
Katalikai paaauHonya turi kilnų ul- 
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METAI-VOL. XIV

MIRĖ VOKIETIJOS UŽSIENIU
MINISTERIS STRESEMANN

MANDŽIŪRIJOS PASIENIU BOLŠEVI
KAI IŠKĖLĖ PUOLIMUS

ŠEŠIŲ METŲ LAIKOTAR
PIU KINIJOJ ŽUVO 22

MISIONIERIAI

ROMA. — Šių metų, astuo
niais pirmaisiais mėnesiais 
Kinijoj nužudyta astuoni ka
talikų misionieriai. Paskiausia 
piktadarių auka krito Ichan- 
go, Hupeh provincijoj, apaš-Tl •• • •< • t> 1V *1 Tl* •T"' • iiuuru piuvmujuj, ttUttn-Persija Nejsileidzia Bolševikų Pinigų; Francuzai talijlis vikaras vygkupag Jo. 

Lakūnai Nesurandami; Portugalijos Prezi-nas Trudone Jans. 
dentas Aplankys Ispanijos Karalių i Pradėjus 1923 metais Kini- 

j joj žuvo 22 katalikų misionie-
MIRĖ VOKIETIJOS UŽ- MŪŠIAI SIBERIJOS—MAN-.tarpe 7 Pranciškonai.

‘ j Vyskupas Jans nužudytas
kartu su dviem kunigais. Ken-SIENIŲ MINISTERIS DŽIŪRIJOS PASIENIU

BERLYNAS, spal. 3. — HARBINAS, Mandžiūrįja,
-Šiandie visai netikėtai staiga spal. 4. — Bolševikų artileri- 
mirė Vokietijos užsienių rei- ja Mančuli bare iškėlė didelį 
kalų ministeris Gustavas Stre armotomis bombardavimą tik- 
semann. j siu išgriauti kiniečių apsigy-

... • , , .1 nimo ruožus.Ministeris ilgas laikas sir
guliavo. Pastaraisiais laikais 
tečiaus buvo tiek pasveikęs,

tėtojo vainikų atsiekęs vysku
pas Kinijoj misionieriauti 
pradėjo 1907 m.

NESURANDAMI FRANCŪ- 
ZAI LAKŪNAI

Kiniečiai po dviejų parų 
Huolatinės kovos atsiėmė nuo 

kad galėjo dalyvauti žinomo- bolševikų Suiyuan miestelį, lakūnai, Coste ir Bellonte, ku- 
je Hagos
Sų jungos 
yoį

PARYŽIUS, spal. 3. — Ne
surandami ligšiol francūzai

IŠSPRĘSTA MĖLINOSIOS ŽĄSIES PASLAPTIS.
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Iš tolimųjų Kanados šiaurinių plotų J. Dewey Soper, 
Kanados valdžios tyrinėtojas, praneša, kad jis tenai su
radęs molinąsias žąsis. Ilgus metus buvo kalbama apie 
molinąsias žąsis. Medžiotojai jų visur ieškojo. Bet nie
kam niekur nebeteko tos rųšies žąsų surasti, kadir matytį.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KĄ LENKAI KALBA APIE NORĖJO IŠSPROGDINTI

VOLDEMARĄ VILNIAUS AMUNICIJOS 
SANDĖLIUS

Kaunas, IX. 14 (Ela). Že
miau dedame vieno Kauno ra- 
dio mėgėjo perimtų radiogra
mą, kuri ryškiausiu būdu pa
rodo kokių priemonių griebia
si lenki] oficiališkoji propaga
nda kovoj prieš Lietuvą ir jos 
vyriausybę. Jokie komentarai

Krokuva. IX-17 (Elta). —• 
“Uustrovanny Kurjer Cod- 
zienny” praneša iš Vilniaus 
apie pasikėsįnimų susprogdi
nti Vilniaus amunicijos san
dėlius, kurie yra Lietuvių ga
tvėj. Eidamas sargybų karei
vis pastebėjo sandėlio duryse

prie šios propagandos nėra grallaU 6U dega„aa dagčių, 
reikalingi. Tenka tiktai abejo- Kareivis ta,-.iau ncsun,iŠ0j pj. 
ti, ar civilizuotas pasaulis ga- griebė granata ir met- , 
li rimtai priimti «», pilu, ižu- prieHng, pusę. Oranata nul 
lnj ir nieku nepagrįsti) kelio- krito artj esan,,ioj Taikų 
Ji.111) “informaciją,” kuri vi- dimo aik-tėj
stškai primena “garsias” Pi- mokyklos. Oranata sprogo ir 
lsndskio kalbas apie savo sėt- jos skeveldros swlkiai Sužeids 
mą ir Lietuvą. kiek anksaau atėjusį į moky-

Štai ji: “Voldemaras už- Wų devynerių metų mokinį 
draudė kelių vokiečių laikraš- Kazlauskų.
čių įvežimą, tuo tarpu kai Ma-' Laikraštis pastebi, kad, jei 
skvos laikraščiams nesenai ne kareivio šaltas kraujas, tai 

tik anra- 
ir daug

konferencijoje ir T. priešais Chabarovskų. Bolše- rie praeitų penktadienį išskri- Soper, kurs čia atvaizduojamas pagaliau tai surado Jis,laigvo-o ;vežimo Lie_ būt išnešti į orų ne ti] 
suvažiavime Gene-, Takai pasitraukdami daug na- do Į T. Rytus per Rusijų ir H8 gaurių parsiveža į Ottawa keletą tų žąsų, jų kiaušinių >n §. nicijog gandėliai> bet j

mų apiplėšė ir sudegino. Siberijų. lf I1ZQ^ ........ — specifinę logikų, arti esančių trobesių.
Skaitėsi įžymiausiuoju val

stybininku Europoje. Buvo vo
kiečių liaudies partijos prezi
dentu ir valstybės parlamen
to (Reichstago) nariu. Kituo
met buvo kanelieriu.

Buvo gimęs 1878 metais.

ĮSIMAIŠO AMERIKOS 
J. VALSTYBES

HARBINAS, spal. 4. —

PREZIDENTAS APLAN
KYS KARALIŲ

KONGRESO ATSTOVAMS 
PRIVILEGIJA

WASHINGTON, spal. 4. —
Vietos Amerikos Jungtinių, Iždo departamentas parėdė, 

: Valstybių konsulis Hanson iš kad ateity Kongreso atstovų

kiniečių karo stovykloj laiko
mų rusų komunisjų padėtį.

LISBONA, spal. 4. — Por- Norima patirti/ ar Mask- 
tugalijos prezidentas Carmo- vos iškeliami nusiskundimai, 
na spalių 16 d. oficialiai ap-'kad su suimtais žiauriai ap
lankys Ispanijos karalių. Iš sieinama, yra teisingi.
Madrido prezidentas vyks į -------------------
Barcelonų ir Seville.

PERSIJOJ NEBUS SO
VIETŲ PINIGŲ

[Lietuva ir Sovietai turi ben-l Žandarmerija ir policijos 
idrų priešų. Abidvi vyriausy- valdžia pradėjo tuo reikalu 
j bės, vienodai beprotiškos ir energingą tardymą, bet jo 

Ieškomi dalyviai kandidato I Ateinantį sekmadieni Jo E-'despotiškos, yra sujungtos ne-'vaisiai laikomi griežtoj pas- 
W«ldyme bninencįja Kardinolas Munde-' aPykanta Prie§ taikingų Eu- lapty. , t

KARDINOLAS PAŠVEN
TINS BAŽNYČIĄ

lQ9ft matnic įuilnndv nOr le’sa pašventins į naują vietų rop^' suPrantama, kad
1928 metais balandy per p izoliuota Lietuva krypsta į

Ar-1— kuriai suteikia ofici- 
propagandos teisę Lie

tuvoj, net toj pačioj Lietuvoj,

Washingtono gavo parėdymų ir šios šalies aukštųjų valdi-į “ primary ” rinkimus nužudy- .. v v. ’ Maskvų
ištirti Mandžiūrijoj suimtų ir 1 ninku, gryžtančių iš užsienių, tas negras kandidatas į alder-i^^'^ j^sbland aveV & i a^n®s I

bagažai muitinėse nebūtų pa-1 monus, advokatas O. C. Gra-
tikrinami.

5 ŽUVO ANT GELEŽIN
KELIO

AVARREN, N. H., spal. 4.
Boston & Mai 

BRITAI BAIGĖ DIRBDINTI! lio traukinis sud( 
DIDELI ORLAIVI jbilių. Žuvo peį 

darbų darbininl
CARDINGTON, Anglija,

------------- spal. 4. — Britai baigė dirb-
TEHERANAS, spal. 4. — dinti milžiniškų orlaivį (diri- 

Persijos valdžia uždraudė į žablį) R—101 ir tomis dieno- 
Persijų įvežti ir naudoti Ru-' Jnjs bus atlikti išmėginimai.

MACDONALD NEW 
YORKE

nady. Tikrieji žmogžudžiai ne-! Del Ashland gatvės platini- kur gimtai socialdemokratų y- 
surasti. Bet'atsirado liūdini- mo ši didelė bažnyčia turėjo'ra suįmami jr dešimtys su
nkų, kurie matę tos žmogžu- būt pakelta nuo pamatų ir gau(jomi. Kasdien Sovietų 
dystės dalyvius ir tai polici- perstumta skersai gatvės į spauda paoiantį visų kraštų

naujų vietų. “išdavikus socialdemokratus,”
Šiandie bažnyčia žymiai pa- kas tinka sukvailėjusiam Vol- 

eležinke- * roro ofise keletas įtariamų didinta ir naujai išrengta. j demarui, kuris geriau beveli- 
utomo- ] poliemonų kelis kartus šąli- i Klebonauja kun. J. M. Sca- ja atiduoti valdžių bolševika- 
uoflą į mais liudininkų perėjo, kad nlan. ms, negu socialistams. Palie

tuos pažinti, tv. identifikuoti. ! Sekmadienio iškilmėse be Jo kant nuošaly Lenkijos Lietu- 
J- Ar liudininkai nors vienų Eminencijos Kardinolo bus vos santykius, sunku nepripa- 
įtariamų pažino, nežinia. Bet dar ir du vyskupai, kurių vie- žinti, kad diktatoriškoji Vol- 
tuojaus po to “parodavimo” nas svečias — Kansas City dernaro vyriausybė veda ypa-

..... _ , NEW YORK, spal. 4.
sijos sovietų pinigus (bank-Qriaįvįs yra didžiausias pa-'Anksti ryte garlaiviu “Beren 

šauly. Bus naudojamas skridinotos).

ORGANIZUOJA NAUJĄ 
KABINETĄ

jos narius.
Užvakar valstybinio proku-

POLICININKO PALECKIO
NUŠOVĖJAS IŠDUODA

MAS LIETUVAI
Latvijos teismo žinyba nu

tarė išduoti Lietuvai J. Ma
siulį, kurs pabėgdamas iš a- 
rešto nušovė policininkų Pa
leckį ir pasislėpė Latvijoj. Jis 
išduodamas ne kaipo politinis, 
bet kaip kriminalinis prasikal
tėlis. Prieš išduosiant, Latvi
joj jį teis už kontrabandų, už 
kų jam gręsia kelios savaitės 
arešto. “R.”

policmonai paliuosuoti.

Išginė kaip plėšikus
Du federaliai agentai Jolie-garia” atvyko Britanijos mi-, 

i miti per Atlantikų. Galės vy- nisterių pirmininkas MacDo- te norėjo pulti įtariamų krau- 
kti apie 100 keliauninkų ir 40 nald. 1 tuvėlę, kur būk svaigalai par
vyrų įgulos. I _____________

CAIRO, Egiptas, spal. 4. — 
Naujų kabinetų sudaryti pa
kviestas Adly Yengben paša, 
buvusis kelis kartus ministe
rių pirmininku.

DEGA ŽIBALO VERSMĖS
NESUSEKTI KALTININKAI

HOLLAND, Mich., spal. 4.

NUŽUDYTA 9 VAIKAI

BELGRADAS, Serbija, spa 
lio 4. — Jugoslavijos pasieny 
ginkluota albanų gauja moky
klų lankančius 9 vaikus nušo
vė ir kelis sužeidė. Nežinia, 
koki buvo tos gaujos tikslai 
vaikus žudyti.

SUSIDAUŽĖ BOMBINIAI 
ORLAIVIAI

KRONSTADT, Rumunija, 
spal. 4. — Aukštai ore susi
daužk du militariniai bombi- 
niai orlaiviai. Žuvo keturi ka
reiviai lakūnai.

i vyskupas Lillis. tingai pavojingų žaidimų. Vo- 
,ldemaro valdoma Lietuva y-

KARIUOMENĖS AP
SAUGOJE

MARION, N. C., spal. 3. — 
Šis miestelis naujos nelaimės
paliestas.

