerikos lietuvių kolonijose, nes visi gerai žinome, kad

Suiro Meksikos sekretorių 
kabinetas

AIRIJA IMASI APSAUGOS PRIEMONIŲ 
PRIEŠ REVOLIUCININKUS

Organizuoti darbininkai reikalauja gręžinti alų

SUIRO MEKSIKOS 
KABINETAS

AIRIJA APSIDRAUDŽIA

spauda vaidina be galo svarbų vaidmenį mūsų tautiškame, valstybės vienas ūkininkas nuveže į miestų Atlanta pilnų vežimų me<ivilnės. Vie-
1 »» 171 on Cilmr*-* A nrt rrmr, 1 ZA M z. f » r-. A »Ti/a»ara lira ° * • __ ... _ .ir visuomeniškame gyvenime. Neturėtų rastis nė vieno lie- na du0tuTė medvilnę riėmė ir davė už tai reikalingų prekių. Taigi, šiam ūki-
tuvio kataliko, kuris nepreniuneruotų lietuviško, katalikiško ninkui nerū ; nei ra]iutos stovi. nei auks0 pagrindas.
dienraščio. “Draugo” platinimo talkininkų pareiga ir bus 
pasirūpinti, kad “Draugas” lankytųsi kiekvieno lietuvio ka
taliko namuose. i

“Draugas”, kaip jau ne kartą buvo minėta, per penkio- 
liką metų ištikimai tarnavo Amerikos lietuvių visuomenei, 
savo maloniems skaitytojams ir Lietuvai. Kiekvieną, dieną 
jis lanko savo skaitytojų namus, nešdamas įvairias pasaulio 
žinias, skelbdamas tikėjimo tiesas, keldamas tautišką susi
pratimą, .šviesdamas ir nuolat ragindamas prie kilnaus gy-Į 
venimo, siekti gerovės vykdyti didžius darbus.

Visi pripažįsta, kad “Draugo” nuopelnai yra dideli

CHICAGOJE

PALAIDOTI 4 JAUNI 
LIETUVIAI

Vakar Waukegan’e, III., pa
laidoti keturi jauni lietuviai

Del '|,S ,tlknu J,zfuPc’n* PĮaciosios lietuvių visuomenes A Mikalan8kai ir j. pažers.
ne tik morališkos, bet ir meA.ag.skos paramos. O ta para- ki sekmadieni fav0 ant
ma nėra taip jau sunku teikti. Jei tamsta kasdien skaitai , v. , ._ 4 • i , . geležinkelio, traukimui sudau-Draugą — ji remi; jei kitus ragini skaityti — dvigubai ?. . •
jį remi; jei šios jubiliejinės talkos metu stosi į aktyvų darbą Z1US ',Ų automobilj.
— būsi tikru spaudos apaštalu ir turėsi progos gražių do-' Kapinėse atidaryti karstai 
vanų laimėti. \ ir prisiekdinta nauja korone-

Brangus yra mūsų tikėjimas, brangi lietuvybė. Mes rio “jury”, nes pirmoji “nu
gyvename tokiais laikais, kuriais sunku be spaudos tas bran-’ry” negalėjo prieiti VienbaU 
genybes išlaikyti, nes mūsų idėjos priešai viską naudoja1 sįo snrpndimn
toms brangenybėms iš mūs, širdžių išplėšti. 'preMlm0-

Tad, žinodami, kad spauda yra viena iš didžiausių pa
saulio galybių, stiprinkime ją, stodami j jubiliejinę dienraščio 
“Draugo” platinimo talką.

Kviečiame visus!

VOS IŠGELBĖTA
------J----

•Namuose, 4S32 Blackstone 
avė., kilo gaisras. Gaisrinin
kai (ugniagesiai) vos išgelbė
jo 14 metų amž. mergaitę su 
jos 2 metų amž. sesute.

UŽSIMOKĖJO MOKESČIUS

Morrison’o viešbučio valdy
ba užmokėjo apskričiui 261,- 
383 dol. mokesčių už 1929 me
tus.

Šių mokesčių mokėjinias bu
vo užtęstas dėl jų aukštumo.

NEPAPRASTA SESIJA

Pranešama, Chicagos majo
ras rengia ateinantiems me
tams miesto pajamų ir išlai
dų sąmatą. ,

KATALIKŲ MOKYKLOS 
GELBSTI BEDARBIAMS

AViASHINGTON, spal. 15. 
— Kokiu būdu katalikų mo
kyklos galėtų gelbėti bedar
biams? Gana paprastu būdų.

Prieš mokslo metams pra- 
sidėsiant, krašto vyriausybė 
sukėlė kampaniją, kad šiemet 
kuo didžiausias jaunimo skai
čius neieškotų darbo, bet grį
žtų į mokyklas siekti aukštes
nio mokslo. Tuo būdu daug 
jų neužimtų darbų galėtų te
kti bedarbiams, ypač kurie tu
ri šeimas išlaikyti.

Šiuo atveju katalikų moky
klos daug atliko. Daugeliui ne
turtingų mokinių sumažintas

ORO STOVIS

Tenka nugirsti, kad arti- 
imiausiomis dienomis gubema- 

mokestis už mokslų, daugeliui torius Emmers0'1 ’«» su
duotos stipendijos. Prie kai S“kti i»ta-’
, . , , . , . ..... ty™1? leidimo rūmus. Bus sva-kuru, mokslo ,sta.gų l»togt.,retoml reika|ai
fondai, iš kurių studentams 1iš
duodamos paskolos^Kai kurio
se kolegijose studentams pa
rūpinti apmokami užsiėmimai. I XT ,• Nepriklausomųjų teatrų sa- 

Tad šiandie visam krašte vininkų sąjunga vėl nutraukė 
katalikų mokslo įstaigos, yra derybas su operatorių unija, 
pilnos studentų. Užuot užsiim- Derybos vargiai bus atnaujin
ti darbais, jauni vyrai moko
si ir tuo būdu bedarbiams duo
da progos darbo lengviau ras
ti.

DERYBOS NUTRAUKTOS

tos.

NUBAUSTAS KALĖTI

DAR VIENAS “GUBER
NATORIUS”

KARDINOLAS KRIKŠTIJO 
ATSIVERTUSI ŽYDĄ

ROMA (per paštą). — Be
turčių mažųjų seserų prieg
laudos koplyčioje J. Ę. kar
dinolas Lepicier’as pakrikšti
jo tos prieglaudos įnamį Juo
zapą Sonnino, 82 metų am
žiaus ž^dą. 4-

Šv. Krikšto apeiga atlikta 
susirinkus visiems prieglaudos 
seneliams ir daugeliui paša
linių žmonių.

Pasibaigus krikšto apeigo
ms, kardinolas suteikė sene
liui šv. Sutvirtinimo sakrame
ntą ir pakvietė jį bendrai mel
stis už Šv. Tėvą.

Prie Juozapo vardo naujam 
krikščioniui pridėtas Aleksio 
vardas. Tuo vardu yra kardi
nolas Lepicier’as.

MEXICO CITY, spal. 16. 
— Atsistatydino visų Meksi
kos vyriausybės departlamen- 
tų sekretoriai.

Prezidentas Rubio skubiaiX
pakvietė buvusį prezidentą 
Plutarką Calles’ą būti kairo 
sekretorium.

Sekretoriai atsistatydino 
tani, kad tuo būdu iš užima
mos vietos pasišalintų karo 
sekretorius gen. Amaro, kurio 

. kitokiu būdu nebuvo galima 
Į išjudinti.

Šis vyriausybės krizis kilo, 
valdančiajai revojiueminkų pa 
rtijai suskilus į dvi sroves. 
Vienos srovės priešaky buvo 
Calles’as, kitos — karo mini- 
steris Amaro. Pastarasis ste
ngėsi nuslopinti priešingąją 
srovę. Tada prieš jį atsisukta 
ir reikalauta jo pasišalinimo. 
Jis nesutiko. Tad rasta prie
monė jį kitokiu būdu pašali
nti.

1,300 KANDIDATŲ BRITŲ 
PARLAMENTAN

Šį katalikų mokslo įstaigų 
veikimą pati vyriausybė aukš
tai įvertina.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Iš dalies saulėta; 
maža temperatūros atmaina.

MAŽINA ATLYGINIMĄ

Darbininl^ų atlyginimo ma
žinimą paskelbė Armour’o, 

Cudahy, Pullman’o ir kitos 
kompanijos. Girdi, tas daroma
dėl gyvenimo atpigimo.

Chicagos policijos leitenan
to Teeling’o sūnų, 20 m. am
žiaus, teismas nubaudė 2 mė
nesius kalėti už nusižengimą 
probibicijog įstatymui.

PRADĖTA KAMPANIJA

Vakar Chicagoj ir visam 
Cook’o apskrity pradėta ka
mpanija surinkti 8,800,000 do
lerių bedarbių šelpimo fondui, kliu

DUBLINAS, spal. U6. — 
Airijos parlamentas pirmuoju 
skaitymu pripažino valstybės 
apsaugos’ įstatymo projektą. 
Prieš šį projektą atkakliai ko
voja respublikom) partija ir 
radikališki elementai.

LONDONAS, •spal. 15. — 
Politiškos britų partijos ry
toj skirs savo kandidatus j 
parlamento atstovus. Per 1300 
asmenų jau pareiškė norą bū
ti kandidatais. Jų tairpe yra 
59 moterys.

Prezidento Cosgrave.’o vy
riausybė šį projektą, galima 
sakyt, varu stumia. Parlame
nto rūmus saugoja policija ir 
civilinė sargyba.

Šiuo projektu numatoma 
mirties bausmė visiems dabar
tinės tvarkos priešams.

ŠV. TĖVO ATSTOVAS 
APLEIDO ISPANIJĄ

MADRIDAS, spal. 16. Šve
ntojo Tėvo atstovas Jo Eksc. 
arkivyskupas Tedeschini’s ap
leido Ispaniją. Išvyko Romon.

Ispanijos vyriausybės sluo
ksniuose reiškiasi pastangos 
daryti kompromisą su Bažny
čia.

JAPONAI ATŠAUKIA 
PROTESTĄ

BATON ROUGE, La., spal. 
15. — Gubernatoriui Long’ui 
besivaržant su leitenantu gu
bernatorium Cyr’u, dėl Loui- 
sianos valstybės gubernato
riaus vietos, staiga pakilo vei
kti dar trečiasis “gubernato
rius.” Tai darbo neturintis 
pilietis W. L. Aldrich’as. Jis 
nuėjo pas notarą, darė guber
natoriaus priesaiką ir pranešė 
aniems abiem, kad jie nesiki
štų į jo autoritetą.

Aldrich’as atranda, kad nei 
Long’as, nei Cyr’ag nėra tei
sėti gubernatoriai.

RASTAS SU NULAUŽTU 
SPRANDU

ATVYKS SU DUKTERIM

POLICMONUS KEIS 
AGENTAIS

WASHINGįTON, spal. 15. 
— Yra sumanymas vietos 1,- 
600 poliemonų pakeisti prohi- 
bicijos agentais, kurie apva
lytų miestą nuo svaigalų pir-

ANCHORAGE, Alaska, spa 
lių 15. — Chicaloon’o distrik- 
te surengta medžioklė, kurio
je dalyvavo ir misijonierius 
kuri. G. Woodley’s. Medžiok
lės metu jis dingo. Dabar vie
noje pašlaitėje jis rastas su 
nulaužtu sprandu.

PARYŽIUS, spal. 15. — 
Drauge su Prancūzijos minis- 
teriu pirmininku Lavai’iu į 
Ameriką vyksta tarp kitų, ir 
jo 19 metų duktė Jose.

