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Katalikai pasaullonya turi kilnų nldavinį, — (neiti 1 lelmynaa Ir 1 vi
suomene Kristaus molui*, atnaujinti
įmonių dvasi*. Jėzaus Širdies vlelpatavlmaa milijonų širdyse — tai musų
užduotis. “Draugas" padės Jums tų
apaštalavimo
darbų atlikti.
Užtat,
skaitykite Ir platinkite “Draugų.**

"Draugas** atstovauja organlsuotų
katalikų minti, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sujungus, para
pijas Ir lietuvių kolonijas. "Draugas**
džiaugiasi didele katalikų parama Ir
nork kad toliau pasilaikytų Ue prle-
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BRITANIJOS DARBO PARTIJA
KOVOM RADIKALUS

KARO LAIVYNO NAUJAS METALINIS ORLAIVIS

Telefonas: Roosevelt 7791

METAI-VOL. X!V

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
UKRAINIEČIAI NUSTOJO imtas

ukrainietis studentas
Terečuk. Tą pačią dieną 9
KANTRYBES
M
vai.
vak. įvyko didelis spro
■1
.fDidžiuliai atentatai Lvove gimas parodos direkcijos na
AFGANISTANE ATNAUJINTI DIDELI
me. Namas visiškai sugriau
prieš lenkus
MŪŠIAI UŽ ŠALIES VALDYMĄ
tas ir buvusieji jame 4 direk-,
Pastaruoju metu lenkai pa cijos nariai buvo sužeisti. Šio
,y :
sižymėjo ypatingu savo žiau- atentato kaltininkai nesuras
*
!
!
rumu okupuotoje Ukrainoje, ti. Veik tuo pačiu laiku geleS
M
j Visi dar labai gerai atsimena1 žinkelio stoty kilo gaisras ir
lenkų darbus praeitų metų la- Į gaisro gesinimo metu buvo
pkričio mėn. 1 d. Lvove, kada sugriauta dideli papuošimo
FRANCIJA IEŠKO SAVO LAKŪNŲ,
■ taip žiauriai buvo išniekinti vartai, kuriuose be to buvo už
JI
; ukrainiečių karių kapai. Š. m. kabintos parodos reklamos.
SKRIDUSIŲ Į SIBERIJĄ
j birželio mėn. dar baisesnių
Šių visų Įvykių Lvove at
i žiaurumų atliko Teznopoly, mosfera be galo Įtempta, visi
DARBO PARTIJA PRIEŠ f JAPONIJOS NUSISTATYįkur iškasę karininko Mykolo įsitikinę, kad tai darbas stip
RADIKALUS
MAS LAIVYNŲ KLAUSIMU
. x
.
’Galogo karstą ištraukė lavo- rios organizuotos rankos, ku
Šis nedidis metalinis Am. J. VajĮštybiif karo laivyno orlaivis ZMC—2 nesenai is,
ir kojomjs
. . ; vj_
BRIGIITON, Anglija, spal.
TOKYO, spal. 2. — Japo-, Detroito nuskrido į Lakehurst stotį. Atvaizduojama, kaip orlaivis viršumi stoties pa-|giškai sutriuškino. Be to, le- ri nustojus kantrybės ryžosi
nusikratyti jungo.
“R.”
2. — Darbo partija turi suva nijos valdžia paskelbė, kad i lengva oru čiuožia.
I nkai moka taip pat griauti ir
žiavimą, kuriam dalyvauja busimoje karo laivynų maži-1
Berlyno majoras Chicagoj j bažnyčias, kad neduotų gali- JONAVOJ SUDEGE DEG
kuone visi ministeriai.
SCHWAB SAMDĘS
nimo konferencijoje* ji griež
muino ukrainiečiams pasimelsTUKŲ FABRIKAS
SHEARER’J
Chicagon atvyko Vokietijos
Raip
galima nurody.
Radikalai delegatai, kurie tai stovės už didesnę sau lai
sostinės Berlyno miesto ma ti sugriautą seniausią bažny Rugsėjo 10 d., vakare Jo
atstovauja “International La- vų proporciją (ratio) ir prie
AVASHINGTON,
spal.
1.
—
PAKLIUVO
j
POLICIJOS
šinsis
narūnų
panaikinimui.
joras Gustavas Boess. La čią Perlovičio kaime. Nieko navoj užsidegė degtukų fabri
bor party”, reikalauja, kad
Senato
komitetas
vakar
iš
RANKAS
Be
to,
Japonija
yra
priešin

Šalie viešbuty šiandie jam nuostabaus, kad už tokius ne kas. Gaisras likviduotas tik
darbo partija, kuri yra šian
klausinėjo
Shearer
’
Į,
kurs
šios
ga
karo
laiku
prekybos
laivus
ruošiamas pokylis. Jį vaišina girdėtus darbus lenkai susi per 3 valandas. Gesino Jona
die valdžioje, pradėtų vykinti
šalies
laivų
statytojų
buvęs
Charles
Morton,
29
m.,
kurs
keisti
karo
laivais.
“
Chicago Ass. of Commerce.” laukė iš ukrainiečių atentatų. vos ir Kauno gaisrininkų ko
įvairias socialistiškas refor
pasiųstas
į
Genevą
karo
lai

nesenai
paliuosuotas
iš
Joliet
mas, vįsupirmu iškėlus kovą
Juk iš tikro reikia be galo di mandos. Nuostoliai siekia 10,AFGANISTANE DIDELI vyno reikalais, būtent, budėti, kalėjimo, įsilaužė nakčia į Gaisrų apsisaugoti savaitė
kapitalui.
delės kantrybės, kad pakęstų 000 litų. Gaisro priežastis ne
kad karo laivynas nebūtų ma vieną valgyklą vidumiesty.!
MŪŠIAI
Illinois
valstybės
gubernapanašius
žiaurumus. Ta kan- žinoma. Sudegė džiovyklos
Bet darbo partijos vadai
žinamas, bet didinamas.
Tenai jis skaniai pavalgė ir1
skyrius. 'Turtas buvo- neap
tuos reikalavimus griežtąi at- i
Į PESHAWAR, Indija, spal.} Andai milionierius Schwab pradėjo il»fbL.iJtir. aplink “sei- torius Emmerson paskelbė at- trybė dalimi jau trūko, apie draustas.
“R.”
meta. Be kitko darbo partijo
2. — Anot žinių, Afganistane komitetui liudydamas užgynė, fą.” Ėmė laiko. Visgi atidarė liepimą, kuriuomi savaitę ką liudija įvykiai Lvove. Leir rado tuSčiį. '
'
j tarP sPali« 6 ir 12 d- skiria nkų vyriausybė kasmet šiuo
je iškeliami sumanymai išsi
į vedami kruvini mūšiai tikslu kad jis turėtų ką-nors bendra
laiku Lvove rengia dideles VISUOMENE PRIEŠ TEO
žadėti soeialistiško vardo ir
Tad pasiėmė savo įrankius KalsrM opnsaugojinn.1.
i pašalinti plėšiką Bacha Sa-1 su Shearer’iu. Gi dabar Sheaprekybines parodas. Tokią pa LOGIJOS FILOSOFIJOS
su socializmu nesiskaityti.
1 kao, kurs užėmė emiro sostą.i rer išpažino, kad be kitų ir, ir ramiai sau ėjo laukan per
FAKULTETO SUSIAU
BUS IŠNAIKINTI KASYK rodą jie surengė ir šiemet ru
Selnvab ji parsamdęs vykti į <luris- Lauke
laukė ,r>'s P0'
Jo
priešui
briaujas
ant
so

gsėjo 7 d. Įvyko atidarymas.
RINIMĄ
LOSE SPROGIMAI
FAŠISTŲ PARTIJOJE
licmonai ir jį sučiupo.
Geneva.
stinės
Kabul.
Daro
pažangos
Lenkai
pakvietė
iš
Paryžiaus
ATMAINOS
Leščių katalikiškos organi
ir Sakao, matyt, turės dumti1
, DENVER, C'olo., spal. 2. —! parlamento atstovus, kad pašoferis pakliuvo
SAUSŲJŲ
TIKSLAS
i Colorado anglių kasyklose [ rodytų užsieniui, jog okupuo- zacijos prisiuntė raštą J. E.
Ministe-1 su savo šalininkais.
ROMA, spal. 2.
ATSIEKIAMAS
Nežinomas automobiliu vaišnaikinti dažnus sprogi-;tose sostinėse viskas ramu ir Respublikos Prezidentui, J. E.
rių pirmininkas Mussolini fa
žiuotojas suvažinėjo gatvėje inai, nuo ko žūsta daug dar- J gyvenimas eina normalėmis Ministeriui Pirmininkui, J. E.
šistų partijos didžią jai tary FRANCIJA IEŠKO SAVO
AVASHINGTON,
rūgs.
30.
P. Miller, 60 metų, ir nei ne- bininkų.
i vėžėmis. Pirmoj eilėj svečiai Nuncijui Bartoloni ir J. T.
LAKŪNŲ
bai pranešė, kad pačioje tary
Sausieji fanatikai ilgas lai- sustojęs nudūmė.
, Iškeltas sumanymas anglis! atvyko į Vilnių. Čia lenkai ne Lietuvos Arkivyskupui Metro
boje narių skaičius sumažina
mas ir partijoje kai-kurios
PARYŽIUS, spal. 2. —: Į- kas puolė ambasadas ir pa-1 Sale užmušto žmogaus gat- kasyklose skaldyti ne sprogs-', rdamies iš kailio įtikinėjo pra- politui prašydami neleisti su
atmainos (reformos) Įveda-, žymus Francijos lakūnas D. siuntinybes už perliuosą svai- vėjo policija rado miestinį au- tan('*.įa medžiaga iš ko pakjla'nuūžus, kad Vilnius nuo senų siaurinti Teologijos-Filosofi
Coste su M. Bellonte praeitą giųjų gerymų vartojimą, taip tomobiliui išduotą ženklą (ta- nelaimių, bet suspausto oro senovės yra lenkiškas miestas, jos fakulteto.
“R.”
(Lenkai specialiai tam iš VarI penktadienį išskrido į Toli kad tų gerymų dalis tenka net g’ą). Tuomi einant policija prietaisomis.
greitai surado važiavusį auto-I Sakoma, į visas kasyklas bū- šuvos atgabeno daug kariuo- PROHIBICIJOS ĮSTATY
1AIKINA SENUS KARO muosius Rytus per Rusiją ir bootlegeriams.
sianti įvesta to suspausto oro menės ir įvairių valdininkų,
Siberiją. Paskutiniu kartu a- Kad sausuosius nuraminti mob’bu žmogų.
LAIVUS
MO PATIKRINIMUI
ir patenkinti, kai-kurios am-' Pasirodė De Luxe automo- sistema.
------------ įbu buvo matomi skrindant per
kad svečiams esant Vilnių pa
basados ir pasiuntinybės iš- bibaus šoferis J. Curry. Sudarytų lenkišką.
SYDNEY, N. S., spal. 2. — Vokietiją.
WABHINGTON, spal. 2. —,
Remiantis ekonomiškais pag-| Vakar .g Magkvog pftduota sprendė savo turimus • svai- ^m^as mėgino sakyti, kad jo
KARININKAI ATLIEKA Į Iš Vilniaus svečiai nuvyko Prohibicijos įstatymas nepilt
rindais, Australijos valdžia nepatvirtintų žinių, kad skri- giuosius gerymus stipriai už- automobilius tuo laiku buvęs
POLICIJOS PAREIGAS
Į Lvovo parodos atidarymą. domas taip, kaip reikėtų jį
pavogtas. Tai tuščias pasitei
išsprendė iš tarnybos pašali ndą lakūnai matyti Siberijos rakinus laikyti.
' f Tą dieną ukrainiečiai surengė pildyti. Prezidentas Hoover
sinimas.
nti keturis didelius savo karo padangėse.
AAASHINGTON, spal. 2.
eįję atentatų. Kada sve- tad yra nuomonės, kad įstaty
laivus (destrojerius), kurie yPASISAKĖ KALTU
Fort AVashington komendan- gjus sutikęs Lvovo policijos mas ar tik nereikalingas per
Žibalo jiem galėjo užtekti
Naujas pirmenybės siekimas tas majoras 1 atcli su kitais direktorius Kliote su savo ad- taisymo.
ra keliolikos metų senumo.
tik 50 valandų. Tad negalėjo
Sky Harbor padangėse iš karininkais puolė tris įtaria- ^tantu automobiliu važiavo
Tad sakomo įstatymo pati
pasiekti tolimos Siberijos plo NEAV YORK, spal. 2. —
naujo skraido lakūnai orlaiviu mus saliunus. Areštavo 2 vy- ig stoties jo automobilis susi.
PRIIMTAS KATALIKŲ
Milton
Alter,
17
m.,
vienos
krinimui jis paskyrė advoka
tų be nusileidimo.
“We AVill” tikslu siekti pir- rus^ ir moteriškę, paėmė ne- dūr^ gu kįtu autOmobiliu ir
BAŽNYČION
mainybos
firmos
patarnauto

