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Katalikai paaau!lonya turi kilni) uldavln), — {neiti { Šeimynas lr J vi
suomene Kristaus mokslą, atnaujinti
įmonių dvasią. Jėzaus Širdies vlelpatavlmas milijonų Širdyse — tai musų
užduotis. “Draugas” padės Jums tą
apaštalavimo
darbą atlikti.
Užtat,
skaitykite tr platinkite “Draugą.”
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“Draugas” atstovauja organbruotų
katalikų mlntj, remia nuoSlrdllal ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para
pijas lr lietuvių kolonijas. “Draugas”
džiaugiasi didele katalikų parama K
nori, kad toliau pasilaikytų Ue prletellSkl Jausmai.
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Jo Eminencija Kardinolas Mundelein Pagerbiamas
RUSUOS ŪKININKAI KOVOIA
BOLŠEVIKU VERGIJA

Minimos Vyskupavimo Sukaktuvės

TŪKSTANČIAI REIKALAUJA JUOS
IŠLEISTI IŠ RUSIJOS
■I

t, '

Z"

Ispanijoj Nepasitenkinimai
Diktatoriaus Žygiais
KINIJA SU MASKVA GAL PASIKEIS
AREŠTUOTAIS
ŪKININKAI PRIEŠ BEND- ISPANŲ VADAI PRIEŠ DIK
RĄ ŪKININKAVIMĄ
TATORIŲ IR KARALIŲ

ŠIANDIE YRA IŠKILMINGOS PAMAL
DOS ŠVENČ. VARDO KATEDROJ
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KARDINOLAS MINI 20 METU
VYSKUPAVIMO SUKAKTUVES
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Jo Eminencijai Jurgiui V.
Kardinolui Mundelein, Chicagos Arkivyskupui, suėjo dvi
dešimts metų, kaip kousekruo
tas vyskupu.
Kardinolas tas sukaktuves
norėjo minėti neformaliai, ty.
privatiškai. Bet arkivyskupi
jos kunigija, vadovaujant vys
kupui-pagelbininkui Sheil, išs
prendė Jo Eminencijos sukak
tuves minėti formaliai, ty. vie
v_•

Mundelein asistuoja monsign.
T. P. Bona, Šv. Marijos P.
Nuolatinės Pagelbos parapijos
klebonas, monsign. M. L. Kra
šas, Šv. Jurgio parapijos kle
bonas, ir monsign. Blahunka,
Švenčiausios Širdies parapi
jos (slovakų) klebonas.
Vyskupui Sheil asistuoja
kun. T. J. Bobai, čekas, ir
kun. L. Hurkmans, belgas.
Vyskupui Hoban — kun. M.
sai.
Cavallo, italas, ir kun. J. J.
Šiandie įvyksta tų sukaktu- O’Hearn iš Lake Forest, III.
< minėjimas
iškilmingo- Kunigijos vardu Jo Emi
« pamaldomis Švenčiausiojo nencijų sveikins monsign. D.
vjrdo katedroje. Yra dauge J. Dunne.
lis prelatų, ėmus Rockfordo
Šv. Mišių laiku bus išpildy
vyskupų Hobanų. Čhicagos
ta kilta muzikalė programa.
vyskupas pagelbininkas Sheil
Giedos Šv. Marijos Seminari
taipat dalyvauja.
jos auklėtinių choras vadovau
Iškilmingos šv. Mišios ka
jant prof. Singenberger ir pri
tedroj prasideda 10.-30 ryte.
tariant Čhicagos Civic Operos
Celebrantu yra monsign. M.
orkestrai. Kardinolui inėjus
J. FitzSimmons.
Asistuoja
katedron, choras giedos “Dekun. S. Bona, Šv. Kazimiero
į cora Lux.”
parapijos klebonas, diakonu,
kun. W. H. Dettmer, šv. Be Tuojaus po bažnytinių pa
maldų Quigley Priruošiamojoj
nedikto parap. klebonas, subSeminarijoj kunigijai bus pa
diakonu, gi apeigų vedėjais
tiekti užkandžiai.
knn. J. P. Morrison ir kun.
J. W. Barrett, abu iš Šv. Var Jo Eminencija Kardinolas
do katedros. Pamokslų sako Mundelein titulariu . Loryma
kun. T. E. O’Shea, Aplanky vyskupu ir Brooklyno vysku
pu pagelbininkų konsekruotas
mo parapijos klebonas.
Jo Eminencijai Kardinolui rugsėjo 21 d., 1909 m.

MASKVA, spal. 12. — Dau
MADRIDAS, spal. 13. —
giau kaip 5,000 vokiškai kai-! Visoj Ispanijoj šiandie nėra
baiičių ūkininkų apleido Sibe-- jau paslaptis apie tai, kad įrijoj kolektyvi (bendrų) ūki žymieji tautos vadai priešinas
ninkavimų ir atvyko į Mask- keisti valstybės konstitucijų,
vų. Jų delegacija kreipės į , kų sumanęs diktatorius Priu*:
bolševikų valdžios viršininkus* mo de Rivera. Kadangi dik
(komisarus), kad šie tiems vi tatoriaus žygius karalius re
r
.z
siems ūkininkams duotų leidi mia, tada podraug ir karaliui
mų apleisti Rusijų. Sakosi jie • grųsinama.
O
nori vykti į Kanadų ar kur
Vadai pažymi, kad 1876 me
kitur, įsigyti kas sau ūkius ir tų konstitucija yra tinkama,
laimingai ūkininkauti.
JI j&aaĮ tik reikia jų pildyti. Jie nu
Nesenai bolševikų valdžia i rodo, kad šiandieninis valsty
pasauliui skelbė, kad Rusijoj bės atstovų susirinkimas yra
.. ..
kolektivis (komunistiškas) ū- i neteisotas, nes jų žmonės ne
kininkavimas sekasi. Pasirodo,7 I rinkę. Toks susirinkimas ne
JO EMINENCIJA JURGIS V. KARD. MUNDELEIN
taip nėra.
gali keisti konstitucijos.
Ūkininkai priešinas bend
Šiandie mini 20 metų vyskupavimo sukaktuves. Sukaktu
ram ūkininkavimui. Pažymi,
KINIJA SU MASKVA
vių iškilimų priešaky yra Jo Mai. vyskupas Sheil.
kad toks ūkininkavimas yra
TAIKOSI?
tikroji vergija. Jie nori turė
70 PRELATŲ DALYVAVO
BOLŠEVIKAI UŽĖMĘ
KALBĖJĘ TIK APIE
ti kas sau atskirius ūkius ir
HARBINAS, Mandžiurija,
KARDINOLO DUBOIS
TAIKĄ
KITĄ MIESTELI
reikalauja savo vaikams mo- ’ spal. 13. —, Anot nepatvirtin
LAIDOTUVĖSE
/
kyklų su tikėjimo pamokomis.' tų žinių, bolševikai su kinie
Už paštos ženklelius gauna CHICAGOS TRAFIKOS
NEW YORK, spal. 12. —
HARBINAS, spal. 13. —
čiais
Berlyne
atsiekę
savitar

