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davinl, — Jneitl } Ielmynaa lr | vl- 
auomena Kriataua mobil*, atnaujinti 
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METAI-VOL XIV

AUSTRUOS SOCIALISTAI BAIMĖJE; 
NUMATO FAŠISTU SUKILIMĄ

KINIJOJ NUŽUDYTAS 
VYSKUPAS IR DU 

KUNIGU

MAŽOSIOS GĖLELES PA
GARBAI NOVENOS CHICAGOJE, ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ICHANG, Kinija, rūgs. 19. 
— Gauta žinia, kuri dar ne-

KARO LAIV YNŲ REIKALE KONFEREN- patvirtinta, kad Liaętange,

PAGALIAU PASIDAVĖ

CIJA ĮVYKSIANTI SAUSY

Kinijoj Nužudytas Vyskupas Ir 
Du Kunigu

UŽGINAMOS KINIEČIŲ ŽIAURYBES 
SU SUIMTAIS KOMUNISTAIS

, Hupeh provincijoj, kiniečiai 
plėšikai nužudę vyskupą Tru- 
do Jans, belgą, ir du kunigus

LENKIJOS UŽSIENIŲ REIK. 
VICEMINISTERIO PA
REIŠKIMAS APIE LIE

TUVA

KOKIŲ ESAMA “AD
VOKATŲ”

misionierius.

UŽGINA KINIEČIŲ 
ŽIAURYBES

Ateinantį sekmadienį Šv.
Teresės Kūdikėlio Jėzaus pa
garbai bus pradėtos Novenos j Ties Chicagos detektivų biu 
aštuoniuose šimtuose bažny- ro butu per tris vakarus šen
čių visoj šaly. . ir ten vaikščiojo kažkoks vy-1 ---------------
. Šių pamaldų centras bus ras. Atrodė, kad jis nori in- Varšuva, VIII 28 (Elta).— 
Šv. Kliaros bažnyčioj, Chica- eiti į vidų, bet nedrįsta. De- “Epoka” deda savo korespo- 
goj, kur yra Šv. Teresės re- tektivai tai matė, bet jo nesu- ndento pasikalbėjimą su lenkų 
likvijos. Šios šventosios šven- laikė. užsienių reikalų viceministe-
tė išpuola spalių 3 d.

AUSTRIJOS SOCIALISTAI 
GYVENA BAIMĖJE

PAKVIETĖ LAIVYNŲ 
KONFERENCIJON

VIENNA, rugsėjo 19. — 
Austrijos fašistų (Heimwehr) 
organizacijos vadai praneša, 
kad jie tomis dienomis iškel- 
sią griežtą reikalavimą pada
ryti šalies valdyme konstitu
cinių atmainų.

Tuo būdu ši organizacija 
atsisuka prieš socialistus, ku
rių šioj šaly daug priviso ir 
kurie nori visur turėti pir
menybės, kokia jiems, kaipo 
mažumai, nepriguli.

Patirta, kad fašistai reika
laus ateity parlamentan ats
tovų nerinkti visuotinuoju ba
lsavimu.

Šiandieninį senatą, kurį su
daro 12 narių, pakeisti nau- 
jovine skaitlingesne taryba. 
Be to, bus iškelti ir kiti rei
kalavimai.

Socialistai yra baimėje. Jie 
spėja, kad fašistai gali paim
ti Vienną ir valdžią. Pagaliau 
jie dar bijo monsignoro Sei- 
pelio į priešakį valdžios gry- 
žimo, nors juomi daugiau 
kaip kitais pasitiki.

LONDONAS, rūgs. 18. — 
Šiaurinės Amerikos Jungtinės 
Valstybės bendrai su Britani
ja pasiuntė formalius kvieti
mus Francijai, Italijai ir Ja
ponijai dalyvauti karo laivy- 

rnų mažinimo konferencijoje. 
Siūloma, kad konfereneijai ti
nkamiausias laikas būtų an
troji sausio, 1930 m., savaitė.

PEIPING, Kinija, rūgs. 18, 
— Maskvos valdžia iškėlė nu
siskundimų, būk kiniečiai la
bai žiauriai apsieiną su areš
tuotais Mandžiurijoj komuni
stais. Sakyta, kad daugelis 
komunistų kankinta ir nužu
dyta.

Vietos vokiečių, pasiuntiny
bė tą reikalą ištirusi paskel
bė, kad tie įtarimai apie žiau
rybes su komunistais neteisi
ngi.

PARĖDYTA IŠEITI IŠ 
ORGANIZACIJOS

ATIDĖTA TOLIAUS

RUSIJOS SOVIETŲ 
ŽYGIAI

KOMUNISTŲ FANA
TIZMAS

HARBINAS, rūgs. 19. — 
Mandžiurijos kalėjimuose lai
komų komunistų vaikams, ku- 

• rie su motinomis skurde var
gsta, Amerikos misionieriai 
pasiųlė pagelbos. Būtent, su
tiko į savo mokyklą vaikus 
priimti ir duoti jiems išlai
kymą šiuo sunkmečiu.

Vienas komunistų į tą pa- 
j siųlymą atšovė:

( “Verčiau aš savo vaikus 
'matyčiau šąlančius ir badau
jančius, negu lankančius ne
komunistiškas mokyklas.”

HARBINAS, Mandžiūriją, 
rūgs. 19. — Patirta, kad taip 
vadinamoj “išorinėj” Mongo
lijoj mongolai mobilizuojami 
tikslu puiri kiniečius M and- , 
žiūri jo j. Kiniečiai tvirtina, 
kad tai Rusijos bolševikų dar
bas.

VISKAS GRAŽIOJE 
ŠVIESOJE

KITI KITŲ PASIŲLYMUS 
ATMETA

GENEVA, rūgs. 18. — T. 
Sąjungos suvažiavime Suomi
jos delegato iškeltas sumany
mas, kad užpultoji valstybė 
gautų kitų valstybių paramos, 
atidėtas ligi kitų metų Sąjun
gos suvažiavimo.

RŪPINSIS NETURTĖLIŲ 
LIKIMU

MASKVA, rūgs. 19. — Dar 
nesenai Kinijos valdžia atme
tė Maskvos valdžios pasiųly- 
mus taikai dėl Mandžiurijos 
geležinkelio. Dabar Maskva tą 
pat atliko su Kinijos pasių- 
lymais.

Abiem pusėm susisiekimuo-, 
se tarpininkauja Vokietija.

MASKVA, rūgs. 19. — Ru
sijos teatruose imta rodyti1 
kratomieji vaizdai iš Solove- 
ckio salos, kur išlaikomi po
litiniai ir kiti kaliniai.

Kaip žinoma, ta sala — So- 
loveckii Monastir — kalinia
ms ir ištremtiems yra baisiau 
pragaro. Gi sovietų valdžia 
rodo kaipo pavyzdingą trem
tinių vietą.

Svetimšaliams uždrausta tą 
salą lankyti.

VOKIETIJOJ DAUG 
TRIUKŠMO

MANILA, rūgs. 19. — Nau
jas Filipinų salų generalis 
gubernatorius Davis pranešė, 
kad jo valdžia be kitko ims 
rūpintis neturtėlių žmonių li
kimu — jų būvio gerinimu. 
Galimas daiktas, kad jiems 
bus parūpinta dirbamos že
mės.

MEKSIKOJ POLITINĖ 
KOVA

NUMATOMAS NAUJAS 
PELEE VERŽIMASIS

FORT DE FRANCE, Ma- 
rtiniąue, rūgs. 19. — Šioj sa
loj ugnekalnis Pelee pradėjo 
smarkiai dundėti. Nusakomas 
naujas veržimąsis. Aplinkinių 
miestų gyventojai pasirengę 
bėgti.

1902 metais nuo šio ugne- 
kalnio staigaus prakiurimo tū
kstančiai žmonių žuvo.

MEXIC0 CITY, rūgs. 19. 
— Torr.eon’e, Coabuila valsti
joj, susirėmė kandidatų į 
prezidentus šalininkai. Vienas 
žmogus nušautas ir du sužei

sta.

VĖSULA FRANCIJOJ
PARYŽIUS, rūgs. 19. — 

Kai-kurias Francijos dalis pa
lietė baisi vėsula. Septyni as
menys žuvo.

i Pagaliau ketvirtąjį vakarą riu Alfredu Visockiu apie Le-
jis inėjo į vidų ir pasisakė nkijos santykius su kaimynais.
esąs William Thal, 40 metų, Tame pasikalbėjime apie Le-
Chicagon atvykęs iš New Yo- okijos santykius su Lietuva
rko pirm vienos savaitės. New P- Visockis pareiškė:

BERLYNAS, rūgs. 19. — Yorke jis buvęs J. G. Grill “Specialinį skyrių sudaro
Vokietijoj gyvuoja organiza- Insurance Co. iždininku ir nu- mūsų santykiai su Lietuva.
cija vardu “Deutche Adels- sukęs 14,000 dol. Į Chicago Lenkija, kuri ilgų šimtmečių
genossenschaft,” kuriai pri- . jis atvykęs atostogomis ir sa- bėgy buvo surišta su Lietuva
guli aukštos kilmės asmenys, koma kompanija apie tą nuo- personale unija, laiko save ti-
kad tuo būdu palaikius savo stolį nežinanti. Pinigus jis pa- kru Lietuvos valstybės nepri-
senąsias privilegijas. naudojęs arklių lenktynėse ir klausomybės laiduotojų. Tuo

Šiai organizacijai priguli nieko “elrimėję.. tarpu, kadangi Lietuva nepri-
daugetis vokiąs, aukžhjj, Jis 8akė> kad paZ|6ta Ambas^on, Konfe-
karinink,. Apsaugos ministe- ram>'Ws ^duodanti ir jis no- "nojos sprendimo lietuvi, le-
ris gen. W. Groener dabar r»a Mt P8™1“8 at8al i New 81enos 1re1,kalu

.,. . . , ... Yorka. Lietuva palaiko, nepaisant ta-
parede visiems karininkams

Detektivai jį sulaikė ir tuo- rptautimo sprendimo, savo 
jaus susisiekė su New Yorko pretenzijas į Vilnių, taį lenkų 
policija. lietuvių santykiai nėra toki,

________________ kokiij Lenkija norėtų. Tačiau
Tarnautojai turi pasi- turiu vilties, kad anksčiau ar 

tikėjimo (vėliau lietuvių tauta atsistos
ant tikrosios savo naudos pa-

išeiti iš tos organizacijos.

MOTINA SU VAIKAIS 
NUŽUDĖ TĖVĄ

1 ■ >■'. •
BUDAPEŠTAS, Ungarija,

Gegužės pradžioj pil. E. Zi- 
ganda įteikė VI. Vambutui 
Petrausko vekselius 880 litų 
sumai, kad jis išieškotų juos 
iš Petrausko kaip skolą.

Tas įduodamas vekselius už 
“turbaciją” sumokėjo Vam
butui 400 litų grynais pini
gais. Vambutas iš Petrausko 
skolą išieškojo, bet Zigandui 
visų pinigų neatidavė. Liko 
skolingas 603 litų,

Krim. policija ‘ ‘ dvokatą ’ ’ 
sulaikė. Kvočiamas jis prisi
pažino kaltu. “R.”

KADA ŠVENČIŲ NE
LEIDŽIA

rūgs. 19. -ri^Mama Hegy mieri Nors Cook apskrities iždas ... . , , , ,
. , , . , x , 7 vv. . , • gnndo ir tada ji neatstums

stely valgomųjų daiktų krau- yra tuseias ir algos tarnauto- 
tuvės savininkas E. Szabo, 50 jams nemokėtos, bet šie pas
ui., išsprendė parduoti krau- tarieji reiškia pilną apskriti- 
tuvę ir nedėkingą žmoną su mi pasitikėjimą. Sako, nes- 
suaugusiais vaikais apleisti, paus .viršininkų, kad jie at-

žmona su vaikais už tai ji mokėtų algas. Jie žiuo, kad Epoka deda ZUU« SU.‘°k,a
v. . . onfi’oc.'fo’ '‘l.infmTno trurioncv-l

pakorė pacjoje krautuvėje. jų algos neprapuls, 
į — ---------------------- Kaip apskritis priėjo prie

mūsų ištiestos draugiškos pa
galbos rankose.”

Charakteringa, kad tam pa
čiame puslapy tą pačią dieną

Linkuva. Rugp 25 d. turė
jo įvykti Linkuvos apylinkė? 
pavasarininkų šventė. Leidi
mo negavę negalėjome prog
ramos išpildyti. 10 vai. i baž
nyčią susirinko per 500 pa
vasarininkų vėliavomis neši
ni. Prieš sumą kun. Butvilą 
pasakė pamokslą. Buvo eise
na į kapus, kur uždėti įniru
siems draugams vainikai. Po 
mišparų bažnyčioj įvyko jau
nimo konferencija. “R.”

IŠSIILGĘ LIETUVOS

BLACKMįER NUBAUSTAS to, kad netekti algoms fondo,
---------------- kol-kas atatinkamai neišaiški-

WASHINGTON, rūgs. 19.
— Harry M. Blackmer, mili- 
onierius, kurs kituomet pas
prūdo į Europą, kad senato 
komitetui neliūdyti Teapot 
Dom sąmokslo reikale, Colu-

narna.