Vietos audiminėse streikas. 
Streikininkų vietas užima ne- 
unistai streiklaužiai.

Vakar streikininkai puolė 
streiklaužius. Kilo kruvina, 
kova. Įsimaišė šerifas su pa
dėjėjais. Trys žmonės žuvo, 3 
kiti mirtinai sužeista ir virš 
20 lengviau sužeista-

Šiandie šį miestelį apvaldė 
valstybės kariuomenė. Audi
minėse darbai nenutraukti, 
nes streiklaužiai yra kareivių 
globoje.

Rado 10,000 dolerių ra pripildyta labai nemalonių
Joeeph Dowery, 40 m., da- .DabaT‘inis

rbininkas, kasdamas vandens aunas yra vokiecn) in rigų 
nuovadai duobę ties 84 gatve centras- Ma8kvos aTaaP°sta8’ 
ir Prairie avė., iškasė skardi- MaskTOS' kttrl T,8,Skal doT' 

. . nę dėžę, kurioje rado 19,000 T* 8ak’allaJ»8i diktatorių,
jaus gnebes ginklo ir agen- Pasirodė> kad Nenorėdami svarstyt klausi-
tams vos pavyko pabėgti. ,.__ ___  dirbtinos (falsifi ar S1 Voldemaro politika

yra patogi ar nepatogi Lie
tuvai, mes tiktai konstatuoja
me, kad šios taktika ir politi-

duodami.
Krautuvėlės savininkas tuo

BUKAREŠTAS, spal. 4. — _ Koronerio teismas perkra-. Krautuvininkas sakosi, kad yiS0S . . . . .
Moreni distrikte, Rumunijoj, tinėjo laivo “Andaste” nūs- jg agentų elgimosi jis manęs, kuotos)- 1 in]^us paėmė slap 
kelintas mėnesis dega žibalo kendimų Michigan ežere ir ne-! kad tai plėšikai. t0S10S tani'vbos kapitonas

rado kaltininkų, nes visa įgu-versmės. Liepsnos plačiais lie
žuviais sauja į padanges. Per 
vienų mailę aplinkui dėl karš
čio negalima prie degančių 
versmių prieiti.

la yra žuvus kartu ir su ka
pitonu. Nėra nei vieno nelai
mės liudininko.

PREZIDENTAS PRALOŠĖ 
SENATE

IŠDEGĖ LENKIJOS 
MIESČIUKAS

VARŠAVA, spal. 4. — Gai
sras sunaikino miesteliukų 
Slupia Nowa, arti Kielcų. 
1,500 žmonių neteko pastogės. 
Gaisro laiku komunistų na
muose pradėjo sprogti grana
tos ir kita sprogstamoji me
džiaga. Keletas komunistų su
imta. * i

A. LEGIONO SUVAŽIAVI
MAS BUS BOSTONE

LOUISVILLE, Ky., spal. 4. 
— Amerikos Legiono suvažia
vime išspręsta ateinančiais 
metais suvažiavimų turėti Bo
stone.

Suimta Mrs. M. Tamp, 30 
metų, vieno real-estate ofiso 
kasininkė, kuri išeikvojusi ke
lis tūkstančius dolerių.

Valkas neteko kojos
Be pinigų išsiilgęs namų 17 

metų L. Melzic norėjo pigiai 
iš Chieągos pasiekti savo na
mus Minnesotoj. , v

. .. . . v . nate pralošė, kada senato na-Oak Parke jis mėgino uzsi- *. ,. v ... nų didžiuma pripažino muitųkabinti važiuojančio prekinio ,
x i • • i • • I tfl.riffli Sirnmonso priedą, ku-traukinio. Nelaimingasis pas-' . . f. . .
lydo ir sutriuškinta jam deši-i riuon" e'nant Prrald™‘al 
nėji koja, kuri West Subur
ban ligoninėj nupjauta.

Louis Clemente ir Thomas 
Somnerio visai netikėtai su
imta. Kaltinami advokato Gra 
nady nužudyme per “prima
ry” balandy, 1928 m.

AVASHINGTON, spal. 3. — 
Prezidentas Hoover vakar se- i

mama teisė be senato atsi- 
klausimo keisti muituB.

Senatoriai demokratai sto
vėjo už priedų. Jų pusėn pe-

ka, būdamos labai kenksmin
gos Europos pacifikacijai, ti
nka Maskvai.”

TRECIOJI KAUNO PAŠTO 
IŠTAIGA

Namas Vilkmergės pi. 62-a 
jau baigiamas įrengti. Netru
kus būsianti ir pati pašto į- 
staiga atidaryta. Pašto virši
ninkas kolkas dar nepaskirtas. 
Tik žinoma, kad kandidatų y-

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Išdalies debesiuota
ir šalta.

PINIGŲ KURSAS

rėjo 13 republikonų. Į ra labai didelis skaičius. Dau-
Vos tik praeitų savaitę pre- giausia šansų čia tari pašto

zidentas Hoover ragino sena
torius atmesti sakomų priedų.

viršininku pasidaryti Rusnės 
pašto viršininkas. “R.”

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



i
uDRAUGASn

Itokyru* Mkmadleala*
PMMTTMERAToa KAINA: Metama — »«.••. Pa* 

■M Matų — $».6». Trim* Mėnesiam* — !>.••. Vienam 
Mėnesiui — 76a Nuropoję — Metama |7.M, Puaai Metų — !«••. Kopija .ėlo.

Bendradarbiam* tr korespondentam* raitų nacių- 
Mna. Jei nepraiom* tai padaryti lr nepriatundlama tam 
Mkalul palto lenkių.

BaCaktorlna priima — nuo 11:11 Iki 11:11 vaL

Skelbimų kalno* priatundiamo* pareikalavus. 
Skalbimai sekančiai dienai priimama iki B

vaL po piet

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Published Daily, Ezcept Sunday. 
BUBSCRIPTIONS: One Tear — *1.01. SU Montfca

— 11.61, Three Month* — 11.11. One Month — Jie. 
Europe — One Tear — 17.11, SU Months —
Copy — .llo.

Advertlalnc ln “DRAUGAS“ brlnc* best reralta 
Advertising rate* on appllcatlon.

**DBAUGAS” 2334 So. Oakley Ave^ Chieago.

NUSIGINKLAVIMO KLAUSIMAS.

- DŪDOMS
O prie tokios padėties tautos neišdrjsta 

išsižadėti ginklo, kuris nuo seniausių laiku 
buvo valdytoju ir tarptautinių santykių tvar 
kytojų.

Nelengva, juk, yra mesti į šalį tokį daik 
tų, kuris amžiais tobulintu, kuriam gerinti 
geriausi protai dirbdavo, valstybės didžiau
sių turtų skirdavo. Nelengva, nes to ištobu
linto ginklo galybė vis dar tebemanoma, ar 
tai nugalėti, ar tai atkeršyti ir tada tik apie 
taikų rimtai pakalbėti.

Matote, juk ir šiandien nė p. Hooveris 
nė p. MacDonaldas nekalba apie visiškų nu
siginklavimų, o tik apie ginklavimosi apru- 
bežiavimų, apie mažinimų karo laiv.yno. Reiš
kia, yra kalbama apie tai, kad ginklo kalimo 
atžvilgiu Amerika nepralenktų Didžiosios Bri 
tanijos, Britanija — Amerikos, Japonijos, Vo

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
KUR TIK PASISUKA, TEN i griauta. Vietoj to turėjo būt

NEPAVYKIMAI.

Rusijos bolševistinė valdžia 
ilgi metai darbuojasi pataisy
ti ir pagerinti šalies ekonomi
nę padėtį. Bet tas darbavi
masis yra tuščias. Bolševikai

tiesiami socialistiški pamatai. 
Ir kada jie tai visa išgriovė, 
šiandie nebežino, kaip tuos 
soeialistiškus pamatus tiesti. 
Kur tik kokius nutiesia, vis-

1
 nesurado. Pastaraisiais lai
kais tad bolševikų valdžių 
paskelbė darbininkams naujų 
patvarkymų. Įvedė į dirbtu
ves nuolatinį darbų ir pen
kias darbo dienas savaitėje. 
Darbininkai nuolatos dirbs ir 
visi paeiliui turės atilsio die- 

{nas. Tas liečia dirbtuves ir
, . ,, , ... visus ofisus ir net mokyklųkas griuvu. Marx as senai nu-
ręs, jis negali bolševikams

įsitikinu, ka i viskų išgriauti įduoti savų patarimų, 
ir išnaikinti yra lengva. Kus 
kita yra atstatyti. Pirm de
šimties metų jie buvo kito
kios nuomonės. Kada jie grio
vė visas Rusijos įstaigas, jie 
mintijo, kad tai visa atstaty
ti yra vieni juokai. Kaipgi, 
tik minios darbininkų reika
lingos. Šiandie jie gali juok
tis ir tegul juokiasi, kada e-

vaikus.
Tai paskutinės bolševikų

Antroje vietoje bolševikai | Pastan«08 Basi»

Penktadienis, Spalio 4, 1929

Nusiginklavimo klausimas dabar yra la
bai aktualus dalykas. Jis tokiu virto po to, 
kai pasibaigė baisusis pasaulinis karas, pra
rijęs milijonus žmonių gyvybių, sunaikinęs 
begalo daug turto, pastūmėjęs į vargų il
giems metams ištisas tautas.

Nusiginklavimų svarsto Tautų Sųjunga, 
valstybių parlamentai, šaukiamos specialinės 
tam klausimui rišti konferencijos, plačiai a- 
pie tai kalba spauda, susirūpinusios organi
zacijos ir t. t. įrfi

Ypač daug pradėta kalbėti apie nusigin
klavimų, kai pasijudino važiuoti i Jungtines 
Valstybės Didžiosios Britanijos minsiterių 
pirmininkas p. Ramsay MacDonald, darbie- 
čių vadas. Mat, jo kelionės svarbiausiu tikslu 
yra pasimatyti su prezidentu Hooveriu ir 
pasitarti karo laivų mažinimo reikalu, dėl 
ko savo laiku busianti sušaukta didžiųjų val
stybių konferencija. i

Tiesų pasakius, ir senovėj būdavo kalbų 
apie nusiginklavimų. Tačiau nusiginklavimo 
klausimas buvo imamas visai kita prasme. 
Nusiginklavimas būdavo suprantamas savo 
kaimynų ar kitų tautų nuginklavimas arba 
gbriau sakant pavergimas. Del to tautos vi
sais laikais iš visų pajėgų ginkluodavos, kad, 
kilus karui, galėtų kitus nuginkluoti, pa
vergti ir paskiau ant visų tautų viešpatauti 
ir pasauly “taikų” vykinti.

Tuo keliu ėjo visi galingieji valdovai— 
kariūnai, bet deja, visų tautų nenuginklavo, 
taikos neįvykdė ir nekaltų žmonių kraujuose 
išsimaudę, patys dažniausia žūdavo.

Tas klaidingas senovės valdovų nusista
tymas ir dabar tebėra vykinamas. Vargu ki
tame kuriame amžiuje buvo taip gerai tautos 
apsiginklavę, kaip šiandien. Ir dėl ko? O tai 
dėl to, kad tautos jaučia, jog jų santykiai 
viena su kita nėra geri, kad yra daug atsi- 
skaitytinų dalykų, kad ir šiandien yra dar 
nugalėtųjų ir pavergtųjų.

kietijos, Prancūzijos ir vice versa.
Taigi, gerai kad yra kalbama apie nusi

ginklavimų, bet ne tuo keliu prie jo einama 
Jis neprives prie siekiamo tikslo.

Kas iš to, jei sumažins karo laivus, jei į ]{0nopiinės padėties iškėlimas 
submarinais galima daugiausia “laimėti”, nebegalimas 
daugiausia nuostolių savo'priešui padaryti. pagerįntį ekonominę šalies 
Kas iš to, jei vienas kitas, šautuvas, ar ka- pa(pį{į gocialistiškais pagrin- 
nuolė bus nukalta mažiau, jei iš orlaivių dais yra negalimas daiktas 
mestomis bombomis, ar leidžiamomis nuodin
gomis dujomis yra galima ištisas tautas iš
žudyti, išnuodyti. O kas gali užtikrinti, kad 
viena, ar kita valstybė neišras naujų priemo 
nių žmonėms žudyti.

Kad privedus pasaulį prie nuolatinės tai
kos, reikia jo veidų visiškai atmainyti. Rei
kia reformuoti mokyklas' ir jų vadovėlius, 
reikia ugdyti žmonėse daugiau geros valios, 
arčiaus pažinti Tų kuris atėjęs pasaulin 
prieš du tūkstančių metų paskelbė: “Ramy
bė žmonėms geros valios”.