KLAUSIMU
50,000 dol.
Kada komisarai patarė
PARYŽIUS (per paštų).— Surengtoje vakarienėje Ritz- Kirin provincijos, Mandžiurijiems gryžti atgal į Siberijų,1 pį taikai sutarimų, kuriuo ei Mirusio kardinolo Dubois, Pa Carlton viešbuty Britanijos
Fred S. Roff, 6231 Greenjoj, gubernatorius gen. ChaPradėjus šiandie visi au
jie atsakė, kad verčiau mir- j nant būsiu pradėtos taikos • ryžiaus arkivyskupo, laidotu- premieras MacDonald kalbė
wood avė., per 30 metų rinko
ng
Tso-hsiang
praneša,
kad
derybos. Pirmoje vietoje, sa jvėse dalyvavo 70 prelatų — damas pareiškė, kad jis su
šių, bet ten negryšių.
ir sortavo paštos ženklelius. tomobiliais važiuoju žmonės,
bolševikų
kariuomenė
užėmė
..
koma, busiu vienur ir kitur I kardinolų, arkivyskupų ir vy prezidentu Hoover nesitaręs
Išpradžių sunaudotus ženkle kurie gatvėse nesilaikys trafiSuihai
miestelį
priešais
Cha-į
paliuosuoti kaliniai ir busiu skupų. Buvo dešimtys tukstan apie jokius nepaprastus tarp
BIJO GEN. NOBILE
lius jis pirko krepšiais, pas kos taisyklių, be atodairos
barovskų.
Nužudyta
apie
100
bus areštuojami. Taip yra pa
jais pasikeista.
LIKIMO
1 čių žmonių ir šimtai iš visos abiejų -valstybių ryšius. Tik kiniečių, daugiausia civilinių.1 kui tonomis ir iš jų rinko yį Franeijos dalių delegacijų.
patingiausius. Pats sakosi tam rėdus policijos viršininkas.
kalbėję apie savitarpę ir viso
FRIEDRICHSHAFEN, Vo VATIKANUI REIKALIN
tikslui išleidęs apie 10,000 do
pasaulio taikų. Išsprendę už
Rastas nužudytas vyras
kietija, spal. 13. — Orlaivio
GOS KAPINES
lerių.
PANAMOS DIPLOMATAS pastovių taikų darbuotis. E“Graf Zeppelin” Įgula atsi
Dabar Roff surado savo rin Netoli Hammond, Ind., lau
sų tik reikalinga, kad tas pas
VATIKANE
sako skristi j šiaurinį žemga ROMA, spal. 12. — Nepri
kiniui pirklį. Jam duoda 50,- kuose rastas apie 35 metų am
ROMA, spal. 11. — Tomis tangas remtų abiejų šalių vi
klausomam
Vatikano
Miestui
Apkaltintas policijos
lį, nes bijo gen. Nobile žino
žiaus nežinomo vyro lavonas.
000 dolerių.
dienomis Popežiaus Valstybės suomenė.
yra
svarbu
turėti
nuosavas
mos kelionės likimo.
leitenantas
Kelis kartūs į galvų peršau
Ministerių pirmininkas pir
kapines. Tai galima įkurti ar sekretorių Kardinolų Gaspatas.
4 plėšikai nubausti
rri Vatikane aplankė Pana madienio ryte vyksta į Kana Del advokato Granady nu
ba
įvairiems
čia
ordenams
VAISTAI NUO INFLUdų, kur 11 dienų išbūsiųs.
žudymo per “primary,” 1928
Kriminaliniam teisme ke
priklausančios žemės plotuose, mos užsienių reikalų ministe
ENZOS
Pašovė plėšiką
m., “grand jury” apkaltino turi jauni plėšikai galvažu
ris
Senor
Arosemena.
Turė

arba įsigyti šiaip žemės plotų.
Krautuvėje, 2841 West 22
jo ilgų su kardinolu pasikal BOLŠEVIKŲ KAREIVIAI policijos leitenantų P. Carro- džiai nubausti. Vienas jų, W.
LONDONAS, spal. 13. — Vatikano Miesto ribose kapi
HARBINE
11,* jo keturis detektivus ir 4 Davolio, 18 metų, gavo ka gat., krautuvininkas pašovė
bėjimų.
Dr. R. Peace iš llalifax, An nėms nėra vietos.
lėjimų ligi gyvos galvos, kiti plėšikų, kurs tečiaus suspėjo
HARBINAS, spal. 13. — kitus italus.
glijoj, kaip praneša, atradęs
pabėgti automobiliu.
Išduoti “warantai” visus po 14 metų kalėjimo.
TRILYPES VYSKUPO
Čia
prisiųsta
bolševikų
karei

naujus sėkmingus vaistus nuo 2 ŽUVO IR KELI SUŽEISTA
SUKAKTUVES
viai, kurie paimti nelaisvėn areštuoti.
inflnenzos.
.,
-------------PINIGŲ KURSAS
1 žuvo, 3 sužeista
pirmiausia
Pograničnaja,
pas

GREAT
FALLS,
Mont.
—
NEVV YORK, Greenwich
Daugiau bombų
Village
šešių aukštų senam Šios vyskupijos vyskupas M. kui Mančuli mūšiuose.
Milwaukee ir Austin skers Lietuvos 100 litų
$10.00
30 NUSKENDO MEKSIKOJ
būte kilo gaisras sprogus che C. Lenihan spalių 6 d. minėjo Vietos kiniečių laikraščiai Užpraeitų naktį Cook aps gatvy automobilius susidaužė Britanijos 1 sv. sterL 4.85
MEXICO CITY, spal. 13.- mikalams. 2 žmogus žuvo ir trilypes sukaktuves: 25 me daug vietos pašvenčia “baltų krity suplaišinta daugiau dvi su gatvekarių. Automobiliu Praneijos 100 frankų 3.91
13.89
lartinez de la Cor re upėje, keletas pavojingai sužeista. A- tus kaip konsekruotas vysku jų” rusų skerdynėms, kų at bombos. Kaip paprastai, poli važiavo keturi jauni vyrai. Belgijos 100 belgų
5.22
rera Cruz valstijoj, apsivožė pie 150 žmonių laiku pasprū pu, 50 metų kaip įšventintas likę bolševikai. Atvaizduojami cija negali susekti bombinin- Vienas jų žuvo, gi kiti sužeis Italijos 100 lirų
kų.
kunigu ir 75 metas amžiaus. net nužudytų lavonai.
ta.
Vokietijos 100 markių 23.80
ervažas. 30 žmonių nuskendo. do iš būto.
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euoharistininkų, meno, labdarybės, teisininkių
kimas mokytojas, gal tik ne- nuoskaudas ir laukti, kad muekonomistų sekcijas, Katalikų Spaudos Biu
patikimas bedieviams, nes jis sų dvasios Vadovybė darytų
kaadlaa. IMtrru* ■•kmadlealv
yra praktikuojųs katalikas. žygių valdžios įstaigose ir ne
rų, L. K. švietimo tarybų ir Jaunimo sekreto
PRHNUMBRATOS KAINA: Metama — 8499. P««
(Pabaiga)
Į tetas ir tėvai rašė tris kartus
Visa tai mums rodo, kad val leistų blaškyti katalikų pas
MI Matų —‘ 83.5*. Tuma MteeaUma — 82H. Tlaaam riatų. K. V. C. leidžia didelį savaitraštį “Mū
11. Liepos 14 d. į Urvinių J— Antabudžio mokyklos tėvai
Mtaeatnl — 7 5c Europoje — Metama 87.66. Puaet Me
džios rėžimas yra prieškata- tangas grynai kultūriniame
sų Laikraštis”. Jis yra išleidęs 9 spaudos
tų — |4.ll. Kopija .61c.
vienų
kartų
—
ir
nė
vieni
ne

“
Pavasario
”
kuopelės
susirin
Bendvadarblama lr koreapondeatama raitų aesrųlikiškas.
darbe. Tegu reikalų vadovybė
BUm, Jei nepraioma tai padaryti lr neprlalunčlema tam leidinius, kurių tiražas kartais yra siekęs kimų su policininkų atvyko sulaukė ne tik patenkinimo,
Ministerija
gi
būt
pasitei

iki 80,000. K. V. C. visų' laikų yra energiškai
skelbs bent tokius darbus ne
tlkalnl pašto lenkių.
nekviestas Kumelaitis. Jam bet nė atsakymo, nė prašymų ravus tėvų ir rimtų apylinkės
ReCaktorlna priima — nuo 11:11 Iki 11:11 Tai.
kovojęs
dėl
katalikų
teisių
Lietuvoje
ir
ska

katalikiškais, kad prisidengę
MMdieo.
patikrinimo. Suprantam, vai
keliant
betvarkę,
policija
ne
Skelbimų kalnoa prlalunClamoa parelkalama
žmonių nuomonės, o ne vieno katalikų prieteliais nedarytų
tinęs katalikiškųjų visuomenę prie susiprati
nepadėjo trnkšmadario kų tėvų teisės — tai popieros kito be sąžinės, be doros, už vilkų draskymo.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki D mo, prie sųmoningnmo ir prie religinio veik tik
prašalinti, bet ramai žiopso teisės, o valdininkų sauvalė pinigų vertelgos.
vaL po piet.
lumą
i
,
• i
jo, kol pats nariai išmetę lauk — tai praktikos teisė.
Šių aiškių katalikų pašaliToliau to dienraščio redaktorius daro to
ADVOKATAI:
3. Katilių mokytojai Petrei
tvarkos ardytojų.
žinomų prieštikybinių žmonių
kių pastabų:
“DRAUGAS”
12. Rugsėjo 1 d Urvinių Karvelytei, nepareiškus prie nimas iš musų apylinkės ir jų Telephone Central IMI
“Taigi jan didelių žygių atlikta. Tas džiu
“Pavasario” kuopelės susi žasties, inspektoriaus įsakyta vieton parinkimas nno seniau
LITHUANIAN DAILY FBIBND
gina ir gaivina šviesių viltį. Bet dar didesnių
rinkime dienotvarkės suma persikelti kur kitur (perkėli verčia mus įtikėti, kad aps
Published Daily. Bzoept Sunday.
žygių laukia ateitis. Lauruose ir rožėse neva
8UB8CRIPTIONS: One Tear — 88.99. BU Montk*
nymų punkte be pasiaiškini mo prašytis). Kadangi ins krities darbai priešingi musų
— 81.60, Three Montba — 89.99. One Montk — Tie. lia užmigti. Reikia iškelti visus esamus dides
ADVOKATAS
Burope — One Tear — |7.t0, BU Montks — 14.il,
mų uždraudė kalbėti kunigui pektorius nė sykio nėra davęs katalikybei. Kad ministerija
nius
trūkumus
ir
su
jais
racionaliu
būdu
ko