tą McNabb iš San Francisco.
Francija panaudoja radio
jas, kurs prakišo 512,000 do- menybės — kuoilgiausia skra- mažai svaigalų.
.policijos
direktorius
buvo
suJis suras, ko įstatymui trūk
lakūnų suradimui.
lerių apsaugos poperomis, tei- j°ti be sustojimo. Šiuokart laDUBLINAS, rūgs. 30. _
Forto "VVashington apylin- nkiai sužeistas ir negalėjo da- sta ir tada tas klausimas bus
sme pasisakė kaltu. Išėmus kūnai nėra žinomi.
Katalikų Bažnyčion priimtas
kėse karininkai sakosi kovoju i lyvauti parodos atidaryme, patiektas Kongresui.
KILĘS NEŽINOMAS
50,000 dol., visos kitos pope-*
------------------Įžymus airis, buvusis protes
saliunus, kad tuo būdu apsau- Automobilių susidūrimas buvo
MARAS
ros atgautos. Ieškomas kaž-1 Cobb išteisintas ir pagirtas
tantas, P. C. Dr. Lacy O’Magoti savo kareivius nuo nuo specialiai suruoštas, nes kito PLATINKITE "DRAUGĄ'
koks Carl Foreman, Alter’io! B* Cobb’ą, MeVicker teatro
lionv.
HAGA, Olandija, spal. 2. —
dų vartojimo.
automobilio šoferis laiku iš
sėbras.
manadžerio padėjėją, kurs nušoko ir pasislėpė, o automo CHICAGO IR APYLIN
Javoj žmonių tarpe kilęs kaž
_ ___________
šovė plėšiką, koronerio teisDU POLICMONAI KA
koks maras. Į praeitus du mė
KILUS KAŽKOKIA LIGA bily rasta įvairių sunkių dė KES. — Išdalies debesiuota;
PAIMTAS BRITŲ LAIVAS maa ne tik i8teisino, bet <*ar
LĖJIME
žių, kad tuo būdu susidūrimas maža temperatūroje atmaina.
nesius virš 500 žmonių 'mirę.
SU SVAIGALAIS
P®#*"*DANVJLLE, III., spal. 2.
FOND DU LAC, Wis., spa turėtų didesnės pasėkos. Po
NE W YORK, spal. 2.-' N“ P*"*“8 ligSi°‘
— Teismas nubaudė kalėjimu
ATIDARYTA ANGLIŲ
lio 2. — Kai-kuriuose "VVisco- parodos atidarymo, kai pre
PINIGŲ KURSAS
Nassau policija pagrobė du
___________
po 8 mėnesius du policmonus
nsino valsčiuose kilusi kažko kybos ir pramonės ministeris
KASYKLA
troku, prikrautus svaigalų, ir
Policija ieško Miss Magda- kia vidurių liga. .Keli tflks- Kviatkovskis su vaivada Ge- Lietuvos 100 litų
už prohibicijos įstatymo per
$10.00
JOHNSTON CITY, Ilk, spa areštavo 9 vyrus Woodmore, Ienos Hoh, 17 metų, 4959 Bar-ltančiai žmonių sergif ir vienas lukovskiu važiavo namo, į juos
žengimą.
Britanijos 1 sv. sterL 4.85
lio 2. — Atidaryta Old Ben L. I., miestely. Paskiau pa- ry ave. Turima žinių, kad ją miręs. Spėjama, kad gal nuo buvo norėta mesti bomba, bet Francijos 100 frankų 3.91
TOKYO, spal. 2. — Japo anglių kasykla No. 18, kuri kraščių sargyba paėmė britų vakare einančią namo kažkoki vandens vartojimo. Žmonėms čia nelaimė. Bomba veik ranBelgijos 100 belgų
13.89
tyk,Įse
sprogo,
nepadarius
niekam
nijos imperntorienei gimė tre kovo 14 d. buvo uždaryta. 850 laivą “Francis I”, iš,kurio trys vyrai pagrobę į savo au patarta gerymui vartoti
Italijos 100 lirų
5.22
svaigalai buvo iškrauti.
tomobilių.
čioji duktė.
vyrų gaus darbo.
atvirintą vandenį.
žalos. Čia pat vietoj tapo su- Vokietijos 100 markių 23.80

Japonija Nori Sau Didesnio
Karo Laivyno

1
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Trečiadienis, Spalio 2, 1929

še jį laikyti rusams pasirodė pavojinga. Siun-1
negalima
viskas atsiekti,
VYRIAUSIAS INŽINIE
kadir savo nuomonę pinigais
čia jį Žemaitijos gilumon, kur kan. Tumas ėRIUS.
Kelną kasdien. Hskyrua eekmadlenlna
atremti.
mė leisti “Tėvynės Sargi)”.
PRENUMERATOS KAINA; Metama — *«.**. P«Del savo raštų, dėl tautinių visuomeni-. Ir vėl arti liūdnos Vilniaus „ mažinamas josios atsparu- Tomis dienomis šis turtuoMt Matų — >8.6#. Trims Mėnesiams — 13.08, Vienam
■Mneslui — 76c Europoje — Metama |7.8*, Pusei Me
mas kovoje su priešais ir per į lis labai išjudino ir prieš sanių darbų kan. Tumas niekur ilgai nelaiko užgrobimo sukaktuvės.
kų — *8*8. Kopija .*So.
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrų- mas — kilnojamas iš vienos vietos į kitų.
Vilniaus vergijai sukanka sekiojamiems galime reikšti ve sukėlė moteris. Vienam
Mnr
'i neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam
moterų žurnale padėta jis pa
Buvo nuteistas penkeriems metams ištremi- '.devyni metai, per kuriuos šio užuojautos.
tikslui p»što ženklų.
ReCaktorlus priima — nuo XI:** Iki 13:88 ral.
mo Rusijon, bet iš tos baisios bėdos šiaip taip pasaulio galybė nemokėjo ar Mes tvirtai tikime, kad tos reiškęs, kad moterims priguli
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
išsisuko.
i negalėjo
atitaisyti
baisios klaidos bus atitaisytos ir jau ne pramonė, bet namai.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
Ne vien su rusų valdžios agentais reikė- i skriaudos, kurių padarė len- ne sykį buvo kreipiama dė “Jei moterys yra išmintin
mesio
dabartinių
Lietuvos gos”, pažymi turtuolis, “jos
jo vesti kovų. už lietuvybę, bet ir su lenkais i
musų brangiai tėvynei.
vai. po piet •
gali atsiekti galybę. Bet ta
bei sulenkėjusiais lietuviais, kurie begalo ne-į ^-ada ateis Vilniaus atvada- valdovų.
Tačiau
kentė kovotojų už lietuvybę. Ypač Tumas jų 1 v^mo valanda, nieks nežino.
• Vilniaus ir Aušros
t jų galybė yra nabieje, bet ne
“
DRAUGAS
”
»
buvo nekenčiamas, nes jis visur ir visuomet;®^ mes eaame įsitikinę, kad Vartų užgrobimą, atsiminę, pramonėje”.
LITHUANIAN DAILY FRIEND
buvo atvirų, drąsiu lietuviu ir kur tik rei-, I Vilnių turime atvaduoti mes mes norime viskų užmiršti ir Anot jo moterys pramonėse
Published Daily, Ezcept Sunday.
kėdavo, jis visuomet būdavo pirmutinis.
j Patys,
musų tvirtas pasi- kviesti visus į Vilniaus atva nebeturi jėgos. Jei kartais
BUBSCRIPTIONS; One Tear — 88.00. SU Months
kur kokia ir užsilikusi, greit
davimo darbų.
— *8.60, Three Months — 38.00. One Month — 76e.
1905 m. daug dirbo organizuojant Didi-Uut°S
■urope — One Tear — 37.80. 81x Months — 38.88,
Nes jos negali
Tegu kiekviena Amerikos išnyksianti.
.. Vilniaus fcennų.
o .
rr
• dirbo
j- v
turės nusilenkti viso
Copy — .03c.
ji
Kan. m
Tumas
p. irVi-,1|kurių
,
lietuvių kolonija spalių 9 d. but išradėjomis ir ligšiol nie
▲dvertising in “DRAUGAS" brlngs best resulta
leišio leidžiamose “Vilniaus Žiniose”, reda-j ia žemis a jėga.
Maj. Gen. Lytie Broun,
▲dvertising rates on application.
gavo “Viltį”. Iš Vilniaus, deja, lenkų aukš- Ta^
^tipnnti panaujina savo pasiryžimų ir ko svarbaus neatlikusios me
viršininkas J. A. Valstybių
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago. "
,
’ ..
,
-v,
.
. Tz
mes kasmet nunešime liūdnas i pareiškia viešai pasauliui sa- chaniškų išradimų dirvoje.
tosios dvasiškuos buvo ištremtas ir Kauno . , .
w
,
K
x
.
Organizuotų moterų virši kariuomenės inžinierių štabo,
Vilniaus užgrobimo sukaktu- vo nusistatymų dėl Vilniaus
vyskupo paskirtas klebonu į Laižuvą. Iš čia
ninkės tad ir šaukia; “Ford prez. H. Hooverio paskirtas
ves, kol Vilnius nebus atva- j susirinkimuose.
su prel. Olšausku vyksta Amerikon rinkti au- ,
vyriausiu inžinierių valdžios
,,
Ta
-duotas iš priešų rankų.
Be to musų medžiagiška turi didelę klaidų taip apie
ku
fcaules — namams Kaune. Sugrįžęs i
... *
darbų programai vykinti dėl
pagalba yra būtinai reikalin moteris atsiliepdamas.”
Rugsėjo 20 d. kanauninkas J. Tumas, ar Lietuvon, parašė savo kelionės po Ameriką! Amerikos lietuviai kataliTai moterų žeminimas, kai apsaugojimo taip vadmano
visuomet stovėjo savo tė ga. Jau antri metai randasi
ba kaip po savo raštais pasirašo, Vaižgantas įspudžius ir atspausdino knygutėje: “Ten gokurios atsiliepia. Ar tas tei Mississippi klonio nuo potvireikalų sargyboje. Jie musų tarpe p. Vileišienė, Vilminėjo 60 metų gimimo sukaktuves. Kadan- ra, kur musų nėra”. Del perdaug tamsaus lie- •
singa, ne vieta čia aiškinti. nių.
gi šios gerb. kanauninko sukaktuvės yra bran tuvių gyvenimo Amerikoje aprašymo, kai ku-atjaučia josios gyveni niaus lietuvių, atstovė. Paremkimė jos kilnią misiją, šutei- j Gana to, kad perdaug atvigios visai musų tautai, dėl to ir mes, Ameri ne Amerikos lietuvių laikraščiai aštrokai1510 zaizdas. Nors girdi daug lrime rhiognią. auką kulturv į110,1 reiškiama mintis ne vi
ba dar kitaip su jais pasiel
kos lietuviai, negalime jų praleisti nepaminė kan. Tumo rašinį kritikavo. Užsigavo tuomi į teisingų nusiskundimų iš ištisados
yra
naudinga.
Jei
mo

gia.
ir nemaža aukotojų dalis “Saulės” reika- Į kimiausių tėvynės sūnų, ku- nėms Vilniaus ir viso okupuo
ję.
:
terys
pareikalaus
turtuolio
lams. Bet tas greit buvo užmiršta, nes vi- įkovojo už Lietuvos nepri- tojo krašto įstaigoms.
Skaitydami knygų, ar laik
Kan. Tumas — Vaižgantas yra vienas iš
Tik tokiu budu mes atlik pasiaiškinti, negali but dvie
siems buvo aišku, kad kun. Tumas amerikie- į l^ausomybę, dėl nelemtų p.
žymiausių musų tautos veikėjų, rašytojų. Del
jų nuomonių, kad jis kapitu raštį visados reikia atsimin
čių gyvenimą vaizdavo tamsiomis spalvomis i Voldemaro valdžios žygių, sime savo garbingą pareigą
ti, kad jis kainuoja pinigų.
to nelengva yra trumpame raštely bent šiek
liuos.
tuo tikslu, kad Lietuvos jaunimą sulaikius'
V1SĮ Persekiojimai ir link savo brangios tėvynės—
Taip pat privalome neužmirš
tiek nuodugniau apibudinti jo nuopelnus.
.
Rub.
nuo taip gausaus važiavimo Amerikon.
i neteisėtumai negali sumažinti įstosime į Vilniaus advaduoti, kad padėta knyga ant len
Kalbant apie Tumų, anot A. Jakšto, reiktų
j.-,... ,
,
m
r»
musų tėvynės meilės, nepai- tojų eiles.
didįjį karą kan. Tumas gyveno Ru. , .
, ,v.
SAUGOKIME KNYGAS IR tynos duonos neprašo. Tad
jame apibudinti žmogus, kunigas, kalbėtojas, ... Per
A. L. K. Federacija.j.
x
.
...
, -šaut kokios valdžios valdys
skaitydami knygas, ar laik
dirbo lietuviu tremtinių reikalams, da-i
.....
LAIKRAŠČIUS.
visuomenės veikėjas, politikas, rašytojas, pu sijoj,
Kun. Ig. Albavičius, pirm.,
,
, . i
,
musų tėvynę. Mes tik galime
raščius skaitykime žmoniš
tautų kongrese Kleve, vėliau lietuviu ;
.....
blicistas, beletristas — kūrėjas, literatūros lyvavo
Kun. J. Vaičiūnas, iždiniu.,
v. .
0x111
a
,
apgailestauti, kad tuomi arStockliolme, Svedijoi, kur buvo ,
....
Knyga ir laikraštis yra di kai.
istorikas, folkloro rinkėjas, archeologas, kal suvaziavime
K. Krušinskas, sekret.
. T. ,
...
, .
doma yra tautos vienybe ir
17
'
delis mokytojas, nes iš jų su “Draugo” skaitytojai, už
bininkas, lietuvis, tautininkas, patriotas, pro svarstomi Lietuvos nepriklausomybes reika-:
lai.
j
•
■ - .
==
žinome, kas dedasi pasauly, laikykite šiuos mano patari
fesorius, mokslininkas, kritikas, teologas ir
Švedijoj gyvendamas jisai pradėjo rašy-į
kur, kaip, koki žmonės gyve mas su “Draugu” ir kitais
t. t.
na, kaip apsisaugoti nuo ligų laikraščiais bei knygomis, o
Kan. Tumas yra gimęs 1869 m., Melašių ti “Pragiedrulius”, kur labai vaizdžiai apra-i
ir daug kitų naudingų daly.
paskui bug nm|()nu
sodžiuje, Rokiškio apskrity. Mokslus ėjo Di- šo lietuvių tautos kovą dėl kultūros ir lais-!
naburgo realinėj mokykloj, kurią %aigė 1888 vės. Tai svarbiausias jo literatinio: darbo ku- FORD IŠJUDINO MOTERIS tokiu budu dažnai atlieka di« kų. Užtat turime juos ir sau-, keIetos-Wetn pasiiįinr(ti> pvi.
dėlių paklaidų, kurios atsilie goti, nes kur rasime tokį mo-! įiulinti 0 kaip ,,utu
metais. Tais pačiais metais’**pastojo Kauno “Vinys, pasižymįs ypatingu kalbos gražumu ir
kytojų, kaip knyga ar krik- j
turė-iau imtuofius laik.
Automobilių gamintojas II. pia i jo vedamus reikalus.
dvasiškom seminarijon ir 1893 m., lapkričio turtingumu.
Kaip žinoma, p. Ford nėra rastis? Kada tiktai norime pa raščius, bet tie mano mylimi
Kan. Tumas yra vienas iš produktingiau-i Ford visas laikas nesivaržo
28 d. įšventinamas kunigu ir pasiunčiama
Kuršan, Mitaujon, kame energingai tęsia i siu musų rašytojų. Jo raštų daugumą sudaro ; savo kalba ir raštais. Tas reiš autoritetu jokioj pramonės siklausti jų — visada atsa laikraščiai pražuvo. Tad ger
jau seminarijoj gana plačiai pradėtus tauti- j apysakos iš sodžiaus gyvenimo, kurio jisai y- kia, kad ką jis mintija, tų, šakoj. Bet patyrimais aukš- kys, ar dienų, ar naktį, tik biamieji skaitytojai, pasisten
nius darbus.
ra tikras žinovas. Mat, jisai gimęs ir augęs atviriai pareiškia arba para-į tai išmiklinęs protą. Tečiaus' atsiverskim ir skaitykim.
kite kaip reikiant užlaikyti
Kada kan. Tumas ėjo mokslus ir kada sodžiuje, jam dirbęs, su juo susigyveno. Ji-; šo. Kiti žmonės, kadir tur- svarbiausią rolę jo pasielgi- J Daugelis knygų, laikraščių “Draugą”, o tai padarę —
pradėjo kunigauti, tuomet Lietuvoje buvo la- sai dalijasi sodiečių džiaugsmais, jų rūpės-guoliai, dažnai atsižvelgia i ine turi pinigas. Ne kartą'visai nesaugoja. Perskaitę, nesigailėsite.
bai sunkus laikai. Žmones reikėjo ginti nuo «ais ir vargais. Kiekviena sodiečių gyvgni-' aplinkybes norėdami viešai jis yra sakęs, kad pinigais arba dar ir nė neperskaitę, nu
Pr. Povilaitis.
rusų brukamos pravoslavijos ir rusinimo. Del mo smulkmena jam yra gerai žinoma. Del to reikšti savo nuomonę. Milio- viskas galima atsiekti. Tai įmeta į kampą, kur maži vaito tautinį darbą pradėjusiam, reikėjo daug visa tai aiškiausia atspindi jo raštuose, kurie nierių? Ford kaip nesielgia ir jo paklaida. Dideliais turtais kai paveikslus iškirpinėja, ai
kliūčių pergalėti, daug kančių panešti ir per musų tautai yra iš pasiliks didelė brangeny- .■------ —-----------Sūnūs (tėvui). Tu, tėvel,
bė.
Kas
abejoja
apie
musų
kalbos
gražumą
ir
politikoje,
tačiau
ja
nusivilia
ir
vėl
pasineria
Aės ir tautos gyvenime dalyvauja. Redagoja
si klojimų iškentėti.
žadėjai padovanoti man de
turtingumą,
teskaito
Tumo
—
Vaižganto
raš

