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BOLŠEVIKAI MANOMI ZYGIIIO-; 
JA PIRMYN

POGRANIČNAJA BARE KINIEČIAI
ATSIMETĖ Į ANTRĄJĮ RUOŽĄ

250,000 DOLERIŲ SE
MINARIJAI

NEWARK, N. J., rūgs. IX. 
— Thomas J. Maloney iš Sad- 
dle Rivėr, N. J., buvusis Lo-

LAKŪNAI SEKĖ KARVELĮ

HAMBURG, Vokietija, rū
gs. 12. — Herniann Pattberg, 
Mine Rhinechessen generalis 
sekretorius,, per paštą gavo 
siuntinj, kuriam rado gyvą ka-rillard Tobacco Co. preziden

tas, 250,000 dolerių, paaukojo rvelj ir laiškų nuo nežinomo

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
DAR NAUJAS PAVASARI
NINKAMS TRUKDYMO 

BŪDAS

KUN. BRIŠKOS KELIONĖ 
AUTOMOBILIU

Francijai Parupo Pasaulio 
Anglys Ir Cukrus

Nekalto Prasidėjimo semina
rijai Darlingtone.

Nesenai tas pat Maloney 
aukojo 350,000 Newarko dio- 
cezijai moterų atsilsio nama
ms ir stovyklai.

BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ Iš- NAUJAS FRANCŪZŲ SU
GRIAUTĄ POGRANIČNAJA MANYMAS T. SĄJUNGOJE

VATIKANO MIESTO 
GYVENTOJAI

žmogaus. Laiške reikalauta 
prie karvelio kaklo pririšti 
5,000 markių banknotę ir jį 
paliuosuoti. Padėta pastaba, 
kad jei karvelis gryšiąs tuš
čiomis, tada Pattberg sulauk
siąs žiaurios mirties.

Pattberg apie tai pranešė 
policijai, gi ši pakvietė du la-

Amerikos lietuvis kun. A. 
; Briška yra padaręs gana įdo-

SHANGHAI, rūgs. 12. — 
Anot žinių, kiniečių jėgos, gy- 
nusios nuo bolševikų išgriau
tą ir išdegintą Pograničnaja 
miesteli, neatlaikė bolševikų 
spaudimo. Bolševikai miestelį 
užėmė*. Kiniečių kariuomenė 
atsimetusi pasitaisė antrąjį 
apsigynimo ruožą ties Mulin.

Susisiekimas su Pogranič
naja nutrauktas. Kuone visi 
gyventojai pabėgę į Barbiną.

Be to, bolševikai paėmę ir 
sudeginę ir miesteli Tungning.

GENEVA, rūgs. 12. — Fra- ROMA, rūgs, 11.
ncijos delegatas T. Sąjungoje Vatikane gyvenančius kardi- 
Louis Loucheur iškėlė suma- n°lū8, Vatikano Miestas turi 
nymą; Anglys ir cukrus yra :v'®° ^23 gyventojus, 

gyvenimui
kaipo toki turi prigulėti vi- . 
soms valstybėms ir visoms tu-1 Vatikano Mieste gyventi, ir 
ri būt lygiomis paskirstomiiteikta8 SventMM*Tė- 
neatsižvelgianti Į tai, kuri vai vxu’

reikalą,
....... , . kraičiais ir baigus geležinke-

| kūnus orlaiviais sekti pahuo- j. .
InėmUs snotą karvelį. Karvelis nus-

būtini daiktai ir J Tomis dienomis surašyti Vi
si žmonės, kurie turi teisės

krido į priemiestį ir nutupė 
palei vienus namus. Lakūnai 
iš oro nufotografavo tą vie
tą.

Neužilgo policija suėmė ka
rvelio savininką ir tas išpa
žino.

CHICAGOJE
ALDERMONAI PRADĖJO 

SESIJĄ

Chicagos alderrnonų taryba
vakar pradėjo rudens sesiją . .. „ ,_v. ,,. . . ' * Kalvarija. Rugpiučio 18 d.
praėjus porai menesių atosto- , .. . .
gų. Pirm susirinksiant tary- i Kalvar,JuJ ruošiamas pa mjQ kelionę automobiliu. Savo 
bai keliomis dienomis pirmiau ’ ™8ar:nlnk?) kongresas. Leidi- kelionę jis pradėjo iš Chiea- 
kai-kurie tarybos komitetai maS b“v0 Vls> kon-|gos 1929 m. IV. 23 d. Iš Ci-
turėjo susirinkimus ir apavu-jd#rb<“ .togos atvyko j Naujorkų, čia
rstė jiems pavestus reikalus, i "UV° 1 ™ savo automobiliu persikėle

ši aidernionų sesija susi-/* atyko_daug pavasarininkų ,alvu okeanų į Hamburgo
, . . ine vien iš Kalvarijos apylin-1UOsta ir čia nėr štetina švedurs su visa eile svarbiųjų;,. , , . ». . .x , .. i. cia I*r »ve-... v kių, bet ir ^svečiai iš tolimes- - rįną, Dancigą, Karaliaučiųpradėjus ežero pa- , v A ■• ! »nnuuų,

1 1 nlb kampų. Kongresas turėjo; Marienburgą, Tilžę atvyko Į
prasidėti rugpiūčio 18 d. 9 Klaipėdos kraštą, kurį skersai 
vai. Bet 8 vai. 45 min., taigi išilgai išvažinėjo. Toliau išva- 
prieš pat kongreso pradžią iš ginėjo Suvalkų kraštą, Žemai- 
Marijampolės komendanto gįUS) rytų Lietuvą ir Latviją

DAUG NUŽUDYTŲ IR 
SUŽEISTŲ

HARBINAS, Mandžiūrija, 
rūgs. 12. — Čia atplaukusio 
kiniečių garlaivio kapitonas 
praneša, kad bolševikai bom
bardavo Kuochiatian sodžių 
ir daug žmonių nužudę ir su- 
žeidę.

stybė anglimis arba cukrumi 
yra gausiai gamtos apdovano
ta. Jis reikalauja, kad T. Są
junga šį svarbų klausimą ap
svarstytų.

UŽSIDIRBO CHICAGIETIS 
VAGILIUS-

TURI MOKĖTI MO
KESČIUS

Suimti 6 jauni piktadariai

Policija suėmė šešis jaunus gautas įsakymas kongreso ne- per Rygos, Jelgavos, Siguldos 
piktadarius. Sekmadienio va-į leisti. Taigi pavasarininkai jr kitus miestus. Padaręs 7000 
kare vidumiesty ties viena va- i galėjo tik bažnyčioje pasimel- kilom, kelionę, dabar ketina 2
lgykla jie nutvėrė praeinan- Į sti ir bažnytinėmis vėliavomis mėnesiu ilsėtis savo dvare _
čias dvi mergaites ir ėmė jas; ir kryžium organizuotai apla- Baltpamušės dvaras, Biržų a- 
tempti į gatvaitę. Viena aukų! nkyti kapus ir čia aplankyti pskr. Pasilsėjęs ketina savo 
pradėjo šaukti. Už tai vienas ■ mirusius savo draugus-es. Bet kelionę tęsti toliau: aplankys 
“bomą” smogė kumščia jai į tas trukdymas tik iššaukė pas Vilniaus kraštą, Čekoslovaki- 
burną ir nulaužė nosį. j pavasarininkus dar didesnį jjj, Jugoslaviją, Šveicariją ir

REIKALAUJA PATAISYTI 
SUTARTI

DULUTH, Minn., rūgs. 12. 
L. Mareno, 39 metų, iš Chi
cago, su kitu sėbru nuo vieno 

vaikino pavogė 5 dol. 50c. Ka
dangi Mareno peniau kelis ka-

~ TT rtuš už panaSias vagystes hu-
GENEVA, rūgs. 12. — Un-1 . 5 x • •

, . ’ „ . i vo baustas, teismas jam pas-ganios delegatas grafas Ap- •, . ol t • ___ i
• m c. v. ■ (kyre kalėjimą ligi gyvos gal-

ponyi T. Sąjungos suvaziavi-'-
me iškėlė reikalavimą patai-

vos.

PHILADELPHIA, Pa., ruJ Piktadariai išsislapstė, bet (pasiryžimą dirbti savo bran- f 
gs. 12. —s Milionierius Bok policija ant rytojaus juos su
pinu aštoonerių metų 200,000 gaudė.
dolerių atidėjo pasaulio tai- -------------------
kos reikalams ir už tai neno-Į Uždaryta banka

rėjo mokėUjĄderalių moke*4_ Valstybės auditoriaus paru
čių. Federalis teismas išspre- ’jymu uždaryta Triangle State 
ndė, kad taika nėra jokia la-1 kanka) Cottage 'Grove ir So. 
bdarybė ir mokesčiai turi būt ękieago avė.
mokami.

syti Trianon taikos sutartį 
tikslu grąžinti Ungarijai jos 
piliečius, kurie yra pavesti 
Rumunijai, Jugoslavijai ir 

BOLŠEVIKAI NENUTRAU-' Čekoslovakijai kaipo tautinės

UŽ SVAIGALŲ PAR
DAVIMĄ

VĖTRA JAPONIJOS 
PAKRAŠČIAIS

KIA PUOLIMO mažumos.

DANVILLE, Ind., rūgs. 12. TOKYO, rūgs. 11. — Šiaur
ėjž svaigalų pAĮdavimą be Vakarinius Japonijos pakraš-

Neiuažas skaičius žmonių 
ten turi pasidėję pinigų. Pa- 

i tikrinamos bankos knygos, gi 
žmonės turi laukti to pasek
mių, kad patirti, ar ji} pini
gai nedingę.

MUKDENAS, Mandžiūrija, j 
rūgs. 11. — Bolševikų kariuo
menė sausžemiu ir iš oro puo
la du Mandžiurijos mieste
lius — Pograničnaja ir Man-

BRIAND IŠVYKO Į 
PARYŽIŲ

' ‘ ištašymo ’ ’ gydytojas Dr. 
Nevfr teismo nubaustas 200 do
lerių p&bąttdos; tųišmo lėšo
mis ir 90 difetių* kalėjimu.

čius palietė baisi vėtra (tai 
funas). Per kelias dienas se-

17 šeimynų buvo pavojuje
Ties keturių aukštų butu,

GENEVA, rūgs. 11. — Fra
ncijos ministerių pirmininkas 

čuh. Pograničnaja miesteli bo. and į p Sa,
lževtkai jau pirmiau »P8™-|kėsi, gal atdmmčiį savaip
vė ir dalinai sudegino. Dabar I -. v m o • ». . v . . .grysiąs baigti T. Sąjungos
jie nori, matyt, baigti tą savo r x. .
J • suvažiavimą.pradėtą darbą.

• GAL PALEIS PARLA-
- " ; ' MĖNTĄ -
CANBERRA, Australija, 

rūgs. 12. — Australijos par
lamentas vienam klausime ba-

kęs lietus didelius plotus už- Rurio apačioje yra krautuvė,
liejo, apie 3,000 naųių pačiam viršutiniuose aukštuose gy 
Tokyo mirksta vandeny.

MOTINA KALEJIMAN VI
SAM GYVENIMUI

vena 17 šeimynų, užpraeitą 
naktį susprogdinta bomba. 
Krautuvės priešakis apgriau
tas, visas butas kai didžiau
sio žemės drebėjimo supurty

gių idealų vediniems. Šia pro
ga įstojo net būrelis naujų na-' 
rių „.R „ kelione patenkintas. Visur jį

____________ sutinka su dideliu susidomėji
mu, spauda įdedanti apie tai 

j žinias. Rygoj buvęs net nufil
muotas. “R.”

Malonus keliauninkas savo

ŽUDĖS ŽYDAS STU
DENTAS

Vytauto prospekte praeiviai I 
matė šiurpų vaizdą. Iš vieno 
namo antrojo aukšto iššoko 
jaunas žydukas studentas Go- 
rdenas.

BĖGA LENKŲ KAREIVIAI

Rugpiūčio 26 d. mūsų sar
gybos viršininkas Martinavi
čius sulaikė lenkų pasienio pu- 

Tačiau prieš pat iššokda- ko 23 batalijono 4 kuopos ka
rnas jis dar mėgino pasipilu- reivj, atbėgusį su visu apgin
ti skustuvu ir kelis kartus klavimu prie administracijos 
brūkštelėjo per kaklą. linijos į mūs pusę. Kareivis

Kai nukrito, greitai buvo sakėsi pabėgęs del to, kad Le- 
nugabentas į žydų ligoninę. yra netvarka, kareiviai
Atgabeno jį dar gyvą, tačiau blogai prižiūrimi ir maitina- 
jau be sąmonės. Jo gyvybė mb “R.”
pavojuj.

Anot oficialių kiniečių pra-. 
nešimų, kiniečių kariuomenė 
pasekmingai gina savo pozici
jas vienur ir kitur. Abiejose 
pusėse daug žuvusių ir sužei
stų.