žuvo liepsnose
Šalę namų, 7149 So. Union 

avė., deginant poperas ant

antrašte: “Lietuvos vyriausy- I
bės kraugeringumas,” kurio-, 
je pranešama apie plečkaiti- 
ninko Alšausko nuteisimą. Į-4 
domu, kokiu būdu “prieteliš-, 

i kai” ištiesta ranka sutaiko
ma su panašiomis antraštėmis.

KAUNE 88 MOKYMpSI 
ĮSTAIGOS

mbia distrikto vyriausiojo tei- Mrs- Eliza BritiSa"' 70 m- 
drabužiai užsikūrė. Nelaimin-smo nubaustas 60,000 dolerių. 

Blackmer yra Europoje.

PIKTADARIŲ DARBAI

Iš viso Kaune yra 88 moky- 
goji mirė Šv. Bernardo ligo- 'mosi įstaigos, būtent; — 2 
ninėje. aukštojo mokslo: universite-

------------------------ tas ir aukštieji karininkų ku-
VIso 14 lavonų Išplukdyta rsai; 26 aukštesniojo mokslo:

SALEM, Mass. (per paštą). Iki vakar Michigan ežero gimnazijų, kurių 3 valsty 
— Nežinomi piktadariai nak- pakraščiuos išimta su Andas- ^inės ir 10 privatinių, ie

Rūgs. 1 d. Seinų apskrity 
ties Giluišių mišku du žmonės 
norėjo pereiti administracijos 
liniją. Mūs sargybinis norėjo 
juos sulaikyti, bet jiems pasi
sekė pasprukti į lenkų pusę.

Rugpiučio 31 dieną kiti du 
civiliai piliečiai buvo perėję 
administracijos liniją Vilkavi
škio rajone ties Graužimų kai
mu. Jie jau buvo atėję apie 
pusę kilometro į mūsų pusę, 
bet pamatę mūsų sargybinį, 
išsinešdino atgal. “R.”

BERLYNAS, rūgs. 19. — 
Šiandie Vokietijoj daug po
litinio triukšmo. Suimta faši- 
stų-agrarų partijos 23 nariai, 
kaltinami valdiškų butų plai- 
šinime bombomis. Tad ta par
tija puolama. Jos vadai aš
triai atsikerta. Per laikraš
čius toje kovoje, kaip papras
tai, maišosi ir komunistai, ku
rie vokiečių tautos nepaken
čiami kaipo išsigimėliai.

HEFLIN NUSAKO 
“PAVOJŲ”

WASHINGTON, rūgs. 19. 
— Senatorius Heflin nusako 
naują fanatikams pavojų. Jis 
pramato, kad 1932 metais Al 
Smith ir vėl* būsiąs demokra
tų nuskirtas kandidatu į pre
zidento ofisą.

tuvių ir 7 ne lietuvių (3 žydų, 
2 lenkų, 1 vokiečių ir 1 rusų), 
2 komercinės (abi privatinės,

Nauji gatvekarlal ~ 1 ir ? a"kS'
J ° tesmoji sodininkystes ir dar-

Ateinančią savaitę gatveka- žininkystės mokykla į(Fredo- 
rių kompanija paleis į gatves je), muzikos mokykla, tapy- 
100 naujų gatvekariu, kurie, bos (meno) mokykla, kunigų 
sakoma, esą dailiai išpuošti. , seminarija ir 4 mokytojų se-

------------------------ minarijos (visos privatinės,
Nukentėjusiems Palestinoje 3 lietuvių, 1 žydų); 9 viduri-

ROCK ISLAND, III., rūgs. Chicagos ir apylinkių žydai.nio m°k*lq’ būtent 3 bendr°- 
19. — Illinois Amerikos Legi- nukentėjusiems Palestino- 3° lftVinbno *r 6 specialinės 
ono suvažiavime viršininku 1 je žydams ikišiol suaukojo a- ^sos privatinės), ir 51 pra-
išrinktas A. F, Hayes iš De-lrti 47,000 dolerių. ,dži°8 ™kykla. Pernai pra-

, džios mokyklose buvo 4895

tį į rugsėjo 8 d., apnaikino te laivu nuskendusių 14 vyrų
St. Mary katalikų kapines. 
Daug paminklų išvartyta, kry
žiai ant kapų sudaužyti, me
deliai išlaužyti ir patys kapai 
išdraskyti.

Policija veda tardymus.

NAUJAS LEGIONO VIR
ŠININKAS

catur.

NUSIPIRKO ORLAIVI

lavonų. 11 lavonų trūksta.

Suimtas {tariamas 
žmogžudis

Speciaville miestelio polici
ja suėmė H. Johnson, 38 me
tų valkatą, kurs išpažino, kad 
praeitą birželį jis nužudęs 

vierių-vieną gyvenantį lušnėje 
senyvą žmogų, Leavitt ir 140 
gat. Tas nužudytas žmogus 
buvo žinomas tik kaipo 
“Niek.” Johnson sakosi su 
tuo seniu gėręs ir susipešęs.

Oras atšalo. Pagyvenimų 
nuomuotojai šaukiasi šilumos.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Sahlėtn; ryte šalna; 
kiek šilčiau.

Buvusi kitados garsi akto- 
irė ir šokikė Truly Shattuck 
[apsivogė. Teismas ją paliuo- 

savo.

moksleiviai. << R.
PINIGŲ KURSAS

LONDONAS, rūgs. 19.
Valijos princas — Anglijos 
sosto įpėdinis, nusipirko oir- Chicagos majoras paskelbė 
laivį savo privatiniam naudo- “Civic Operos” savaitę spa- 
jimui. lių 7 ligi 12 d.

KAUNE LENKŲ KARVELIS

Apynių gatvėj Matilda Ki- 
rrlelienė Sugavo lenkų karve
lį, turintį ant kojos aliumini- 
jaus žiedą. Karvelis perduo
tas kriminalinei policijai.

Lietuvos 100 litų tlO.O 
Britanijos 1 sv. sterl 4.8? 
Francijos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 13.® 
Italijos 100 lirų 5.2:
Vokietijos 100 markiu 23.8
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uDRAUGAS
Uelna luodlsn. Mslmia sekmadlanlaa

PRENUMERATOS KAINA; Matams — »!.••. P«
Metų — *6.60. Tunui Mėnesiams — 1100, Vienam 

.Aneelul — 76c Europoje — Metama *7.11, Pusei Ma*
! « — *4.16, Kopija .Olo.

Bendradarbiams lr korespondentams raitų nefrų* 
ttaia, jei nepralotua tai padaryti lr neprlalundlama tam 
ttkalul palto lenkių.

HeCaktonus priima — nuo 11:00 Iki 13:00 Tai. 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki fi
vaL po piet

tektinai pamato tarti griežtą, savo žodį del . 
to, kas šiandien darosi Lietuvoje.

Mus, kaipo katalikus ir lietuvius, musų 
pačių nusiteikimas ir idėjos užpareiguoja pro
testuoti prieš katalikų persekiojimą, prieš nai
kinimą jų organizacijų.

Lietuviai katalikai, budėkime!

D R A U O A b

EI, PASAULI, MES BE VIL
NIAUS NENURIMSIM!

Good Byc D

“DRAUGAS”
UTHUANIAN DAILY FBIEND

Publlshed Daily, Ezcept Sunday. 
BUBSCRIPTIONS: One Tear — 06.00, Slz Montka

— >10.60, Three Months — 02.00. One Month — 70a 
Burope — One Tear — 07-00. Slz Months —- *4.66, 
Outtr — .00e.

Advortising ln '•DRAUGAS” brlngs best resulta 
Advertlslng rate* on appUcatlon.

“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago.

NAUJAS PERVARTAS?

Iš Lietuvos mums rašo:
“Musų, Lietuvoj gyvenančių katalikų,

gyvenimas kas kart vis labiau spaudžiamas, 
varžomas ir rodos greit visai kvapo neteksi
me. Kalbama, kad artimiausioj ateity bus in
scenizuota “vilkų” revoliucija, kad galutinai 
pabaigtų su visomis “ nevilkiškomis ” kultū
rinėmis bei visuomeninėmis grupėmis, kurių 
veikimas ir taip jau yra labai suvaržytas”.

To dar Lietuvoje truko. Rodos ir be to 
p. Voldemaras daug juokingų ir kartu skau
džių komedijų suvaidino.

Matomai, jisai “vilkų” pagalba yra pasi
ryžęs pasmaugti visas katalikų organizacijas, 
kurios bent šiek tiek dar parodo gyvumo.

Tačiau be atatinkamos revoliucijos jau 
nebepajėgia sunaikinti to, ko jis labai ne
kenčia, būtent — katalikiškosios akcijos. Tat, 
ir mano “Geležinį Vilką”, slaptąją šnipų or
ganizacijų, užkinkyti naujai revoliucijai su
ruošti, kurios tikslas bus ne vyriausybę nu
versti, bet visas “Geležiniam Vilkui” nepri
tariančias organizacijas panaikinti.

Vadinasi, p. Voldemaras, jau sunaikinęs 
katalikų ekonomines organizacijas, apardęs 
katalikų švietimo įstaigas, katalikų nenaudai 
sureformavęs Lietuvos universitetą, dabar 
jau nori padaryti galą: Katalikų Veikimo 
Centrui, Pavasarininkams, Katalikių Moterų 
draugijai, Ateitininkams ir visoms panašioms 
katalikų organizacijoms.

Tokio žygio iš p. Voldemaro- galima lauk
ti. Ir stebėtis del to perdaug neteks.

Bet, užtat, mes, Amerikos lietuviai kata
likai, toliau nebegalėsime taip lengvai praleis
ti netarę savo žodžio del tautininkų masoniš- 
kų darbų Lietuvoje. Mes jau ir be to, be nau
jų įvykių, be naujų revoliucijų, turime už-

PROTOKOLAS
(Tęsinys).

3. Nereikia naikinti ligi šiol buvusių 
organizacijų, bet tik jas suvesti į vienybę, 
jos ištobulinti, jas planingiau sutvarkyti, 
kad katalikų tikėjimo dėsniai turėtų dau
giau įtakos visuomenės gyvenime.

4. Katalikiškosios akcijos reikalui 
turi būti kiekvienoje parapijoje parapiji
niai komitetai, į kurį įeina be klebono vi
sų katalikiškų draugijų atstovai ir kai- 
kurie kiti katalikiškos akcijos vadovavi
mui tinkami žmonės.

5. Katalikiškos akcijos parapijiniai 
komitetai rūpinasi katalikiškų draugijų 
darbo koordinavimu katalikų bendro dar
bo pasisekimu, rupjnnsi ypač patraukti 
prie katalikiškos akcijos jaunimą.

6. Parapijiniai komitetai dirba ankš
tame kontakte su diecezijos vyskupu.

Panašiais dėsniais eina ir Lietuvoje 
katalikiškoji akcija. Iaapkričio mėnesy 
pereitų metų Lietuvos vyskupai išleido 
bendrą raštą katalikų Veikimo Centro 
reikalu.

Spalių 9 dieną ir vėi miriėsi-
/ . . įme liūdnas sukaktuves. Spalių

Esame jau kartį rašę, kad liaudininkai, 9 6ukanka devyhl metai> 
sandariečiai ir kitokie liberalai širdyje džiau- ;ka( lenkai judožHkll budu už_ 
giasi p. Voldemaro vedama kova prieš kata-' grobė ninsy sostinę Vilnių. Mi- 
likiškęją akcijų, Lietuvoje. Inėda.ai tas liudnas sukaktu.

Tų savo dčšangsmį jie dabar viešai jau, t„rime primiati 
pradėjo reikšti. Ir tai ne veltui: liaudininkų,Rad mes b(j vi|niaus nenurim. 
partijos buvusiam pirmininkui p. J. Vileišiui kol viWus nebns mum3

siūloma vedėjo vieta emisijos banke, iš sun-' „ra^jntas
kiųjų darbų kalėjimo paleistas dr. Pajaujis,’ , ...

T- . , v v , , - , /- i Todėl visi Amerikos lietu-
liaudinmkų žymus sulas, kuris karo teismo,! . . . , •,

. ,r ,, , . . . - ,. , , viai privalo tą dieną tinka
mu prie Voldemaro, buvo nuteistas mirti, bet . . . .a . ... • mai paminėti: bažnyčiose pa-
prezidentas teismo nutarimą buvo pakeitęs ,. Wl „ . , T ..

... . maldos uizi žuvusius Lietuvos
sunkiųjų darbų kalėjimu iki gyvos galvos. v . , , „

~ , , „ ,, ± • i j • i karžygius, salese prakalbos,Galų gale p. Voldemaras pamate, kad jol, , . .• i- .... ,. - koncertai ir tt.
ir liaudininkų siekimai yra tie patys. O liau- ■
dininkai ir-gi įsitikino, kad ir jie nebūt pa-i, Le,lkai. įgrobtose Lietuvos 
jėgę taip energingai smaugti katalikų veiki-, žemėse visokiais budais lietu- 
mą, kaip p. Voldemaras. Del to, kaip priešo-ivius raugia, jų. mokyklas
dis sako — toks tokį susitiko ir ant alaus pa 
vadino.