kulturinin
darban.
laikraščius, steigia draugijas, pasidaro vienu
šimts litų, kai aš išlaikysiu
Dar seminarijoj bebūdamas kan. Tumas
tus,
ypač
“
Pragiedrulius
”
,
o
pilniausia
bus
Šia
60
m.
gimimo
sukaktuvių
proga
mes
iš rimčiausių raštų ir meno kritiku, profeso
kvotimus ir pereisiu į aukš
jau aktyviai pradėjo dalyvauti lietuvių spau
įtikintas.
nuoširdžiai
sveikiname
kan.
Tumų
—
Vaiž

riauja Lietuvos universitete, už savo gilų lie
tesnę klasę.
dos darbe. Jisai padėjo steigti “Lietuvos ir
gantą,
linkėdami
jam
sveikatos,
kad
dar
il

tuvių
literatūros
istorijos
tyrinėjimą
gauna
Vaižgantas šiemet jau išleido 15-tąjį savo
Žemaičių Apžvalgą”, kurioje daug jisai pats
Tėvas. Žadėjau. Tai kų?
iš universiteto garbės daktaro laipsnį, vai- gai galėtų dirbti savo taip labai numylėtai
raštu
tomą.
ir rašė. Del to jis jau seminarijoj rusų val
Sūnūs. Na, tai tu, tėveli,
Ir Nepriklausomoje Lietuvoje darbštusis į tižia apdovanoja Gedimino II laipsnio orde- tautai.
džios nužiūrėtas, kaipo jai neištikimas žmo
dabar esi 10 litų laimėjęs.
Ilgų, ilgų metelių!
gus, tat ir pasiunčiamas i Kuršų. Bet ir Kur Tumas, jau žilagalvis senelis, aktingai valsty-' nu. Tarpais kan. Tumas mėgina dalyvauti ii

DRAUGAS

Spalių Devinta.

KAN. TUMAS-VAIŽGANTAS

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

nės dūdelės ir smarkiai jų papūtė. Aštrus atvaizdą... Prislenka arčiau ir pasižiūri*
aidai stipriai nuskardeno šoniniuose Kau Veidas nubiaurintas. Žiuri ir nežino, kad
šį nešvarų popieriuką motina daug kartų
no miestgatviuose... Jis griežė...
Stepono akys metė žvilgsnį į Duone bučiavo... Sustingusį žvilgsnį meta į pri
laičio gatvę. Ir sustingo... Jis ten pama dulkėjusį palovį. Ten pamato apdėvėtas
tė palengva besikrapštančių senutę. Ji motinos klumpes... Ima ašaroti...
(Pabaiga)
Įeina kažkokia moteriškė.
buvo truputį susilenkus — taip, kaip ir
— Švendry, tu nenusigąsk., tavo mo jo motina... Ir skara panaši — ruda, su— Gal tau, Steponai, išvirti ko?
-- Dėkui, nenoriu... — šaltai atsako.
tina mirė..
glamžyta..
Steponas akimirksny išblyško...
'
Dūdelės balsus apsilpo. Iš Stepono Ji išeina.
14.
Slenka Steponas prie žalios dėžės ir
akių staiga pasileido būrelis ašarų... Sun
Paskutines dienas jis prabuvo Kau kėsi ir krito ant geltono vario...
ją pakelia... Čia ir pelėsiai... Ant dugno
ne. Iš kariuomenės pasiliuosavo lapkri
Vis tyliau ir tyliau begriežė... Jėgos be tvarkos numesti keli padėvėti moti
čio pabaigoje. Rengėsi važiuoti į namus... sustingo ir dūdelę žemyn nuleido... Pasi nos drabužiukui... Dar smarkiau jam ašaros bėga...
Už rūpestingumą paskutinį rytą pul rodė tirštesnės ašaros...
kininkas jam liepė įlipti Karo Muzėjaus
Kažką pagalvojęs dėžę patraukė į
Vėliava dar nebuvo visai pakelta...
bokštan ir saulei tekant nuosava dūdele
Salį...
15.
eugriežti tautos maldą — paskelbti vė
Tuoj iš voratinklio pasienio ėmė
Jis sugrįžo. Parsinešė ir varinę dū
liavos pakėlimą...
bėgti persenusi, nusišėrusiu šonu žiurkė;
delę.
Saulutė greit tekės. Sustingęs ir ne
Rytą atsikėlė dar anksti. Kėlės gi lentomis kabinosi keli akli svirpliai... Tą
drąsus jis stovi bokšto viršūnėje. Stovi liai susigraužęs...
vietų jis dar lazda pamaišė ir iškrapštė
ir žiuri į rytus įsmeigęs akis. Mato, kaip
Kambary tylu. Baisai ‘liūdna ir nuo kažkokį apskritų, pailgą pagaliuką. Pa
toli tarp smulkių namukų driekiasi sky bodu. Dvokia pelėsiai ir dar kažkas. Su ėmė į rankas ir giliai pasižiurėjo — bu
stos rudens ūkanos. Tas rytus buvo kiek stojęs laikrodis storai voratinkliais ap- vo birbynėlė. Toji pat bii*bynėlė, kur bugiedresnis. Žiuri...'
draikytas... Apdulkėję, musių numindžio j damas piemeniu ryliavo.i.
Pasirodė raudonus saulutės kraščiu ti ir šventųjų paveikslai...
Nušluostė dulkes ir nejučiomis papū
kas. Jo lupos tuoj prisilietė šaltos vari
Steponas pamato savo parudavusi tė. Pro kitą galą išlakė kelios sudžiuvuStasius Būdavas.

sios musės ir nepažįstamų vabaliukų gal
velės... Dar papūtė — balso jokio...
Užsilenkė ant dulkėto, taukuoto sta
lo ir verkia... Mintys išsiblaškiusios... Ne
noromis įsiklauso ir girdi, kaip trobelės
paliepėje susipiovė katės...
Vakare pasiėmė dūdelę ir pamiškiais
traukė miestan. Aprūkęs ir dulkėtas jam
atrodė šis pasaulis...
Kelionė neilga. Pamažu slinko į su
vytusias kapines... Rudens vėjas daužos
tarp nudraskytų medžių...
Antrukart atėjo prie plotinos kapo.
Greit susilenkė ir užsigulė ant jo... Kū
nas virpėjo... Iš akių trupėjo gausios, tir
štos ašaros ir sunkėsi į juodą, sustyrusių
žemelę—
Po valandėlės pakilo. Stovi lyg pa.
mišęs. Paskui iš maišelio pasiėmė varinę
dūdelę ir palietė lupomis... Vėl ilgai sto
vėjo...
Dar tirštesnės ašaros ėmė sunktis ant
šaltos dūdelės... Jis palengva papūtė ir
iš jos prasimušė liūdni tonai — už mo
tinos meilę jis griežė “Amžiną atilsį”...
O ašaros vis biro ir biro...
Motinai didžiausias džiaugsmas, jei

vaikas išpildo jos troškimus. Švendrienė
to sulaukė — Steponas liko muzikantas.
Neilgai ji tesidžiaugė... Tačiau ko kito
šiame pasaulyje jai ir nebereikėjo...
Jos kapų Steponas dažnai aplankyda
vo. Kartu nešdavos dūdelę ir tik jai vie
nai tegrieždavo...
A. L. Ponelis.
NAŠLAIČIO SKUNDAS.