Pograničnaja miestely bol
ševikų lakūnai bombomis su
naikino bevielio telegrafo ir 
geležinkelio stotis. Žuvo 40 ki
niečių kareivių ir 20 darbini
nkų. 1

Kinijos valdžia pareiškia, 
kad kiniečiai bolševikų nepuo
la, tik nuo jų puolimo ginasi.

SEKMADIENIŲ IŠNAI
KINIMUI

MASKVA, rūgs. 12. — Se
kmadienių išnaikinimui bolše
vikų valdžia į savo mokyklas 
vaikams įvedė septynių dienų 
mokslą savaitėje. Ne sekma
dieniais, bet kitomis dienomis 
vaikai paeiliui busią paliuo- 
suojami nuo mokyklų lanky
mo.

STREIKAS ATŠAUKTAS 
MARION’E

LOS ANGELES, Cal., ru- įas ^eį vįeno sveiko languo
davo prieš ministerių pirmi-' gs. 12. — Kalėjimu ligi gyvos I ge gtik]() nei,elikę.
ninko Bruce sumanymą. Mi- galvos teismas nubaudė Mrs. į ____________
nisterių pirmininkui tad lieka’Josephine Valenti, 19 metų,',
arba atsistatydinti arba rei 
kalanti generalio gubernato

Besisupant apalpo
už savo kūdikio nužudymą. į Croation salėje> So< chica, 

goj, vakar kresėse suposi dar
riaus parlamentą paleisti. Gal CHICAGO IR APYLIN-į keįurį kontestantai, kurių ta- 
jis pasirinks pastarąjį žygį. | KIUS. — Saulėta ir šilčiau, j viena moteriškė, 22 metų.

: j Vakar ryte buvo 455 valan-
VATIKANAS RUOŠIAS 
PRADĖTI ATKASINĖTI 

KATAKUMBAS

ta ir grąžinta joms senovės dos, kai supainasi.

Bekvočiant paaiškėjo, kad 
paskutiniu laiku jame prade- j 
ję rodytis nenormalūs reiški-į 
niai. Žydukas yra 19 metų a-l, 
mžiaus. Studijavo chemiją. į

PALEISTAS IŠ VARNIŲ 
SU SĄLYGA

LENKAI TRUKDO GY 
VENTOJAMS

Iš Varnių koncentracijos 
stovyklos paleistas Izraelis 

“ R. ” ' Lencas, bet su sąlyga, kad per 
pusantro mėnesio iš Lietuvos 
išvyks į pietų Ameriką. Į Va
rnius buvo ištremtas 1928 me
tų sausio mėnesį. “R.”

Rugpiūčio 26 d. nuo ryto 8 
vai. ligi 12 lenkai buvo už- KAS BUS PIL. APS. 

DEP-TO DIREKTORIUS

ATRASTA PO 30 METŲ

AUpKLAND, N. Z., rūgs. 
12- — Maoris padermės indi- 
onai pirm 30 metų pagrobė 
6 metų baltą mergaitę Caro- 
lina Perrett iš jos tėvo ūkio. 
Per trisdešimts metų buvo 
ieškoma ir tik dabar atrasta

MARION, N. C., rūgs. 12. 
— Vietos audiminėse 1,200 
darbininkų streikas atšauktas.

13 ŽUVO, 4 SUŽEISTA

CORDOVA, Ispanija, rūgs. 
12. — Arti Alcoca autobusas

ir grąžinta namiškiams. Maori^su keleiviais apvirto. 13 žmo- 

viršininkas ją yra vedęs. /nių žuvo ir 4 sužeista.

ROMA, rūgs. 12. — Ponti- 
fikalis Archeologinis Institu
tas artimiausiuoju laiku imsis 
didžiai svarbaus darbo, kaip 
tik bus gautas atatinkamas 
fondas, koks, sakoma, jau yra 
užtikrintas. Būtent pradės at
kasinėti Romos mieste, apy
linkėse ir kitur senovės krik
ščionių katakumbas.

Katakumbos — tai giliai 
žemėje iškasti urvai ir perė
jimai, kur persekiojimų lai
kais krikščionys meldėsi ir 
mirusius laidojo.

Dalis katakumbų jau atkas

Į draudę mūsų piliečiams perei
laikų išvaizda. Bet didelė dau- į Iki ryto buvo penki kontes- įį (jemarkliniją Linkmenų a- 
guma arti du tūkstančiu metų , fantai. Bet viena moteriškė pylįnkėj. Užklaustas lenkų ka- 
stovi nelytėta. Kai-kurios ka-, staiga sudribo ir apalpo. Pa- pitonas Perik atsakė, kad tai,^us piliečių apsaugos de

Ponui Staškevičiui pasitrau-

takumbos driekiasi išilgai šia-,inlta į ligoninę 
ndieninių Romos gatvių. Gal 
šių nebus galima atkasti be 
pavojaus pačioms gatvėms

»;

Mokesčių sąskaitos
Miesto mokesčių (taksų) są- 

arba butams. Bet katakumbų skaitos, kaip praneša, šįmet 
yra užmiesty. namų savininkams nebus iš-

_ siųstos. Gal tas bus atlikta
Katalikų Bažnyčia tuo po- tein>l,filJ metų pradH(lje. Ta 

teminiu pirmųjų knk.«ouių (|a . is molt(.ti du metu
miestu labai žingeidauja. Ti-, _________

daug jvairiųkimasi surasti 
naujanybių iš garbingo tų lai
kų krikščionių gyvenimo.

Troko suvažinėtas
Halsted ir Canalport skers

gatvy troko suvažinėtas ir vie- 
Vatikanas Laterano sutar- toje užmuštas Felix Lelikas,

timi įgijo teisę katakumbas 59 metų, 4940 So. California 
atkasinėti. avė. Troko vežėjas sulaikytas, nių.

buvo padaryta aiškinant, kas1 pertamento, departamentas 
ir del ko nukovė lenkų pusėj.•^>us P^v^stas ministerijos ge- 
sargybinį. “R.” ner* sekretoriui pulk. Stence-

________________ j liui. Staškevičius, kaip girdė-
APDOVANOTI ŪKIO MI- I 0’ kai tik is atostogų, bus 

NISTERIJOS VALDININKAI .Paskirtas Šiaulių apskrities
viršininku. R.

Gedimino ordenais iš viso 
apdovanota 21 žemės ūkio mi
nisterijos valdininkai. Trečio 
laipsnio ordeną gavo veteri
narijos baktereologijos labo
ratorijos dijagnostikos sky
riaus vedėjas p. Kačinskas ir 
ketvirto laipsnio — 20 žmo- 

, “R.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.85 
Francijos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 13.89 
Italijos 100 lirų 5.22 
Vokietijos 100 markių 23.80
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GERA PAMOKA.

I

D R X O a X s

piršto katalikybės reikalų gynimui nepajudi
name. Roma gali būti liepsnose, bet mes... pa
sitikime gaisrininkų pastangomis.

Mums rodos, kad nebuvo bendros akcijos, 
bendro spaudimo į Amerikos spaudų dėl įvy
kių Meksikoje. Del to nei spauda nei vyriau
sybė nematė reikalo skaitytis.

Kas 'pasakyta bendrai dėl katalikų, tų ■ 
patį galinai, pasakyti ir dėl lietuvių katalikų. 
Ir pas mus didelė yra stoka bendros akcijos, 
bendro fronto. Mes daug girdime, kad, saky
sime, Lietuvoje katalikai baisiai persekioja-

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
BAŽNYČIA IR KAPINES.

Kaip visur kitur, taip ir 
Šiaurinės Amerikos Jungtinė-

i ■

Ketvirtadienis, Rūgs. 12, 1929

RUDENIO RYTAS.

APSIVEDIMO ĮSTATYMAI 
J. A. VALSTYBĖSE.

J. A. Valstybėse apsivedimas 
Valstybėse katalikiškas į yra civilis kontraktas^ kuria* 

kapines valdo pati Katalikij me dalyvaujančių asmenų, ei

nant įstatymais, sutikimas 
yra būtinai reikalingas. Tokiu 
budu tik tie, kurie gali pada-

Bažnyčia. Kaip kiekvienoj dio- 
cezijoj visos bažnyčios ir baž
nytinės savastys priguli vys-

mi, veikėjai į kalėjimus kišami, organizacijos kupuij Wp jam priguli ir ka. kontrakt u „ fei. 
išardomos, katalikų mokyklos uždaromos, > ta|ikų kapin5s , N(sj h. kapiaė3 apsivesti_ 8

joms pašalpa atimama. Tačiau labai mažai
i tai reaguojame, mažai rašome, nedrįstame / b J ’! . Pa‘s >•«>“»» nesudaro ap-

vieningai ir griežtai užprotestuoti prieš da-j Anais metais Brooklyne ir sivedimo kontraktų. Leidimas 
bartinės Lietuvos vyriausybės masoniškus |dar kitur atsirado žmonių, ku-;yra tik dokumentas, kuris pa- 
darbus. rie pageidavo iš katalikiškų rodo teisę susitarusių apsives-

Del ko šiandien dėl įvykių Palestinoje tiek' kapinių atkasti savo mirusių ti. Šliubai būna bažnyčioje 

daug rašoma, kalbama, protestuojama? namiškių lavonus ir juos per- uiba civiliai. Apsivedimo leidi
Del to, kad ten paliesta žydai, jų intere- kelti į nekatalikiškas kapines, mus galima gauti nuo savo ap- 

sai, jų šventvietė. į Vyskupai tani pasipriešino, skrities teismo raštininko.
Žydai gerai organizuoti. Jie eina visi už, Kreiptasi į teismus ir vysku- . Alabama, Arkansas, Colora- 

pams pripažinta teisybė. .do, Idalio, Illinois, Iowa, Kan- 
Palaidoti į katalikų kapines sas, Minnesota, Nebraska, New

vienų, vienas už visus.
•Nespėjo spauda pranešti apie įvykius

Jeruzalėj, o žydų visa visuomenė jau ant ko- • įnirusių katalikų lavonai ne- York, Ohio, Texas, Utali ir ki- 
is dienomis Amerikos spauda pilna « buvo -pastatyta. Spauda apipilta žiniomis,' č?ali būt perkeliami į nekala- tos valstybės leidžia asmenims 

alinei™ nrotestu dėl ivvkiu Palesti- protesto rezoliucijomis. Jų centruose suruošta , bkų kapines, nors to gal kaip tuoj apsivesti, kuomet tik iš
didžiausios demonstracijos, kurių nuimta fil-'kas ir labai norėtų. Įsiima leidimus. Bet New Yor-
mos ir tuoj tūkstančiuose teatrų visoj šalyj šio svarbaus klausimo te-:ke 21 tari

rodyta. Jungtinių Valstybių ir Didžiosios Bri-fčiaus ligšiol nesvarstė vyriau-,penkloms ienoms iš anksto 
tanijos vyriausybės pilte apipiltos telegra-į sįas šalies teismas. Netolimoj paduotl Pra§yn^ ir Pastaty
mais, kablegramais, laiškais. Žydų visuome-; ateity jis gaus progos tarti sa-!tl Slniiino metrikus. Connecti- 
nės atstovai lankėsi visur, kur tik matė rei-lVo galutinų žodį. iCu^’ ^eor§’ia, Maine, Massa-

kalingu ir naudingu žydų padėties lengvini
mo darbui Palestinoje. Jie griežtai protesta
vo, jie vieningai reikalavo iš vyriausybių pu
sės greito ir stiprios akcijos ir jie savo tikslo 
atsiekė.

Šiomis
žinių, rezoliucijų protestų 
noje.

Kas seka spaudų, tas galėjo pastebėti di
delį skirtumų tarp reagavimo Amerikos spau
dos į žydų reikaltis Palestinoje ir katalikų 'per 
sekiojimų čia pat, Meksikoje, kur buvo bai
sesnių nuotikių, negu Jeruzalėj.

Bedievių valdžia per daugelį metų kanki
no ir žudė nekaltus katalikus, uždarė jų baž
nyčias, ištrėmė dvasiškijų, visiškai uždraudė 
pamaldas, bet Amerikos spauda pilniausia ig
noravo, nei kiek nekreipdama dėmesio į bai
sius įvykius savo pašonėje.

Rodos, žinių netruko. Netruko ir kores
pondentų, kurie aprašė savo akimis matytus 
įvykius, tačiau jų raštai nematė saulės švie
sos. Amerikos laikraščių redaktoriai jų ne
dėdavo. Bet už tat Meksiko* bedievių vyriau
sybės pranešimus su savo ngmimais komen- 
tarąis įdėdavo, Calleso ir jo sėbrų barbariškus 
žygius dažnai net pagirdavo.

Del ko toks vienšališkumas?
Gal tai mes patys katalikai esame kalti 

dėl savo permažo aktinguino, dėl permažo su
sirūpinimo visu tuo, kas dedasi katalikiškame 
pasaulyje. Gal būt, kad dėl Meksikos įvykių 
mes nerodėme užtektinai tos dvasios, kuri bu
vo reikalinga apgynimui taip skaudžiai per
sekiojamų ir kankinamų katalikų.