Mažai tėra tautų, kurių mokyklų istori
jos vadovėliuose nebūtų daugiau garbinami 
karvedžiai, kurie daugiausia žmonių išžudė, 
negu tie, kurie pasauliui daug gero padarė 
mokslo srity, kurie kėlė žmonių kultūrų, ku
rie tikrai ir nuoširdžiai dirbo žmonių gerovei. 
Daugumos tautų mokyklose dar jaunučiams 
mokiniams labiau įkalama galvon kcaugeringi 
žygiai karvedžių, negu Kristaus darbai, ku
rie Vedė žmonijų prie gerovės, taikos šioje že
mėje ir prie amžinojo išganymo. O juk, kaip 
jaunimų išauklėsi, tokių tautos ateitį turėsi, 
tokie -kils iš jos vadai.

Norintieji įvykinti nuolatinę taikų' pasau
lyje, turi žinoti būtinų taikos sųlygų — au
klėti tautose daugiau geros valios, pildyti De
šimts Dievo Įsakymų, sekti ir pilnai gyven
dinti žmonėse Kristaus mokslų — nes tai yra 
geriausias amžinosios taikos pasauly planas, 
už kurį geresnio joks žmogiškas protas ne
gali sugalvoti.

PAVASARIO SAIDOMS 
SKAMBANT...

(Tųsa)

Pakrūmėmis Pranas slenka bažnyt- 
kaimin. Kiekviename žingsnyje jį sveiki
na pavasario gyvybė. Jis aiškiai jaučia 
Visų aplinkumų' kvėpuojant, kuri, tarsi, 
kviečia pamesti žmogaus rankų padarinius 
ir glaustis prie gamtos krutinės...

— O, mieste, kiek tu man iščiulpei 
gyvybės!.. Kiek tu storų raukšlių žmo
nių veiduose išvagojai ir pražydusių sie
lų visus žalumėlius nugnaibei savo šlykš
čiomis rankomis... Reta akis atsispiria' 
tavo niekingiems žvilgsniams... — išme
tinėja Pranas miestui.

Bažnytkaimis nebetoli.
Susikūprinusi, vienu palinkusiu bok

štu bažnytėlė, stovinti aukštėlesnėj vie
toj, maloniai jam krito į akis. Jų saugo
jo keli medžiai...

Pranas vis eina.

darbuojasi išnaikinti visokias 
privatiškas savastis. Tas yra 
lygu, jei kas norėtų nusau
sinti Atlantiko vandenynų. 
Privatiška savastis žmogui 
yra prigimta dalis. Žmogus 
negali gyventi vien pilvo rei
kalais. Jis kitko reikalingas. 
Gerieji darbai ir dorybės duž

kononųškai. Ir kada šios pas 
tangos pagaliau susidurs su 
neigiamais rezultatais, tada, 
kaip daugelis spėja, bolševi
kų valdžia po tų visų nepa
vykimų ir kovų turės pasida
ryti galų.

Ar tas įvyks, reikia abejo
ti. Ji nekapituliuos. Fanatiz-

niausia iškjla iš privatinių inas neleis tų daryti. Bet tas 
savasčių valdymo.

Huitfeld-Kaas (Skandinavų) 
kolekcija, 93,000 chiniškų ir 
13,(MM) japoniškų knygų; Ju- 
din kolekcija rusų literatūros 
apie 80,(HM) knygų; Judaica a- 
pie 20,000 knygų; Franeuzų 
revoliucijos kolekcija, ir t. t.

Laiks nuo laiko Kongresi
nis knygynas perka nepapras
tas knygas. Knygius pranešė 
apie atsitikimų, kuomet pe
reitais metais $2,(MM) išmokė
ta už knygas, kurios aprašė 
Rusijos aukščiausio teismo 
sprendimus nuo 1640 iki 1914 
metų.

Knygynai J. A. Valstybėse.

Suprantama, kad Kongresi
nis knygynas užima pirmų 
vietų J. A. Valstybėse. Ant
roj vietoj randame New Yor
ko viešųjį knygynų su 52 sky
riais, kuris 1923 metais turė-

Tai gerai žino patys bolševi
kai, tik nenori kitoms idė
joms pasiduoti. Jie yra iš- 
sprendę tų Marx’o pagrindų 
laikytis kadir žųti. Ir žus. 
Ilgų metų vedami jų išmėgi
nimai rusų tautos lėšomis nu
eis niekais.

Priežastys.
Tų bolševikų nepavykimų 

priežasčių yra daug. Pirmoje 
vietoje yra jų smerktinas fa
natizmas. Antroje — žmogaus 
prigimtis; Kitos priežastys ne 
taip svarbios.

Bolševikai, ypač jų vadai, 
visas laikas pasižymi nepap
rastu savo fanatizmu. Patsai 
Leninas buvo fanatikas. Jų 
to bjauraus fanatizmo auko 
mis krito milionai rusų, tarp 
kurių daugiausia pasižymėju
sių rusų. To fanatizmo auka 
buvo ir patsai caras su savo 
šeimyna.

Kada apšviestesnis žmogus 
persiima tokiu ar kitokiu fa
natizmu yra pusė vargo. Bet 
kada fanatizmu persisunkia 
tamsios minios yra nelaimė. 
Tamsuoliai fanatikai yra su
žvėrėję, vien pakilo Rusijoj 
įvesti socializmų, ty. Rusijų 
pakeisti socialistišku “roju
mi”, jų tarpe mažai buvo en
tuziastų. Bet fanatikų galy-

Kai žuvys ant ledo.

Negalėdami atstatyti tai, 
kų išgriovė, bolševikai kelin
ti metai trankosi kaip žuvys 
pamestos ant ledo. Imasi to
kių ir kitokių priemonių. Ka
muoja darbininkus. Šie gi 
klauso. Nes kokiu budu gali 
priešintis. Ir visos jų pastan
gos gerinti ekonominę šalies 
padėtį susiduria su dideliais 
nepavykimais. Ir kų tik jie 
nesumano, visados užkabina 
krikščionybę. Priėję prie tos 
kvailybės, kad, girdi, krikš
čionybė esąs kapitalistų pa
daras. Girdi, kada bus iš
griauta krikščionybė, tada 
veikiau griusiųs ir kapitaliz
mas.

To, 'siekdami, jie išprą^ų 
neaiškiai ir nedrųsdaF kc&ajo 
krikščioniškas šventes. Šiaji- 
die iškeliama atviri kova. 
Naikinami sekmadieniai ir ki
tos krikščioniškos šventės.

Kada kultūringas pasaulis 
iprojektuoja keisti šiandieninį 
įGrigoriaus kalendorių, bolše
vikai pažymi, kad tas keiti
mas esųs kapitalistų darbas ir 

jaus iškelia nuosa- 
istinį kalendorių,

ra vien jų re volių- 
«.

pat fanatizmas jų slogins taip,J , ,- , jo 2,678,000 knygų. Yale uni-kol pagaliau negales visai at- ’ ’
jversiteto knygynas, New Ka
lvėne, Connecticut valstijoj,Kol tai įvyks, Rusijos dar-!

bininkai ir valstiečiai dar: 
daug — daug nukentės 
daug kraujo išlies.

Akstinas.

turi 1,582,000 knygų. Uarvard

ir

VEIK KETURI MILIJONAI 
KNYGŲ KONGRESI
NIAME KNYGYNE.

Kas rupi Lietuvos Katalikų Veikimo Cen
trui? Į tai atsako “M. L.”:

“Gilus ne vien privatus, bet ir viešas as
menų religingumas, tvirta krikščioniška šei
ma, katalikiška mokykla, kultūrinių katalik. 
organizacijų veikimo laisvė ir katat. spaudos 
kuoplačiausias paskleidimas — štai šių die
nų K. V. C. svarbiausi rūpesčiai.”

Aplinkui aibės paukščių klega... Po 
kojų gėlės šnabžda... Šnabžda ir kažkokia 
gilia, kaip didžiausia paslaptis minti, se
ga širdin. Minkštos vėjelis šiurena plau
kus ir meiliai gloto džiustelėjusį veidų... 
O čia tiek daug atsigaivinimo!.. Slenka 
krutinėję švelnios, nuotaikios bangos ir 
maloniais balsais krebždenu jaunystės 
džiaugsmui.

Pagaliau pasiekė bažnytkaimį.
4.

Po pamaldų.
Saulė beprotiškai plikina...
Rinkelėje žmonių daugybė — kaip 

atlaiduose. Šventorius taip pat pilnas...
Pakalnienė kalbas su kažkokia mo

terėle: ‘ į
— Žmonel, ar tu matei kokį puikų 

kunigėlį turim? Taip gražiai pamokslėlį 
pasakė... Pone Dieve, tu mano, jau sa
kau... ’ : M!

— Mačiau, įur gi nematysi... Ale aš 
lig šiol vis taip durnai misliju, kad tie 
visi kunigėliai tokie puikus, nekalti.. — 
gėrėjos pažįstamoji.

llerbert Putnam, Kongre-f
sinio Knygyno vedėjas, papa
sakoja apie puikių kooperaci
ja tarpe visuomenės ir Kon
gresinio knygyno. Knygynas 
yra gavęs ne vien kolek. ne
paprastų knygų, bet ir pinigi
nės pagelbos.

Prieš trisdešimts metų kny
gynas turėjo tik.milijonų kny
gų ir brošiūrėlių. Bet dabar
tiniu laiku Kongresiniame 
knygyne randasi suvirš 3,- 
500,000 knygų. Rankraščių 
kolekcija vis žymiai auga. 
Žemlapių skaičius irgi dasie- 
kė milijonų numerų. Tas pats 
su muzika ir spausdiniais.

Sulig “autoriškų teisių” įs
tatymo, Kongresinis knygy
nas gauna kopijas visų knygų, 
kurios išeina J. A. Valstybė
se.

Kongresinis knygynas turi
patvarkymas. ' ypatingai svarbias istorijos, 

Sočiai ištiško i valdžiai Mas- į politinio mokslo knygas, ofi- 
kvoje gyvavimas tečiaus ne- cialus dokumentus, kopijas 

bės. Fanatizmo vedami jie gali būt užtikrintas, kaip ii-1 visų Amerikos laikraščių ir o- 
pradėjo griauti viskų. Jie sa- gai Rusija nebus pastatyta riginalius Kolioniališkų ir Rė
kė, kad visa kapitalistiška ant stipraus ekonominio pa-j voliucijos periodo rankraš-

1 universiteto knygynas, Cam
bridge, Massachusetts valsti
joj, turi 1,361,000 knygų. Clu- 
cagos viešas knygynas su sa
vo 41 skyrių turi 1,290,000 
knygų, Bostono viešas kny
gynas turi 1,284,000 knygų.

1923 m. J. A. Valstybėse 
užsiregistruota net 8,544 kny
gynai, kurie turėjo po 1,000 
knygų arba daugiau, arba iš 
viso tie visi knygynai turėjo 
127,000,000 knygų. Bendrai 
imant, vienas knygynas buvo 
kiekvienam 13,(MM) gyventojų 
ir 115 knygų kiekvienam 100 
gyventojų.

VieAįęj'i 'kMygĄTTar " skolina 
knygas dykai. Laikas duoda
ma nuo septynių iki keturio
likos dienų, su pailginimo tei
sėmis.

Beveik visi knygynai turi 
skaitymo kambarius, kur, be 
knygų, svečiai gali pasi
naudoti laikraščiais ir žurna
lais.

Yra daugybė privatinių kny 
gynų, kurie ima maža kainų 
už knygų paskolinimų.

r. l. i. s.

struktūra ir krikščioniška kul grindo. ' Čius.
turą turi būti iš pamatų iš-! Ligšiol tokio jiagrindo jie’ Turpe specialių knygų yra

jjagr.
— Nieko, žmonel, nepadarysi, vis Po

no Dievo pašaukti šventų žodelį skelbti... 
Veizėk, mano Pranelis ateina!..

— O kur?
— Veizėk, jau pro tų budikę...
— Tai jau, kaimynėl, aš pasitrauk

siu...
— Ne, ne, pabūk, paveizėsi kaip at

rodo...
Aplinkui tikras turgus: kalbos, rė

kavimai ir šauksmai. Pranas, prasistū
męs pro būrį, atėjo prie motinos.

— Vot, Pranei, čia musų kaiminka: 
juk pažįsti? ,

— A, pažįstu, ar tik ne Strjmcikienė?
— Tai jau ta pati, — nuraudo kai 

miete, — ale ir tamsta taip retai besilan
kai pas mus. Mes taip išsiilgstani.

— Mat aš vis su tais mokslais su
gaišęs...

— Kų padarysi, visaip ant to svieto 
priseina žmogui verstis... Ale me# taip 
džiaugiamės, kad toki gerų žmogų turė
sime...

