"Draugas*’ atstovauja organlsuotų
katalikų mint}, remia nuoSlrdilal ka
talikiškas draugijas, sųJungas, para
pijas lr lietuvių kolonijas “Draugas"
džiaugiasi didele katalikų parama lr
nori. kad toliau pasilaikytų tie prietellikl jausmai.

Katalikai paaau'.tonya turi kilnu Q*davlnl, — {neiti J Šeimynai lr J ri■uoment Kristau* mol-slą, atnaujinti
įmonių dvasių. JSzaus Širdies vleflpatavlmas milijonų Širdyse — tai musų
užduotis. "Draugas** p&dfts Jums tų
apa£tui<ivlmo
darbų atlikti
Ultat,
skaitykite lr platinkite "Draugų.”
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j Kaip teko patirti iš tikrų
Į šaltinių, Pil. Aps. Departame
nto aplinkraštyje apskričių vi
e
Ateitininkai karo muziejuj; ršininkams yra įsakoma pra
Konferencijon atvyko ka vesti seniūnų ir seniūnijų įga
z.;. i
talikų dvasiškoji vyres
v
liotinių rinkimus ligi spalių
...
nybė; Naujieji centro
i mėnesio 20 d., viršaičių — li
organai
r* k?*
gi lapkričio 15 d. ir apskričių
valdybų ligi gruodžio 1 d.
į
Konferencijos dalyviai ori 11
“R.”
° -i
ČREZVIČAIKA RUSIJOJ PAGALIAU
Iganizuotai su vėliavomis nu•: , ėjo pas karo muziejų, kur už- BORNEO GAL SUSILAUKS
ATSISUKO PRIEŠ STUDENTUS
jdėjo vainikų prie paminki"
VIENUOLIJOS
žuvusiems
dėl
Lietuvos
laib
BOLŠEVIKAI ŽUDO
SĄMOKSLAS PRIEŠ
i vės. Ateitininkus nuoširdžiai
ŽMONES
MANIU VALDŽIĄ
Tai dirba inžinierius Le Roy Nichols. Žemlapis sudaromas iš gipso šmotų. Bus sveikino muziejaus valdytojas PAPAR, Britu Šiaurinė Bo
jrneo (F. T.). — Šiaurinės Bo
pažymėtos kalvos ir kloniai, upės, vieškeliai ir ežerai. Darbas atliekamas Bobson gen. Nagevičius.
HARBINAS, spal. 18. —
rneo prefektūra ikišiol nebeVIENNA, spal. 18. — Pa parke, šalę Bostono. Bus 63 pėdų ilgas ir 48 pėdų platus.
Iš Trijų Upių distrikto, M.an- aiški, kad Rumunijos karalie
: Per iškilnu,ngas pamaldas, turi nei vieno nuosavo kunidžiūrijoj, gryžo Amerikos J. nė Marie nereiškus nepasiten ČREZVIČAIKA SPAUDŽIA
SUIMTAS INŽINIERIUS I ateitininkai ėjo prie šv. Ko-Įg° ir nei vienos Sesers vieValstybių vice-konsulis Lillie- kinimo ministerio pirmininko
. munijos. Į popietinį posėdį nuolės. Tai dėlto, kad čia gySTUDENTUS
Chicagos miesto civilinis in i atsilankė J. E. Šv. Tėvo nun- ventojai dar prie to nepribre
strorn.
Maniu valdžia. Karalienė pa
žinierius
James Colm valsty įcijus R. Bartoloni, arkiv. Skvi ndę, jų didžiuma yra puslau
Jis praneša, kad tenai bol ti apie tai pranešė per laik RYGA, spal. 18. — Rusijoj
Prohlbidjos aukos
binio prokuroro ofise sulaiky- I rėčkas, vysk. J. Staugaitis, kiniai.