Katalikai, berods, visi kai vienas turėjo 
kelti balsų ir reikalauti, kad ir spauda ir A- 
merikos vyriausybė protestuotų dėl to, kas 
darosi Jungtinių Valstybių kaimynistėje.

Mus jungia katalikybės idealai, jungia 
malda ir artimo meilė, bet čia mes ir sustoja
me. Kai daroma kokį žygį, darome be atatin
kamo vieningumo, kas sau, o daugelis nei

(Tęsinys).

6 Ateitininkų reikalu.
19 Fed. Kongresas gerai žinodamas, 

kaip svarbi yra Lietuvai Ateitininkija 
valstybiniame ir katalikiškame veikime, 
užgiria kun. dr. P. Karaliaus misijų ir 
pastangas, surasti piniginės paramos At
eitininkų Rūmams įrengti Kaune.

7 Didžiojo Kunig. Vytauto 500 m. 
sukaktuvės.

1930 metais sukanka 500 metų nuo 
D. L K. Vytauto mirties. Musų Tautos 
didvyrį pagerbti Fed. 19 Kongresas ragi
na visas lietuvių kolonijas sudaryti iškil
mingas vaikštynes, pamaldas, “Lietuviij 
Dienas” ir kitas pramogas. Kongresas pa
geidauja, kad pajamos iš to minėjimo 
butų paskirtos Lietuvos katalikų Vytau
to gimnazijai Vilniuje ir pasiųstos per 
Fed. Sekretorijatų.

8 Spauda.
Spauda yra musų dienų jėga, nes ka

talikiškas veikimas be katalikiškos spau
dos neįmanomas. Todėl Fed. 19 Kongresas 
skatina visus Ain, lietuvius katalikus skai

Filipinų salose vienas žmo-1 pshire) Į{}10de Island> Ver
gus, apkrikštytas katalikas,'mont įr Wisconsin pareiški-

mas, kad asmenys nori išsiim
davo dviejų metų amžiaus mer įį apsivedimui leidimų, turi 

Žydai, savo vienybės atžvilgiu, daugeliui'6?1^5 lavon{* lš katalikų ka-,buti paduotas penkioms die- 
tautų gali būti gyvu pavyzdžiu. Ypač šiomis •pmUJ)Perkeltl * masonų kapi^noms -prieš. Esant svarbioms 
dienomis jie tų įrodė. Daugelį jie pamokė, |nes-_Su'Prantallla> vyskupas ne priežastims, leidimai išduoda- 
kaip reikia ginti savo teises. Jie gali jaustis Idave kldimo' rpas žmogus krei ’ mi greičiau. Tas yra beveik 

ramus, atlikę savo pareigų, kaipo žydų tiky- teisman f . šis išsprendė, fvisose valstybėse.

bos ir tautos žmonės.
Reikia tikėtis, kad if katalikai ateityje vi

si kai vienas stovės už pripažinimų ir apgy
nimų savo šventų teisių. Vieningai dirbant 
nieko nėra negalima.

(Trioletas)

Rudenio rytas gedulo šydu, 
Aptrauk krutinę žaliojo šilo; 
Tylinčiu žingsniu baido svajonę 
Rudenio rytas gedulo šydu.

Šaltis beširdis skausmu pražydo 
Šypsančiu veidu žemę pamilo; 
Rudenio rytas gedulo šydu, 
Aptrauk krutinę žaliojo šilo...

eut, Florida, Kentucky, Mis- 
souri, Montana, Ohio, Pennsyi- 
vania, South Dakota, Rliode 
Island, Virginia, West Virgi
nia ir Wyoniing yra nustaty
ta 21 m. vyrams ir mote
rims. New Yorke pirm negu 
leidimas išduodamas, aplikali
tas turi padaryti pareiškimų 
prie miesto raštininko, kad ne
serga venerine liga. Oregon 
reikalauja sveikatos certifika- 
tų tik nuo vyro. Nebraska rei
kalauja sveikatos certifikatus 

Į nuo abiejų.
Pietinėse ir pietvakarinėse 

valstybėse ir Delaware apsįve- 
dimai tarpe baltų ir juodų 
draudžiama. Idalio įstatymas 
draudžia apsi vedimų balto su 
negru, maišyto kraujo, negrų 

chusetts, Michigan, New Ham- kraujo ir su mongolų. Taipgi 
pusbroliai ir pusseserės nega
li apsivesti. Montana ir-gi tu
ri panašius įstatymus. Naujoj 
Meksikoj apsivedimas tarpe 
vyro aštuoniolikos metų ir 
merginos neturinčios penkio
likos metų nėra legalis.

F. L. I. S.

GIMIMO METRIKAI.

menei. Jis yra da svarbesnis 
dokumentas svetimtaučių šei
mynoms. Kuomet vaikas pra
deda lankyti mokyklų, nuo jo 
reikalaujama gimimo metrikų. 
Tas rekordas yra tikras įro
dymas, kuomet kila klausimas 
apie jo amžių, ar jis jau gali 
lankyti mokyklų, ar gali ieš
koti darbo, balsuoti ir apsi
vesti; pagalios prisirašant 
prie kurios nors pašalpinės or
ganizacijos.

New Yorke labai daug yra 
nesusipratimų, kuomet tėvai 
ir gydytojai netinkamai išpil
do gimimo poperas. "

Labai dažnai patys tėvai 
permaino vaikų vardus, negu 
kad gimini ometrikos būna už- 
rekorduota. Kartais tėvai, ar 
patys vaikai, norį išgauti gi
mimo metrikus, kitokius var
dus paduoda.

Sveikatos Departamentas tat 
prašo visų prižiūrėti, kad gi
mimo informacijos butų kuo- 
teisingiausia paduotos, ka. I 
certifikatai butų tinkamai iš
pildyti.

F. L I. S.kad žmogui leidimas butų duo! Californijoj reiuia daoti pra. 
tas. Bet vyskupas apeliavo į 5ym, leMimui į?S«oms die- 
vyriausią salų teismų. Šis že-!noals j- aakst0, Delaware vai- 
mesniojo teismo sprendimų at'^ gyventojai turi laukti 

mainė. Teismas aiškiai pareis-'24 valandas. Indianoj aplin-|bbl pilietis? Visi mes galime 
kė, kad katalikų kapinės pri-' ]<antaį turį iaukti 20 dienų'i tuos klausimus teisingai at

sakyti, bet kitas dalykas yra 
įrodyti tuos faktus. Tik as
muo, kurio gimimas yra tin
kamai užregistruotas, gali 
lengvai įrodyti.

Kadangi gimimo užregistra
vimas nelabai senai įvestas J. 
A. Valstybėse, tat labai daug 
žmonių šiandien jokiu būda 
negali pristatyti gimimo met
rikų.

Gimimo rekordai yra labai 
svarbus dokumentas netik 
pačiam asmeniui, bet ir visuo

Daugelis stebisi, kad p. J. Karosas Lietu- Katallk1J Bažnyčios ži- jeigu moterįs uėra tos valsty 
vos karo teismo mirti nuteistas. Juk da tikiny .aL Katapkų Bažnyčios yra gyventu Maryland val- 
pernai p. Karosas buvo tautininkų valdžios ■nasistatymas> kad pašventinti stijoj |eįdimaį nereikalingi, jei 
paskirtas amerikiečių sutikimo komiteto se-1 iairuslų lavonai palaidoti pa-^g^į bažnyčioj skelbiami 
kretorium ir bendrai — pastaruoju laiku jisai šventintose vietose yra nejie- trįs sekmadįenįus įr jeĮ. 
buvo skaitomas tautininkų 'žmogumi, nuo ka-l01*™1.’ Be aiskaaS Bažnyčios gQ bažnyčioj šliubų ima.

talikų partijų ir katalikiškųjų organizacijų 
veikimo senai nutolusiu. Tačiau sunku tam

sutikimo Javonai negali būt West Virginijoj prašymas tu- 
perkeliami. rį neį 39 dįenų

Koks tavo vardas? Kiek tu
ri metų? Ar 'esi J. A. Valsty-

AR ŽINAI, KAD:

1853 tūlas Pilypas Pack už 
$1.37. nupirko gabalų žemės 
Chieagoje, prie šiandie susei- 
nančių AVacker Drive ir La 
Šalie St. Dabar ta žemė ir pla
nuojamas dangaraižis kai
nuos $11,000,000.

tikėti, kad p. Karosas butų tapęs plečkaitinin-Į Žmogus, kaip praneša, ta prieš ir gavus leidimų da rei
kti. Į tų nelaimę p. Karosų pastūmėjo nenor-; ištarme nepasitenkino ir krei- kia laukti septynias dienas, 
naalės aplinkybės, kokios dabar viešpatauja pės dabar į vyriausių Šiauri- į Kaikuriose valstijose ap;i-

Lietuvos vidaus gyvenime. Yra atsitikimų, nės Am. Jungtinių Valstybių vedimo legalus metai, be tėvų
kad ir visai nekalti žmonės patenka į kalėji- teismų. Šio teismo nuospren- leidimo, yra 21 nu vyrams ir
mų arba yra ištremiami. dis bus galutinas. 18 metų merginoms. Connecti-

f —........... - - - ' ____ I,. Iii.y ■■ mi.............. .......

tyti, platinti ir remti musų katalikiškųjų 
spaudų: laikraščius ir knygas, ir smerkia 
tuos katalikus, kurie palaiko katalikybei 
ir tautybei priešingų spaudų.

~ 9 Lietuva ir mes.

A. L. R. K. Federacijos XIX Kongre
sas, turėdamas neabejotinų davinių, kad 
Lietuvos katalikai dėl dabartinės valdžios 
režimo pergyvena katakombų laikus; kad 
jų netik organizuotųsai veikimas yra per
sekiojamas, bet kalėjimuose ir ištrėmi
muose kankinama ir tokie žmonės, kurie, 
kovojant su Lietuvos priešais, ginklu ran
kose gynė savo tėvynę; kad, pamynus po 
kojų valstybės konstitucija garantuotas 
pilietines laisves ir panaikinus tautos tei
sėtų atstovybę — Seimų, Lietuva valdo
ma milicijos bei daugybės šnipų ir tero
ristinių organizacijų, kaip “Geležinis Vil
kas” pagalba, dėl to Kongresas nutarė:

1) Išreikšti persekiojamiems Lietu
voje broliams katalikams užuojautos ir 
eiti jiems į pagelbų kovoje už katalikiškos 
akcijos laisvę;

2) Išreikšti griežčiausio pasipiktini
mo dabartinės tautininkų — pažangiečių 
vyriausybės darbais, ardančiais tautos 
vienybę ir mažinančiais tautos pajėgu

mu;

3) Išreikšti gilaus pageidavimo, kad 
vyriausybė nevaržytų Lietuvos katalikų 
veikimo, kad nepersekiotų jų spaudos, 
kad paleistų iš kalėjimų katalikų, veikė
jus;

4) Išreikšti reikalavimų, kad būt
likviduotos teroristinės “vilkų” organiza
cijos, kurių nariai asmeniniais išrokavi- 
mais visai nekaltiems žmonėms laisvę, o 

net ir gyvybę tyko atimti.
5) Išreikšti pageidavimų, kad dabar

tinės padėties valdovai Lietuvos vidaus 
politinį gyvenimų kuogreičiausia atves
tų į normalines vėžės, sušaukiant Seimų 
ir įgyvendinant Valstybės Konstitucijos 
dėsnius.

6) Išreikšti pageidavimų, kad vyriau
sybė grųžintų katalikų švietimo draugi
joms bi1 reikalo ir neteisėtai nusavintąsias 
mokyklas b<*i gimnazijas.

7) Išreikšti pasipiktinimų dėl siauri- 
nimo universiteto autonomijos, kas žymiai 
sutrukdys tautos kulturinį kilimų.

Vienbalsiai priėmus visas rezoliuci
jas, jaunimo klausimu da kalba adv. J. 
Grisius. Jisai pažymi, kati jaunimu reikia 

rimtai susirūpinti, jį organizuojant v j- 
taisant jam sporto įrankius, atatinkamus 

kliubus ir L t.

Centro valdybos rinkimai.
Centro sekretorius p. Krušinskas aiš

kina Federacijos konstitucijos dėsnius, 
liečiančius centro valdybos rinkimus. Esu 
nominuota 30 kandidatų, iš kurių renka
ma devyni.

Renkama slaptu balsavimu. Išrenka
ma šie asmenys: kun. Ig. Albavičius, L. 
Šimutis, A. Nausėdienė, kun. H. J. Vai
čiūnas, kun. A. Linkus, K. Krušinskas, 
kun. J. Ambotas, kun. dr. J. Navickas ir 
adv. J. Grisius.

Kitų metų kongresui vietų nuskirti 
pavesta centro valdybai, kreipiant dėme
sį į Baltimore, Md. liet. katalikų gražų 
pakvietimų kongresų laikyti pas juos.