O gal p. Voldemaras liaudininkams ki 
tokiais sumetimais gerinusi?

Sumanydamas suorganizuoti naują per
vartą galutinam katalikiškų organizacijų pa
smaugimui, nori savo pusėje turėti didesnį li
beralų skaičių, kaipo šiokią tokią atramą.

Del to ir p. Z. Tolusis, liaudininkų parti
jos vadas, atvirai pasisako, kad p. Voldema
ras vykdo tą, ko jie, liaudininkai, būdami val
džioje, nepajėgė įvykdinti.

Anot “Ryto“ p. Tolusis, tarp kito ko, 
yra pasakęs:

“Šiaip ar taip kalbėsime, o turim pripa
žinti, kad Voldemaras yra pažangus žmogus 
ir savo griežta politika baigia naikinti kle
rikalizmo įtaką Lietuvoj. Tai sunku kai kam 
suprasti, bet man, kaip senesnės kartos atsto
vui, aišku, kad Voldemaras savo politika vyk
do musų gyvenime Kudirkos ir kitų varpi
ninkų ideologiją.

“Aišku, kad dabartiniu pereinamuoju 
momentu jis turi nugalėti labai daug sunku
mų. Bet kuomet tie visi sunkumai bus nuga
lėti ir kuomet visuomenė bus apvalyta nuo vi
sokių nenuoramų — tuomet bus sušauktas sei
mas ir vadinamas fašizmas pats save išsigy- 
vens. O šiandien reikia skaitytis su faktais. 
Ir todėl man atrodo, kad ta visa taip vadi
nama priešfašistinė kova, kurią veda politinė 
emigracija ir dalis nesusipratusios visuome
nės krašte yra tik bergždžias pastangų eikvo
jimas ir vandens pilimas ant svetimo malu-
no n

vieną pėdą savo užimtos po
zicijos jie kovoja su didžiau
siu atkaklumu. Lietuvystės i- 
dėja jiems taip šventą, kad 
biaurus urvai kalėjimų jų ne- 
išbaido iš tautinės kultūros 
pavojingų tranšėjų. Garbingai 
ir išdidžiai miršta Vilniaus 
kilniausieji vaikai. Už Vilnių, 
už Gedimino pilį, už Vytauto 
kapą ir visos tautos likimą’ jie 
aukoja savo vienatinį turtą— 
gyvybę.

Amerikos garbingieji lietu
viai tėvynainiai! Prisiminki
me, kaip mums nesunku buvo 
dirbti ir aukoti, kuomet nepri
klausomos Lietuvos aušrelė žib 
telėjo Lietuvos padangėje 
1918-1919 metais. Mums vi
sos kliūtys buvo nugalimos,

uždarinėja, netvirtina lietu
sių mokytojų, našlaičius sk
riaudžia, kad' tik lietuviai 
greičiau sulenkėtų. Taigi mu
sų pareiga yra tiems nus- 
kriaustiemsiems ateiti pagal
bon. Rusijos spaudžiamiems 
lietuviams amerikiečiai buvo 
paguodos ir paramos šaltinis, 
taip dabar Lenkijos engia
miems lietuviams'mes turime 
parodyti savo užuojautos ir 
juos visokeriopai paremti, kad 
jie, lenkų puolami, galėtų at
sispirti. Tat-gi, minėdami 
spalių 9-tą dieną Vilniaus ir 
kitų Lietuvos žemių užgrobi
mo sukaktuves, atminkime mu 
sų brolius vilniečius, suvalkie
čius, dzukus ir visus paverg
tuosius musų brolius, kurie 
velka sunkų svetimos vergi
jos jungą; pagelbėkime jiems, 
aukokime nors riiažą aukelę 
jų naštai palengvinti, nes tik
tai musų padedami jie gaus 
daugiau drąsos ir bus atspares 
ni, tiktai musų morale ir ma
teriale pagalba jie sustiprės 
dvasioje ir liks nepergalimi; 
jie liks tvirti, kaip uola, ir

Aiškiau pasakyti, kokioj pozicijoj stovi 
šiandien liaudininkai sąryšy su Voldemaro 
vyriausybe, berods, nereikėjo.

Mat, varnas varnui akies nekerta.

Iš Kun. P. Karaliaus paskaitos apie liet. 
katalikiškojo jaunimo veikimą Lietuvoje.

Paskaitininkas pabrėžia abelnai jau
nimo reikšmę tautų gyvenime, jaunimą 
vadina kaitriais saulės spinduliais, gai
vinančiais tautos kūną ir sielą.

Reiškia mintį, kad kultūriškosios tau
tos savo jaunąją kartą nelaiko išsiblaškiu
sia, palaida, bet ją organizuoja tautiškais 
ir tikybiškais obalsiais.

Kalbėdamas apie Lietuvos liet. kata
likiškojo jaunimo kultūriškąjį gyvenimą, 
pažymi 4 organizacijas: “Pavasario”, 
“Gimnastikos ir Sporto Federaciją”, 
“Angelo Sargo” ir “Ateitininkų Fede
raciją.

Ateitininkai ir Pavasarininkai — tai 
pirmieji Lietuvos sūnūs paaukoję savo 
gyvybę ant tautos aukuro, pav. Marinm- 
polės ir Panevėžio gimnazijų ateitininkai 
buvo pirmieji Lietuvos karo mokyklą 
baigę karininkai ir pirmosios karo laukų 
aukos.

Vaizdus nupasakojimas kaip tie jau
nuoliai, palikę* savo senus tėvelius, mo
kyklos suolus, išėjo kovoti su lx>lševiku 
ar lenku, visoj salėj iš Kongreso dalyvių 
akių išspaudė gailią ašarą.

Baigdamas pabrėžė gražius eucharis-

Q[

Farmeris ir farmerka atsisveikina su 1929 metų vasara, 
kuri išlekia į šiltus kraštus. Atsisveikina nes ji davė gerą 
derlių.

per naktis dirbome, aukojome, maziau 
kad tiktai Lietuva musų senoji 
močiutė butų laisva. Dabar 
Vilnius, musų senosios tėvynės 
širdis, jos sostinė nuo amžių, 
dar velka sunkesnį už buvusį 
Rusijos jungą, lenkiškas at
kaklumas, šlėktiškoji fanabe
rija lenkams neduoda suprasti,

patavo, nejaugi
mylima tavo paties

gimtinė Lietuvą, kuria tu 
pats savo akimis regėjai, kur 
praleidai smagiausi savo gy
venimo laiką — jaunystę? Ar
gi tu ją. jau užmiršai?

Laisvos ir garbingos Ameri
kos lietuvi! Minėkime spalių 

į 9-tą: pamaldomis, aukomis,

lietuvi tau no žmogui ant krutinės, o tą, 
kuris buvo pripildytas savais 
blogumais, pakabino jam ant 
pečių. Taigi žmogus savo blo
gumų. negali matyti, nes kaba 
ant pečių, o svetimus visada 
mato, nes kaba jam ant kri
tinės.

(“M. L”).

kad tas, kas jiems skaudėjo prakalbomis. Lai nelieka nei 
kada juos rusai, vokiečiai ir vįeno nors ir biedniausio lie-
austrai kankino, kad ir lietu
viams taip pat skaudu; jie nie
ko neišmoko ir nieko neuž
miršo; jie liko tie patys bau- fės skatikėlio, 
džiavos laikų dvasios ubagai, 
siurbėlės nekalto kraujo. Jie 
šimtais musų geriausio jauni-i
mo, karSčianrfį tėvynainių ka-jvilnie4!« • k»^gu«nc!. Tavo

tuvio kuris šioje suspaudimo 
dienoje nepaaukotų, nors anos 

į evangelijoje minimos našlai-

Tėveli, mamyte, brolau 
sesutė. Į pagalbą pavergtųjų

aukotas dešimtukas priduos 
didesnės drąsos jiems dar drą-

lėjimnose kankina. Lietuvi a-
merikieti, ar mes juos uimir-,

j i t. t. • - i isiau kovoti; atmink juos, aušime? Juk jie kovoja ir ken-l ’ . /
v. _ -j • kok jiems, ries jie kovoja užčia mųsų senosios levynes Jais-, J J •»
, • i v • !tavo gontinės Lietuvos sosti-vę gindami! Musų pareiga' ,
tuos karžygius paremti, auka-j“8 Vl.i"’aus l5I™savimį. At-

kime jiems.

Amerikos žydai savo tautie
čių apgiųimni į porą savaičių 
jau virš miliono dolerių suau
kojo, kad jų reikalus Palesti
noje apginus. Nejaugi mums
Vilnius menkiau rūpėtų, kaip 

visi lenkų puolimai sutrupės žydams pal<.stiūa, Nejaugi Ue 
tuvis užmirš tą šalį, iš kuriosatsimušę į jų tvirtą valią ir 

pasiryžimą lietuviais būti ir 
nepasiduoti svetimų vergijon.

Duokime 
Pavergtųjų

jisai pats dar vos desėtkas, 
Į kitas metelių yra atkeliavęs? 

vilniečiams aukų. J Jei žydai aukoja ir miršta už 
musų brolių vii-' Jeruzalę, už Betlėjų ir visų

mink juos, paguosk juos.

Kazys J. Kruainskas,
Fed. Sekr. 

180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Švedija yra tas kraštas, 
kuriame žmonės aukščiausi iš 
visų europiečių. Retas kuris 
jų vyras dabar nepraauga 
1.75 cm. Prieš 25 metus ben
drai paėmus jų ūgis buvo pus
trečio centmtr. žemesnis, o 

lr prieš 50 metų net penkiais cen
timetrais. Vadinasi, jeigu ir 
toliau kiekviena karta bus 
pustrečių cm. aukštesnė, tuoj 
Švedija taps milžinų kraštas. 
To viso priežastis yra visų 
švedų sveikas sportas. Švedų 
ne tik žymiausi sporto žinovai 
ir profesoriai, bet ir gyveni
me turi labai gerų sportiriin- 
kų, ypač plaukiojime ir ieties 
mėtyme.

Kodėl žmonės nemato 3avo 
klaidų, tik kitų?

Yra pasakėlė, kad kai Die
vas sutvėrė žmogų, tai tarp 
kitų dovanų davė jam du mai
šeliu; vieną pilną kitų žmonių 
klaidų, o antrą — savų. Tą

Tas pasiekia cik gerų apsi
švietimu. O švedų ankštą kul
tūrą parodo ir tai, kad Švedi
joj iš visos Europos sulig gy- 

! ventojų skaičiaus tankiausiai 

pratiestas geležinkelis; o jos 
sostinėj Stokholme telefonų 
abonentų skaičius didžiausias.

niečių pajėgos nedidelės, jie Palestinos žemę, kurioje jie maišelį, kuris buvo pripildy- 
ginasi su narsumu. Už kiek- prieš du tūkstančių metų vieš-1 tas svetimų blogumų pakabi-

tininkų siekimus, dėkojo L. R. K. A. 
Federacijai už paramą.

Sveikindamas Federacijos Kongresą, 
kaip ateitininkų atstovas, prašo jojo mi
siją remti ateity. Kongreso dalyviai ran
ku plojimu pritaria.

Musų Jaunimo Klausimas.

(Kun. J. Mačiulionio referatas).

Dievas, musų dangiškas Tėvas, šiuo
kart žfuri į mus, čia suvažiavusius, ir gau 
šiai šviečia musų tautos reikalams, kad 
mes, juos geriau supratę, galėtume tin
kamiau išrišti, bet ypatinga meile Augš- 
čiausias myli jaunas nekaltas širdis ir tad 
Visagalis geidžia, kad mes Jojo skaičioje 
šviesoje dabar musų jaunimui užbriežtum 
kelią, kuriuo eidamas pasiektų didžiau
sios laimės. Tas kelias, kuris turi pri
vesti Amerikos Lietuvių jaunimų prie di
desnės laimės, tai yra katalikiška dvasia. 
Kaip kreivas, nelygus kelias širkštus, ap
sunkina laimės atsiekimą, taip stoka ka
talikiškos dvasios kliudo musų jaunimui 
pasiekti jam skirtos laimės. Tad, svar
biausias musų visų lietuvių uždavifiys tai 
įskiepyti j musų jaunimo širdis grynai 
katalikišką dvasią.

Kai kur jaunimas gražiai- aprūpintas, 
laikosi katalikiškos dvasios, net malonu 
žiūrėti, bet kai kur, deja, yra baisiai ap
leistas. Kai kur jaunimas kovoja už ka
talikiškas idėjas, bet, deja, kai kur gyve
na vien kunui. Kai kur rūpinamasi turė
ti savo parapijines mokyklas, bet kai kur 
nors jas galėtų įsigyti, nepaisoma. Dalis 
žmonių remia mergaitėms ir bernaičiams 
augštesries katalikiškas mokyklas, gi ki
tiems tai visai nesvarbu. Kai kur Lietu
vos Vyčių kuopos gražiai gyvuoja, kai 
kur gi nieko neveikią. Vieni tėvai rūpi
nasi savo veikėlių gerove, gi kiti į tai vi
sai nei nepažvelgia.