Kalba nutruko.

— Ar žinai, mama, aš ir dabar ža
du eiti pėsčias į namus?

— Kaip sa,u nori, vaikei, tik aš bi
jau kad nepavargtum...

— Nebijok, mama...
Pranas nuėjo.
— Pamislyk tik, kaip puikiai ap

sieiti moka, — džiaugėsi kaimietė.
— Žmonel, juk mokslus tam eina.
— Teisybė sakai... č- 

5.
Pro Pakalnių sodelį šnabžda ramus 

vėjas ir nematomu šaltu piršteliu krapšto 
jaunais lapais nubarstytas šakeles...

Pranas, likęs pats vienas, atvėrė lan
gų ir giliai įsižiūrėjo į vakarų degantį 
dangų...

O galvoje slinko gilios, gilios min
tys...

Aplink kvepėjo pirmieji darželio žie
dui...

— Kokie gražus jausmai’ čia gali 
gimti! Teisybę, šiandien bažnyčioje kuni
gas kalbėjo: jei dar nori ko gražaus šia
me purviname pasauly įžiūrėti, eik į gam

Gamta žmogų sukurė taip, 
kad jo lupos prasiveria tik 
reikalui esant, o ausys visa
da atviros; tai reiškia: kal
bėti galima, o klaustyis rei
kia.

“R.”

tų ir ten pamatysi kokius stebuklingus 
tvarinius Dievas žemei dovanojo... Ir, 
tur būt, niekur kitur, kaip tik gamtoje, 
ten, kur nedėkinga žmogaus ranku dar 
nesuspėjo sudarkyti žeurės veido, įžiūrė
si Dievo išmintį ir begalinę Jo meilę... 
— galvojo Pranas.

— Aš ligšiol vis suprasti negalėjau, 
kur tikroji laimė rasti. Mieste jos ieško
jau, ten tik pirštus nudegiau, ten klai
džiojančios niekingos širdys man negalėjo 
parodyti tyros meilės... Tik kaimo var
guoliai, kurie gyvena nėiškreiptame Die
vo pasauly — gamtoje, teikia to begali
nio laimės pajautimo... Kiekvienas pa
auksintas saulėleidis, kiekvienas sukru
tėjęs žiedelis ir ta pavasariu kvėpuo
janti žemė taip širdžiai ir sako: žiūrėk, 
žmogau, kų tau geraširdis Dievas davė... 
Jis šiaudinės lūšnelės sunui ir dukteriai 
dovanojo tokių gerų širdį, kokių sunku 
rasti ūžiančio miesto sunykusiose krūti
nėse... Kaip gera ilsėtis neiškreiptų Die
vo dunbų glėbyje...

f
(Bus daugiau)
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[ Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas patauja. Juk Lenkiję bobos 

ilgus amžius valdė. Olandijoj 
karalienė ponauja ir valdo ir 
šiaip jau daugelio valstybių 
valdovų ir diplomatų galvas 
“bobos” apsuka. Blogiausia,

nauda ta, kad jie gausių il
giau atsilsėti. Valstybei gi, 
kad jos ekonomiška padėtis 
sustiprėsianti.

Kas link ekonomiško sus
tiprėjimo, tai yra tik svajo-

nesustiprins raudonosios Ru
sijos ekonomiškos padėties.

Be to, bolševikų valdžia 
nuolatinį pramonėse darbų į- 
vedė kitokiais niotivais. Tai 
savo apsaugai ir didesniam

“Bobų” galybė-.
Mano profesoriškoji aukš

čiausioji malonybė yra gavusi 
strošnų gromatų, buk tai 
“bobos” neužilgo visę. šį mar
gę svietelį užkariausiančios, 
nes jų galybė yis didėjanti. 
Man rašo kažkoks “Jurgi
nas” ir dėl to maenai pasis- 
tanavijau pasidalinti “Jur
gino” mintimis su savo pa
sekėjais.

Visos gazietos, esę, dide- 
lioni litarom rašo, kad da
bar ir Dzukijų, ir Žemaitiję 
ir Aukštaitiję dvi “bobos” 
valdo — Tubelienė ir Smeto
nienė. Gal vožniau butų jas 
vadinti poniutėmis, ne “bobu
tėmis”, bet kad jau “Jurgi
nas” kalba apie “bobas” 
(Tokio žodžio liet. kalboj nėr. 
Tai rusiškas — “baba”), tai 
tegu ir jos kai kuriam lai
kui subobėja.

Bet dar štrošniau pasidaro, 
kuomet pamislini, kad bobų 
galybė ne vien Lietuvoj vieš

kad Chicagos lietuvių stoly- jf‘glai »yk6t«kal 
čių - Bridgeporte “bobos” |but ”<“Sali- Vcr«ai 
už nosies pradėjo vadžioti.•kai n,Pintis a,eiti,ni-
viskų j savo rankas pradeda I Vergams rupi tik Si diena, 
imti ir valdyti. Juk lai tikrai k'»ioje jie jaučiasi esu gyvi 
ten strošnus dalykėliai deda-

nė. Bolševikai juk moka tik darbininkų varžymui, 
viskę griauti. Kada reikia Darbininkai turi dubti die- 
kas atstatyti, jie pasirodo lieknomis ir naktimis atmaino- 

Kitaip ir mis. Kasdien penktoji dalis 
visų darbininkų turi atsilsi ir

D

si.
Vienų gražų vakarę imu į 

rankas Bridgeporto “Žinias”, 
sako Jurginas, ir skaitau: 
“vietiniai vyskupijos kunigai 
kandidatuoja ir didžiuojasi, 
kad juos bobų krūva išrinko 
į dvasios vadus” 
vietoj: “Musų ‘Draugas’ mie
lu noru talpina kę tik bobos 
parašo.” Tai mat, kas Bridge
porte dedasi. O ir ’Draugas’, 
kad ji bala, “bobomis” prade
da užsileisti.

Bet “bobos” ir Bridgeporto 
“Žinių” leidėjų nepamiršta. 
Jos suruošė jiems pašinavoji- 
mo večerę, į kurię keli šimtai 
“bobų” susirinko. Žnočijasi, 
taip sakant, išrodo, kad “bo
bomis” vadinamos musų lie
tuvaitės už blogę geru atsi
moka — jos pagerbia ir tuos 
paukščius, kurie taip negud
riai daro — savo lizdę teršia. 
O kurie taip daro, sako, pras
ti yra paukščiai.

ir turi kę pavalgyti. Kas gal
voj vergui apie rytojų, apie

kasdien kitos dalys dirba. 
Tas liečia ne vien dirbtuves, 
bet ir ofisus. Tokiu budu iš- 
griaujamos visokios šventės, 
kuriomis galėtų visi visoj Ru-

ateiti. Jis neturi reikalo ru- sijoj darbininkai ilsėtis vie-
pintis valstybės padėtimi ir 
valdžios likimu. Rūpintis ta 

i valdžia, kuri darbininkę turi 
pavergusi, jį spaudžia, nepri
pažįsta jam jokios laisvės? 

O kitoj I kvailiausias dalykas.
Pavergti darbininkai tad

nu kartu. Tokiu budu darbi
ninkams atimama proga kur 
j burius liuosiems nuo darbo 
susieiti ir pasikalbėti apie 
savo vargus.

Maskvos valdovai žino, kad 
jei darbininkams bus duota

ARBA
DARBININKŲ SKYRIUS

J

DARBININKŲ VERGIJA.

Visais laikais, visais am
žiais darbininkai niekur nesi
jautė pilnai laimingi ir savo 
padėtimi patenkinti. Darbo 
su kapitalu kova ir musų lai
kais vedama. Daugiur dar ir 
šiandie darbininkai išnaudo
jami ir skaitomi paprastomis 
mašinomis. Pačiose Amerikos 
J. Valstybėse yra pramonių,

Darbininkai turi būti ko
munistais, viešai tikėjimo ne- 
išpažįstančiais. Kurie nenori 
būti tokiais arba kitokiais, to 
ki netenka darbo. To neganu. 
Jie dar persekiojaifti. Dažnai 
kaipo “neištikimi . soęįbliatiS- 
kai valstybei”, Suimami- ’ijr, 
jei. nenužudotni, ištrepiiami 
kur į tolimiausius Sibėlijdfe 
kraštus.
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Naujausi Lietuviški

JAUNAVEDŽIAI.

Buvusio J. A. V. prezidento Cooledge sūnūs, Jonas, susi
tuokęs su F. Trumbule, duktere Conn. valst. bubernatorraus.

i

ria ekonomiškų raudonosios 
Rusijos kilimų.

Tai paprasta propaganda. 
Ji labui tikslinga. Šioj šaly 
išnaujo atsirado žmonių, kurie 
dirba, kad VVashingtono val
džia pripažintų bolševikų vai 
džia. Tad korespondentai Ru-

(Tųsa 4-Tain pusi.)

Darbininkai raudonojoj Bu-• • • • • i • • • • " d * ' 4 ikur darbininkai kaipo vergai'sijoj šiandie gyvena baitfifcti-
varžomi. Už darbų jiems at
lyginama ne tiek, kiek teisy
bė reikalauja, bet tiek, kiek 
darbdaviai nori, nors darbi
ninkai su žmonomis ir vaikais 
turi alkti ir skursti.

Bet tai vis dar menkniekis
palyginus tai visa su šiandie-j darbininkų gerovei visose pra1 
nine darbininkų padėtimi rau monėse įvedė nuolatinius dar-'

šioj vergijoj. Bolševikų šalki 
darbininkų (proletariato) v#r 
du Rusiję valdo ir tuos pa
čius darbininkus smaugte 
smaugia.

Pastaraisiais laikais tie 
žiaurieji valdovai neva pačių

donojoj Rusijoj. Tenai musų 
laikais yra didžiausia darbi
ninkams vergija.

Darbininkai Rusijoj neturi 
jokių nuosavų reikalų. Kaip 
pramonė-s, taip jie suvalsty
binti. Neturi jokių savasčių. 
Jei Rusijoj darbininkai turi 
susirinkimus, jie negali nei 
užsiminti apie nuosavus rei
kalus. Jie turi svarstyti tik 
priemones, kad gerai klotusi 
raudonosios valstybės valdo
vams. •

Darbininkai negali pasirink 
ti sau atatinkamų darbų, gy
venimui butų, reikalauti auk
štesnių užmokesnių arba 
streikuoti. Jie turi dirbti to
kius darbus, koki nurodomi, 
turi gyventi valdžios nurody
tuose butuose, pilnai pasiten
kinti tuo, kiek jiems už dar
bus mokama, gi apie streikus 
nei nesvajoti.

-ra
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A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS. Duetu 9^2 
Su Orkestroa Akompanimentu 

Kačiukas (A. Vanaraitia) Komiškas Duetas
Balta Žiemužė (A. Vanaraitia) Komiškas Duetas
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K. MINKELIUNIUTC ir F. STANKŪNAS 
Su Orkestro. Akompanimentu 

OI, Skauda, Skauda Liaudie. Daina
Ai Žirgelį Balnosiu Liaudies Daina

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Dainuoja A. Šaukevičiua ir Mare Urbas 
Fr. Yotko, Vadai

Žalia Gireli Orkestrą ra
Lik ra Dievu, Panytė)* Pilpuolamu Dainavimu

F. STANKŪNAS, Baritonas
Su Orkestroa Akompanimentu 

Flrilybos Amerikoj 
Neiipildomaa Praiymaa

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fh. Yotko, Vada.
Šokiki} Polka 
Naujų Metų Polka

RALPH V. JUŠKA, Baritonas 
Su Orkestroa Akompanimentu 

Kaip Ai Buvau Jaunas
Kad širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)

Komiškos
Dainos

Liaudies
Dainos

BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ 
Žydsli-Judeli (Dainuoja F. Stankūnas—

Orkestrą su Pripuolamu Dainavimu) 
Kąriiįta Polka Orkestrą

■ J.
. ( (ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas

•• - • Bu- Orkestroa Akompanimentu 
Atvadavo Mšijt* (A. Vanagaitis) Komiikoa
O JilS^Kriauiiai (A. Vanagaitis) Dainos

VANAGAITIS ir M. ŽEMAITE

Margarita (A. Vanag.itia)
Be Nosis. (A.ivanagaHls)
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Komiikos
Dainos
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MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko. Vadai 

Dainuoja A. Aaukevičiua 
ImlM. Valcas

eito Polka
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bus, ty. ne vien dienomis, bet 
ir naktimis. Jie sako, kad iš 
to darbo busianti dviguba 
nauda — viena darbininkams, 
kita valstybei. Darbininkams

Columbia Records 3
*NIW ^PROCtSS'

15va-tan«7 JUconfing - The Records nritbout Scntch

Notei’ .3

daugiau laisvės, jei jie nuolat 
nebus užimti darbais, jų gal-

Kas skaito angliškus laik
raščius, tie pastaraisiais lai-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS 

T«.igl nenusiminkit. bet eikit 
pas tikrų specialistų, ne pas koki 
nepatyrėlj. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno lšegzaml- 
navimo. Jus sutaupysit laikų Ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su- 
radvmui žmogaus kenksmingumų.