Kongreso dienotvarkę baigus, pirmi
ninkas pakviečia pakalbėti kun. prof. J. 
Vaitkevičių, kun. dr. J. Karalių ir kun. 
H. Vaičiūnų, vietos klebonų. Visi džiau
giasi kongrese įsigiję gerų įspūdžių ir 
mato šiai katalikų tvirtovei gražių ateitį. 
Šis kongresas įrodęs, kaip gyvai organi
zuotieji lietuviai katalikai rūpinasi Ame
rikos lietuvių katalikų vienybės reika
lais.

Kalba ir kongreso vedėjas L. Šimutis, 
pažymėdamas šio kongreso svarbų ir reik- 
štadamas padėkų Kongreso Rengimo Ko

Dakotos (J. A. V.) indijo- 
nai tiki, kad mėnulį pelės 
graužia, kai jis iš pilnačio pra 
deda dilti arba eina į pilnatį, 
o eskimosai vaizduojasi šitaip: 
kai giedrių naktį mėnulio ne
mato padangėj, sako, jog jis 
po kelionės ilsisi ir valgo.

mitetui, ypač jo pirmininkui kun. H. Vai
čiūnui, ir visiems Ciceros lietuviams kata
likams už £aip šaunų kongreso prirengi- 

mų. Padėka reiškiama atsistojimu. Išreik
šta padėka kongreso pirmininkui ir visam 
prezidiumui už tvarkų kongreso vedimų. 
Kongresas baigiamas 6:10 vai. vakare. 
Maldų atkalba kun. A. Deksnis. Gale en
tuziastingai giedamas Lietuvos himnas.

Delegatai, dalindamies gražiais įspū
džiais, pakeltu, upu skirstosi po namus, 
kad vykinti į gyvenimų naudingus Dievui 
ir Tėvynei kongreso nutarimus.

L. Simutis, Kongreso pirm.,
K. Lindžiutė, Kongreso sekr.

CENTRO SEKRETORIAUS RAPORTAS
Gerbiamieji Kongreso Atstovai:

Am. Lietuvių R. K. Federacijos Val
dybos noru .— man teko g'arbės būti Fe
deracijos Centro Sekretorium, todėl man 
(priseina patiekti gerbiamiems XIX Kon
greso atstovams Federacijos Sekretorija- 
to darbų apyskaitų.

Tuojaus Federacijos Kongreso toje 
pat salėj naujai išrinktoji Federacijos 
Valdybų padarė savo susirinkimų ir seka
mai pasiskirstė pareigomis 1928-1929 m.:

(Bus daugiau)
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Prof. Kampininkas

Vėliausi prof. Kampininko per 
radio gauti pasikalbėjimai.

ofisas, tegul žydai ir susitai
so! Ar jie mums davė?

1-mas komunistas. Taip, ne
kalbėk, drauge. Klausyk ką 
musų komisarai iš atstatyto 
ofiso sako. Žydai, mat, vis žy
dai. Jie remia, šelpia tik sa
vuosius, nei cento neduos savo 
“gojui”, o mes, drauge, turim 
žydams duoti. Taip musų ko
misarai sako. Taigi klausyk, 
drauge. i'.'

galimumo toliau besidarbuoti.
Tat, neapsileiskime. Tuoj 

griebkimės už darbo ir įvykin
kime pamirštų reikalų. Kaip 
tą įvykinsime ir kiti darbai
geriau seksis.

D. S.

AR MYLI SAVO ARTIMĄ? “Ką padarėte vienam iš'tu 
mažutėlių... man padarėte”, 

Kas per klausimas, pama-1 sako Išganytojas. Jis tų pada

PAGERBIMO VAKA
RIENE.

nys kas-ne-kas sau. Jug krikš
čionys katalikai žino Dievo 
įsakymą “mylėti artimų”.
Tiesa. Žinoti žino, bet turi pa
žiūrėti, kaip jį pildo.

Tikroji meilė artimo išsi- 
reiškia ne žinojime įsakymo, 
bet jo pildyme. Be to, niekas 
neprivalo apsiriboti savo mei
lės artimo. Jei mylėsi tik Imas, prieiti? Noriu prieiti prie 
tuos, kurie tave myli ir ge- praktiškos meilės artimo.

rymų tuojaus atlygina.
“Kaip gali sakyti, kad my

li Dievą, kurio nematai, jei 
nemyli artimo, kurį matai?” 
sako šv. Jonas apaštalas.

Gelbėjant artimo skęstančių 
prapultin sielų, gali tekti kar
tais šiek tiek įskaudinti savo 
artimui. Tuomet reikia atmin 
ti, kad sielos amžinoji laimė 
yra svarbesnė už viską.

Tai pažymiu dėlto, kad yra

naujųjų amžių pagonų ir šiaip 
miniomis nekalalikų.

Ar šie ne artimai? Ai- jie 
ne klaidingu keliu eina? Ar 
jų nereikia gailėtis?

Žinoma, kad reikia. Kiek
vienas tai turi pripažinti. Tai
gi kiekvienas juos privalo my-<laug tokių katalikų, kurie 

Taigi mylint artimų del kiystantiems nepasako nei žo-'Iėti ir kaiP tik ir kuo tik
Dievo, reiškiama ir pati Die- jelio. jįe teisinusi _  ncnorj Įima padėti jiems tiesų pažinti.
v'o meilė. užgauti artimo. Kodėl žmonėms gaila savo

Prie ko noriu, taip rašyda-1 _ artimų — tolimų pagonų, o ne

1- mas pilietis: Sako, Ame
rikon važiuoja vienas Lietu
vos “vilkų” ir vežasi 50,(XX) 
dol.

2- ras pilietis. Kų jis ten 
veiks ?

1- mas pilietis. Steigs fabri
kų, dirbs “vilkiukus”, kad 
jie padėtų musų “Vilkams” 
kaukti ir Lietuvos žmones 
baimėje, priespaudoj laikyti.

2- ras pilietis. Ale man ro
dos, kad Amerikos lietuviai 
nėra tokie kvaili, kad duotus 
bile kam už nosies paimti ir 
keturkojais ‘1 vilkiukais ’ ’ pa
versti.

Labdaringoji Sąjunga darė 
didelį vajų Lietuvių Šv. Kry
žiaus ligoninei. Vajus ėjo nuo
1928 m. spalių mėnesio iki
1929 m. kovo. Čia tenka pas-

Musv "žurnalai” 20 amžiuje. >Mti> kad buvo Pilnoi
pasisekęs, ačiū labdarių, o y- 

A ienas musų laikraštis, ku- pa(v. aukų rinkėjų pastangoms, 
rio redaktorius netoli šimtui ])ei to yra nutarta atatinka- 
žmonių sakė, kad dedąs pas- niaį rinkėjus ir rinkėjas pa- 
tangų laikraštį vesti taip, jog gerbti. Planuojama neužilgo 
prilygtų rimtiems žurnalams,'suruošti 'pagerbimo vakarienė. 

rft5o: > i j '6 Tam tikslui išrinkta komisija
“Oh, Eddie, “tu medaus jau rūpinasi, kad ta vakarie- 

kruva”, ir kaip!” Įnė butų suruošta patogiu lai-

“Say, Mr. Zdankus, kų tu ku ir Pat°gio3 vietoj. Manoma 
mielinai kai tavęs visos Cleve- ‘bartis su gerb. Šv. Kazimie-

rai darysi tik tiems, kurie 
tau gerai daro, tai kų didžio, 
kų prakilnaus, kų katalikiško 
darai, jug ir pagonys panašiai 
'padaro. Viešpats Jėzus įspėjo '

Kiekvienas žmogus sutver
tas nueiti pas Dievą į amži
nąją, laimę, bet ne kiekvie
nas žino kelią, o kitas žinoda
mas jj, juomi neina. Taigi į

Tai labai netikęs pasiteisi
nimas. Bijo iTŽgauti artimų, 
reiškia jo neva gailisi, o nepai 
so to, kad tokiu pasigailėjimu itolnnus Jie 
padeda artimui pražūti. TaipJ 
daryti, tai lygu butų tam, ku
ris sakytų, kad jis leido savo 
artimui upėje prigerti, neno-žmones, kad tokia meilė arti- įgįuos žmones katalikai priva-, 

mo ncužtektina. Kas pasiten- lo kryptelti savo meilę arti- rtdamas J“ ^tenžio
kiną tik tokia meile, tai la- Jno juž plaukų, kad jam neįskau-
bai nedaug gera padaro. Jei Kaip gali katalikai girtis dintų.
visi katalikai tik taip mylė- meįje artim0, jeį nįeko neda- į Ne ir ne! Taip neprivalo
tų, Katalikų Bažnyčia netoli 
žengtų pirmyn.

Meilė artimo turi būti pla
ti,jei ji nori būti tokia kaip

ro, kad tuos klystančius gel- būti! Katalikai turi imti my-
,bėtų, kad jiems tikrąjį kelių 
rodytų ?

Tėti artimų plačiąja ir tikrą
ja meile.

1- mas komunistas. Drauge, 
vėl naujas fondas diegus lei
džia. Kišk kišeniun ranką ir 
krapštyk dolierukus.

2- ras komunistas. Nu, kas, 
kaip, kur? Pirmų syk girdžiu?

1- mas komunistas. Na-gi, ar
neskaitei, kad Cbicagos žydai 
antru syk užpuolė žydų ko
munistų “Freiheit” dienraščio 
raštinę ir visų veik sunaiki
no. ~ ~ , i .

2- ras komunistas. A pasiu
to! Nespėjom sutaisyti savo 
“fruntų”, kuris, kai kas sako, 
tyčiomis buvo sugadintas, nes 
atrodė jau gerokai pakrypęs, 
6 čia vėl nąujiena! Ne, žydų

lando gėlelės ant kelių atsi-' ro sesutėmis, kad vakarienę 'Kristus nurodė. Ta meilė ne- i kas sk?s^a vandenyje, Daug katalikų nesigaili au-

klaupusios Union stotyje mal- ruosas auditorijoj. Apie tai privalo apsiriboti tik giminė
mis, gerais pažįstamais, savo

n , . v. , tautiečiais. Ji turi siekti vi-Gal ne vienam čia ateis gal-,
. „ , - - j i , v. . sus žmones ir visų pasaulį.
o ausimas e o sis rei- Didži iaį R gyvybė svarbesnė už viską. Ijau iš visų pusių yra apsupti

kalas t. y. rinkėjų tinkamas I, ... . . ’ | ___________ ______________________________________________________
“Ignas Visockas paieško 'papenimas taip toli nutęstas. į ir geriausių daly-

ignas Visockas paieško į - f v v ,ką artimui velija ir duoda Gi
gražios rimtos ir mandagios garbiausia priežastis bus ta, kag bufi ger(Lsnio, ki|nes_ 
merginos, kuri taip-gi turi kad P™e“» Pavasari labaiu- an|.Jn.Hį lajfm; ir tas
mokėti kaip virti kopūstus ir,t au^ buvo veikimo, sales bu-__._______  ,___ . . ,
kepti lašinius ir vištas už- vo užimtos, veikėjų rankos
mušti, nes jis bailus. įPilnos darbo> ° vasaros metu

“Girls finding themselves taį buvo nePatogu vykinti. Jei ■ 
capable, of fulfilling this posi-lre^^ de^ teisintis, gal už- 
tion please notify at once the pasakius geriau vė- 
K. of L. Council 25 and ar-,liau’ negu niekad* 

rangemeųts will be made im-
mediately”.

davo, kad jas sykiu parsivež- bus Prane^ta vėliau, 

tumei į Chicagų, bet jų neklau 
sei! Ar jus dabar nesigaili
te!”

tai jį gelbėdamas griebi ar už kų platinti tikėjimui tarp 
ausų, ar už plaukų, ar kojos ir j pagonų, reiškia tarp žmonių 
gelbti. Nežiūri, kad tuomi jam toli, toli nuo jų esančių. Vie- 
gali ir labai įskaudyti. Nes nok jie nepažiūri,' kad jie čia

taip gaila artimų, — aplink 
čia jau esančių? Mat, žmo- 

Lnės patys save apgauna. Į 
uri savo vaiz

duotės akimis. Juos įsivaizduo 
ja labai nelaimingais, vertais 
pasigailėjimo, ir kaipo to
kiems skubi padėti jei ne kuo 
kitu, tai nors auka. Gi arti
muosius pagonis ir nekatali- 
kus mato savo akimis. Ne
mato juose jokio, gal būt, var
gingumo nir jiems nesiskubi 
pagalbon.

Bet štai kas reikalinga ka
talikui — reikalinga, kad jis 
ne vaizduotės akimis, bet ti
kėjimo akimis žiūrėtų į sielų, 
turinčių tikėjimų, esančių Die
vo malonėje, skaisčių, gražią,

(Tąsa ant 4 pusl.)

“By gosli, what’s all this 
scaudąl we liear about Anna

SUŠELPKIME nelaimin
gi

priemones, kurios ją duoda. 
Taigi norint plačiau, ge

riau pajėgti mylėti, reikia 
pačiam giliai ir gerai įsitik- 
rinti, kad didžiausioji žmo-i 
gaus laimė — tai amžnoji, po
mirtinė laimė. Paskui reikia 
jos visomis pajėgomis trokšti, 
toliaus jos visomis 
priemonėmis siekti, tai tuo- j 
met prasideda plačioji ir tik
roji artimo meilė.