H
Pradinė parapijos mokykla, augštes- 

nioji katalikiška mokykla ir Lietuvos 
Vyčių organizacija yra trys svarbiausi 
įrankiai, kurie stiprina jaunin.-'Jcatalikla
ką dvasią. Taip, kaip ūkininkui reikalin
ga yra žagrė ir akėčios, kad su šiais įran
kiais gražiai prirengus žemę grūdams, 
taip pradinė mokykla, augštesnioji kata
likiška mokykla ir Lietuvos Vyčių organi
zacija reikalingi yra įrankiai lietuviams 
Amerikoje, kad galėtum tinkamai pasi
džiaugti tomis gerybėmis, kurias Ameri
ka mums duoda, tik reikalauja, kad mes

Remkite tuos Profesionalus 
ir Biznierius, kurie garsinasi 
dienrašty] "Drauge”.

netinginiautume,. bet kaip uolus Lietu
vos ūkininkas savo darbą dirbtume.

Parapijinė mokykla.
Per praeituosius 25 metus pastatyta 

apie 50 parapijinių mokyklų, kuriose mo
kinasi apie 15,000 vaikučių. Labai gražu, 
bet turėtų būti 100 mokyklų su 50,000 
vaikučių. Randame gražių, stebinančių 
pavydžių šitame darbe, bet taip pat ma
tome nemažai nesusipratimo ir atsiliki
mo. Reiškia, didesnė dalis Amerikos Lie
tuvių dirvos yra visai nejudinta, nearta, 
joje auga usnys ir dylgėlės. Gaila tų 
mažyčių, nes čia ne jų pačių kaltė, tik tų 
tėvų ir motinų kuriems turėtų daugiau 
rūpėti vaikelių tinkamesnis išauklėjimas. 
Veltui mes bertum grudus į usnių ir dil
gėlių pilnus laukus, taip pat veltui gali 
nueiti kiti musų darbai, jeigu mes tų 
mažyčių neišauklėsime katalikiškai, kaip 
pridera. Dnngiškas jų Tėvas myli juos 
neapsakoma meile ir tą savo meilę nori 
jųjų nekaltose širdyse visuomet išaikyti, 
bet nedoras pasaulis savo ištvirkjmu nu
marina tose jaunose širdyse Dievo įsaky- 

I mų meilę ir jos vietoj pastato geiduliams 
tarnavimą. Dievas mažyčius myli, pasau
lis jų neapkenčia.

(Bus daugiau)
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Į Prašau Į Mano Kampeli
Prof. Kampininkas jį ant kabliuko, meta meškerę 

ir da kur... į katalikų prūdų! 
Iš sykio sliekas atrodė nieko 
sau, ale po pirmos “valandos” 
jis taip pasmirdo socialistinio 
biznio raugu, kad žuvys tuoj i 
šalį pasitraukė. Nieko nelai
mėjus katalikų prūde, sako
ma, kad dabar socialistinės 
“valandos” bus lygios barš
čiams su pasniku.

Kas iki šiol tikėjo, kad tarp 
Grigo bičių ir maskvinių šir
šių yra skirtumas, arba nesu- 
glaudžiamas perskilimas, labai! 
klydo. Ana, užsidėjęs “ausi
nius” prof. Kampininkas anų 
dienų per radio girdėjo, kaip 
Grigo bičių “valandoj” iš vi
sos “sylos” giedojo bolševike 
dainininkė; Dabar belieka tik 
išgirsti kurį nors bolševikų o- 
fiso redaktorių prakalbų “va
landoj” sakant ir suskilimas 
bus dailiai susiglaudęs. \

Be vos gyvos “Birutės”, 
musų socialistai, nors gy
viems į žemę lisk, savo tarpe 
neranda daugiau žmonių radi
jui užkimšti didelėm raidėm 
pagarsintoj “valandoj.” Kas 
daryti, galvoja gatavi jau gra 
ban dėti Markso palaikai. Be
galvojant kaž kas pakiša min
tį — pažuvauti. Gera mintis! 
Taigi, ima S (liekų), mauna

Tautiška “Dirva” savo edi- 
toriale antgalviu “Kodėl ko
munistams nesiseka” rašo:

“Kuomet Europoj alkanos 
minios tikisi ko nors iš savo 
vadų, čia Amerikoje komunis
tai — vadai laukia iki dar
bininkas numes jiems savo 
nugraužtų vištos kojų...

“Amerikoje didžiausi nu
susėliai tai komunistai — va
dai, kurie be jokios gėdos 
slampinėja po darbininkų na- 
mu« ar susirinkimus ir žebra- 
voja “duonos musų”.

Yra pageįdaujama, kad 
prieš šį seimų labdarių kuo
pos parodytų ypatingo veik
lumo. Butų labai gera, kad 
per šį laikų visos kuopos be 
išimties suruoštų bent po vie
nų kokių nors pramogų našlai
čių ir senelių prieglaudų sta 
tymo reikalui.

Šį sumanymų siulau tam, 
kad seimo dalyviai, svarsty
dami ūkio pirkimo ir prie
glaudų statymo klausimų, ga
lėtų drųsiau kalbėti ir geriau 
orientuotis. Seimui bus labai 
svarbus žinoti, kiek Labdarin
gosios Sųjungos centras turi 
netik moralės, bet ir medžiagi
nės paramos iš savo gerbiamų
jų kuopų pusės.

Tat, į darbų!
D. d.

GAILESTINGUMAS LIETU- 
VOJE.

Labdariai, dirbdami naudin
gų labdarybės darbų, be abejo, 
nori žinoti, kaip dirbdami

D B X U G X B

“SEPTEMBER BRIDE.”

Kairėj paveikslas buvusio J. A. Valstybių prezidento Coolidge sunaus Jono su savo su-

įgijų ir pavienių asmenų, ku
rie susidomėjo jo sunkia pa
dėtimi ir ėmėsi gelbėti.

‘Tai gražus krikščioniškas 
darbas.

“Draugo” No. 214 pastebė
jau, kad Moterų Sų-gos 21 
kp. rengia “Bunco party” jo 
sušelpimui rūgs. 28 d., Miko- 
laičių nauuose, 4434 So. Her
mitage Avė.

Ar nebūtų gera, kad ir ki
tos draugijos tų gražų Sų-čių 
pavyzdį pasektų, ir imtųsi ko
kiu nors budu teikti jam pa
ramos. Taip pat, ar nesirastų 
pasišventusių, kurie (-rios) pe
reitų per namus ir parinktų 
aukų. Nemanau, kad rastųsi 
tokių, kurie atsisakytų su
šelpti nelaimingųjį. Juk ir Kri 
stus yra pasakęs, kad nėra kil 

inesnio darbo, kaip šelpti be- 
, turčius.

Lapinskas gydosi Šv. Mari
jos ligoninėje, Manistee, Mieli.
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Vaikai — ne kvailiai
• Dėdei, ar dar turi dan-1
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— Nebeturiu, mano vaikei: 

visi iškrito.

dame šiek tiek žinių, pasinau- tietis, bet pragaištingas pilie- 
dodami p. P. Kauniečio straip-

sipratimų, apsišvietimų ir tt.

sniu, tilpusiu Kauno “Vieny
bėje”.

Lietuva, kol kas, negali pa
sigirti savo labdarybe; jos e-

tis, apsitaisęs gailestingumo Štai pirmosios Kauno lietuvių 
bei labdarybės rūbais... i labdarybės tikslas ir pasiryži-

Tikroji anų laikų musų 
krašto labdarybė buvo pasis
lėpusi dėl kitataučių persekio-

mas...
Pirmoji minėto lietuvių vai

kų darželio vedėja buvo p-lė
Tai gerai: kad taip, tai sama pas mus; ji veikia; ji'jimo, kaip buvo jau minėta.,Al. Rušinskaitė. — Kas dėl

tos nepriklausomybės... Leng
va todėl įsivaizduoti, koksai paramos 
tuomet galėjo buti Kaune ir 
visoje Lietuvoje labdarybės 
padėjimas ir jos veikimas.
Bet, kaip gi yra dabar pas 
mus ypač Kaune su labdary
be? Netrukus pasakysime.

vilties žvaigždutę, teikdami

O. M. A.

NAUJI RADIO&
Pirmieji tikrosios ir viešosios 
labdarybės žygiai buvo pada
ryti Lietuvoje, kuomet atėjo 
mums spaudos laisvė ir kilo 
karas rytuose tarp rusų ir ja
ponų; kuomet buvo leista or
ganizuotis, steigti draugijas,

palaikyk mano riešutus — aš eina ir veržte veržiasi prie- 
tuojau sugrįšiu. Jei nori, ir kin, bet vis dėlto tolu gražu 
pats pakramtyk... nuo to, kaip reikėtų jai* veikti

ir priderėtų. Reikia tiesa pa
sakyti, kad labdarybės žvilg
sniu Lietuva yra atsilikusi 
nuo kitų kai kurių valstybių. 
Daug yra tam tikrų priežas
čių. Pirmoji ir bene svarbiau
sioji buvo ir tebėra, tai per-

LABDARYBĖS SKYRIUS

visos Lietuvos labdarybės, jos 
veikimo ir jos įstaigų, tai, ap
skritai sakant, iki didžiajam 
karui ir jo laikais ji buvo toli 
nuo idealo: labdaringi} drau
gijų, organizacijų buvo, tiesa, 
bet labai labai maža, nes Vi

ŽODIS DEL LIGONIO J. 
LAPINSKO ŠELPIMO.

KPILDYKIME PAŽADUS.

Lietuvių Šv. Kryžiaus ligo
ninės (alka (vajus) jau senai 
pasibaigė. Talkos metu vieni 
geradariai aukojo, kiti pasi
žadėjo aukoti. Tačiau ne visi 
dųr savo pažadus yra išpildę. 
O jau, rodos, butų laikas.

Nors ligoninė jau netoli me
tai, kai sėkmingai veikia, bet 
parama dar jai yra reikalinga.

Vis dar atsiranda reikalas 
tai vienų, tai kitų dalykų pa
taisyti, ar įtaisyti ir nieko, 
žinoma, nėra galima padaryti 
veltui. Be to, ligoninę sta
tant ir jos vidų ištaisant, rei
kėjo užtraukti didelė skola, 
už kurių reikia nemaži nuo
šimčiai mokėti.

Tokia padėtis, tai nemaža 
vedėjams našta. Del to ir pra
šoma, kad musų visuomenė 
šios savo įstaigos nepamirštų

dar nėra vėlu tuo reikalu pa- 
sikalhėti su ligoninės vedėjo
mis. Ligoninės adresas: 2700 
West 69 str., Chicago, III. Te
lefonas — Hemlock 6700.

D. S.

LABDARIŲ SEIMAS.

Lietuvių R. K. Labdaringo
sios Sųjungos seimas

bendroves, daryti susirinki- {soje Lietuvoje vos ne vos jų 
mus ir t. t. Pirmoji labdarin- galima buvo rasti 10-11; ats- 
ga draugija buvo įkurta Kau- kyrus Kaimo, Panevėžio, Be
ne Žemaičių vyskupo M. Pa- tygalos ir Švėkšnos draugijas,mažas musų piliečių susiprati

mas ir labdarybės reikšmės lidlionio sumanymu, iniciaty- visos kitos buvo žinomos dau- 
supratimas: vieni skaito lab-|va’ jai buvo duota katalikiš- giau savo vardu, negu savo 
darybę žaislu, kiti nemato jos i kosios draugijos vardas. Ji veiklumu ar įstaigomis...
veikimo nei prasmės nei reika-' žadėjo suvienyti visus Kauno 
lo; kiti kad ir mato ir supran- ‘ piliečius katalikus, — lenkus 
ta, nenori patys pasijudinti, ir lietuvius bendrajam labda-

šiemet inanydami, kad tai ponių dar- ! r.ybės darbui. Bandymai buvo 
įvyks lapkričio 24 <L Šv.P Pa.'bas ir P8™*8- Ir nenuostabu, ‘ i§ tiesų daromi... Lietuviai no-

(kad taip žiūrima pas mus į rėjo išvien eiti ir dirbti labda 
i labdarybę ir gailestingumų; rybės srityje su kitataučiais, 
! juk, viešpataujant Lietuvoje bet negalėjo, nes jiems atsa- 

Jau laikas prie seimo ruoš- rusanis įfcį japOnų su rusais kyta teisių lygybės; priversti 
tis. Poras mėnesių netruks pra j<ar() tikrosios labdarybės pas todėl jie buvo pasitraukti iš 
bėgti. Seimo pasisekimas pri- mus beveik nebuvo ir buti draugijos... Minėta draugija ir 
klausys ne tiek nuo seimo ren- Į negalėjo, nes gyvenimas buvo dabar dar tebegyvuoja Kaune 
ginio komisijos, kiek nuo kuo- +įek suvaržytas, kad nevalia ir veda jų lenkai, 
pų aktingumo. O labdarių sei- buvo nė išsižioti apie labda ! Lietuviai gi anuomet, išėję 
mai privalo buti sėkmingi vi- rybę, ypač lietuviams katali- i§ minėtos “katalikiškos” dr- 
sais žvilgsniais. kams. Ta gi labdarybė, kuri jos, per savo “žiurfiksus”

Labdaringoji Sųjunga yra buvo tuomet Lietuvoje, ėjo ir slaptai susiorganizavo; apsi- 
viena iš kilniausiųjų musų or- veikė kitataučių dvasioje: ru- krovė patys iš laisvos valios 
ganizeijų, dėl to kiekvienas pėjo jai tuomet ne tiek bied- mokesčiais ir įkūrė Kaune

neles Gimimo parapijos nau
joj ir gražioj auditorijoj.

vienokiu, ar kitokiu budu pa-...... . ... .... . „ , . , . , . , x ,. .. ,
remti Ypač maloniai yra pra |"e^UV18 katalikas privalo jos(nuomenes šelpimas, kiek mu- Pmnųjį vaikų darželį ne tiek 
šoma visų tų geradarių, kurie darbus paremti. Be abejo, pa- sų tautos ištautinimas; anų gailestingumo ir labdarybės

Jau daug kartų teko paste
bėti “Drauge” J. Lapinsko at 
sišaukimų į lietuvių visuome
nę gelbėti jį ilgoje ir sunkioje 
ligoje. Matyt, jo balsas nenu
eina tuščiai. Atsiranda drau-

pažadėjo aukas, bet dar neati
davė, kad malonėtų pagreitin
ti išpildyti tų savo malonų pa
žadų.