ŽENEVA, spal. 16. — Ja
ponų atstovas T. Sąjungos ta
ryboje K. ’Yošizawa atšaukė 
savo protestą prieš tarybos 
nutarimą kviesti J. Valstybes, 
kad! jos gelbėtų spręsti Mand
žiūrijos klausimą.

Dabar yra kitas klausimas, 
ką taryba su Amerika pradės 
Mandžiūrijos reikalu, jei ja
ponai griežtai nusistatę,* kad 
ten niekas pašalinis nesikįštų.

REIKALAUJA ALAUS

PRANCŪZŲ MARŠALAS 
IŠKILMĖSE

OLD POINT COM1FORT, 
Va., spal. 15. — Į Yorktown’o 
150 metų sukaktuvių minėjimo 
iškilmes atvyko prancūzų mar
šalas H. Petain’as. Jį ir jo 
palydovus (prancūzų delega
ciją) pasitiko gen. Pershin- 
g*as, prezidento Hoover’io at
stovas.

PLATINKITE

NORI NEKEIČIAMO 
KALENDORIAUS

ŽENEVA, spal. 15. — J. 
Valstybių oro biuro ekspertas 
Marvin’as, kurs kalendoriaus 
reformos reikalu čia atstovau
ja Eastman’o komitetą, Tau
tų Sąjungos kalendoriaus ko
miteto konferencijoje pareiš
kė, kad jis yra nekeičiamo 
(nuolatinio — perpetual) ka
lendoriaus šalininkas.

VANCOUVER, B. C., spal. 
16. — Amerikos diarbo fede
racija baigia suvažiavimą.

Daugumas suvažiavimo da
lyvių, kaip kasmet, pasisakė 
už alaus gražinimą.

Federacijos prezidentu iš 
naujo išrinktas W. Green’as.

PINIGŲ VERTE

IVASHINGTON, spal. 16. 
— Šiandie J. Valstybių ižde 
nepriteklius jau prašoko 500 

‘DRAUGĄ” milijonų dolerių.

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.89
Prancūzijos 100 fr. 3.94
Italijos 100 lyrų 5.17
Vokietijos 100 mrk. 23.00 

• Belgijos 100 belgų 14.00 
Šveicarijos 100 fr. 19.67
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“DRAUGAS* , jei socialistai bei laisvamaniai yra ir taiP n11'/Įp|£ KARALIŠKĄ KRIPTĄ VILNIAUS KATEDROS ™ ^un^alnenta^ini8 mfirAs- gi abisiniečių ritui apie 40,(XXX

Ifietha kasdien. išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — Pa

so! Metų — «S.6O. Trtms Mėnesiams — 43.00, Vienam 
Mėnesiui — 7Be. Europoje — Metams 17.00, įtinsi lie
tų — )4.Xo, Kopija .03c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nesrų- 
lina. jei neprašoma tai oadarytl Ir neprlslunčlama tam 
Ūkai ui palto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 13:00 »al.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

.prityrusi architekto akis tarp asmenų. Jų didumu gyvena 
'grūstos plytų masės pastebėjo italų provincijoj Eritlirea. 
i vadinamą skliaustai mūrų, Juos vaklo tituliarinis Giba-

Į palaikų tai46tuvės Kori kviesti ir • Kauno reXpablikoskas teiškė, kad po rito mūru ri’o vyskupas Aba Kidane 
- - - ‘ yra skliaustai, gal Ūfvai, krip- Mariam Kremta. Jis pagalboje

tos, rūsiai. Kaip tik buvo ka-■ turi 70 abisiniečių kunigų.

“D R A U G A S”
UTHUAN1AN DAILY FR1END

Publlshed Daily, Except Sunday. t

OtrtBįCOUUTIONS: One Yoar — fO.OO. Ola MontUa 
— 33.60. Three Montbs — >2.00. On- Month — 76c. 
Europe — One Year — |7.00. S!t Montbs — 34.00. 
Copy — .Olc.

Advertlslng In “DRAUGA8” brings best resulta

Advegttsing rates on appllcation.
“©RAUGAS” 2334 S. Oakley Av,, CMieagc

i si statę, vis dėlto jie

katalikų sunkiu darbu įsigytų nuosavybių, o 
labiausia teisių ir veikimo laisvės, nes pats 
Popiežius savo enciklikoje ym pabrėžęs, kad 
valstybės negali trukdyti galia katalikiška
jam veikimui, nes pozityvūs įstatymai bent 
n.įgali prieštarauti nei įgimtai teisei, nei po-j Apįe karališkos kriptos at- XVI šimt. pradžios stiliaus'saina diliosios navos r idury- ’ Kerem’e turi kunigų semina- 
zityviai Dievo apreikštai, nei Bažnyčios tei- radim4 Vilniaus katedros po- bruožais su pereinamo laiko-'Jau norėta užversti pradėtus rijų, Romoje-gi kolegijų, 
sems, nei vietojai arba bendrajai gerovei. žemiuose, Vilniaus spaudoj' tarpio iš gotiko renesanso pa-' ^bUs, bet tam kartui viskas į Abisiniečįų arba etiopų ka 

Ispąpijoslsteigiamojo seimo vadai, niaty-|buvo paskelbtas šitoks komų- žymiais. Šalia karalienės Elž- bUvo Palikta- 1)51 tos aP,inky'! talikų liturgija ir apeigos y- 
fi-, pamiršo, kūd valstybė yra įsteigta prigim- nįbatas: Pietos palaikų buvo rasta lai- 11 buvo padarytas Jis <tt*;,ra tokios, kaip abisiniečių ėre-
lies teisėms ginti, o ne joms naikinti. Leono i “Toliau tęsiant planingus dotuvinė karūna, aukso gran- džiulės svarbos atradimas."ftu-j ,^Qp^ į^y^rstos į ne-
XIII žodžiais: “be skirtumo visų piliečių ieškojimus, kuriems vadovau- dinėlė ir sidabrinė lentelė su Ss®j° d. Pekša, tardamas, gyV^ abisiniečių kliasinę
teisės turi būti šventai gerbiamos; vyriausy- Stepono Batoro universite- ilgu lotynišku parašu, kur yra kftd toj vietoj galės užtikti ne- ,“gbeez” kalbų (tos kalbos 
be turi rūpintis, kad kiekvienas galėtų nau-; to profe8orius julij’us Klos Vii sužymėti karalienės vardas ir žinomų rūsį, įsakė imtis atka- <fornia) Eucharistinėje litur 
dotis savo teisėmis, drausdama ir bausdama Iliaus baziiikos požemiuose sų- titulai. išimo darbų. Sudavus po ikono- (wish)w) katalikai turi
kiekvienų teisių laužytojų,. j ryšy su jų fundamento tvirti-' Ant geriausiai išsilaikiusio'111*8’ pasigirdo kurčias Aidas, Bazilijaus “anaphorų”

Tai gerai suprato Ispanijos prezidentas T1įmu, 1931 metų rugsėjo 21 renesansinio karalienės Bar- Buvo pramušta anga. Tuoj bu-, (kanonų), ko nėra pas koptus
Zamora. Kai tik steigiamasis ,seimas priėmė d didžiojoj navoj, prieš pat boros Radvilaitės karsto buvo vo duota žinia darbų vadov y- ! e^eBk«s. Kita liturgijos da-
įstatymų, kuris suvaržo katalikų laisvu, at- presbiterijų, buvo atrasta vi- atrasta panaši lentelė su Len- beb bažnytinei vyresnybei ir t. refotmuojama taip, kad ji 

i ima teises veikti, jis tuoj rezignavo iš gar- duramžinė, aštriu lanku skilau kijos,-Lietuvos * r Radvilų her- L būtų tinkama katalikams.
Į b'ngos prezųlento vietos. Tai žmogus, kurs kripta, kuri buvo labai rū- bais, taip pat su lotynišku pa- _ ______________ Šventasis Tėvas Pijus XI nu-

aJkiai numato savp krašto ateitį ir linki1 patingai užmūryta ir buvo be rašų su analogiškais davi- ABISINIJOS yAT.šTYRTNfe rodė, kad tos reformos būtų
įriti o’prnvpy ■ . R o n 1111- o 1 Vi i 1 riiaiv o o Ižu iHi I i linu _  . -___w  

POŽEMIUOSE

prezidentų”

DIENOS KLAUSIMAI
■ - - - . . - • -I .

VARŽO KATALIKŲ TEISES
Naujoji respublika Europoje, būtent Is

panija, gyvena svarbų momentų. Susirinkęs 
steigiamasis seimas deda respublikai pagrin
dus. Pačioje to svarbaus darbo pradžioje jau 
daromos didelės klaidos. Daugumui krašto 
piliečių norima padaryti didelė skriauda, at
imant katalikų teises, suvalstybinant katali
kiškųjų įstaigų nuosavybes,‘ištremiant iš Is
panijos vienuolijas, arba jų Veikimų suvar
žant.

Nauji krašto valdovai, apjakę dėl pir
mųjų laimėjimų, nemato valstybės ateities. 
Pirmiau jie kurstė deginti bažnyčias, vienuo 
lynus, katalikų mokyklas, o šiandien įstaty-

,K.m geroves jokio išėjimo į bazilikų. l)ai- niais apie karalienę. BAŽNYČIA. tampriai surištos su abisinie
čių liturginėmis tradicijomis, 

arba ty. kad jos nebūtų nutolintos
Žodžiu, Ispanijos respublika dabar gvve- bų vedėjo pavaduotojas, ar Karaliaus Aleksandro Jogai 

ųa svarbų, lemiamąjį momentų. Mūsų priežo- chitektas Jonas Pekša, pirmas lėno ir karalienės Elžbietos Abisinijos valstybė, 
dis sako: kaip pasiklos, taip išsimiegos. į atrado kriptų ir įėjimų į jų,1 grabai yra sutrūnėję. Pirmyk- Etiopija, yra Afrikoje. Dau- nuo sakomų tradicijų. Šv. sa- 

■—7---------  pašalinus grindis ir gružų. j štės medinės grindinys taip guma abisiniečių —- apie S kramentų teikimui vartojamos
Lietuvos jaunimo organizacija “Pavasa-. 13 vai. į kriptų įėjo bszili- pat sutrūnėjo. Kriptos dugne milijonai, priklauso valstybi- Romos Bažnyčios formos, tik 

rio” sųjunga lūpestingai rengiasi jubilieji-j kos rektorius, kun. pralotas matyti seklus grunto vandens nei krikščioniškai bažnyčiai, “gheez’ų” kalba. Bažnyti
niam kongresui, kuris įvyks 1932 m. Centro Savickis darbų vedėjas prof. ' sluoksnis. Kripta ir viskas, Tų bažnyčių ten įsteigė 340 niams giedojimams akonipa- 
valdyba skelbia: į Klos, konservatorius dr. Lo- kas buvo joje rasta, palikta metais šv. Frunrentijus ir ki- nuojama barškučiais, cinibo-

“Jame atskirai pasirodys pavasarininkės rentz, Stepono Batoro univer- neliesta, kol nebus smulkiai ti. Ižpradžių ji priklausė kop- jais, varpeliais ir būgnais, 
meragitės ir pavasarininkai vyrai. Pavasari- siteto profesorius Ferdinan- moksliškai ištirta. Tuoj imtasi tų arba egiptiečių bažnyčios Bažnytiniai rūbai yra perdėm 
ninku judėjimas parodys, kokių gaiybę suda- das Rušč.ycas, dr. Mrolovskis apsaugoti įėjimą ir provizoriš- vadovybei ir buvo vienybėje rytų formoje. Altoriaus dūo- 
ro jų nariai ir su kokiais užsimojimais jie ir architektas Pekša ir įsitiki-, kai atitverti visų atkastų plo- su Romos Katalikų Bažnyčia. na yra raugyta. Kdmūmja tei- 
eina į gyvenimų”. no, kad kriptoj yra karališki] tų. Ikišiol abisiniečių bažnyčios kiama dviem pavydalais.