Oi kaip rauda širdis maro
Atsiminus tuos laikus
Kai su broliais šokinėjom,
Mama glostė mus visus.
Saldžios valandos praėjo
Ir negrįš jau atgalios,
Žmonės jau žvairuot pradėjo
Kni močiutės nėr tikros.
I’adėk, Dieve, nusiraminti.
Tu malonus amžinai
Leidai angelams nupinti
Žvaigždžių vainikus aukštai.
Tiems, kurių nekenčia žmonės,
Kurių tėvai jau kapuos.
Išklausyki mus, Tėveli,
Našlaičių skundo, raudos.
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tų ligų. Taigi geriausias bū
gąją Vakarų civilizacijų, ir pa- me, bet ir moksle atakuojami
das» apsisaugojimui nuo ligų
šaulį paskandinti pašėlimo ir patys didžiausieji marksizmo
išnešiotojo, stengtis prisilai
pagrindai. Marksizmas buvo
kraujo bangose.
Savo laiku marksizmas įgi- pasirėmęs pozityvizmu, scien- KAS TAI YRA IŠNEŠIOTO pats jau ir nebeserga, vienok kyti gerų sveikatos papročių,
atneša tik pusę “orderio”.’
. ,
Prof. Kampininkas
jis gali ligą kitiems perduoti. į būtent būti atsargum rankas
JAS?
Klausiat, kodėl taip) Veiter-1 ’* “eP«P~^> Pot>u,arum° dal tizmu ir mechanizmu. Bet di-!
-------Prieš Įeisiant žmogui, kuris [plaunant, nedėti pirštų prie
dviejų priežasčių: jis įskėlė dieji šių dienų filosofai Emi-j
ka jums atsako, jog komisa
aktualius to meto reikalus ir le Boutrowe ir Rudolf Euck- i Kuomet žmogus serga difte- yra difterija sirgęs, maišytis nosies ir burnos; užsidengti
rai mėsos porcijas sumažino;
paprastoj bei suprantamoje en, Henri Bergson ir Max rija, karšlige, raupais, plaučių su kitais žmonėmis, Valstybės burną skepetaite, kuomet kos
sako, duonos kąsk du syk
formoje su siutėtino kompli Scheler, Henri Poincare ir E- uždegimu ar kitomis užkrečia Sanitaris Įstatymas reikalau ti ir šiaudai.
daugiau, o mėsos du syk ma
Bet geresnis būdas apsisau
kuotas XIX šimtmečio ekono douard Le Roy, Emile Meyer- momis ligomis, kiekvienas iš ja, kad išbėginiai iš nosies ir
žiau. Kaip jus tada “filintumines teorijas. Tas ir davė son ir Einstein jau sutriuški- mus šalinamės jo, kad neužsi- gerklės butų peržiūrimi. Tas goti nuo difterijos, karštligės
mėt”, draugai?
jam pagrindo tapti socialinio no pozityvizmo ir scientizmo, krėtus. Sveikatos viršininkų dažnai daro žmones nekan ir raupų, tai įsičiepijimas. Tat
Taigi, draugai, Maskvoj gyvenimo evangelija ir pasku- mechanizmo ir determinizmo pareiga yra žiūrėti, kad. nie- triais, vienok tas reikalinga, eik pas gydytoją, ir įsičiepyk.
šiandie taip ir yra: visose vai tiniu ekonomijos ir sociologi principus. Tuo pačiu griūva ir j kas neitų prie tokio ligonio, kad apsaugojus kitus.
F. L. I. S.
gyklose, pačių bolševikų laik jos mokslų žodžiu. XIX šimt marksizmo teoretiniai ir meto- išskyrus tą, kuris turi ligonį Po karštligės, tos ligos pe
Proletarinė prof. Kampininko raščių pranešimu, pirmadie
rai pasilieka tulžyje, daugina
mety industrija įgijo gigantiš diniai pagrindai. Prancūzų prižiūrėti.
Pavyzdingos vestuvės.
prakalba.
niais būna pasnikas, o kito ko pobūdžio. Ji sutraukia i sindikalizmo vadas — ideolo-j Bet, kuomet ligonis, turintis si ir karts nuo karto pereina
ABARAUSKAI (LeipalinSąryšy su suorganizavimu mis dienomis mėsos porcijos miestus milijonines darbinin gas Georgės Sorel duoda mark j užkrečiamą ligą, pradeda svei-lį žarnas. Kuomet tas atsitin
Chicagoj komisariško komite duodama nedidesnės, kaip 100 kų mases. Smulkioji gamyba ' sizmui mirtingų smūgių gyve- Į kti, jis nelabai nori būti ats- ka, toks žmogus jau yra ki v.r Seinų aps.). 13 ir 14 d.
tod sukėlimui 2,(HM) dol. dviem gramų. Žinoma, laikraščiai dingsta. Kaimai tuštėja. Mies nimo psichologijos žvilgsniu. k irtas nuo kitų žmonių. Daž tiems pavojum, ypač jei jis dir rugpiučio mėn. Abarauskų
traktoriam Sovietų Rusijai nekalba apie buržujų — ko tai auga. Senosios kraujo a- Ekonomistai nurodo jo prieš- nai ligos perai pasilieka žmo ba tokioje vietoje, kur pienas kaime jaunikio Petro Šerkš
pirkti, prof. Kampininkas sa misarų valgyklas, kur mėsos ristokratijos vietą užima nau-Įtaravimą patirties daviniams gaus kūne ilgą laiką. 'Tas ti ir nevirti valgiai kilnojami. no, su p-le Kazia Subačiute
ko šių, graudingą visiems ir visko niekad netrūksta.
joji gamybos, pinigo ir biznio ir gyvenimo faktams. Paga- krai žinoma su difterija ir Karštli gės nešiotojo padėtis iš Kamarunų kaimo, buvo
Taigi, draugai, prie anų aristokratija. Ši pamiršusi tei-iliau Henri de Man, dar va- karštlige. Kuomet tas atsitin- gali užsitęsti daug metų — vestuvės. Nors pulkas abiejų
proletarams prakalbą:
dviejų traktorių komisarams, singumo ir artimo meilės kar socialistas ir belgų socia ka, toks žmogus yra žinomas, j per visą amžių — nors opera- šalių buvo didelis, bet vestu
Draugai, proletarai!
jus da turite pridėti nors po principus rūpinasi tik kad kuo listinio darbininkų judėjimo kaipo ligos išnešiotojas. Nors cija ant tulžies gali išgydyti. vės praėjo gana tvarkingai
Krapštykit savo pakaušius, svarą mėsos Maskvos prole daugiau pelno gautų. Darbinin vadas, visais žvilgsniais ir iš ---------- ----- —
----- Į Nevisuomet žmogui reikalin ir linksmai. Nebuvo jokių
Mes, jūsų komisarai, jūsų ku- tarams. Bet jei ir ta mėsa kai skriaudžiami ir išnaudoja visų pusių užpuola marksiz
girtų peštynių, ldk retai at
socializmo tiesų apie 1 ga turėti ligos simptomus,
lokai, nutarėm nupirkti savo pateks ne proletarų, o į ko mi. Pramonininkai ir pirkliai mą. Jis 'parašo pradžioje vo- dinių
progresyvinį proletariato biea!kad ‘aP‘‘ > "^iotoju. Pa- sitinka kaimo vestuvėse. Šios
matuškai Rusijai du trakto misarų valgyklas, tai ne jū
vestuvės buvo be svaigiųjų
bati
susikrauna didelius kapitalus, Į kiečių kalba didžiulį veikalą nėjhną apie nuolatinę žmoni.)' vyzdaui’
rių. Blankos jau pagamintos sų, draugai, biznis.
o darbininkai patenka į dide-1“prie socializmo psichologi- koncentraciją, apie klasių ko- difterijos pavojun, bet pats gėrimų. Gražus pavyzdys jau
ir neužilgo kolektoriai pa
lį materialinį, socialinį ir reli- jos”, kurs greit pasirodo pran vos fatališkumą ir apie reika turi tiek apsisaugojimo, kad nimui, kaip galima būti link
bels į jūsų namų duris ir į Sakysiu, draugai, jūsų kiše
simptomų, smam be alkoholio.
ginį skurdą. Jie pavergiami euzų kalboje vardu “Viršum j lingun^ katastrofos, kuri mo- neparodo jokių
kišenius — aukų.
Laimutis.
atranda
nės jūsų komisarams turi bū gigantiško industrijos mecha marksizmo” 500 psl. didumo. ra]jaį legalizuotų socialinę re- nors tyrinėjimas
Triksas yra ve kame: mes, ti nuolat taip atlapos, kaip nizmo jėgai. Jie paverčiami Dabar jau išverstas į šešias voliuciją. Marksizmas laikosi daug difterijos penj gerklėj ir
Mokytojas
(plikagalvis):
komisarai, nebegaunam iš Ru betvarkio ūkininko kluono du mašinos rateliais ir padaro kalbas ir jau sulaukęs apie ekonominio hedonizmo, nes pa nosyj. Šiame atsitikime pavo
sijos senv'ičių, nes neturim rys, kad mes lengvai, ir ka mi skurdžiomis biznio priemo- save ištisų veikalų. Čia ir gal jį visuomenės masių veik jus yra tame, kad niekas ne Kas yra bergždžias darbas?
Mokinys (nedoras): Bergž
įrodymų Maskvai, kad ką da tik užsimanom, galėtu nėmis. Jie patys ir jų darbas Į bandysime duoti keletą cba- lumas kyla iš ekonominių in žino padėties ir sunku ap
džias darbas yra pasakoti pli
nors dirbtumėm komunizmo mėm į jas įeiti. Mat, draugai, laikoma prekėmis, perkamo- rakteringesnių jo minties fra- teresų pažinimo, o šie intere saugoti kitus.
kiui istoriją, nuo kurios plau
labui. Tat tuodu traktorių ir reikalų gyva galybė. Dabar msi už pniigus. Mašina magiš gmentų.
sai gimsta iš esančio reikalų j Be karštligės ir difterijos
bus įrodymu musų “veiki Rusijai reikia dviejų trakto kais. burtais apjuosia modernų
Marksizmas
metfizine &r j antagonizmo tarp “darbo jė- galima tapti išnešiotoju ir ki- kai šiaušias.
mo”. Tada mažu ir senvičių rių, reikia mėsos, nes kas per jį gyvenimą ardo ir griauna ! filosofinė doktrina. Pagrindi- gos’’ pirkėjų-kapitalistų bei
sulauksim ir iš jnsų, mulkių, “rojus” silke užtrintais barš asmenybės principą ir savo ge nės jo tezės šios: determiniz buržujų ir jo pardavėjų —
pasijuoksim.
čiais gyventi. Rytoj, draugai, ležiniu mechanizmu gręsia pa mas, mechanizmas, istorizmą?-, darbininkų. Pagal marksizmą
reikės miltų, reikės gyvulių kirsti šaknis pačiai gyvybei. racionalizmas ir ekonominis galutinės sąlygos, kurios ap
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai
Be traktorių, draugai, Mas pašaro, visokių žemei dirbti į- Visuomenė atsiduria ant ka hedonizmas. Marksizmas de- sprendžia žmonių veiksnius, yATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ
kvai reikia ir mėsos. Įsivaiz rąnkių, visokių darbininkams tastrofų kelio.
terniinistinis, nes jis socializ ra gamybos technikos progre
duokit sau, draugai, tokį da “tulšių”, mašinų, dirbtuvių;
Marksas energiškoje formo mo objektyvą išveda iš socia so sąlygos.
lyką: nueinat jus į savo koo žodžiu, visko, 0 visko! Visa je konstatuoja darbininkų linių evoliucijos dėsnių, ku
(Bus daugiau)
peratyvų valgyklą ir papra- tai juk, draugai, neišlauši iš skurdą ir nurodo visiems jau riems jis suteikia neišvengia
Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų
Krautuvės Amerikoje
šot pietums ar vakarienei nuogo piršto: reikia aukų, regimas socialines neteisybes. mą gamtos įstatymo pobūdį.
porčiapo. Veiterka atsako; — aukų ir šimtąį-kartų, drau-. O gyvenime visados tas laimi, Jis mechanistinis, nes pagal
PILNAS EGZAMINAS
IA aplaikysite veiklesnį ir
“Mėsos nėra, valgykit sil gai, aukų! Komisarai bus kas turi drąsos pirmas patiek- jį šie dėsniai realizuojasi dia
v
•
.
-;.
55,00 TIKTAI $5.00
mandagesnį patarnavimą per
kes”. Kaip jus tada, drau jums dėkingi, jus šenavos, ti iškilusios problemos išspren lektikos formoje ir jų evoliu
SPECIALISTAS
gai, “filintumėt”? Jūsų vei buržujus, kulokus šaudys ir dimą ir kas ėnergiškesnėj, cija vyksta pagal mechaniško
T».lg| nenusiminkit/ bet eikit
patyrusius pardavėjus ir radio
pas tikrą specialistą, ne pas koki
das, be abejo, pasidarytų “su skelbs komunistinį “rojų’’, aiškespjpj ir drąsespėj forrflo.j priežastingumo principą. Jis nepatyriu Tikras specialistas, ar
mechanikus; kainą rasite vieną ir
profesorius, neklaus Jūsų kas
resnis”, nei veiterkos pasiū kuris ateis, kaip žmonės sakd, šį išsprendimą rekpmepdudja. istoristinis, nes jis stato savo ba
teisingą visiems - pasirinkimas
lums kenkia, tr kur skauda, bet
pasakys
Data.
po
pilno
Iftegz&mllytos silkės. Arba, vėl, pa- ant “šventos nigdos”
Ir Marksas todėl greitai tam doktrinos ramus pasirėmęs oavlmo. Jus sutaupysit laiką lr
didesnis ir vien tik iš atsakomingų
J>
/
prašot steiko. Veiterka jums Ačiū, draugai.
pa nacijos epochos prahažu ir praeities istorija ir laikyda pinigus. Daugelis kitų daktaru
Radio išdirbysčių, kaip tai:
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad
"
i-.-"'.*. i . išganztąju nuo esamo vargo, mas žmogaus Valios objekty lie
neturi reikalingo patyrimo, su
žmogaus kenksmingumų.
skure o /ir neteisybių, Žmėpjų vus tik tam tikromis aplinku rašymui
klano Kafl’O — Scope — Raggl.
masėfns pebtivo laiko galvoti mos būklėmis; žmogus tik so X-ltay Roentgeno Aparatas tr vlsiftkas bakterlologlfikas egzamina
R A D I OS
ar Marino .-pasiūlytas tiek cialinės aplinkumos vaisius, vimas kraujo atidengs man tusų
tikras negeroves. Ir Jeigu s# pa
jama dievybe, kuriai paaukci- aktualios problemos Išsprendi kurio veiklumas kyla iš “ap imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata
RADIOLAS Atwater Kent
sugryi jums taip kaip
mas teisingas ar ne: daugelis linkybių”, apsprendžiančių jo Irbuvoryvumas
jo
ir
savo
gražiąją
tėvynę
il
‘
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
Šiandie marksizfną (populatik , norėjb kaip galima grei valią. Marksizmas — raciona 'IgU skilvio, žarnų inksių, odos,
milijonus
savo
brolių.
&iai
kraujo, nervų, žlrdlea reumatlariau socializmą) ištinka smū
čiau ‘sugriauti neteisingą da listinis, nes jis tvirtina, jog mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
JB.
radios
šmėklai
padaryta
šiurpulingų
gis po smūgio. Jį puola du ne
pnu plaučių
arba jeigu turit ko
taip
determinuota
socialinė
eLengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems
aukų, bet tiek svajoto rojaus į barties santvarką ir tuštuoki* užatsen ėjusią.
Jsikerėjuslą,
nugalimi priešai — gyvenimas
chronišką
Ilgą, kuri nspsslda**
voliucija
pati
save
nesirealinerealizuota. Bet ir po to jau persikelti į gražųjį naunet gabiam
Šeimynos gydytolut
ir mokslas, nors marksizmas
marksizmas dar nenori pasi- j°s epochos rojų ir milijonai zuoja: jai realizuoti reikalin neetldėlloklt neatėlą pas mane.
pretenduoja būti paskutiniu
DR J E ZAREMBA
traukti iš gyvenimo arenos: pasekė Markso pėdomis
ir ga dar žmonių noro veiksmų, j
mokslo žodžiu ir gyvenimo eSPECIALISTAS
jis baisus akiplėša ir begėdis priėjo dar prie didesnių ka- kuriuos gimdo aplinkybės, ku- j
Inėjlmas Rūmas 1018
vangelija. Bet, šiandie, moks
JACK8ON HmiI.EVARII
— ir dar dabar jis dinamito tastrofų, nes klaidingas gydy- rios atsiranda pas proletaria M W Arti
State Galvės
las jo kratosi, kaip nuo nie
šėšėliais slankioja po visus tojas ligonio nepagydo, jį tik tą iš Markso doktrinos paži Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki
4177-83 Archer Avė.
2536-40 West 63rd Street
po plotų Vakarais nuo S iki T
kuo neparemtos hipotezės,
nimo; visuomeninių troškimų i Nedėliomis
Telephone Hemlock 8400
Telephone Lafayette 3171
nuo 10 ryto Iki 1
gyvenimo užkampius ir kas- greičiau į kapus nuvaro,
kaip nuo tuščios abstrakcijos;
po
pietų.
dien gręsia išsprogdinti didin1 Bet šiandie ne vien gyveni- šaltinis — pažinimas pagrin-.
o gyvenimas su pasibaisėjimu
nuo jo nusigręžia. Mokslas
reikalauja, kad kiekviena teo
Solid Comfort.
rija butų paremta tikrove ir
faktais: ogi prieš marksizmo
abstrakcijas energiškai pro
testuoja ir faktai ir tikrovė.
Tuščioms abstrakcijoms ir le
gendoms nėra vietos moksle.
Gyvenimui marksizmas šiur
pulinga šmėkla, kuri griuvė
siais paverčia gražiausius
kraštus ir juos paskandina
kraujo ir piktų aistrų sūku
riuose. Marksizmas jau pra
žudė didžiąją Rusiją: rusai,
kaip nesubrendę vaikai, paga
vę Vakari) įtartiną hipotezę
ar jų drąsų paradoksą, jį pa
vertė žiauria ir nepermaldau-

Trečiadienis,

Spalio

2, 1929

Prašau Į Mano Kampelį

Žmonių Sveikata

Geriau Busite Patenkinti,

Peoplesfurniture (3

Itadtos

TUBBY

KIMBALL

Trečiadienis, Spalio 2, 1929
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LIETUVIAI AMERIKOJE

J. Blaškevičai, Garšva, MisiuIvanauskienė, Višniuuskienė,
nas, Čepienė, Maldeikienė, Šeš
tokiem'-, Bartuševičienė.

tulikui nubusti
kiškų

šeimynų

Tėvai katalikai,

delei katali serbų
nusmukimo.

susirūpinki

ortodoksų

bažnyčios I ko spalių 1 d. iš Visų šventų

kieme. Dabar, praleidus karnivalą ir lygindamas serbų
tautos publiką su mūsiške
roselandiške — lietuviška,
reikia nuoširdžiai pasidžiaug
ti, kad mūsiškiai žmonės daug
kulturiškesni: ir geriau, šva
riau pasirėdę ir mandagiau
apsieina. Man tai buvo malo
nu konstatuoti ir pasidžiaug
ti, kad lietuviai katalikai dau
giau kultūroj pažengę, negu
slavai serbai.

parapijos

'(‘JOS.
A. Gorainius.

