“Draugas” atstovauja organlauot*
katalikų mint), remia nuollrdtlal katallklikas draugijas, sąjungas, para.
pijąs Ir lietuvių kolonljaa "Draugas”
džiaugtasi didele katalikų parama tr
nori, kad toliau pasilaikytų Ua prle-

Katalikai paaauHonya tori kilau «B<1avln|, — Ineiti Į Aelmjrnaa Ir Į t1•uomen* Krlataua molai*, atnaujinti
įmonių dvasi*. JSzaua Sirdlea vlelpatavlmaa milijonų ilrdyse — tai musų
užduotis. “Draugas" padto Jums t*
apaštalavimo
darb* atlikti.
Užtat,
skaitykite Ir platinkite “Draug*."
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NEPAPRASTOS IŠKILMES KINIJOJ

DEL KARALIENES GALI PASITRAUKTI
RUMUNIJOS VALD2IA

PROF. KUN. MĄLAKAUSKVC KAUNO RAJONO
KAS PASKAITOJE K. V.
KONFERENCIJOS NAU
C. KONFERENCIJOJE
JA VALDYBA
NURODĖ ESMINGĄ
KVC Kauno rajono konfe
SIAS KATALIKŲ MO
rencijoj
rūgs. 26 d. j Rajono
KYKLOS SAVYBES

AFGANISTANO SOSTE NAUJAS
KARALIUS

BUKAREŠTAS, spal. 17.
- Rumunijos ministerių pirmininkas Julius Maniu grąsina su visais ministeriais atsi
statydinti, jei karalienė-našlė
Marie nepalankiai atsinešianti į jo valdžią.

KURSTO ANGLEKASIUS
PRIEŠ VALDŽIĄ
LONDONAS,

spal. 17. —

Anglekasių vadai radikalai labai Įsižeidė, kad darbo partijos valdžios galva — ministe
Atvaizduojama, kaip Kinijos valdžia perkelia kiniečio tautininko ,Dr. Sun Yat-sen
rių pirmininkas MacDonald lavoną į naują paminklinį kapą netoli Nankingo.
— be jų atsiklauslmo išvyko
AFGANISTANE NAUJAS
į Amerikų taikos reikalais.
VYSKUPAS DUNNE KIEK

Karalienė-našlė labai nepa

Tad radikalai kursto angletenkinta, kad ministeris-pinni- kasiu8 iSnaujo sukelti 8uiru_
ninkaa nepritarė parlamentui tes ir dartw vaMžiai

keok_

METAI-VOL. XIV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Radikalai Ėmė Kurstyti
Anglekasius Anglijoj

RUMUNIJOS KARALIENE
IŠKELIA SUIRUTES

1879

Telefonas: Roosevelt 7791

KARALIUS

TARMEZ, Rusija, spal. 17.
— Nauju Afganistano emiru
pasiskelbė Nadir

CHICAGOJE

GERELESNIS

Iš Peoria, Ilk, pareina ži
nių, kad sergąs vyskupas Du
jine kiek gerelesnis, bet, anot
Fred Cimino, profesionalis ardytojų, pavojus nepraėjęs,
laipiotojas, norėjo virve nusi-' Užvakar ligonis nepažino
leisti iš 44-ojo Civic' Opera nei vieno apsilankančio asbuto aukšto į šaligatvį. Išpra-,Inens- Vakar gi jau galėjo Į
džių jis mėgino leistis galva aPsbankanciųs pratarti kelis
NORĖJO PASIRODYTI
SMARKUOLIU IR ŽUVO

I

Po J. E. Vysk. Paltaroko
reikšmingos paskaitos ir po
Įgulos bažnyčios choro pagie
dotų šaunių giesmių prof. Ma
lakauskas laikė paskaitą teina:
“Katalikų mokykla.” Gerb.
Profesorius nurodė, jog esmi
ngosios katalikų mokyklos sa
vybės šios; 1) Katalikų tiky
ba įsakyta dėstyti ir klausyti,
2) pasauliniai mokslai dėsto
mi sutinkamai su katalikybės
mokslu, 3) joje realizuojamas
katalikiškas auklėjimas, 4)
mokytojai tikri, geri ir prakti
kuoją katalikai, 5) mokiniai
irgi tikri, praktikuoją katali
kai, 6) Bažnyčia prižiūri ir
kontroliuoja mokyklos veiki
mą. Jei mokyklai stinga ku
rios nors šių savybių, tai ji
negali būti laikoma tikrai ka
talikiška. Be to, jisai pasisa
kė stovįs už privatines moky
klas.
“R.”
.
-------

valdybą išrinkta: Dr. P. Kar
velis, kun. Mieleška, Dr. Leimonas, p. St. Rauckinas. Į Re
vizijos komisiją: Dr. Raulinaitis, p. Ed. Turauskas, p. Keliuotis. Priimtos rezoliucijos:
1) Del kat. veikimo trukdymo,
2) Del KVC skyrių veikimo,
3) Kat. spaudos platinimo rei
kalu, 4) Kat. jaunimo reikalu.
Konferencijoj dalyvavo 84 asmenys. Priimta keletas nau
dingų sumanymų: kat. spau
dos, kat. akcijos darbuotojų
reikalu ir k.
“R.”
GAIRIŲ ŠOKIS PADEMARKLINIJY

Ukmergės apskr. prie de
markacijos linijos du lenkų
Maniu karalienei buvo P*^- glekasiai
kareiviai mainydami ant gai
lęs, kad jei jinai nori medi ką? jei paklaU8yg pragaįgtin-,chanas’
iš sost<> P«šalirių šiaudus Porų kaimo lau
regentflron, iš jos turi išeiti gQg radikalų vedamos propa- 1,0 uzurpatorių Habibullah.
kuose vieną gairę atkėlė į mū
jos sūnus Nikalojus. Bet ka- gan(jos
sų pusę per 28 metrus. Iššau
ralienė nesutiko. Jai norisi
ORGANIZUOS PIETŲ
kad visus tris regentūros na BOLŠEVIKAI PLANUOJA
ktas tuo reikalu lenkų ptttfcaDARBININKUS
rininkis paaiškino, kad tai pa
žemyn, bet jam m/rtv^ buvu z2dzl.y8.:. _________ . .
rius sudarytų išimtinai kara
PULTI FUCHDIN
darę naujai atvykę kareiviai,
liškos šeimynos nariai, bet ne
GERAS ŠIŲ METŲ
TORONTO, Ont., Kanada, perdaug ir galva aukštyn. Nn-I Apie vyskupo pasveikimą
kurie nežinoję vietos. Paėmę,
koki pašaliniai žmonės.
HARBINAS, spal. 17. — spal. 17. — Amerikos Darbo sileido jis į 23 aukštą. Tenai, gydytojai reiškia abejonės.
DERLIUS
gairę pats perkėlė senon vie
------------------Tuo reikalu karalienės-naš- Gauta žinių, kad bolševikų1 Federacijos suvažiavime iš- matyt, nebeteko jėgų ranko- i
Jei pereiti metai Lietuvą ton, žadėdamas kareiviams
lės nusistatymas laikraščiuose kariuomenė planuoja pulti ' spręsta pietinėse valstybėse se ir krito ant šaligatvio ant- [ Divorsų skaičius mažesnis
kart žūdamas.
Į Iš Cook apskrities aukštes- derliaus atžvilgiu skaudžiai pranešti, kad kitų syk jie taip
paduotas. Puolama valdžia. Fuchdin, šiaurinėj Mandžiūri-' organizuoti darbininkus
“R.”
Krizdamas pataikė Į vieną ni°jo teismo praneša, kad šioj nuskriaudė, tai šiemet ji gau nedarytų.
Tad Maniu ir reikalauja ka- joj, kur yra svarbi javų rin
17 metų vaikiną ir tą užmušė., apskrity divorsų skaičius ei- siai atlyginta. Iš jau padary
ralienės, kad ji atsišalintų iš, ka ir kur daug javų sandeII ŽUVO VĖTROJE
Kitas vaikinas jo kritimu su- n$8 mažyn. 1928 metais rug- tų statistikos biuro apskaičia Šančiuose ties Įgulos baž
liuose sukrauta.
politikos.
’
}sėjy buvo 202 divorsai, gi ši- vimų matyti, kad šių metų de nyčia rugsėjo mėnesio 27 d.
Kinijos valdžia toj apylin LONppNAS, spal. 17. — žeistas.
rlius Lietuvo je rekordinis. Be rytą traukinėlis suvažinėjo ne
Policija darbuojasi patirti, met rugsėjy — 123.
kėj sustiprino kariuomenę.
Praeitų pirmadienį Britų Pie
JAPONIJA SU ITALIJA
ndras rugių, miežių, kviečių, žinomos asmenybės vyrą apie
PALANKIAI ATSAKO
tų Afrįkjį palietė didėlė vėtra. kas žuvusį nusamdė iš 500 pė
“R.”
dų aukštumos žemyn leistis. Auroroj pienas brangesnis avižų, mišinio, žirnių ir vikių 30 m. amžiaus.
11 žmogių žuvo.
MACDONALD
I
.Į
Auroros distrikte pienas derlius apskaičiuojamas 1,720,SUVAŽIA
LONDONAS, spal. 17. — Į
pi*"1
vartotojams pabrangintas — 715 tonų (1 tona — 1090 klg.),
Susektas žmogžudis
kvietimą karo laivynų maži
MACDONALD KANADOJ
AIRIAI PROTESTUOJA
vienu
ceaitu
kvortai
daugiau.
t.
y.,
472,995
tonomis
daugiau,
TORONTO,
KantčU,
spal.
nimo konfereneijon Britanijai
ž, Į.. į ,
.
PRIEŠ KARALIAUS
Praeitą sekmadienį vakare
negu praėjusiais metais, ir
palankiai atsako ir Japonija 17. — Britanijos ministerių TORONTbi Ont., Kanada, pietinėj miesto daly nušautas
PROTESTANTIZMĄ
su Italija. Sakoma, abidvi sta pirmininkas MacDonald vakar fepal. 16. — Britanijos minis- Lyle Perrenoud, 27 m., kurs KATALIKŲ VYRŲ TARY 378,655 tonomis daugiau už
k
•
■
1927 m. Ypač gerai yra užde LONDONAS, spal. 17. —
aplankė Amerikos Darbo Fe f
to kai-kurias išimtis.
BOS SUVAŽIAVIMAS
terių pirmininkas MacDonald automobiliu važiavo su žmo
rėję miežiai, rugių derlius Airiai pradeda kelti protes
deracijos suvažiavimą. Pasa
na ir kitais dviem asmenim.
vakar atvyko Į Kanadą.
praneša
pernykštį 73 nuoš. tus prieš Anglijos karaliaus
kė trumpą, prakalbą.
FRANCŪZAI APLEIDO
Manyta, kad tai plėšikų dar i VVASHINGTON, spal. 17.
,— Šalies (nacionalė) Katali- Toliau eina avifcs, kurių už protestantizmą. Anglijos ka
COBLENZ
BUS IŠTIRTI AGENTŲ
bas.
BELGAI MALDININKAI J
Dabar viena jauna moteris- kli
Taryba 8Pali? 22 d- derėjo 62 nuoš. daugiau. Žie ralius, kaip žinoma, užimda
ŠAUDYMAI
COBLENZ, Vokietija, spal.}
ROMĄ
kė žmogžudį išdavė. Tai A. Fort Wa>™
Pradės metln! minių kviečių derlius didesnis mas sostą, pasiskelbia ištiki
16. — Francflzų du pėstinin
17 I Vogei, 222 m., kurs tai atli-' įvažiavimą. Dalyvaus ir Jo už pernykštį 42 nuoš., o vasa- muoju protestantu ir protes
LOUVAIN,
spal.
1
d.
(pert
WASHINGTON,
spal.
17.,
u
kų pulkai ir vienas artilerijos
Eksc. arkivyskupas Biondi- sinių kviečių — padidėjo 31 tantizmo gynėju.
paštą). — Jaunų Krikščionių— Prohibimjos agentai vis ; k«8 ėdamas pilnas munšaipulkas apleido šį Pareinio
Fumasoni, apaštalinis delega nuoš. Taip pat didesnis miši Taip nurodo Anglijos kon
Darbininkų Sąjungos 1,709 dažniau vartoja ginklus ir vis nės«
nio, žirnių ir vikių derlius.
tas.
miestą ir apylinkes.
stitucija. Airiai reikalauja,
belgų, išvyko Romon pagerb- daugiau žmonių nužudo. Kad
Džiugu pažymėti, kad per kad tas iš konstitucijos turė
Buvusis krautuvininkas
tas
žmogžudystes
sulaikyti,
ti
Šventąjį
Tėvą.
MILTUS KRAUJA
DIDINA UŽMOKESNIUS nai nukentėjusios sritys šie tų būt pašalinta. Nes iš tos
plėšiku
prezidento
Hoovero
įstatymų
CERKVESE
met taip pat derliaus atžvil liekanos pasaulis juokiasi.
vykinimo komisija paskyrė du
Ernest Willar, 45 m., buvuBAIGĖ LAIVYNO MANEW YORK, spal. 17. — giu žymiai atsigfivo.
Airiai nurodo, kad Airijos
“Tr.”
ekspertus
ištirti
agentų
betei-'
s
į
g
krautuvininkas
(groserninNEBRUS
MASKVA, spal. 17. — Bol
Western Union Telegraph Co.
konstitucija pripažįsta tikėji
sius
darbus
ir
pasiųlyti,
kaska8
)
nebetekęs
krautuvės
virske
ibi
a
,
kad
ji
padidina
savo
ševikų valdžia numato ateina
mo laisvę, gi Anglijoj gyvuo
DAUG STUDENTŲ
to plėšiku. Jis pradėjo plėšti darbininkams ir tarnautojams
nčią žiemą duonos trukumą
MADRIDAS, spal. 17. — tokiam atsitikime daryti
ja tikėjimo varžymai. Jei An
valgomųjų daiktų krautuves. užmokesnius. Į metus kompa
pramonės centruose. Tad mil-1 Ispanijos karo laivynas va
Šiemet į Lietuvos Universi glijos karalius yra podraug
NUŠAUTA SKELBIMŲ
Pagaliau
suimtas.
100,000
dol.
tų atsargą bolševikų valdžia kar baigė saVo manebrus Tanija tuo būdu du milionus do tetą stojo daugiau studentų ir Airijos karalium, tad jis
EKSPERTE
parankos
jam
paskirta.
k rau ja j cerkves, nes sande- rpžemių jūroj,
lerių daugiau išleisianti.
skelbtis ištikimuoju
negu pernai. Naujų yra per negali
liai esą užimti grūdais.
protestantu. Tas priešinga Ai
pusantro tūkstančio.
JŲ PLANAI NEŽINOMI
Miręs
iš
susikrimtimo
WALLINGFORD,
Conn.,
P. CURIE ATVYKO J
rijos konstitucijai.
Akademiškas
studentų
gy

spal. 16. — Vienos užeigos
Mirė gerai pasiturįs P. P. J
AMERIKĄ
NORI ĮVESTI KAREIVIAMS:
venimas labai gyvas. Stipriai1
KALINIAMS PLAKIMĄ I NEW YORK, spal. 17.
kambary rasta nušauta Mrs. iCroarkin. 1926 metais jo sū-Į
PINIGŲ KURSAS
Calvin Coolidge, Alfred Smith Auna Bryan Aires, 41 m., nus Harold, kurs yra visam
NEW YORK, spal. 16. — si, skaitlingiausi, geriausiai
BUDAPEŠTAS, spal. 17. ir Julius Rosenwald dažnai 100,090 dolerių į metus aprao- gyvenimui kalėjime, nužudė 6 Žinoma francūzė radiumo iš organizuoti ir veikliausi yra
Lietuvos 100 litų
$10.00
studentai
ateitininkai.
Teolo