JŪSŲ GIMINES
Reikalauja Pinigu

Nepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvę dovanė
lių. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama. 
“Draugas” patarnaus jums kuogeriausiai.

“Draugas” siunčia pinigus į Lietuvų per didžiausius 
Lietuvos Bankus, kurie teikia gerų, teisingų ir greitų 
patarnavimų.

“Draugas” siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draf 
tais ir telegrama. Pinigai esti išmokami Litais arba A 
merikos doleriais, taip, kaip siuntėjas nori.

Norintieji gerų ir greitų patarnavimų, kreipkitės:

DRAUGAS PUB. C0.
2334 So. Oakley Avenue, Chicago, III

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791
Ofisas atidarytas kasdienę nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak

Spaudoje dažnai matosi 
B. and Pauline Ž., George U. Juozo Lapinsko vardas. Pir- 
and Ai K. buying a dozen of miau jįs pranešdavo žinučių iš 
hot weiners with onions, ket- senelių prieglaudos Oak Fo- 
chup, mustard and some kind ^^ kur jįs išbuvo per keletą 
of gravy . metų, o dabar, geraširdžiams

:■ gelbstint, gydosi Šv. Marijos 
[Seserų ligoninėj, Manistee, 

Mich. Ten jam yra vilties pa-
. ........ ... Įsigydyti. Išbuvo keletą savai-

kurie musų sąjungai yra pa- tačiau, pritrukus lėšų, bu- 
lankus ir labai daug jai nu- ty priverstas apleisti ligoninę 
aipelnę. Iš jų pusės, berods, (neatsiekus savo tikslo, neat- 
kliučių nėra ir negali būti, gavus sveikatos, kuri visiems 
nes pats J. Em. Kardinolas žmonėms brangiausias yra tur 
musų darbams širdingai pri- tas pasaulyje.

Jisai da jaunas žmogus ir 
Ko mums reikia, tai dau- pasveikęs musų visuomenei

giau veiklumo ir turėti gal- bus naudingas ir reikalingas.1
voje tuos dalykus, kuriuos Butų ne pro šalį, jei musų'
įvykinus daug naudos savo kuopos atkreiptų dėm4gį j -
artimo labui padarysime. O , , . , . , .. . T ,' l
... , ; , , reikalą. Aukas siųskite i Lab-:
kai vieną svarbų dalyką pa- ■ ,
mirštame, paskiau jau ir kit*;d,ryWs ce"tr«’ P»žJ™in‘ ku- , 

pamirštame ir taip pradeda dam tikslui, o centras tuojau 

nebesisekti, nes išrodo, kad Pasiųs pašalpos reikalaujan-1 

nebeturime nei paramos, nei čiam Juozui Lapinskui.

LABDARYBĖS SKYRIUS
PAMIRŠTU REIKALU.

■ Nesmagu yrą kalbėti apie 

panųrštus dalykus. Tačiau 
spaiid& tam ir yra, kad pri
minti mums, paraginti.

AŠ čia turiu galvoje taip 
jau musų priprastą vadinti 
Šv. Antano kolektų'. Kaip 
labdariams yra žinoma, Jo E- 
minencija Kardinolas yra lei
dęs kunigams klebonams baž
nyčiose padaryti kolektą Lie
tuvių Labdaringosios Sąjun
gos naudai.

Praeiti metai praėjo ramiai, 
be kolektos. Baugu, kad ir 
šie metai taip pat nepraeitų, 
nes, kiek tenka nugirsti, gal 

. viena ar dvi kuopi šiaip taip 
tuo atžvilgiu savo pareigą at
liko.

Del ko neišnaudota ši pui
ki proga Labdaringąjai Są
jungai iždą padidinti, tur būt 
visi žino. Ar tik nebus čia 
kuopų apsileidimo. Centras 
iš savo pusės, berods, viską y- 
ra padaręs, kas prie esamų 
aplinkybių buvo galima pada
ryti. Netruko raginimo nė 
spaudoje, nė centro susirinki
muose.

Bet nėra dar vėlu. Kuopos 
tą pareigą' gali ątlikti. Rei
kia tik susitarti su savo ger
biamais kunigais klebonais,

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit bet eikit 
pas tikrą specialistą, ne pas kok] 
nepatyrėl]. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
Jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno lėegzami- 
navtmo. Jus sutaupysit laiką lr 
pinigus. Daugelis kitą daktaru 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
tie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumu-

Mano Katilo — Sccpe — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas lr vi
elikes bakterlologifikas egzamina
vimas kraujo atidengs man jusu 
tikras negeroves, ir jeigu ai pa
imsiu Jus gydyti, tai jūsų sveikata 
Ir gyvumas sugryi jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
UgU skilvio, žarnų. Inkstų, odos, 
kraujo, nervą, Ilrdlea. reu metis
ui o. kirminų, uždegimo tarnu, sil
pnu plaučiu arba jeigu turit ko
kią užsisenėjuslą, (atkerėjusią, 
cbronliką ligą. kuri nepasidavė 
net gabiam Šeimynos gydytojui, 
neatldėlloklt neatėlę pas mana

DR. J. E. ZAREMBA
8PECTAL1STAB 

Inėjlmas Rūmas 1011 
li W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo li ryto Iki 
1 po pietų- Vakarais nuo S Iki 7 

Nedėliomis nuo li ryto Iki 1 
po pietą.
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BERNAS PRAGARE.
-A. Vaičiulaitis.-------------

Čia, žiūrėk siena tarp že-:akys apsiprato

atidarė vartus ir liepė bernui 
paskui ją sekti. Vos tik spėjo 
įeiti, patys vartai užpakaly jų 

‘ užsirakino, ir papūtė sieros ir 
smalos kvapas. Bet jis nieko

mės ir pragaro.
Bernas atsisuko į tų pusę,

kur rodė, ir pamatė platų rė
žį. Vienoj to rėžio pusėj sto
vėjo giltinė, antroj — žmo
gus, geležiniais šarvais apsi
taisęs. Giltinė, pageltusiu 
blausdikauliu rankoj, ėjo rung 
tynių su žmogum, kuris plačiu 
kardu smarkiai kirto į gilti-

(Tąsa)

Bernas paklebeno vartus.
Bet niekas neatsiliepė. Tada 
jis ėmė iš visų jėgų belsti ir 
šaukti, kad pakeleivio pasi-. . 
gailėtų. Mušė valandų, mušė nes balslal Iluvar««s
dvi, net pūslės ant rankų su- ,bu™ ir norėJ° val«)'tk > , ,

šoko, o kaip niekas neatsilie- > Senute nuslvede 31 i trobi^ nės griaučius, net aplink skam 
pia taip neatsiliepia. Jis ėmė'kur Aei žmonnJ’ nel ^vullų’ ^jo. Giltinė, vis prisitaikyda- 
pykti ir, pagriebęs akmenį, nel Paščių, nei musių nebu- ma> duodavo žmogui per pla- 
kad paleis į vartus, net sienos v0> dav6 tokių dėžutę su čią skrybėlę, o nuo kiekvieno 

subraškėjo 1 skystimu, kurio pora mažų smugį0 jis silpo, ir buvo ma-
Čia atsivėrė sienoj mažas '>UkUurkų «gėrųs, pasijuto so- tyt, kad nęifeilalkys ir su-

langelis, pasirodė suvytęs, tus- .. 8™s P° Pltincs koM> kur 3au
kumščio didu.no moteriškas Tada Paklanse Jls: didelė krūva lavonų tysojo.

Ar negalėtumėt pasakyt,, Velnias paaiškino
Veidas ir paklausė:

— Ko tau reikia?
— Jei geri žmonės esate,

i kas per šalis čia ir kur jūsų » — Tai tįe 'žmonės, kurie tu-

pastebėjo eilę jnodų velnių, 
susėdusių ant žemės ir pasi
kišusių po savim kojas. Jie 
rūkė trumpas pypkutes, kaž- 
kų tarėsi velnių kalba ir ’ 
spiaudė į vidurį aslos, nusidė- į 
jėlių kaktoms grįstos.

Bernas išdėjo savo reikalą. 
Tarybos sekretorius atsivožė! 

jaučio odos knygas ir paklau 
sė:

— Kada numirei?
— Aš visai nenumiriau, — ‘ 

paaiškino bernas.
— Kas čia per šposai? — 

nustebo sekretorius.

— Taip ir taip, — tarė ber
nas ir nupasakojo, kaip gyvas 
į pragarą pateko.

Tada visi velniai baisiai su
klego, atsistojo ir ėmė styp* 
čiodami ant galų pirštų strak
sėti. Po kiek laiko jie nurimo,

su tamsa, jis viršininkas buvo kresnas, sti- reikalo ir sausai nusikvatojo,
praus sudėjimo padaras, vi
sas tankiais ožio plaukais ap
žėlęs ir su paauksuotais ra
gais viršugalvy.

Velnių valdovas išklausė

plačiai nasrus atverdamas, 
jog net auksinius dantis snu
kio šonuose galėjai matyti, 
ir pasakė:

— Tu man už berną tiksi, i

Turėsi pečių kurstyti ir 
gus apkarpyti. Dabar gali 
dar pragaro pasižiūrėti. Po 

landos grįžk.

(Bus daugiau)

DABAR
JUS GALITE PIRKTI

karalius gyvena. ri mirti, bet nenori giltinei pa-
— Lyg nežinai, kad Į pra- siduoti. Bet vis tiek jie žūna. 

įleiskite, vargšą, keleivį. Die- guj-ą patekai? Musų visų vir- j Juodu leidosi tolyn. Juo to- 
vo vardu prašau. šininkas Liucipierius uz de- jVn, juo kartesnis darėsi šie-

Senutė išgirdus Dievo !vyniųmylllĮ nn0 čia geleS- ros kvapas ir tirštesni durnai PrisUtil,,So j Pypkutes s^na-I 
vardų susiraukė, paskui piktai'nialn soste prįrakytas sėdi. Tai kii0 nu0 liepsnojančios sina-n,i lr arkllaruk&nfc užsirūks

Paprastai Vertės

nusikvatojo ir nuėjo sau. baisiai piktas ponas.
Bernas dar labiau supyko 

ir vėl kad duos su1 akmeniu į

los. Ugnis buvo tokia didelė ir ir tarė:
— Čia mes nieko negalim pa S

daryti. Jei butum numirėlis, 
teismą tuojau galėtume atlik
ti ir nors šiokią tokią vietą 
ugnies kampelyje skirti, nes J

KTR
RADIO

— O ką pati čia veiki? baisi, kaip ištisa liepsnojanti 
— Matai, mano ponas vieną giria. O po tą ugnį narstė auk 

vartus, net molis iš plyšių ėmė savaitę pragare pečius kurs- gtesni ir mažesni velniai, svi- 
byrėti. .^o, antrą einą žmonių gundy- jįno dūšias, kurios baisiai rė-

Čia atsivėrė sienoj mažas pįk dabar toki blogi lai- k,g įr spardėsi, jog net graudu 
langelis, prasičiaupė suvytęs kai> kad tiesiog nėra ko gun-' darėsi. Jų buvo į ugnį sugru- aieko sau vyrukas atrodai ir
veidas ir susirūstinęs prabilo: dyti Ag gi namus saUgau. 'sta tiek daug, kad stačiai ga- .lžem€3e, kartais, kaip musų
- Ko čia dabar lyg koks f _ Neteisybė, - atsakė ber- 'įėjai galvomis vaikščioti, kaip U?rašai rodo’ smarkių žp0SŲ

valkata drumsti ramumą! nas. — Bene pasaulis jau toks bruko akmenimis. ’ '• įšlnrsdavai. ,
- Po šimts velnių! - nu-| Bernui net Roktu pagidarė/ - Tai ką galų gale dary-,

sikeikė netekęs kantrybės _ Visa bėda, kad pasaulis >Jis patraukė velnią, kurifiį 
bernas, — įsileiskit, prašau. O , jau tįek sublogėjo, jog ir ga-'tuo regįnįu grožėjosi, ir pra- 
jei ne, tai nors duonos gerą bįaUsi velniai neturi ko veik- 'gė toliau Vestk Taip ygą lai 
kepalą ir rūgusio pieno puo-Įti Nueina, paslampinėja po ką keHavo jie taku tarp ug. 

dynępro langelį paduokit ir vėl gr|žta, nebėrais sienų. Bernui ėmė perš-
Senutė, išgirdusi velnių kas gundyti. O pragare tiekai ir skau(lėti akis> drabu. 

vardą minint, nusijuokė, išsi- [prisigrūdo visokio šlamšto, Į žių skvernai apsvilo, 
traukė iš už juostos raktus, į kad vietų neištenka ir kar- ‘

?.................... .. —r,—į tais net didesni nusidėjėliai . r
AR MYLI SAVO ARTlMį* turi rankas susidėję vaikšti- kus 

___________ >nėti.

(Tąsa nuo 3 pusi.)

ne ką menkesnę už angelus, 
ir paskui žiūrėtų į savo su
klydusių artimų sielą — ne
turinčią tikėjimo ar turinčią 
klaidingą tikėjimą, į sielą 
be Dievo malonės, suklydusią, 
sunykusią, atsitolinančią nuo 
Dievo, žengenčią keliu į pra
žūtį.