Kai kurios draugijos ir pa
vieniai žmonės yra pažadėję 
įruošti ligoninėje savo vardu 
kambarius. Ne visi ir šį savo 
prižadų išpildė. Būt gera, kad 
nors dalimis tų savo prižadų 
pildytų.

Visų tų vardai, kurie ligo
ninėje įrengė kambarius, yra 
išrašyti ant gražių metalinių 
lentelių ir prikalti prie tų 
kambarių durų. Tokios drau
gijos, ar asmens tuomi sau 
gražiausių paminklų pasistatė.

Prie progos tenka primin 
ti, kad dar daug yra likę kam 
barių, prie kurių galima savo 
vardas įrašyti. Tat ir dabar

rems, jei tik labdarių kuopos godeliai laikų labdarybė buvo tikslais, kiek1 lietuvių tautos 
sugebės savo darbų tinkamai visam musų kraštui ne gaivi- * gelbėjimo nuo ištautėjimo ir
sutvarkyti ir pravesti.

TUBBY

nęs vargšų, sužeistų samarU vedimo lietuvių vaikelių į su

ūžėjus vokiečiams, kaip vi
same krašte, taip lygiai ir lab
darybės veikime buvo be galo 
ir krašto suvaržyta ir sustab
dyta. Tiesa> vokiečiai labda
ringų draugijų nenaikino; vai
kų ir senelių prieglaudas lai
kyti leisdavo, — kartais net ir 
šelpdavo; bet dėl savo gele
žinės rankos tiek suvaržė kaip 
visų, taip ir labdarybės gyve
nimų, kad visų akyse pasirodė 
vargas ir badas... Užteks pa
sakius, kad nevalia buvo net 
keliems labdarybės draugijos 
valdybos nariams surinkti be 
vokiečių valdžios leidimo ir 
jos atstovų. Drųsiai galima 
pasakyti, kad nebūtų vietos 
geros širdies žmonių ir kad 
Amerikos lietuviai nebūtų at
ėję pagalbon, tūkstančiai Lie
tuvos senelių ir vaikelių butų 
.badu žlugę ir nematę savo tau

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00
8PECTALI8TA8

T»igi nenusiminkit, bet eiki' 
pas tikrą specialistą, ne pas koki 
nepatyrėlį Tikras specialistas, ar 
ba profesorius, neklaus jūsų ko 
lums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno lėegzaml 
navlmo. Jus sutaupysit laiką lr 
pinigus. Daugelis kitų daktan 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kld 
ile neturi reikalingo patyrimo, ru 
rėdymui žmogaus kenksmingumu

Mano Karho — Sccpe — Raggl 
X-Ray Roentgeno Aparatas lr vi
elikes bakteriologiikas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves. Ir jeigu ai pa
imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata 
Ir gyvumas sugryi jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu ksndat nuo 
ligų skilvio, žarnų. Inkstų, odos, 
kraujo, nervų. Širdies reumatla- 
rao, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plauCtų arba jeigu turit ko
kią užsisenėjuslą, Jslkerėjusią. 
chronišką Ilgą. kuri nepasidavė 
net gabiam Šeimynos gydytojui, 
neatidėliokit neatėlp pas mana

DR. J. E. ZAREMBA
8PECIALI8TA8 

Tnėjimaa Rūmas 1018 
lt W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo S lkl 7 

Nedėliorais nuo lt ryto lkl 1 
po pietų.

R. C. A. Radiola 46

$179
R. C. A. Radiola 44

$11O
R. C. A. Radiola 66

l LENGVUS IŠMOKĖJIMAS
Išgirskite ir pamatykite pas:

JOS. F. BUDRIK,
3417-21 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705

He Taket a Day Off.
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LIETUVIAI AMERIKOJE [pinigų. Nuolat kitiems padė-, 
jo P. Bružas, Žukauskas 

' Wabasli, kitas iš Perry.

KENOSHA, WIS.

iš
Be

buvo $3,065.18 Daiktai būdose!to komitetai dirbo prie baro:

Taisymas musų mokyklos ar 
tinasi užbaigimo. Jau visiems 
lankytojams yra aišku, kaip - 
gražiai atrodys, kada bus vis
kas užbaigta. Del to ir aukos 
nenustoja plaukti.

Aukoja pavieniai ir draugi
jos. Ypatingai, kaip ir buvo 
tikėtasi, savo paramų darbais; 
parodė Šv. Onos moterų drau
gija. Savo parengimu rugsėjo 
8 d. perviršijo visus kitus šiais 
metais parengimus. Nenuilsto- 
ma da ir, savaitė vėliau, t. 
y. 15 d. rugsėjo, pasinaudojo 
tuom, kad svetainė neužimta 
ir bandė dabaigti leisti laimė
jimams suaukotus daiktus. Ir 
nepabaigė, nors jau su viršum 
$200.00 įteikė klebonui: daug 
dovanų pasiliko tolimesniam 
laikui greičiausiai bazarui, a- 
pie kurį jau daug kalbama 
Kenoshoj.

Bazaras.

buvo parapijos supirkti, jų ne
maža išėjo; visa tai reiks už
mokėti iš viršminėtos sumos. 
Bet vis dėlto gryno pebio ma
žiausia liks apie $2,200.00.

ldleika ir Rubinas. Padarė 
$388.60.

Norvaišienė su dukterim, 
Deivikienė dirbo prie Manke
tų. Suėjo $124.95.

Žodžiu, karnivalas buvo va-Daugiausia pasidarbavo A- 
kademijos Rėmėjos. Jos gryno;romas plačiu maštabu ir sun- 

' pelno padarė $528.04. Dirbo'ku yra visus darbuotojus iS- 
šios narės: P. Rusteikaitė, p. skaičiuoti, kurie savo triusu 
Abramavičienė, p. Tiškevičie- prisidėjo prie bendro darbo, 
nė, p. Jucienė, p. Šidlauskie- Jei kų užmiršau paminėti, 
nė, p. Plikavičienė, p. liovei-'dovanos; sunku visus atsimin

ti.
Į karnivalų žmonės gausiai 

lankėsi. Parėmė mus ir biznie
riai: Misiūnas, Gadeikis, Poz- 

inokas, Overlingas, Tiškevičius 
(gasoline sta-

tion), Ciutra ir kiti. Bet vis 
dėlto nevisi.

Visiems darbuotojams rei
škia nuoširdžiai padėkoti už 
darbų ir pasišventimų, o at-

Visiems patartina bilietus 
iš anksto įsigyti. Jų galima 
gauti pas parap. komiteto na
rius, p. Jankausko aptiekoj, p. 
V. Kakanausko užeigoj ir A. 
J. Krušinio piloto studijoj.

X Pereitų sekmadienį įvy
ko Labdarių 3 kuopos susirin
kimas, kuriapie apsvarstyta 
daug dalykėlių. Nutarta pas
kirti dviem po 10 dol. pašal
pos, taip pat J. Lapinskui 10 
d. iš kasos ir aukojo A. J. 
Janušauskas $1.00, J. Mockus 
$1.00, J. Smulski $1.00. Viso 
sudarė 13 dol., kurie pasiųsti 
J. Lapinskui į Mercy Hosp. 
Sanitarium, Manistee, Mieli.

pa labai apgailestauja ir visos 
sųjungietės nuoširdžiai linki 
greitai pasveikti ir vėl drau
ge su mumis veikti.

Iš kuopos yra nuskirta lan
kytojos. Bet negana to, visos 
sųjungietės laikykime sau už 
priedermę aplankyti ligonę, 
nes tai yra labdaringas dar
kąs. Aš busiu pirmutinė.

P. Fisk.

MELROSE PARK, ILL
Žinelės.

I 15 d. šio mėnesio 
išv. Jono laikė mėnesinį susi-

Taipgi periaiėta'kvietine J rinkim«' Apsvarsčius reikalus.
; kilo klausimas, delko niekas

Ponas V. Balanda gerų biz- lierių, juostelių, kryželių, me- 
nį daro su skalbykla. Dabar dalikėlių, stovylų.
turi net penkis trokus skalbi
nių išvažiuojimui. Linkėtina 
p. Balandai da geresnio pasi
sekimo.

Narys.

“DRAUGO” KNYGYNAS 
PAPILDYTAS.

“Draugo” knygynas nuo- 
latai yra papildomas naujai 
Lietuvoj išleistomis knygomis, 

dramriia Be to “Draugas” išleidžia ir 
savo naujų knygų.

Į “Draugo” knygyne randasi

Šis skyrius dabar taipgi žy
miai papildytas ir paįvairin
tas.

Daiktų kainos įvairuoja. 
Turime gražių brangių daiktų 
ir pigesnių, prieinamų kiekvie
no kišeniui.
Tikimės, kad “Draugo” skai 

tytojai ir apskritai Chieagos 
katalikai pasinauduos “Drau
go” pastangomis aprūpinti 
juos gera literatūra ir reikalin 
gaiš religiniais daiktais.

kienė, O. Buivinienė, E. Če- 
pulionienė, p. Šapranauskienė 
ir k. Jos rūpinosi užkandžiais, 
saldumynais ir vaišino svete
lius.

Šv. Onos draugija savo nuo-1 Stankevičius 
saviais daiktais surinko $133.- 
75. Dirbo; p. Genienė, p. Ciu- 
trienė ir kitos joms pagelbi
ninkės.

Aliumniečiai prie “dolls” 
padarė $252.43. Dirbo neatsi- 
traukdamos: S. Vasiliauskaitė 
ir Tuinonvtė; joms padėjo Žu
kauskaitė, Valentaitė, Šlikas,

si lauk i ilsiems už parėmimų.
A. Gorainius.

į Marijonų Kolegijos tretį Sei
mų; kvietimas vienbalsiai pri- ls lnUb 
imtas.
Taip-gi nutarta surengti Lab 

darių naudai vakarų.. Tan iš
rinkta komisija iš A. Janušau
sko, P. Bernoto, K. Sriubienės 
ir M. Česienės.

X Rūgs. 16 d. įvyko L. Vy
čių 14 kuopos susirinkimas, į

apstus pasirinkimas dvasiškų 
nerašo į ir svietiškų knygų. Didelis 
jau metai knygų katalogas netrukus bus 

bus, kaip musų koresponden- 'atspauzdintas, išsiuntinėtas 
tai užmigo, o, gal, sako, “Dr-[“Draugo” skaitytojams ir vi- 
augas” atsisako jų korespon- įsiems jo pareikalavusiems, 
dencijas talpinti. (Niekuomet

kolonijos 
“Draugų”. Sako,

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains 

with

Ali drugfi.t,—35o and 65c i.r. and tobea. 
Childrcn’s Musterole (milder form) 35c.

Better than a Mušt ar d Plaster

apie parapinį bazarų Genys ir kiti. Aliumniečiai 
garsiai kalbama, bet tuo pa- gražiai pasirodė

RO, 1L

Red.).
Toliau buvo raportas Fede

racijos seimo. Delegatai pra
nešė, kad dalyvauti Seime ne-

kuriame taipgi buvo skaityta galėjo> nes Sei,nas buv0 darbo

ir parapijai 
nemaža patarnavo. Pivoriu- 
naitė ir Draugelytė dirbo ki
tur.

K. Račkauskas, padedant J. 
Strumylaitei, Butkui, P. Bru
žui, padarė $397.90. Jo išlai
dos labai menkos ir visi pini
gai beveik sudaro grynų pel
nų. Gražus patarnavimas!

Daug įdomumo lankytojų 
tarpe sukėlė “Bingo” arba 
“corn game”. Uoliausia dar
bininkė buvo p. Venckienė; 
jai padėjo jos vyras ir brolis 
klierikas, vargon. S. Rakaus
kas, Povilonis, Gudaitė, Abro
mavičiūtė ir kiti. Iš viso pa
darė $391.70.