- Naujas Ungarijos karo mi- New Yorke susieina ir turi karna skelbimų ekspertė. Ša- metų vaikiuką,
Britanijos
1
sv.
sterL
4.85
radėja ponia Curie atvyko į
gijos-Filosofijos fakultete šie
nisteris J. Goemlxies iškėlė kažkokius pasitarimus. Laik- le jos taipat rastas nušautas I Velionis buvo geras katali- Ameriką.
Francijos 100 frankų 3.91
met
stojo
taip
pat
daugiau
sumanymą įvesti kareiviams raščių reporteriai negali pa Wm. Gaylord. Spėjama, kad kas. Daug turto išleido savo
Belgijos 100 belgą
13.89
•
»
studentų,
negu
pernai.
keliniams plakimų, ty. kūno tirti, ką tie įžymieji vyrai pla- šis pastarasis moteriškę nu- (sūnaus gynimui teisme. Susi CHICAGO IR APYLINItalijos 100 lirų
5.22
šovęs ir patsai nusišovęs.
nuoja.
bausmę.
krimtimas jį nuvarė į kapus. KFS. — Dailus oraš; šalčiau.
Laimutis.
Vokietijos 100 markią 22.80
U* JtM.
■» Krinkti regentams

nare. ,L Oalimas daikt

kad an.

I

f
I
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“DRAUGAS”
Italą* kudlen, ttakyru* eekm*dtonlw

mas apie savo valdžios krizį. Jisai pareiškė:
“Yra ranka ir yra įrankiai. Ranka gali
būti gera, o įrankiai blogi.

U 0

X 8"

Retvirlactienis, Spalio 17, 1929

K. V. C. KONFERENCIJA.

GRĄŽINA PAGROBTUS DAIKTUS.

PRBNUMKRATO8 KAUTA: Metame —
P»■tf Metu — fS.Bl, Tr»U MAneataau — 11.01. TIiMB
■taettul — 76a. Europoj* — Metame |7.M. Putai Mta
t* — »<••. Kopija .lio.
Bendred&rblema lr koreepondeatame įeit® *ad%»
tt**, Jei neprašoma tai padurti lr neprUriunUam* tada
tikslui palto tankių.

Tautininkų šeškomas dar nuo 1927 m.
K. V. C. konferencijos lau mokėti atremti daromus prie
veda prieš mane akciją. Dar kada buvo gy kė jau visi. Ypač buvo svar kaištus ir pasirinkti atatinka
vas Putvinskis tam tikra delegacija jį klau bu jos autoritetingas balsas mų praktiškų veikimo priemosė; už ką stovi šauliai? Dar prieš krizį atėjo išgirsti. Dar neatėjus konfe- 'nių.
RaCaktorlas prikna — M* 11:M Iki 1S;W ML pas mane vienas asmuo, kuris pareiškė, kad rencijos atidarymo valandai,
Raštu sveikina iš Mariarnmano nuvertimas atidėtas iki rudeniui. Įro jau Ateitininkų erdviuose rū
Skalbimų kainos prisiunčiamos parslkalaruA '
dymui, kad jo žinios yra tikros, jis man pa muose rinkosi gausingi būriai polės J. E. arkivyskupas Ka
Skelbimai sekančiai dienai priimami RR Q
pasakojo, kas tam tikru laiku mano bute bu K. V. C. skyrių atstovų. Jų revičius, linkėdamas “kad pa▼aL po piet
tarpe apsčiai buvo dvasiški- rąpijonys visur pirmųjų kri
vo. Tai buvo tikra.
Žinodamas tai, aš aeroplanu buvau nu jos ir šiaip pasaulionių, įvai kščionių pavyzdžiu būtų vie
lėkęs Palangon, nes buvo labai svarbu žinoti raus luomo ir profesijos žmo nos širdies ir vienos sielos ir
“
DRAUGAS
”
jų tarpe nebūtų nė vieno, sto
k
prieš Tautų s-gos posėdžius, ar turiu visišką nių. Nedaug buvo matyti val
LITHUANIAN DAILY FRIEND
kojančio reikalingų gyvenimui
pasitikėjimą. P. Prezidentas užtikrino. Aš iš dininkų ir mokytojų, nes šie
Publlabed Daily, Ezcept Bunday.
ms, viena, nepatogus laikas dalykų.” J. E. Vilkaviškio vy
BUMCRIPTIONS: One Tear — fS.ta. M* Montks vykau. Tačiau būdamas Genevoj gavau žinių,
skupas Karosas atsiuntė tokio
— 9l.ES. Thre* llontba — tl-SS. One Meatb — Tta.
kad akcija prieš mane atnaujinta. Todėl, visa ir, antra, pastarųjų kelerių
■urope — On* Tear — 97.SS, 81x Montks — |AM»
metų vyriausybės vestoji po- turinio telegramą: “Kilniems
metęs skubotai turėjau grįžti Kaunan”.
Ospy — .Mo.
uždaviniams
Visus p. Voldemaro pareiškimus suveduslitika juos įvairiausiais bū- konferencijos
Adrertlslnc la "DRAUGAS” brlngs kast Mauti*
Įvykus sukilimui tarp žydų ir arabais Palestinoje, pas
Advertising rates on applieatton.
kruvon, susidaro toks įspūdis, kad jis dabar -dais vertė susilaikyti nuo da- spręsti geriausių linkėjimų.”
J.
E.
Kaišiadorių
vyskupas
tarieji pagrobė iš žydų daug visokių daiktų. Dabar, nurami
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley kn, Ghioaga visą tautą prieš save nusistatė, o vienok yra lyvavimo K. V. C. veikime
Kukta
telegrama sveikina nus sukilimą, arabai varu verčiami grąžinti žydams pagrob
pasiryžęs kovoti nors ir su vėjo malūnais.
taip; “Susirinkus garbingie tus daiktus, ką ir matome šiame paveiksle.
Ateina konferencijos atida- ms darbuotojams kilnios idė
IR VŽL NAUJAS ŠVIETIMO PROJEKTAS ■ rymo valanda ir K. V. C. vyr. jos tikslu aptarti platinimą ir
----------j valdybos pirmininkas prof. įgyvendinimą Lietuvoje kata Liet. kat. moterų dr. — p. Ga Eina vyr. valdybos praneši
Senatorius Capper iš Kansas išnaujo Tumėnas trumpa kalba ją a- likiškų principų, siunčiu nuo ldikienė, At-kų Sendr. S-gos mai. Vyr. valdybos pirminin
VOLDEMARAS NEATSISTATYDINO?
Kongresui įdavė žinomą federalio švietimo į- tidaro. [Toliau pakviečiamas širdžius mano sveikinimus ir — stud. Laučka, Liet. Karitas kas prof. Tumėnas praneša a— stud. J. Dagilis, kun. ab pie veikimą.
Pasirodo, kad p. Voldemaras neatsistaty- statymui projektą. Tuo projektu, kaip žino garbės prezidiumas, prezidiu laiminimą.” Buv. Respubli stinentų dr. — kan. Stakaus- Bendros krikščioniškojo Ka
ma, turėtų būt įkurtas federalės valdžios švie-, mas konferencijai vesti ir se kos Prezidentas p. Al. Stul
I dino. “L. Ž. reporteriui jo paklausus, ar p.
kas, šv. Vincento a Paulo Pa talikų Bažnyčios vykdomojo
Voldemaras yra padavęs atsistatydinimo do tinio departamentas ir paskirtas sekretorius, kretoriatas, kurių sąstatą e- ginskis iš Kretingos prisiun nevėžio skyrius, šv. Luko Ce- tautos liaudies kultūrinimo ačia tokią sveikinimo telegra
kumentą, jisai aiškiai atsakė: “Aš neatsista kurs butų kabineto nariu. Šiuokart tam pro same pranešę rugsėjo 25 d.
chas, spaudos b-vė “Ukinin- pystovos ypatingai lietė ir lie
tydinau”. Reiškia, taip pasielgdamas p. Vol jektui vykinti, jei jis butų pripažintas, reika Prasideda sveikinimai. Pir mą: “Sveikinu kilnų susirinkimą, Unkėdaraas" reikSmtagie- j «“”• Nemunaičių kat. organ. čia K. V. C., jo konkrečius ti
demaras manė ir mano;, kad naujoji vyriau laujama vos pusantro miliono dolerių išlai mas konferencija i sveikina žo
ma jojo darbams didžiausio! - k“‘- Baltuška, Raseinių K. kslus, jo uždavinius vykdant.
sybė susidarė ne legaliai, bet revoliuciniu dų. Projekto šalininkai žymiai išlaidas suma džiu Apaštalų Sosto Nuncijus
pasisekimo.” Pralotas Dam.lV- C- skyrlaus ~ P- Ja"askc- Lietuva yra valstybė su žy
keliu ir dėl to jisai mėgino kariuomenės pa žina, kad butų galima lengviau “prastum J. E. arkivyskupas Bartoloni.
vičius, Šančių vyčiai, šv. Juo mia katalikų piliečių daugu
Jis konferenciją laimina ir li- brauskas konferenciją sveiki
galba atgauti savo prarastąją poziciją. Ir da ti” patį projektą.
zapo darbininkų dr. — p. An ma, todėl Lietuvos katalikų
Šio projekto svarbiausiuoju šulu yra or-jnki geriausio pasisekimo. J. na žodžiu ir linki šv. Kaz. d r.
bar dar p. Voldemaras, matomai, turi viltie®
driušis, Salų pav-kų kuopa, interesų reikalų nėra galima.
atstatyti savo “legalę vyriausybę”, nes repor ganizacija “National Educational Associa- E. Telšių vyskupas Staugai vardu kiekvienam K. V. C. Kapčiamiesčio K. V. C. sky Tvarkant valstybės reikalus
teriui jisai pareiškė: “Aš atsisakiau paimti tion”. Dideliu ramsčiu taip pat yra ir Ku tis, sveikindamas konferenci skyriui turėti kat. biblioteką. rius ir kit.
paliečiama gyvai ir katalikų
užsienių reik. min. portfelį, bet aš neatsisa Klux Klano organizacija ir šiai panašios. ją, nurodo, kad reikia kata- Kun. M. Krupavičius iš TouIšrenkama delegacija iš kan. interesai.
sveikina telegrama :
Norima visoj šaly suvienodinti (standa- likams surasti naujus kovos louse
kiau dalyvauti vidaus politikoje. Jei prasi
Dogelio, p-nios Ladygienės ir Iš to pagrindo išeidama vyr.
dėjo gilesnis krizis, tai reikia padėti gelbėti. rizuoti) mokyklose vedamą mokslą ir visų ša- būdus ir priemones su Kat. “Meldžiu jums Dievo palai
dr. Raulinaičio žodžiu pasvei valdyba laikėsi nuošaliai nuo
Pasyvumo aš nenumežinau. Gelbėti padėti lies mokyklų tvarkymą pavesti augančiai Bažnyčios idėjiniais priešais mos. Greičiau pasiekti tai, ko
grynai politinių klausimų ir,
Washingtone biurokratijai.*r Pra8ara galybe. J. E. Pa- iš jūsų laukia mūsų Aukščiau- kinti p. Respublikos Preziden- iš kitos pusės, gyvai sekė spre
skaitau savo pareiga”.
sias ir neklaidingasis vadas tą
I
Taigi, reikia spėti, kftd p. Voldemaras
Visokios rusies fanatikai ir sotmistar jami
„
..
Pirmininkaujančio pasiūly- Į ndimą tų klausimų, kuriuose
__ Į sveikindamas t >konterencųą, Pijus XI.” Prof,. Dovydaitis
tikslingai raštiško atsistatydinimo- nei teikė, senai darbuojasi vienodinti viską, inėmus
buvo paliečiama katalikų tidžiaugsmingai pareiškia, kad sveikina žodžiu Ateitininkų mu, į mandatų komisiją iš-!
nes mano- dar keršyti savo politiniams prie žmonių įpročius, mintis ir visokį jų veikimą.
jis sekęs su didžiausiu dėme Federacijos vardu, pabrėžda renkama: to. Kiškis, kan.!^™0 Purias, katalikų cšams, kurių jis šiandien turi labai daug. Net Tos jų pastangos tačiau neturi pasisekimo.
emancipacijos Telksnys, to. Budraitis, kan.iUkos PrinclI’“ “ katahkV ak’
siu Anglijos katalikų emanci mas katalikų
I
. .
.
I
_ zistavimo materialės sąlygos.
geriausi jo prieteliai, kaip p. Smetona ir p. Nenuoramos pasitenkina nors tuo, kad jų tie
pacijos iškilmes ir linki, kad reikalą ir kad ateitininkai ten • Steponaitis, ir kun. Bumša. Į
Musteikis, dideliais jo priešais tapo.
žygiai žmonių tarpe sukelia daug savitarpės
Katalikų tikėjimo dalykuo
,
.
.
....
, ir Lietuvos katalikai turėtų stovės pirmose eilėse. Dar S- sumanymų: kan. Dogelis, dr.
P-nas Voldemaras mano, kad jam atsi neapykantos, daug nesutikimų ir kai-kur neti .
se vyr. valdyba klausėsi Dva
. , . 2
,
1
visas konkordato ir konstitu gos vardu stud. Lūšys, “Pa- Raulinaitis, adv. Plokštis ir
sios vadovų ištarmės, žiūrėjo,
statydinus prasideda valstybės krizis. Apie susikirtimų.
cijos laiduotas teises. J. E. vasario” S-gos — p-lė O. La- kun. M. Gylys. Į rezoliucijų:
tai jis sako:
Kiekvienas protaująs žmogus pripažįsta, Vyskupas Reinys sveikinda banauskaitė, tretininkų — Tė- kan. prof. Kuraitis, dr. Joka- kad neprasilenktų su jų nuro
“IX i krizio galiu pasakyti tiek, kad da kad projektuojamas naujas departamentas mas nurodo, kad reikia gerai vas Pranciškus, Liet. Kat. ntas, kun. Mieleška ir dr. Gy- dymais. .
Vyr. valdyba yra dėjusi da
bar prasidėjo ne valdžios, bet valstybės kri šiai šaliai visai nereikalingas. Kiekviena at išsiaiškinti K. V. C. principus. Blaivybės dr. — dr. Gylys, lys.
ug pastangų, kad sprendžiant
zis, kuris ilgai užsitęs”. Voldemaras, pa- skiri valstybė turi švietimo departamentus ir
prastai, nemano, kad pasauly yra gabesnis už kiekviena savaip sprendžia švietimo probleįNes jei tas butų pravestas, ilgainiui tedera kykloms. Štai Ku Klux Klanas labiausia ir klausimus, liečiančius katalikų
jį žmogus. Ir dabar jis pareiškia: “Mano po mas. Įkurti federalį tos rųšies departamentą; lė valdžiai imtų kontroliuoti visas mokyklas, kovoja privatines mokyklas. Nors neturėta interesus, būtų vykdoma Baž
litikos nieks negalės tęsti bei vesti.”
reiškia dar daugiau centralizuoti valdžią Wa- ' imtų diktuoti, kas turi būt mokyklose moko- pasisekimo, bet priešai nerimsta ir kaskart nyčios ir valstybės įstatymų
reikalavimai*.
Tautininkai, kurie įvairiomis priemonė sbingtone ir atskirtoms valstybėms daugiau i ma, gi kas ne. Mokyklose įsigyventų politi- suranda ir iškelia naujas priemones.
(Bus daugiau).
Į tai visą atsižvelgus, piliečiai balsuoto
mis kovojo prieš kitas partijas, atvirai ir savo teisių išsižadėti. Šiandie jau ir be to^ka ir tada šaly švietimas virstų antroji progarsiai kalbėjo, kad jų “partija nepartinė” kiekviena valstybė yra verčiama daugiau ne hibicija. Keistųsi valdžios viršūnės, keistųsi jai per savo atstovus Kongresė turi protes
ir kad ji yra pašaukta valstybei ir tautai va nuosavais, bet federalės valdžios reikalais ir mokykloms programos. Politinės partijos tuoti prieš iškeltą švietimo projektą. Gyven- Žmogaus širdis —aptaškydovauti, pasirodė esą tiek partyvūs, kad sa rūpintis. Turi daugiau federalius įstatymus mokyklas išnaudotų savo propagandoms. tojai turi reikalauti laisvės, bet ne iškeliamų' tas kraujais baltosios lelijos
vo partijos viduje turi ne vieną, bet kelias vykinti, bet ne nuosavus.
Švietimo ir mokyklų priešaky stovėtų apsu- vis naujų kiekvienam žingsny varžymų. Besi-: žiedas.
partijas.
Jei neklystame, patsai prezidentas Hoo-įkrųs politikieriai, bet ne mokslininkai. Paga- vystančiai Washingtone biurokratijai turi
---- —■
PLATINKITE ‘‘DRAUGĄ
Tą patvirtina ir p. Voldemaras, kalbėda ver yra nusistatęs prieš tą švietimo projektą, i bau butą daug pavojaus ir privatinėms mo- būti padarytas galas.