STATISTINES
ŽINIOS

APIE
te!
ėmė Šv. Komuniją.
Po Mišių pasikvietė klebo
Vyčių jubiliejinė vakarienė.
ną į mokyklos kambarį ir
Įsigykite šią naudingą kny
Šauniai pagerbė kleboną.
Ateinantį sekmadienį Vyčių
sveikino ir dainelėmis apdai
Čia lankėsi per keletą sa gą, jei norite žinoti:
Praeitą sekmadienį, Šv. An navo. l)a ir dovaną atminčiai
8 kuopa švenčia 15 metų savo
vaičių kun. Pijus Karalius, 1. Kokius Lietuva dabar
Musų mokykla.
tano par. salėj Įvyko gražus įteikė.
gyvavimo. Bus šauni vakarie
Lietuvos Ateitininkų atsto 2. Koks Lietuvos klimatas,
Beveik
kartu
su
parapijos
bankietas, kuris buvo suruoš
nė
ir
programa.
Šv.
Onos
drBėglias.
vas. Gerb. svečias džiaugėsi paviršius, ežerai, upes, dirva.
įsteigimu ir bažnyčios pastaSy‘ Vincento a Paulo drtas pagerbimui klebono, gerb.
vietos žmonių prielankumu ir 3. Lietuvos plotas ir gytymu tapo įkurta ir mokykla. ja (gal ir kitos), suprasdamos
kun. H. J. Vaičiūno jo vardo
užuojuota jo darbe. Žmonės ven^°jaį: kaimų, bažnytkaiVisų Šventų parapijos moky tą brangią jaunąjai kartai iš
dienoje už jo uolų ir pasekmin
tik apgailestavo, kad čia nėra !I11^’ rniesLelių, miestų, lyties,
kla yra viena senesniųjų pa kilmę, sumanė net “in corpogą veikimą parapijos ir vi
kunigo kuris padėtų tverti i am®’aus’ klonių, klasių ir taurapijos mokyklų
Chicagoj. re” vakarienėj
Gerosios Širdys.
suomenės dirvoje. Žmonių pri
dalyvauti.
tą žvilgsniu,
padapiją.
sirinko pilnutėlė salė. Buvo,' Naujakuriams daug ko rei Nuo pat pradžios iki šiol sek Vvčiai smarkiai ruošiasi ir no
Praeitą. sekmadienį Visų
kelnės ūkį, žemės ūkio pramo
matyt, atvykusių ir iš kitų kia. Pas mus dabar įsikūrė mingai mokytojauja seserys !ri visus atsilankiusius paten- [šventų bažnyčioj moterystės į Melrose Park yra daug ge
nę, kokia kur žemė, jos geru
kolonijų. Pasakyta daug gra nauja šv. Petro ir Povylo Kazimierietės. Kambarių yra|kinti Tikimasi suiauktį ne-! ry§iu buvo surišta M. Čepaitė ros širdies žmonių, kuriems
mas, kainos; Įstaigos midui da
žių kalbų reiškant nenuim par. mokykla. Joje darbuotis daug ir apie 400 vaikučių bu ,naža sve^įų Ta proga taipgi j su p Martinaičiu iš Šv. Jur rupi parapijos steigimas, ir
ryti, alaus bravorai ir t. t.
tam veikėjui linkėjimus, į- atkeliavo Šv. Kazimiero Se tų vietos. Bet labai gaila, kad Į rupįnamasį padidinti kuopos į gį0 parapijos. Pp. Čepai turi kad turėtų savo bažnytėlę.
5. Apie Lietuvos pramonę,
teikta daug ir brangių dova- serys — Augustina, Uršulė, nevisi tinkamai įvertina ka- narįų skaičių. Geriausio pasi gražią šeimynėlę ir savo vai Vėliau gal susilauksim kuni prekybą, kainas ir prekes.
gą, kurą padės mums musų
nų, gėlių, ypač jaunimas — Angelina ir Julija. Jas, kaipo talikišką mokyklą ir savo sekimo.
kučius leidžia i katalikiškas
6. Apie kreditą (bankus),
troškimus realizuoti.
Vyčiai gražią ir brangią do naujakures Rockforde, teko vaikučius siunčia į viešąsias
mokyklas.
Jaunai
porelei
lin

kooperaciją
ir susisiekimą.
Rūgs. 22 d. Šv. P. Rožan“Moina”.
vaną įteikė. Dainų, muzikos naujai visa kuo aprūpinti. Jau mokyklas. Galima pateisinti
kime
viso
gero.
,'avos dr-ja turėjo TVashingLabai naudinga ši knyga
programa ir-gi buvo labai į- buvo rašyta “Drauge”, kas da tuos tėvus, kurie toli gy,
M. Čepaitė mus, kaip mato
visiems, čia Amerikoje gyve
IŠVERTĖ PRANCŪZŲ
pirmiau padaryta, bet dabar vena nuo mokyklos ir vaiku- 1;on Hei«hts niiške1^ Piknik*
vairi.
nantiems, bet naudingiausia
maži, bet turės atsakyti |Tai buvo paskutinis šios va te, apleidžia, bet todėl V. Kau
KLASIKO CORNELIO
Ta proga pagerbtas ir vi dar nužengta toliau. Įtaisyta ciai
saros
pasilinksminimas
lauke
tiems, kurie mano važiuoti
šyla sau kitą “parvedė”, ro
TRAGEDIJĄ
karas, kun. Mikas Švarlys, beveik viskas, kas seserims tie tėvai, kurie, delei nepa- ir mus vyrai bei moterys, mu
Lietuvon ir ten stoti į ūkį,
ds iš Brighton Parko. V.
kurio vardo diena buvo rūgs. reikalinga, o klebonui ir pa-1 teisimanų priežasčių, savo,
zikai
griežiant,
gerokai
pa-jKaušyla
yra
biznierius;
turi
Vikt. Kamantauskas išvertė prekybą, ar kokį kitą užsiėmi
29 d. Ir jam teikta linkėji rapijai beveik piršto prie to! kaipo katalikų, priedermių
trepsėjo.
Žmonių
buvo
neina-1
saldumynų
ir
cigarų
krautuprancūzų
klasiko Cornelio mą.
nereikėjo pridėti. Visa tai at-Į neatlieka - ir vaikučius siunmai ir dovanos.
Siųskite tik 60 centų
liko gerosios širdys.
[čia betikybinėn mokyklon. Tė žai ir dr-ja, tikiu, gražaus !Vę. Visiems katalikams reik- tragediją “Sidas,” kuri ne
Gražu, kai parapijiečiai įtų jį remti. V. Kaušylai, ves trukus manoma ir atspausdi DRAUGAS PUBL. CO.
Visiems reikalams suaukojo j vai turėtų atsiminti nuolati- pelno padarė.
vertina ir pagerbia pilnai pa
2334 So. Oakley Avenue
tuvių proga, linkime patva nti.
“R.”
po $2.00 Jusevičienė.
Į nius vyskupų įspėjimus ir pa
garbos
užsipelniusius savo
Kun. kleb. J. Paškausko ru rios laimės.
reigą katalikiškoj mokykloj
Po $1.50 Aitutis.
dvasios vadus.
5*U.<
pesniu, sumanyta šįmet ap
‘ Po $1.00: A. Kairys, Pan- savo vaikučius auklėti.
Mus mokykloj šįmet yra taisyti klebonijos sodas ir Tarp linksmybių pasitaiko
LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Pinnadieny pas gerb. kun. kauskienė, M. Jankauskienė',
Veiverdenė, M. Grigas, Kalat- 264 vaikučiai: 129 bernaičiai “nupentuoti” klebonija. Dar- ir liūdesio. Praeitos savaitės
H. Vaičiūną susirinko beveik
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai
ka, Pažerienė, Bagdonienė, ir 138 mergaitės. Pernai, tuo į kas jau baigiamas. Suvežtos pabaigoj mirė ilgai sirgęs Mv
visi Chicagos ir apylinkių
užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
Misliunienė, Krisčiunas, Gri tarpu, buvo 294. Reiškia, dau^odan žemės jau sulygintos, kolas Valentas nuo 109 Edkunigai, kad jj pasveikinus
tu. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr,
garavičienė, Noreikienė, Zu- giau išleidome, negu sulaukė-(klebonas su asistentu, nepavardo dienoje. Buvo net iš to
brooke*
Avė.
Laidotuvės
įvy-Į^,
binienė, Zakarevičienė, Spie- me įstojant, Į ‘baby room’ tebėgdami to darbo atlikti, paliau atvykusių k. t. — kun.
kienė, Baranauskienė, Valat- įėjo tiktai 12, j aukštesnius įsiprašė talkon vyrų. Atsirado
J. Kloris iš TVaukegan, Ilk,
keinė, Visockienė, Rimkienė, skyrius apie 16. Labai gaila, geraširdžių žmonių, kurie į ke
kun. Balinskas iš Milwaukeė,
Patapavičienė, Čepulienė, Škė kad kaikurie tėvai vos prie-' bs vakarus, sueidami po lo
Wisc., kun. K. Bičkauskas iš
mienė', Patašienė, Naujunienė, jusius prie pirmos Šv. Komu- p G viską puikiai padarė. ReiIndiana Harbor, kun. Martis
Sautilienė, Vaitkienė, Budvi- nijos vaikučius atima iš pa- Į kia už tai jiems nuoširdžiai
iš Gary, Ind., kun. Kazlausdienė, Malinauskienė, Marmie- rapinės mokyklos ir perkelia padėkoti.
'kas — misionierius.
nė, B. Žolinas, Račkauskienė, veišojon. Turėjome tokių at------------Rap.
Anušauskienė, Vaičikauskie sitikiinų. Jei taip kiekvieną Karnivalas man dar vis ne
metą bus, mokinių skaičius išeina iš galvos. Prieš jį ruoCicero Lietuvių Pagerinimo nė', Bačienė. Po mažiau aukojo
Kisielienė,
S.
Budvidienė,
A.
mažės, aptuštės mus mokyklos šiant man teko matyti pana
Politikos kliubo mėnesinis su
Musų Warauzė 3343 South Halsted St., turi būti perkelta
ši pramoga South Chicagoj,
sirinkimas bus šiandie Mrs. Vileišis, Užubalienė, Baskienė, ir teks kiekvienam doram kakitur. Kad sučėdyti mufinimo lėšas penkiasdešimt (50) tūkstan
Lukštienės svetainėj, 1500 So.
čių Radio stakas bus išparduodamas už labai sumažintą kainą.
49 Avė., 7:30 vai. vak. Visi
kliubiečiai malonėkite atsilan
Majestic Modelis 71 8 tūbų Dynamic už
kyti ir savo kaimynus atsi
$95.00 su tūbomis.
veskite. Šis sus-mas svarbus:
įvairių dalykų bus svarstoma
Crosley 8 tubu Dynamic Speaker už
šios kolonijos labui, kas pa
$89,00 su tūbomis.
lies visus gyventojus, ypač
Freshman N. Model su Dynamic Peerless
nuosavybes turinčius.
Šis
Bankas
kasdien
priima
būrius
svečių
savo
vieškambaRaštininkas.
Speaker su 250 power tube vertės $250.00
ryje. Ypatingu tam patraukimu tarnauja AUKSINĖ JAVŲ VALY
už $89.00.
MO ŠVENTE.

CICERO: ILL. ~~

ROSELAND, HL

ROCKFORD, ILL

MELROSE PARK, ILL

LIETUVA

Radio Išpardavimas

Prisidek Prie Minių!

CHICAGO HE1GHTS, ILL

Musų Šv. Kazimiero parapi
jos bazaras.

Parapijos bazaras turėjo
baigtis rūgs. mėnesio paskuti
niam sekmadieny. Praeitą sek
madienį nebuvo bazaro. Delei
lietaus jis negalėjo įvykti.
Likom
neramus. Kai ka
da po audros yra giedra. Daug
turime vilties, kad ateinantis
sekmadienis bus gražus, ga
lėsime turėti bazarą.
Per praeitus sekmadienius
bazaras būdavo sėkmingas.
Geru pabaiga padarysime ba-'!
žarą tikrai pasisekusiu. Tik
teneaplenkia mus musų prie
temai.

Dešimts metų kunigavimo.
Kunigo gyvenime dešimts
meili daug reiškia. Praeito
mėnesio 21 dieną kun. J. Čužauskui suėjo dešimts metų
kunigavimo.

Grynais pinigais duodama sidabru ir auksu kiekvienam pra
dedančiam naują taupymo sąskaitą arba darančiam bile kokį
naują biznį. Taipgi duodamos Ypatingos dovanos, tarp kurių
yra Zenith Radio ir kiti patraukiantys daiktai išdirbami šiame
distrikte. Laimėjimo tikietai ant tų daiktų duodami seniems ir
naujiems kostorneriams darantiems bile kokį biznį.

Ateik pamatyti nepaprastai išpuoštą vieškambarį ir labai
gražias dovanas.
Ateik ir gauk dovanas grynais pinigais.

Atvvater Kent combinacia Model 55 už
$195.00.

Spartan Modelis 69 vertės $199.00 už $115.00.
Victor Model 835 vertės $335.00 už $85,00.
Brunswick Radio 7 tubu vertės $125 už $40.00.
Milžiniškas pasirinkimas visokių išdirbysčių Radio parsiduos už suma
žintą kainą ant lengvų išmokėjimų.

Visi maloniai kviečiami!

Central

MANUFACTURING

DISTRICT

Bank

TRUSTINE KOMPANIJA

1110 West 35th Street
Valstyjinis Bankas

Biržos Bankas

(Šis bankas atdaras Seredos ir Subatos vakarais dėl patogumo
tų, kurie negali ateiti dienomis).

J-F-Budrik
Ine.
Iniiiiiiiii

3417-21 So. Halsted St.
3343 So. Halsted St.