Pavasarininkai jau dabar rengiasi šiam palaikų. Tučtuojau buvo pra- Vieta, atsižvelgiant į kara- primatu yra egiptietis viėnuo- Abisiniecių bažnyčios yra 
žygini. Rengiasi sportininkai, raiteliai, daini- nešta apie atradimų Vilniaus liškų palaikų majestotui pri- lis. Jis yra vadinamas “abu- beveik apvalios. Vidus bažny- 
ninkai, muzikantai ir t. t. Be to rengiama pa- vaivadai Zigmantui Bočkovi- deramų garbę, bus atitinka- na” ty. '“musų tėvas”. Pri- čių padalytas į tris dalis ir 
rodą. Člui, metropolitui arkivysku- mai dekoruota.-Prie grabų pas matų šventina Aleksandrijos vidury yra altorius.

Manome, kad jubiliejiniame “Pavasa- pui Jalžbikoyskiui, vyskupui tatyta garbės sargyba”. koptų patriarkas. Per ilgus AbisinieČiai Rekatalikai sa
mų keliais stengiasi pastoti kelių bet kokiam rio” kongrese ir Amerikos lietuvių jaunimas, Michalkevičiui, bazilikos gel- Žinia apie karališkos krip- amžius tas “abuna” vienas vo bažnyčiose didelėje pagar-
katalikų veikimui. Negana to, kad atskiriama 
Bažnyčia nuo valstybės; ištremiami jėzuitai 
vienuoliai, ir kitos vienuolijos netenka vei
kimo laisvės. Tokiu shVo darbu Ispanijos li
beralai ir socialistai rengia savo kraštui pra
žūtį. Jie Vengia dirvų tautos supuvimui ir

o ypač. Vyčiai, gausingai dalyvaus. bėjimo komiteto pirmininkui, tos atradimų visam Vilniuj valdė abisiniecių bažnyčių, boję laiko “taboefų” Atrišto
-------------- ' vyskupui dr. ^ladislovui Ban- sukėlė didžiausio susijaudini- Tik praėjusiais metais jam kaip mažas iš akmens av iš

Prezidentas Hooversis padų^ė,, geirų pas- durskiui, Stepono Batoro uni- juo. Iš i. pagalbon paskirta keturi yyst medžio staliukas, panašus ka-
tabų, kad visuomenė turi kelt* policininku versiteto atstovui-prarėkto pradėjo-mi- kupai ubisiniečiai. talifcų altoriaus akmeniui. Tas
pasižymėjimus kovoje su taip vadinamais rini kun. Falkovskiui, Vii- nios, tačiau, bazilika buvo už- Penktajam šimtmety abisi- “taboot ” laikomas puošnioj
gengsteriais, o kuo mažiausia kalbėti apie . niaus mieste ; viceprezidentui daryta ir niekas nebuvo įleis- uiečių bažnyčia prijungta prie dėžėj. Nekatalikų “abuna’os”

bolševizmui, kurio vadai rankas trina iš pastaruosius. Ligi šiol visokius prasikaltėlius inž. Čyžui. 14 v. visi tie asine- tas. Nakties metu bazilikų egiptiečių monofižitų erezijos, katedroje tas akmuo pripažįs-
džiaugsui©, matydami, kaip jiems padedama spauda didvyriais padarydavo. Tai neigiamai j ny s įėjo į kriptų su karai iš- saugoja specialūs sargybiniai Tuo būdu ji atitraukta iš ’Ro-' tarnas turįs lygybę žydų San-

veikia į jaunimų. Prezidento pastabai tikrai kais palaikais. ir policininkai. mos Bažnyčios vienybės doros Arkai. Sako, tų “taboo-
yra vietoje. Buvo konstatuota, kad krip- Apie kriptos atradimų “Slo- Nuo 1558 metų ligi 1632 me- n’ų” senų — senovėje iš Je-

_________ ta dėl rūpestingo užmaskavi- vo” paduoda šias smulkme- tų abisiniecių bažnyčia buvo ruzalės parvežęs Menelikas I,

griovimo dalbas dirbti.
Jei Ispanijoj ankstyvesnėmis sųlygomis

kas nors padaryta, sukurta, tai tas padaryta 
Bažnyčios dėka,. vienuolynų ir bendrai dva
sininkų darbštumo ir rūpestingumo dėka. Da

Lenkų katalikų susivienijimo organo ino nebuvo atverta nuo X\ I f nūs. Kriptų atrado architektas gryzusi Romos globon. Po to Saliamono ir karalienės Sabos
“Dziennik Zjednoczenia ” redaktorium ke- šimt. pradžios. Kriptoj yra Pekša, kuris pavaduoja ka- išnaujo atsimetė ir Romos sūnus. “Taboot” yra ir kito-

bar gi žmonės kurstomi prieš savo genute, turiolikų metų buvo sulenkėjęs lietuvis Z. palaidai: karaliaus Aleksando cedros darbų vedėjų. Kripta K-atalikų Bažnyčios misijonin- se abisiniečių bažnyčiose. Tai
rius; už gerų darbų ištrėmimas, kalėjimas, Steponavičius. Bet šių metų seimas jo dau- Jogailėno, pirmos karaliaus buvo atrasta šitokiu būdu. Bu- kains abisinieČiai nebuvo pri- enųs kaip ir bažnyčių požymio
nelaisvė. giau nebeišrinko. ' ' Zigmanto Augusto žmonos, ka vo norima nustatyti bazilikos einami. Tik 1839 metais kai- ženklas.

Tie, kurie šiandien deda pagrindus Is- -------------- ralienės Elžbietos, ir karalie- fundamento planų ir todėl bu kurios kliūtys nugalėtos ir Nekatalikų abisiniečių erezi-
panijos respublikai, savo pasielgimų teisina Kaune mirė Vytauto Universiteto medi- nės Barboros Aadvilaitės, 
tuo, būk religija yra visai privatus žmonių cinos fakulteto žymus profesorius (ir. P. Ba- nės Barboros Radvilaitės. *
dalykas. Bet taip nėra. Jei tautybė nėra pri- dzvickas. Lietuvos universitetas dar vienos Jogailėnos kaukuoles užsilit 
vūtUs dalykas, tai religija tuo labiau. Bet stambios pajėgos neteko.

vo paimta didesnioji dalis tarp abisiniečių rado vietos ja, taip tūrius, yra pai’irsuti-
grindų didžiojoj navoj ir buvo katalikų misi joniukai. Šiandie ftė, bet jų schizma yra gana
' rsamasi gilyn. Šitokiu būdu apie 9.0(X) abisiniecių prikiau- aiški. Jų tarpe įsigalėję dau-

laidotuvinė karūna ryškiais tavo galima nustatyti, kur y- .so lotynų ritui (apeigoms), gybė prietarų.
■4MO

Kada po dešimties minučių grįžau nu-' visiems matant pasmaugė daugelį badau- 
lotogtafujt’?.- j savo kamerų, k' imndanto jaučių.
durys buvo uždaryto", ir aplink ų vi a Aš pabrėžiu, kad kalėjimo dalis su
tavo tyla. Kas buvo tas nelaimingasis? taisiais kaliniais, kurių bylos dar tebebu- 

išvesti, kad nufotografuotų (aišku, aš nie- Koks jo likimas? Aš tegaliu paliudyti, vo tardytojo rankose, svetimšalio akims
ko apie tai nežinojau ir man nesakė, kur Į kad šis įvykis įvyko Maskvoje, kalėjime nebuvo prieinama.
mane veda). Į fotografo pavilijonų reikė- ! Lubenkos 14 nr., 1925 m. rugsėjo mėn. Kai kurios kameros buvo skirtos 25 
,io eiti per kalėjimo kiemų, pro koinendan- ■ tarp 10 ir 14 dienos. Tikslinu pasakyti ne- 1 žmonėms, kitos — 90 žmonių, bet skaity

cioji jų dalis buvo sušaudyti, galima sa
kyti, man matant.

Kalėjime Lubenkos 14 nr. aš išbuvau 
apie 10 dienų. Kartų vakare atėjo manęs

kankintas, jo jausmai buvo tokie atbukę.
“Gerai, atsakė tardytojas, aš jums dar 
duodu 24 val. pagalvoti, gal jūs tada ir ge
riau kai kuriuos dalykus suprasite. Iki 
netrukus pasimatysiant. ”

Taigi, po to gruzinas ir atėjo pas mus i
Ortskūstas, kvepalais pašlakstytas. 24 vai. 
jam dūoto poilsio greit prabėgo. Jis mu- j 
lūs prisipažino, kad jau silpsta jo paskuti
nes jėgos ir nežino, ar įsteūgs ištverti pas
kutiniame tardyme. Kai atėjo jį išvesti, jo 
kojos .įau jo nebeklausė. Saigai jį tieste 
išnešė. Nuo to laiko aš jo daugiau nebema
čiau.

Praėjus keliems mėnesiams, 1326 m.
Vasario mėn., būdamas Butirsko Kalėjime, 
aš jo pavardę perskaičiau oficiališkai pas
kelbtame pranešime apie paskutinio gruzi
nų sukilimo vadų sušaudymų. Vadai, kaip
prarasi i ne buvo paskelbta, buvo X as- jnk nai seT1(,s? tautiškos rusų spalvos. Tuo

kirpėjas jus kirpk, turėsite laiko *ų>gal i ^bėns ifiduoti (aišku, tai buvo mano gmzi- lųifcu sargybinis, tnane lydėjęs, trenkė šau-
voti savo būklę”. Per 15 min. mane apkir- I bo darbas). Vadinas, paskutiniu momen- ' fnVo buože man j nugarų ir sušuko: “Eik,
po, aprengė ir net kvepalais pašlakstė. į ■ kaiP kfld jis pats nujautė, jam nepa- ait>a nušausiu!” nesuspėjau dar ne žings-

.7 r f. • •

J. Douillet.

MASKVA HE KAUKĖS,
Verte A. Sušinskas ir J. Prunskis

....... ................ i „■-------- ------
\

(Tęsinys)

Po to jhš vėl pranyko nišėje. Ir vėl 
pasigirdo triukšmas... ėjo jaūna moteriš
kė, beveik vaikas. Ir vėl pasikartojo ta pa
ti scena. 7

“Nelaimingos aukos ėjo viena po ki
tos”, — pasakojo toliau gruzinas, — “Aš, 
suskaičiavęs jų 17, netekau sąmonės. Atsi
peikėjęs 'pamačiau, kad aš vėl tardytojo 
kabinete. Dar tebebuvau nuogas, su gran
dimis ant rankų. Tardytojas matydamas, 
kad aš atsipeikėjau, prisiartino ir man ta
rė: “Dabar, kai jūs jau matėte, kas jūsų 
laukia, jus paskutinį kartų jiapuoš ir kol

to ' kontorų. Tuo momentu, kai aš pro jų 
ėjau, iš tėti pa'sigirdo širdį veriąs klyks
mas. Aš sudrėbėjau ir kelias mmntes sus
tojau. Pro pusiau atdaras dums aš pama
čiau komendantą, f kurs būvo laikomas 
vienu žiauriausių (k P. U. budelių. Jis sto
vėjo prieš žmogų, gulintį aut grindų, o ap
link buvo keletas čękistų. Pačios aukos aš 
negalėjau matyti, bet viėnfl jos ranka bu
vo pakelta, i*-ant jos aš pastebėjau mėly
nos, baltos, ir raudonos spalvos raištį.