Oupy — .l»o,
114 North LaSalle Street
Birbilui. Proga, matyt, polici- nė pastabų, nė papeikimų už neveda tardymo, neklauso tei
Advertteing ln "DRAUGAS” brlnga best resulta
voti. Kas nebemato savo ydų ir kas su jomis
CHICAGO, ILLINOIS
jai buvo ta, kad kun. Birbi-1 mokslų, už elgesį ir vaikų tė
Adrertlaiog ratas on applicatlon.
Nuo 1:10 Iki 6 rai. vak.
sėto
tėvų
balsų
—
ji
pritaria
nebekovoja, kas nepasimoko iš savo klaidų ir
Local Office; 1100 So. Union Avė.
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago.
las priminė nariams teisę vams kelis kart prašant pa prieštikybiniam valdininkui
TeL Roosevelt 8710
kas sustingsta vietoje, tas miręs. K. V. C. idea
Vai nno 1 Iki I vai, valn
skųstis ankščiau, jei neteisė likti gerų mokytojų vietoje, režimui.
liai begaliniai. Jiems realizuoti reikalinga
nė inspektoriaus, nė ministe
tai susirinkimai kliudomi.
Po šitokių faktų nė vienas
nuolatinių pastangų ir niekad neužgęstančios
13. Rugpiučio 18 d. Šukėtų rijos nenurodoma mokytojos mokytojas katalikas nedrįs
pasiaukojimo ir pasiryžimo dvasios.”
“Pavasario” kuopelė buvo kaltės — darome teisingai iš prisidėti prie katalikiškojo
ADVOKATAS
gavusi apskrities viršininko vadas, kad Petrė Karvelytė veikimo, nes kamgi duona ne
LIETUVOS KATALIKŲ VEIKIMAS.
K. V. C. per J. E. Arkivyskupų Skvirec
8a La Baile St., Room 2001
leidimų susirinkti, vietinė gi baudžiama iškėlimu tik už tai, rūpėtų, jei ji atimama pa Tel.11 Randolph
0331-0332 Vai. 9-0
kų Šventųjam Tėvui pasiuntė tokių sveikini
Vakarais
policija nedavė susirinkimo kad veikli buvo katalikė ir kampes bedievio užsimanymu.
Lietuvos katalikai turi organizacijų pa mo telegramų:
8241 SO. MALSTED STREET
pradėti, išvaikė skaitlingai kad tokia visur rodėsi.
TeL Vlctory 0663
Mokykloje ne vieta politi
“Tuja proga, kai iš visos Lietuvos ren
našių į mūsų Federacijų. Tai Liet. Katalikų
7-9 t. t. apart Panedėlio lr
' susirinkusius. Net grųsino šei
4. Antabudžio pradžios mo kai, bet mokyklos dvasia, ku
Pėtnyčios
Veikimo Centras (sutrumpintai K. V. C.), kasi Katalikų Veikimo Centro atstovai į sa- i
vo metinę konferencijų, Vyriausioji Vaidyba i mtnmkui> Jei leistli rinktis. kyklos mokytoja Pranė Ra- rioje auklėjamas jaunimas ir
kuris praeito mėnesio pabaigoje turėjo savo
8
JT
Tfirn
fi
A
Ks
14. Rugsėjo 1 d. Šukėtų polskaitė, dviejų kursų cen tikintiems ir netikėliams la JOHN B. BORDEN
manęs prašo sudėti prie Jūsų Šventenybes
o j
*
skaitlingų konferencijų.
tavasario” kuopelės susirin zų turinti ir pusantrų metų bai svarbu — juk čia tėvų
Dienraščio “Ryto” pranešimu, K. V. C. Sosto pakartotinus pilno klusnumo, lojalumo
(John Basdzlunas Borden)
kime po Narbudos paskaitos puikiai mokyklų vedusi, visai viltis. Juo labiau svarbu uni
jungia šias šias Lietuvos organizacijas, kurios ir prisirišimo patikrinimus ir drauge reiškia
ADVOKATAS
policija trukdė diskusijų ve pašalinta nuo vietos, nors jos versiteto dvasia. Konkordatu
pasiryžimo daryti visa, kas galima, kad šiais
labai daug gero yra nuveikusios:
dimų: nuolat
niurnėdama, draugės to pat cenzo ir prak užtikrintas katalikų naudai u- 105 W. Adams St. Rm. 2117
“Pavasario”’Sųjunga visus žavi savo jubilėjiniais metais suteiktų Jūsų Šventenybės
tikos laiko turi vietas. (Pas niversitete Teologijos — fi
kliudė Šulniui kalbėti.
TelephSM Randolph 0797
50,000 šaunių jaunuolių kurie musų tautai ža širdžiai, kuri tiek daug parodė jautrumo mū
14. Kitos organizacijos ven taba — jos nepriklausė Kata losofijos fakultetas su jo pro 2151 W. 22 St. 0 iki 9 vak.
da šviesų pavasarį. Labdaringa Kristaus Mei sų tėvynės reikalams, paguodos darbuose
likų Mokytojų Sųjungai, vie fesorių skaičium. Skelbiama,
Telepham Roosevelt 9090
lės Draugija džiaugiasi savo 45,000 narių. L. Bažnyčios ir sielų labui. Kaip visiškai atsida- gia daryt susirinkimus, nes
na jų, sekretų sužinojus, išsi- kad valdžia ir čia perdirbi Bontie: 8 iki 9 ryte Tel. Repab. 9900
senesni
žmonės
netnr
.galimy

K. Moterų Draugija, impuonuojanti dideliais vę sūnūs, jie glaudžiasi prie Jūsų širdies ir
braukė iš Sųjungos ir turi nėja katalikų profesorių skai
nuopelnais, turi 22,000 moterų, kurios kuria per mano tarpininkavimų prašo Jūsų palaimi bės lakstyt su leidimais.
Visi skundai per rajonų ne vietų).
čių apkarpant savaip, kad
jaukesnį ir tauresnį gyveninių Lietuvoje. L. nimo konferencijos darbams, -dieviškos švie
vyresnybėms Inspektorius nė sykio ne mažiau katalikiško nusistaty
Ūkininkų Kooperacijos Sųjunga su savo 20,- sos jai laidavimui ir dvasios sustiprinimui.” geibi, matyt,
LIETUVIS ADVOKATAS
lankė Antabudžio mokyklos,) mo jaunimo išleidus.
Į šį sveikinimų Šv. Tėvas taip atsakė: toki kliudymai patinka.
000 narių ir-gi daug kų žada. L. K. Blaivy
1. Šakiuose Pavasarininkų Rapolskaitei jų vedant ir tė
Katalikų 80 nuošimtis tu
2221 Wart 22nd Street
“Tėviškai jautrus už pareikštus Katali
bės Draugija ir Angelo Sargo Vaikų Sųjunvams, už jų prašant, ir gi nie rės lenktis 20% kitatikių no
Zanavykų
konferencijoj
gegu