Dėlto musų mokyklos mer

gairių

draugijėlė

Mišias

savo

užsakė Šv.

klebono

intenci

ja ir per tas šv. Mišias pri-

Telefonas Boulevard 4705

5

D R X 0 O X 8

Trečiadienis, Spalio 2, 1929

sis J., Kanape S., Burba G.,
Teisėjas (šių dienų mergai-/
A K T A R A I
Petrovskis J., Bridg. Furn. tei). Tai sveika sakaisi, šuva
Vaikelio Jėzaus Dr-jos Naš
Co., Buudrik J., Rašinskienė j kandęs Tamstai kojų aukš Telefonas Boulevard 1939
Ofiso Tel. Victory 3687
laičiams Lietuvoje.
B., Vainauskienė M., Kareivie čiau kelių. O sijonų ar nesu
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374
WEST SIDE NAUJIENOS. svetainėje dėliai bazaro jeigu
nė
M.,
Norbutienė
E.,
Grigoir išlaidų apyskaitų priėmi
draskė
BR1DGEP0RTE:
1
nienė
K.,
Masalskis
A.,
MaMergaitė. Ne, sijono nega-! ofiso valandos; 9 iki 12. 1 iki
X Šiandie Aušros Vartų mo ir susitarimo parapijos
dieną, Lr 6:30 iki 9:30 vakare
P.
J.
Elijas
............
$50.00
žeika
S.,
Janeliunienė
E.,
Rim
Įėjo pasiekti.,
mokykloje Federacijos Chica pokylio laiku.
3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas lr Rezidencija
4608
S.
ASHLAND
AVĖ.
W.
J.
Stankūnas
..
25.00
kus
M.,
Kazlauskienė
A.,
Kazgos Apskričio mėnesinis susiX Aušros Vartų klebonas,
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Netoli 46th Street
Chicago. III.
10.(X) lauskaitė ()., Ežerskienė M.,
rinkmas 8 valandų vakare, Į grįžęs iš šv. Mykolo parapi A. a. Zaksas Jurgis
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
šiuos susirinkimus paprastai jos jubilėjaus bažnytinių pa Šv. Onos dr-ja ......... 10.00 Urbienė M., Norvilienė M. J.
plet: Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Rez. Tel. Midway 6512
Šventadieniais pagal sutarimą.
iP.
atkeliauja visų parapijų vei- maldų, labai gėrėjosi gražiu Šv. Jurgio “Kanklių”
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir
neįvardytų
4601 South Ashland Avenue
klesnieji darbuotojai.
'Tad i įp iškilmingu jų prirengimu. Choras ..................... . 6.00 Į Smulkių
Telefonas Boulevard 7820
Vlrginla 038*
Tel. Canal 676 4
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Res. 6641 South Albany Avenue
musų West Sides darbuoto- Parapijonų tarpe buvo ma to Jaunienė M.................... 6.00 $43.00.
Oakley
Avenue
lr
24-tas
Street
Tel. Prospect 1930
jams bei parapijos draugijų ; ma virš 50 garbės narių, ku- Čepaitienė M................... 6.00 į Viso labo $431.45.
Telef. Canal 1713-0241
Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllais
atstovams reikėtų naudotis ge rie sidabro jubilėjaus atžy- Po $5.00: Bubniai A. ir J., j Už duosnias aukas, prielan
lr Ketvergais vakare
ra proga ir kas tik gali lan mėjimui parapijos reikalams Šalčiai M ir J., Daugel a vičius kūmų, paramų ir pagelbų vi- Ree. tel. Van Buren 5858
GYDYTOJAS,
CHIRURGAS
kytis Federacijos Apskričio šimtines aukojo. Bažnyčia ir St., Zaksienė K., Sasnauskie-1 siems našlaičių šelpėjams —
IR OBSTETRIKAS
nė
St.,
Mileraitė
St.,
Radžius
'
geradariams
nuoširdžiai
ačiū.
susirinkimuose.
iš lauko ir viduje buvo gra
Gydo stalgias lr chroniškas ligas
M. Popikaitė,
X Angelo Sargo draugijos žiai išpuošta. Parapijos jau- J. F., Šimkienė K., Bručas St,. Į
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vyrų, moterų ir vaikų
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
įstatai garsina, kad šios dr- įnimas, visa mokykla ir visos Ambotienė M., Šv. Petronėlės, Vaikelio Jėzaus Dr-jos
Sulte iOO
157* Milvraukee Avė.
DARO OPERACIJAS
Ofisas 2403 W. 63 Street
Tel. Brunswlck 9624
Įgaliota.
jos nariai 1'6 metus baigę,Į draugijos dalyvavo ' ‘ in cor- dr-ja, Maldos Apaštalavimų,
Kertė So. tVcstern Avenue
Ligonius priima kasdieną nuo
Valandos; nuo 2 Iki 7:30 vai. vak.
Tel. Prospect 1028
tampa Lietuvos Vyčiais. Įdo-lpore” gražiai pasipuošę, va dr-ja, Gyvojo Raž. dr-ja, Vy
pietų iki 8 vai. vakaro.
kasdien. Nedėllomis nuo 1 iki 2 vai. Rezidencija 2359 So. Leavltt St.
MIRS VAIČIUS.
Nedėlioinis ir seredomis tik
po pietų.
rnu butų sužinoti, kiek Auš- į kare buvo suruoštas puikiau- čių 16 kp., Amžinojo Raž. drTel. Canal 2330
iškulno susitarus
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v.
ros Vartų Angelo Sargo drauįsias bankietas, žodžiu sakant, ja,, Nek. Prasid. Panelės Šv.
Nedelioj pagal susitarimą.
Ofisas ir Laboratorija
1927 metais išvažiavo į Lie Ofiso Tel. Canal 2118
gijos narių tapo Vyčiais’
tikrai pavyzdingas buvo ju- dr-ja.
Ir X-RAY
Namų Tel. Lafayette ••98
Kairienė Paulina__ $4.00 tuvų Kazimieras Vaičius. Jis
X Ryt vakare Vyčių 24 bilėjaus paminėjimas.
Ofiso Tel. Victory 6893
2130 WEST 22nd STREET
Po $3.00: Veržintas P. ir norėjo išsigydyti. Mat, sirgo
kp. susirinkimas jų pačių kliu
Rap.
Rezidencijos Tel. Drexel 9191
CHICAGO
Žebrauskienė.
; cukrine liga. Išbuvo du metu, Į
be prie Aušros Vartų parapi
OFISAS
Po $2.50: Kudirkienė K.,' bet sveikatos neatgavo ir bir
jos svetainės 8 vai.
RADIO ŽŽŽ.
Tel. Lafayette 6793
Sasnickienė J. ir Ewald J. P. j želio 21 d., š. m., mirė, pa- 1900 S. HALSTED STREET
X Ryt parapijos bazaro
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Lietuvoje
motinų,
Town
of
Lake.
—
Kaip
gir

NAMAI:
Po
$2.00:
Rokas
A.,
Gurin'
likdamas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
darbuotojai visų
parapijos
Vaiku ir visų chroniškų Ilgų
brolienę.
Gyveno
ir
dėt,
iš
visų
Chicagos
miesto
skai
O.
ir
J.,
Matonis
J.,
U'
seserį
4193 ARCHER AVĖ.
draugijų Federacijos įgalio
Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.
arti 31st Street
tiniai ir parapijos komitetai dalių žmonės rengiasi važiuo sas A., Bakas K., Balčiūnaitė Tauragės apskrityje, Adokoro Valandas; prieš pietus pagal sutarti
Office: 4459 S. California Avė.
parapijoje,
Bakšeinų
kaime.
ti
į
Šv.
Kryžiaus
par.
jubilė

O.,
Razvadauskas
A.,
Jonikas
Namuose 2-4 po plet. ofise 8-8 v. ▼. Valandos: 10-11 ryto, 2-4 po plet,
vakare 7:3O vai. turės savo
Nedėlioję pagal sutarti
7-9 vak. Nedėliomls ir šventadieniais
svarbų posėdi Aušros Vartų jaus bankietų, spalių 13 d. K., Dr. Serner, Jučienė A., Amerikoje paliko dideliame
10-12.
Plačiai žinomas “South Side’ Pakalnienė V., Talkevičienė nuliudime savo moterį ir duk 1 Tel. Hemlock 8161
mėsos pristatytojas mėsinin O., Butkienė N., Gowen K. A.,; terį Zofiją, kuri lanko aukš-f
ADVOKATAI
Tel. Wentworth 3000
i
kams p. J. J. Pužauskas or Čiurai P. ir M., Zalatorienė tesnę mokyklų.
Rez. Tel. Stewart 8191 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Zofija Vaičienė Užprašė Šv.
ganizuoja didelį pulkų svečių B., Jonaitienė M., Jamontienė
Telephone Central 6926
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
X — Spinduliai
ir Šv. Kryžiaus par. prietelių B., Bucas K., Paulauskas A., Panelės Gimimo bažnyčioje
2435 West 69 Street
Ofisas 2201 West 22nd Street
iatsivešti į bankietų.
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6222
Gylienė A., Šiuris S., Šimkus ŠV. Mišias, kurios bus laiko Vai.: 9—12 ryte. 1—4 p. p. 6—9
Gydytojas ir Chirurgas
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
v. v. Nedėlioj susitarus.
X Bankieto tikietus reikia Pr., Beck N., Budrick J., Bal mos spalių 3 d., 7:45 ryto. Vi
Avenue
Tel. Republic 7868
ADVOKATAS
6558 SO. HALSTED STREET
si giminės, draugai ir pažįs
Valandos 1 — S&7 — 8 v. r.
įsigyti šių savaitę. Prie salės tutis P., Smagurienė Ag.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
134 North LaSalle Street
durų bus parduodami kitoki Po $1.00: Šiugždienė E,, tami kviečiami dalyvauti Mi
CHICAGO, ILLINOIS
tikietai. Kurie mano prie du Aleksandravičičenė K., Obe- šiose.
Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 668*
Lecal Office; 1900 So. Union Avė.
4910 So. Michigan Avenue
Rap.
OFISAI:
rų nusipirkt), tikietus tiems iš ienė M., Pipirienė B., KvietTel. Roosevelt 8710
1446 S. 49 Ct.
2924 Washlngton
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
Tel. Kenvood 5107
anksto pranešame, kad rengė kienė V., J^r^Įįųiskieniė R.,
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
—i a.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451
jai neims atsakomybės, ar Trumpienė E., Kraujalis M.,
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
Gydytojas ir Chirurgas
jiems bus vieta prie stalo pa Ščiukienė 0., Messer M., Žanuo 6 iki 8 vai. vak. apart
rengta, ar ne. Dabar, šių sa rarauskas W. J., Ruošas K.,
1821 SOUTH HALSTED ST.
šventadienio ir ketvirtadienio
Gydytojas lr Chirurgas
ADVOKATAS
vaitę įgykite tikietus, kad ne- Šlepokas S. L., Radžius Pr.,
Rezidencija 6600 S. Arteslan Avė.
REZIDENCIJA
Valandos. 11 ryto iki 8 po pietų
rugotumėte.
Alessels A., Ruplienienė St.,
Nedėliomls
6 iki 8:30 vakare
OPTEMITRISTAI 4729 W. 12 PI.
11 So. La Šalie St., Room 2001
Tel. Cicero 2888
Susitarus
Tel. Itandolph 0331-0332 Vai. 9-6
X Kas nesutiktų parduo Martinkienė A., Martinkus A,.
Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET
dančio Šv. Kryžiaus par. ju Antanaitis P., Šlekienė E., Moterims, kurios kenčia nuo šir
Tel. Victory 0562
Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6918
biliejaus bankieto tikietus, Petkienė K., Jasiniauskienė dies pykHno, arba taip vadinamos
7-9 v. v. apart Panedėlio ir
“rytinės ligos”, šis paprastas būdas
Pėtnyčios
Perkėlė savo ofisą po numeriu
<reipkitės į parapijos ofisų U., Palioliunienė 0., Bakie pasirodė palaima. Didžiuma slaugių !
tai
žino
Ir
tą
pataria
žymiausi
spe

asmeniai, laišku ar telefonu. nė M., Taujėnienė O., Straz- cialistai. Prirengk biskutį susmulkin
8464 SO. HALSTED STREET
4729 S. Ashland Avė.
to ledo — sakysim vyninį stikleli.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
JOHN B. BORDEN Adresas: 4557 So. Wood St., dauskienė O., Tenzegolskienė
_
Užpilk ant jo arbatinį
šaukštuką
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare
SPECUALISTAS
(Tel. Yards 1810).
A.,
A.
Lutkienė
O.,
Zapelis
Phillips Milk of Magnesia. Palengva
Res.
3201
S.
WALLACE
STREET
Džiovų,
Moterų ir Vyrų Ligų
(John Bandzinuos Bordcn)
iki išbaigsi arba iki blogu
X Kas neturi savo automo A., Lėkis, M., Laučiutė M., gurkšnok
Vai.:
ryto
nuo 10—12 nuo 2—4 po
mas visiškai praeis. Retai priseina
ADVOKATAS
pietų: 7—8:30 vakare
dožą
pakartoti,
kad
užbaigti
pilvo
bilių, bus nuvežami ir parve Olšauskienė B., Katauskas O.,
Nedėliomls 10 iki 12
skaudėjimą artą tąsymą vemti.
LIETUVIS AKIŲ
DENTISTAI
105 W. Adams St. Bm. 2117 žami dykai.
Gelvydienė Z., Pilitauskienė Phillips Mi'.k of Magnesia turi
TELEFONAS MIDWAY 288*
lr jis teikia
1
SPECIALISTAS
Telephone Randolph 0797
X Townoflaikiečiai, laiky P., Bružienė- M., Skrebis R., priešrugštinių ypatybių V/rėmZ
Falengvins akių Įtempimą
kuria Office Boulevard 7042
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
kitės, kad jubil. bankiete iš Jakutis J., Rimutienė M., surugę viduriai, gesai. Jo švelni, bet esti priežastim galvos skaudėjimo,
Tel. Boulevard 1401
tikrai liuosuojenti veik(mė užtikrina
svaigimo,
akių
aptemimo,
nervuotukitur
suvažiavusių
svečių Kažemėkaitis
K., nUnivers.
' mas
regulorį vidurių išvalymą.
Vartoja-.
..
.
...
Teleplume Roosevelt 9090
D 4 nr
r>
tt
a
burnos plovimui
jis neleidžia “°/ 9kaudam* aki« karStlsau
kreivas
akis,
nuimu
cataractua
8 iki • ryte Tel. Repub. BOOO skaičius neviršytų jūsų pačių. liest,, JMamaitlS Br., Dr. D. A. 1 rūgštims ėsti ir dantims puti neštu- į
LIETUVIS DENTISTAS
j
Atitaisau
trumpą
regystę
ir tolimą
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
X Vaikai, lankantieji kitas Teter, Juškaitė M., Kazlaus moSulaiku.
regystę.
kiekvienu buteliu Phillips Milk
Prirengiu teisingai akinius visuose
4645 So. Ashland Avenue
3343 80. HALSTED STREET
mokyklas, kurie nori priimti kas V., Žilevičius A., Januš of Magnesia eina pilni nurodymai atsilikimuose,
egzaminavimas daro
Ant Zaleskio Aptiekos
jo daugybės vartojimų. Visose aptieValandos: Nuo 2 — 4 p. p.
Sutvirtinimo Sakramentų, spa kevičius S., Zaksaitė O., Zu- kose po 25c. ir 50c. Reikalauk tik mas su elektra, parodančia mažiau
7—9 vakare
I
rosios, daktarų užtikrintos per 50 sias klaidas.
Tel. Canal 6222
lių
30
d.,
Šv.
Kryžiaus
baž