Kaip žaibas dingtelėjo man į galvų —

galiu, Uės kalėjime mes netenkame supra- | tojas pamatu, kad tikrasis gyvetttčjų 
timo apie laikų. &i data, gal būt, kam nors j skaičius čia būdavo visada daug didesnis,

tardytojo klausimų: “Kų, ar pasakysite!” 
— aš atsakiau — “Ne1”. Gruzinas mums 
pasakojo, kad jis tada nevisai aiškiai su
prato ką pats kalbėjo; jis. jautėsi toks nu

kako jėgų.. nio nužengti, kaip iš naujo išgirdau pran-

padės nudengti šių paslaptį. z
Tą pačių naktį prikėlė mane prieš

aušrų ir išvedė sū daiktais. Karto su 4C 
kitų arebt’inrijjų.įgrūdę j “juodvarnį”, nu 
v«žė Aiv.s į Butirsko kalė/imų, kuriame aš 
pttriefdau 6 mėnesius. Čia man teko gyven 
ti paeiliui visuose jo užkampiuose, ir to
dėl aš šį kalėjimų visiškai gerai pažįstu. 
Lygiai taip pa t gerai aš galiu aprašyti 
tiek Tuos kalėjimus, kurie/ rodomi svetim
šaliams, tiek ir tuos, kurie liekasi jiems 
neprieinami ir kuriuose vyksta baisiausi 
dalykai.

Alio kalėjimo konbuidantas vadinosi 
Adnnmonas. Anksčiau jis buvo Rygoje Via

Per visų tą laiką, kurį ak šioje ka- cūzų kalba pilnus nusivylūno ir skausmo . no viešbučio šveicorius. I ai labai žiauraus
mererje išgyvenau, į ją buvo atvesta ir vėl 
išvesta apie 50 žmonių. Daugiau kaip tre-

žodžios: “žmogžudžiai, budeliai,’ band...,” ; būdo žmogus. 1925 m. balandžio mėn bu- 
ir nuslopintas šauksmas nutrūko. | do streiko metu jis savomis rankomis ir

negu nustatyta. Čia pat prie durų stovė
davo nakties puodas; tris kartus išvesda
vo penkioms minutėms į klozetų. Vietoj 
lovų — pagal abi kameros sienas plikos 
lentos; tris kartūs į dienų atnešdavo karš
to vandens. Pusryčių duodavo mažų gaba
lėlį duonos, pietų — kopūstų siTftbos, ku
rie, greičiausia, būdavo sugedę, nes dvok
davo, o vakarienės — skystos draiky'thiės. 
Toks buvo mūsų kasdienis valgis. Valgy
davo tiesiog iš dubenėlių, jokių stiklinių 
neturėdavo; žodžiu, versdavosi, kaip kas 
išmanydavo ir galėdavo. Kurie Maskvoje 
turėjo giminių, gaudavo kartais mu. jų 
i.aukštų ir lėkštę.

(Bus daugiau)
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PRAŠOME | SVARBU SPAUDOS DARBA !

Ką šis paveikslas vaizduoja? Jis rodo sunkiai, bet 
tiksliai dirbantį darbininką, kuris suka pramones ir biz
nio ratus.

Darbininkais ir dienraščio “Draugo” išsilaikymas 
remiasi. Letuviai darbininkai “Draugą” dienraščiu iš
laikė per 15 metų. Del to jubiliejaus proga skelbiame 
vajų ir kviečiame darbininkus į talką.

Po sunkaus darbo reikia ir poilsio, šiame atvaizde 
matome traukinį, laivą ir vieną, iš garsių pilių Lietu
voje. Kiekvienas iš mūsų norėtų dykai važiuoti trau
kiniu iki New Yorko, o iš čia laivu į Lietuvą taip pat 
dykai, kad savo tėvynėje pasilsėtų.

Vajaus talkininkams “Draugas” skiria dvi laivakor
tes į abu galu. Kas nori nemokamai keliauti į Lietuvą 
ir sugrįžti, prašome tuojau rašyti į “Draugo” Admi
nistraciją. Daug ir kitokių dovanų skiriama. Smulk
menos laišku.

/

“DRAUGO” JUBILIEJINIS 

VAJUS PRASIDEDA SPALIŲ
k

M. 28 d. Kviečiame visus į talką!

fe fe DRAUGAS
1 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois
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LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, ILL _

lė į artimiausį sekmadienį, t. 
y. spalio 11 d.

prie kalbos, p. Andriejauskas 
savo žodžiais sužavėjo ir su- TORONTO, KANADA IReumatiški Skausmai

Muskuluose ir sąnariuose yra 
ūmai palengvinami su 

linimentu
PAIN-EXPELLER

Paskirtu laiku 'žmonių su- i graudino publikų. Ūpas susi- 
sirinko neperdaugiausiai, rinkusių labai pakįlo, o kada, lietuvių katalikų judėjimo, 
(mat, nebuvo pranešta, kad baigiant paminėjimų, visi už-i ^l)tt**° H d. parapijos salė- 

traukė Lietuvos himnų, tai
net sienos drebėjo.

ASIKRATYK3T 
LIGŲ PERŲ

Nosyje, Burnoje Ir 
Gerklėje

Zonite ISvalys susi
kimšusias atmatas, iš
naikins perus. nep.rl- 
lels ligų. Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves.

Ciceriečiai, ypač tretinin 
kai, labai dėkingi misijonie 
riui kun. Petrauskui už gra-, fžangos nebus, o šiais laikais 
žius pamokslus ir pamokini-Į labai svarbu)., 
mus. j Programų atidarė p. S. Kas-

X Nuo spalio 5 d. iki 12 d. pūtis ir pirmu kalbėtojum pa- 
misijos buvo vien

sijas vedė kun. Bružikas

Radio SAG.
X Šįmet mūsų parap.

vo snrenens npf tris niknikus UUS’ i *Į.y&iauut P- Už surengimų taip pavyku-° surengus net tus piknikus spalio 5 d. iki 12 d. pūtis ir pirmu kalbėtojum pa- . . ... ... .
Ir visi nphlnirni nasisekė .... . f . .. a a. . • 810 paminėjimo dėkingumų reir vi. i neblogai pasisekė. misijos buvo vien vyrams, i kvietė parapijos trustistų ir ,. v

Dabar naran klebonui vii-,,. .. . . t., . .. .... , . kia išreikšti p. St. Kaspučiui,uanar, parap. klebonui va ve(jg kun. Bružikas, Federacijos vietinio skyno K
dovaujant, surengta bazaras, j^zuįĮas> j£as vakartis per vi- pirmininkų p. S. Keliotj. Ger-
parap. salėj vakarais, po savaįtę vyrų prieidavo pil-, biamas kalbėtojas gan ilgoj ii
pamaldų. na mūsų ruiminga bažnyčia ,iš širdies pareinančioj kalboj Atydžiai skaitykite biznie-

Bazaie daibuojasi vyių ii į^klausyti gražių kun. Bruzi- išdėstė mintį, kad palaikymas rių garsinamus bargenus
moterų draugijos. Žmonės lan- j<0 pamojiSĮų, kuriuos girdėję, iš mūsų pusės savo draugijų,
.kosi skaitlingai. niekados nepamirš. ' savo parapijų ypač savo mo-

Bazaras baigsis penktadie- yįgj gv ^mano parapijos kyklų tai geriausias kelias 
vyrai šiuo nuoširdžiai dėko- prie Vilniaus atgavimo. Kaip 
ja kun. Bružikui už gražius pa patvirtinimui p. Keliočio žo 
mokslus tikėdamies vėl kada džiams p. Kasputis pakvietė 
nors sulaukti su misijomis. musų mokyklos 4 skyriaus 

X P. Anastazas Valančius, mokinį Kdvardukų Rimkų, kA- 
cicerietis, stoja į ris taip garsiai, su tokiu per- 

“ Draugo” kontestų. lūkimos, siėmimu išdeklamavo eilutes 
kad jį rems visi ciceriečiai apie Vilnių, kad, tartum, tik 1 

X Rugsėjo 3d d. per šv. Vilnių ir Lietuvos reikalus !
Jeronimų, mūsų gerb. klebonų turėtų savo širdelėj.

Per mūsų radio stotį klebu- ,lp|H1,k). ir sv,.iklIlo virž 40, gurkus delnų plojimas i 

;ias kviečia visus šios koloni- kunigų. Nepamiršo ir gerb. palydėjo jaunų deklamato-!
,os lietuvius atsilankyti į pa- kun ignas Albavičius, kuris rių, o jo vieton vedėjas pa- !

bu- PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS

je įvyko spalio d d. paminėji
mas. Pirmininkavo vietos kle
bonas kun. P. Garmus. Publi
kos atsilankė virš 400, taip, 
kad nebuvo galimybės visiems 
sėdynių parūpinti. Didelis

'tikrą specialistą, ne pas koki nepa- zmonių skalnus stovėjo. ityrėlg Tikras specialistas, arba pro-
PrntrrnniJK <n avini atlikta tesorluA neklaus jūsų kas Jums ken iiogiamas giaziai auiKias. |kiJL ar kup skailda bet uasakys DatJ 

Suvaidinta VI veiksmų vei
(Tęsinys 5 pusi.)

t

:iy, spalio 23 d. vakare.
Iš biznierių bazare matėsi

vaistininkas. B. Jankauskas.
J. Jaškunas, F. Miliauskas ir 
da keletas. Tikimosi, kad ir 
kiti biznieriai parems hazar{L ^m-į^tus 

X Biznierius G rublis baza- 
rui padavanojo gražų meite- 
iiukų. Biznierius Bičkauskas 
Žada p. G rubliui nepasiduoti.

PIRK DABAR

kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzaininavimo, J us su- 

, taupysit laiką Ir pinigus. Daugelis 
i kitą daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — Seopo — Raggi 
X,-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves, tr jeigu aš pabusiu 
jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil

PATENTS

Sau Reikalingu

KALIFORNIJOS
SULTINGŲJŲ
VYNUOGIŲ

vio. žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 

I jeigu turit kokią užsisenėjusią, jsi- 
; kerėjusią, chronišką ligą, kur] ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy- 

J dytojui, neatidėlioklt neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1016
20 W. JAGKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 

po piet. Vakarais nuo 6 iki 7
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 

piet

Laikas daug reiš
kia prie patentų. 
Nerizikuokit su 
apsaugojimu savo Knygelė 
sumanymų. Pri- Dykai 
siųskite braižini ar mo
deli arba rašykite dėl 
Nemokamos knygutės ‘How 
to Obtain a Patent' ir 
‘Record of Invent.’ formos.

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglstered Patent Attorney 

«-A Seeorlt, ga«in» * Cemmerclal 
Bank Bulldlng

(Dlrectly aeroaa Street from Patent OOeei 
Wabbinoton. d. c.