Arti Leavitt Street
ga su savo 13,500 n. gelbsti musų kraštų iš kų Veikimo, susirinkusio į savo koųgresų,
ko
neatsakyta
—
todėl
rimto
žės
19
d.
paskleistas
mela

rui.
Šitoks
darbas
lig
gyvam,
Telefonai Canal 2552
Šiurpulingojo girtuokliavimo ir ištvirkimo glė Jums pirmininkaujant, jausmus, šventasis Tė
pamato turime spėti, kad pa kaului užgauna katalikų ir ver
gingas
gandas,
kad
gerbiant
bio. Lietuvos Mažažemių ir Naujakurių Sų vas širdingai dėkoja, meldžia dieviškos švie
šalinta už tai, kad katalikė, čia ruoštis prie katakombų. Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
junga turi 15,000 narių. Ateitininkų Fede sos Jūsų ir dangaus malonių Jums gausybę, a. a. Gudynų, mokytojai ne
kad kas sekmadienis būdavo Nejaugi darosi Lietuvoj, ku kare. Seredamis ir Pėtnyčioracija su 8,000 moksleivių ir studentų rengia ir siunčia prašytų apaštališkų palaiminimų atsistoję. Be patikrinimo pro
prie sakramentų ir kad ka rioj turėtų buti universitete mis nuo 9 ik 6.
si viskų atnaujinti Kristuje. Liet. Darbo Fe Jūsų Didybei, kongresistains ir jų šeimoms.” vokatoriaus gando, matyt, kai
tė primetama mokytojams ir talikiškoj dvasioj auklėjo vai- aiškių katalikų profesorių dideracija patraukė jau 30,000 darbininkų į di
kus.
džiuma, o liaudies mokytojų
“Rytas” rašo, kad J. E. vysk. Reinys K šiais metais dang, tėvams
dingų naujo gyvenimo epochų. Šv. Vincento a
5.
Veršių
mokyklos
moky

visi.
brangių
mokytojų
pašalinta,
Paulo Draugijos 6,500 žmonių rūpinasi Varg V. C. konferencijoj skaitė paskaitė “Kata
tojas Kačiulis pilno cenzo mo
Jeigu Konkordatas — ne
(Juozai J. Grišius)
šais. Šv. Kazimiero Draugijos Šviesiame rate likų veikimo trūkumai ir jiems pašalinti bū ar perkelta.
tuščias
raštas,
jeigu
vyskupą
’
!
2.
Vaikų
tėvų
komitetas
kytojas,
lankant
inspektoriaus
ADVOKATAS
randasi 4,000 narių. L. Gimnastikos ir Spor dai”. Joj nurodė, kad K V. C. yra daug dau
nepapeiktas,
tik
užgirtas,
vi—
musų
katalikybės
saugotoGriškabūdžio
pradžios
mokyk

to Federacija su 2,500 narių rūpinasi racio giau nuveikęs, negu mes esame įsitikinę. Di
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
sai pašalintas nuo vietos — jai ir gynėjai, mes drįstame
los
yra
kreipęsis
į
inspekto

delė
pažanga
yra
tarp
to,
kas
buvo
prieš
ke

Teist. MauleTard III!
nalia kūno kultūra Lietuvoje. Šv. Cecilijos
RESIDENCIJA:
kaipo
nepatikimas.
Vaikų
tė

ir
jaučiame
pareigos
skelbti
rių,
į
ministerijų
du
kartu
—
Dr-ja su 2,350 n. ugdo muzikos ir dainos me lius metus ir kas jau yra dabar. Ypač daug
<616 Sa Rocktrell Street
katalikams daromas
TeleK Republlo 1791
no kultūrų, šv. Zitos Dr-ja turi 1,000 narių, nuostolių katalikai dėl savo apsileidimo turi Katilių mokyklos tėvų komi- vams ir apylinkei labai pari mums

LAISVOJI TRIBŪNA.

F. W, GHERNAUCKAS

A. A. GUS

JOHN KUGHINSKAS

JOSEPH J. GRISH

kupinų pasiaukojimo. Šv. Juozapo Dr-ja ir-gi
nuo zitininkių neatsilieka. L. K. Mokytojų
Sųjunga su 500 narių rūpinasi krašto švieti
mu.
- ^,...1 tįįji U’: •' m | į,;.
K. V. C. apima ne vien jau esamas kata
likų organizacijas — ji turi ir savo atskirus
skyrius, kurių Kaišiadorių vyskupija turi 36,
Kauno — 92, Panevėžio — 90, Telšių — 63
ir Vilkaviškio — 86. K. V. C. turi-dar savo

Prancūzijoj. Pav., Paryžiaus gatvėmis pereiti
kat. procesijai iš vienos bažnyčios į kitų už
drausta, nes tai erzinu kitokio nusistatymo
žmones, kai tuo tarpu komunistai ir socialis
tai manifestacijas gatvėmis gali laisviausiai
daryti. Šiuo atveju esu jau neerzinami kito
kio nusistatymo žmonės (!) Pas mus trūksta
tinkamo įsisųmoninimo visiems K. V. C. nar
riams ir kat. visuomenei, kad ji gerai supras

gerai suprato. Tat stegės palaikyti pu
siausvyrų' ir atsargumų. Bet tarno viduji
niame ir kitiems nesuprantamame pasi
mi
priešinime liūdėjo gili Viktorijos laimė:
ji aiškiai jautė vokiečių valdininkus esant
novelė.
neištikimus, aistrius ir begalo kerštin
(Tųsa)
gus... Ta baimė jų vertė būti meilia ir pa
Bet neilgai taip buvo. Lengvai įgy lietę šaltų, lengvutę moteriškojo kokietavitas gerybes vokiečiai ėmė be saiko nau įno srovelę...
Pavėšėję jie ėmė Viktorijai dėkoti.
doti ir karo bei laimėjimo įkarščio uždeg
— Mes tikime, kad: tamsta ir mūsų
ti, dažnai ėmė prasimanyti tokių dalykų,
kokie kiek rimtesnėj draugijoj ir nepa- įstaigon kada nors apsilankysite! — pra
šė vienas.
sakojami...
— Taip, taip, panelė, būtinai — su
2.
Miestelį su apylinke valdė du jauni sigriebė antras.
— Ponams labai ačiū — dirbtinu kožandarai. Trumpu laiku jie apvažinėjo
kietingumu ji šypsojos — manau kad ir
valdomąjį plotų.
Vienų sekmadienį užsuko ir Armo- tamstos pas mane dar kada nors užeisite.
— Labai malonu — abu nusilenkė.
niškių dvaran. Viktorija juos maloniai
Tų vakarų abn žandarai išvažiavo la
priėmė. Ilgai vaišino. Pradžioj lietė ben
drų politinę padėtį, paskui priėjo ūkio bai nusiteikę...
Karo ūpas tolydžio tirštėjo ir savo
reikalus, o galiau ėmė kalbėti kas tik
galvon įkrito. Žandarai visai nesivaržė. sunkia letena kietai spaudė Lietuvą..
3.
Viktorija jiems labai patiko. O ji, kaip
Praslinko tik viena savaitė.
ir kiekviena moteris, savo nujautimu juos
Stasius Būdavas.

Aš NEKENČIU VYRŲ,

■

......

.

tų K. V. C. veikimų. Reikalingas didesnis
įsisąmoninimas. Be to, reikia daugiau pasi
aukoti. Gerai daroma, kad rengiama rajonuo
se kursai ir asmeniškai pasikalbėjimai. Ki
tuose kraštuose veikia maži būreliai, kuriuo
se lavinasi ir iš jų išeina vadais. Mums dar
trūksta tinkama naudojimosi įstatymais. Taip
buvo seniau Lietuvoje, taip yra dar ir dabar.

Daryti reikia ne kų nori, bet kas skirta
visuomenės gerovei. Reikia žinoti ne tik Die
vo duoti įstatymai, bet ir Bažnyčios. Katali
kams reikia daugiau kreipti dėmesio į socio
logijos mokslus. Į K. V. C. veikimo sritį rei
kia įtraukti labdarybę. Daugiau drųsos ir pa
sitikėjimo. Sąmoningai reikia žinoti savo tei
ses i? pareigas.

— Palauk, Jonai, kaip čia padarius—
mąstė ji — ar toli!
— Gal pusė varsto..
— Bet riek to — tevažiuoja: jei ne-'
ras dar supyks. Jei gali, Jonai, kiek il
giau jį kieme užkalbink...
Ir vėl, tarsi nieko nebuvę, jis sėdos
prie sąskaitų. Širdis beprotiškai plakė.
Ne tos baimės buvo, kiek nemalonumo...
— Kurių galų čia jie... — galvojo
Viktorija.
Tirpo kelios sunkios, grabios minu
tės. Netrukus kieman įliekė lengvi vienkinkiai valukai. Iš jų iššoko žandaras.
Pro užuolaidų ji slapta pažvelgė kieman.
— Kodėl vienas! — dingtelėjo jai gal
von. Susipynė nejaukūs sprendimai... Ji
ilgai nelaukė — reikalų suprato. Kol žan
daras dar kalbėjo su ūkvaizdžiu, ji nuo
kaklo greit griebė gintarinius karolius ir
pakišo po pagalve... Tuoj persirengė pa
— O kad juos kas... — nervinos Vik prasta, kasdienine apdėvėta suknele ir
stipriai, stipriai sutaršė savo plaukus...
torija.
— Panel, gal pasakyti, kad tamstos Viktorijos širdis ėmė dar smarkiau dunk
snoti. Žandaras dar vis kieme kalbėjo. Jį
nėra namuose I-

Buvo kažkokia pavasario šventė. Die
na — kaip ir praustas veidas: graži. Pa
vasario žemė — kaip standi kuklios mer
gaitės krūtinė: prasiskleidė visų žavin
gumu. Skliautai buvo aptampyti skystu
tėlių rūbu...
Rugo-plėtės vakaras. Virš miško su
sigūžė keliasdešimt palaidų debesų. Pro
jų tarpus kalėsi aštrus ir nekantrus vė
jas.
Miesto pusėje kilstelėjo keli dulkių
debesiukai. Pasigirdo lengvas tarškėji
mas. Ratai artinosi dvaro.
Viktorija sėdėjo kambaryje ir tvarkė
mėnesinę dvaro apyskaitų. Ji nieko negir
dėjo. Staiga trinktelėjo njmū durys ir
įbėgo nuilsęs ūkvaizdis.
— Aje, panel, aš ir vėl tamstų su
gaišinsiu — atvažiuoja kažkas, rodos lyg
žandarai būtų... — kalbėjo jis pusiau že
maitiškai.

mU

J, P. WAITGHUS
ADVOKATAS.
52 Kast 107th. Street
Kampa* Michigan Ava.
Tel.