Kas išmoksta taip žiūrėti į 
suklydusių artimų sielas, tas 
pradeda vis daugiau pajėgti 
jas mylėti; tas ima tiems ar
timams iš meilės padėti.

Tuomet meilė artimo įsto-

Paskui priėjo juodu dide- 
namus, kuriuose

I 7
langų nebuvo. Velnias įleido 

O ar negalėtum but to-‘ vidli ’r pa“kė- kad tai

ti? — paklausė 
vaikinas.

— Reik į patį Liucipierių 
kreiptis.

Tas pats velnias apsiėmė jį 
ir pas Liucipierių nuvesti. 
Juodu pasuko į kelių kilome
trų ilgumo priemenę, kurios 
gale rado geležines duris, o

jokių už tų durų kambarį, kur Liu- Į 
cipierius prie sienos prirakin
tas gyveno. Bernas pasisveiki-1 
no ir pamatė, kad pragaro,

nusiminęs

1
' 5 S

Ękia gera ir pasakyt, kaip sa- ti,r-vbos bu™nC’ 

vo pinigus atsiėmus ir iš pra
garo pasprukus? — paklausė 
bernas.

Durininke valandėlę pagal
vojo ir atsakė:

— Tai ne taip lengva pa
daryti. Reiktų kreiptis į vy
riausią velnių tarybą, kad ji 
raštus išduotų tau į kitą val
stybę pereiti. Bet mano amžiuj 
dar tokio atsitikimo nebuvo, 
ir aš nežinau, kaip čia pasi
elgus. Palauk, kai grįš vel
nias, jo pasiklausiu.

Paskui ji paguldė berną vis
ja į plačias vėžes ir nesustab- tos plunksnlf pataluos ir sa
doma žengia pirmyn. kė prikelsianti, kai ponas grį-

Ar taip myli savo artimą! Si?s Bernag taip giliai mie
L.’

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044 

Rašt. P. Fabijonaitis
2350 So. Oakley Avė.

Ižd. Kun. F. Kudirka
2334 So. Oakley Avė.

' AGITATORIAI:

Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Avė.

A. Valančius
1226 S. dO Av., Cicero, Iii 

J. Dimša
3221 Lime Street.

M. Slikas
10555 So. State St. 

Visokiais Labdarybės
kalais kreiptis į Valdyba arba 

agitatorius.

rei-

Kai berno

GAVO PINIGUS

J

LIETUVOJ!!
Kuriuos siuntė per “Draugą” šie asmenys;

J. Pudzvelis J. Blauždis
0. Judikienė B. Masiliunienė
K. Žastautas A. Radzevičius
E. Misevičienė Ed. Lubickaitė
J. Petrauskas ( 2 siunt.) M. Zizas
A. Kriščiukaitis P. Kilekevičienė
J. Simonavičius K. Kaminskienė
M. Česnavičius Ap. Banaitienė ,
St. Sirvydas (3 siunt.) M. Ančiukaitė
A. Katkienė L. Stangvilas (2 čekiai)
V. Giržadas A. Peldžius
Ad. Morazaitė L. Ned v aras
L. Kontrymas į 0. Petknnas

L. Ramanauskienė M. O. Čepaitis

Riešuto medžio Console, Dynamic Speakeris

Tik 
už

pilnai įrengtas

Dabar jus galite pirkti $155 vertės, 8 tūbų, elektrinį radio, gražiame riešuto 
medžio cabinet’e, tik už $87.75. Palyginkit šį naują radio su kitais radio, 
kurie yra parduodami du syk brangiau ir jus lengvai suprasite F. J. Budrik, 
Ine. vertę. Niekuomet daugiau jus negausite progos nusipirkti tokį gerą 
instrumentą už tokią pigią kainą. Ir nieko daugiau nereikia dapirkti.

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
j savaitę

gojo, kad nė nepajuto velnią • 
parėjus. Tik kada jį už pe
ties pajudino, garsiai nusi
žiovavęs apsidairė ir atsimi
nė-, jog pragare esąs.

Prie jo priėjo velnio tarnai
tė ir tarė:

— Kelk. Jau taip visą sa
vaitę išmiegojai.

Bernas nusigandęs iššoko iš 
lovos ir suriko:

— Negalimas daiktas!
— Tikra teisybė, — atsa

kė jam velnias. — O tavo 
reikalai nėra toki geru Pir
miausia turėsi eiti į tarybą 
leidimo prašyti. Bet mažai vil
ties, kad gyvą žmogieną pa
leistų. Renkis, nuvesiu. Pake 
liui pragaro pasižiurėsim.

1 Bernas dar užkando, padė

kojo senutei už nakvynę ir 
išėjo. Gerą galą ėjo juodu ty
lėdami. Paskui ir sako vel
nias:

.« A. — Jb> *» ii ■

“DRAUGO” PINIGŲ SIUNTIMO SKYR.,
Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v. v.

2334 So. Oakley Avė., Chieago, UI.
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LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, HL

ponams Tarutams, poniai Bra 
zienei ir jos dukrelei Onytei 
už visą, gerą, už priėmimą. M.

Klierikas Šlikas per vaka- 
eijas darbavosi prie ‘Draugo’, 
platindamas katalikišką spau-

narai(ės) atsilankyti. Kurie da 
nepriklausot prie L. S., ateikit 
prisirašyti. Mokestis tiktui 
10c. į mėnesį.

X Šv. Antano parapijos ko- me*

Sąjungos 42 kuopai už vaišin- dą; be to jis dirbo ir Am. L.
gumų. Da kartą tariu visiems 
nuoširdžiai ačiū. Jūsų geors 
širdies niekuomet nepamirši-

mitetas rengia dailų 
skania vakariene

vakarą 
rugsėjo

29 d. Tai bus pagerbimas mu-

Marijona Vaičiūnienė.
su

Radio Stotis AJJ.

X Ateinantį sekmadienį per 
sumą, musų bažnyčioje įvyks 
iškilmės. Pp. Vasaičiai ims si
dabrinį šliubą ir palainuniiną.
Pp. Vasaičiai yra pavyzdingi są gerb. klebono kun. H. Vai- 
parapijonys, tat paminėjimą čiuno jo vardo dienoj ir vika- 
25 metų ženybinio gyvenimo ro kun. M. Švarlio. Kviečiami 
rengia iškilmingų. Jau su-į visi įsigyti tam vakarui ti- 
kviesta suvirš šimtas svečių, kietus, kuriuos galima gauti i

X Cliicagietis p. M. Siubi-1 pas .parapijos komitetą, p. Jan j

CHICAGOJE
ATLAIDAI IŠKILMINGAI 

PASIBAIGĖ.

Ryino-Katalikų Federacijai 
Kongreso metu.

Išleistuvės.
Klieriko draugai ir studen

tai, su kuriais jam teko atos
togas leisti, “Astros” kliube, 
surengė išleistuvių -puotelę. 
Po menko užkandžio, kiekvie
nas puoteles dalyvis pasakė 
po prakalbą, sudėdamas daug 
linkėjimų. Subdiakonas Šlikas, 
dėkodamas kolegoms, reiškė

Iš visų gyvulių, stipriausius 
smūgius gali užduoti: bangžu- 
vė savo uodega, žirafa (lauki- 
Inis arklys) paskutine koja ir 
liūtas priekine koja.

Rea tet Van Buren 6888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS CHIRURGAS

Salto 300 1*7» MUhnuikee Ava
Tel. Brunswick 9(24

Valandos; nuo 3 lkl 7:20 vaL rak 
kasdien. Nedėliotais nuo 1 Iki 2 vai. 
po pietų.

Ofiso Tel. Canal 3118
Namų Tel. Lafayette 9998

AKTA
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 lkl 12, 1 lkl 8 

dienų, lr 9:30 lkl 9:30 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 46th Street Chicago. Ilk

Rea Tel. Midway 5512

DR. R. e. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-taa Street 

Telef. Canal 1713-0241 
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliais 

ir Ketvergais vakare

A I
Ofiso Tel. Vlctory 3687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
1133 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
• Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais; nuo 7-9 
vak. Antro Of, Vai.; Nuo 3-6 po 

i piet: Utarn. lr Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Vlrglnla 0380

Brighton Park. — Antradie- džiaugsmo, kad linksmai pra- , 
nas, našlys, girdėt, neužilgo' kausko aptiekoj, p. V. Kaka-'nį0 vakare Nekalto Prasidėji-, leido atostogas tarpe draugų 
apsives su J. Laurinaitiene,' nauską, 1437 S. 49 Ct., p. A.' ino Panelės šv. bažnyčioj iš-, *r kun. L. Draugelio. Atsisvei- ' 
našle. ; Krušini, 1435 S. 49 Ct., Šv. kilmingai baigėsi 40 valandų kindamas sudėjo daug nuošir-

X Praeitam sekmadieny Šv. Grigaliaus choras pakviestas 'atlaidai. Per visas dienas žmo- džiŲ linkėjimų tam mažam iš- 
Antano parapijos choras tarė
jo išvažiavimą prie 95tli eže-

dalyvauti programoj. nes didžiomis miniomis lankė lelijų susirinkimėliui. Drau-
X Praeitą sekmadienį daug bažnyčią, o paskutinę dieną ganis is tikro buvo linksma iš-

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI;

4193 ARCHER AVĖ.

rėlio, kame labai linksmai lai- ciceriečių dalyvavo AVest Side tiek susirinko, kad daugelis 
ką praleido. Diena buvo labai surengtam br. Vladui pagerbti
graži; Išvažiavimui klebonas piknike.
aukojo 75 dol. Visko nesunau- X Musų jaunesnį kunigėlį

netilpo į bažnyčią.
Mišparus laikė kun. Albavi-

čius, įspūdingą pamokslą pa-
doję choristai pirmadienio va- j Tomą Gasparu it į gydytojas pa* sakė kun. Bičkauskas, mispa- mingam

leisti subdiakoną Šliką, kadan- »«t»rtt.
v., Namuose 3-4 po plet. ofise 6-8 v. v.gi neužilgo jau pasieks savo 

pašaukimą; taps įšventintas į 
kunigus. ‘Tai dėka jo ištver- Į 

triūsui ir dideliam

=S=
Tel. Hemloek 1151

parapijos svetainėj siuntė mėnesiui laiko į Šv. O-: ruošė asistavo svečias iš Lie- 
suėję užkandžiavo, šoko nos ligoninę. Radio Stotis lin- j tuvos kun. Karalius ir kun. 
ir linksminosi. ki kunigėliui greitai sustipi’ėti Švarlis.

kare

X Rugsėjo 15 d., 1 vai. po X Ciceroje šįmet Šv. Anta-
pietų mokyklos kambary įvyks ,110 parapijos bazaro ne

Buvo svečių kunigų klebonų 
ir iš toliau. Buvo kun. J. J.

Labdaringos Są-gos 3 kuopos į bus, bet įvyks laimėjimas skir- j Pužauskas iš Chicago Heights, 
susirinkimas. Kviečiami visikų dovanų. Taigi kurie da ne-'Ilk, kun. A. Rupšis-iš Spring

pasišventimui. Nuvykęs į Se
minariją rugsėjo (Sept.) 21 d. 
jis gaus diakono šventimus.

Jo draugai trokšta jam Die
vo palaimos.

Dalyvių vardu P. A.

ADVOKATAI:
turite knygučių, paėmę, pra
šomi ateiti į parapijos ofisą ir 
pasiimti.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

Pagerbė atstoves.

Valley, III. ir kiti.
Procesija ypač buvo iškil

minga. Ėjo aplink bažnyčią, 
kaip Lietuvoj. Giedojo vargo
nininkų choras p. A. Pociaus

NAUJOS MUZIKOS

11 So. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

’ Tek Vlctory 0562 
^j.7-9 v. ▼. apart Panedėlio lr

Pėtnyčios

JOHN B. BORDENa
* (John Hardžiu nas Borden>

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
TetophoM Randolph 9721

2151 W. 22 St. 6 iki 9 rak. 
Telcphoae Roosevelt 9099

t
8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

Moterų Sąjungos 2 kuopa bu j vedamas. Solo ‘Salve Regina’ 
vo surengus pagerbimo vaka- giedojo p-nia Oželienė iš Mar- 
rėlį atstovėms į Moterų Są- quette Parko.
jungos Seimą'; Centro Rast. M. per atlaidus buvo išgarsintas 
Vaičiūnienei ir poniai T. Baub parap. antras piknikas, kurs 
ki^nei., t įvyks ateinantį sekmadienį

Vakarienė buvo surengta p. rugsėjo 15 d. Černiausko dar- 
Mikolaitienės namuose, 1304
S. 49th Avė. Svečių susirinko 
gražus būrelis. Atsilankė ir

ze.
Extra susirinkimas.