DIENOS KLAUSIMAI

Stasius Būdavus.

Aš NEKENČIU VYRĮL.
NOVELE.

(Tąsa)

— Dieve padėk!..
Agnietė atsisuko ir susimaišė. Išblyš
kęs, sudžiūvęs ir baisiai išvargęs jaunas
žmogus stovėjo prie daržo tvoros...

— Agnietė, ar-gi nepažįsti manęs?..
Ji baisiai nustebo ir paraudo. Pas
kui, dar labiau susimaišius, tarė:

— Ponas Leonardas, o Viešpatie!..
Ji greitai puolė prie jo, tarsi norė
Baisių ir pavojingų įvykių karštyje
dama pasveikinti. Leonardas jai ištiesė
sutirpo keli metai...
Iš Lietuvos bėgo paskutiniai vokie ranką.
— Atsiprašau, mano rankos... —
čiu būriai. Viktorija dvaro turtą, nors
ir gerokai nuniokotą, stipnari laikė savo šyptelėjo ir susigėdo — aš bėgsiu pane
lei pasakysiu...
rankose.
Leonardas jai kažką norėjo tarti. Bet
Dvarui vokiečiai padarė didžiausių
nuostolių. Pačius geriausius gyvulius jie nespėjo. Agnietė bežiūrint pranyko rū
ėmė be pasigailėjimo. Atlygino labai ma muose...
4.

žai. Tačiau Viktorija, panaudodama slaptą
savo jauno gražumo jėgą, kaį-kada nura
mindavo begalinius vokiečio! troškimus...
Kūrėsi pirmieji lietuvių įkąriuomenės
būriai...
Buvo liepos mėnesio priėšpietis. Šau
lė degino negailestingai. Tarnaitė Agnie

tė ravėjo darže...

— Panelė, ponas Leonardas!..
Viktorija kolvusingai pašoko. Jos
Širdis ėmė daužytis kaip beprotė... Atsi
stojo ir nebeišmanė ką bedaranti.. Tačiau
laukan nėjo — baisiai susijaudinus lau
kė kambaryje...

Už durų pasigirdo reti nuovargusio
žmogaus žingsniais... Tarnaitė greitai ati

darė duris ir antru kart, sumišus, pa
sakė:
— Panelė, p. Leonardas!.. — ir atgal
išbėgo.
Leonardas uždarė kambario duris.
— Leonardai!..
— Viktutė!..
Viktorija puolė ir apkabino pusbro
lį.
— O Viešpatie, Viešpatie, mano Leo
nardai...
Ji visa drebėjo. Iš akių ištryško ašaros ir baisus karštis uždegė jos veidus...
Leonardas tvirtai, tvirtai paėmė jų glė
bin ir jo lūpos kietai įsispaudė į jos pa
raudusį ir karščiu degantį skruostą...
Suvirpo ilgus metus miegojusi jos
krūtinė ir visomis moteriškomis jėgomis
suaugo su jo krūtine...
Ir kažkoks, jau ne be giminietiškas
jausmas smarkiai ir svaiginartčiai dūnktelėjo abiejų krūtinės*..
fc
Saulė pasfentmį kartą juodą žemę.
nubarsčiusi savo kukliais žvilgsniais dar

pasisukinėjo skliautuose ir palengva, ly
dima pailsusių debesėlių, nuslinko už vės
tančią mišką... Naktis ištiesė pajuodusį
sparną ir visose pakrūmėse atgijo numi
rę šešėliai...
Armoniškią dvaro sodan prilėkė nakti
nių šmėklių ir, rodos, kartu su vėjo krap
štomais lapais kažką šnibždėjo...
Sodo vasarnamyje sėdėjo Leonardas
ir Viktorija. Tik du...
Aplinkui tylu, tylu.. Širdys neramiai
tvaksi ir krūtinę kažkoks lūkesys, kaž
koks malonus sunkumas tik spaudžia, tik
įspaudžia... O prie širdies taip tvenkiasi
daug, daug slaptų ir karštų, kaip bai
sios ugnys norų... Ne, ne norų, o tik
baisių, nesutvardomų ir nevisiems pa
1
sakomą troškimų, geismų...
Dangun pašokėjo mėnuo... Žvaigždės
išsigando ir pabalo...
Leonardas giliai, giliai atsikvėpė ir
prislinko občiau Viktorijos... Ji taip pat
prisitraukė... Jie labai širdingi, be galo
širdingi, bet jie ir svetimi, svetimi... Jie
širdingi jau ne giminietiškais jausmais....

Dažnai ir artimo giininictiškunio krau
jas nė kiek nekliudo pabusti dviejose
priešingose lytyse ypatingam jausmui,
kurį mes kartais, nė kiek neperdėdami,
pavadiname beprotiška, pasiutusia mei
le...
Abiejų galvose laksto gilios, lanks
čios ir naujais geismais užtvenktos min
tys... Aiškiai buvo galima pastebėti, kad
taip stiprių judviejų giminietiškiuno jau
smų, rados dar kažkas...
Leonardas visai laisvai apkabino
Viktoriją ir ji dar labiau į jį pasviro...
— Viktutė, pasirenik manęs... kalbė
jo jis šypsodamasis ir jai pažvelgė į li
kis... Viktorijų palengva nusviro ant jo
rankų... Ji susmeigė į jj savo smulkias akis ir kukliu atvirumu dar giliau šypso
jos... Paskui ištiesė savo pusnuogę ran
ką ir ėmė glostyti jo skruostus:
— Leonardai?
-- Ką, Viktutė?

— Ar tu visuomet man toks geras
būsi?...
(Bus daugiau)
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Ketvirtadienis, Spalio 17, 1929

ginta apčiuopti keliai, kuriais
nigų, tai nutarė šitaip pada-1 gylbą. AS čia gydaus minera-1
Lietuvos ūkis turėtų eiti.
ryti: tam, iš ko farma pirkta,‘liškais sūriais šaltinio vande1918 — 1928
ant rankų duota $2,000. Ka-:nimis. Ir man palengvino
Lietuvoje tuomet vaikščioda raštai bus peržiūrimi, tuo- , skausmų ir su laiku yra viltis
kotarpis nuo 1922 iki 1925 me- 3° trejopi pinigai, vis labiau
(Tųsa)
vanorių be atlyginimo 6,650,- met reikės duoti $4,000. Labd.1 pasveikti, jeigu per jus pagelProf. Kampininkas
tų įr
; 5 puolančiu kursu. Žmonėse tų
«»•
•
Ūkiškai sustiprėjusios ir įSųjunga pasilieka skolinga bų da galėčiau ant ilgiau užIII. žemės ūkio krypties lai|Pini«V dauS buv0' ĖJ° M™
Kur yra tokia religija, sek
sigyvenusios šalys gali leng kotarpis nuo 192(1 m. iki Šiai Prekyba. Beveik visa galima
silaikyti.
$13,500.
ta, politinė partija, valstybė
Del to dabar pradedama Širdingai ačiū tiems, kurie, viau pakelti ir praleisti kri[ buvo pirkti ir parduoti net
ar draugija..., kuri galėtų pa
dienai.
zius
ir
svyravimus,
bet
ir
tai
'pav. pačiais pinigais prekiau
rodyti panašių labdarybės ar labdarybės vajus, kad surin- matydami mano atsišaukimus, kartais turi daug nukentėti,
Pirmosios
Kūrybos
laiko

kus pinigų skolai atmokėti. paaukoja patys ir parenka
ti (spekuliacija valiuta).
mijų!
tarpis.
kol
vėl
atsitaiso,
nes
prieš
u'Pradžia jau padaryta. J. Krot aukų tarpe savo pažįstamų.
Šios milžiniškos jėgos yra
(Bus daugiau)
kus, Metropolitan State ban Daug pasidarbavo panelė kio krizius lig šiol dar nėra
Pirmajame inflacijos laiko
įgytos,
sutaupytos
žmonių
ko vice-pirm., pasižadėjo au Adolfina Bymidaitė, kuri pri išrasta visai tikrų vaistų.
tarpy, buvo daugiausia viso
prakaitu.
Ir
Lietuvos
krašto
ūkis
per
koti 500 dol. Jis ligoninei au siuntė aukų $21.00.
kių ūkiškų valstybės ir privaPILNAS EGZAMINAS
Nepaisant visų išsikalbinėtų
10
—
metų
išgyveno
visotinių įstaigų sukurta. Bankai,
kojo $1,100.00, pirmiau labda Aukavo sekanti asmeny^:
į5.00 TIKTAI $5.00
jinių, teisinimosi, visi tie, ku
ŠTAI MUSŲ SKAIČIAI.. O
kių
sunkumų
ir
turėjo
ieškokoperacijos
bendrovės,
priva