selavičaitė
E.,
Sturonas
J.,
metų.
LIETUVIS ADVOKATAS
Specialė atyda atkreipiama moky
nyčioje, lai susirenka šių sa Jukas J., Rimkus S., Šlioge "Milk of Magnesia” buvo Chas. klos vaikučiams.
H. Phillips Chemical Kompanijos S.
2221 West 22nd Street
vaitę pėtnyčioj, 4 vai. p. p rienė O., Gavėnaitienė U., Za- V. registruotas vaizbos ženklas Ir jo Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
-.A
den‘ tįstas
Arti Leavitt Street
Chas. II. Phillips nuo kare. Nedėliomls nuo JO ryto iki
į par salę. Higli School ir au- lugienė O., Bagdonavičia A., pirmtakuno
12
po
pietų.
2201 WEST 22nd STREET
1875.
16 RUSIJOS
Telefono Canal 2552
gusiems bus vėliau pranešta, Plonis U., Walter Žigas, Dau
(Kampas
Leavltt
St.
)
4712 S. ASHLAND AVĖ.
Gerai lietuviams žinomas per 86
kšienė I)., Jurgelaitis J., MarValandos 9 ryto, iki 8:00 va kada susirinkti.
Valandos' Nuo 9 iki 12 ryto
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
nuo 1 iki 9 vakare
Tel. Boulevard 7589
rurgas lr akušeris.
X Šv. Kryžiaus bažnyčioje gevičiutė E., Lazauskis F.,
Relieve Coughs, Colds,
kare. Seredjnus ir Pėtnyčio
Headache, Rheumatism
Gydo staigias
ir chroniškas 11per spalių mėnesį kas vaka Juškevičius J., Rapalavičienė
mis nuo 9 iki 6.
gasvyrų, moterų ir valkų pagal nau
and
Ali
Aches
and
Pains
ras bus kalbama rąžančius ir O., Dvokienė J., Janevičienė
Tai. Brnnsvrlck *824
jausius metodus X-Ray lr kitokius
elektros prietaisus.
DR. A. J. GUSSCN
litanija prie įstatyto Šven O., Šebaškienė A., Kripienė
Lietuvis Dantistas
Ofisas ir Laboratorija
A., Kareiva S., Polušienė U.,
Pritaikyme aktnlų dėl visokių aklų
čiausiojo
1579 MILWAUKEJ£ AVENUE
Netoli Morgan Street
Valandos;
*-12,
1-1.
8-8:88
X Rūgs. 28 d. vak. apkrikš Platakienė L., Andriulis O.,
■akmsdltnlals Ir trečiadieniai*
(Juozas J. Grišius)
tytas Jonas Sprainys. Kūmais Gurinskaitė M., Vilkišius J.,
d susitarimų.
1025 WEST 18 STREET
OPTOMETRISTAS
ADVOKATAS
Ali drallitta—35c and <Sc j ar a and tnbea.
buvo ponai P. Grybai ir pp. Astrauskienė K., Radzevičie-1
VALANDOS: Nuo 10 — 18 pietų lt
Childran’a Mnalerole (mildar fotri) 35c.
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
4031 S. Asliland Avė. (2 lubos) V. Gečai. Krikštijo kun. A. nė M., Volterienė J., Trump- j
Betterthan a Mustard Piaster
Tel, ofiso Canal 8110 ltez. So. Shore
Tel. Lafayette 8828
Telef. Boulevard 2800
*2238, arba Randolph 6800.
lis M., Bukaltns M., (Judas, Į
Linkus.
RESIDENCIJA:
<516 Su. Rockwell Street
X Rūgs. 29 d. Jonas Sprai Konušas, Deginis J., Pakinis į
Telef. Republic 9728
DENTISTAS X-RAY
nys su Antanina Šerauskaito J., Vardauskas A., Z«I sas j
V.,
Zaksas
J.,
Lovickis
S.,
1
4193 Archer Avenue
iškilmingai priėmė Moterystės
(lydytojus ir Chirurgas
Sakramentų Šv. Kryžiaus baž Mingel J. K., Vaidatiėnė E., I
APSAUGO
DRAMI MUS
Vaidatienė P., Martinkienė)
nyčioj.
463L SO. ASHLAND AVĖ.
ADVOKATAS.
Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
filakšlymns Lnrvcx:
Boulevard 7589
O,.
Čemeris
M.,
Kazlauskas
’
akinių
28
(h
p.
Rimkai
X Rūgs.
Rez. Hemlock 7691
Apsaugo nuo kandžių neTel. Yards 0994
52 East 107th Street
1801 South Ashland Avenue
skaiblamus drabužius, kau
J.,
(laruckas
J.,
Sekleckienė
sūnų
vardu
Alpakrikštijo
Kampas Michigan Avė.
rus, rakandus.
Rezidencijos Tel. Plaza 3200
Piatt Bldg., kamp. 18 St 2 aukštas
Tel. I’ullmun 5950 ir 6377
O., Nedvarienė TT., Bartkevi
l'onsfts.
Pastebėklt
mano
Ukabaa
Plovimas Larvcsii;
VALANDOS:
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:80 va
X Rūgs. 29 d. p. Bražins čienė J., Bartkevičienė O., ČiNedėl.
nuo
10 iki 12 dieną.
Apsaugo
nuo
kandžių
DENTISTAS
Miesto Ofise I’agal SulartJ:
karo. beredomls nuo 9:80 iki 11 V.
Nuo 7 iki 9 vakare.
plaunamus vilnonius.
127 N. Dearbom Street
ryt/*. Nedėliomls nėra skirtų
kai pakrikštijo sūnų vardu rienė J., Lustig L, JTozand J.,
4712 So. Ashland Avenue
Nuo 10 iki 12 dieną,
valandų. Room S.
Roonis 928 lr 935
Nuo 2 iki 8 po pietų.
Normanth A. J., Malelai, BalVai.:
Nuo
9
ryto
iki
S
vakare
Alfonsas — Rayniundas.
Phoae Caaal 6618

CHICAGOJE

AUKOS.

DR. S. A. BRENZA

DR. J. P. POŠKA

DR. M. T. STRIKOL

DR. R. C. CURLER

DR. A. RAČIUS

DR. T. DUNDULIS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. L. YUŠKA

DR. A. A. ROTH

DR. A. J. JAVŪlš

DR. S. BIEZIS

DR. V. S. NARYAUCKAS

DR. H. BARTON

F. W, CUERNAUCKAS

A. L. DAVIDONIS, M. D.

A. A. DUS

DR. P. Z. ZALATORIS

MOTERYS PRIVALO
IŠMOKTI VARTOTI
MAGNESIJĄ

DR. S. A. DOWIAT

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. J. BERTASH

DR. G. Z. VEZELIS

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. HERZMAN

JOHN KUGHINSKAS

25 METĮĮ PATYRIMO

JŪSEPH J. GRISH

JOHN SMETANA, 0. D.

DR. J. A. PAUKŠTYS

J. P. WAITCHUS

DR. MAURIGE KAHN

LARVEX

DR. A. P. KAZLAUSKIS

Tel. Franklln 4177

D

6

CHICAGOJE

R

0

B5S5

X 8
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IS AKADEMIJOS RĖMĖJŲ tai kodėl mes taip šaltai tu UŽDARĖ LAIKINAI BABTŲ
rime atsinešti link jų.
BAŽNYČIĄ
DARBUOTĖS.

SKOLINA PINIGUS. DARGIS COMPANY
Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus dėl Budavojlmo ir Tai
symo Namų. Taip gi dėl atnaujinimo senų Morgečių. Mes Tarpinin
kaujame Inšurance Kompanijoms lr Spulkoms.
Inšurlname automobilius, namus Lr kitas nuosavybės.
DAUGIS COMPANY
2456 West OUtli Street
Telefonas Hemlock 6050

Žinau gerai, kad yra ir to
“Liet. Aidas” praneša, kad
X West Sidės Simano Dau Jau keletą kartų buvo ra kių katalikių moterų, kurios
kanto Spulka susilaukė sida šyta, kad Šv. Kazimiero Vie leidžią net po keturis vaiku rugsėjo 8 d. Babtų bažnyčio
brinio jubiliejaus.
Spulkos nuolyne rengiama bazaras, čius mokyklon pas sesutes, bet je tarp lietuvių ir sulenkėju
X Šį rudenį Lietuvos laik valdyba tų jubiliejų tylomis kuris prasidės lapkričio 24. pačios nėra rėmėjoms. Ar-gi sių katalikų kilo triukšmas ir
Del geriausios rųšies
raščiui plačiai paminėjo gar nepraleidžia, o rengia iškil d. ir baigsis “Thanksgiving. jau taip sunku sutaupyti $1.00 dėl to J. E. Arkivyskupas Me Voldemarų.” Tačiau čia pat
lr patarnavimo, gaukit
“
Czas
”
sau
prieštarauja,
pa

tropolitas
laikinai
nutraukė
į metus? Nemažas prasikalti
bingo Lietuvos rašytojo ir mingų paminėjimų su prakal day”.
GREEN VALLEY
reikšdamas,
esu
sunku
tikėti,
PRODUCTS
pamaldas
Babtų
bažnyčioje
mas
iš
kitų
reikalauti,
o
taip
švietėjo 60-tas kun. Tumo — bomis ir puikiu programų. Pa Noriu priminti, ar visį mes
Olsells šviežių klausi
kad
socialistų
vyriausybė
Ple

nių, sviesto lr sūrių.
Vaižganto gimimo sukaktu minėjimas įvyks ketvirtadie rūpinamės tuo taip svarbiu mažų mokesčių ar šiek tiek iki atskiro parėdymo. “R.”
čkaitį
Lietuvai
išduotų.
Wm. J. Kareiva
atsisakyti.
ves. Gerb. jubiliatas susilau nį, spalio 3 d. Meldažio salėj. reikalu; sumažinti milžiniškų pasidarbavimo
Savininkas
Pas rėmėjas vedama teisinga LEDAI IŠPLAKĖ JAVUS
kė daug sveikinimų. P-nas J. Programo vedėjas bus adv. vienuolyno skolų?
4644 So. Paulina St.
J. Elias, Universal State Ban Kuchinskas. Bus gerų kalbė Visi skyriai rengiasi, bruz tvarka. Nei vienas centas ne
Tel. Boulevard 1889
ko prezidentas telegramų ši tojų, dainuos p-nas K. Sabo da. Yra surinkta daug gra nueina neparašytas laikraš Iš Rokiškio gauta žinia, kad
taip pasveikino banko ir lie nis, p-nia Ona Pocienė, p-lė žių dalykėlių laimėjimui. Vi tyje atkartotinai. Nereikia bi rugsėjo 2 d. Vidupės valsčiuj
3518 So. Halsted Str.
Vidsodės kaime ledai suplakė
tuvių Chamber of Commerce šiauliutė, p-lė Bagdonaitė. si, kurie atsilankys bazaran, jotis jokių neteisingumų.
vardu; “Sveikiname Tautos Įžanga veltui.
bus pilnai patenkinti dovano Sąžininga valdyba centre. vasarojų. Išplakė 8 ha avižų, Gražiausias Teatras Chicagoj
Didvyrį! Gyvuok ilgiausius
mis ir parems vienų bran Skyriuose taip pat -suskas 4 ha žirnių ir apie 1 ha mie
UTARN., SERED. ir KETV.
tvarkoje. Rėmėjų organizacija žių. Ledai buvo diktoki. “R.”
metus!”
giausių įstaigų.
DAILUS VAKARĖLIS.
Spalio 1, 2 ir 3
viena pavyzdingiausių. Rei
Vajus.
X Kaip tik Jack Sliarkey
‘THE SINGLE STANDARD’
supliekė savo oponentų kumš Brighton Park. — Apašta Reikia atminti ir tai, kad kia tik didžiuotis turint toDalyvauja Nils Aster
VILNIUJE ĮVYKO LIETU
tynėse, tai p-nas Elias, cliica- lystės Maldos draugija 29 d. naujų narių vajus jau prasi-, kių brangių įstaigų.
Tik suaugusiems — vaikai
Dubaltavas kranas dėl sinkos, ku
VOS EMIGRANTŲ KON
giečių draugų vardu šitaip te rugsėjo buvo suruošus šeimi- dėjęs. Skyriai dirba išsijuo
Rėmėja.
ris maišo šiltą ir šaltą vandenį. La
neįleidžiami.
FERENCIJA
bai
geras
daiktas
dėl
kuknios.
legramų pasveikino: “Congra niškų vakarėlį su užkandžiu sę, kad neliktų nei vienos
Tik ...................................................... $3.98
Vitaphone Vodevilio aktai
tulations on your victory o- ir programa. Užkandžių su moters, ar šeimynos, kuri ne NESUSEKĖ MIRTIES
Varšuva.
IX-12
(Elta)
—
Balto ąžuolo bačkutė šešais lan
Kalbantieji paveikslai, dai kais
ver Lougbran. More power to teikė tos draugijos pramoto- įstotų į rėmėjų organizacija.
išdeginta.
PRIEŽASTIES.
“Kurjer Poranny” praneša, nos, muzika, pasaulio žinios. 10 Gal.................................................. $3.i»
Atsiminkime,
katalikės,
mo

you. Give it to them.”
riai ir patarnavo prie stalų.
5 Gal............ ..................................... $2.39
X Chicagos Lietuvių Au Programų išpildė panelės S. terys tai, kaip maža yra mo Rugsėjo 30 d. anksti ryte kad šiomis dienomis Vilniuj Durys atsidaro 1:30 vai. po p.
Stogui popierius 3 ply raudonas
ditorijos B-vė sezono atidary Montvilaitė, F. Jučaitė, O. kestis: tik $1.00 į metus, o susilaukė netikėtos mirties pasibaigė Lietuvos emigrantų
ir
žalias su
smala
ir
vinims.
konferencija.
Konferencijoj
Rolls ................................................. $1.98
dvasinis
atlyginimas
didelis.
mui rengia iškilmingų vaka Paulaitė, E. Paulaitė, kurios
Pranciškus Pocius, gyvenęs) dalyvavę taip pat imigrantai
PRISTATOM VISUR
Daug
yra
geraširdžių
žmone

rienę, kuri įvyks šeštadieny sulošė veikalėlius “ljaivakor4613 So. Wentworth. Jisai
spalio 5 d. Auditorijos salėj. tę perkant” ir “Nėra dides lių, kurie noriai remia sesu besųs savo namų kieme per iš Latvijos ir Vokietijos. Ofi
ciozo “Epoka” žiniomis, kon
4414 So. Rockwell Street
nių kojų”. Visi turėjo daug čių reikalus, gausiai aukoda šautas. Buvo nugabentas į ferencija turėjusi nustatyti
Savininkas R. Andreliunas
mi, tai tiesa. Bet, toli gražu, Eudeikio laidojimo įstaigų
Chicago, Hl.
juoko.
GRABORIAIi
veikimo
gaires
ateičiai
ir
ko