Pullman

5950

lr

6377

Miesto Ofise Pagal Sutarti:

127 N. Dearbom Street
Room* 128 lr 116
Tel. Franklin 4177

ūkvaizdis stengės ilgiau sulaikyti... O ji,
toliau, pasinaudodama tuo delsimu, šven
tadieniškų lovos uždangalų pakeitė šiek
tiek prastesniu. Nuo stalo nutraukė gra
žių staltiesę ir užtiesė juodesnę. Žemėn
numetė keletu' suplėšytų poperelių...
Taip pasiruošus ji atitraukė lango už
uolaidų. Iš kiemo jų tuoj pastebėjo žanda
ras ir bematant ėmė lankstytis... Ji, tar
si jo nematydama, taisė užuolaidų ir kak
toj supynė kelias nežymias raukšleles...
Žandaras dar kartų nusilenkė, o ji darė tų
patį... Paskui nebeištverdama jo skeryčiojimų į langų atsuko nugarų ir sėdos
prie stalo. Dėjos tvarkanti sąskaitas...
Laukė.

Vėl praslinko kelios nejaukios valan
dėlės.

Netrukus už kelių dorų pasigirdo
stambūs kariški žingsniai. Ji aiškiai gir
di prie jos durų kažką’ sustojus... Bėga
keliolikų sekundžių...

(Bus daugiau)
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LIETUVIAI AMERIKOJE
rankų darbo buvo išdirbtas
Vytis ir iškilmei atatinkamas
parašas. Taipgi pasveikino ir
L. Vyčių 14 kp. žinelės.
klebono pagelbininką, jauną
Turbut Lietuvos Vyčių 14 kun. Mykolą Švarlį.
kuopos korespondentų plunk
snos surūdijo, kad nei “Vy Pereito šeštadienio vakare
tyje” nei dienrašty “Drau turėjo “weenie roast” Palos
ge” nesimato žinelių apie Park miškuose, kuriame daly
kuopos veikimą. Ypač pasta vavo arti 40 kuopos narių ir
ruoju laiku yra daug veikia jų draugai-(ės). Kiek teko

CICERO. ILL.

ma.

girdėti nuo narių, senai bebu
Štai, savaitę, kita atgal vo turėję tokią sėkmingą ir
kp. skaitlingai dalyvavo savo smagią pramogėlę.
mylimo dvasios vado kun. J.
Vaičiūno varduvių iškilmėse,
Kuopa taipgi išrinko kele
įteikdama gražių ir brangią tą' atstovų dalyvauti Marijo
dovaną “Shield”, ant kurios nų Kolegijos Rėmėjų Seime,

spalių 27 d., ir nutari siųsti

Nepamirškite draugai, Vy

pasveikinimų su auka.

čiai ir Vytės! Pasimatysime

Dabar visu smarkumu ruo
šiasi prie “Raeeball Ratelio”
šokių, kurie įvyks ateinančio
trečiadienio vakare, spalių
(October) 16 d., Sv. Antano
parap. salėje. Nors Cicero šį
met ir perdavė Čempionato
vainiką L. Vyčių 16 kuopai,
visvien neliūdi ir ateinantį se
zoną tur viltį tą vainiką vėl
pergabenti į garsųjį Cicero.
Basebalininkai
nuoširdžiai
darbuojasi, kad jų šokis butų
sėkmingas ir kviečia visą Chi
cagos jaunimą atsilankyti ir
smagiai kartu su jais praleis
ti keletą valandėlių. Muzika
bus “Buck Jonės and His
Harmony Kings.”

spalių (October) 16 d., 8 vai.
vak. Šv. Antano parap sa
lėje, 15th St. ir 49th Court.
Aida.

NUUElfHU,Fi.

"" ------ .
(Suvėlinta).
Rugsėjo 29 d. pripuolė Šv.
Mykolą diena, tat Šv. Kazi
miero parapijos vikarui kun.
Mykolui Daumantui buvo su
rengta iškilmingas vakaras,
pasveikinimas su vardo die

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820
Res. 6641 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1080
Valandos 2-4, 8-8 Nedėlioj 10-12

Res. tai. Van

Telefonas Boulevard

I

DR. J. P. POŠKA

I

Valandos; 9 Iki 12, 1 Iki
dieną, lr 6:30 Iki 9:30 vakkre

1

8133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas lr Rezidencija
6604 S. ARTESIAN AVĖ.

4608 S. ASHLAND AVĖ.

DR. T. DUNDULIS
■alte 606

Of. Ir Rea Tel. Hemlock 2374

i Ofiso

Netoli 46th Street

GYDYTOJAS

Ofiso Tel. Victory 8687

1989

DR. S. A. BRENZA

Buren 6858

Chicago. IU.

Rez Tel. Midvvay 6612

EB CHIRURGAS

157S Milvraukee Avė. j

Tel. Brunsurlck 9624

Valandos; nuo 2 Iki 7:3* vai. vak
kasdien. Nedėliomls nuo 1 Iki 2 vai

po pietų.

t

DR. R. C. CUPLER

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytate: auo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
plet: Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimo.

Tel.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue lr 24-tas Street
Telef. Canal 1713-0241
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllais
Ir Ketvergais vakare

Canal

Republic

6764

8436

DR. A. RAČKUS

GYDYTOJAS,

Ofiso

Tel.

Canal

Namų

na.

DAKTARAI

DR. M. T. STRIKOL

2X18

T«l.

Lafayette

9*98

CHIRURGAS

DR. J. J. KOWARSKIS

IR OBSTETRIKAS

Žmonių prisirinko
pilna J
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
svetainė. Kun. M. Daumantą
Ofisas 2403 W. 63 Street
atlydėjo gerb. klebonas kun.
OFISAS
Kertė So. Western Avenue
I J. J. Kaulakis ir vikaras kun. 1900 S. HALSTED STREET
Tel. Prospect 1028
A. Bakunas. Publika pasitiko
Rezidencija
2359 So. Leavltt St.
NAKAI:
Tel.
Canal 2330
I atsistojimu ir rankų plojimu,
4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v.
Nedelioj pagal susitarimą
’ir nulydėtas į gyvom gėlėm
Valandas; prieš pietus pagal sutarti.
I papuoštą kėdę.

DR. A. L. YUŠKA

Gydo staigias lr chroniškas Ilgas
vyrų, moterų lr valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomls ir seredomis tik
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

Namuose 3-4 po plet. ofise 6-8 v. v.