Mano Kadio — Sccpe — Raggl. 
X-Ray Uoentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves. Ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
Ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų. Inkstų, odos. 
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil- 
r»ių plaučių arba jeigu turit ko
kių užsisenėjuslų. Įsigerėjusių, 
chroniškų ligų, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojuL 
neatidėlioklt neatėle pas mana. 

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1018 
»• W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 18 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 6 Iki 7 

* Nedėliomis nuo 18 ryto Iki 1 
po pietų.

vose gali kilti klausimas, ar kais galėjo pastebėti, kad
ilgai taip jie turės vargti. Rusijoje darbuojasi keletas

Štai kame ta darbininku i amerikoniškų laikraščių ko-
Tai jokia nauda, j respondentų. Ilgas laikas per 

bet dar didesnė priespauda, laikraščius kad giria, tai gi-
‘ ‘nauda’ ’

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for cąlcium and 
phosphorus; all 
the essential ele
mente for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

Geriau Busite Patenkinti,
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai 

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 
Krautuvės Amerikoje

IA aplaikysite veiklesnį ir 
mandagesnį patarnavimą per 

patyrusius pardavėjus ir radio 
mechanikus; kainą rasite vieną ir 
teisingą visiems •• pasirinkimas 
didesnis ir vien tik iš atsakomingų 
Radio išdirbysčių, kaip tai:

RADIOS R A D I OS

RADIOLAS Atuatek Kent

KIMBALLJL Radios radios
Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

4177-83 Archer Avė. 
Telephone Lafayette 3171

2536-40 West 63rd Street
Telephone Hemlock 8400

KRAFT<<K>>CHEESE

i KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

Itching Sfcln
guickly Rclicvcd
Don’t auiier with Dandruif, Pimplee. 
Blemishes and other annoying akio Irrl- 
tadona. Žemo antiseptic liųuid ia the uaie 
suse way to relief. Itching often diaappeare 
ovenaght. Splandid for Sunburn and Pofaoo 
lvy. AU druggtatt 35c, 60c, $1.00.
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DARBAS.

(Tąsa nuo 3 pusi.)
sijoj atranda vien tik pui
kiausius daiktus. Pažymi dar, 
kad visas šalies gyvenimas 
laipsniškai virsta koniunistiš-' 
ku. Rusijai “užtekanti” nau
jos gadynės saulė.

Andai parėjo žinių, kad ko
misarai ir agentai leidosi jau 
per sodžius nuo valstiečių ko- 
lektuoti grudus, kurių nuskir
tas dalis žmonės savo spau- 
dėjauis turi veltui atiduoti. 
Tad valstiečiai grudus arba 
užslepia arba sunaikina. Ki
tur agentai kovojami. Kaip 
kas metai, taip ir šįmet pra
sideda rudeninės valstiečių 
skerdynės.

Milionai darbininku raudo
nojoj Rusijoj neturi darbo. 
Pati valdžia turi užregistra
vusi toli daugiau vieno milio- 
no bedarbių. Gi valdžia re
gistruoja tik bedarbius ko
munistus. Nekonumistai darbi 
ninkai jai yra svetimi. Ir jei 
galybės sukomunistintų dar
bininkų neturi darbo, tad nė
ra kų sakyti apie tuos kitus 
milionus vargdienių.

Visose šalyse yra daug var 
go darbininkams. Bet Rusi
joje jiems gyvuoja biauri rau
donoji socialistiška vergija. 
Vergai negali valstybės atsta
tyti ir valdžių apsaugoti.

Akstinas.

vesti prigulinčius už darbui 
užmokesnius. Policija patyrė, 
kad tie visi vyrai, kurie ne
buvo gryžę į darbų, sirgo ir 
gulėjo lovose. Ir beveik kiek
vienuose tų veteranų namuose 
truko maisto ir kuro.”

Kas pasakys, kad šiandie 
jau yra geriau, negu anais 
metais?

Laikraščiuose skaitome, 
kas šiandie dedasi Karolina 
valstybėje, kur tūkstančiai vy 
rų ir moterų ne iš gerbūvio 
streikuoja.

Žinome, kaip dalykai stovi 
su anglekasiais Pittsburgbo
apylinkėse ir kitur, kur darb'juotį darbo, bet taip pavarg- 
daviai kovoja organizuotų I sįame, }<aj ištiktųjų daugiau

BENE ŠIANDIE GERIAU..

I

D R A O a A s
rų alga Lehigli apskrityje sau buvo 

vaikų
palikti. Apie 500 pačiu laiku konferuojančių 

prižiūrėjo mokykloj siuvėjų tarpe, 
giminės arba kaimynai. Vie- j (“R.”).
name atsitikime, šešių metų , -------------
vaikas kasdien per visų žie-j Kiek sveria ašigalio ledai, 
mų buvo užrakinamas, kuo-' Gottingen universiteto pro-

buvo $16.75 į savaite ir Pbi- 
ladelphijos apielinkėj $15.35 į 
savaitę.

Ypatingai itales ir vokie
tes Pbiladelpliijos apielinkėj
nešėsi namo darbus, nes pa- Ult}t motina 
togiai galėjo juos atlikti. Mo
terys namie audė skudurinius 
kaurus, baigė vyriškus dra
bužius, svederius, segė špilku- 
tes prie kortelių, siuvo vaikų 
drabužius ir t. t.

Net ir vaikai prisidėjo prie 
šio darbo, bet jų uždarbis 
nekiokis. Viena moteris pasa
kė: “Prašome Dievo niurną

darbų.
X.

SVETIMTAUTĖS INDUS
TRIJOSE.

keiksmų eina negu spilkučių 
su kortelėmis”. Raporte sako
ma, kad tos darbininkės vi
sai nei nemanė apie vartoto
jus. Ir jos nežino, kokias kon
kurencijas jų kompanijos va
ro su kitomis kompanijomis, 
kurios moka savo darbinin-

Viena iš penkių visų mote
rų, pasamdytų lšdirbysčių
industrijose J. A. Valstybėse kamg tinkamas algas ir siu

Penktadienis, Spalio 4, 1929

dirbo. Parėjus fesorius V. Meindardas aps- 
namo ji atrakindavo duris, ikaičiavo, kad abiejų ašigalių 

Daugiausia moterų dirbo cį( juostos apdengtos ledo žieve, 
garų, cigaretų fabrikuose, dra
bužių ir šilko išiiirbystėse.

F. L. I. S.

MARGUMYNAI,

Pirm kelerių metų Massa- 
chusetts valstybę palietė bai
si vėsula, uraganu vadinama. 
Atlikta dideli nuostoliai vieš
keliams ir įvairioms valsty
binėms (publiškoms) vietoms. 
Valstybės gubernatorius gavo 
fondų tai visa atstatyti arba, 
atlikti pataisymus. Parėdyta 
į darbų pašaukti kelis šim
tus nedirbančių karo vetera
nų.

Kada paskelbtas 200 vyrų 
reikalavimas, tuojaus atsilie
pė keletas tūkstančių. Bedar
biai vyrai užplūdo valstybės 
bųtų.

Iš tų tūkstančių parinkta 
reikalingas skaičius. Duota 
darbas tik vedusiems ir tu
rintiems šeimynas vetera
nams.

Apie tų įvykį štai kų sako 
valstybės darbo depai tamcrdo 
viršininkas:

Tų dienų išryto, kada turė
jo prasidėti darbai, smarkiai 
ėmė lyti ir pasirodė ledų kru
ša. Darbų vieta buvo apie už 
11 mailių iš Bostono miesto 
centro. Kai-kurie vyrai ne- 
turėjo pinigų važiuoti gutve- 
kariais, tad per lietų pėsti

yra svetimtautė. Taip prane
ša p-lė Mary Anderson, J. 
A. Valstybių Darbo Departa
mento Moterų Biuro vedėja 
metiniam raporte. Tas skai
čius iš 1920 m. cenzo buvo 
imtas, kaipo pamatas tyrinė
jimui vesti, kų Biuras ir už
baigė.

Tikslas to tyrinėjimo buvo 
— sužinoti, kiek ir kaip šios 
svetimtautės tinka Amerikos 
industrijų gyvenime; kaip 
reikalingas yra darbas toms 
moterims; kų jis joms reiškia 
ir kų jų šeimynoms reiškia; 
kiek laiko ir sveikatos paau
kota industrijoms. Biuras ve
dė tyrinėjimus Pliiladelpliijos 
apielinkėj, Leliigli apskrityje 
ir išklausinėjo gyvenimus net 
2,100 svetimtaučių. Rasta kad 
viena iš penkių buvo Ameri
kos pilietė.

Paaiškėjo nepaprastas fak
tas. Apie pusė išegzaminuotų 
moterų raportavo, kad savo 
šalyse Europoje dirbo ant u- 
kių ir apie keturios penktda- 
lys iš jų dirbo ant savo ūkės. 
Tas yra ypatingos svarbos, 
nes parodo, kad šitos moterys 
labai trumpu laiku priprato 
prie visai kitokio darbo. Nes 
industrijų darbas nepanašus į 
ūkių darbus. 40 nuošimtis tų 
moterų nesuprato anglų kal
bos. Mažai jų buvo mokintos 
čionai ar Europoje ir, be to 
darbo, jos da parėjusios na
mon dirbo ilgas valandas na- 
minį darbų.

156 atsitikimuose šios m.ote- 
rys užlaikė šeimynas, nors 
pusė buvo ištekėjusios ir gy
veno su savo vyrais. Tik 139 
vien sau gyveno, neturėdamos 
šeimynų ir negyveno su drau-

lo geras darbo sųlygas.

Vyrams teks reformuotis.

Šiomis dienomis Anglijos 
mieste Lowestofte buvo sani
tarinių inspektorių konferen
cija, per kurių tos sąjungos 
pirmininkas, prof. Leonardas 
Hill, pasakė prakalbų kurioje 
palietė vyrų reformos klausi
mų. Jo nuomone, 'vyrams, vi
sų pirma, reikią, nusikratyti 
apikakle, o paskum palengvin 
ti baltinius. Be to, viršutiniai 
rūbai turį būti visi skalbiami.

Paprasta šeimyna susidėjo “Moterys yra sumažinusios 
iš keturių vaikų, nors septin-Įgavo apdarų, kuris, be to, 
ta dalis moterų turėjo apie 7 i yra visas skalbiamas, iki 

i dviejų trijų svarų, o vyrai 
dar vis valkioja tris keturis

užimančia 26,000,000,000,- 
000,000 kubiškų jardų ir sve
riančia apie 20 kvadrilijonų 
tonų. To ledo pakaktų ap
dengti visai žemei 120 — 130 
pėdų storumo pluta. •

KŪDIKIS NEAUGA?
Prižiūrėk jo virškinimą.

Kūdikiai negali augti, Jei jų vl- 
durėlius užkemša surugusl medžiaga, 
gaminanti gesus, dieglį Ir užkietėji
mų. Tada bandyk būdą, kurį • dak
tarai pataria, o milijonai motinų ži
no. Tada tėmyk vaiko gerėjimą. 
Keletas lašų grynos augmeninės ne- i 
kenkt/ningos Castorijos tuoj nutildo j 
nerimaujantį bei karščiuojanti kudi- i 
kį. Keletas dožų ir jo virškinimas I 
tvarkoj ir normaliai auga. Kad gau- Į 
ti tikrąją Castorlą, tai žiūrėk, kad 
butų ant pakieto Fletcherloparašas.

STATISTINES 
ŽINIOS

APIE

LIETUVA
Įsigykite šių naudingų kny

gų, jei norite žinoti:

1. Kokius Lietuva dabar
2. Koks Lietuvos klimatas, 

paviršius, ežerai, upes, dirva
3. Lietuvos plotas ir gy

ventojai : kaimų, bažnytkai
mių, miestelių, miestų, lyties, 
amžiaus, luomų, klasių ir tau
tų žvilgsniu.
lemės ūkį, žemės ūkio pramo

nę, kokia kur žemė. jos geru
mas, kainos; įstaigos midui da 
ryti, alaus bravorai ir t. t

5. Apie Lietuvos pramonę, 
prekybų, kainas ir prekes.

6. Apie kreditų (bankus), 
kooperacijų ir susisiekimų.

Labai naudinga ši knyga 
visiems, čia Amerikoje gyve
nantiems, bet naudingiausia 
tiems, kurie mano važiuoti 
Lietuvon ir ten stoti į ūkį, 
prekybų, ar kokį kitų užsiėmi
mų.