Vyčiai nors savo budos ne
turėjo, bet dirbo įvairiose vie
tose. Prie biznio gabus pasi
rodė šie asmenys: Gegznas, 
Dargis, Stočkus, Žekis. Mer
gaičių nebuvo matyti. Dirbo 
ir komitetai. A. Bytautas kiek
vienų dienų pirmas ateidavo, 
paskutinis išeidavo. Jis rūpi
nosi visiems patiekti smulkių

čiu laiku visų katalikų keno- 
sliiečių mintys yra užimtos ki
tu įvykiu, laukiančiu juos.
Štai, 22 d. rugsėjo per sumų 
prasidės šv. misijos. Kun. dr.
Vaitkevičius skelbs Kenoshoj 
Dievo žodį. Iškalba gerb. pro
fesoriaus yra plačiai žinoma 
ir, be abejo, sužavės Kenosliie- 
čius.

Nelaimės.
Nesenai didelė nelaimė išti

ko Jonaičių šeimynų. Jų sūnūs 
Jonas 20 m. tapo užgautas $ų- 
tomobiliaus ir su sumušta ^ai
va per kelias savaites be ža
do ir be vilties gulėjo ligoni
nėj. Ačiū Dievui, atsigavo ir, 
nors silpnutis, sugrįžo namon.
Už išgelbėtų gyvybę bus, be 
abejo, dėkingas Dievui ir sa
vo tėvelius arčiau prie bažny
čios pritrauks.

Dar didesnė nelaimė atsiti
ko Ričardo Glažausko šeimy
noj? Pražuvo be pėdsakų 4 
m. vaikutis žaizdamas upelio 
pakrantėj. Buvo minčių, kad 
paskendo. Policija perkratė vi
sus upes įlankas, nuodugniai 
visus perieškojo ir niekur jo
kių ženklų. Yra minčių, kad 
kažkas bus del nežinomų tik
slų vaikų pagrobęs. Nuliudu- 
siems tėvams lieka Dievo pa- Pirm. A. Nausėda

Radio Stotis AJJ.
X Rugsėjo 29 d. Šv. Anta

no parapijos svetainėje įvyks 
puikus vakaras su gražia pro
grama ir skania vakariene.
Vakarų rengia parapijos ko
mitetas tikslu pagerbti savo 
dvasios vadus, didžiai gerb. 
klebonų, kun. J. Vaičiūnų ir 
vikarų kun. M. Švarlį. Mat 
29 d. pripuola Šv. Mykolo, 
o 30 d. — Šv. Jeronimo. Į tų 
puotų rengėjai - kviečia visus
parapijoms ir apielinkių lie- mas Street, 
tuvius, taip pat ir bulvariš- 
kius, atsilankyti. Bus visokių 
įdomybių, graži programa, ku
rių išpildys Alum. pasižymėję 
per Federacijos 19 Kongresų 
Parapijos choras padainuos 
gražių dainų.

kvietimas į Marijonų Kolegi-
jos Rėmėjų Seimų, kuris į-įt0 reiškė nepasitenkinimo. Sa
vy ks Spalių 27 d., Aušros Var ko> butl} ffera. kad Federaci.

i dienomis. Kai kurie nariai del

tų parapijos svetainėje. Kvie
timas priimtas, išrinkta atsto
vai ir paskirta aukų. L 
Vyčių 14 kuopa visuomet pa-1 
sižvnii. Ji visur dalyvauja ir 
aukoja.

X Šv. Antano parapijos vi-f 
karas kun. J. Gasparaitis Šv. 
Onos ligoninėj eina stipryn. 
Kunigėlį kasdien lanko para
pijonys, giminės ir pažįstami. 
Ligoninė randas ant 48 ir Tho

gera,
jos Seimai butų laikomi tokiu 
laiku, kad jame ir darbinin
kai galėtų dalyvauti.

Kadangi Amerikos lietuvių 
jaunoji karta natūraliai grie
biasi angliškos literatūros, tai 
“Draugas” įvedė .savo knygy- 
nan ir angliškos literatūros 
|skyrių. Turime įvairių angliš
koj kalboj maldaknygių ir 
šiaip jau tinkamų jaunuome
nei knygų.

“Draugo” krautuvėj nuo 
senai turėjome įvairių religi
nių daiktų — rožančių, škap-

Itching Skin
guicftly Relieved
Dcm't suffer with DandruH, Pimplea, 
Blemishe. and other annoying akin irri- 
tations. Žemo antiaeptic liquid is the safe 
aure way to relieL Itching ohen diaappeara 
oveznight. Splendid for Sunbum and PofaoQ 
Iry. Ali druggists 35c, 60c, $1.QO.

žemo
FOR SKIN IRRITATIOMflį

gelbos šauktis.
Koresp.

ROSELAND, ILL
Žinios.

Bazaras-karnivalas pasibai
gė. Padirbėjome, paplušėjome 
ir galime pasidžiaugti darbo 
vaisiais. Bazaras-karnivalas 
buvo sėkmingas. Jo pasiseki
mų nulėmė gražus oras, dar
buotojų uolumas ir žmotiių 
lankytojų pritarimas ir rėmi
mas. Roselando lietuviai ka
talikai gali pasidžiaugti, kad 
šiemetinis karnivalas savo pel-

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rast. 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. 50 Av., Cicero, Iii

J. Dimša 
3221 Lime Street.

M. šlikas
10555 So. State St. 

Visokiais Labdarybės rei-

Serga.

Labai sunkiai serga ponia 
Jolinsonienė, Moterų Sųjungos 
2 kp. narė ir musų veikėja, 
taip pat ir ponia A. Stasaitie- 

nenuilstanti veikėja. Kuo- 
— ----ė " --

ne

Pranešimas
Vakacijos jau pasibaigė ir kortai atsidarė. Visi, 

kurie turite nebaigtas bylas kortuose po mano vado
vystė, malonėkite tuojaus kreipties į mano raštinę, pri
duoti man savo naujus adresus ir prisirengti del teis
mo. Taip-gi tie, kurie turite nebaigtų reikalų su ma
nim, malonėkite apsilankyti, kad užbaigus reikalus.•

Nuo ryto iki 3 po piet aš esu kortuose ir savo 
vidurmiesčio raštinėje, 127 N. Dearborn St., o nuo 3 
iki 5:30 vai. kas diena ir nuo 7 iki 9 vai. kas vakarų 
(išėmus ketvirtadienius) ir nuo 9 ryt o iki 9 vakaro 
Šeštadieniais aš esu savo Roselando raštinėje 52 E. 
107th St., Kampas Micbgan Avė., ir 107tb St.

Su pagarba

nu toli -pražengė pirmiau bu- kalais kreiptis į valdyba arba 
vusius kai n i valus. Visų jeigu agitatorius.

Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 
užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
tu. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr.

LIETUVOS ŪKIO BANKAS

JŪSŲ GIMINĖS
Reikalauja Pinigu

Nepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvų 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:

PUB. CO.
Chicago, III

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avenue,

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791
Ofisas atidarytas kasdienų nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak
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C H I C AG O J E SUGRĮŽO M LIETUVOS. mis su kitų šalių pašto ženkle- X Valentinas Brya su Ju

VAKARINES MOKYKLOS. išmoks anglų, kalbos, arba bus 
instruktuoti pilietybei, jei no
ri tapti piliečiais. Arba gali 
lankyti įvairias amatų klesas,

Daug ateivių šioje šalyje ne 
žino, kad J. A. Valstybėse yra 
daug įstaigų, kur veltui gali- kur gali išmokti naujo amato, 
ma mokslų įgyti. Nesiranda jei spvo užsiėmimu nėra pa- 
nei vienos kitos šalies, kur Į tenkinti. Namų šeimininkės, 

mokslo parankumai butų taip kurios negali vakarais išeiti, 
skaitlingi ir pigus. Amerikos ' turi progų mokintis dienos lai- 

žmonės yra labai uižsitikėję ku.
mokslui ir švietimo autorite- Chicagos miestų galima im
tai daro kiek gali, kad paten- kaipo pavyzdį didelio dar- 
kinus reikalavimus, kurie jų bo> kuris yra darornas užaugu-

Smagiai atostogas praleido.
George Skoby, Marąuette 

Parko siuvėjas sugrįžo iš Lie
tuvos laivu Estoaia, Baltic 
Amerika Linijos. Kelionę turė
jęs puikių, vakacijas Lietuvoj 
praleidęs taip-gi smagiai.

P. Skoby žada kitų metų ir 
vėl važiuoti, nes, sako, Lietu

liais.
Dievui garbė.

Misioneriai gautus pašto 
ženklelius parduoda vienus 
filatelistams kitus Indijos prin 
cams ir už gautus pinigus tarp 
pagonų steigia: bažnyčias, li
gonines, seminarijas, našlai
čių prieglaudas ir t. t.

Taigi, kam galima, patarti
na rinkti pašto ženklelius, o

liona Mikolauskaite rugs. 21 
d. Šv. Kryžiaus bažnyčioje pri 
ims Moterystės Sakramentų.

AKTA A I

domėn atkreipiami. Dažnai su
tinkama ateivius, kurie išsi
vaizdina, kad jie čia tik pa
kenčiami ir kad visos moksliš
kos ir kitos įstaigos yra tik 
Čia gimusioms ir piliečiams. 
Didesnės klaidos jie negalėtų 
padaryti. Fak,tinai švietimo 
autoritetai visuomet stengiasi 
pasiekti ateivius, surasti nau
jus jų mokinimui budus ir 
sutraukti juos į vakarines mo
kyklas.

Nėra nei vienos kitos gru
pės šioj šaly, kuri galėtų taip 
pasinaudoti švietimo paranku- 
mais, kaip naujai atvykusieji 
iš kitų šalių. Jie gali veltui 
lankyti vakarines klesas, kur

ADVOKATAI:

šiųjų švietimo dirvoj. Viešos 
mokyklos, kur mokinama vel
tui, po Švietimo Skyriaus prie 
žiūra, duoda progų kiekvie
nam siekti mokslo, arba siekti 
daugiau. Yra tam specialės kimu Lietuvos jaunimo.

voj yra taip gražu, taip ma
lonu, kad gailisi, jog ankš-1 ypatingai Lietuvos, 
čiau nevažiavo. Sako, Ameri
kos lietuviai didelę klaidų da
ro, kad nevažiuoja vakacijų 
leisti savo tėvynėn. Tenai 
ir pragyvenimas pigesnis 
ir saviškius aplankai, ir pasi- ( 
semi daug stiprybės, susipažį-j Atsišaukimas Šv. Dominin- 
sti su naujais idealais ir vei- ko, Aukštadvario, Vilnijos

V. Petrauskas.

AUKA AUKŠTADVARIO 
BAŽNYČIOS REMON

TUI.

A. A. OLIS
AIKOKATAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<601 South AshlaiHt Avenue
Telefonas Boulevard 7820

Rea. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-6. 0-8 Nedėlioj 10-12

Rea. tel. Van Buren OMO

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1929

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

dieną. Ir 0:80 Iki 0:80 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli <0th Street Chicago. III.

Re* Tel. Midway 5812

I Ofiso Tel. Victory 3687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2 3*1 i

DR. J. P. POŠKA

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue tr 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241 
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėlials 

Ir Ketvergals vakare

3133 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas ir Rezidencija 

6604 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet: Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Vlrglnla 0380

GYDYTOJA8 Dt CHIRURGAS
■uite MM 1579 Mlhraukee Av*

Tel. Brun*wlck 0624

Valandos; nuo 2 iki 7:10 vai. vak. GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
kasdien. Nedėllomis nuo 1 Iki 2 vai. 
po pistų.

DR. J. J. KOWARSKIS

klesos, kur ateiviai mokinama 
anglų kalbos.

Švietimo Skyrius taip pat 
turi anglų kalbos ir piliety
bės, klesas bile dirbtuvėje kur 
randasi tam parankumai.

Švietimo autoritetai turi die i
nines klesas ateivėms, kur ran
dasi užtektinas reikalavimas. 
Kaikuriuos atsitikimuos jų 
vaikai būna prižiūrimi, kuo
met jos lanko klesas.

Kad pagelbėjus tiems, kurie

Rap.

FILATELISTAI.

Filatelija arba pašto ženklų

krašte, bažnyčios remontui pa 
'siekė skaitytojų ausis. Štai, p. 
St. Gasparaitis (ne vilnietis) 
aukojo, $1.00.

Kas daugiau panorę tumėt 
suteikti nors ir mažiausių au-

Ofiso Tsl. Canal 1118
Namų Tsl. Lafayette 8008

DR. A. L. YUŠKA

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavltt St 

Tel. Canal 2380
Valandos; 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

Nedelioj pagal susitarimą

rinkimas prasidėjo nuo 1850j kų, o neparanku įduoti asme
m., bet lietuvių tarpe vos ke- 

įliolika rinkėjų randas. Vie-

Inok, katrie renka., renka su 
pasišventimu. Tarp jų randas 
Frances Garuckaitė, Monika 
Gurinskaitė, Kotrina Garuckai 
tė, Agnieška Gilienė, Antanas 
Stulga, Alexis Janusas ir An-

nori paduoti prašymų, kad tanas Peldžius,

niai, gali siųsti “money orde
riu” per paštų, nurodytu an
trašu.

Visų aukotojų vardai bus 
“Drauge” paskelbti ir ben
drai su pinigais bus nusiųsti 
kun. Žilinskui.

Ona Aleliunienė,
3251 So. Union Avė., 
Chicago, 1.11.