Po pamaldų pas Juozą Val- 
musą gerb. kleb. kun. Vaičių- skį, Marijonų Rėmėjų 35 sky- 
nas, kun. Švarlis ir musų klie- į riaus pirm., buvo Marijonų 
rikai, taipgi vilniečių atsto--rėmėjų extra susirinkimas. Pa 
vė gerb. p. Vileišienė, viešnios ! sįrodė, kad pasitaiko, proga 
iš 1 kuopos p. V olterienė. ir gauti Černiausko daržą rugsė- 
p. Maziliauskienė.

V. X. MEDONIO

Ką tik iš spaudos išėjo se- 
kanteji veikalą:
1. Viltis, Mišratn Chorui 20c.
2. Tėve mūsų (Pater Noster)

20c.
3. Sveika Marija (Avė Maria)

20c.
Virš minėtus veikalus gali

ma gauti;

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, III.

iŠ LKTUVOS GAVOME
Bažnyčių chorams, mokyk-

„ .. . > 22 d. Tai skyrius nutarė 1 lonls ;r šiaip jan giesminiu.
Per vakarėlį buvo gražių ir kytą daržą minėtoje dienoje i

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Wcstern Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimų

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2485 Weat 69 Street
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 5—9 

v. v. Nedėlioj susitarus.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820

Res. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias lr chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų lr vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdlenų nuo 

ptotų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėllomis Ir seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tei. Vlctory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

BR. A. J. JAVOIŠ
VaL: 2 iki 5 po pietų, 7 lkl 9 vak.

Office; 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartj

Boulevard 7589
Rez. Hemlock

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų Ugų

Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet, 
7-9 vak. Nedėiiomis ir šventadieniais 
10-12.

7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
D E N T I S T A S 

4712 So. Ashland Avenue
Vad.: Nuo 9 ryto iki 8 vakare

OPTEMITRISTAI

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. VAITUSH, D. D.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor So. Leavitt St. TeL Canal <222 
Rezidencija: 6640 So. Maplevvood 

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — S&7 — 8 v. ▼. 

Nedėlioj: 10 — 13 ryto

Tel. Canal 0267 Rea Prospect

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 8. Artesian Ava 
Valandos. 11 ryto iki 3 po pieta 

6 iki 8:30 vakare

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredemis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

įspūdingų kalbų. Kalbėjo kun. 'paimti ir surengti pikniką, 
Vaičiūnas, kun. Švarlis, p. Vi-i kuria pelnas bus skiriamas
Jeišienė ir kiti.

Visi svečiai reiškė atsto-
vioms gražių linkėjimų.

Savo kalbose atstovės džiau-

fondui Liurdo Panelės Šv. ko
plytėlės steigimui ant Mari
jonų lotų Šv. Kazimiero kapi
nėse. Nutarta kreiptis prie

GIESMINŽLĮ

kuriam tekstą sutaisė A. Jak
štas, o gaidas pagamino J. 
Naujalis.

75 giesmės su gaidomis vie*

OFISAI;
1448 S. 49 Ct. 2924 VVashlngton
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
TeL Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas ir Chirurgas• '•

REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI. Nedėllomis
Tel. Cicero 2888 Susitarus

gėsi įspūdžiais 14 Moterų Są- j Marijonų Rėmėjų Apskričio, nam» trinia ir keturiems bai- 
jungos Seimo. Sakė, Seimas prie Moterų Sąjungos kuopų 
buvęs rimtas. , ir prie kitų organizacijų pra-

Ponia M. Vaičiūnienė yra šaut prisidėti prie to pikniko, 
žymi Moterų Sąjungos 2 kuo-'Nutarta tuoj padaryti tikietųs 
pos veikėja. Daug ir didelių'ir platinti po visas kolonijas.

sams, užima 142 puslapius.
Kaina .......... 80c.

“DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė. Chicago.

, JOSEPH J, GRISH
(Juozas J, Grišius)

ADVOKATAS 
4131 S. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Beulevard 2800 
RESIDENCIJA: 

6515 So. Rockwell Street 
Telef. Republic 9728

darbų nuveikus. Toliau nutarta sudaryti kuo-
Ponia Baubkienė buvo žymi. geriausią orkestrą ir pakvies- 

veikėja Moterų Sąjungos kuo-' ti jaunimą — Vyčius. Nutarta

J. P. WAITCHUS

pos, Dievo Apveizdos parapi
joj ir taipgi Ciceroj nenuils- 
tunčiai darbuojasi.

Po visų kalbų ir gražių lin
kėjimą įteikta abiem atsto
vėm gražių dovanėlių.

Apie dvyliktą valandą visi
svečiai išsiskirstė kupini ge-;lėj. 
rų įspūdžių.

Kom.
ADVOKATAS

Nuo 9:30 Iki I vai.
127 N. Dearborn Street 

Room 928 
Tel. Franklin 4177 
Nuo 8 Iki I vakare 

SI E. 107 St.. Kamp. Mlehlgan Avė. 
Tel. PuUman 6960

turėti pirmos klesos restora
ną' su gardžiais užkandžiais, ir 
skania kava ir arbata.

Antras tame reikale pasita
rimas įvyks po parapijos pik
niko pirmadieny rugsėjo 16 d. 
Nekalto Prasidėjimo par. sa-

LĮSTERINE 
TRROAT 
TABLETS

Antiseptika 
NeprileAsk 
Ir Gydyk
Užkimimą 
Sopamą 
Gerklę 
Kosulį

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina akių Įtempimų kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu
mo, skaudamų akių karšti- Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų 
regystę.

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

Speclalė atyda atkreipiama moky-l 
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 i*yto iki 8 va
kare. Nedėllomis nuo 10 ryto lkl 
12 po pietų.

4712 & ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso lr Rea Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vat vakare 

Res. 3201 8. WALLA.CE STREET

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofis^ po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

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

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėllomis 10 iki 12 

TELEFONAS MIDVVAY 2880

Tel. Boulevard 1401

R&p.

Ma1

DBNTISTAI

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 

7—9 vakare
P- P.

KLIERIKAS — SUBDIAKO
NAS J. J. tLIKAS 

GRIŽO SEMINA 
BIJOK.

£Made b)
PtofMol Co.. 9«h» Uefa. U. A A

Telephone Central 6926

F. W, CUERNAUCKAS
ADVOKATAS

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 Iki t vai. vak.
Lecal Office; 1900 So. Union Ava 

Tel. Roosevelt 8710 
VaL nuo 6 lkl 9 vai. vale.

Padėkos šodis graudrapidie- 
čiams.

Viešint man keletą dienų 
Grand Rapids, Mich., su savo
vaikučiais, parodyta daug “Drauge” trumpai buvo pa 
draugiškumo, vaišingumu, sve-Įminėta, kad subdiakonas Jo-
tingumo ir malonumo. kubas Šlikas, praleidęs atosto-

Tariu nuoširdingiausį ačiu'gas West Side (Chicago) pas 
ponams Dedynams, Rinkevi- Į gerb. kun. L. Draugelį, AuS- 
čiams, Šlapikauskams ponioms ros Vartų par. kleboną, grįžo 
Giedrienei, Naudžiuvienei, p- į St. Francis Seminariją tęs- 
Jei Šlapikaitei. Ypatingai ačiu'ti mokslą toliau.

FUT
NAIKINA

Kandis, Tarakonus 
Blakes, Muses 

Ir kitus namų Vabalus

25 METU PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo aklų ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukitaa 

Pastebėklt mano Iškabas 
Yalandos nuo 9:80 ryto lkl 8:89 va- 
karo. Peredomls nuo 8 JO lkl II v.

ryto N ėdė Įlomis nėra Skirtų
valandų/ Room S.
Phone Canal 989*

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekos

Tel. Canal 6222

DR. G. L BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos' Nuo 9 lkl 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare

DR. HERZMAN
14 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris

Gydo stalgias lr chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų ir vaikų pagal naw» 
jaustus metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prleteleea

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan 8treet

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 —— 12 pietų ir 
nuo 9 Iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Rea So. Rhorc
2238, arba Randolph 6800.

Tai. Bmnswlck 9924
DR. A. J. GUSSEN

Lietuvis Dantistas 
1979 MILYVAUKEB AVENUE

Valandos; 9-12. 1-8, 8-8:89
■ekmadlenlals Ir trečiadieniais

susitarimų.

Tel. Lafayette 8839

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 
4193 Archer Avenue

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dienų. 
Nuo 7 lkl 9 vakare.
Nuo 10 lkl 12 dienų.
Nuo 2 lkl 8 po pietų.
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žinia žineles
X Jonas Bronza, Metropoli

tan State banko prezidentas,

WEST SIDE RADIO.

X Šiandien Aušros Vartų 
svetainėje Vyčių 24 kp. susi
rinkimas. Musų vyčiams rupi 

prisidėjo prie fondo įsteigi- kuogreičiausiai sutvarkyti ša
mui Liurdo Panelės Švenčiau- ’ vo kliubas, kad atėjus ilgiems 
sios koplytėlės. Taip-gi prisi- rudens ir žiemos vakarams tu
dėjo ir Stanislovas Gasparai-
tis- 1 i:;: I

X Vinco Duobos, Aušros 
Vartų par. komitetninko, mer
gaitės, kurios per automobi- 
liaus nelaimę buvo sužeistos 
Gary. Ind., dabar jau pasveiko 
ir lanko mokyklų. Jos buvo 
Dr. Zalatorio priežiūroj.

X Marijona Laurinskaitė iš
rinkta Marijomj Rėmėjų 35 
skyriaus pirmininko pagelbi- 
ninke. Tasai skyrius nuolatai 
auga ir gauna vis daugiau 
naujų nariij. ir darbuotojų.

X Jonas Medžius, turįs Ge

rėti sau nuolatinę užeigų. Vi
sa valdyba, visi sportininkai 
privalo šiame sus-me dalyvau-

D
«*■

k y v s « s Ketvirtadienis, Rūgs. 12, 1929

savaičių, vienos savaitės pa- d., 7:30 vai. vakare, Šv. My- 
šelpų (7 dol.) dovanojo drau- kolo par. svet. įvyks -par. clio- 
gijni* - ro šeimyniškas vakarėlis —

S. Amsiejus sirgęs dvi sa- šurum-burum. Visus narius 
vaites neėmė pašalpos — do- kviečiame dalvvauti.

ris patiks kaip jauniems, taip 
seniems. Taigi visi prašomi at
eiti ir kelias valandas linksmai 
ir naudingai praleisti.

X Nedėlios vakare taip-gi 
buvo bazaras, kuris geriau pa
sisekė negu šeštadieny: dau- jiems, 
giau žmonių, daugiau įvairu
mo buvo.

X Šį vakarų senoje svetai
nėje bus Vyčių 4 kp. susirin
kimas. Šis susirinkimas yra 
svarbus, taigi visi nariai pra-

vanojo draugijai 14 dol. Ačiū ’ Rengėjai.

SKOLINA PINIGUS. DARGIS OOMPANY
Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus dėl Budavojimo ir Tai

symo Namų. Taip gi dėl atnaujinimo senų Morgečių. Mes Tarpinin
kaujame IuSut-ance Kompunijoms ir Spulkoms.

Inšurlname automobilius, namus lr kitas nuosavybės.
DAUGIS COMPANY

2456 West 68U» Street Telefonas Hemlock 6050

J. B.

SKAITLINGAI DALY
VAUJA.

UETUV1AMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

Marąuette Park. — Musų
šomi dalyvauti. Kviečiame ir parapijonys skaitlingai daly-

vauja pamaldose per atlaidus., 
Visi džiaugiasi ir labai dėkin-| 

■gi gerb. kun.. Baltučiui, kadi 
West Sidėn parvažiuos D. G. J Susivienijimo Brolių ir Se- pakvietė pamokslininkų, kuris1 
kun. Kudirka. Drauge su juo- serų Lietuvių draugija laikė .taip aiškiai skelbia tikėjimo 
mi Amerikon atkeliaus garsus mėnesinį susirinkimų, rugsėjo .tiesas.
Marijonų Vienuolijos pamok- 8 d., parapijos mokykloj ku- j Antradienyje kalbėdamas a- 
slininkas kun. Antanas Pet- ’riame įsirašė P. Rimkienė, J. pie šv. Panų Marijų, kaipo 
rauskas, kuris duos misijas Stravinskas, A. Rakauskas ir;ligonių sveikatų, puikiai iš
kartu su kun. J. Vaitkevi-'atgal sugrįžo senieji nariai: A.'dėstė, kas yra stebuklai, kad 
č'iurn. iVidmantas ir

X Trečiadienio vakare įvy--Valdyba pranešė, kad miręs na ! buvo ir yra per šv. Panos

X Atėjo žinių iš Lietuvos 
kad apie spalių 5 ar 6 dienų

naujų narių atsivesti.
Vyčių. Naujokas.