Siųskite tik 60 centų
DRAUGAS PUBL. CO. 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago, III.

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 

užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
tu. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr.

nuėjo į paskirtų vietų. Kni-j£a*8 arba pažįstamais.
kurie jų iš namų išėjo pirm 
6:99, kad nepasivėlinti į dar
bų. Paskiau patirta, kad kai- 
kurių į darbų atėjusių vetera
nų avalinės skylėtos ir per 
tas skyles matyti kojų pirš
tai. Kojos peršlapusios, ava
linės dumbluotos. Keletas vy
rų neturėjo apatinių marški
nių. Nežiūrint to, jie išlaikė 
blogam ore ir per dienų dir
bo be pirštinių.

arba daugiau vaikų. Kelios 
turėjo net 13 vaikų. Vaikų 
prižiūrėjimas sudaro tikrų 
problemų. Iš suvirš tūkstančio 
vaikų, iš kurių daugumas 
neturėjo 8 metų amžiaus, 191 
buvo palikti namie su senes
niais vaikais, 417 su kitais 
šeimynos nariais ir 9 vaikai

kartus daugiau”, baigė savo 
prakalbų profesorius. Kaip 
“Daily Telegraph” praneša, 
šis profesoriaus Hillo pareiš
kimas sukėlė tikrų audrų tuo

Remkite tuos Profesionalus
dvieju metų amžiau ir vaiku- į ir Biznierius, kurie garsinas] 
tis trijų metų amžiau vieni Į dienraštyj “Drauge”.

Dabartinėmis dienomis daug žmonių 
ima Bnyer Aspirin nuo daugelio ma
žų skausmų, ir taip tankiai kaip 
Jaučia skausmą.

Kodėl ne ? Tai užtikrintas antido
tas nuo daug skausmų. Jis veikia!

Ir Bayer Aspirin tabletal visai ne
kenksmingi. Tame jus turite dakta
rų užtikrinimą; jis nesilpnina širdies.

Dėlto, neleisk šalčiu “persirgti." 
Nelauk, kad galvos skausmas "per
eitų.” Ar kad neuralgija, neuritis ar 
net reumatizmas yra tai kas tokio 
kuriuos turi perkęstl. Tik daktaras 
gali kovoti su tokiais skausmais, bet 
jus galit visada pasinaudoti Bayer 
Aspirin palengvinimui.

Bayer Aspirin visada yra ir jis 
visada pagelbsti. Apsipažink su 
Jo vartojimų skaitlingumu. ir iš- 
veng daug bereikalingų skausmų.

Nereikalingas
Skausmas!

Vienas vyras iš kiekvieno 
19 neprisidėjo prie šeimynos 
užlaikymo. Laikini darbai, 
kaip triobų statymas, sumaži
no kitų vyrų įeigas ir labai 
daug moterų pranešė, kad jų 
vyrai per daug metų nedirba, i

Savaitinės algos 456 vyrų 
truputį viršijo $25 į savaitę. 
29 nuošimtis moterų Leliigk 
apskrityje ir 17 nuošimtis 
moterų Pbiladelpbijoj uždirbo

“Nors daugelis jų is pinuos į po $29 į savaitę. 19 nuošiin- 
<lienos buvo perdėm peršlapti- Įtis Leliigli apskrityje moterų 
siu, trečių dieni} tik astuoni'ir 11 nuošimtis Pbiladelpbijoj 
negryžo į darbų. Policija bu-j moterų uždirbo mažiau kaip 
vo paskirta tiems į namus nu- $10 į savaitę. Paprasta mote-

Rado Išpardavimas
Musų Warauzė 3343 South Halsted St., turi būti perkelta 

kitur. Kad sučėdyti mufinimo lėšas penkiasdešimt (50) tūkstan
čių Radio stakas bus išparduodamas už labai sumažintu kainų.

Majestic Modelis 71 8 tūbų Dynamic už 
$95.00 su tūbomis. .

Crosley 8 tubu Dynamic Speaker už 
$89.00 su tūbomis.

Freshman N. Model su Dynamic Peerless 
Speaker su 250 power tube vertės $250.00 
už $89.00.

Atwater 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 iš- 

dirbysčių Radio parsiduos už suma
žintų kainų ant lengvų išmokėjimų.

J-F-Budrik
Ine.

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

Telefonas Boulevard 4705

Flfhnr

BAYER AS PI IIIX
Aspirin yra trade žymč Bayer Fabriko Monoaceticacldester Salicylicacld

Įtalslng the Family- Th«tservam*
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__  _ o ypač tų, kurios darbavos

maldos, nei Mišių, bei grybų prie vakarienės suruošimo, 
tai atsigulę girioje laukia, kun. Gasiunas, kun. Dr. J. 
kol išdigs. i Navickas, Dr. Daujotas, M.

------------ ! Paseckienė, Dievo Motinos
Stebėtina, kaip daugelio tų Sopulingos draugijos pirmi-

ROGKFORD, HL
Piknikai pasibaigė. Susi

laukę sekmadienio popiečio 
nekurie rock Joni iečiai nuobo
džiauja. Jau, mat, nėra tų 
linksmų, triukšmingų pikni
kų, kurie įvykdavo beveik 
kas sekmadienio popiety tai

žmonių iškrypo protas, valia ninkė sveikino tos dr-jos var
iu gyvenimas. Rodos, kokis 1 du ir kvietė visus atsilankyti 
prakeikimas, ar pasmerkimas * į rengiamų vak., 20 d. spalių,

puikių metinę vakarienę, spa
lių 27 d., parapijos svetainė
je, 15 gatvės ir 49 Courto.

Bilietai jau padaryti. Gir
dėjau, žmones klausinėja, kur 
galima jų gauti. O gi pas bu- 
čerius P. Putrimų ir M. Ma-1 
silionį, pas aptiekininkų B. 
Jankauskų. Dr. Daujotas sako 
stengsis parduoti bilietų ‘‘čie- 
lų bunčių”. {jalima gauti ir

— arba tokiu, kuris pats tiekm
tuščias, kad jį niekas pado
resnis neįdomauja; arba pa
galiau pasirodo vienu ir ant
ru drauge.

juos prislėgęs laiko. 
Jie nieko nesvarsto, nesi-

Lapinsko, tai parapijos dar-’gįĮįna j gyvenimų. Jie neieš- 
!ko aukštesnio tikslo. “Ot, gir-

Bet nuobodžiauti ilgai ne
žada. Jau susiranda naujų 
reikalų — artinasi naujosios 
bažnyčios šventinimas. Jos

di, imkratysiu kojas ir viskas 
baigta”.

Išrodo, kad tie žmonės yra 
kaip ir apiplėšti, kaip ir ko

baigimas jau artinasi. Lap-. netekę, pasidavę nerimųsčiai. 
Juoskričio mėn. pradžioje, o jau 

be abejonės pabaigoje šventi
nimas įvyks.

Oi grybai, grybai!

Oi grybai, grybai, jus pa
lieka mano, kas jus nevalgo 
nieko neišmano.

Šios dainelės žodžiai labai 
gerai išsipildo Rockforde. Ne 
kuriems rockfordiečiams lie
tuviams grybai, rodos, yra 
tikriausioji “patieka” ir iš
minties versmė.

jų nereikiaDaugeliui nei

ADVOKATAI-

Telephone Central 6926

F. W, CUERNAUGKAS
ADVOKATAS

134 North LaSal le Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office; 1900 So. Union Avė. 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 Iki 9 vai. vak.>

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Baile St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-8 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0562
7-9 v. v. apart Panedėlio tr 

Pėtnyčios

parapijos svetainėn, kun. J. pas bzinierių A. Liutkų. 
Mačiulionis, kun. Vitkus. X Dabar gera proga pra-

Kun M. Švarlis savo kalbo-'dėti mokėt “spulkų” Nauja 
je dėkojo visiems už puotų ii- serija prasidės 7 du spalių.

mat, prislėgė plačiai 
pasklidusio sugedimo dvasia. 
Jie neteko energijos grumtis, 
kovoti. Jie pasidavė. Jie nu
leido rankas. Rodos sako: 
“stumkite mus į tų pražūtį, 
į kuriu einate”.

Tikintiesiems lietuviams 
katalikams gaila tų žmonių.’ 
Jie bando aniems padėti pa-'- 
sikelti iš tos slogučio dva 
sios. Pasisekimų matyti. Kaip 
kurie atsigauna, ima Unksmė-' 
ti, jau krypsta dirbti su ka
talikais. ?

Trūksta.
Rockforde lietuvių tarpe 

trūksta! Ko? Vaikinų ir mer
ginų?? Kaip tai? Faktai kal
ba: nekurios merginos (tur
but dėl stokos vaikinų) sku
bi tekėti už gyvanašlių, o 
vaikinai veda gyvanašles. 
Taip susiporavę sulyg naujos 
“stailos” bando gyventi iki 
atsiras naujų gyvanašlių. Ar 
ne pažangu? Jug tai vis ar
čiau prie “monkių močiučių.”

Raporteris.

CICERO, HLL,

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Aahland Avenue
Telefonas Boulevard 7820 

Res. 6641 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

Telefonas Boulevard 1939

OR. S. A. RRENZA
Ofiso Valandos; 9 Iki 12. 1 Iki S 

dieną, ir 6:30 iki 9:80 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 46th Street Chicago, 111.

JOHN B. BORDEN
(John Basdzlnnas Ilorden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Tclepboae Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Teicphoae Roosevelt 0090 

■antie: 8 11d B ryte Tel. Repub. B600

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

4681 S. Ashland Avė. (2 lubos) 
Tclef. Boulevard 2808 

RE8IDENCIJA: 
6516 So. Roekwell Street 

Telef. Republlc 9721

J. P, WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Pullman 5960 Ir 6377

Miesto Ofise Pagal SutartJ:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 tr 935 
Tel. Franklin 4177

Radio Stotis AJJ.
X Rugsėjo 29 d. parapijos 

svetainėje įvyko puikus vaka
ras su skania vakariene ir 
gražia programa, surengtas 
parapijos komiteto pagerbi
mui mylimo kleb. kun. H. 
Vaičiūno ir kun. Mykolo Švar 
lio. Vakaras labai gražiai pa
vyko. Publikos atsilankė ku
pina svetainė; kurie pavėla
vo, tie turėjo atgal grįžti, nes 
nebebuvo vietos.

Vakarų, vedė komiteto pirm.
J. Mikolainis.

Programų išpildė parapijos 
didysis choras ir mokyklos 
vaikučiai, Seserų Kazimierie- 
čių išlavinti; jie labai gražiai 
pasirodė ir publikų žavėto ža
vėjo. Choras, vedamas varg. 
Mondeikos dailiai padainiavo 
“Ilgiausių metų” ir kitų dai-' 
nelių.

Dovanų klebonui ir vikarui 
tartum snigte prisnigo. Iš to 
visiems aišku, kaip Ciceros 
liet. katalikai moka gerbti 
savo dvasios vadus. Tarpe 
dainų, buvo ir kalbų — lin
kėjimų. Kalbėjo kun^ Dr. Ka-j 
t ai ius, Šv. Antano parap. 
“spulkos” rašt. Strelčiunas, 
L. Vyčių 14 kp. veikėjas St. 
J. Kazakevičius, O. Kutaitė^ 
gražiai solo padainavo, kom. 
narys J. Rainys sveikino ku
nigus visos parapijos vardu,? 
kun. F. -Garmus, vargofi. Mon 
deika sveikino choro vardu,;' 
įteikdamas dovanų, kun. A.' 
Draugelis, Vargonininkų Sų-J 
gos pirm. Daukša, A. Valan--

i

dovanas.
Ant galo kalbėjo pats klebo 

nas, kuris reiškė dėkingumų 
visiems už tokį puikų bankie- 
tų. Dėkojo komitetui, parapi- 
jonams, šeimininkėms, sese
rims Kazimierietėms, chorui 
ir visiems svečiams.

Reikia pažymėti, kad musų 
klebonui kun. H. Vaičiūnui 
jau sukako 11 metų, kaip sėk
mingai Cicero klebonauja. At
vykęs čia skolos rado $45,000.

Seserims nupirktas namas 
už $5.000.

Antro aukšto pristatymas 
mokyklai atsėjo $4,000.

Kampinis lotas nupirktas 
už $2,300.00. ,

Naujai bažnyčiai statant 
skolos $85,000.00.

Senos skolos buvo $18.150.
Viso parapijai skolos susi

darė $103,150.
Parapijonai sudėjo naujai 

bažnyčiai kvotas $55,000.
Specialių aukų sudėjo $23,- 

361., l

Viso parapijonys sudėjo 
$78,361.

O dabar jau trumpu laiku 
atmokėta skolos $30,400.