NAUJAS

% SPARTON

Ofiso Tel. Victory 6893
2130 WEST 22nd STREET
Vakarą atidarė klebonas,
Rezidencijos Tel. Drexel 9191
CHICAGO
! o vedėjum buvo daug pasidar
Tel. Hemlock 8161
bavęs parapijos labui ir ki
Tel. Lafayette 6793
etuose dalykuose p. J. PrancRusas Gydytojas lr Chirurgas
kunas. Be klebono ir vikaro,
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Vaikų ir visų chroniškų ligų
kurie sveikino kun. Dauman
2436 West 69 Street
tą vardadienio proga, da bu Vai.: 9—12 ryte, 1—6 p. p. 6—9 Ofisas 3102 So. Halstel St. Chicago Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
arti 31st Street
vo sveikinimai nuo draugijų
v. v, Nedėlioj susitarus.
Office: 4459 S. California Avė.
balandos: 10-11 ryto, 2-4. po piet,
bei kuopų. Dovanų įteikta nau
Nedėliojo pagal sutarti
7-9 vak. Nedėliomls Ir šventadieniais
10-12.
jas virš trijų šimtų dol. ver
tės arnotas.
Kun. M. Daumantas jau du
J
4910 So. Michigan Avenue Tel. Wentworth 3000
ir pusė metų, kaip čia dar
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ®
Rez.
Tel.
Stewart
8191
Tel. Kenwood 5107
X — Spinduliai
buojasi, už ką parapijonys pa
Ofisas 2201 West 32nd Street
rodė savo užuojautą', sureng Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
Cor. So. Leavltt St TsL Canal <222
Gydytojas ir Chirurgas
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
dami jau antras varduves ir nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
Arenus , Tel. Republic 7868
šventadienio ir ketvirtadienio 6558 SO. HALSTED STREET
^įteikdami dovanas.
Valandos 1 — 14 7 — 8 v. v.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
Pasidėkojant sesutėm KaziVai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
‘mierietėm, kurios gražiai vai Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6913
Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6650
kučius išlavino, kaip berniu
OFISAI:
1446 S. 49 Ct.
2924 VVashlngton
kai, tai ir mergaitės dailiai
10-12, 2-4, 7-9
12-2. 4-6. Blvd.
3464
'80.
HALSTED
STREET
pašoko drilių šokių ir prie to Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461 1
J
pietų lr 6 Iki 8 vai. vakare
sulošė “Darželis”, įspūdin
Gydytojas ir Chirurgas
Res. 8201 S. WALLACE STREET
gom dainom, kas visus stebi
1821 SOUTH HALSTED ST.
Gydytojas lr Chirurgas
no. Prie to solistai pp. L. Juo
Rezidencija 6600 S. Arteslan Avė.
REZIDENCIJA
Valandos. 11 ryto Iki 8 po pietų
zaitienė, V. Sutkiėnė ir S. Ba OPTEMITRISTAI 4729
6 Iki 8:30 vakare
W. 12 PI.
Nedėliomls
Tel. Cicero 2888
Susitarus
rauskas solo padainavo. Ant
i galo pats kun. M. Daumantas
reiškė savo dėkingumą atsi
DENTISTAI I
lankiusiai publikai, dėkojo
Perkėlė savo ofisą po numeriu
'už linkėjimus ir dovanas. Va- 1
Office Boulevard 7042
4729 S. Ashland Avė.
karas baigtas Lietuvos him
SPECUALISTAS
nu.
"Laivo" skaitytojas.

DR. V. S. NARYAUGKAS

DR. A. A. ROTH

DR. A. J. JAVOIŠ

A. L. DAVIDONIS, M. D.

MODELIS 931

DR. S. BIEZIS

DR. H. BARTON

DR. A. J. BERTASH

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. S. A. DOWIAT

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. CHARLES SEGAL

DR. G. Z. VEZELIS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vakaro
Nedėliomls 16 Iki 12
TELEFONAS M1DWAY 288*

LIETUVIS DENTISTAS

Puikiai padarytas, žemas elektrikinis Console Cabinet’as; gražiai išrodo. Jis tikrai patiks jums su savo pilnu,
aiškiu balsu ir išžiūra. Pilnai įrengtas, su tūbomis

S179J0
Mainome ant jūsų seno Radio ar Fonografo

Lengvus išmokėjimai

Viename laikrašty aprašo
mas toks atsitikimas. — Ma
ino motinai esant jaunai merI gaitei, patarė padėti užpaka
ly didž. įeinamųjų durų devy*nius žirniukus puodely ir pas
(kui žiūrėti: kuris vyriškis pirrm&sis įeis pro tas duris, to
I vyriškio vardu busiąs ir jos
vyras.
Ji pakabino puodelį ir ne
užilgo atėjo du vyrai kartu.
Vienas iš jų, tardu Karolius,
įėjo pirmutinis, o antrasis,
Herbertas, įėjo paskui jį.
J dvejus metus mano ma
mytė susipažino su tėveliu ir
ištekėjo ui jo. Tėvelio vardas
Į buvo Karolius. Jam mirus, ji
ištekėjo antrą kartą už vy
ro. Herberto.

IMK T. A. D.

J. F. Budrik.
3417-21 South Halsted Stpeet

UBTUVIS AKIŲ

SPECIALISTAS
Palengvins aklų {tempimą
kuris
esti priešastim
galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skauda/ną akių karšt}. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua.
Atitaisau trumpą regyste ir tolimą
regystą.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams
Valandos nuo 1* ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomls nuo 10 ryto iki
12 po plotų.

4712 8. ASHLAND AVĖ.

25 METy PATYRIMO
Pritaikyme akinių

dėl

visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.

I

Tel. Canal 6222

Tel.

DR. G. I. BLOŽIS
2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt

St.)

Valandos:

Lietuvis Denttstaa
MILWAUKEE AVENUE
Valandos; 9*12, 1*6, 6-8:86
trečiadieniais

pagal susitarimą.

Tel. Lafayetta 882*

DR. J. A. PAUKŠTYS

Chicago, UI.

z

Tel. Boulevard 0631

RUSIJOS

Gydo staigias
lr chroniškas 11gasvyrų. moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Itay ir kitokius

elektros prietaisui

Ofisas ir Laboratorija
Netoli

Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo II — 12 pietų |r
nuo 6 iki 7:20 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8116 Res. So. MMi
7691
2298. arba Randolph 6860.

DR. A. P. KAZLAUSKIS

5221 So. RalsUd Street

p. p.

Nuo 2 — 4
7—9 vakare

4193 Archer Avenue

Kas yra taa T. A. D.l

Hemlock

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenne
Vai.: Nuo 9 ryto iki 8 vakare

I,

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas .
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

tyrimo aklų Ir pritaikymo

Jeigu arti nėra galima gau- 1801 South Aahland Avenue
li, tai kreipkitės po num.
Piatt Bldg., kamp. li 8t. 1 aukštas

Akušeris

Gerai lietuviams žinomas per 9*
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

DENTISTAS X-RAY

Boulevard 7589
Rez.

dar netino.

18

1679

Ir

Chirurgas lr

DR. HERZMAN

DR. A. J. OUSSEN

Sekmadieniais

1401

3343 SO. HALSTED STREET

Tei. Bmnsvrlck 9624

OPTOMETRISTAS

D. yra liuosuojantis,
ir taisantis vidurius
T. A. D. tūkstančiai
vartoja, o milionai

Gydytojas,

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

Del Prašalinimo Šalčio

T. A.
valantis
vaistas,
žmonių

Boulevard

DR. V. A. ŠIMKUS <

DENTISTAS

Tel. Boulevard 7589

aklai®

Telefonas Boulevard 4705

4645 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos

Phone

Cicero

Tel. Yards 0994

721

DR. HELEN M. WISNOW

Pastebėklt mono iškabas
LIETUVE DENTIHTfc
Valandos nuo 9:9* ryto iki 8:8* va
X-Ray
karo. sarsdomls nno 9:8Š Iki 19 v.
2187 S. CICERO. AV. CICERO. ILL.
ryk*. Medėlioasia nėra skirtų
Valandos: 9-12 A. M. 3-6, 7-9 P. M.
valandų. Room 8.
Trečladlsna pagal sutartom
Phone Canal liti

Rssldencljos Tel. riasa

9260

VALANDOS:

Nedėl. nuo 10 Iki 13
Nuo 7 Iki 9 vakare

_

iLI

Alane

dienų.

a

4

H

A

O

<7

A'