906
910
921
931
934
940
943

Grimvilene Mrs. Ona 
Jogminas Alek. 
Linbinenei K.
Nafiene Karolina 
Pivoraite Agota 
Svogas Charlis 
Trainitei Julai

SUGAVO ČIGONĘ SU 
SVETIMU VAIKU

Vienas policininkas Šan
čiuose sulaikė čigonę Reginų 
Bagdanavičienę, kuri turėjo

J. OudionisJj.e galimi ir kad jie tikrųjų sulaikyta del to> kad
Kulautuvoj

neseniai 
buvo pavogta 3

susikūlė su troku. 12 žmonių 
sužeista. Tarp sužeistų yra 4 
moterys, kurios paimtos į ar
timiausių ligoninę.

001! LEIDĖS IR VYRAI
NEPAPRASTA PROGA.
Parsiduoda greipsų sunka 

(grape juice). Pigiausia kaina 
ir šviežias medus. Kreiptis į

KLEM. VIDŽES

3255 So. Halsted Street 
Tel. Victory €122 Chicago, III.

RUDENINISIŠPARDA-
VIMAS

Papigintomis kainomis par-

Del geriausios rųšles 
lr patarnavimo, Saukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaella Šviežių klausi
nių. sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1189

ko Aušros Vartų parapijos |Tys A. Šimkus, kuris pagerb-; Marijos užtarymų. / metų mergaitė. Tačiau kvo-įduodame maliavas ir kitokius
bazaro atidarymas, apie tautas atsistojimu. Palaidotas 4J Rytais vaizdingai vaiku- . -iama -ig()n(, aiskilmsi) kad[musų Store esamus daiktus.

verykų taisymo šapų. po num. plačiau praneš raporteris ryt d. rūgs. bažnytinėm apeigom, .čiams aiškina ketvirtųjį Dievo kūdik: ne vogugį, gavusi 
2059 W. 23 st., pažadėjo su dienų. Antroji bazaro diena šv. Kazimiero kapinėse. įsakymų. Knlnntnvni voniom iš vionos
savo draugais uoliai remti 
Aušros Vartų par. bazarų. Ji
sai savo darbų atlieka gerai, 
greitai ir pigiai.

bus šeštadienio popietyje.
Rap.

Kulautuvoj geruoju iš vienos 
Taigi, kas Marąuette Parke moteriskės> kurj j; norėjo pa-

; J. Bacevičia išdavė raportų iš lietuvių nelanko bažnyčios šių mestk jį mergaitės pasigailė-
Komitetas M. Bankevičia ir

parapijos pikniko. Sakė, pik- atlaidų metu, praranda di- jusi ir pasiėmusi su savimi.
APB RADIO STOTIS. nikas gerai pavyko. Klebonas j. (iziausi turtQ, kurio gal nieką- .Nq, q tuo, gir<jįy padarė nenu

Kviečiame pasinauduoti.
V. PAUKŠTIS 

Maliavos, aliejai, stiklas 
2701 West 47 Street 

Telef. Lafayette 1237

GRABORIAl!

S. D. LAGHAVVICZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplgiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt IBIS 
arba 2516 
1814 w. SSrd Plaee 

Chicago, HL

J. F. RADZIUS

Dievo Apveizdos Parap. —
Pėtnyčios vakare naujoje sve

tainėje Vyčiai turėjo mėnesinį 
‘ susirinkimų.
į X Rūgs. 7 d. vakare senoje 
, svetainėje prasidėjo metinis 
: bazaras. Kaip tik atsidarė du-: 
j rys, žmonių priėjo pilna sve-' 
jtainė. Kaip buvo sakyta, kad 
j bus “surpraizų”, taip ir bu-i 
įvo. Vietoj beno šį metų įtai- 
j syta radio. Įtaisyta naujų bu- į 
dų, kurios puikiai papuoštos, i 
Ateinančiam 'šeštadieniui ruo
šiama kitas “surprizas”, ku-

reiškia padėkų draugijai už 
pasidarbavimų piknike.

J. Geraltauskas, sirgęs 11

A. I A.
MARCIJONA

dos nesuras.
Vienas parapijonų.

PRANEŠIMAI,

i sikalstamų darbų, bet, prieši
ngai, gerų. Žinia, čigonė vis 
čigoniškai aiškinasi. “R.”

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas

.PIGIAUSIAS LIETI. GRABORIUS. 
CHICAGOJE.

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 18- 
dlrbystės.

OPJSAS
668 West 18 St. 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 8238
So. Halsted Btreet 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimu 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes nutari
me Išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Simpatiškas — 
Mandagus —

Į Geresnis ir Piges- 
’nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 lr 1742
SKYRIUS

4447 So. Falrfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero f?94 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

mirė rūgs. 10, 1929 m. 6 vai. 
.ryte, 52 metų amžiaus. Kilo iš 
Raseinių Apskričio, Kražių 
Parap. Pakalniškių Kaimo. A- 
merikoje išgyveno SO metų.

Paliko dideliame nubudime 
3 anūkes Eleną Gedvilienę, Ve
roniką Simenienę Ir Petrone'ę 
Turšklenę, 2 pusseseres Petro
nėlę Mensoirienę ir Juzefą Rus
teikienę, pusbrolius Vincą ir 
Juozapą Gerčius, 4 pusbrolius 
Trakšelius, pusbroli Kalvaiti ir 
gimines, o Lietuvoj brolį Anta
ną, seserį Domicėlę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 46 39 South 
Hermitage avė. laidotuvės J- 
vyks pėtnyčloj rugsėjo 13. Iš 
namų 8 vai. bus atlydėtas J 
šv. Kryžiaus bažnyčią, kurioj 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta i Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
amikės, pusbroliai, pusseserės 

lr giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikls, Yards 1741.

Lietuvių Kriaučių 269 sky
riaus A. C. W. of A. mėnesi- 

jnis susirinkimas įvyks penk- 
'tadieny, rugsėjo (Sep.) 13 d. 
j 7:30 vai. vakare, Amalgama- 
ted Centro name, 333 S. Ash
land Blvd. Visi nariai ir na
rės malonėkit Susirinkti pas
kirtu laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų svarstymui.

K. Navickas, rašt.

12 žmonių sužeista
Garfield boulvarde palei U- 

nion avė. pilnas žmonių busas

RAMOVA
Gražiausias Teatras Chieagoj 

Ut., Ser. ir Ketv. Rūgs.

10, 11 ir 12

THE TRIAL OF MARY

Užlaikau visokių auk
sinių lr sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados 
radio, pianų rolių, re
kordų lr t.t. Taisau 
laikrodžius lr muzikos 
Instrumentus,

.2650 West 63rd St. Chicago.
i Telefonas HEMLOCK 8380

"BX" Elektrikai išvadžiojimui drū
tas tik .............................. 4’zįc. pėda

Del niarinavojimų stiklai quorti- 
nial ............................................ 89c. doz.

St. Louis “Dutch Boy” whlte 
lead 100 svarų .......................... $11.SO

Pure Linseed Oil .... $1.10 gal. 
Pure Turpentine ................. 80c. gal.

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4689 

ĮVAIRŪS kontraktoriai

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

8k Hardvrare Go., dabar perėmė visą 
blsnj | savo rankas lr duos visose šio 
biznio šakose pirmos klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Painters & Decorators 
J. S. Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

TeL Victory 7261

DUGAN

IŠNUOMUOJAMAS KAM
BARYS.

Gražioj Marąuette parko a- 
pylinkėj, netoli parko išnuo- 
muojamas gražus kambarys.

Pėtn. ir Sub. Rūgs. 13 ir 14 į Klauskite telefonu: Hemlock 
1006 arba “Draugo” Redak
cijoj.

M. ZIZAS

North Side. — Rugsėjo 12

“MIŠPARAI”
“Draugo” knygyne galima 

gauti visiems vargonininkams 
ir parapijų chorams reika
lingų “Mišparų” arba 
Vesperae de SS. Sacramento.

Tai veikalas sukomponuotas

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patarnavimą.
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse Ir 
prfemiesčuoee. 
arabai pigiai 
net už |25. 

OFISA8
82SS South

Halsted Ht 
Victory 4088- 

89

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 We«t 46th Street

Kampas 46th lr Paulina Sta.
Tel. Blvd. 5208

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatiB- 
kal, mandagiai, gerai lr pigiau 
negu kitur. KoplyR* dėl Šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
T. B. Had’.ey Llc.

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 3161

4424 So. Roekwell Kt. 

Vlrglnla 1290

. EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

O f įsa s:
4668 8. MARSHriELD AVENUB 

TeL Boulevard 9217

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALBAMUOTOJAS

Turtu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

A. + A.
ALEXANDRAS

MIKNIUS
mirė Rūgs. 9. 1929 m. 6:40
vai. ryto, 65 metų amžiaus. Ki
lo Iš Kauno Red., Kaltinėnų 
Parap., Partakalnio Kaimo. A- 
pierlkoje Išgyveno 40 metų.

Paliko dideliame nubudime 
Hunų Benediktą, 2 dukteris: 
Antaniną Leščlausktenę Ir Juo
zapatą O'Canar, žentų Juozą 
LeščlauskĮ ir Joną O'Canar, 
dvi seseris Olesę Sodelkienę lr 
Antaniną Sadauskienę Ir bro
lienę Mlknlenę.

Kūnas pašarvotas 2887 W. SS 
riacc. Laidotuvės Jvyks Ket
verge, Rugsėjo 12 d., 1929 m. 
Iš namų 8 vai. bus atlydėtas i 
Dievo Apveizdos par. bažnyčią, 
kurioj Jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą, Po pamal
dų bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir paž)stamuR 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Hunus, Dukteris, fcental,, Seserys 

Brolienę Ir Giminės.
laidotuvėms patarnauja grab. 
J. F. Kadžius, Canal 6174

THE FAlL OF EVE

Vitaphone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai
nos, muzika, pasaulio žinios. 
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

NAUJI RADIOS.

Namų Statymo Kontraktorlns 
Statau Įvairiausius namus prieinama

kaina.
7217 S. California Avenne

Telef. Hemlock 8586

Telefonu Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorius 
Dažų lr Popleros Krautuvė 

8884 8. LEAVITT 8T. Chicago

MEDUS Iš “MILDOS” 
BITYNO

plačiai žinomo kompozitoriam. TYRAS, GERAS IR PILNAI

V. Niekaus. Kaina 35c. 
užsakymais kreiptis

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, UI.

A. H A
FELIKSAS LILEIKIS

mirė rūgs. 10, 1929 m. 5 vai. 
vak., 49 metų amžiaus. Kilo iš 
šaulių Apskričio, Vaiguvos 
Parap., Akmenių dvaro. Ame
rikoje išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nubudime 
brolj Aleksandrą, dėdę Juozapą 
šuškų ir giminės, o Lietuvoj 
moterj Elzbietą Ir dukterį.

Kūnas pašarvotas 2754 W. 
48 st. Laidotuvės Jvyks subatoj 
rugsėjo 14. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas J Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčią, kurioj Jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio stelą. 
Po pamaldų bus nulydėtas J 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminės, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Brolis, Dėdė Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnapja grab. 
Eudeikls, Yards 1741

GARANTUOTAS
Jeigu kam dėl ko nors nepa

tiktų, tas gaus pinigus atgal 
kada norės.

Kainos į Cbieaga ir apielin- 
kes, t. y. 2-roj pašto zonoj su 

! prisiuntimu:
10 svarų $2.00, 5 svarų $1.10 

3-čioj zonoj
10 svarų $2.00, 5 svarų $1.20

4- toj zonoj
10 svari}, $2.15, 5 svarų $1.20

5- toj zonoj
10 svarų $2.30, 5 svarų $1.30

Šios kainos geros tik rugsė
jo mėnesį, ir tiems, kurie at
siųs šį skelbimų.

Medus išsiunčiamas tų pa- 
’čių dienų, kurioj užsakymas 
gaunamas.

Kurie nežinoto kokioj zonoj 
jūsų miestas nuo Lowell, Mich. 
tai paklauskite savo pašte ar
ba siųskite pinigus už bile ku
rių. Jeigu bus perdaug sugrų- 
žysiu, o jei permažai tai pra
nešiu apie trukumų.

Siųskite šiuo adresu:

' MILDA APIARIES
LoweH, Mich., R. No. 2

R

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boulevard 6814

M. YUSZKA & CO.
FLUMBTNG A HEATIMG 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla

4884 BO. PAULINA

MŪRTGEČIAI-PASKŪLOS

R.

R.

C. A. Radiola 46

$179
C. A. Radiola 44
$110

C. A. Radiola 66

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 vieną dieną. 
Perkame real estate kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalu 8600,000 66 
8804 80. KEDZIE AVENUH 

Tel. Lafayette 6788-6716

LENGVUS IŠMOKĖJIMAS
Išgirskite ir pamatykite pas:

JOS, F. I

3417-21 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4705

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

Loans & Insurance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus, Farmas
Biznius visokios rųštes
Nėra skirtumo
Apielinkės tr kur yra lr kas yra.
Perkam notų 2nd morgage lr pa- 

ruplnam 1, 2nd morgage lengvoms 
Išlygoms.

Teisingu Ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455