Nuo pastatymo naujos baž
nyčios ir klebonijos skolos 
lieka tiktai $72,600.

Ateinančiais motais rengia
mos statyti seserims namų.

X Sekmadieny, 6 d. spalių, 
1 vai. po pietų įvyks Šv. .An
tano draugijos susirinkimas, 
parap. mokyklos kambary'. 
Kviečiami visi nariai atsilan
kyti ir naujų atsivesti.

Kviečiami visi, kurie dar ne
moka, užsirašyti ir pradėti 
mokėti.

“Spulka” labai gražiai gy
vuoja. Pasimatykim spalių 7 
d. pirmam parap. mokyklos 
kambary, ant pirmų lubų.

Papartis.

Res. tel. Van Buren E 868

DR. T. DUNDULIS

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street

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

Ir Ketvergais vakare

GYDYTOJAS IR C HER ERGAS
Balte »O« 1679 Milvaukee Avė.

Tel. Brunsvrlck 9624

Valandos; nuo 2 Iki 7:39 vai. vak 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 2 vai. 
po pietų.

(Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 1998

Neįdėmus klausytojas visa
dos kaltybę įrodo pats: arba 
pasirodo tokiu žmogumi, ku
ris nuolat sukinėjasi tuščioj 
draugijoj, kur jis įpratęs spė
ti iš anksto, kad ten nieko 
tinkamo bei padoraus neišgirs

Kuomet Vaikas 
Karščiuoja,
Piktas, Nesveikas

Šv. Antano draugija rengia

DR. A. L. YDŠKA

j Ofiso Tel. Vlctory 3687

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po 
piet: Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Wostern Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedelioj pagal susitarimų

' OFISAS

[1900 S. HALSTED STREET
NAKAI:

4193 ARCHER AVĖ.

Valandos; prieš pietus pagal sutartį. 
Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. ▼.

Ofiso Tel. Vlctory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

Tel. Hemlock 8151

Tel. Canal 6764 Vtrglnla 0389

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdienų 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

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų Ir visu chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago i Vai 
arti 31st Street 1 -

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

DR. A. J. JAVOIŠ

I
Dieglys, gesai, iš

pūtimas, dažnas vė
mimas, karščiavimas 
valkuose Ir kūdikiuo
se paprastai rodo, 
kad maistas vidurė- 
liuose yra surūgęs.

Kai tie ženklai pa
sirodo, tai duok val
kui šaukštą Phillips 

Milk of Magnesia. Įdėk jo j pirmu
tinį vaiko maisto buteliukų ryte. 
Paaugusiems vaikams reikia duo
ti šaukštų vandens stikle. Tas nu- 
raimins vaikų — palengvins jo vi- 
durėlius. Į penkias minutas jis bus 
linksmas ir laimingas. Paliuosuos 
vidurius nuo visokio surūgusio ir 
nesuvirškinamo maisto. Jis atidaro 
vidurius vaiko turintį užkietėjimų, 
slogas ir tt. Vaikai Jį geria dėlto, 
kad jis skanus.

Sužinok apie jo naudų motinoms 
ir vaikams. Išsirašyk indomią kny
gų “Useful Information”. Rašyk J 
The Phillips Co., 117 Hudson St., 
New York. N. Y. Bus pasiųsta DY
KAI.

Pirkdamas žiūrėk, kad gautum 
TIKRĄ Phillips Milk of Magnesia. 
Daktarai jų prirašlnėjo per 50 me
tų.

Miįk of Magnesia buvo S. V. Re
gistruotas Vaizbos Ženklas' The Chas. 
H. Phillips Chemical Kompanijos ir 
jos pirmatuko Chas. H. Phillips nuo 
1875.

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2435 West 69 Street
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9 

v. v. Nedėlioj susitarus.

2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

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 

i šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR.R.BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

. 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. Republlc 7868 
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

O PTEMiTRISTAI

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 VVashington
10-12, 2-4. 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas ir Chirurgas

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

Nedėliomis
Susitarus

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 66E9

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED 8T.

Rezidencija 6600 S. Arteslan Ava 
Valandos. 11 ryto Iki > po pietų

6 iki 8:80 vakare

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
. 8464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po

pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 8201 S. VVALLACE STREET

Sėdėk priešakinėj sėdynėj ir klausyk 
WORLD’S SERIES su Nauju 

CROSLEY SETU

Pilnybėje

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
mo, skaudamų akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus.

Į Atitaisau trumpų regystę ir tolimų 
regystę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

DENTISTAI

Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

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

Su 7 AC Tūbomis šitame 
puikiame riešuto medžio 
kabinete.

PIRK DABAR IR TUOJ 
GAUSI.

Labai lengvios išlygos 
$2.00 savaitėj

Įrengimas dykai — 1 metui dykai patarnavimas.

LIPSKY MUSIC & RADIO STORE
4916 W. 14 St. Tel. Cicero 1329 Cicero, III.

Atdara Vakarais

I

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMZTRISTAS

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėklt mano Iškabas 
Valandos nuo 9:80 ryto Iki 8:11 va
karo. beredorals nuo 6:89 Iki 18 V.

vyto*. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room S.
Phone Canal UU

Tel. Brnnavlck 9634
DR. A. J. GUSSEN

Lietuvis Dentlstee 
1679 14ILWAUKEE AVENUE
Valandos; 9-13, 1-1, 6-8:19

lekmadlenlals Ir trečiadieniais
nagai aus įtarimų.

Tel. Lafayette 6819

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 
4193 Archer Areno*

Boulevard 7589
Rez.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECUALISTAS

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

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

TELEFONAS AlIDYVAY 2889

Tel. Boulevard 1401

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

3343 SU. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 

7—9 vakare
P- P-

OR. HERZMAN -e*
I Ž RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
i metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.

t '
i Gydo stalgias Ir chroniškas 11- 
' gasvyrų, moterų Ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir 
nuo 6 Ikt 7:80 vai. vakare.
Tel. ofiso Canat 8110 Kės. So. Bbore 
2238, arba Randolph 6800.

Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. I’laza 3200 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dienų. 
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 iki 12 dienų,
Nuo 2 Iki 8 po pietų.
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ŽINIĮĮ-ŽINELĖS ~

PASMERKĖS BOLŠEVIKUS DOMĖS.

X Povilas Baltutis, žino
mas laivakorčių agentas, iš
vyko Ne\v Yorkan dalyvauti 
laivų kompanijų atstovų su
važiavime.

i misijų laikas gerb. misionie- 
irių dėl svarbių priežasčių pa
keistas. Jos įvyks nuo lapkri-

Bridgeporto namų savinin 
kai spalio 2 d. priėmė sekan
čių rezoliucijų:

“Mes Bridgeporto namų sa
vininkai susirinkę Lietuvių 
Auditorijoj spalių 2 4. 1929,

BAZARO UŽBAIGA.

čio 10 iki 17 d. Misijų metu 
kartu manoma apvaikščioti 
šv. Tėvo 50 metų kunigystės va^« griežtai pasmer-
jubiliejų. Taigi, kreipiame kimne komunistų ir bolševikų 
domesį visų šios parapijos ka- agitaciją, idant Bridgeporto 
talikų į šituos svarbius įvy- kolonija įsileistu gyventi juo- 
kiUSt džius. Taip-gi griežtai kovoti

Dievo Apveizdos Parap. —
Triukšmingas parapijos baza- 
ras artinasi prie užbaigos. 
Dar du, t. y. šeštadienio ir 
sekmadienio, vakarai.

Sekmadienio vakare bus 
kulminacijinis bazaro punk
tas — didelis laimėjimas.

Prieš porų savaičių buvo 
pavogtas iš svetainės didelis 
radio, bet piktadariai jau su
sekti ir radio sugrąžintas. 
Taigi vagims nepavyko. Gai
la, kad net kaikurių lietuvių 
vaikėzai prie to buvo prisidė
ję. Blogas auklėjimas ir blogi 
draugai prie to atveda. 

Misijos.
Dievo Apveizdos bažnyčioje

Aštuoniolikietis.

BOLŠEVIKAI ŠAUKIA 
TALKON NEGRUS.

prieš tų agitacijų, reikalau
jant kad daktarai, advokatai 
ir visi biznieriai neturėtų jo
kio reikalo su bolševikų ir 
komunistų spauda;

Bridgeport, Town of Lake. 
Marąuette Park, West Pull- 
man, Roseland ir Melrose 
Park Kolonijoms Spalių 9 d. 

minėjime.

Paminėjimui spalių 9 4, 
lenkų užgrobimo. Vilniaus, 
turėtų ir minėtos kolonijos 
kreipti domės, nes ir toms 
kolonijoms turi buti lygiai 
svarbu, kaip ir kitoms, ku
rios rengiasi tinkamai spalių 
9 d. minėti.

I Tad subruskime viešai pa-
toliau, i-eikšti pasauliui begėdiškų

GRABORIAI:

S. D. LAGIIMYICZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sisaukt!, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt 8516 
arba 2516 
8114 W. 28rd Plaee 

Cbicago. HL

Bridgeport. — Lietuvių bol 
ševikai, neįstengdami prigyti 
ir įsistiprinti lietuvių tarpe, 
pasišaukė į talkų nigerius ir 
nigerkas. Paskelbė mobiliza
cijų ir pirmas ofeųsyvas tu
rėjo įvykti spalio 2 d. Šito o- 
fensyvo pasisekimas Bridge
porto lietuviams būt buvęs, 
galima sakyti, mirties dekre
tas. Šiuo kartu, vienok, ofen
zyvas visiškai nepavyko.

Dalykas tame. Lietuviai 
bolševikai pasiskelbė juodųjų 
užtarytojais ir, vardan darbi
ninkų labo, paskelbė, kad 
Bridgeporto lietuviai įsileistų 
savo tarpan nigerius. Pavarė 
už tai agitacijų ir paskelbė 
masmitingų spalių 2 d. Atėjus 

j laikui rinktis žmonėms į pra-1 
kalbas, pasirodė, kad salės 
durys uždarytos ir kad apie 
prakalbų laikymų nei kalbos 
negali buti.

Nigeriu distriktas yra Bri-

kad bolševikų ir komunistų lenkų groboniškumų. Koloni- 
spauda atšauktų visus šmeiž-'jos, kurios rengiasi minėti 
tus, kuriuos padarė ant Bri-’gpalių 9 d., minės šiaip: ryt
dgeporto namų 
valdybos.

S. Mažeika, pinu., 
Jonas Šulcas, rašt.

J. F. RAOZIUS
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJR
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau- 
aau prie arabų Iš
dirbis t ės

OP.’SAS
668 West 18 St. 
Tel. Canal 6174 
■KIRTUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavima* 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangua nes nežavi
me išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojae

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patarnavimą.
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse lr 
priemiesčuoae. 
Grabai pigiai 

net už $25. 
OFISAS

1288 Soutb
Halsted St. 

Vlctory 4088- 
88

Kaip girdėt, bankiet? sve
čių bus iš visų Chicagos kraš
tų. Tat, argi kas iš townof- 
laikiečių sustingtų ir atsisa
kytų dalyvauti savo parap. 
Sidabrinio Jubilėjaus bankie- 
te?»

Galinda.

WEST SIDE NAUJIENOS.

X Šiandien Aušros Vartų 
bažnyčioje laidotuvės a. a. 
Antano Kazlausko, kuris mi
rė 30 d. rugsėjo, Cook Coun
ty ligoninėje. Giedotines šv. 
Mišias, kaipo dvasinius vai
nikus už velionį, aukojo Al
dona Kazlauskaitė, krikšto 
duktė, brolis Juozapas Kaz
lauskas, Laurinaičių ir Ges-

savininkų IUety bus laikomos Šv. Mišios' taieių šeimynos ir Ona Lau- 
už žuvusius Vilniaus ginėjus, rinaitė. 
o vakare prakalbos sudedant Į X Šiandien vakare tuojau 
aukų Vilniaus našlaičiams. po pamaldų Maldos Apašta-

kurie biznieriai juos prie kai 
kurių darbų priėmė. O res- 
trikcijų (varžymų) nigeriams 
apsigyventi Bridgeporle nė
ra.

Namų savininkai, biznieriai 
ir profesionalai gerai žino, 
kad ten, kur nigeriai apsigy
vena, baltiems gyvenimo nė
ra.

Bridgeportiečiai žino, kad 
nigeriams čia atsiradus, nuo
savybių ir biznių kainos nu
pultų. Tat savininkai, biznie
riai ir profesionalai vienijasi 
savo turtelio apsaugojimui. 
Jie spalių 2 d. Lietuvių Audi
torijoj turėjo susirinkimų, 

dgeporto pašonėj. Jau per Pasmerkė lietuvių bolševikų 
keletu .pastarųjų metų Bri- išdavikiškus žygius, nutarė 
dgeporto lietuviai ėmė reikš-' PasiruPinU ive^iny restrik- 
ti baimės dėl juodojo • pa vo- ; ciW Bridgeporte ir šaukti 
jaus. Mat, Bridgeporte jų vis masmitingų spalio 11 d-.
daugiau pasirodydavo ir kai- į

Simpatiškas — 
Mandagus —

Rap.