For COLDS, COUGHS
Sore throat, museular rheu- 
matic achesA pains,apply Mus- 
terole, the "counter-irritant”

tapijos bazarų. telegrama pasveikino musų kvietė klebonų kun. Urboną vi-
< Nuo rugsėjo 25 d. ila kleboI^ kuris sav0 kalboj

spalio 4 d. gerb. kun. Pet- Mūsų gerb. kunigėlis Pru n,ėjo Vilniaus reikalingumų ! 
įauskas, Maiijonas, musų az I|aĮj Juškevičius Ua vis nelab -oėl Lietuvos socialinės ir re-į 
nyčioje vedė Šv. Pranciškaus ,iginSs sveikatog> ir tiknunų,! ,

kad Vilnius* grįž prie Lietuj
X Staiga mirė V. Januška,

6' . '33 m. žmogus. Iškilmingai su
X Spalio 4 d., v. Pranei?. j1)aįnytįnginįs apeigomis pa- 

kaus šventėje, apte penk.oh-> lai(lo,as .y Kazimiero kap;.. 
ka asmenų stojo į Tretininkų
draugijų.

misijų novenų. Žmonių, ypač yeikti 
vakarais, susirinkdavo bažny
čion labai daug.

uese. Nuliūdusiai žmonai reiš
kiame gilios užuojautos.

vos.
Klebonui pabatgus

t-.
kalbėti, t

VISOS MOTINOS 
PRIVALO ŽINOTI 

APIE ŠĮ VAISTA

p. Kasputis pakvietė choris- 
les-mergaites priminti susirin
kusiems tas grąž ąs, taip ži
nomas ir brangias visiems lie-

X Jaunamečių choras, veda tuviams meliodijas apie Vilnių 
mas p-lės O. Skiriūtės, labai Mergaitės, vedamos p. Norei- 

J gražiai kas sekmadienis gieda kaitės, labai gražai atliko sa- 
i bažnyčioje 7:30 mišiose. vo dalį.
I X Pirmadienio vakare, spa- Trečias kalbėtojas buvo p. 
• lio 19 d., klebonas šaukia vien Pr. Andriejauskas, senas 

vaika«lVyr^ susįrįnkinių, kad pasita- Rockfordo gyventojas ir stam 
1 us profesijonalas, praeitais 

X Mūsų bažnyčioje ražan- metais kaip tik atsilankęs 
čiaus pamaldos būna kas va- Lietuvoje ir dar kupinas kuo- 
karas 7:30. Žmonės lankosi gražiausių įspūdžių iš senos

Nuo pradžios nėštumo iki 
nujunklnamas. Tai laikas, kada
Phillips Muk of Magnesia moterims rus svarbiais reikalais, 
daugiausia pasitarnauja.

Jis palengvina motinų tąsymą 
vemti, rėmens ėdimą, ‘‘rytinę ligą": 
prtgelbsti virškinimui, švelni liuo- 
suojanti veikmė užtikrina reguler) 
vidurių išvalymą.

Phillips Milk of Magnesia yra ge
resnis už lime water pataisymui 

šaukštuko 
pusę patn-

karvės pieno kūdikiui, 
užtenka ten.kur reikia 
tės lime water. Jis yra lengvas, ne
kenksmingas ir veik be skonio.

Phillips Milk of Magnesia viso
se aptlekose po 25C. tr 50c. Visa
da reikalauk tikro, daktarų patvir
tinto per 50 metų.

‘‘Milk of Magnesia” buvo Chas. 
H. Phillips Chemical kompanijos 
vaizbos ženklas S. V. užregistruotas 
ir jos pirmtakunp Chas. H. Phillips 
nuo 1875.

DYKAI; motinoms Ir busiančioms 
motinoms: “Useful Information",
svarbi knygą apie sveikatą motinos 
ir kūdikio. Kreipkis j Phillips Co. 
170 Varick St. New York, N. Y. 
Ji yra visai dykai.

skaitlingai.
X Metinė parap. vakarienė,

kaip kitais metais, taip ir šį
met, bus sekmadienį, lapkričio 
22 d., parapijos salėj.

X Spalio 28 d. vakare, pa
rap. salėj bus nepaprastai į- 
domus sporto vakaras. Vaka
rų rengia “Draugo” sporto 
skyrius.

tėvynės. Gerai prisirengęs*

DAUGIAU NAUJŲ 
IŠRADIMŲ

r. a. d.

ROCKFORD, Ht

GERB. KUNIGAMS. Vilniaus dienos paminėjimas.

I
“Draugo” knygyne galima 

gauti šiuos svarbius veikalus:
VADOVAS SAKYKLAI

mi
Pamokslai apie Dievo malo

nę, sakramentus ir maldą. Iš
leista šiais 1931 metais. Pa
rašyta Vyskupo Kazimiero 
Paltaroko. Veikale yra 45 
pamokslai. Kaina .... $1.25^

KATECHETISKI PAM0KY- ! 
MAI.

Parašyta kun. Juozapo Ry- j 
meikio. Dvi knygos. Pirmoje; 
— yra iš “Tėve Mūsų”,i 
“Sveika Marija”, “Tikiu į 
Dievų Tėvų”. Antroje — yra 
“Iš Dešimts Dievo ir Penkių 

Bažnyčios Prisakymų”, Iš 
nuodėmių: Septynių Didžių-, 
jų, šešių prieš Dvasių šv., ke- į 
tūrių šaukiančių Dangun at-, 
keršijimo, Devynių svetimų-j
j?” ”■ •'

Lumgag'o pilės
Galvos skaudėjimo pilės
Inkstų pilės.
Tų gyduolių senai svie

tas laukė, tai jau yra ga
tavus.

Tos visos gyduolės yra 
tiek vertos aukso, kiek 
jos pačios sveria sulig 
savo naudingumo.

T. A. D. TONIC per 
12 metų tūkstančiams 
žmonių pataisė sveikatą,

•o dar milijonai nežino.
T_ . . , v a Dabar su tais vaistais gali didžiau-Kaip jau buvo rašyta, r e- SįUS Skaudėjimus prašalint.

leracijos v/etinis skyrius iš- Ir vtsus vidurių blogumus pataisyti.
T. A. D. produets turi ir daug kito-

rinko komisijų iš gerb. klebo- kių vaistų.
no, p. Kaspučio ir p. Zubiuo, A Rįjkap^J‘tct,aptiek08e arba ,s T’
ka,f suruoėtų spalio 9 dienos STREET
paminėjimų.

Chicago, III.Komisija paminėjimų perkė-

Už abi ................... $150

VĖSUS ORAS visada primena Kali
fornijos sultingųsias vynuoges. Dabar yra 
laikas prisipirkti vynuogių ir prisidaryti 
jų sunkos, kad jų užtektų namų reikalams.

Taipgi atsimink, kad šiemet Kaliforni
jos vynuogės yra cuktingesnės, negu buvo 
per metų metus. O vynuogių sunkos varto
jimas namų reikalams yra legalus.

Siuntimas vynuogių iš Kalifornijos 
veik pasibaigė, o šiemet vynuogių teužde- 
rėjo veik perpus, negu pernai.

CALIFORNIA feRAPE 
CONTROL BOARD, Ltd.

San Francisco, California

Reprezentuoja 85% visos Kalifornijos 
vynuogių gamybos

AT ALL DRUGGISTS

PROBAK-
teikia

barberiškų
skutimosi
patogumų

namie

< PROBAK B1ADEI

ADVOKATAI

DEPT.STORE >

1800-1802 W. 47th Street 

Spešelas šiai savaitei
Gryno šilko moterų šifon šilko pančiakos, regulerė 

kaina $1.25, geriausios rųšies, šiam išpardavimui 79°
Vyrų stori, drūti union siutai, balti, gerai pritaikinti 

visokio saizo, iki 46, regulerė vertė $1.25 tik šiam iš
pardavimui po ..............  ....................... 79c

JOKN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 8727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9098 

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

’ A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St. 
Roatm 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais": Utarn., Ketv.. Ir Subatoe 
— 6 Iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7187

Namų Tel. Hyde Park 8896

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0382

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 
3241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0662 

Valandos — 7 Iki • vakaif 
Utarn.. Ketv. Ir subatoe vakare

A food for pro 
tein; a food fo: 
mineral salts 
for calcium an< 
phosphorus; ai 
the essential ele 
ments for healt] 
and strength ari 
found in goo< 
cheese. And ai 
the essential ele 
ments of goo< 
cheese are foun< 
in Kraft Cheese

KRAFT*
KRAFT-PHEN1X 

CHEESE COMPANY

aiLLY^S UNCLE

\
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LIETUVIAI AMERIKOJE
TORONTO, KANADA

• iškraustyt želigovskininkus iš KŪDIKIS NEAUGA?
I Vilniaus, dar neišpildė. Taigi Prižiūrėk jo virškinimą, 
griežtai reikalaujam, kad ii Kūdikiai negali augti, jei jų vi- j 

. dbrėlius užkemša aurugusi medžiaga, 
vadovautųsi teisybės dėsniais gaminanti gesus, diegi) Ir užkietėjl- . y- 

■ -v . . , , . mą. Tąda bandyk būdą, kuri dak. iir kuogrerciausia Įsakytų len- tarai pataria, o milijonai- motinų ži
no. Tada tėmyk valko gerėjimu. 
Keletas lašų grynos augmeninės ne

vorščius su savais tarnais iš 
dūlino per duris.

Klebonui patiekus protesto kams tuojau gražinti Lietuvai' 
rezohuciją. prieš smurtininkus, jos išplėštąjį sostinę Vilnių, kenk^ningos Costorijos tuoj nutildo 
užgrobusius Lietuvos sostinę j{a(j tuotni apsaugojus pašau- kjT Ke^etaV dožų tr ŠToU°X&7mmaS

^{Tąsa iš 4 pusi.) 
kai ūkas “Kova ties Giedrai
čiais ’ ’, toliau padeklemuota,
o vietos katalikų choras padai- J Vilnių ir publikai priėmus Įj0 taikų nuo galimo pavojaus. custorf^1 ui^’žiJrėk Kau
navo gražių dainelių. 1 choras da padainavo ir Lietu-

• Paskui kUU. P. Garmus lai-1 vos himnu baigė paminėjimų, 
kė paskaitų apie okupuotos ! Publika skirstėsi kupina gra- 
Lietuvos lietuvių gyveninių ir žiu įspūdžių.

Mokykla,
Atvykus kun. P. Garniui,

kad
butų ant pakleto Pletcheriopurašas.

——— ■ - - -

Jaunimas dar snuduliuoja.
parapijoj prasidėjo nauji dar- Toronte randasi uaug jauni- |Te*’ Cana' 6764
bai. Socialistai ir komunistai mo, bet ne visas susipratęs.
neriasi iš kailio, kad dabar Prie jaunimo katalikų kuop.

, . ..... .. , , X,. , mažiau gali žuvelių ant savo “6vifcarys” tik maža dalelėdaugiausiai Maskvos tavors- į lietuviai, skaitlingai susirinkę . . (.. .° . . , , . ,, . . .. nieskenes pagauti. priklauso. Kitas jaunimas di-
Nors sunkus laikai, didžiau- džiumoj paskendęs girtybėje,

šia bedarbė, dėl ko matosi di- savymeilėj, ištvirkime ir t. t.
delis žmonėse nusiminimas, Įdubai apgailėtina, kad jauni-!
bet visgi, su Dievo pagelba, ųias patį gražiausi savo gyve-

.. . , 4- i • r •• i • i i < • • + + vykinami gražus parapijoj dar ninio laikotarpį skandina pur- 'ti, kad patieksiąs rezoliucijų, vienbalsiai griežtai protestuo- ... 1
. .... . . J. ... . I • -v bai- VU baloje.