rybei buvo aukojęs 300.00. Pp. A. Bymidaitė $5.00.
SPECIALISTAS
rie persekioja katalikus yra
Taigi nenusiminkit, bet eikit
KUR JŪSŲ, PONAI?..
ti kelių ir būdų iš tų sunku- tinęs parduotuvės ir kt. dygo
Brenzai, Iki šiol gausiai labv A. Dabkienė $1.75.
pas tikrą specialistą, ne paa koki
neteisingi ir blogo tikėjimo
mų išeiti.
, nepriklausomoje
Lietuvoje nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
darvbę rėmę, ir ateity žada
Po $1.00: V. Jukasevičia, J.
profesorius, neklaus Jūsų kas
“Mes patariame savo drau- žmonės. Jie tautai daro daug •'paremti. Ciceros labd. 3 kp.
Šioje apžvalgoje mes trum- kaip grybai po lietaus. Pati ba
jums kenkia, ar kur skauda, bet
Atroškienė,
B.
Stirbienė,
J.
gailis ir prietema atkreipti.
»» Įžado duoti tūkstantį dol. šio
pasakys pats. po pilno lšegzaml,r ,
T
x i • - o Pfti Pamesime akimis, kas bu-1 valstybė buvo neužimanti sa- navlmo.
Jus sutaupysit laiką lr
...........
vengtų:
jie
daro
fanatiškus
,
,
\
Mockus,
J.
Kantauskien-e,
&
.i
;i
.
.
k
1
dėmesio j čia paduotus skai . ,
’
. .
’
vo atlikta svarbesnėse musu vus fabrikus kurti, buvo ma pinigus. Daugelis kitų daktarų
.
.
, ,x
me kampely šiandie ir praeitų
darbus ir vis dėlto negali pa-1
Vielis, A. Gedvilienė,
,• y
, ,.
pagelbėt jums dėlto, kad
_ _ _ ’. O. Ja_ ūkio
sakose per išėjusį dešimt noma net panaikinti privati negalėjo
čius ir blaiviau pažvelgti į
'T’.“ ’*7
" °
5 [savaitę jau ir daugiau auko-' . . ’
tie neturi reikalingo patyrimo, su
sulaitienė, J. Jasulaitienė, J. mėtį ir kokių reiškinių tose
pasaulį. Čia vra maža katuli-,’na*,k 1ntl Pašventimo tų, ku-........ į..
ua
ui žmogaus kenksmingumų.
tojų vardų paskelbta.
nė prekyba ir vietoj jos įves rūdyto
Mano Kadio — Scope — Raggl.
N. N., D. žansitienė; po 50c.:
pasireiškė
kų labdaringu darbų lentelė.]™08 Jie net žudo> šaudo'
Dabar prašome visos musų '
ti valstybinė; buvo įvesta li X-Ray RoeDtgeno Aparatas lr vi
Brangiai kainuoja ta pagalba,l' Fr“k “ masonai- radikasiškas bakteriologlškae egzamina
.
A.
Rakauskienė,
W.
Kleinienė,
įgyventame
dešimtmety
visuomenės paremti tų kilnų
nų monopolis, ir buvo ruošia vimas kraujo atidengs man Jūsų
J. Jankauskienė, S. Atkošai- muglJ krfl§t(> ukįo
teikiama žmonėms, kuri gai-į1**’
komunistai!
negeroves. Ir jeigu aš pa
labdarių darbų, kad nereiktų
masi prie kitų daiktų mono tikras
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata
testingąs Seseris uždaro į li- ,Mes iS > reikalaujame: ne nuošimčiai už skolų mokėti. tienė, K. Jasevičiutė; po 25c.: matome trig* aigkegniug> vie.
gyvumas sugryš jums taip kaip
polio įvedimo. Didesniųjų nei Irbuvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
gonines ir Brolius t mokyklas.
ne Perimų, ne Prašome gerb. kun. klebonų,1 M. Paplauskienė, A. Vaitie-Inag nUQ kito atsiskiriančius>
Ilgų skilvio, iarnų. Inkstų, odos,
80
ha
ukiu
žemės
nusavini

konferencijų, ne jūsų išrink
kaitienė, O. Treinauskienė. j laikotarpius.
kraujo, nervų, širdies, reumatlsAprūpinimas ligonių, silpnųjų,
mas/ rekvizicijos, pastotės, mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
■tųjų, ne jūsų streikininkų ir kad tam tikslui padarytų rin Sykiu $21.00.
j j tai pįj]įgįnįs infliacijos
pnų plaučių
arba jeigu turit ko
ir senų.
kliavų bažnyčiose. Taipgi pra
butų sekvestrai buvo išjudinę kią
užslsenėjuslą,
Jslkerėjuslą.
manifestantų skaičiaus, bet—
Taipgi
gavau
aukų
per
B.
laikotarpis
nuo
1918
į
k
į
1922
Mes turime 15,700 ligoninių;
chronišką
Ilgą. kuri nepasidavė
šome
moraliai
ši
darbų
parem

iš
pamatų
nuosavybės
teisę.
mokyklų jūs išlaikomų, jūsų
net gabiam šeimynos gydytojui
Kalvaitę ir A. Mikolaitę nuometų galo, ligi litų išleidimo:
752,000 lovų ir 135,000 asme
ti.
Bet tai buvo ir laikotar-- neatldėliokit neatėlę pas mane.
įkurtų ligoninių
skaičiaus,
DR. J. E. ZAREMBA
nų, pasišventusių tani darbui.
Raginame labdarių kuopas Labd. Moterų Sąjungos 21 Į įį. pereinamasis rikio lai Į pis, kuriame visų laikų mėligonių ir neturtėlių jūsų su atnaujinti
savo
veikim,,
rinkku0
P°
s
>
kuri
tam
tikslui
daug
specialistas
Auklėjimas.
Inėjlmas Rūmas 101 (
šelptų ir kitų labdarybės ti aukas, aukotojų vardus |P“sidarbav0
bnnco
»• W. JACKSON BOULEVARD
Mes užlaikome 13,400 auk darbų jūs padarytų.
Arti State Gatvės
Paprasti
Darbininkai,
Dirbtuvėse
skelbti
spaudoje,
aukas
siųsti
l
jar
^1
lėjimo įstaigų; 668,600 lovų; Žodžiu — parodykit raštu,
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki
po pietų. Vakarais nuo 6 lld 7
Dirbantieji ir Šeimininkės Suranda
personalas iš 100,000 asmenų, i viešai savo socialinį naudin į centrų, raginti draugijas da Prisiuntė visų likusį pelnų
Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1
po pietų.
lyvauti seime ir pagelbėti au $29.00.
Įvairus patarnavimas.
gumų.
Geriausį
Budą
Palengvinimui
Be to aukavo sekanti asMes turime 96,300 įstaigų; Tyliai, būdami toli nuo nie kų rinkimo darbe.
vidutinis skaičius kasdien ap kingos politikos, taip perse Šis labdarių seimas turi bu- menys:
Geliam y Muskuly!
Beneta Kalvaitė $1.50.
Relieve Coughs, Colds,
rūpintų siekia 2,389,000 žmo-‘ kiojimo, kaip ir ramybės me- ti vienas iš skaitlingiausių ir
Headache, Rheumatism
nių.
Mik. Tamušauskienė $1.50. Reikia tik kelių centų ir 3 minučių laiko išsitrynimui,
’tu, katalikai dirba tautos ir darbais vaisingiausių.
and
Ali Aches and Pains
kad
užbaigti
skausmus
pailsusių
muskulų
ir
sustingusių
Pagalba namuose.
Po $1.00: P. Kalvaitis, E.
žmonių naudai. Tad ar-gi gali Visos kolonijos į darbų!
with
Turime 140,000 sušelptų sveika politika kovoti, paneig Kuopų veikėjai prašomi pa Gedvilienė, P. Židickienė, O. sąnarių. Tas yra patikrinta Olympiškų čampionų treniruotojų ir garsių pasaulinių atletų.
darbininkų.
Jti ir slopinti tų didžiausių rinkti iš savo kolonijos biz- Kalvaitienė ir P, Cicėnas. SySkaičius katalikų, kurie tam socialinę pasaulio jėgų?
nierų skelbimų į seimo progra kiu $37.00.
.
....
,
Viskas ko jums reikia nuo tų tenkinti su jokiais kitais vaistais
L z tokias dideles aukas au/ virpančią} j8kąųįamų muskulų ir palaikymui jų muskuliį ir sąnarių
tikslui pasiaukoja yra toks: Taip kalba Prancūzijos su mo knygelę.
Iį,draggist9—3Šc and 65c i art and tnbca,
4,,
kautojams negalėdamas su- ( geliančių sąnarių po sunkaus die- lanksčiais ir tvirtais.
dvasiškių moterų
350,000; sipratę katalikai, bet šios min
ildren’a Maaterole (milder form)35c.
A. Nausėda,
Jei norite, galite mokėti šimtą
rasti
žodelių
atidėkuoti
tariu
i
n
°
s
darbui,.
tai
Pain-Expellerio
su
Better
than a Muštard Plaster
dvasiškių vyrų — 32,000; pro tys tinka ir visai žmonijai.
Labd. Są-gos pirm.
Inkaro vaisbazenkliu, kuris yra dolerių už gydymą nuo reumatiz
jums visiems Širdingiausia a-. neperviršijamu linimentu, naudo- mo, neuraičio, neuralgijos, tačiau
fesionalų veikėjų 120,000; sa-į Sulietuvino St. šerkšnas.
čių.
j
i' T
[ jamu nuo 1867 metų beveik visose niekas nesuteiks tokio naudingo .
pasaulio valstybėse. Jį rasite tūk ir umaus palengvinimo, kaip 35c.
Meldžiu
nuo Viešpaties stančių farmerių namuose, Alas- bonka Pain-Expellerio su Inkaro 10 PIECE COSMETIC
kuris parsiduoda
SĖT $1.97
Dievo jums brangiausio turte kos kasyklų kempėse, Afrikos eks vaisbaženkliu,
kiekvienoje pasitikėtinoje vais
pedicijose, dirbtuvėse, ofisuose ir tinėje.
Thls is a Famous Vlvanl Sėt and InŠirdingiausia ačiū jums, — sveikatos ir laimės.
cludes face powder, $1.00; Rouge, 75c,
miestelėnų namuose — jis visur
Tlsaue
Cream $1.00, Depilatory $1.00,
Nepalieka plėtmų ant drabu
Faclal Astrlngent $1.75, Bath Salt 1.00,
SEIMA3.
[tuvių ir neužilgo sukelsime brangus brolei ir sesutės lietu
Turiu viltį, kad jus maloni atlaiko savo poziciją!
žiu, nedegina ir nesudaro pusliuToilct AVater $1.25. Perfume $2.75, Brll75c, Skin VVhltener 76c.
Totai
-----------tiek kapitalo, kad ne tik nu-į viai, kurie man esančiam per sirdis neapleis manęs bėdoje | baženkHu įsisunkia j odos sky. kių ant odos — neturi to nemalo Ilantlne
Valuc $12.00. Speclal price, $1.97 for all
ten pieces to introduce thls line.
naus kvapsnio, kaip kiti išdirbi
Labdarių kuopos ir gerb. pirktųjų farmų išmokėsime, 5 metus skaudžios ligos sus esančio.
lutes, palengvina kraujo sukepi- niai — bet Pain-Expelleris kuoVardas ....................................
.
i mų ir skubiai prašalina visus gė- tikriausiai prašalins iš jūsų siste
liet. kat. draugijos bei orga- bet ir prieglaudos statymo paudime paaukojate savo sun
Adresas ....................................
Joseph Lapinskas,
! ]imus ir skaudėjimus.
kiai uždirbtus centelius, gelbSiunčiame per paštą COU
mos kiekvieną skausmą ir gėlimą.
nizacijos nepamirškite, kad darbų galėsime pradėti.
Pinigai grąžinami, jei
Jus
jausitės
stebėtinai
energingu,
Garsus
kumštininkai,
basketMercy
Hosp.
&
Sanitarium,
nepatenkintas.
Labdaringosios Sąjungos me Tat, prašome aukų. Tai da stit nuo mirties, užlaikėte man
bolo lošikai, Olympiškų ristikų taip atnaujintu ir sustiprintu.
i
Manistee, Mich.
Apgr.—No. 88
čampionų treniruotojai nėra pa
tinis seimas įvyksta lapkričio rome ne savo, bet senelių ir gyvastį ir suteikėte man paBes Van 380-5th Avenue, New York

LIETUVOS ŪKIO APŽVALGA

f Prašau Į Mano Kampelį

LABDARYBĖS SKYRIUS

24 d., šv. Panelės Gimimo pa našlaičių vardu, kurie laukia
rapijos salėj, Marąuette par mūsų globos.
ke. Rinkite delegatus, galvo
KELIOS SMULKMENOS
kite naujų sumanymų sąjun
APIE FARMĄ.
gos gerovei ir labdaringojo
darbo sekmingesniam plėti
mui.
Kaip jau girdėjome, Labda

MANISTEE, MIGH.

1 ...... ..

Ralslng the Family- wethought that Sophie wouKi faii for R some timtrt

ringoji Sąjunga nupirko farNAUJOS LABDARYBEI
mą spalių 7 d. Už 141 akerį
AUKOS.
’Į užmokėjo $19,500.00. Nupirk
ti ir raštus padaryti pagelbė
Kai pasklido žinia, kad jo pp. Brenzai ir adv. J. Gri
Labdarybė nupirko
didelę šius.
,
, '
gražią farmą dėl senelių ir Kadangi Labdaringoji Sąnašlaičių prieglaudos, tai paslj junga dabar neturi daug pižmones atsirado naujo noro j
Labdarybei padirbėti ir nau-'
jų aukų dėti.
r *7
Pirmutinis su stambia au
/nHATSTHIS »
A80UT Vbu
ka prisidėjo p-nas J. Petraus
/ SOVS STOK? A CH0ST OP IM THE . .
OLE. HAO^TEt) HOUSE OM G0AT H»LL?
kas, plačiai žinomas Bridge
1 E»t>X)"TH1NK V0V VUERE SUCHA
B1G DUHfBtLIS To BE U EVE V4 6H0ST&1
port Clotbing krautuvės sa
- VbO 70 AUTA COME OP THE RE
vininkas. P-nas Petrauskas
V V4ITH ME ANf » 8ETCHA l'LL PI*
V TtoUR OLE CHOST- l'LL
>
paaukojo Labdarybei $100.00.
him athimg on.
Toliau atsiliepė su gausia
auka gerai žinomi p-nai B. ir

. liiior

TUBBY

J. Naugžemiai. Jiedu paklojo
Labdarybei $100.00.

Geros širdies žmonės atjau
čia našlaičius, nesigaili ir
stambių aukų jų pašalpai ir
statymui prieglaudos.
Manoma, kad tą gražų pa
vyzdį paseks tūkstančiai lie-

/novu.'nhen vie cet op THeae
Vou CVNS 60TTA ST«CK \NVtH ME.