ševikų kareiviai išžudė apie raščius.
susekta priešvaldiškos studenTJflC^JL - kaltinamas papirki (Vysk. M. Kukta, vysk. Rei- Nežiūrint to, gyventojai T;'i!vienų, tūkstantį žmonių — vy Vienas laikraščių apie tai’tų organizacijos. Cresęvičaikos
niais metais už probibieijos įrų, moterų ir vaikų.
padavė pramanytas žinias. agentai sušnipinėjo, kad dau statyirio peržengimą Chicagoj mų ėmime sąryšy su civiline i nys ir mgr. Faidutti, kuriems psniškai kultūrinami ir neto
tarnyba. Prokuratorija veda 600 dalyvių iškeltos triukšmi limoj ateity bus galima sulau
Be “baltųjų” rusų išžudy Sakoma, tai būsiąs sąmokslas gelis studentų nenori skaity
buvo uždaryta ir užkalta 749
tardymus.
ta nemažas skaičius ir kinie valstiečių valdžią sugriauti.
ngoj ovacijos. Visi garbingie kti gražių iš to sėkmių.
ti komunistiškų knygų, jie i- saliunai, vaistinės,
nakties
čių. Išlikę gyvais ir sužeisti
ji svečiai pasakė kalbas. Prof. Seserims vienuolėms naujo
ima skaityti kapitalistinių ša kliūbai, bravarai ir įvairios
pabėgo iš tų apylinkių. Jiems BRITANIJA SKIRS PENSI lių literatūrą, kuri ŠmugeliuoRadium Ir vėžys
| St. Šalkauskis skaitė paskai- kynas jau Įkūrtas ir priimtos
rūšies užeigos. Iš to skaičiaus
Amerikos Chirurgu Kolegi įtą apie ateitininkų idealogijos kelios naujokės mergaitės.
labai reikalinga pagelba.
JAS NAŠLĖMS, NAŠLAI jama į Rusiją.
tik vienų saliūnų 512 uždaryjos
sesijose Stevens viešbuty ■ realizavimą gyvenime. Priim Postulančių grupė jau ruošia
Tų knygų platintojus ir ne- ja
ČIAMS, SENELIAMS
‘iškelta aikštėn,
kad prieš vė- ta protesto rezoliucija dėl stu ma. Jei pinigiška programa
BOLŠEVIKAI BRIAUJAS J
legalių studentų organizacijų
Uždarytos savastys buvo ....
v.
MANDŽIŪRIJĄ
PaS('knynbriau- dentų ateitininkų suėmimo po pasiseks, netolimoj ateity bus
LONDONAS, spal. 18. — vadus agentai suima ir siun- vertės apie 5 mįiionus dolerių. Z1° hgQ S?an<
sias
įnagis
yra
radium
’as.
į gegužės 6 d. įvykių ir drau- statoma pirmoji vienuolija.
Darbo partijos valdžia parla čia ištrėmiman — į Siberiją. Ištisus metus tos savastys sa
TOKYO, spal. 18. — Iš Mu mentui patiekė įstatymui su
I gams pareikšta užuojauta.
vininkams negali duoti nau-'
kdeno praneša, kad japonų manymą, kuriuomi einant pe
39,000
NORVEGŲ
NORI
BUDISTAI PRIEŠ KA
VOKIETIJOJ RENKAMI, dos.
j Naujuoju Studentų Ateitisluogsniuose Kirine kilo daug nsijos turi būti mokamos našPATEKTI Į AMĘRIKĄ
TALIKUS
PARAŠAI REFEREN; ninku S-gos pirmininku išrin
sujudimo, kada gauta žinių ’ lems, našlaičiams ir senatvė
bUMUI
ktas Jonas Masiliūnas, į val TRINCOMALIE, Ceilonas,
Užmokėjo bausmę, ir pelnė
OSLO, Norvegija, spal. 18.
kad bolševikų skaitlinga ka je. Tik vienų našlių skaitoma
dybą.* St. Lūšys, M. Anninai- spal. 15. — Praeito liepos pa
riuomenė išilgai Sungari upės daugiau pusės miliono. Pir nt'DTVVie
, i 1O
• Areštuotas R. Banklonkis, — Anot vietos Amerikos J.
BERLYNAS, spal. 18.