Štai, kleb. rūpesniu įsteig- Skubus reikalas Toronte a-

t. t. Po paskaitas ėjo paklau
simai. Klausimus davinėjo

Rezoliucija.
Męs, Toronto ir apylinkės

Čiai. Vienas jiį lyderis, Fren- Į į savo parapijos svetainę spa 
zelis, prašėsi net papildytFkle Ii o 11 dienų ir išklausę kun. 
bono kalbų apie Vilnių. Leis- P. Garmaus pranešimo apie 
ta kalbėti, bet žmogus nieko želigovskininkų budeliškus 
gera nepasakė, tiktai ėmė rėk-, darbus praeityj ir dabartyj,

o publika turi priimti. Kada jam prieš smurtininkų lenkų
paprašytas nulipti nuo scenos t žiaurumus ir pareiškiam di- . . x
su savo rezoliucijomis, su-i džiausi,) užuojautą Vilniaus T IMaryti suaugusia,,, jaunimui

DR. A. RAČIUS
IR OBSTETRIKAS' 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomis tik 
lškalno susitarus

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

niais ir sekmadieniais duoda- kursus. tikimos, kad energin- 
nia vaikams painokos. Moky- ga^ mug klebonui įsisiūbavus

prieš karus,! materijai,; ir moralę paramą! la"k* aP‘e 28 v“lku' darbe, neliks apleista jr toji
ciai. \ phau tas skaičius, be a- srips< Tai dabai svarbu kata-

spaudęs kumštį ėmė priešintis, broliams lietuviams ir pasiža- 
Socialistai su komunistais daru jiems, sulig savo išgalės,

nuolat “kovoja“ 
o patys visados 
šioja. Publikai 
ti “greičiau f

kumštis ne- O Tautų Sąjungai primenant,
tdikai pradėjus šauk-, kad ji savo pasižadėjimą, pa- va.fcu8 ]letuvi?kon
tau prasišalink”, ta- darytą Lietuvai 1920 metais,; i|iokyk|on Dievui pade(lantj

- - i-ii
<5 k A B O R I A 1:

J. F. RADIJUS
PIGIAUSIAS LIET. GRaBORTŪS 

CHTCAGOJE

S. D. LAGHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MABQUETTE BOAD

Ofiso Valandos:
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. — 

4 Ir 6:30 iki 8 vai. vakare 
Seredomis-nuo 9—12 vai. ryto 

Nedėliomis pagal sutarti

SVARBI MNUTfc

DR. M. T. STRIKOLTS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naują vietą po nuin. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir

DR.H.BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

bėjo padidės. Tėvai turėtų Įįkybės ir lietuvybės atžvil- |Cor' So‘ £,eavItt st- Tel- Ganai 0222
giais.
Tik, Dieve duok visiems svei 

klebonas ir mokytoja B. Vaš- įr i6tvertn5s

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7868 ,

Valandos 1—3 & 7^—8 vai. vak.. 
"Nedėlioj: 10 — 12 ryto

b iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641 bo. Albany Ava, 
TeL Prospect 1930.

Rte. Phone 
EngleVood 6641 
W6ntVorth 3000

Olfice Phon* 
Wentkorth 3001

Laidotuvėse 
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 14- 
dirbystės.

OFISAS

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausla. 
pa- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2516 arba 2516

2314 \V. 23rd PI., Chicago

B. A. LAGHAVICH
TefefWe5anai Tnl 1439 S. 49 Court, Cicero, III. 
SKYRIUS: #238 So. Tel. Cicero 5927
Halsted Street, Tel.--------------------------------------------------
Victory 4688.

kevičiutė lietuvių vaikučius 
išauklės gerais bažnyčios vai
kais ir tėvynės mylėtojais Pra 
džia visados būna sunki.

Spalio 17 d. mokyt. Vaške- 
vič
parapijos vakarėlyje pasiro
dys scenoj. Malonu bus ir tė
vams matyti savo vaikučius 
“artistais“.

Dieve padėk vadams auklė
ti jaunąją kartą. ,

Phone Boulevard 4139

A, MASTIS
GRABORIUS

ttušų pat&rfi&vhnbs 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlalkyinui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
plyč -A dykhi.

3307 Auburn Avenue

«£M1
LIETUVIS GRABORlUg

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

1443 So. Yalman Avė. 
Tel Virginia 1290 

Yarth 1138 
CMfcago. TU

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

Balsamuotoja^
Turiu Automobilius viso 

tiems reikalams. Kaina prie) 
narna.

3Š19 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. RotfsėVelt 7582

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR ' LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paulina Sts.

Tel. Bouletard 6203-8413
Nulludimo valandoje kreipkitės 

prie manęs, patarnausiu slmpatlfi- 
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

■

Be <»4»4«»>ą»«tjglfflfe

IambūlanCE Patarnavimas dieną ir naktų 
Kės ^BUčttiėt teikiame širdingą, simpatingą ir ramų J

Į patarnavimą, kuomet jis yra labiansiai r eitai ingis

J. F. EUDEIK1S &. CO.
0RAB0RIA1 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitagė Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

DR. A. R. MCGflADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vUMrfcOfiso Tel. Victory 6893

Rez. Tel. Drexei- 9191

DR. A. A. ROTA -
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street 
Valandos: 1-3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir 'šventadieniais

10-12

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Bes. Tel. Hemlock 2374

: DR. J. P. POŠKA
3133 fc. liAJUSTĖD STREET

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. AKTES1AN AVĖ.%

_ Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
1921 metais vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 

piet. U tam. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

kilęs iš

Vargo Vaikas.

PAIEŠKOJIMAS.

Šie asmenys gyvenų Ameri- 
ičiutės pastangomis vaikučiai koj(J yra ieįkomi;

Dagis Jurgis 
gyvenę* Chicagoje.

Daračiunas Jurgis 
Taujėnų vals., Ukmergės ap- 
skr. Pinu karo gyv. Detroit,

1 Mlcbigan.
Dovidonis Motiejus gyvenas 

Chicagoje. :
Aukščiau išvardyti asme

nys prašomi atsiliepti; ir kiek-! 
vienas, kas ką nors apie juos 
žinotų, prašomas suteikti ži- j 
nių. Bent kokia žinia bus, 
brangiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,
Room 1904 ;

201 Nortb Wells Street, j 
Chicago, Iii.

AKIŲ GYDYTOJAI:
—- - - - — ; ---
SUGRĮŽO IS LIETUVOS

DR. YAITUSR, DPT.

OFISAI:
4901 — 14 8L 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. AOWIAT
GYDYTOJAS lR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PI. Nedėliomis
Tel. Cicero 2888 Susftitrus

f ,1

Al&
JOHN KURTZ

mirė spalių 14, 1931 tu. 4:15 
vai. vak. 70 metų amžiaus. Gi
mė Austrijoj. Amerikoje išgy
veno 50 metų.

Paliko dideliame nubudime 
5 dukteris Oną Liutkevičienę, 
Sofiją Guobienę, Kotriną Liut- 
kevičleuę, Marijoną IVolsklenę 
Ir Abastaziją, sui^ų Pranciškų, 
4 žentus Joną Liutkevičių, My
kolą Liutkevičių, Vincą Duobą 
ir Adomą 'Wolskį, marčią Vale
riją Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2243 W. 
23 st. Laiddtuvės įvyks Suba- 
toj spalių 17 d. Iš natmų 8:30 
vai. būs atlydėtas j Aušros Var
tų par. bažnyčią, kurioj jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j St. Adalberto kapines.

Nuoširdžiai kviečiame viirtis 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. '

Nuliūdę:
Dukterys, Hunus, Žentai, 

Sfafrtt fr Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 

Lachavičius, Roosevelt 2515

VINCENTAS LIUKUS
Mirė Hpalių 14, 1981 m. 1:30 

vai. ryt. 21 metų amžiaus. A. 
a. Vincentas gimė gruodžio 25. 
1910, Easton, Pa.

i'ullko dideliame nulludime 
motiną Prancišką po tėvais 
NOrkaitė, tėvą Vincentą, 3 bro- 
i.ua Alfonsą, Juozapą ir Pran
ciškų tr seserį Valeriją Ir gi
mines.

Runas pašarvotus 4605 So. 
Hermitage Avė. I-uldotuvėa J- 
vyks subatoj spalių 17 d. Iš 
Eudeikto koplyčia 8 vai. bus 
atlyd^as j Visų Šventų par. 
Roscland, III. bažnyčią, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos uz 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nifiydėras J Sv. Kavbniero ka
pines.

Nuoširdžiai kurčiame virfus 
giminėj, drangas ir phžlst lino* 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Tėvai, Hndiai, Sesuo ir Giminės 
Laidotuvėms patarnauja grab. 
EudeiKis, Tel. Yards 1741

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. GUPLEfi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street 
Telef. VVilmette 195 arba 

Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedeilak 

ir Ketvergais vakare

DENTISTAI

Tel. Canal 0257 Res. Prbspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6600 8. Arteslan Av< 

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
6 iki 8:30 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 Ir 4 iki 8 v .v.
Nedėliomle nuo lt Iki 12 ryto

Telefonai dieną * hkkt], 
Vlrginia t«3e

Phone Boulevaid 7042

DR. C. Z. VEZE1IS
DENTĮSTAS 
4645 So. Ashland Avė.

ArU 47 Street

Tel. Canal 6223

DR. G. L BLDŽIS
DENTIBTAB

2201 WEST 22nd STREET
(Kamp&B Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 13 ryto 
nuo l iki 9 vakare 

seredoj pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SDECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:39 vakare 
Nadėnonrfa lt tu 12

Telefonas Midway 2880

A. L DAVIDONIS, M. 0.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenarood 5107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Boulevard 7689
Kea. Hemlock 7691

DR. A P. KAZLAUSKIS
D E N T 1 S T A 8 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo lt ryto iki S vakare

South Side Office North Side Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chlc. Av 
Tel. Abėrdoen 0o2» Tėl. Bruną 7240 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGVVOOD DRIVE 
Tel. Bėverly 0<70

Tel. Htinločk 4790

Rea. Tel. Prėmiect Mlt
DR.fi. ARDU

GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 
Ofisas 6166 South Kedzie 

Rez. 6425 So. Californla Avė. 
Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių jtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, ne'rVuotu- j

i mo, skaudamą aklų karštį. Nuimu . Tele. 
1 cataTactus. Atitaisau trumpą regys- 
I tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
1 atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

Į Bpeciale atydft atkreipiama moky- 
. klos vaikučlama

Valandos noo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12.
KREIVAS AKIS AtlTAISO J TRUM- 

•PĄ LAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. AfiHLAND AVĖ. /
Tel. Boulevard 7589

Cicero 1260 X-Ray

.XX.

Tel. TfcMii 1819

DR. G. SERNER
l.lETLVtB A^ptV ^FKCIAI.ISTAS

'Oftsas ir Akinių Dirbtuvė
■756 V7EST 35th STREET

Kampas Halsted gt 
valandos: nuo 10—4: nuo 6—6 

Nedėliomis: nue 14 iki 12.

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto 11d t 
vai. vakare

Nedėliomis ir Seredomis Susitarus
4847 W. 14 ST. Cicero, BĮ.

1r7p7p. zallys

DR. MAURICE KAUN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVB 
Tel. Yards 0994

Ofisas Tel. GroYehill 3617
Res. 6707 S. Artesian Aye.

Tel. Grovehlll 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS T 

2423 West Marąuette Road
Vai. 2-5 ir 7-9 P. H. Ketv. 9-19 

A M. Nedėlioj susitarus

DENTISTAS.
30 EAST lllth STREET

Kampas Wabash Avenue 
Tel. Pullman 0866 
Gasas. X-Ray, etc.

Tel. Republic 7694

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W. Marąuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto: 1-5 ir 6-9 vak. 

9eredoj 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Eztractlon
▼U. 9-9 NM »-ll 

4S68 SO. Y7ESTERN AVĖ.