KAS NEDALYVAUTŲ'

I Town of Lake. — Townof-Geresnis ir Piges
nis už kitų patar-[Įaiki^'ia;’ H™ kalba- vVisi 
na vimas.

J, F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 lr 1742 
SKYRIUS

4447 So. Falrfleld Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero <"796 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

I. J. Z O L P
GRABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 Weat 48th Street

Kampas 4<th lr Paulina Sta 
Tcl. Blvd. 6202

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manės, patarnausiu simpatll- 
kai, mandagiai, gerai lr pigiau 
negu kitur. KoplyUa dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Had’.ey LIc. 

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 3161

Telefonas Yards 1116

SKOLINA PINIGUS. DARGIS COMPANY
Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus dėl Budavojimo lr Tai

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

InSuriname automobilius, namus Lr kitas nuosavybės.
DAUGIS COMPANY

2456 Wcęt 69th Street Telefonas Ilemloek 0050

Kudirka, Marijonų Provinci
jolas Amerikoje, ir naujas mi
sionierius kun. Antanas Pet
rauskas, kurių pagerbimui 6 
spalių ateinančiame sekma
dienyje Marijonų Rėmėjų Clii 
cagos apskritys ruošia Aušros 
Vartų svetainėje priėmimo va 
karienę 8 valandų vakare.

Del geriausios rųšies 
‘lr patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savlftlnkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1289

4424 So. RoekweU St. 

Vlrginla 1230

E'į'E R S K1 i

LIETI VIS GRARORIDe
<| f 1 s a s:

6668 S. M<šUtSHFIELD AVENUB
Tet Bdkalevard 9177

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems 
reikalam a Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

Vėliavomis papuoškinie na
mus spalių, 9 d.

Ne vien tik pageidaujama, 
bet ir priedermė yra lietu
viams papuošti savo namus 
Amerikos ir Lietuvos vėliavo
mis spalių 9 d. Tas reikš, kad 
mes, lietuviai, be Vilniaus ne
rimstame. Vilnius turi buti 
musų. Tų turime įgyvendinti 
musų širdyse — visuomet 
reikšti pasauliui lenkų netei
singumų Vilniaus užgrobime 
ir reikalauti jį mums grąžin
ti, nes Vilnius yra musų sos
tinė. Tat stengkimės tinkamai 
minėt ispalių 9 d.

P. Atkočiūnas,
Spalių 9 minėjimo komisijos

narys.

džiausią ir gražiausia Ameri
kos lietuvių bažnyčia, gera 
mokykla, klebonija, seserų 
mokytojų namas.

Čia daug padėta darbo, rū
pesčio ir aukų. Visiems prie 
to prisidėjusiems yra brangu 
ąpie tai net prisiminti.

Dabar, po 25 metų, tarsijus žinote, kad Šv. Kryžiaus 
i parap. ąpvaikščioja sidabrinį į vainikuodami patirtus var- 
jubilėjų, kuris jau čia pat — b™, ar malonumus, rengiate
spalių 13 d. h

Bažnyčioje iškilmės prasi
dės 10:30 vai. Jose dalyvaus 
Chicagos vyskupas. Vakare 
bus bankietas Čemausko dar
žo pavilione.

Žinau, Town of Lake lietu
viai, kai užmano kų įvykinti, 
kai pasijudina, tai ir padaro.

25 metai, kaip gyvuoja šv. 
Kryžiaus parap. Čia yra di-

jubilėjaus iškilmes ir bankie- 
tų. Tame bankiete privalote 
visi (parapijonys) ir visi bu
vusieji Šv. Kryžiaus parapijoj 
žmonės dalyvauti. Tame ban
kiete pasidalinsite Įspūdžiais, 
patirtais per 25 metus, taipgi 
pasidžiaugsite ir bus smagu 
seniems ir jauniems drau
gams ir pažįstamiems suseiti 
ir pasilinksminti.

lystės konferencija Aušros 
Vartų mokykloje.

X Ryt Westsidėje laukįpmi 
brangus svečiai D. G. kun. F.

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS

3140 So. Halsted St.6
PĖTNYČIOJ ir SUBATOJ 

Spalių 4 ir 5 
“THE MAN AND THE 

MOMENT“.
Dalyvauja Billie Dove, Rod 

La Roque

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai
-GražUMuzika

PARSIDUODA 3 flatų me
dinis namas po num. 531 W. 
45 st. sykiu ir krautuvė s n 
daliniu staku. Delicatessen, 
cigarų, kendžių ir smulkmenų 
— kaina tik $6,500.

IMK T. A. D.
Del Prašalinimo šalčio
Kas yra tas T. A. D.?
T. A. D. yra liuosuojantis,

valantis ir taisantis vidurius- 
vaistas, T. A. I). tūkstančiai 
žmonių vartoja, o milionai 
dar nežino.

Jeigu arti nėra galima gau- 
tj, tai kreipkitės po num.

5221 So. Halsted Street 
Chicago,- Ui.

Tel. Boulevard 6631

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

PĖTNYČIOJ ir SUBATOJ 
Spalių 4 ir 5

“THE COLLEGE 
COQUETTE”

ir
“KING OF THE KONGO“
Kalbantysis paveikslas su bai

siais Afrikos žvėrimis.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

Dubaltavas kranas dėl sinkos, ku
ris maišo šiltą lr šaltą vandeni. La
bai geras daiktas dėl kuknios.
Tik ...................................................... $3.98

Balto ąžuolo bačkutė šešais lun
kais išdeginta.
10 Gal.................................................. $3.19

5 Gal.................................................. $2.38

Stogui popierius 3 ply raudonas 
lr žalias su smala ir vinims. 
Rolls .................................................. $1.88

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, HL
Telefonas Lafayette 4689

MARGUETTE JEWEIRY Į ĮVAIRŪS kontraktoriai 

J. S. RAMANGIONIS& RADIO
Savininkas R. Andrellunas

Užlaikau visokių Auk
sinių ir sidabrinių dal- 

l ktų, vėliausios mados 
I radio, pianų rolių, rą- 
1 kordų lr t.t Taisau 
laikrodžius lr muslkos 
Instrumentus.

2650 West 63rd St. Chicago. 
Telefonas HEMLOCK 1886

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Neriam vilnonius sveterlus — sto
rus lr plonus, taipgi ir vilnones pan- 
člakas. Parduodam pigiai. Neriam 
sulig užsakymų naujus sveterius lr 
taisome senus. Vilnonios gijos dėl 
nėrinių ir . vilnonės materijos dcl 
kelnių vyratns ir valkams. Atsilan- 
kyklt ir jsttikrinkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdien ir vakarais. 
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
tų.

Siunčiam užsakymus J' kitus mies
tus.

F. SELEMONAVIČIUS
504 W. ItSnl St. Prie Normai Avc. 

Tel. Vlctory 3486

Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 
* Hardware Co., dabar perėmė visų 
Man| | savo rankas lr duos visose šio 
Manio šakose pirmos Uosos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
A WALL PAPER

Palntėrs A Decoratons
J. 8. Ramanclonls, savininkas
8147 So. Halsted Street

Tel. Vlctory 7281

M. ZIZAS
Mamų Statymo Kontraktorlas 

Statau įvairiausius namus prieinama
kalno.

7217 S. Oalifornia Avenue
Telef. HenUęek 5526

Telefonas Canal 7286

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorlas 
Datų lr Po pi eros Krautuvė 

2816 8. LEAVITT ST. Chloogo

JOHN SLEGAITIS
Graliam Paige Automobilių 

Pardavėjas.
ARCHER MOTOR SALES 

610 West 35 Street 
Tel. Yards 0699

Jau turime naujus 1930 
modelius.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktoriua

4556 So. Rockvrell Street

A. + A.
ANTANAS

KAZLAUSKAS
Mlrš rugsėjo 80 d., 1929 m.,
9:40 vai. ryto. 89 metų am
žiaus. Kilo iš Raseinių apskri
čio, Viduklės parapijos, Antrln- 
gės kaimo. Amerikoje Išgyve
no 28 metus.

Paliko dideliame nulludlme 4 
brolius: Juozapą, Joną, Romu
aldą lr Vladą, brolienes: Vin
centą lr Sallomiją, vieną sese
rį Antaniną Laurinavičiene, ir 
Bvogeri Kazimierą lr gimines, 
o Lietuvoj seserj Juzefą Ir ivo- 
ger| Joną Mickevičių.

Kūnas pašarvotas 2144 W. 
24 St. Laldotuvšs |vyks pėtny- 
čloj, Spalio 4 d., lš namų 8 vai. 
bus atlydėtas | Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią, kurioj Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sierą. Po pamaldų bus nu
lydėtas | šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
stamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Broliai, Brolienės, 
Sesuo, fivogerls lr Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Lachavlčtua. Telefonas 
Roosevelt 2515.

B

A.TA.
JUOZAPAS DAGIS

mirė spalio 8, 1929 m. 7 vai. 
ryt. 52 metų amžiaus. Kilo IS 
Ukmergė Apskričio, Debeikių 
Tarap. Leliūnų Kaimo.

Paliko dideliame nulludlme 
moterj Teklę po tėvais Gabriu- 
tė, 2 broliu Kazimierą lr My
kolą lr broMenę Emiliją Da
gius ir gimines. Priklausė Sv. 
Mateušo ir Palaimintos Lietu
vos dr-Jų.

Kūnas pašarvotas 3252 So. 
Morgan. Laidotuvės {vyks pir
madieny spalio 7. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas J Sv. Jurgio 
bažnyčią, kurioj (vyks gedulin
gos pamaldos už velionio slt- 
lą„ Po pamaldų bus nulydėta* 
| Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
moteris, broliai, brolienė

lr giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Masalskis, Boulevard 4139

JUOZAPAS EURKAIT1S
Mirė spalio 3 d.. 1929 m.. 12 
vai. naktj, 49 metų amžiaus. 
Kilo iš Tauragės apskr., Zlgal- 
čų pamp, Stlrbalčių kaimo.

Amerikoje Išgyveno 35 met.
Paliko dideliame nulludllne 

moterj Marijoną po tėvais Pe
travičiūtė, 2 sunu Kornelijų lr 
Kastantą, 3 dukteris Leokadi
ją, Prancišką Ir Marce'.ę, seną 
motinėlę, broli Joną, sese r) Ba
rborą Petravlčlenę Ir Svogerį 
Vincą, o Lietuvoj seserj Oną 
Norkienę lr gimines.

Kūnas pašarvotas 2449 W. 
69 St. Laidotuvės Įvyks pirma
dieny, spalio 7 d., iš namų 8 
vai. bus atlydėtas ) Gimimo 
Panelės Sv. par. bažnyčią, ku
rioj J vyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas 1 Sv, Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tarnus-moa dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Valkai,
Motinėlė, Brolis Sesuo, Svoge- 
rls lr Giminės.

Laidotuvėms patarnauja pra 
borlus Masalskis. Boulevard 
4189.

BRIGHTON PARK
Išsirenduoja flatas, kur per 

5 metus gyveno ir turėjo o- 
fisų dentistas. Labai tinkama 
vieta dentistui priešais lietu
vių bažnyčių. Visi patogumai 
ir visiems gerai žinoma vieta.

4358 So. Falrfleld Avė.
Tel. Lafayette 0331

PAIEŠKOM Povilo Jusai
čio, pirmiaus gyveno La Šal
ie, 111. Pats ar jį žinantieji 
atsišaulfit.

Frank Baladinskas 
East Fourth Street 
Spring Valley, III,

PAIEŠKAU dėdės Juozo 
Slialtanio. Pats ar jį žinantie
ji prašomi atsiliepti.

ALBERT SHALTANIS 
709 So. Irene Street

Sioux City, Iowa

Tel. Boulevard 6216

M. YUSZKA d CO.
PlfOHBIMO * HEATIlia 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla

4666 80. PAULINA

MORTGEČIA1-PASKOLOS
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną. 
Perkame real estete kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00 
1164 SO. KEDZIE AVENUE 

TeL Lafayette 6788-6716

PAUL M. SMITH & CO.
REAL F.RTATE 

Loans A Insnrance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus, Farmas
Biznius visokios rųšies
Nėra skirtumo
Aplellnkės tr kur yra lr kas yra
Perkam notas Jnd morgage Ir pa

rūpinant 1, 2nd morgage lengvoms 
(Mygom*.

Teisingas lr greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tąl. Lafayette 0455