Telefonas Lafayette 4689
Užlaikau visokių auk
Antradieny buvo koronerio
Kun. P. Vaitukaitis, nors ne visi.
vos
būdus
prieš
Lietuvų.
Ko

sinių
ir
sidabrinių
dai

:ne visai sveikas, bet vakarėly Musų lietuviai duosnųs vi tyrinėjimas. Vienu sykiu ne nferencijoj iš viso dalyvavo
ktų, vėliausios mados
radlo. planų rolių, re ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI
dalyvavo ir prakalbėlę pasa siems reikalams. Dažnai iš-t pavyko susekti mirties prie 29 žmonių, jų tarpe Paplaus
kordų lr t-t.
Taisau
laikrodžius lr muzikos
kė, už kų dr-ja labai dėkin metami pinigai perdideliam, žasties ir buvo paskirtas an kas ir Ancevičius.
Instrumentus.
Lietuvis Grabortus
ga. Be to, da kalbėjo V. Pauk perteklyje gyvenantiems as-' tras tyrinėjimas.
Tas pat oficiozas nekalta 2650 West 63rd St. Chicago.
Patarnauja
laido
', Į • i Z l
štiš, J. Valskis, pirm. tos dr- menims, kurie nieko naudingo
tuvėse kuoplglausla.
Buvęs vedėju Brldgeport Palntlng
A. a. Pocius buvo
ex-kareimina praneša, esu, kadangi
I •
. /
nenuveikia,
kurie
nėra
vertiTelefonas HEMtOCK 8384
Reikale meldilu at
*
Hardvrare Oo., dabar perėmė visą
jos, T. Vaičikauskas, M.
sišaukti,
o
maoo
vis ir plačiąį žinomas savo: Plečkaitis buvęs suimtas su
blsnj } savo ranku lr duos visose šio
mažiausios
musų
užuojautos.
darbu busite užga
biznio šakose plrmee klesos patar
Bliudienė, J. Rudienė, M. Barš
kolonijoj.
nėdinti.
1 ginklu rankose, lenkų valdžia
navimą.
Nemanau,
kad
čia
daroma
ko

čienė, O. Kazlauskienė.
Tel. Roosevelt ISIS
tuo
atvėju,
jei
Plečkaitis
kreiHARDWARE PAINTS
kia bloga valia. Čia dažniau
arba 2616
Vakarų vedė J. Valskis.
I
ptųsi
į
lenkų
valdžių
prašyda

1814 W. 23rd Plaee
& WALL PAPER
sia veikia nesupratimas, neži-j
Buvusi.
Chicago, n L
mas
suteikti
leidimų
vėl
įvanojimas. ,
į
Palnters A Decorators
Savininkas maino 3 flatų ir
t.
S.
R&tnanclonla, savininku
c
,
.
.
.
'žiuoti
į
LehkijM,
tai
vizą
jam
Dauguma musų Žmonių vis' Spaliaus 4 a. įvyks susirin- ,
2-jų Storų namų, priimsiu dvi
/ , •
1,
,*
Remkite tuos Profesionalus
8147
So. Halsted Street
ia
i. i bus atsakyta. Lenkų valdžia, flatį, bungalow ir lotus. Visi
1 ¥. . T . ,
Tel Victory 7261
ir Biznierius, kurie garsinasi mėgsta pasaulio žibučius, ieš kimas Sv, Kazimiero Akade-i ...
.. X_.. . .
„ girdi, pastačiusi Lietuvos eko tuščios garbės, o tuo tarpu nnjoa „
namo įtaisymai pagal naujau
Rėmėjų 2 skyriaus, sv. .
;
dienraštvj “Drauge”.
užsimiršta, kad krikščioniui Jurgio mokyklos kambary, "Ufanl”nS
sios mados.
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
,,
.
v
.
kad savo politiniam veikime
katalikuine
taip
dera
gyven

Simpatiškas — J
2709 West 71 Street
CHICAGOJE,
tuoj po pamaldų. Kviečiame1
.
Mamų Statymo Kontraktorlus
•
' .....
.
nesinaudotų ginkluotais teroLaidotuvėse
pa
ti.
Statau įvairiausius namus prieinama
Mandagus
—
Tel.
Grovehiil
1914
visas
rėmėjas
skaitlingai
at’
.
,.
v
,
.
,
,
,
•
tarnauju
geriausia
kaina.
. A.
* ; i ,
.
nstiskais
kovos
metodais
Ir pigiau negu kiti
Geresnis ir Piges Tik įsivaizdinkit sau, mo silankyti. Atsiveskit ir nau
7217
S.
California
Avenue
todėl, kad priklau
tfsie!).
nis už kitų patar tinos, kiek seselės privargsta jų narių. Turim daug svar
sau prie arabu 16Telef. Hemlock B5M
dlrbystės
casdien besigrumdamos su bių dalykų ir pasitarti kas
komentuodamas
“Czas”,
navimas.
OF.’SAS
868 West 16 St.
svetimais vaikais. Jos ne sau link bazaro, kuris įvyks Vie-' Plečkaičio suėmimų, randa jį
Vienas akeris žeiūes su 7 Telefonas Canal 7281
Tel.
Canal
6174
ai daro. Jos pasišventusios nuolvne šio mėn. 24 d.
nauju rodymu “nepaprastos kambarių namų iš medžio ir
■K7HIUS:
1288
So. Halsted Street
Dievui,
ir
musų
pačių
gero

globos, kuria gaubia vokiečiai stuko su mūriniu skiepu, gera
Tel. Victory 4088
MallavoJImo Kontraktorlus
PAGRABŲ VEDĖJAI
*
Valdyba.
lr Popieros Krautuvė
vei, musų šeimynų naudai.
me stovyje. Arti miestelio, l»4Dažų
Didysis Ofisas:
S. LEAVITT ST.
Cklcago
Kodėl
ne
visi
mes
jas
atjau4605-07
So.
Hermitage
Avė.
strytkariu
ir
cementinio
kelio.
Phone Boulevard 4139
West Side. — šv. Kazimie
Tel. Tards 1741 lr 1742
Phone Virginia 2054
ciam ? Ar jos tik tiek užsitar
Kieme gražus medžiai. Žemė
ro Akademijos Rėmėjų 10 sk.
8KYRIU8
JOSEPH VILIMAS
navusios, kad uždarytos Vie
derlinga ir tinkama daržui.
4447 So. Fairfield Avenue
jaunamečių susirinkimas įMODERNIŠKAS TEATRAS Netoli nuo dirbtuvių, kurios
Namų Statymo
nuolyno sienose butų musų už
SKYRIUS
yyks spalių 2 d., 1929 m. Pra
1410
So.
48
Ct,
Cicero
GRABORIUS
mirštos. Ne! Jos taip pat tu
Kontraktorins
nuolat dirba ir moka geras
3140 So. Halsted St.
Tel. Cicero 1*794
šomos visos narės atsilankyrėjo teisės džiaugtis pasaulio
lfusų patarnavimu
algas. Rami vieta, tyras, svei 4556 So. Rockwell Street
SKYRIUS
visuomet sąžiningas lr
ti, nes yr. daug dalykų svar- UTARN., SERED. Ir KETV.
82C1 Auburn Avenue
tuštybėmis. Juk ir joms ta6
kas oras. Parsiduoda už $3,- Vėl. Boolevard 9114
nebrangus, nes nstarlTel. Boulevard 3201
stymui.
xne išlaidų užlaikymui
Spalio 1, 2 ir 3
pati
saulutė
šviečia.
Jei
jos
900, verta dvigubai tiek. Leng
įkyrių.
X. Klikunaitė, pirm.
M. YUSZKA d CO.
“SHE GOES TO WAR”
pasišventusios musų gerovei,
vos
pirkimo ir išmokėjimo
PLCMBING A HEATIMG
Nauja, graži ko
Dalyvauja Eleanor Boardman,
lietuvią, lietuviams patar
sąlygos, pelningas investmen- Kaipo nauju
kuogerlausla
plyčia dykai.
I. J. ZOLP
John Holland ir kiti garsūs
tas
ir
nepaprasta
proga
gerai
4614 80. PAULINA
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
artistai.
3307 Auburn Avenne
VEDĖJAS
uždirbti netolimoj ateity. Ne
1650 West 46th Street
NAUJAUSIO IŠRADIMO
praleisk šitos progos, o tokiu
Kampas 46th Ir Paulina Sta
VITAPHONE
retai pasitaiko.
ANTANAS
Tel. Blvd. 6208

žiNiy-nes

Ramova

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO

JOHN DERINSIS

S. D. LAGHAWICZ

J. S. RAMANCIONIS

NAMAI - ŽEMA

PRANEŠIMAI.

J, F. RADZIUS

.

M. ZIZAS

ŠTAI GERAS PIRKINYS!

J, F. EUDEIKIS KOMP.

PETRAS CIBULSKIS

MILDA

A. MASALSKIS

A. + A.

A. PETKUS

Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gų. draugiškų
patarnavimą.

Nubudimo valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu slmpatlBkal, mandagiai,
gerai
Ir pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų
dykai.

BUTKUS

Patarnavimas
visose
Chica
gos dalyse lr
priemlesčuose.
Grabai * pigiai
net už $25.
OFISAS
8238 South
Halsted St
Victory 408889

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lio.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal

3161

Telefonas Yards 11H

4424

So.

Roekwell

St

Virginia 1230

E7ERSKI
LIETUVIS GRARORItle
Ofisas:
4468 R. MARSHFIELD AVENUM
Tel. Boulevard 927 7

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BAL8AMUOTOJA8

Turiu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Hl.

A.

A

VINCENTAS
KLUMBIS
Ynlrė spalio 1, 1929 m., 9:30
Vai. ryt 40 metų amžiaus Ki
lo 16 Tauragės Apskrido, Ži
gaičių Parap., žigaičių Kaimo.
Amerikoje Išgyveno 24 metua
Paliko dideliame nubudime
clocę Ceciliją RaAklenę, gimi
nes lr draugus.
Kūnas pašarvotu Eudeikio
koplyčioj, 4406 So. Hermitage
Avė. Laidotuvės Įvyks pėtnyCtoj spalio 4. 16 koplyčios 8
vai. bus atlydėtas 1 Av. Kry
žiaus bažnyčią,
kurioj
{vyks
gedulingos pamaldos už velio
nio stelą. Po pamaldų bus nu
lydėtas | Av. Kastmiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Lr pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Clocė, Giminės tr Draugai.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudelkts, Yarda 1741.

KAZLAUSKAS
Mirė rugsėjo 30 d., 1929 m.,
9:40 vai. ryto. 39 metų am
žiaus. Kilo 16 Raseinių apskri
do, Viduklės parapijos. Antrlngės kaimo. Amerikoje lšgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nultudlme 4
brolius: Juozapą. Joną, Romu
aldą ir Vladą, brolienes: Vin
centą Ir Sallomlją, vieną sese
rį Antaniną įAUrtnavlCIenę, Ir
švogerj Kaaimlerą lr gimines,
O Lietuvoj seser) Juzefą lr Svogerj Joną MlckevlClų.
Kūnas pašarvotas 2144 W.
24 8t. Laidotuvės (vyks pėtnyCloj, Spalio 4 d., 16 namų 8 vai.
bus atlydėtas j Aušros Vartų
parapijos bažnyčią, kurioj (vyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas J Sv. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiame vlzus
glmlneą, drąugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laldotuvėse.
Nuliūdę: Broliai, Brolienės,
Sesuo, Ivogerls Ir GlmlnSs.
laidotuvėms patarnauja gra
borius LachavICIus.
Telefonas

MORTGEČIAĮ-PASKOLOS

Kalbantieji Paveikslai
Graži Muzika
BRIGHTON PARK

Išsirenduoja flatas, kur per
5 metus gyveno ir turėjo ofisų dentistas. Labai tinkama
vieta dentistui priešais lietu
vių bažnyčių. Visi patogumai
ir visiems gerai žinoma vieta.
4358 So. Fairfield Avė.
Tel.

Lafayette 0331

PAIEŠKOM Povilo Jusai
čio, pirmiaus gyveno La Šal
ie, lll. Pats ar jį ž.inantieji
atsišaukit.
Frank Baladinskas
East Fourth Street
Spring Valley, Hl.

LOCKPORT HIGHLANDS
SYNDICATE
6542 So. Westem Avenne
Chicago, 111.

80 akrų žemės Madison, Flo
rida, parsiduoda labai pigiai.
Jei turi $1,500.00 gali pirkt,
kitų palauksiu. Žemė derlinga,
ypatingai tinkama pienininky
stei.
J. P. UVICK
2333 Barlum Tower
Detroit, Michigan
CICERO, ILL.

Parsiduoda kampinis lotas,
42x125. Kreiptis
1301 So. 50 Ct.

Cicero, III.

(Bučernėj)

2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Pukola sutelkiama 1 vieną dieną
Perkame real estate kontraktus.

Internationl Investment
Corporation
Kapitalu $500,000 06
■ 804 80. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette 6738-6716

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE
Loans & In.<«nrancn
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus. Farmas
Biznius visokios rųšies
Nėra skirtumo
Apielinkės Lr kur yra lr kas yra.
Parkam notų 2nd morgage lr parupinam 1. 2nd morgago lengvoms
Išlygoms.
Teisingas lr greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0465