VM 60Utf RttHT IM tHEttE AW
<?(LAS THAT OLE GHOtT 84 THE
VJHISKCR^ AM
VT$ EASV FOR ME
BECAUSE I bOMn BELIEVEIHERE,
IS AUV CHOSTS

'

1,1

LA14 LARRV A
fitMTLEMAN OF
THE RCAD, VIHO
MADETHEHAum
HOUSE H1S HOME
CAUSEb ALL THlS
EXCITEMEMT 6V
LEA\JIN£ AH 010
SWKT, HAM61N6
OM A tlME TO
0R4.
THE OLO
HOUlE - LARRY
HAS DESERTE 0
S0AT HIU 8UT
THE SUiftTSTILL
FIAPS AHDW1A\IES
IMTHE DRA06HTS
THAT f?LOWTHR0U&H

HAUtfftO HOUSE

i ——r

D R S D a M B

ketvirtadienis, Spalio 17, 1929
—------------L.

“PBIEMERIUTĖ’'

LIETUVIAI AMERIKOJE
DETROIT, MICH.
------------ I

N0RW00D, MASS.
. - —

Laimėtojai rinkimuose.

Iš L. R. K. Federacijos nauRinkimas kandidatu miesi°sios
Apskričio
to valdybai jau beveik paroSus-mo.

gumų. Taip pat išreikšta pa
dėka ir vietiniam 10 skyriui
už pasidarbavimą, o ypač gus
padinėm: E. Tvaskienei ir (J.
Pazniokienei • už pagaminimą
užkandžių.

9. Išsibaigus

dienotvarkei

posėdią uždarytas.

Maldų

atkalbėjo

kun. K.

Urbonavičius.
dė, kas valdys Detroitą ateiSuvažiavimas įvyko šv. Jur
Vincas Kudirka, pirm.,
nančius du metu. Gal daugu- gio parapijos svetainėje, Nor
Silv. čeikauskas, rast.
ma lietuvių iš angliškų laik-pvood, Mass. Pirmininkas Vinraščių ir nuo draugų žino re- oas Kudirka atidarė posėdį irj
JUOKAI.
zultatus, bet ir čia galima a- pakvietė kun. K. Urbonavičių
pie tai ši-tų parašyti.
atkalbėti maldų ir pasakyti
Pakeliui.
Visi jau žinom, kad j„iin! įžnuginę prakalbėlę. Kun. K
Pekščiomis einantis į važiuo
W. Smitli laimėjo pirmų vie Urbonavičius savo trumpoje
Izabelė MacDonald, duktė junti sako:
tų, kad jo konkurentu liko Prakalbėlėje sveikino visus Britų ministerių pirmininko,
Charles Bowles. Dabar esan-:, suvažiavusius atstovus, linkė- kuri su tėvu atvyko į J. A. — Aš einu ten, kur ir Tam
tis" miesto majoru John C. ‘damas “tvarstyti rimtai mūsta važiuoji.
Valstybes.
— Gerai, tai mudu ten ir
Lodge pralaimėjo, gaudamas's« bran«ios organizacijos reipasimatysiva — atsako va
mažiausia balsu. John W.,|kalas ir ‘«sti
Prakila« dar2.
Kad
vietiniai
skyriai
reng
žiuojantis.
Smith gavo virš 18,000 balsų,' b1 t°i*autų
viešas
diskusijas
savo
ko

daugiau negu Boalos. Nors,'
Atstovai dalYvav0:
lonijose ir plačiai įšdiskusuo- — Girdėjau darbo netekai?
k
■+!, i„;
buvo manoma, ikad.j cSmith
lai- i 9 skyriaus,
j
> Montello,» Mass.
Federacijos klausimų ir jos — Taip. Tai atsitiko iš
• ,
_nesitikėjo,C
— J. Treinavičius,
J. Dauge
mes, ,bet, niekas
, >v<
.
naudingumų
supažindydami priežasties švaros savaitės.
kad bus galima jam pirma Ulevičius, B. Tamuliūnienė ir
visuomenę
su Federacijos Kai pradėjo šluoti ir mane
vieta laimėti ir net 18,000 bal-į,’A. Tautkus.
klausimu.
iššlavė.
sų gauti daugiau, kaip reikė- j 10 skyriaus, Norivood, Mass.
3. Nutarta, kad R. K, Fe-,
jo, idant butų nominuotas.;
’
m
• • visiskas
• -X1
' i •
i paras
Pazniokas,
1 aipgi
susmukimas
1
v ’ E. Tvaskie- deracijos Naujos Anglijos ap
koncertą.
dabartinio majoro Lodge vi-j, nė, U. Pazniokienė, K. Vie skritis surengtų
sus nustebino, nes jį rėmė. sulą, J. šaštaviekas, O. Ja- Tas buvo užgirta ir palikta
c q
.,beveik
..
. • Detroi, • I sioriiutė,’ O. Pazniokiutė,
Fordas
ir
visi
. ’ G. stovinčiai valdybai surengti.
■i
. v j-tv. . . Kakanauskas,’ K. J. Viesulą,
4. Nutarta, kad visas su Pirm. A. Nausėda
to vidurmiescio didžiūnai ir,
skyriaus,
Cambridge,
16
rinktas aukas siųsti tiesiog
1024 Center St.
didžiųjų krautuvių savinin
Mass.
—
A.
Vaisiauskas,
F.
centran,
o
ne
kur
kitur,
pa
Tel. Lincoln 3044
kai. Ir vis tik jam teko ma'
Zalieckienė
ir
S.
Bugnaitįs.
liekant
apskričiui
kiek
pri

Rašt. P. Fabijonaitis
žiausia balsų.
16
skyriaus,
Lawrence,
klauso
pagal
konstitucijos.
2350 So. Oakley Avė.
Kokiu atžvilgiu mus, kaipo
Mass. — S. Čeikauskas.
5.
Naujos
Anglijos
katalikų
Ižd. Kun. F. Kudirka
lietuvius, šie rinkimai lie
čiu? 'Tas'klausimas vietoj, nes
Išrinkus prezidiumų, pers- seimų šaukti palikta valdy
2334 So. Oakley Avė.
mes turim paprastas atsako- k&ičiųs nutarimus pereito su- bai nužiūrėjus patogiausi lai
AGITATORIAI:
važiųvimo,
apsvarsčius
Ap.
kų.
Kun. K. Matulaitis
mybes piliečių ir dėlto esam priversti rūpintis, kad ne- reikalus, padaryta šie nutari6. Kitų suvažiavimų nutar
2334 S. Oakley Avė.
ta
laikyti
Montello,
Mass.
A.
Valančius
butų prieš mus jokių diskri- Jinai •
7. Į naujų valdybų išrinkti
radiacijų, kad mes nebūtume j 1- Kad Federacijos centro
1226 S. 50 Av., Cicero, ilk
žeminami,' arba stumdomi
nu *į valdyba būtų atsargesnė sko- šie: pirm. V. Kudirka, vice J. Dimša
šalį dėlto, kad esam lietuviai, lindama pinigus arba duoda pirm. F. Zalieckienė, rašt. S. 3221 Liine Street
arba ateiviai. Dabar išrinkti ma stipendijas moksleiviams. Čeikauskas, ižd. J. Versiackas. M- Šlikus
10555 So. State St.
kandidatai, Smith ir Bowles, Taip pat, kad stengtųsi išgau 8. Išreikšta padėka klebo
kaip tik ir verčia apie tai mą ti Įiaskolas iš tų, kurie jau nui kun. Urbonavičiui už su Visokiais Labdarybės rei
pabaigė mokslą ir daro sau teikimų veltui svetainės, da kalais kreiptis į valdyba arba
styti.
lyvavimų posėdy ir už svetin- agitatorius.
Visi žino kad John AV. Smi- pragyvenimų.
H
tli, augęs Detroite ir visų savo
amžių praleido tarp ateivių,
didžiumoje tarp vokiečių ii
lenkų; laikui bėgant, susipa
žino ir su lietuviais ir turi I
daug gerų draugų musų tar- j
pe. Kurie jį asmenini pažjs- Į
tam, žinom kad prieinamas ir j
nuoširdus žmogus ir kad su
ateiviais jaučiasi lygus ir lie
tuvis jo minty neprastesnis
už taip vadinamų 100 nuoš,
amerikonų. Žinom, kad yra
- ir daug kitų dovanų
pilnas drąsos ir, kai buvo ma
joru, jo administracija buvo
Nelauk paskutinės rrunutos daly
giriama. Gal dėlto ir šiuo lai- į
vauti
Piuties Šventėje!
ku žmonės ji taip gausiai ap
dovanojo netikėtų skaičium
Šimtai žmonių jau buvo šiame
balsų.
banke per pastarąsias dvi savaiti pa
Dabar imkim jo oponentų.
matyti Piuties papuošimus ir gauti
dovanas pinigais.
Visi žinom, kad jis mažam
miestely ir ant ūkės augęs, ir
Kiekvienas pradedantis sąskaitą
todėl negali taip gerai atei
gauna grynais pinigais dovanas nuo
vių pažinti ir artimu jaustis, j
25c, iki $10.0Q, Ue, to yra Didėtų Do
Jis jau du kartu buvo kandi-1
vanų visokių rūšių.
datų ir pralošė prieš tų pa-j
Zenith Radio, kurio atvaizdą čionai matote, bus išleistas
tį Smith. Visi, rodos, atmc- j
Subatoj. Ateik dabar ir gauk laimėjimo tikietą dykai. Tamsta
na, kad abu kartu jis turėjo 1
gali būti giliukingas laimėtojas.
atvirų paramų Klu Klux
Pinties švente baigiasi Subatoj Spalio-October 19
Klan o, o kad minima organizacija nekenčia ateivių tai ne-11
d. ATEIK ŠIANDIE.
reik nei sakyti. Todėl, rodos,'
mums visiems privalų remtiMANUFACTURING
Jobn AV. Smith. Bet, kaip bal- į
DISTRICT
suosira, taip, tik nelikim ne- i
TRUSTINE KOMPANIJA
balsavę.

heen-Gimd

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA

Dykai-Šis Radio

CENTRAL

Joseph P. Uvick.

—.
Kūno skausmas — mirtis;
dvasios skausmas —gyveni
mai.

■

1110 WEST 35th STREET

VALSTYJINIS BANKAS

NAUJI MODELIAI KAINA SU

VISKUO SU TŪBOMIS ,.»

*159^0
ii •
Lengvus Išmokėjimai: IV

t

i

3417-21 South Halsted Street
,

»*>*•«****<«»

Phone Boulevard 4705

BIRŽOS BANKAS

ik
t

■.._ ______

D

ttetvirtatfienls, Spalio 1?, 1929
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SI. L AMD. RĖMĖJU DARBUOTE

TO*

A K T A R A I

DU. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
<M1 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820
Res. 8841 South Albany Arenus
Tel. Prospect 1980
Valandos 2-4, 4-8 Nedėlioj 10-12

5

Telefonas Boulevard 1929

Ofiso Tel. Victory 8487

Of. Ir Rea Tel. Hemlock 2374
Aušros Vartų bužnyčiojej IS A. K. DR-JOS CENTRO darbuoti, kad bazaras butų
už velionio sielų, iškilmingos į
SUS-MO.
sėkmingas.
Ofiso Valandos; 9 Iki 12. 1 Iki 8
šv.
Mišios
7:30
vai.
«
Bazaro: komisijų
sudaro
X Aušros Vartų parapijos
dienų. Ir 4:80 Iki 9:20 vakare
2188 S. HALSTED STREET
komitetas, apsvarstęs dabarti X Ryt Aušros Vartų baž- šv' Kazimiero Akademijos O. Reikauskienė, J. Čepulienė,
Antras ofisas ir Rezidencija
4608
S.
ASHLAND
AVĖ.
4504 S. ARTESIAN AVĖ.
nes parapijos netikėtas ižiai- tyčioje vigos gv Mišios už B^nėjų Dr-j°s Cėntro sus T. Čereckienė, O. Sekleckie Rea. tai. Vau Buren MM
Netoli 48th Street
Chicago. 111.
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
kas, ypač už Western ave.'a a Joną Kerpauskų, o šeš- mas iv>'ko ru^ėj° 15 d' 2 nė, ir presos komisija: A. E.
vak. Antro Of. Vai.; Nuo S-6 po
plet: Utarn. lr Subat. Nuo 3-9 vak.
praplatinimų - $368.25, baž-'tadienvje §v. Kazimiero ka-! vak P° Pietl^ Su8’,n» atidar€ Nausėdienė, V. A. Galnaitė,
Res. Tel. Midvvay 8512
Šventadieniais pagal sutarimą.
O.
Aleliunienė.
nyčios boilerio pataisymų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
------ — puošė jo kūno perkėlimas įP* Ant K dėdienė,
Balte
209
1579 Milvraukee Avė.
$431.32 ir % už morgičių ap šeimynos paruošusį karsta.
Nutarta, kviesti šv. Jurgio
Iuald* kalbėjo Sesuo Rita.
Tel. Brunavrtck 9824
Republic 8436
Tel. Canal 6764
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Susirinkiman atvyko atsto- parap. vaikučių orkestrų. Pmokėjimų — $702.50 pereita
Oakley Avenue lr 24-tas Street
Valandos;
nuo
9
Iki
7:M
vai.
vak
X Pereitame sekmadienyje vės šių skyrių:
Telef. Canal 1718-0241
me pirmadienyje sutarė, kad
nia O. Aleliunienė apsiėmė kasdien. Nedėliomls nuo 1 Iki 1 vai.
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllais
;
po
pietų.
Aušros
Vartų
mokykloje
įvy