Pirmadienis, Spalio 14, 1929

R

Kadangi šv. Kazimiero A- tot, kokios musų rėmėjos. Jų 11. — Trys plėšikai čia gat
kad. Rėmėjų 2 skyrius mano darbai — tai pavyzdis ki vėje sulaikė vienos bankos va
vietų užimti bazare savo tiems.
ldininkų ir pasiuntėjų ir atė
X.
mė 34,000 dolerių. Piktadariai
Brldgeport. — šv. Jurgio Į tent tam, kad pakėlus apšvie vardu, tai išrinkta ir bazaro
profesoriui . Pociui, puikiai
komisija: pp. B. Naugžemiepanaudojo garstyčių bombų.
i giedojo egzekvijas ir šv. Mi par. bene veikliausia moterų tų moterų tarpe,
nė, kuri nuo savęs pažadėjo
BALABAN & KATZ
šias. Liūdnai grojo benas ly-, 6grupė v yra Šv. Kazimieroj
pytame susirinkime,
ir dovanų bazarui ir 5 galio
TEATRAI
X Šv. Kryžiaus Lietuvių dint ir išlydint bažnyčion ir I Akademijos Rėmėjų 2 sk. Jos
spalių 4 d., skyriun įsirašė nus “orange crush”, pp. Ka
Del geriausios rųšies
Chicagos Teatre prasidėjo
ligoninė jau čarteriuotų. Čar- šv. Kazimiero kapuose. Pa visos vienybėje dirba kaip
lr patarnavimo, Saukit
net 9 naujos narės. (Dabar marauskienė, Bakienė ir TaGREEV VALLEY
rodymas “Marrianne.” Tai
terį išrūpino ir iš Springfiel- lydovų buvo tokia daugybė, bitutės. Užimtos naudingais
PRODUCTS
A. R. D. narių vajus, tai mu manauskienė. Poni Tamanausvisas kalbantysis paveikslas
Olsells Šviežių kiauši
do parvežė adv. J. Grišius. ka<l bažnyčioje kaip kam teko 1 darbais, savęs išsižadėjusios, sų skyrius užsibriežęs yra Sei
nių, sviesto Ir sūrių.
Metro-Goldwyn
X Prie pirkimo labdarių Įįr pastovėti. Į kapus lydėjo . neranda vietos tuštybėms. Nėr mo dovanų laimėti). Musų kienė iš anksto pasisakė, kad parūpintas
Wm. J. Kareiva
Savininkas
farmos raštų sudaryme legalęivirš 200 kupinų palydovais Į čia ginčų nei vaidų. Visosl veįklLoji rėmėja, p. M. Tama- nuo savęs aukos net 5 dova Mayer. Indomus paevikslas.
nas
bazarui.
United
Artists
Teatre
tepusę atliko adv. J. Grišius. automobilių. Retai kur tenka j dirba vienam tikslui — bu- nauskienė jau prirašė net 27'
4644 So. Paulina St.
|
Ar-gi
ne
gražu,
kad
galima
•
berodomas
“
Bulldog
DruTel. Boulevard 1189
X Town of Lake biznieriai i pamatyti tokias dideles laido-■
nares. Sakosi varysiantis iki pasidžiaugti taip gražiais inraond.” Paveikslas iš Andžiaugiasi parapijos Sidabri tuves. Tik kapuose smarkus mas i<ostomerių, barberiai An- 100. Toks narys organizaci- ^arbais ir veki5jų susiprati.'giįj„s gyveno.
nio Jubiliejaus sulaukę. Lin lietus sutrukdė trečiųjį ir ^nas Aitutis ir K. Tamanaus- joj tai ir už auksų branges
mu!
McVicker Teatre eina vei
ki parapijai ir sau geriausios paskutinį pamokslų.
kas ^arė talkų, kad papuošti nis. Dieve duok jai sveikatos.
kalas “Through Different Ekloties.
Ponios M. Krinickienės
.1 • I..J 'Prieš mišias gerb. klebonas vyrus, moteris merginas, viyes.”
Ponios B. Naugžemienės
darbuotė.
kun. L. Draugelis paskelbė si West Sidės siuvėjai tiek
Oriental Teatre rodoma
- auka.
IŠKILMINGOS LAIDOKada tik p. Krinickienė at
šv. Mišių aukuotojus ir pa- turėjo kostomerių, kad visų
“The Love Doctor,” kur da
VĖS.
prašė giminių, kaimynų ir vi- dienų dirbo sukaitę. Kaikurie Ponia B. Naugžemiene pri silanko į rėmėjų susirinkimus lyvauja Abe Lyman ir Richsų bažnyčioj esančių padaryti pirks naujas prosinimo maši- žadėjo A. R. D. skyriui ao- jinai vis ateina “su gera nau ard Dix.
West Side. — Spalių 10 d. & a Domįceieį atminimų bu- nas, kad daugiau darbo atli- vanot auksinį laikrodėlį. Kų jiena”.
Štai, ir praeitame
kranas dėl sinkos, ku
Roosevelt Teatre teberodo- risDubaltavas
maišo šiltų Ir šaltų vandenj. La
Vladas Neffas su didelėmis is- tent įtaisyti prie šv. Onos sto kus. Geležinių daiktų krautu- jinai pažada, tų ir išpildo, susirinkime pamačiusios p.
ma “Say it with Songs.” Pa bai geras daiktas dėl kuknios.
Tik ....................................................... $3.98
kilmėmis palaidojo savo žmoejeįtros šviesos vainikų, vininkai Petras Cibulskis ir Štai, gražus laikrodėlis jau Krinickienę visos nudžiugom.
veikslas turis didelį pasiseki
nų a. a. Domicėlę. Bažnyčio- Į^aįp0 vįgl} žinomai ir gerbia- J- Balsevičius susilaukė daug dovanotas ir leidžiamas laimė Ir kų manot! Jinai pranešė,
Balto ąžuolo bačkutė šešais lan
kais išdeginta.
je buvo kartu laikomos 5 šv. mai moterei susirinkusi minia extra kostomerių. K. Marozo jimui gruodžio 18 d., šv. Jur- “naujienų”, kad gavusi do- mą.
10 Gal.................................................. $3.19
Mišios. Tėvas misijonierius nesigailėjo aukų. Al. Šturmas restorane buvo daug svečių ir gio parap. salėj.
5 Gal.................................................. $2.38
vanų ąuo pp. Žiogų $300.00 PAGROBĖ 34,000 DO
kun. Vaitkevičius pasakė gra aukojo $2.00, po $1.00 aukojo: nuo visų gavo pagyrimų už
Prie tos dovanos, pridėta vertės puikų radiolų. Rėmėjos
Stogui popierius 3 ply raudonas
LERIŲ
ir
žalias su smala
ir
vinims.
žiausių pamokslų apie žmo sūnūs Vladas, duktė Genovai- gerų ir skanų valgių pagami- da graži, rankomis išsiuvinė- nuoširdžiai padėkojo. Kų daRolls ................................................. $1.98
gaus darbų vertę. Trys kuni tė, švogeris Juozas Neffas, K. ; nimų. Orkestros vedėjas J. ta antklodė lovai. Dovana p. rysim su tųjų brangia dova SALT LAKE, Utah, spal.
PRISTATOM VISUR
gai lydėjo iš namų ir į ka Neffas, B. Neffienė, Morta Vi- Philips gavo daug užsakymų B. Bitautienės, Mot. Sų-gos na, pranešim vėliau.
pus. Chicagos apskričio Var- kerienė, Veronika Jusevičienė,; vestuvėms ir baliams.
Dabar eina tarybos, kaip
Chicagos Apskr. pirm. Rėmė4414 So. Rockwell Street
gonininkų choras, vadovaujant K Lauraitienė; Jrae(a Mise.’ !
jų skyrius prie tų dovanų pri geriau jų sunaudot. Tai maChicago, Hl.
dėjo ir aukso sagutę. Visos Į ========================
vičienė, Anelė Žilienė, P. Ma3518 So. Halsted Str.
Telefonas Lafayette 4689
3 dovanos leidžiamos. Serijų
rozas, Elzb, Dišienė, J. Pa
GRABORIAL
Gražiausias Teatras Chicagoj
bilietus pagamino ir dailiai su
lionis, Vladas Torner, Petras ;
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI
numeravo pp. R. MaziliausNED. IR PANED.
Smemeglis, St. Karpavičius, j
kieuė ir Ridickienė. Serijoms MODERNIŠKAS TEATRAS
Kaz. Saunoras, O. Girbulis, P.
Spalio 13 ir 14
po 10c.
Martinkienė, Julijona Miliaus
3140 So. Halsted St.
Lietuvis Graborius
Buvęs vedėjas Brldgeport Palntlng
“MASQUERADE”
kienė,
O.
Valantinavičienė,
B.
Komisijon surengimui lai NEDĖL. IR PANEDĖLYJE
Patarnauja
laido
& Hardvrare Co., dabar perėmė visų
tuvėse kuoplglausla.
blsnj J savo rankas ir duos visose šio
Masiliunienė,
Masalskienė.
Dalyvauja Leila Hyams ir ki blsnlo
mėjimo ir “bunco” įėjo šios
Prikalė meldžiu atšakose plrmoe klesos patar
Spalio
13
ir
14
Viso surinkta $69.35.
<< -auktl,
o
maoo
navimų.
žinomos
rėmėjos:
pp.
B.
Naug
<
tjjE GIRL in the SH0W’’
->,u busite ulg»ti garsus artistai.
Kolektorius.
HARDWARE PAINTS
uCdkntl.
žemienė, M. Krinickienė, O.
Mirė Spalio 12, 1929, 11 vai.
Dalyvauja Bessie Love
<•' Roosevelt ĮEIS
ryte, 58 n,etų amžiaus.
Vitaphone Vodevilio aktai
& WALL PAPER
Aleliunienė ir J. Kanušienė.
X West Sidės biznieriai
arba 2618
Raymond Hacket.
Kilo iš Panevėžio Apskr. Ir
1814 W. 2Srd Plaee
miesto.
Ta pati komisija da talkon
Palnters & Decorators
pasiskelbę pereitos subatos
Kalbantieji paveikslai, dai
Chicago. I1L
Amerikoje šgyveno 33 metus
X S. Rantančioms, savininkas
NAUJAUSIO IŠRADIMO
pasikvietė
p.
Aug.
VardausI “Draugo” numeryje susilauPaliko dideliame nuliudime
nos, muzika, pasaulio žinios.
3147 So. Halsted Street
VITAPHONE
2 dukterį Marijonų Vizgird St.
kų
ir
šis
visas
būrys
veikėjų
įkė gerų rezultatų. Pas MaDurys
atsidaro
1
:30
vai.
po
p.
Tet Victory 7261
Louis, Mo. ir Emilijų Masulis,
žentus
A.
N.
Masulis
ir
Dr.
rinks
daiktus
busimam
šv.
teušų Kaminskų bučernėj bu
Kalbantieji Paveikslai
Vizgird St. Iztuis, Mo. ir gi
Kazimiero
Vienuolyno
baza

mines.
vo subatoj didelis susikimšiGraži Muzika
Kūnas pašarvotas graboriaus
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
rui,
kurs
įvyks
lapkr.
24
ir
Masalskio koplyčioj, 3307 Au
Namų Statymo Kontraktorins
CHICAGOJE
bum Avė. (Kitos žinios bus
tęsis iki lapkr. 28 d. Bus tai
Statau {vairiausius namus prieinama
PAIEŠKOM
Povilo
Jusai