OFISAS
1900 S. HALSTED STREET

NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.

Valanda*; prieš pietus pagal sutarti. 
Namuose 2-4 po piet. ofise 8-8 V. V.

Ofiso Tel. Vlctory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago ' Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.
arU Slst Street _____

Office; 4459 S. California Avė.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai., vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

Tel. Lafayette 6793

DR. A. J. JAVOIŠ

Tel. Hemlock 8161

TOWN OF LAKE

DR. V. S. NARYAUGKAS
' GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2488 West 89 Street
▼ai.: t—12 ryte, 1—4 p. p. 8—8 

v. v. Nedėlioj susitarus.

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

Nedėlioję pagal sutarti

, DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St." TeL Canal 6222 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

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

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

X Kai kam neaišku. Spa
lių 13 d. bus minima tik pa
rapijos jubilėjus. Bankietas 
bus parapijos naudai. Gerb. 

virš 750,000. Jie išsisklaidę po klebono, kun. Alex Skripkaus
kuomet tinkami, nežiūrint rei- ^visų pasaulį,' o neorganizuotų1 pagerbimui bus po to rengia- 
kalaujamo laiko. Užbaigus, jie yra du syk tiek, ir visi fila- ma puota.

gavus paskutines pilietybės Nuo virš minėtų asmenų 
jpopieras ir turi būti natūrali- gautus pašto ženklelius skai- 
zacijos egzaminuotojo ir teis-'giuje apie 7,000 (septynis tuk
ino egzaminuoti, įsteigtos ’gtančius) rugp. 30 d. pasiun-' 

j specialės klesos sąryšy su Dari ^iau, Tėvams Jėzuitams į Kau-
,, o T „ - Jbo Departamento Natūralia®- na11 Sol La Baile St., Room 2001 Į ,u*’

Tei. Randolph 0331-0332 vai. 9-6 cijos Biuru, kur pilietybė iš- į Garsina Lietuva
Vakarais ,. , , . . . . >,

8241 so. halsted street dėstoma. Mokiniai gali prisi- Organizuotų filatelistų yra 
įdėti bile kada, ir užbaigiaTeL Victory 0562 

7-9 V. ▼. apart Panedėlio ir 
Pėtąyėloe

JOHN B. BORDEN pauna cerGGkatų, kurį išduo- telistai stengias gauti lietu 
da Natūralizacijos Biuras ir 

(joto Bacdziunas Borden, švietimo Skyrius, ir tas certi- 
ADVOKATAS

X Šv. Kryžiaus bažnyčioje 
viškų pašto ženklelių, kurie' prie didžiojo altoriaus įtaisyta 
didžiumoj yra šviesios spalvos1 du didelį, gražus angelai-sto-

OPTEMITRISTAI

OFISAI: Į
1448 S. 49 Ct. 2924 Washlngton
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 663 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas Ir Chirurgas

f ikatas yra geriausiu patvirti-; įr gana gražiai atrodo palygi-, vylos su elektros šviesomis. 
105 W. Adam* st. Rm. 2117 nimu aplikanto tinkamumo. '

Telephone Randolph 9792 Jokios mokesties nereikalau- 
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. jama. Mokinamas elementari

nės anglų kalbos ir mokiniui 
duodama tikras supratimas 
šios šalies valdžios sistemos.
Taip pat mokinama geografi- ’ 
jos ir J. A. Valstybių istori-' 
jos.

Roosevelt 9090 

S 8 iki 9 ryte Tel. Itepub. 9900 I

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Suprantama, kad viešos va- 
[ karinės mokyklos nėra užlai
komos vientik ateiviams. Tūk
stančiai amerikonų, vyrų ir 

Valandos 9 lyto, iki 8:00 va- moterų, jas lanko kad pagili- 
kare. Seredanus ir Pėtnyčio- nūs savo mokslų arba išmokus
mis nuo 9 iki 6. kokio nors meno ar amato, 

Daug ateivių, besimokindami} 
amatų klesose atranda, kad jie 
padidina savo kalbos turiniu-1 

[gumų naujais žodžiais.

Dauguma, kurie norėtų nau-

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

4661 S. Ashland Avė. (2 lubos) ldotis ta «era Amerikos viešų 
vakarinių mokyklų sistema, ne 
žino kur eiti ir kaip užsire 
gistruoti. Jie turėtų nueiti į 

i artimiausių mokyklų, ir jei jie 
bijosi kad jų paklausimai ga
li būti nesuprantami, jų laik
raščių redaktoriai tame mies
te visuomet bus pasirengę 
jiems nurodyti ir duoti reika- 

Įlingu pataririių. Atsiradus ke
blioje padėty, galima kreiptis 

Į J viešąjį knygynų. Dideliuose 
miestuose vieši knygynai vi- Į 
suomet laiko darbininkus ku
rie supranta ir kalba kitomis 

I kalbomis.
F. L. L S

Telef. Boolevard 2800 
RESIDENCIJA: 

8515 So. Rockwell Street 
Teist Republic 0728

J. P. WAITGHUS
ADVOKATAS

Nuo 9:80 Iki 1 vai.
127 N. Dearborn Street 

Room 888 
Tel. Fr*nklin 4177 
Nuo 8 IMI I vakaro 

92 E. 107 St,, Katnp. Michigan Are. 
Tel. Puliman 6950

Telephone Central 6921

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalle Straet 
CHfCAGO, ILLINOIS 

Nuo 8:20 lkt I vak vak.
Lecal Office; 1900 So. Union Av* 

TeL Roosevelt 8710 
VaL nuo < iki 9 vai. vak.

PATS SKAITYK IR KITUS 
PARAGINK SKAITYTI 

“DRAUGI”.

DR. VAITUSH, 0. D.
REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėllomis
Susitarus

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6668

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 S. Arteslan Avė. 

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

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 6918

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

Ofiso valandos nuo 1 liti 3 po 
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare 

Rea. 8201 K WALLACE STREET

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimą kuri* 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
mo, skaudamą aklų karšti. Atltal 
sau kreivas akis, nuimu cataractu* 
Atitaisau trumpą regyste Ir tolimą 
regystę.

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

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomis nuo 10 ryto lkt 
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DBNTISTAI
Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
D E N TĮSTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt SL)

Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare

OR. CHARLES SEGAL
Perkėlė sa.vo ofls^ po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

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

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 Iki 12 

TELEFONAS MWWAY 2888

Tel. Boulevard 1401

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

3343 SO. 1LAJJSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

7—9 vakare

OR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Ai Esmi Nekaltas Prasidėjimas

(Kovo 25, 1858)

BRIGHTON PARKO MARIJONŲ REM. 35 SK.

..... . i Rengia . -

SMAGŲ IŠVAŽIAVIMĄ
SU LIETUVIŠKAIS ŽAIDIMAIS IR PRAKALBOMIS

e

RUGSĖJO-SEPT. 22,1929
CHEENAUSKO DARŽE

79 Archer Avė., Justice, Dl.

Liurdo Švenč. Panelės Koplytėlės pastatymai ant 
Marijonų Lotų Sv. Kazimiero kapinėse 

Pradžia 12 vai. dienų Įžanga 50e.

25 METU PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aktų

JOHN SMETANA, 0. D.
0PT0METKISTA8

Tel. Bmnsirick 8824
DR. A. J. GUSSBN

Lietuvis Dentistas 
1878 MILW AUKSE AVENUB

Valandos* 8-18, 1-8. 8-8:88 
lekmadlenlals ir trečiadieniai*

■ual tarimą.

Ekspertą* tyrimo aklų Ir pritaikyme 
akinių

1801 South Ashland Avenne
Platt Bldg.. kamp. 18 SL S auklta* 

Paatebėkit mano iškaba*
Valande* nne 9:<0 ryto Iki 8:88 va
karo. Šaradomis nuo 9:89 Iki 12 V. 

rytn, Nadėitemts nėra skirtų
' valandų. Room S.

_,t Phoa* Canal 6618

Tel. Lafayette 8888

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

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

Gerai lietuviam* žinomas per 28 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris. I

Gydo stalgias ir chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokiu* 
elektros prietaise*

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 —— u pietų ir 
nuo 6 Iki 7:80 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8110 Re* So. Phore 
2238, arba Randolph 6800.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną. 
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nuo 10 Iki 12 dieną.
Nuo 2 Iki 8 po pietų.
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CHICAGOJE
ŽINip-ŽINELĖS krutijusių Chicagos socialistų 

garsinta “Lietuviška valan
da,” per radio labai mizernai 
praėjo. Dainavo tūla Salavei- 
čikiutė ir vyrų kvartetas. Be-

X Pereito pirmadienio va
kare West Side sąjungietės 
pas pp. Sakalus buvo surengu- garsįn(jamį saVo kromelį so-
sios va karei į-suprizų p. Saka- 
lienei pagerbti. Be vietinių 
sąjungiečių, buvo ir viešnių 
iš Cicero, Bridgeporto ir West- 
ville, 111. Vakaras praleista 
gražiai ir Sakalienė apdova
nota.

X Rūgs. 16 d. jižymns west- 
sidiečiai pp. Krotkai savo na
muose buvo surengę šaunių 
vakarienę, kurioje dalyvavo 
Aušros Vartų parap. klebonas 
kun. Draugelis, vikaras kun. 
B. Vitkus,. “Draugo” adm.

cialistai užtęsė laikų ir pas
kutinė Salaveičikiutės daina 
tapo nutraukta.

X Tenka girdėti, kad Į tų 
socialistinę “lietuviškų valan
dų” yra pakviesti ir katalikai 
dainininkai pp. Kudirka, Po
cienė, Janušauskienė ir kiti. 
Ar jie dalyvaus, neteko patir
ti.

X Reikale pikniko, kuri 
rengia Brighton Parko Mari
jonų Rėmėjų 35 sk. sekmadie
nį rugsėjo 22 Černiausko dar

kun. Dr. Matulaitis, pp. Saka-I-^ įvyko du snsirinkimai Vie-
lai ir Lenkauskai iš Marąue
tte Parko.

X “Dainos” choras neužil
go pradės savo veikimų. Jau 
nustatyta sezonui programa. 
Choro repeticijoms stengiamų- 
si gauti Gage parko viešoji 
auditorija prie 55 ir So. AVes- 
tern Avė.

nų laikė pikniko busiančios 
šeimyninkės, o kitas-pas pirm. Į 
J. Valskį. Jieva Rudienė, 
.Morta Anužienė ir B. Gotau- 
tienė bus restorano vedėjos. 
Joms pagelbės narės iš Apaš
talystės dr-jos, Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Šv. dr-jos ir 
Moterų .Sųjungos kuopos. Pa- 

X 1 ei eitų antį adienį labai 'aig^^jo, kad darže piknikui
didelėmis raidėmis nusiban-

GRABORIAl:

S. D. LACHAMCZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt >615 
arba 2516 
1814 W. 23rd Plaee 

Chicago, IIL

J. F. RADZIUS

jau viskas prirengta — “strai 
kieris” jau užriktuotas, Rūtų 
darželis “žaliuoja”, visas dar
žas prirengiamas, salė išpuo- 
šiama. 50 Brighton Parko biz
nieriai užsirašė vykti į pikni
kų. .

X Ciceroj pas Marijonų Rė
mėjų 21 skyriaus rašt. A. J. 
Janušauskų įvyko susirinki
mas brightonparkiečių rengia
mo pikniko reikale. Pasiseki
mo pikniko komisijon išrinkti 
pasidarbuoti J. Grybauskas, 
Mart. Urba, K. Žilvitis, J. Ma- 
tekaitis, A. J. Janušauskas,

PRANEŠIMAI,
Labdaringos Sąjungos Di

rektorių susirinkimas įvyks 
ketverge 7:30 vai. Ligoninė
je, 2700 W. 69th Str.

A. Rabačauskas, M. Dambrau
skas, dvi Elenos prie lietu
viškų saldainių, Anastazas 
Valančius ir visas žemaičių 
choras, lietuviškas vengras, 
kurs dabar apsigyveno Cice
roj, ir išrinktas A. J. Janu
šauskas pakviesti gerb. kun. 
Vaičiūnų su prakalba, J. Moc
kus, “Draugo” agentas prie 
tikietų. Pasirodo, kad Ciceros 
veikėjai ir biznieriai yra pa
sirengę uoliai paremti pikni
kų. Povilas Putrimas, bučeris, 
pirmutinis stoja talkon.

X Šįmet prirengiamoje Chi
cagos vyskupijos Quigley se
minarijoje iš Šv. Kryžiaus pa
rap. lankosi penki vaikinai: 
Janušauskas, Jurkus, Belec
kus, Lauraitis ir Martišius.

X Rūgs. 15 d. mirė a. a. 
Pelagia Galkauskienė. Iškil
mingos laidotuvės įvyks rūgs. 
18 d. iš Šv. Kryžiaus bažny
čios.

mingas šv. Mišias atlaikęs ^už 

Velionės sielų', klebonas jau
triu Dievo žodžiu paguodė su
sirinkusius, išdėstydamas, jog 
“tikintiesiems, Viešpatie, gy
venimas pasikeičia, bet nenyk- 
ta”.

X Šiandien vakare Aušros 
Vartų parap. svetainėje Vyčių 
24 kp. susirinkimas.