1 skyr.: M. Kazėnienė, A. susižinoti.
a) naujas asistentas kun. &
lr Ketvergais vakare
ko
mėnesinis
pilnųjų
blaivi

Kazėnaitė, A. Kincinienė, J,
GYDYTOJAS.
Vitkus pereitu su kolekta vi
P-nia Nausėdienė praneša, Ofiso Tek Canal 2119
ninkų
susirinkimas,
pirminin

CHIRURGAS
Čepulienė, V. Galnaitė.
sus West Sides lietuvių na
Namų Tel. Lafayette 9998
IR OBSTETRIKAS
kad
didžiai
gerb.
prof.
kun.
mus ir b) patys pasiryžo prieš kaujant kun. Baltrūnui. Į Ko 2 skyr.; A. E. Nausėdienė,
Gydo stalgias lr chroniškas ligas
J. Vaitkevičius turėsiųs liuo- j
vyrų, moterų lr vaikų
Padėkos dienų t. y. 23, 24, 27 legijos Rėmėjų trečiąjį Seimų, M. L. Gurinskaitė, O. AleliuGYDYTOJAS
ir
CHIRURGAS
so laiko apie Naujus Metus'
27
spalių,
išrinkta
Įgaliotii nienė, O. Sekleckienė, B.
ir 28 lapkričio surengti da
DARO OPERACIJAS
Ofisas 2403 W. 63 Street
OFISAS
ir galėsiųs duoti visų eilę
mais
M.
Rinkevičiūtė
ir
E.
v'
Naugžemienė.
keturių dienų “paukščių baKertė So. Wcstęrn Avenue
Ligonius
priima
kasdieną nuo
paskaitų
rėmėjoms.
Šių
1900
S.
HALSTED
STREET
Tel. Prospect 1028
3 skyr.: A. Grikščienė.
pietų Iki 8 vai. vakaro.
zarėlį” parapijos svetainėje. Radževičienė.
Rezidencija
2359
So.
Leavltt
St.
žinių rėmėjos džiaugsmu su
NAMAI:
Nedėliomls lr seredomis tik
5 skyr.: B. Ambromaitė,
Tel. Canal 2380
X
Aušros
Vartų
klebonas,
iškalno susitarus
X Pereitame mėnesyje an-,
tiko ir nutarė kviesti gerb.
4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v.
B. Izalienė.
.
dalyvavęs
Šv.
Kryžiaus
para

Nedelioj pagal susitarimų
Ofisas ir Laboratorija
glių kolektos parapijos ofisan
profesorių.
<
6 skyr.; B. Rudokienė.
Valandos; prie* pietus pagal sutarti.
pijos
25
metų
sidabrinio
ju

Ir X-RAY
šie parapijonys prisiuntė po
Sus-me kalbėjo p-lė Ambro- Į,Namuose 2-4 po plet, ofiso 9-8 v. v.
8 skyr.: T. Čereckienė, B.
bilėjaus
iškilmėse,
labai
gėrėOfiso Tel. Vistory 6893
2130
WEST
22nd STREET
$5.00: F. Siminas ir J. Knismaitė, amž. narė ir p-lė J •
Rezidencijos Tel. Drexel 9191
Stroduniskienė,
M.
Skrebienė.
CHICAGO
tautas; po $2.00: O. Lipnic-p°si nauj» b”žn5r“os »!><><>«Vencytė iš Lietuvos atvykus Tel. Hemlock 8161
' kienė, T. Barauskaitė ir M|mu, kunigų ir žmonių skait- 9 skyr.: O. Reikauskienė,
Sus-mų uždarė p. A. E
Tel. Lafayette 5793
Pietienė ir po $1.00: M. Stan 1!n«u suplauktam bažnyčioje E. Gricaitė, K. Andrulaitienė, Nausėdienė, maldų sukalbėjo
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
kevičienė, V. M. ir N. N. Vi- ir “kitaiBguje puotoje, kuri P. Kasiulaitienė, M. Laurinai Sesuo Rita.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
tienė.
GYDYTOJAS
lr
CHIRURGAS
so $19 00
buvo Čemausko daržo svetai
Valku lr visų chroniškų ligų
Ant. E. Nausėdienė, pinu.,
2485 West 69 Street
10
skyr.:
V.
Jankevičienė,
nėje. Virš 2 tūkstančių žmonių
Ofisas 3102 So. Halstel St. Chicago Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Vera Galnaitė, rast.
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 9—9
arti Slst Street
X Šiandien našlė Torvai- Įsėdėjo prie didžiulių stalų, V. Vitkauskienė.
v. v. Nedėlioj susitarus.
Office: 4459 S. California Avė.
balandos:
10-11 ryto, 2-4 po plet,
nienė su savo šeimynėle daro[gausįaį valgiais apstatytų
Moterų Sąjungos Chicagos
Nedėlioję pagal sutarty
7-9 vak. Nedėliomls ir šventadieniais
LIETUVIAMS LAIŠKAI
a. a. Jono, savo vyro, metinį
Apskr.: B. Bitantienė, O. Ne10-12.
CHICAGOS PAŠTE
mirties sukaktuvių paminėji
vulytė.
RADIO ŽŽŽ.
t
Nutarimai praeito sus-moj 506 Drobits Mike
4910 So. Michigan Avenue Tel. Wentworth 3000
Town of Lake. - Praėjo, PCTskait’,‘* ir Priimti 50 ““H 521 Krisiunas A.
Rez. Tel. Stewart 8191 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ADVOKATAI< Tel. Kenwood 5107
X — Spinduliai
I praūžė Šv. Kryžiaus parap. “ Pataisa (Pirmas
«»-! 525 Lasliinsky I.
Ofisas
2201
Waft 22nd Street
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
530 Markovits Edvard
Cor. So. Leavltt St. TeL Canal 9221
Sidabrinis Jubilėjus. Pasitai vo $21.00 aukų įvykusiam
i nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
Gydytojas ir Chirurgas
Rezidencija: 9640 So. Maplewood
kė labai graži, giedri rudens ’P^nikui)
".-t;1 531 Martikouis Ig.
Avenue
Tel. Republic 7898
1,
šventadienio
ir
ketvirtadienio
6558
SO.
HAL
STED
STREET
Skyrių pranešimai.
534 Olbikas' 1 Antanas
Valandos 1 — 2 & 7 — 8 v. v.
diena.
Bažnyčioje
labai
gra
/
ADVOKATAS
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Psichalinos Jolin
537
Town
of
Lake.
—
Rengiažiai
ir
iškilmingai,
vyskupui,
11 So. La Šalie St., Room 2001
Ofleo lr Rm. Tel. Boulevard 6918 ——--------------------------------- ,
538 Raila S|aponas
Tei. Randolph 0331-0332 vai. 9-9 m. j Sheil, D. D. dalyvau- n,am vakarui serijos padaryTel. Canal 0257 Res. Prospect 6962
546 Simansky Ralph
‘ OFISAI:
j
3241 so. halsted street
jant atlikta apeigos. Žmonių; tos ir išdalintos, Sus-mai j
1448 S. 49 Ct.
2924 Washlngton
TeL Victory 0562
l • •
zi* j ••
x. .
.
- 10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
7-9 V. V. apart ptumdėU> to
J numos. Giedojimas gražus — vyksta skaiy^ngi. Mėnesinių',
8494 Sd: HALSTED STREET
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451
duoklių $4.00.
$4.00. Nuo pikniko JOS. TRINER KALBĖS
ktayčios
, galingas. Vakare, bankietas,: duoklių
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
pietų lr 9 iki 8 vai. vakare
LAIKRAŠTININKAMS
Gydytojas ir Chirurgas
kaip sakyta, buvo didelis, gauta da $3.00.
Rea 8201 S. WALLACE STREET
1821 SOUTH HALSTED ST.
JOHN B. BORDEN Kaipo bankieto, Chicagos lie Bridgeport. -— Nuo pikniko'1
Gydytojas lr Chirurgas
Rezidencija 6600 S. Arteslan Ava.
tuviai tokio didelio dar ne- da gauta $4.50. Sus-mai į-; Chicagos Foreign LanguaOPTEMITRISTAI REZIDENCIJA
Valandos. 11 ryto iki S po pietų
(John Bagdzlunas Bordcn)
t
4729 W. 12 PI.
Nedėliomls
9 iki 8:80 vakare
turėjo.
i vyksta labai skaitlingi ir gau-' ge Press Association rengia
ADVOKATAS
|
Tel.
Cicero
2888
Susitarus
narna daug naujų narių.
pietus spalio 18 d. Hamilton
X Serga senukė, Apalonia
18th
Street
—
rengia
nau-jklinbe,
kur dalyvaus įvairių
108 W. Adams St. Rm. 2117 Į Kasmauskienė (4623 S. Paulijų narių vajaus vakarų, spa- svetimtautiškų laikraščių atTelephoae Randolph 9797
c.,
...
..
DENTISTAI
m
~
.
na
&t.,
žemai)
ir
nepasikelia
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. L ,
m
, . .
stovai
ir
Jos.
Triner.
j lių 27 d.
Perkėlė savo ofisų po numeriu
IŠ lovos. Ta nelainunga senu
Office Boulevard 7042
Brigliton Park. — Rengia Jos. Triner yra prezidentas
Roosevelt mm
j kė labai suvargus, badauja'.,
„
4729 S. Ashland Avė.
Jos. Triner Co., kuri išdirba
R8 Hd a» ryte Tel. Repub. oann
•
i
•
.
•
•
.
,•
I
bunco
.
Sus-muose
gaunama
MM Į savuiU apleista
IT prietelių
.
,
v • , ,
•
•
v *
v
I- „■
SPECUALISTAS
----- 1
; .
V _T ¥. ...
Inaujų narių ir gražiai darbuo, Trinerio Kartųjį Vynų. Jisai
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
nea
a- ar8^ Pn * aus° jamasĮ. (Raportų išdavė Cen-1 laikraštininkams pasakys pra
LIETUVIS DENTISTAS
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
prie Tretininkų ir Sv. Rožan-į^
A R Nausgdien,);.j kalbų. Jisai yra dar jaunas
pietų: 7—8:80 vakare
4645 So. Ashland Avenue
LIETUVIS AKIŲ
Nedėliomls 10 iki 12
čiaus draugijų ir drauges-na- ,,____ ________
....... L,
Ant Zaleskio Aptiekos
Maiųuette Manor. — Buvu-į 35 metų amžiaus, bet yra tikLIETUVIS ADVOKATAS
TELEFONAS MIDVVAY 2889
rėš jų užmiršo. Argi Town of
SPECIALISTAS
i
šio
pikniko
raporto
neturi.
1
rai
sėkmingas
biznyj.
ne
vien
Tel. Canal 9222
2221 West 22nd Street
Lake jau nėra gailestingų žmo
akių {tempimų
kuria
‘Turėjo išvažiavimų, kur vi- jisai yra pramonininkas, bet estiPalengvins
Tel. Boulevard 1401
priežastim
galvos skaudėjimo,
Arti Lsavitt Street
nių ant vargšų ir nelaimin-!
•'vra
direktorius dviejų
bankų
' svaigimo> akl,J aptemimo, nervuotu; sos gražiai pasidarbavo.
J
dV
-r mo skaudamų aklų kaišty. Atitai
Telefonas Canal 2552
DENTISTAS
i Cicero, III. — Rengia baza-',— Lawndale National ir Law- sau kreivas akis, nuimu cataractua
trumpų regystę ir tolimų 2201 WEST 22nd STREET
Valandos 9 ryto, iki 8:00 vaX Skolinimo ir Taupymo' rėlj, spalių 13 d. Gaunama ndale State bankų. Jisai yra Atitaisau
Gydytojas, Chirurgas lr Akuierio
regj-stę.
(Kampu
Leavltt
St.)
kare. Seredatnis ir Pėtnyčio- bendrovė “Lietuva” šį mene-1naujų narių.
{daugelio' organizacijų narys Prirengiu teisingai akinius visuose
3343 SO. HALSTED STREET
atsitikimuose,
egzaminavimu daro
Valandoe*
Nuo
9
iki
12
ryto
mis nuo 9 iki 6.
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
sį pradėjo naujų serijų. Geras' West Side. — Rengia vaka-j ir jose augštas vietas užima, mu su elektra, parodančia mažiau
nuo 1 iki 9 vakare
7—9 vakare
sias klaidu.
laikas pradėti taupyti. Susi rų su išlaimėjimu.
' Jisai yra prezidentas Military
Specialė atyda atkreipiama moky
rinkimai būva kas savaitę an North Side — raporto netu Intelligence Association ir klos
vaikučiams.
Tel. Brnnswlok 9829
tradienio vakarais, Šv. Kr y-' ri. Sus-mas neįvyko.
kapitonas Offieers Reserve Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
DR. A. J. GUSSEN
J
kare. Nedėliomls nuo 10 ryto iki
[žiaus
parap.
mokykloje.
Corps
of
the
Chemical
WarK.
Fed.
19
Kongreso
gražų,
Lietuvio DentlsUs
(Juozas J. Grišius)
12 po pietų.
IS RUSIJOS
1972 MILWACTKEE AVENUE
•A
detalų raportų išdavė p. Ona fare Departainent.
Valandoe; 2-12. l-l, 8-2:29
X
Spalių
13
d.
Zigmas
3a,
4712
S.
ASHLAND
AVĖ.
ADVOKATA8
Gerai Uetuvlams žinomas per 2*
ir trečladtenlala
Jos. Triner yra išėjęs augš
kaitis. žaisdamas ‘ ‘ Football ’ ’i Kei^auskienė.
mettarimų.
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Tel. Boulevard 7589
rurgas Ir akufieris.
i sulaužė kojų. Randasi Ger- Centro pirm.
p. Nausė- tus mokslus. Baigė ColuiuLia
Telef. Baulevard 2209
Gydo stalgias
ir chroniškas 11dienė ir rašt. — p-lė Galnaitė universitetų.
RESIDENCIJA:
|man Deaconess ligoninėj.
5>
gasvyrų, moterų lr vaikų pagal nau
8516 So. Rockvrell Street
Tel. Lafayetta 9229
Jos. Triner yra 'čekiškos
reiškia nuoširdus ačiū p. Reijausius metodus X-Ray ir kitokius
Telef. Republic 9729
X Vieni kitų pakugždomis kauskienei ir p-niai Dainielie- kilmės. Čekų tarpe jisai darelektros prietaisus.
klausinėja, kodėl Town oflnei už maloniJ priėmir^ jr huoja dėl Pasaulinės Paro Pritaikyme akinių dėl visokių aklų
Ofisas ir Laboratorija
DENTISTAS X-RAY
Netoli Morgan Street
Lake žvaigždės nebešviečia vajšingUmų Kongreso metu.
dos.
4193 Archer Avenue
ADVOKATAS.
Tai niekis, neaimanuokite. Moterų Sųjungos Chicagos
1025 WEST 18 STREET
OPTOMETRISTAS
52 Eost 107th Street
Mat, Marsas kaip lėkė padan-‘ į Apskr. pranešimų išda vė B.
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų lr
Kampu Michigan Avė.
nuo 9 iki 7:10 vai. vakare.
Igemis,
tai
užkliudė
ir
žvoU^Bitautienė.
Apskritys
rengia
Boulevard
7589
Tel. Pullman 5950 Ir 6377
Tel. ofiso Canal 8110 Res. So. Shore
Rez.
Hemlock
7691
dėlės. Su žemiškomis žvaigž-)vaj<ur^
2238, arba Randolph 6800.
Del Prašalinimo Šalčio
Miesto Ofise Pagal Sutarty:
dėmia
kitaip
yra.
los
pačios,j
Fed.
Chicagos
Apskr.
Kas yra tas T. A. D.?
127 N. Dearborn Street
vėl
prasiskaistina
ir
naujų
j
raportą
išdav
ė
p-nia
O.
Ale-į
Rooms 928 ir 935
T. A. D. yra liuosuojantis,
DENTISTAS
Tel. Franklin 4177
atsiranda.
I valantis ir taisantis vidurius
) liunienė.
4712 So. Ashland Avenue
Gydytojas ir Chirurgas
Telephone Central 8926
X Sv. Kryžiaus bažnyčioje Iš Centro valdybos posėdžio! vaistas, T. A. D. tūkstančiai
Vai.: Nuo 9 ryto iki 8 vakare
Sutvirtinimo Sakramentas bus nutarimų. — Rengti bazarų, žmonių vartoja, o milionai Ekspertas tyrimo akių Ir pritaikymo
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
akinių
Vienuolyno auditorijoj. Pra- dar nežino.
Phone Cicero 721
teikiamos lapkričio 18 th
Tel. Yards 0994
dėta lapkr. 24 tt ir baigti lap-1 Jeigu arti nėra galima gau- 1801 South Ashland Avenue
ADVOKATAS
Piatt Bldg.. kamp. 1« 8t 2 aukJHas
Rezidencijos Tel. Plaza 8209
“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI kričio 28 d., “Thanksgiving li, tai kreipkitės po num.
Paatebėkit mano Mkabaa