30
su kitais keliais vyrais J Valstvbi
generalinio konsu. te, Kliorys ir I’. Kazlauskas, baigoje suimtas vienas žmobriaujas į Mandžiūriją. Pake maisiais keleriais metais nu
Visose Vokietijos dalyse mo- nz porerio loSim,. Policija Ho 3g ooo norvpgų nori ,mtc. j revizijos komisijon — Vilia gus, kurs kirviu pradėjo kir
liui bolševikai užima kiniečių matoma apie 40 milionų dole
narchistai paskleidė lakštus konfiskavo 42 dolerius.
i kti j A,„(.rlk,j Bet is
skai. mas, Urbšytė, ir Kleiva; ga- sti istorini ir budistų laikomą
sodybas.
rių kas metai išlaidų iš vals pasirašyti peticiją, kuriąja ei Banklonkis teisme užsimo-1
Siais adminis,raci„iais I rbės teismo nariais: dr. L. Bi šventu medį Bo, AnuradbapuKinija tose apylinkėse turi tybės iždo.
nant norima pravesti referen kėjo 2 dolerius pabaudos, giĮmctaia ga|ės bfl, j|ei8ta vos stras, p. Ladygienė ir dr. Tjr- ra. Gydytojai pripažino, kad
mažai kariuomenės. Bolševi
dumą tikslui užginti Vokieti teisėjas jam grąžino tuos 42
manas. Dvasios vadu vėl iš- tas žmogus yra nesveiko prokai tad retai kur susiduria su
Tūkstančiai norvegų ke
2,377
3 KAREIVIAI ŽUVO
jos kaltę už buvusį karą ir to dolerius.
rinktas prof. kun. Usoris.
to.
priešu.
linti metai laukia savo eilės
lesniai nemokėti santarvei jo
‘R.” Nežiūrint to, budistai tuo
gauti leidimą vykti į Ameri
LAS PALMAS, Canary sa kio atpildymo, kaip yra nuro
mi tiek pasipiktino, kad jie iš
Nudavė agentus
kos .J. Valstvbes.
GRĄSINA ŽUDYTI
los, spal. 18. — Ispanų ka dyta žinomuoju Youngo' pla
Nudavę probibieijos agen
PANEVĖŽIO KATEDRA kėlė reikalavimą iš miesto pa
KINIEČIUS
riuomenės manebrų
laiku nu. Peticijai yra reikalinga ši
šalinti visus nebudistus su jų
tus du vyrai vakare įsigavo į PROHIBICIJOS KLAUSI
BAIGIAMĄ STATYTI
TOKYO, spal. 18. — Mask sprogo šovinys. Žuvo trys ka mtai tūkstančių parašų.
įstaigomis. Tas liečia ir kata
namus, 5'M)2 No. Montieello
MAS VYRIAUSIAM
vos valdžia baisiai įšėlo, kad reiviai.
avė., ir dvi moteriškes apiplė-!
1 Oro pusėje baigiama bokšto likus su jų nauja bažnyčia ir
TEISME
Harbine kiniečių teismas ki
ČEKOSLOVAKIJOS VA
šė. Pagrobė 216 dol. pinigais
ir priešakio puošimas, švento vienuolija.
tuomet lx>lševikų konsuliate PORTUGALIJOS REZORWASHINGTON,
spal.
18.
LIUTAI AUKSO PA
ir 2,500 dol. vertės brangenyriuje lyginama iš rūsies iš Tečiaus Britų valdžia nepai
suimtus komunistus nubaudė
—
Vyriausiąjam
šalies
Teis

TAS KARALIUI
GRINDAS
bių.
vežtos žemės. Viduje pravesti so to budistų reikalavimo.
kalėjimu.
mui
patiekta
išspręsti,
ar
svai
LISBONA, spal. 18. — An
šildomieji kanalai, liejamos
Maskva grąsina Kinijai ke glijos karaliui yra reikalingas
galų
pirkėjai
taipat
turi
būti
PRAHA, spal. 18. — ČekoAmbasadorius Davves
grindys, statomas didysis al GRYŽO PORTUGALIJOS
rštu atlyginti, būtent, žudyti žiemos laiku rezortas. įGydy- Ąlovakijos valiutai (pinigams)
atsnkomingi kartu su parda
PREZIDENTAS
namie
torius, kuriam jau pargaben
suimtus Rusijoje kiniečius.
vėjais
už
probibieijos
įstaty

tojai jam parinko Estoril re-1 įvedamas aukso pagrindas,
Į Evanstoną parvyko gen.
ta p. Zikaro padirbta Kris LISBONA, spal. 18. — Gry
zortą, Portugalijoj.
Tfti Sprendė ministeriu ka C. Davves, ambasadorius Bri mo peržengimą.
taus karaliaus statula. Alto žo namo Ispaniją aplankęs
ANGLEKASIAMS LENG
binetas.
tanijai.
rius bus ant keturių šulų. Vi Portugalijos prezidentas CarVESNĖS DARBO SĄ
7
ŽUVO
VIEŠBUČIO
PREZIDENTAS BUS
duryje lubos ir sienos jau se mona.