X Nekalto Prasidėjimo mer 
ginų draugija ir Vyčiai ren
kasi Aušros Vartų parapijos 
bazare tinkamų dienų , Westsi- 
dės jaunimo vardu parapijos 
naudai pasidarbuoti. Daugu
ma mano, kad tinkamiausia 
d-iena bus sekmadienis, 29 
rugsėjo.

X Aušros Vartų vyrai ir 
moterys ir šv. Kazimiero vyrų 
ir moterų draugijos parapijos 
bazare pasiskyrė darbuotis at
einančiame šeštadienyje ir sek Kaip teko patirti, ministe- 
madienyje, t. y. 21 ir 22 rugsė-l rių kabineto priimtas nauja- 
jo. sis universiteto statutas ir nu-

X Rvt vakare Aušros Vartų matyt°8 reformos isakyta
n , kdyti. Ar bus vykdomi visi

parapijos svetainėn 8 valandų ,
, .. , . kabineto numatyti pakeitimai,

visi westsides draugijų atsto- , , , .v, „f ,,
. . . ,kol kas neaišku. Tas klausi-

vai, kurie dalyvavo 19 Fede-:
mas paaiškės siomis dienomis,

KOMUNISTAI KAUNE 
NORĖJO PATRIUKŠ

MAUTI

Suimti 33 asmenys, iŠ kurių 
28 žydai

Kaunas, IX-1 (Elta). Rūgs. 
1 d. 1 vai. 20 min. “komunis
tų jaunimo šventės” proga 
prie Kauno kalėjimo mėgino 
susispiesti grupė komunistų. 

Tačiau manifestacija pradėti 
jiems nepavyko. Kriminalinės 
policijos valdininkai suėmė 33 
komunistus, jų tarpe 28 žy
dus. Visos suimtosios 14 mo
terų — žydės. Pas vienų žy
dę rasta raudona vėliava su 
komunistiniais obalsiais.

VYKDYS UNIVERSITETO 
REFORMAS?

racijos Seime, kviečiami į ber 
taurinį posėdį, kad aptarti mu
ši} vietinius reikalus.

kai sugrįš į Kauną R. Prezi
dentas. “R.”

WEST SIDE BAZARAS.

X Trečiadienio rytų Auš
ros Vartų bažnyčioje Valoniai 
minėjo metines a. a. Domicėlės 
mirties sukaktuves. Ant visų 
altorių degė žvakės ir, iškil

SUNEOALEJO KUN. 
A. BALTUTIS

UŽMUŠTA 10 LIETUVOS 
ŽYDŲ

A.
i.L «

Gimimo Panelės Šv. parap. 
klebonas kun. A. Baltutis su- 
negalėjo ir randasi Šv. Kry
žiaus ligoninėj.

UŽMUŠĖ DU KAUNIŠKIUS 
RABINUS? -

Per arabų susidūrimus su 
žydais Palestinoj esu užmuš
ta apie 10 Lietuvos žydų. Jų 
tarpe užmušti du Slabados ra- 

'binai. Apie tiek pat guli su

žeistų Palestinos ligoninėse.

u; o

SKOLINA PINIGUS. DARGIS OOMPANY
Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus dėl Budavojlmo lr Tai

symo Namų. Taip gi dėl atnaujinimo senų Morgečių. Mes Tarpinin
kaujame Inšurance Kompanijoms lr Spulkoms. •

Inšuriname automobilius, namus tr kitas nuosavybės. 
DARGIS COMPANY

2 1.>6 West flVtli Street Telefonas Hemloek 6060

Palestinos įvykius Lietuvos 
žydai seka su didžiausiu su
sidomėjimu. “R.”

R A MO VA
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Utarn., Ser. ir Ketverge 
Rugsėjo 17, 18 ir 19 

“WONDER OF WOMEN” 
Pėtn. ir Sub. Rūgs. 20 ir 21 

“BLOCKADE”
Vitaphone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai
nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

IŠNUOMUOJAMAS KAM
BARYS.

Gražioj Marąuette parko a- 
pylinkėj,. netoli parko išnuo- 
muojamas gražus kambarys. 
Klauskite telefonu: Hemloek 
1006 arba “Draugo” Redak

cijoj.

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių auk
sinių lr sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados 
radio, planų rolių, re
kordų lr Lt. Taisau 
laikrodžius lr muslkoe 
instrumentus.

Del geriausios rųšies 
llr patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši- 
alų, sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

‘*BX” Elektrikai išvadžiojimui dra- 
tas tik ............................... 4% c, pėda

Del marinavojimų stiklai ųuorti- 
nlal .......................... .................. 89c. doz.

St Louis "Dutch Boy” whlte 
lead 100 svarų .......................... $11.50

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

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, III. 
Telefonas Lafayette 4689

i

(VAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANCIONIS
Buvę* vedėjas Bridgeport Palntlng 

* Hardware Co., dabar perėtai visų 
blsnj 1 savo rankas lr duos visose šio 
blsnlo šakose pirmos klesos patar
navimų.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 
CHICAGOJE

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

op.’sas
448 West 18 St. 
Tel. Canal 6174 
SK IRIUS: 8238
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4088

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes nutari
me išlaidų užlaikymui 
•k yrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenne

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 lr 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero ?794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Te*. Boulevard. 3201

ADOMAS TAURAS
mirė rūgs. 16, T929 m. 5:25 
vai. vaje. 46 įmetu amžiaus. Ki
lo iš Vilniaus Red., Trakų Ap
skričio, Dorsunišklo Parap. Gln 
tekiškių Kaimo. Amerikoje iš
gyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Kastanciją, 2 dukter] 
Prancišką ir Stanislavą, 2 sū
nų Edvardą ir Albertą. Svoge- 
rl Zigmantą Markūną, brolia
vaiki Zigmantą Taurą lr gi
mines. A. a. Adomas buvo na
rys dr-stės Runų Lietuvos Va
karuose.

Kunas pašarvotas 6930 So. 
Talman Avė. Laidotuvės Jvyks 
Subatoj rūgs. 21 d. Iš namų 
8 vai. bus atlydėtas J Gimimo 
Panelės Šv. par. bažnyčą, ku
rioj Jvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kaaimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
moteris, dukterys, sunai, 

švogerls, broliavaikis ir giminės 
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Skudas. Tel. Roosevelt 7532.

Kai kurie Kaulio laikraščiai 
rašo, kad per "žydų muštynes 

Palestino j arabai užmušė du 
žymesnius Slabados rabinų 
akademijos narius. Sužeistųjų 
tarpe Lietuvos žydų yra ke
liolika. Sunkiai sužeistas ir ne
seniai Lietuvėj' lankęsis dr. 
Wolfgang voji AVeisl. “R.”

TAI BUVO “VESTUVES”

Rugp. 28 d. vienam Zapyš
kio traktieriuj ėjo jaunaved
žių vestuvės. Vestuvininkai 
tiek įsilinksmino, kad greit 
prasidėjo tikros riaušės. Re
zultate pasmaugtas ant tvo
ros Kauno hidrometrinės pa- 
rt. valdininkas VI. Digrys 24

w. Ilū >>
m. amžiaus.

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patarr.avlmą.
Pa4ajrnavlma» 

visose Chlca 
gos dalyse 1> 
priemlosčuose 
Grabai pigiai

net už $26 
OFISAS8238 South 

Halsted St
Victory 4088 

88

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 Weit 46th Street

Kampas 46th Ir Paulina Sta. 
Tel. Blvd. 6208

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai lr pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Had'.ey Lic.

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 3161

=?==

SOUTH SIDES BARBENAI

2650 West 63rd St. Chicago.
Tel ef onas ŲEMLOCK 8384

Palnters A Decorators 
J. 8. Ramancionis, savininkas
3147 So. Halsted Street

TeL Victory 7281

4424 No. RockweU St. 

Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRARORIUk 

Ofisas:*
4488 8. MAR8HFIELD AVENU1 

Tel. Boulevard 9177

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE

Chicago, UI.

AGNIEŠKA ŠLAJIENĖ
‘ (Po tėvais Oesnakaitė)

mirė rūgs. 17, 1929 m., 8:18 vai. vak. 45 metų am
žiaus. Kilo iš Panevėžio Apskr., Šeduvos Par., Kau- 
lakiškių Kaimo. Amerikoje išgyveno 26 metus.

Paliko dideliame nuliudime vyrą Povilą, 2 dukterį 
Valeriją ir Oną, 3 sūnūs Vincentą, Feliksą ir Stanis
lovą, 3 seseris Anelę Novickienę, Oną Prospevičienė, 
seserį Jeramiją (Sv. Kryžiaus vienuolę), brolį Joną 
ir gimines, o Lietuvoj 4 seseris Veroniką, Apoloniją, 

Elzbietą ir Bagomiliją.
Kunas pašarvotas 342 E. 157 St. Harvey, III. Laido

tuvės įvyks Subatoj, rugsėjo 21. Iš namą 8 vai. bus 
atlydyta į Sv. Kazimiero par. (Chicago Heights) 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę:
vyras, dukterys, sunai, seserys, brolis ir gimines.

Laidotuvėms patarnauja grab. Eudeikis, Yards 1741,

Jei indomauji Real Estatu, 
tai pasitark su manim. Dabar 
laikas pirkti ir aš galiu jums 
sutaupyti laiką ir pinigus. 

Duosiu pirmus ir antrus mor
gičius be jokio extra primokė- 192 

jimo. »

6 kamb. medinis namiukas 
Brighton Parke, arti Crane 
Co. Extra lotas. Apšildomas. 
Išbrukuota jėla. Įmokėti $1,- 
000, likusi kaip renda. Kaina 
tik $5,500.00.

6 flatų namas po 4 kamb. 
Geroj padėtyje. Įmokėti $1,- 
000, likusi, kaip renda. Kaina 
tik $5,000.00.

6 kamb. medinis bungalow 
ir 1 akeris žemės. Vieno karo 
garadžius ir vištinyčia. Puiki 
padėtis. Arti strytkarių lini
jos. Priims į mainus kitą pro- 

pertę.

Modemiškas 4 flatų namas 
po 4 kamb.

Gražus 6 flatų plytų namas 
3-4 kamb. ir 3-5 kamb. Sty- 
mu šildomas. Visi išrenčtuoti., l t
Gera transportacija. Mainys 
arba ims jūsų tuščią lotą kai
po dalį, įmokėjimo.

HENRY KOPLEWSKI 
4018 Archer Avė.

Laf ftlette 9305

ŽEMIAUSIOS KAINOS 
MUSŲ ISTORIJOJ

Visas musų stakas vartotą 
troką turi išeiti, veik visokią 
padarymą, visokią modelių,

visokią kainą:
1927 Chevrolet % Ton Panel

9195
Dodge Brothers % Ton Panel

, 9485
192 7 Ford Vj Ton Panel

9135
1929 Chevrolet 3 Door Dellvery 

9525
1926 Reo l’.į Ton Panel 

9345
DASHIELL MOTOR CO. 
2522 So. Michigan Avė. 
2556 So. Wahash Avė.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama

7217 S. Oaliforaia Avenue
Telef. Hemloek 5598

Telefonas Canal 7888

PETRAS CIBULSKIS
lfallavojlmo Kontraktorius 
Datų Ir Popleros Krautuvė 9894 8. LEAVITT ST. Cllcago

Savininkas turi parduoti 
modemiškus rakandus 4 kam
barių, gerame stovyj, 60 dienų 
vartoti. Už $475 gausi 3 šmotą 
parloriaus setą, nuo kandžią 
garantuotą, 8 šmotą stalavo- 
sios setą, 4 šmotą miegamo
sios setą, 5 šmotą stalo setą, 2 
Wilton divonus 9x12, maži di- 
vonai, lempos, paveikslai, vei
drodis. Tikras bargenas. Mu
su nugabenimas. Parduosime i 

skyrium.

Mrs. WINNER 

8228 Maryland Avenue 

Imas apt., ties Cottage 

Grove Av. Tel. Stewart 1875

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namą Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockvrell Street

Tel Boulevard 9814:
M. YUSZKA & CO.
PLUMBING A HEATIMG 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla 

4894 80. PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vienų dienų. 
Perkame real estate kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 9500,000 08 
8804 80. KEDZIE AVENUE 

Tai. Lafayette 6788-6716

Už $3,600 nupirksi 5 kam
barių namą Belmonte arti 
i)owners Orę ve. Lotas me
džiais apaugęs — '60x266. Ma
tyk O’Reilly priešais Belmont 
stotį. Tel. Downers Grove 

8092 Y 1

RUDENINIS IŠPARDA
VIMAS

Papigintomis kainomis par
duodame maliavas ir kitokius 
musą Store esamus daiktus.

Kviečiame pasinauduoti.

V. PAUKŠTIS
Maliavos, aliejai, stiklas 

2701 West 47 Street 
Telef. Lafayette 1237

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

Loans & Immrance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus, Farmas
Blanius visokios rųšies
Nėra skirtumo
Aplellnkės tr kur yra lr kas yra.
Perkam notas 2nd morgage lr pa

rūpinant 1, 2nd m-orgage lengvoms 
Išlygoms.

Teisingas lr greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455