WEST SIDE NAUJIENOS.

mi}:

DR. S. A. BRENZA

' DR. J. P. POŠKA

DR. T. DUNDULIS

DR. R. C. CUPLER

DR. A. RAČKUS

DR. A. L YUŠKA

DR. J. J. MRSKIS

DR. V. S. NARYAUCKAS

DR. A. A. ROTH

DR. A. J. JAVOIŠ

A. L DAVIDONIS, M. D.

,

DR. S. BIEZIS

DR. H. BARTON

A. A. OLIS

DR. A. J. BERTASH

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. S. A. DOWIAT

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. CHARLES SEGAL

DR. C. Z. VEZELIS

JOHN KUCHINSKAS

DR. D. I. BLOŽIS

JOSEPH J. GRISH

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. HERZMAN

25 MET|Į PATYRIMO

J. P. WAITCHUS

DR. J. A. PAUKŠTYS

JOHN SMETANA, 0. D.

IMK T. A. D.

DR. A. P. KAZLAUSKIS

DR. MAURIGE KAHN

F. W, CHERNAUGKAS

DR. HELEN M. WISNOW

124 North LaSalle Street
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 2:20 iki 6 vai. vak.
Local Office; 1900 So. Union Avė.
TeL Roosevelt 8710
Vai. nuo 8 iki t vai- rak.

ČIUS

NUOLAT AUGA.

APSIMOKA SKELB
TIS

“DRAUGE”

I)ay.” '

5221 So. Halsted Street

Pirm. p. Nausėdienė prašo
visų skyrių

ypatingai pasi-

Chicago, IU.
Tel. Boulevard 6631

Valandoe nuo 2:20 ryto iki 8:29 ▼»-

LIETUVE DENTISTfc

X-Ray
Beredomis nao t:M Iki 18 t.
2137 8. CICERO, AV. CICERO, ILL.
ryt**. Nedėliomls nėra eklrtų
Valandos: 9-12 A. M. 3-8, 7-0 P. M.
valandų. Room 2.

PBom

Ganai *881

Trečladlsna

pagtU sutarkna

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nuo 10 Iki 12 dienų,
Nuo 2 iki 1 po pietų,

v
ef

t

e

Ketvirtadienis, Spalio 17,1929

MįP^»

kuriuos išpildė p-lė Ramą-, Visus raportus išklausius, y- K. Šliogerienė — $3.00; V. $2.53; M. Kruevičienė — $2.Orlaivių stotis
pasirodė Glebauskienė — $3.05; M. 55; D. Judikis $2.55; E. Nor
šauskaitė. Jinui taip-gi akom patingai ligonių
Kai-kas daujjį susirūpinęs
panavo visiems dainininkams. daug. Skaityta laiškas iš Lie Petrauskienė — $3.05; J. Juo vaišas — $2.60 M. Kaminskie miestine orlaivių stotimi, 63
maldų šv. Jurgio bažnyčioj Po įvairų įdomybių Nekal. tuvos nuo Marijonos Balilio- zauskas — $3.10; M. Buracas nė — $2.60; J. Dačiolas — ir Cicero gat. Sakoma, stotis
pereitą trečiadienį. Laidotuvė Prasid. P. Šv. choras, vado nienės, kuri dėkojo draugijai — $3.10; V. Butkienė — $3.15; $2.70; M. Kudulienė — $2.70; lyra reikalinga praplėtimo ir
vystėj p. Kudirkos, padaina- ir pirm. T. Januliui už prisių P. Laubanauskas — $3.15; A. Šiauliutė — $2.75; K. Ūsai iabelno pagerinimo,
se dalyvavo daug kunigų.
X Pereitą, trečiadienį iškil
stus...jos sunaus pomirtinės V. Radom^kienė — $3.18; A. tė — $2.75; K. Ketarakis —j ===============================
. , vo “Šėriau Žirgelį” ir “Ei,___
kPChoras
savo
artispinigus.
mingai tapo palaidota a. a.
Marozaitė — $3..5; N. 398 — $2.80; O. Lesienė $2.80; J. GiI x C*PU 111 !•
llkzl €*»'
V
Ui no
Del geriausios rųfiles
™ tiSku dainavimu padarė gra
lr patarnavimo, Saukit
Marija \Vasilewski, p-no A.l ton,'>arke
Po to A. Zalatorius išdavė $3.25; J. Motiejaitis — $3.35; i kis $2.85; P. Torvainis —
GREEN VALLEY
N. Alasulio uošvienė. Velionė vaidinimu. Įvyks spalio 20 d. žiaus įspūdžio susirinkusiems. raportų iš rengimo “Maskara- J. Kulikauskas $3.35; T. Ma-i$2.90; P. Kalnis — $2.90; A.
PRODUCTS
Olsells Šviežių kiauli
buvo kilus iš Panevėžio rnie-’. parapijos salėj. Bus vaidinta Parapijos choras, tai smagus dinio vakaro”. Raportas pri- rozienė — $3.40; J. Lobikis —' Taratutienė — $2.92; J. Krotnių, sviesto lr sūrių.
sto. P-nas Masulis yra pla “Kuprotas Oželis”. Be to pra susipratęs čia augusių ir dir-1 imtas.
$3.60; S. Cibulskienė — $3.60; kus $2.95.
Wm. J. Kareiva
Savininkas
čiai žinomas senas biznierius, kalbėlę pasakys kun. Vaitu |bantis visais žvilgsniais jau- Simano Daukanto draugija S. Balčiūnienė — $3.75; E.
——--------------- „
i f Al
4644 So. Paulina St.
turįs real estate ofisą 6641 S. kaitis.
.
“
«.i nimo būrelis. Nebuvo to tau gyvuoja jau 36 metai, bet Karlaviciene — $3.75; M. BnTel. Boulevard 1I8S
jotienė
$3.77;
N.
102
P
nse
G
‘
ve
"
‘
h
*
K
J'
|
Western avė. ir jo uošvienės
tos, nei bažnyčios reikalo, “Maskaradų” baliaus da ne
GRAŽUS VAKARAS.
v
i r ėom. Council 24 VVest Side. Tliurs.d,
laidotuvėse dalyvavo daug
kuriame jie nebūt prisidėję. turėjo. Tat toks balius šįmet $2.00; K. Kirkeliene - $2.00;
žymią Cbicagos lietuvių bus-' _ , . A
I
o. ,. .Visus organizacijų bei drau- bus surengtas. Sulig raporto, M. Jocienė — $2.00; N. 263
Bnghton Park. — Spalio i ..
, *
*
be? Come and find out. Every J
nierių, kaip va p. J. J. Elias, ,, ,
..
x
gijų vakarų programus, mu- bus daug visokių dovanų. — $2.00; A. Motuzaitė —
svetainėje
,
-body welcome. Come one!
Universal State Banko prezi .13 , d., parapijos
»
,
, . I sų dainininkai ir choras pa- Pirma dovana bus $25.00, ant- $2.04; O. Jodikienė $2.05 j S. į
vakaras, kurio!!
.
.
Come Ali! Grief Only 10 cents.
dentas, fotografas Stankūnas, įvyko gražus ....
. puošė savo dainelėmis. Tat ra.. — $15.00, trečia — $10.00 Motuzaitė — $2.05; M. JakoReporter.
susidėjo įs dainų ;.....
p. Bozenski, p. Beržinskis, p. programa
.
.....
. linkėtina parapijos
chorui, pinigais tai grupėms, o pa nis $2.05; O. Paplauskienė —
Povilas Baltutis ir kiti. Pa-i ir vaidinimo.
augti, bujoti meno dirvoje vieniams bus duodamos įvai $2.00; M. Buračas — $2.15; 2,500,000 dol. botnų laida
maldos buvo Gimimo Panelės Vakaro vedėjas varg. J. per ilgiausius metus.
rios dovanos. Visiems jų užMisevičienė
$2.15; N.
Cook apskrities miškelių koŠv. bažnyčioj. Laidotuvėse Kudirka, supažindinęs publi Reikia pažymėti ir tai, teks, katrie tik bus įvairiai
— $2.20; A. Vaicikauskas misionieriai ateinančiais rin Du bal tavas kranas dėl sinkos, ku
ris maišo šiltų lr šaltų vandenį. La
perstatė kad vietos vargonininkas p.
patarnavo graborius Masals kų su programa,
kimais piliečiams patieks bal- bai geras daiktas dol kuknios.
apsirėdę, Taigi dr-ja kviečia'
$2.20; M. Buračienė
kun. P. Vaitukaitį pakalbėti. J. Kudirka atvykęs čia du visus Čhicagos lietuvius-(tęs) $2.20; A. Lukošiūnas
kis.
$2.25; įstoti už 2,500,000 dol. bonų Tik ..................................................... $3.98
Po
turiningos
kalbėtojo
kai-'
X Vakar County ligoninėj
metai atgal pradėjo organi- dalyvauti “Maskaradiniam”i^1, Pocienė
$2.25; K. Vei-jlaidų. “The Civic Federation Balto ąžuolo bačkutė šešais lan
kais išdeginta.
bos,
sulošta
trys
veikalėliai:|
zuoti
chotQ>
č
jau
nudien
drą
.
padaryta operacija Dimšienei,
baliuje, kuris bus spalių 27 Amanas
$2.25; A. Dačiolas i of Chicago” šių bonų laidų 10 Gal................................................. 83.19
irljcioi
5 Gal................................................. $2.39
$2.30; N. 272
$2.30; A. J remia.
moterei plačiai žinomo veikė “Vagis”, “Draugas”
šiai galima prilyginti prie d., Čhicagos Lietuvių Audi-į
“Tarnas Įpainojo”, taip-gi ir “Old Timers”. Ponas Kudir torijoj.
jo J. Dimšos.
The Civic Federation of Stogui popierius 3 ply raudonas
i
f«Kairaitė — $2.30, A. Tomkiu-j “‘Th
ir
žalias su
smala
ir vinims.
dialogas anglų kalboje. Visi ka ne tik yra gerai išlavinęs Taip pat turiu priminti kad
$2.30; J. Šarka
$2.35; D.! Chicago” taipat remia arti 19 Rolls ................................................ $1.98
X Po sunkios ir ilgos ligos
veikalėliai, vadovaujant p. J. suaugusių chorų, bet da yra
PRISTATOM VISUR
$2.40; N. 145įmilionų dol. laidų sąryšy su
mirė Antanas Rakauskas, gė
Simano Daukanto draugija y. Į Jankevičius
Kareivai, girtinai atvaidinti;) sutvėręs porų chorų, suside
lininko Urbos žentas. Palai
ra viena didžiausių Chicago — $2.45; S. Ūsas — $2.45; M. J kelių gatvių praplatinimu.
ypatingai p. Simonaitis, kaip dančių iš mokyklos vaikučių.
dotas po labai iškilmingą pa
je. Narių turi virš 600; turtas Paplauskas — $2.45; J. Ma<414 So. Rockwell Street
paprastai, rodė tikrus scenos Tat ne tik kad visas Brig
, siekia iki $19,000.00. Be to, ženis $2-5O5 B- Gronkienė —
Chicago, Dl.
gabumus. Sveikinam Teatra hton Parko jaunimas džiau
turi nemažų knygynų, visokių $2.50; M. Rinkevičiūtė
Telefonas Lafayette 4689
GRABORIAls
liškų kliubų su jo vadu p. J. giasi ir didžiuojasi turėdami knygų, kuriomis nariai naudo- j ===============================
3518 So. Halsted Str.
' [Kareiva ir lauksime daugiau p. Kudirkų už muzikos vado
jasb
' : MIRSIM®
| |
m Gražiausias Teatras Chieagoj JVAIRŪS KONTRAKTORIAI
jūsų vaidinimų.
vų, bet ir visi parapijonys.
Simano Daukanto draugija)
■■ MJh
Vaidinimų tarpuose mūsų' Tik apgailestaujama, kad
pomirtinės moka $300.00, o Į
mylimi solistai: p-lė Mockaitė kol kas vietos jaunimas netu ligoj pašelpos $5.00 į savaitę i MODERNIŠKAS TEATRAS UTARN., SERED. IR KETV.
Lietuvis Graborius
Spalių. 15, 16 ir 17
Buvus vedėjas Bridgeport Palntlng
Patarnauja laido
padainavo “Naktis svajo ri laimės parodyti savo ta Mokestis visai pigi — $8 į *
A Hardware Go., dabar perėmė visų
3140
So>
Halsted
St.
tuvėse kuoplglausta.
“ARGYLE CASE”
blsnį J savo rankas lr duos visose 81o
nėms papuošta”, p. GūdasI
Reikale meldžiu at
lentų
ir
gabumų
atsakančioj
'
me
tus.
Vertėtų.
Kiekvienam'
blsnlo šakose pirmos klesos patar
Dalyvauja
Thomas
Meighan
sišaukti.
o
mano
“Kaminkrėčio daina” p. K. svetainėj.
navimų.
darbu busite užga
lietuviui vertėtų priklausyti UTARN., SERED. IR KETV. Lila Lee, H. B. Warner
nėdinti.
Svenciskas “Meilė”. Musų so
HARDWARE PAINTS
Aurelija.
prie minėtos draugijos. Nariai
Spalių 15, 16 ir 17
Tel. Roosevelt ĮEIS
listų
malonus
balsai
tikrai;
& WALL PAPER
Vitaphone Vodevilio aktai
arba 2518
priimami nuor16 iki 40 metų.
THE DRAKE CASE
S>14 W. 2Srd Plaaa
sužavėjo visus. Už tat gau
APB RADIO STOTIS.
T Janulis
i Dalyvauja Gladys Brockwell, Kalbantieji paveikslai, dai
Palnters A Decorators
Chlcago. IIL
J. 8. Rantančioms, savininkes
siai aplodismentais tapo ap
Forest Stanlėjr ir Robert Fra nos, muzika, pasaulio žinios.
3147 So. Halsted Street
dovanoti.
’
ze r.
Dievo Apveizdos Par. —
WEST SIDE
Tel. Vlctory 7281
Durys atsidaro 1:30 vai. po p
Tarpuose ir pertraukoje ta Spalių 13 d. vakare senoje
NAUJAUSIO IŠRADIMO
po įpinta muzikos gabalėliai,! parap. svetainėje buvo Vyčių
X Per trečiąjį šių metų ketVITAPHONE
.PIGIAUSIAS LIKT. GRABORIUS.
4
kp.
šokiai.
Pasisekė.
Jauni-į
virtį,
tai
yra
liepos,
rugpiučio
CHlCASOiE
Namų Statymo Kontraktorius
Kalbantieji Paveikslai
Laidotuvėse
pa
Statau įvairiausius namus prieinama
Simpatiškas — mo dalyvavo iš visur, ypač įr rugsėjo mėnesius Aušros
tarnauju
geriausia
kaina.
Graži Muzika
Mandagus
daug buvo matyt iš Bricįge-j Vartų bažnyčioje savaitiniuolr pigiau negu kiti
7217
S.
California
Avenne
Savininkas R. Andreliunas
todėl, kad priklauj
Geresnis
ir
Piges