Rezidencijos Tel. Plaza 1209
- . VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki t po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nėdel. nuo 10 iki 12 dlsaą

......... »-SZi—

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauekks)

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
2436 West 69th Street

VALANDOS
10 iki 12 ryto, 6:40 iki 8:80 vak 
apart Šventadienio Ir Kėtvirtadtento

......... .............. ......... .■.-.A..-..,

DR. SUZANA A. S LAKI S
Sltettettstė Motery fl* Vaiky Ligų 

4145 Atčhet Ate. (Kampas Frančisco Avė.)
Valandos: 10 iki 12 rytė; 4 iki 6 po pietų.

(Vąkarais: L'tarninke ir ketverge iki 8 "vai.).
Seredomis ir Nedėliomis pagal susitarimą.

Ofiso Tel. Lafayette'7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

A>11 luti 9

yu ,g-j
lAmU9AMėh«ėsMi Į UlMflU

/s

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6919 Ofiso ir Rtz. Tel. Boui. >924!

DR. BERTASH DR. NAIKELlM
756 W»l 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
▼ai.: 1-2 ir 9:20-8:20 vai. vak. VaL: 2-4 «r 7»9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj suritarus

i.ua
i.ua


f

DRAUGAS
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Penktadienis Spalio 16,1981

CHICAGOJE
40 V AL. ATLAIDAI.

... Brighton Park. — Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. para
pijos bažnyčioj 40 valandų at
laidai prasidės ateinantį sek
madienį spalių 18 d. su iškil
minga suma ir pritaikintu pa

skaitykite bolševikų “ro
jaus” aprašymų, kuris eina 
atkarpoje. Šiandie ypatingai 
šiurpulingas skyrius. Skaitant 
net plaukai ant galvos stojas.

7 vai. vakare. Dainuos žymūs 
dainininkai, o p. Kepurė be 
abejo ir vėl papasakos, kaip 
kam klojos pereitų savaite.

Nepamirškite antradienio 
vakare 7 vai. savo radio už- 
sistatyti ant WGES.

x Klausytojas.

PRAUSIMAI
•ve-

mo pajėgos. Betgi kiti vaisiai, 
kurių tik šiemet buvo mažiau, 
parsidavinėjo už geras kainas.!

AUKŠČIAUSI MUITAI 
LATVIJOJ

j valomų darbininkų apdraudų 
j nuo nedarbo. Pažymėta, kad 
{jei nedarbo apdrauda būtų į-

i Sulčių vynuogių gi yra veik Ryga. IX. 18. Muitų depai-j vesta, darbininkų unijos nete- 
susi , ĮįĮę pusė to kų buvo pernai, tamento direktorius Dukdto’s ktų laisvės ir reikšmės.

pi e šimtas ir trisdešimts pil
nai užsimokėjusių narių.

mokslu. Per tų laikų su dvasi- x Parapijos bazaras prasi- 
-ne talka bus svečių kunigų, dėjo pereitų sekmadienį ir

LIGONINĖS RĖMĖJOS

Žymesnėsės Chieagos lietu
vių ponios yra įsteigusios or- 

Pamaldos bus rytais ir vaka-Jtęsis per visų šį mėnesį, kas ganizaeijų, kuri vadinasi Wo- 
• 'tais. Atlaidai baigsis iškil- sekmadienio, trečiadienio ir men’s Auxiliary of the Holy

’mingais mišparais ir pamoks- penktadienio vakarais. Baza- Cross Hospital. Ta organiza-
•lu antradienio vakare, spalių jg yra daug gražių daiktu, (gija nėra grynai lietuviška,
20 dienoje. Nepaisant blogų laikų, baza- prie jos buvo kviestos ir pri-

Rap.

IŠKILMINGAI PAMINĖTA 
SPALIO 9 DIENA.

ras išrodo turės pasisekti.
X Naujos klebonijos staty-

•• Briehton Park. _ Pereitą prisid6ti
penktadienį brigbtonparkie-

sidėjo daug pasižymėjusių po
nių iš visokių tautų. Organi-

mo darbas jau, baigtas. Da-; zacijos pirm. yra p-nia A. 
j bar lieka tik “išfomišiuoti”. j Lauraitienė, vice-pirm. p-lė 
(Visos draugijos žada prie to Harriet Miniat, rast. p-nia V.

Torczynski, ižd. p-nia H. Phi-
X Vyčių 112 kuopa rengiaeiai skaitlingai susirinkę pa- .. . ,x.. .< , i puikų vakarėli, gruodžio 12,minėjo spalio 9 d.

Po ražančiaus pamaldų vi
si susirinko svetainėn pasi
klausyti kalbėtojų apie atplėš- Inas

parapijos svetainėj. Bus sta 
tomą gražus veikalas, kome-Į

Brighton Park. — Labd.
Sąjungos 8 kp. laikys 
rinkimų spalio 18 d., tuojau (Todėl norintys sulčių vynuo- laikė paskaitų apie Pabaltės 

gių turi skubėti, nes jų vertė valstybių ir Lenkijos muitų 
šiemet yra daug augštesnė, politikų. Iš pranešimo paaiš- 
delto kad šiemet yra geresnės kėjo, kad didžiausi muitai y- 
kokybės ir turi savy daugiau1 ra Latvijoj. Tuo tarpu, kai

po pamaldų, parapijos svet.
Prašome narius skaitlingai 

susirinkti, nes turime daug
dalykų svarstyti.

v Valdyba.

Draugijos “Lietuvos Ukinin 
kas” mėnesinis susirinkimas 
įvyks Meldažio svetainėje, 
spalio 18 d., 1 vai. Norinčius 
įsirašyti drąugijon, valdyba

cukraus.
Dabar visi vynuogių parda-

1928 metais Latvijos muitų 
pajamos sudarė 34 nuoš. visų

kviečia atsilankyti į susirinki- tOjimui

vėjai gali aprūpinti su Cali- pajamų, Lietuvoj, Estijoj ir 
fornijos sulčių vynuogėmis, Suomijoj ta suma siekė tik 20 
kiek jums reikia pasigamini- nuoš., o Lenkijoj — 12,7 nuoš. ■ 
mui vynuogių sunkos, kas yra Aukšti muitų tarifai Latvijoj ‘ 
pilnai legalus dalykas suvar- aiškinami dideliais nuostoliais,

Suvažiavime pasipriešinta 
ir sumanymui, kad kongresas 
skelbtų milžiniškų “gerovės 
paskolų,” iš anksto nesuda
rius tam tikslui reikalingų pla
nų. Pažymėta, kad tai būtų 
tikrai pragaištingas žygis, y- 
pač tos milžiniškos paskolos 
paskirstymas.

ĮVEDA 6 VALANDŲ 
DARBO DIENA

mų.

S. Lenkauskienė.

TRUMPAS VYNUOGIŲ 
SEZONAS.

Califomia Grape Control
Įlips, fin. srašt. p-nia J. Wai-1 ’ r |Board leidžia nemažai pinigų,
tc^es* Ikad išgarsinti tarp rytų var-

savo namuose. Bet padarytais Latvijos pramonei
vilkinti su pirkimu vynuogių karo metu.
nereikia, nes greitai gali pa-____________
sireikšti trukumas. , RIETAVO ŽINIOS

— Rugsėjo 8 d. Tautos šve
ntė minėta gana iškilmingai.

------------ Organizacijos, mokyklos, gai-
Pereitų sekmadienį vėl te- srininkai, miškų urėdija orga- 

ko girdėti gražų lietuvių ra- nizuotai dalyvavo pamaldose 
dio programų iš stoties WCFL ir eisenoje. Sustota ties mlš- 
(nuo 1 iki 2 vai . po pietų), kų urėdija, mergaičių žemės

LIETUVIŲ VALANDA.

WILMINGTON, Del., spal.
15. — Du Pont kompanija 

darbininkams įveda 6 valan
dų darbo dienų. Tuo būdu ke
li tūkstančiai bedarbių gaus 
darbo.

Toji tai organizacija rengia totojų Californijos sulčių vy
į balių ateinantį trečiadienį! nuoges. Ji pagelbsti auginto-- prograinas susidėjo iš gražių ūkio mokykla ir valsčiaus vai

“ m ^ams ir Perkupčiams, kad jie dainų ir muzikos'. Dainavo dyba. Pagirtina šventės pabai-
veiktų sutartinai. Jie savo der

dija “Kūmučių Rojus”. PeL J spalių m. 21 d. Trianon Ball-fjams ir perkupčiams, kad jie 
eis klebonijosį » įrengimo ' roome> 62 st. ir Cottage Grove

tųjų Lietuvos sostinę Vilnių, reikalams. ’aVe. Baliaug rengimo plrm. y„
Skaitlingas parapijos clio-

jas, vedamas varg. J. Kudir-

dvigubas kvartetas, S. Sta- ga: vaidinimas ir šokiai bei 
šiemet labai akylai prižiu- ,.įuliutė, B. Tverijonaitė, A. žaidimai tik tautiški. i

X Musų kolonijoj daug yra ra p-nia Frances V. Prihods- ri. Veikdami bendrai su kon- Kumelaitė, P. R., O. Skeveriu — Rugsėjo 7 d. Rungiu kai-' 
žmonių, kurie ir po šiai die- H. jaį pagelbės viršuje minė- .trelės taryba, jie prižiūri, kad t{, ir A Vanagaitis. Ši valan- me pas pavyzdingų katalikų

UosUetuvo^him-^, prisiminus apie jaunimą, ta valdyba ir taipgi Šios pa- 'net nors laikinai nebūtų p«- d# buva skMnga, nes w bu. ir san, taatos darbininką ^y.
viržio atgabenime, nes derlius vo tikrai patrijotinga, pažvęs- gnežį Juozą Mockų Rietavo į 
yra mažas ir didesnis atgabe- |a paminėjimui spalio 9 die- klebonas pašventė Šv. Antano

ųų ir “Ei, pasauli, mes be pamoja ranka. Dauguma tė-'nį0S: W. Jagiella, A. Backus,
Vilniaus nenurimsim!” 

Kalbėjo kleb. kun. A. Briš-
ka, adv. K. Česnulis, p. K. 
Račkienė, nesenai grįžus iš 
Lietuvos. Visų kalbos buvo 
gražios, patrijotiškos.

Padaryta rinkliava Vilniaus 
našlaičiams. Aukojo po $1: K. 
Račkienė, L. Zurlis. Kiti po 
mažiau. Viso surinkta $8.70.

Vakarų vedė kun. A. Valan
čius.

Vakaro rengėju buvo 
Vaičųkauskas.

Dėkojama visiems už aukas, 
kurios bus pasiųstos į,Vilnių.

Einis.

vų vis da nepripažįsta reika- g. Biežis, J. J. Zoip, A. Lust- 
lo organizuoti jaunimų, kad garten, R. Peters, W. Cozzi, 
jis būtų tautiškai susipratęs, F. Visgard, V. .Nares, D. Gri- 
kad, baikui bėgant, galėtų cius, M. Okay, R. Foiowitch; 
užimti — vadovauti toms įs- { y. Trust, J. Witkowski, E. 
taigoms, kurias jų tėveliai sun j Karlo, A. Ambrose, J. J. 
kia “proce” pastatė. Kaž kų!Jacobs, J. Waitches, H. Zala- 
tokie tėvai mano? Ar mano toris, J. Eudeikis, E. Noviski 
čia gyventi per amžių amžius,'įr Genie Neckrash ir p-lės Ag- 
ar svetimtaučiams savo “pro-'nes Koszleika, H. Hppkins ir 
cės” vaisių palikti? f. Schlepowicz

Sykį tfeko man girdėti vie- 
pų rinktųjį parapijos veikėjų 
taip išsireiškiant keliems jau
nuoliams, kurie norėjo prisi-1 Bridgeport. — Lapkr. 22 
dėti prie parapijos darbo: d., Lietuvių auditorijoj (ma-

Kų jus, piemeifys, eikite žoje svetainėje) 6 vai. vakare 
bus “bunco party”. Po loši
mo bus šokiaj.