LYGOS
GAISRE
ŠERIFO ŽMONA SULAIKĖ
DETROITE
Apiplėšė Ir pašovė
nai nudažytos ir stalažai nu
KALINIŲ PABĖGIMĄ
Plėšikas apiplėšė jubilierinę
LONDONAS, spal. 18. —
SEATTLE, Wasb., spal. 18. griauti (taij> pat ir oro pu
PINIGŲ KURSAS
CHARLESTON, III., spal. krautuvę, 1808 Ogden avė. — Sudegė senas trijų aukštų sėj). Dedami languose stiklai
DETROIT, Mich., spal. 18.
Britanijos valdžia anglekasių
organizacijos viršaičiams pra — Minėti 50 metų sukaktuves, 18. — Iš Coles apskrities ka Priede dar krautuvininką pa viešbutis Portland, kurį ved" Nors iki Kristaus Karaliaus Lietuvos 100 litų
$10.00
nešė, kad pradėjus ateinančių kaip Edisonas išrado elektros lėjimo mėgino pabėgti trys vojingai pašovė.
japonas. 7 žmonės žuvo.
Šventės beliko maža laiko, bet
Britanijos 1 sv. sterL 4.85
metų pradžia anglekasiams lemputę šviesai, paa Fordą į kaliniai. Šerifo nebuvo namie.
vis dėlto šventės proga gali
Francijos 100 frankų 3.91
bus sumažintos darbo valan iškilmes ateinantį pirmadienį Tad jo žmona pabėgimui pa 733 žmonės žuvo automobi CHICAGO IR APYLTN ma būtų Katedrą pakonsek
Belgijos 100 belgų
13.89
dos dienoje nuo 8 ligi 7*4 ir atvyks prezidentaa Hoover. kenkė vieną kalinį pašauda lių nelaimėse šįmet ligi sj>a KftS. — Dailus oras; kiek ša ruoti. Tai bus didelis Panevė Į Italijos 100 lirų
5.22
ma.
. , '< ti.i ; •.
Bus ir išradėjas Edison.
užmokesnis nepakeista.
lių 17 d. Cook apskrity.
lčiau.
,
žio miesto papuošimas. “R.” Vokietijos 100 markių 23.80

JAPONIJA GIRDI, KAD BOLŠEVIKŲ
KARIUOMENĖ JAU MAND2IŪRIJOJ
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Penktadienis, Spalio 18, 1928
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propaganda. Del to valdžia įsakė milicijai su
rinkti iš knygynų visus Gorkio, Gogolio, Dos
tojevskio, Tolstojaus, Turgenievo ir Jack
Londono raštus, nes, anot fašistų, “jie daž
nai turi komunistų propagandos sėklų.”
Tai mat, kaip fašistai yra atsargūs.

ininie yra tikras muilo burbuO. L. BODENHAMZR.
Į las. Socialistų partija veikia
Urtna kaadlau. Hakjrrua sekmadieniu
'tik tuo tikslu, kad duoti savo
PRENUMERATOS KAINA: Metams — »«•••. P>*
Jos tėvas Charles H. Tuttle vadams važaus išlaikymo,
■M Metų — 18.61. Trims Mėnesiams — 91.01, Vienam
DVASIOS VADAS.
Mėnesiui — 7(a Europoje — Metams |7.ll, Pusei Me
yra republikonu ir podraug Geriausiu pavyzdžiu gali
tai — M-M. Kopija .Mo.
(
Bendradarbiams lr korespondentams raitų negrųChicagoje vienas laikraštėlis federaliu prokuroru New Yor-1 bu^ šiandieninė Rusija, kur
Maa. Jei neprašoma tai padaryti lr neprlslundlama tam
užsipuolė L. R. Katalikų Fe ko distrikte.
, bolševikai vykdo socialistiškų
tikslui palto lenkių.
Redaktorių priima — nue 11:M Iki 11:11 vnl.
deracijų, kodėl ji sau renka Kituomet Chicagoj iš įvai rojų. Gal kas sakys, kad men- j
M?
PRALOTO OLŠAUSKO BYLA.
kasdien
ševikai
yra
kitoki?