porto.
se
vokeliuose
sekantieji
paraTelef.
Hemlock
6518
•au prie arabų lfiUžlaikau visokių auk
dlrbyatės.
nis už kitą patar X Musų jaunieji Vyčiai perpijonys daugiau $2.00 aukųjo: PAIEŠKOM Povilo Jusai
sinių lr sidabrinių dai
OP.’SAS
čio,
pirmiaus
gyveno
La
Šal

Telefonas Canal 7281
ktų, vėliausios mados
888 VVest 18 Bt.
navimas.
kėlė savo “kliubų” į mokyk- P. Šliogeris — $66.25, J. MikTel.
Canal
8174
-adlo, planų rolių, re
los kambarį. Dabar žada įsi- nis — $17.00; P. Kalnis — ie, III. Pats ar jį žinantieji
SKYRIUS:
<2(8
kordų lr t.t.
Taisau
' atsišaukit.
So. Halsted Street
laikrodžius lr muzikos
gyti
rakandus
ir
visokius'
$11.85;
J.
Povilauskis
—
MallavoJImo Kontraktorius
Tel. Vlctory 4088
Instrumentus.
Frank Baladinskas
Dažų lr Popleros Krantsrė
žaislus,
kad
galėtų
linksmai
$8.00
U.
Maženienė
—
$7.00,
PAGRABŲ VEDĖJAI
8884 8. LEAVITT 8T.
Cklosgo
East Fourth Street
2650 West 63rd St. Chicago.
vakarus praleisti.
j vokelio N. 83 — $7.20; M.
Didysis
Ofisas:
Phone Boulevard 4139
Telefonas HEMLOCK 8888
Spring Valley, III.
Phone Virginia 2054
4605-07 So. Hermitage Avė.
X Antradienio vakare po Mikšienė — $6.30; N. 226 —
Tel. Yards 1741 lr 1742
pamaldų buvo choro prakti-!$6.04; N. 225 — $6.70; M.
JOSEPH VILIMAS
80 akrų žemės Madison, Flo BRIDGEPORT KNITTING
SKYRIUS
Namų Statymo
ka. Susirinko daug choristų. (Keturakienė— $5.00; J. Girs- rida, parsiduoda labai pigiai.
4447" So. Fairfield Avenue
SHOP
GRABORIUS
Kontraktorius
Mat, sekmadieny musų hažny- kis — $5.00; V. Petrauskai- Jei turi $1,500.00 gali pirkt,
SKYRIUS
1418 So. 48 Ct, Cicero
<556
So.
Rockwell Street
čioje bus Dirmavonė.
{tė — $5.00; A. Peldžius —’ j kitų palauksiu. Žemė derlinga, Neriam vilnonius sveterius — sto
Musų patarnavimas
Tel. Cicero 7784
rus ir plonus, taipgi ir vilnones panvisuomet sąžiningas lr
X Tų patį vakarų buvo A-’ $5.05;
$5.10; V.
V. jLyp
______
„,______pienininky- člakas. Parduodam pigiai. Neriam Tel. Bonlevard 8814
.05} No.
No. 416
416 — $5.10,
aįįngaį: a;
tinkama
SKYRIUS
nebrangus, nes nutari
8281 Auburn Avenue
sulig užsakymų naujus sveterius lr
me Išlaidų užlaikymui
lumniečių Dramatinio Ratelio (Jankevičienė — $5.65; V. Ra- i gtej
TeL Boulevard 8201
taisome senus. Vilnonios gijos dėl
įkyrių.
M. YUSZKA & CO.
nėrinių lr vilnonės materijos dėl
susirinkimas. Dalyvavo daug dzevičius — $5.80; E. MotuPLUMBING A HEATIMG
J. P. UVICK
kelnių vyrakns ir valkams. AtsilanNauja, graži ko
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
narių. Be to, buvo atėjęs ir zienė — $5.85; M. Jakonis —
kyklt ir įsltlkrinkit musų prekių ge
2333 Barlum Tower
nauju kuogeriansla
plyčia dykai.
rume. Atdara kasdien lr vakarais.
I. J. Z O L P naujas Ratelio vedėjas, kuris $5.95; J. Mikutis — $4.00; J.
4884
80. PAULINA
Sekmadieniais nuo 9 lkl 4 po pie
Detroit, Michigan
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
tų.
3307 Auburn Avenne
žada
alumniečius
mokinti
ne
Strickas
—
$4.00;
P.
BalčiuVEDĖJAS
Siunčiam užsakymus J kitus miestik lošimo, bet ir lavins na-'nienė — $4.05; Z. Motuzas — Turime parduoti 3 šmotų tua
1650 West 46th Street
rius kalbėjime prieš publikų. $4.16; N. 198 — $4.20; O. Da-' arloriaUs setų, Wilton kaurų,
F> SELEMONAVIOIUS
Kampas 48th lr Paulina Sta.
-•
--ir
50, w 3Sr<1 st
Nopmn, Av,
Ttl. Blvd. 6202
)xwell krėslų, radio, nešuto
Tei. vietory 3486
NuIludlmo valandoje kreipkitės
2-RI MORGIČIAI
prie manta,
patarnaualu almpa tie
-•
—
- =
Graborius ir Balzamuotojas kai, mandagiai, gerai lr pigiau kp. gan svarbus susirinki- '$4.25; A. Fabijonas — $4.30; !med^0 miegamojo ir valgo "
3- TI MORGIČIAI
JOHN SLEGAITIS
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų mas. Visi nariai prašomi at- S. Dačiolytė — $4.45; A. Ra-'mojo kambarių setai, lempos.
Mes sutei
dykai.
kiam manda
silankyti. Taigi kurie pasiža- dzevičius
$4.45; N. 278
indai langų uždanges ir tt. Grabam Paige Automobilių
6% Nuošimčiai
gų. draugiškų
dėjo
naujų
narių
atsivesti,
$4.50;
P.
Dobrovolskienė
Kaip
’
nail
ji
viskas
kartu
arPardavėjas,
patari avimų.
Paskola sutelkiama 1 vienų dienų.
Perkame real estate kontraktus.
lauksime jų.
-$4.50; N. 149 — $4.65; N. 85 ba ^įmig, uį jusu teisingų ARCHER MOTOR SALES
Patarnavimas
Intematioul Investment
visose ChlcaX Spalių 31 d. vietoj susi-’ — $4.75; A. Keturakis — kainą
610 WeSt 35 Street
gos dalyse lr
UNDERTAKING CO.
Corporation
prtemtesčuoae.
P. B. Hadiey Llc.
rinkimo Vyčiai ruošia “Ha- $4.80; A. Kulikauskienė — j
Maryland Avė
Tel.
Yards
0699
Grabai pigiai
Kapitalas
8600,000 08
Koplyčia Dykai
loween Party”. Rengėjai jau $3.00; N. Karlavičia — $3.00;
1-mas apartm
net už |25.
8884 80. KEDZIE AVENUB
710 West 18th Street
Jau turime naujus 1930
Tsl. Lafayette 8728-8718
OFISAS
turi surinkę pusę “surpruiCanal 2181
modelius.
8288 South
zų” ir dar tokių, kokių nieksj PAIEŠKAU draugo Jurgio <peĮ
5371
Halsted St
Vlctory 408 8’Žigio, Sviekančiščių
k., Tau 1
nėra matęs.
x:xx:” v
PAUL M. SMITH & C0.
8t
jėnų
vai.,
Ukmergės
ap. 18 UNIVERSAL RESTAURANT
Telefonas Yards 1188
Vyčių Naujokas.
REAL ESTATE
4424 8o. RockvveU 8L
A Insurance
metų tam atgal gyveno Ches- A. A. Norkus, Savininkas
Širdingai kviečiame jus at PerkamLoans
Parduodam
Virginia 1200
ter, Pa. Po to kažkur išva
IS SIMANO DAUKANTO
silankyti ir pamatyti vėliau Mainom Namus
Lotus. Farmas
Gardus ir sveiki valgiai,
žiavo ir ikšiol nieko apie jį'
.
sios mados naujus
1930 Blsnius visokios rųSIes
DR-JOS SUS-MO.
GRABORIUS IR
BAL8AMUOTOJA8
nežinau. Pataai jį žinantiaji.«re,ta9 ,r
P-“*™’ “400” Nash karus su vėliau Nėra skirtumo
Apielinkės lr kur yra lr kas yra.
Turiu automobilius
visokiems
jVimaa.
Perkam notas 2nd morgage Ir pa
Bridgeport. — Simano Dau-/ atsiliepkit.
siais pagerinimais pas
rūpinant 1, 2nd morgage lengvoms
rslkalama Kaina prieinama.
_
/
-.
..
I
LIETUVIS GRABORIUS
Jonas M. Mikoliūnas
750 West 31 Street
BALZEKAS MOTOR SALES lilygoms.
kanto draugija spalių 6 d.Į
Ofisas:
Teisingas Ir greitas patarnavimas
3319 AUBURN AVENUE
702 Mclllvaine Street
Arti South Halsted Street
4030 Archer Avenue
laikė mėnesinį susirinkimų. I
4881 8. MARSHFIELD AVENUB
4425 So. Fairfield Avė.
Chicago, UI.
Tel. Boulevard 8877
Čhicagos lietuvių Auditorijoj.'
Chester, Pa.
Tel. Lafayette 2082
Chicago, DL
Tel. Lafayette O4R5
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MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

M. ZIZAS

PETRAS CIBULSKIS

J. F, EUDEIKIS KOMP.

A. MASALSKIS

MORTGEČIAI-PASKOLOS

A. PETKUS

BUTKUS

PRANEŠIMAS.
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