“BUNCO” VAKARĖMS.

SĄJUNGIETĖMS 55 KP.

Greita

PAGELBA
nuo skaudėjimo

Daugelis dalykų gali iššaukti gal
vos skaudėjimą Ir kitus skausmus, 
bet yra vienas dalykas, kuris visuo
met sutelks jums pagelbą! Tikrai 
paimkit vieną ar dvi tabletes Bayer 
Aspirin. Jūsų kentėjitnas išnyksta.

nežiūrint 
jūsų galvą

nuo skaudėjimo.

nimas negali tęstis ilgesnį lai- nos> kada 1920 m. mūsų plėš- garbei pastatytų koplytėlę. Į 
kfc* rieji tautos priešai lenkai, Že- iškilmes susirinko apie 200

Muscat vynuogių derlius bu ijg0Vskio avantiūra prisiden- apylinkės gyventojų. Pamoks- 
vo labai pažeistas karščių ir užgrobė Lietuvos sostinę le buvo nurodyta apie šių lai- 
sausros. Be to jos labai anks- Vilnių. kų katalikų tarpe besiplečian
ti prinoko. Delei to ir kadan- pastebėti, kad šiuos čius nuodus, žudančius tikėji- ££* prSŠs vert?’“)
gi buvo pasiūlyta augšta kai- prOgramus leidžia savo lėšo- mų. Iškilmei pasibaigus susi-j8vaJgtl
na už Muscat razinkas, didės- mįg jos f. Budriko muzikos rinkusieji pareiškė norų daž- Bayar AsPirin yra nekenksmingas 
nė dalis derliaus topo atidno- krautuvė, 3417 So. Halsted st., niau kaimuose išgirsti pana- ~ negal‘ PaVe‘kt‘ S‘rdl' T°del
ta džiovinimui. Q ir to kas kuri užlaiko geriausį ir di- ,šių pamokymų.
liko, mažai skirtą išgabeni- džiausį pasirinkimų įvairiau- 
mui. Taip kad" šiemet nebus radių,

Ž. P.’

atgabenta daugiau kaip 30 da^ar nupigintomis kainomis.
kuriuos parduoda I§ AM. DARBO FEDERA-

su pereitais’

Wtest Side. _ šį sekmadie
nį, spalio 18 d., 10 metų kuo
pos gyvavimo sukaktuvių iš
kilmėse ryto pusę po septynių 
kuopos intencija yra užprašy
tos šv. Mišios. Kuopos susirin- 
Kimo nutarimu, visos narės 
iš vakaro atlieka išpažintį, gi 
ryto “in coipore”' eina pri-i 
Šv. Komunijos.

. Nuo dalyvavimo šiose iškil
mėse nei viena narė nėra liuo- 
sa. 7 vai. visos susirinkite į 
mokyklos kambarį. Ten gausi
te gėles ir sykiu eisime į baž
nyčių. Per mišias solo giedos 
L. V, “Dainos” choro solistė 
p. Feravičiutė-Skamarakienė.

Taipgi prašome visų būti
nai dalyvauti ir vakarinėj pra 
mogoj — bankete. Kurios turi
te bilietu pardavimui, mėgin
kite juos išplatinti. Jei visos 
des’me pastangų, kad banke
tas pavyktų beabėjo jis bus 
sėkmingas. Tat, visos išpildy- 
kbne savo pareigas.

Ta pati.*

kiaulių ganyti”.
Ar-gi tat nuostabiu, kad mū

sų jaunimas eina pas svetimoj 
taučius, kurie turi jaunimui 
pakantos, kurie parodo man-* 
augumo.

Vakaro pelnas skiriamas 
klierikui Antanui KrinČiui, 
Telšių seminarijoj, Lietuvoje.

nuoš. palyginus 
metais. . .

Malagas vynuogių irgi ma
žai tėra išsiuntimui, kaip ir 
kitų baltųjų sulčių vynuogių, 
taip kad palyginus su perei-

CIJOS SUVAŽIAVIMO
Kauniškis.

reikalo laukti, kad galvos skaudė
jimas “pats išnyks”. Bereikalinga 
yra kęsti kokį nors skaudėjimą, kuo
met jus galite gauti Bayer Aspirin. 
Tai yra palaima moterims, kurios 
kenčia reguliarius sistematlnius 
skausmus; vyrams, kurie turi dirb
ti nežiūrint akių Įtemplfcio, nuovar
gio ar neuralgijos.

MARŲUETTE PARK 
ŽINUTĖS.

GIRDIŠKĖJ ~

Tauragės apskr., Girdiškės 
bažnyčioj pastatyti du stačių 

tlis mčiaiOiemėt gafe bnti f™'? ““T'' ””

VANCOUVER, B. C., spal. 
15. — Amerikos darbo fede
racijos suvažiavime balsų dau
guma pasipriešinta įvesti pri-

Ištirklt jo greitą pagelbą nuo šal
čių, nuo neuritis, reumatizmo, lum
bago. Žiūrėkit, kad gautumėt tikrą 
Bayer Aspirin — su Bayer ant dė
žutės ir tabletėlių. Visi aptiekininkal 
turi Bayer Aspirin tabletes.

AUTOMOBILIAI
ANT RENDOS

Kambarys dėl vaikino, ar 
merginos su visais patogumais 
šilima, šviesa.
7015 So. Washtenaw Avė.

/ Chicago, UI.

7 V

R. ANDRELIUNAS '
(Marųuette Jewelry A Radio)
Pirkusieji pas mus už |S ar dau

giau bus dykai nufotografuoti. 
2650 West 63 St., Chicago, HL

Tel.
Hemlock 8180

dažyti ąžuolo spalva ir gra
žiai atrodo. Dar girdiškiečia- 

, ms reikės klebonijų pasista-
žįstami bei kaimynai upyniS- reikalavunas.

Atgabenimas labai daug pri Įaį, nes patys uoliai priside- 
klausys nuo to kaip rytų mar- jr įurj vadą kun. kleb. 
ketas galės supirkti net ir ma- k. Andriukaitį. “ Ž. P. ”
žesnę jam skirtų vynuogių da-’’ .... . -----

j Visi giminės, draugai ir pa-X Mūsų kolonijos kores
pondentai saldžiansiai miega. .. . -........................., .. . , , ... . kiai, kviečiami atsilankyti.Kolonijoj daug veikiama, ir( ’ J
šiaip daug būna įdomių nuo-' Linksmai laikų praleisime: 
tikiu, bet laikrašty nieko ne- pašoksime prie geros muzikos, 
simato. .nes tai bus paskutinis nedėl-

pristatyta tik apie 40 nuoš., 
net jeigu ir butų didesnis pa-

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pi
giai taisys jūsų namuose. Tel. Lafa- 
yette 1329.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

Senas Vytis. 1 dienia prieš adventų. Tuo va-pi- Tai delei padidėjusios be- ( Mainymui ar pardavimui 
.. 'karėliu paremsime neturtingų Į darbės ir sumazėjusios pirki- mūrinis namas (cottage), 8

IR VĖL BUVO GRAŽUS RA į klierikų. 
DIO PROGRAMAS Girskaitėz

PADĖKAPereitų antradienį Peoples
Furniture kompanija savo J ------------
lėšomis ir vėl iš radio stoties* Suomi reiškiame 
WG.ES. davė gražų lietuviškų padėkų Dr. C. O’Britis už su-
dąinų ir rinktinės muzikos Liktų sųžiningų pagelių laike 
programų. Dainavo p. Kastas ligos. Taipgi dėkojame visiems 
Sabonis ir p-lė A. Ančiutė — lankusiems ligoninėj ir na- 
solo ir duetu. Ir jo Ir jos dai- mut se. Ypatingai ppi. Saka 
nos gražiai skambėjo. Reikia lavų p. Knlikauskams ir p. 
pastebėti, kad mūsų daininin- Mickeliunams, kurie nelaimės

Pardavimui kepykla, kepa 
visokias duonas ir keiksus. 
Randasi tirštai apgyventoj vie 
toj. Pigiai parduodu dėl ligos, 

širdingų Kreiptis.
1500 W. 51 Avė. Cicero, HL

-

kambarių.
4158 So. Campbell Avė. 

Tel. Virginia 1394

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

31 ate u įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock 6624

Telef. Repubtic 8898

U. GRICIUS

PARDAVIMUI ar mainymui 
ant kendžių štoro duonos ir 
keiksų kepykla West Sidėj. ’ 
Biznis išdirbtas per 27 metus.' 
Norim parduot ar išmainyt

kai kas sykis padainuoja nau- metu parodė daug prietelin 'greitu laiku.
jų dainų. Sveikintinas reiški- gurno. I 231518o. Leavitt Street
nys. i . T. Oiiauskai. Tel. Canal 4312

Abiem dainininkajn akom
panavo p-lė S. Sabonytė, Šv.

X Vyčiai darbuojasi, kad 
kitos kuopos nepralenktų ir 
neužimtų tos vietos, kurių 112 
kuopa dabar laiko, būtent di
džiausios ir veikliausiem kuo 
pos Chieagos Apskrity. ,

Šiuo laiku kuopoje yra a-

Kazimiero Akademijos stu
dente. j

Be dainų ir reprodukcinės 
muzikos, Oalis Kepurė papa
sakojo daug prašmatnių nau-* 
jienų, kurios ir didžiausį su
rūgėlį prajuokino.

Ateinantį antradienį taipgi 
bus gTažus programas iš tos 
pačios radio stoties; prasidėsi

APTIEKA
NAUJAS APTlEKOS SAVININKAS 
Mandagus Patarnavimas Utttkrtųtas

Ateikite Ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai^rengU lietuvių 
aptieką iloja aplellnkdla ? ’

J. P. RAKŠTIS
Ragiatruotas Aptlekoriua 

110# SOUTH HAUBTBD BTRBBT
VAISTAI SMULKMENOS ICB CRBAM
Mes apaclallraajamėa pildymą reoaptų ir nd vianaa raeaptas neliet- 
na 11 musų aptlakos iki Jis nebūna TRIU SYKIUS PATIKRINTAS
ir Tiksliausiai llplldytas patyrusių vaistininkų.

B

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčlams pinigus Lietu

von paštu | dvi savaites, tele
gramų 1 dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų, linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Jgallojlmus Ir visus 

legalllkus dokumentus pirkime 
Ir pardavlma

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morgifiių.

Apdraudllamo nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

NaudoklMs musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoMrdlin patar
navimu

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 8. HALSTED ST. 

Ohicago, UI.
TsL Yards 4M0

V z

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųfttes 
Ir patarnavimo, lau- 
klt

GREKTC VALLEV TvL, PRODUCTS
Olselis švieti ų klauM- 
nlų. sviesto Ir sūrių.

4044 SO. PAULINA STREET 
Tsl. Boulevard 1180

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. RockweU St.

Tel. Republio 5009
Mes permufuojame pianus. 

Porničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
j kitus miestus. «

OENERALI? KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prtetnamlauslos.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Hemlock 9887
Namų Telef. 

Republlc 6888

JOHN YERKES
Plumbtng A Hentlng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos

242Ž WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1946 ____
D0UGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH 8HAGZDAS, Sav. 
Elektros reikmenoe ir flkščle- 

riai. Jvedame elektrą J namus ir 
dirbtuvės.
M99 E. Halsted St. 9 AugMs

I