Laidotuvėse
pa
Simpatiškas —
paskelbtos vėliau).
kaina.
tarnauju
geriausia
viena įdomiausiu rudens pra čio, pirmiaus gyveno La Šal
Nuoširdžiai kviečiame visus
lr pigiau negu kiti
Mandagus —
7217 S. California Avenne
Savininkas R. Andreliunas
gimines^ draugus-ges ir pažystodėl, kad priklau
mogų. Jų paįvairins vaikų or ie, lll. Pats ar jį žinantieji
tamus-mas
dalyvauti
šiose
lai

Telef. Hemlock 3511
Geresnis ir Piges
sau prie arabų 18dotuvėse.
Užlaikau visokių auk
kestrą
po
vadovyste p. A. atsišaukit.
dlrb7stės.
nis už kitų patar- į
Nuliūdę Dukterys, Žentai ir
sinių Ir sidabrinių dai
OP.’SAS
Telefonas Canal 7288
Pociaus.
Giminės.
ktų, vėliausios madoe
Frank
Baladinskas
688 West 18 St.
navimas. •

CHICAGOJE

SV. K. AKAD. RĖMĖJU DARBUOTE

žINiy-žtNELĖS

i

Ramova

JOHN DERINGIS

MILDA

S. D. LAMICZ

J. S, RAMANCIONIS

MARIJONA
WASILAUSKIENĖ

J. F. BADŽIUS

Tel.
Canal
BKIRIUS:
So. Halsted
Tel. Victory

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO

8174
8238
Street
4088

J. F. EUDEIKIS KOMP.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Masalskis
Tel. Boule
vard 4139.

Bazaras įvyks šv. Kazimie!ro Auditoriume.

PAGRABŲ VEDĖJAI

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Te). Yards 1741 lr 1742
4447

GRABORIUS

SKYRIUS
So. Fairfield

Avenue

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

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
•kyrių.

Geriau Busite Patenkinti,
Jei Sau Radio Pirkaite iš žinomų ir pilnai
ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 3201

Nanja, graži ko
plyčia dykai.

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų
Krautuvės Amerikoje

I. J. ZOLP

3307 Anburn Avenne

IA aplaikysite T 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:

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 West 46th Street

A. PETKUS
Graborius ir Balaamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gų. draugiškų
patarnavimų.

Kampan 46th lr Paulina Sta.
Tel. Blvd. 5203
Nuliudlmo valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu slmpatlBkal, mandagiai.
gerai
Ir pigiau
negu kitur. Koptyila dėl Šermenų
dykai.

BUTKUS

Patarnavimas
visose Chica
gos dalyse lr
priemlesčuoee.
Grabai pigiai
net už |26.
OFISA8
8238 South
Halsted St
Victory 40888»

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

710 West 18th Street
Canal

Ro.

V KIMBALL

JL Radios
Rockwcll

Ht.

Virginia 1290

EZERSKI
IIKTCV1H GRABORIIia
Ofiaaa:
4468 B. MARSHFIELD AVENUB
TeL Boulevard 1177

sSS-ab / RADIOS

JRC/l RADIOLAS Atwatek Kent

3161

Telefonaa Yarda 1188

4434

RADIOS

radios

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

STANLEY P, MAŽEIKA
Turtu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

4177-83 Archer Avė.

2536-40 West 63rd Stree

Telephone Lafayette 8171

Telephone Hemlock 8400

radlo. planų rolių, re
kordų lr tt.
Taisau
laikrodžius lr muslkos
instrumentus.

80 akrų žemės Madison, Flo 2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8880
rida, parsiduoda labai pigiai.
Jei turi $1,500.00 gali pirkt,
Į kitų palauksiu. Žemė derlinga, BRIDGEPORT KNITTING
! ypatingai tinkama pienininky
SHOP
stei.
Neriam vilnonius sveterius — sto
J. P. UVICK
2333 Barlum Tower
Detroit, Michigan

PILNAS EGZAMINAS

16.00 TIKTAI $5.00
BPBCIALIBTėS
Taigi nenusiminkit, bet eikit
peš tikrų epeelalietų. ne peš kokj
nepatyrėlj. Tikru specialistes, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų lcae
jums kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pata. po pilno lisgsami
navimo. Jus sutaupysit laikų lr
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad
Jie neturi reikalingo patyrimo, sa
mdymui žmogaus kenksmingumų.
Mano Radlo — Bccpe — RaggL
X-Kay Roentgeno Aparatas lr vtsltkas bakterlologiškas egsamlnavlmas kraujo atidengs man Jūsų
tikras negeroves, lr Jeigu e* pa
imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata
lr gyvumas sugryš Jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nue
ligų skilvio, žarnų. Inkstų, odos,
kraujo, nervų, širdies. rsumatlamo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba Jeigu turit kbIdų
užsisenėjuslų.
jelkerėjuslų.
chroniškų
Ilgų. kuri nepasidavė
net gabiam šeimynos gydytojui,
neatldėllokit neatėte pas mua

DR. J. E. ZAREMBA

GRABORIU8 IR
BAIRAMUOTOJA8

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, UI.

East Fourth Street
Spring Valley, DI.

BPECLALIBTAB
Inėjtanas Rumše 1818
t» W. JACKSON BOULEVARD
Arti State Gatvės
Oflao Valandos: Nuo lt ryto Iki
1 po pietų. Vakarais nuo S Iki T
Nedėliomis nuo lž ryto Iki 1

po pietų.

rus lr plonus, taipgi ir vilnones pančlakas. Parduodam pigiai.
Neriam
sulig užsakymų naujus sveterius ir
taisome senus. Vilnonlos gijos dėl
narinių ir vilnonės materijos dcl
kelnių vyratns Ir valkams. Atsllankykit lr (sltikrlnklt musų prekių ge
rume. Atdara kasdien ir vakarais.
Sekmadieniais nuo 9 Iki 4 po pie
ty.
Siunčiam užsakymus j kitus mies
tus.

M, ZIZAS

PETRAS CIBULSKIS

MallavoJImo Kontraktortizs
Dažų lr Popieros Krautuvė
8884 S. LEAVITT ST.
Chicago

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorins
4556 So. Rockwell Street
Tel. Boolevard ŽS14

M. YUSZKA & CO.
PLUMBTNG A HEATTNG
Kaipo lietuvis, lletuvlama patar
nauja kuogerlausla
48Ž4 BO PAULINA

MORTGEČIAĮ-PASKOLOS

F. SELEMONAVIČIUS
504 W. 3Srd St. Prie Normai Avė.
Tel. Victory 3486

JOHN SLEGAITIS

Graliam Paige Automobilių
Pardavėjas.
ARCHER MOTOR SALES
610 West 35 Street
Tel. Yards 0699

Jau turime naujus 1930
modelius.

PRANEŠIMAS.
Širdingai kviečiame jus at
silankyti ir pamatyti vėliau
sios m$dos naujus
1930
“400” Nash karus su vėliau
siais pagerinimais pas

2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vienų dienų.
Perkame real estate kontraktus.

Internationl Investment
Corporation
Kapitalas 8500,000 06
8804 80. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette 67 88-6718

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE
Ixmiiis & Insurance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus, Farmas
Biznius visokios rųšies
Nėra skirtumo
Apielinkės lr kur yra Ir kas yra.
Perkam notos 2nd morgage lr pa-

BALZEKAS MOTOR SALES . Išlygom a
Teisingas lr greitas patarnavimas
4030 Archer Avenue
4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 2082
Tel. Lafayette 0433