Tik
trum

Dvasios Vadų. To laikraštuko rių kolegijų 27 mergaitės at
Skelbimų kalnu prisiunčiamu pareikalavus.
■M
pam laikui, kol jie neįgiję ko
nuomone
vietos
klebonas
yra
liko
išmėginimus
gauti
dirb-c
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki B
Lietuvoje skaudžiai įtartas pral. K. Ol
kios nors pirmenybės. Tai atšauskas, per keletu mėnesių buvo laikomas paskirtas vyskupo dvasios*va- tuvėse ar ofisuose darbus ir
vai po piet
virsta tokiais pat
du visoms draugijoms, kurios kokį laikų dirbti bendrai su sek^
kalėjime, o dabar teisme eina jo byla.
bolševikais.
gyvuoja jo parapijoje. Be a- kitomis ten nuolat dirbančioLietuvos ir Amerikos lietuvių bedievių
Naujas vadas
American
bėjo, katalikiškos draugijos, mis darbininkėmis. Jų tiks- Darbininkams būrio page
“DRAUGAS”
*
spauda iš tos nelaimingos bylos didelę sensalas buvo patirti mergaičių ^taimas bus atsiektas. Bet ne Legion, Arkansas vai.
LITHUANIAN DAILY FRIEND
cijų padare, manydami tuo pasipelnyti, tikin-j .
f
..
darbininkių padėtį. Jos gavo^ocialistiškomis reformomis.,
tiems žmonėms užduoti smūgį, o abejojančius!ciau 'ltnos parapijos ribų,
Published Daily, Ezcept Sunday.
Akstinas.
.tuo pačiu žygiu atsisako tai
SUBSCRIPTIONS: One Tear —
Slx Montks
vadus — sa- darbus ir dirbo. Vienos jų.
savo pusėn patraukti.
1 turi sau dvasios
.
— 11.60, Three Montha — 11.00. One Montk — Tie.
vo parapijos kunigus. Bet dirbo ilgiau, kitos — trum 1
'pripažinti Kataliku BažnyBurope — One Tear — 17.00, Slz Montha — 94.00,
, .
T i•
Kai kurie laikraščiai Lietuvoje ir Ameri- Į vįgai kitaįp yta S|J organiza. piau. Kitados “Drauge” bu- INDIJOJ BAŽNYČIAI STA-'L g •įstatymus.
Oupy — .Olo.
Indėnai ir 111a
TOMA KLIŪČIŲ.
1 gometoiai savo tais religiniais
koje net teismo teises sau uzurpavo. Jie P™!. Į eijo,„iS; k,lrios' &pi|na k9,etlĮ( vo rašyta apie jų patyrimus.
Advertlslng ln “DRAUGAS” brlnga bert insultą.
Advertlslng ratu on appllcatlon.
Olšauską savo skiltyse jau atrado kaltu ir ar kelcsde5imts ^rapijlk Tcn Tų mergaičių skaičiuje bu
įstatymais gali laisvai nau“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chieago. nuteisė, kuomet teismas dar savo ištarmės nė0,.ganizacija sau praSo vo ir Miss Tuttle. Ji vis-gi v 1S Madraf’ Indij°s’ Prane-!dotis, gi Bažnyčiai, kaip da
ra davęs. Tai yra biaurus ir neteisingas pa- kurio nor, vyskupo patvirtin. Chicagoj igytais patyrimais.sa- kad vv riausias Bombajaus j>ftr paaįgkį> tas naudojima
sielgimas, tai yra neleistinas žmogaus «P ! to kunig0 bilti jos (Kasios va- nepasitenkino ir New Yorke1 teisnias vi,ieo3e
išspren' sis yra varžomas.
kalbėjimas ir pasityčiojimas iš nelaimėn pa
nesenai atliko naujus patyri- dfr Katalikli Bažnyčios ne
Tai aiški neteisybė. Tokios
tekusio žmogaus. Juk būti įtartu, tardomu
! '>! naudaL
Gerų pavyzdį turime, kad muš.
nuomonės yra ir kai-kurie
ir teisiamu gali būti ir nekalčiausias žmogus. tai
0 n9
aj Lietuv0. Dirbusi vienoj spaustuvėj. dalykas štai kame:
TUŠČIAS DARBAS.
nT • •
V
•
V
• VI
• v__ 1 A
*
7
A
; laikraščiai.
Taigi negražu
ir
nežmoniška
iš anksto •ir Atei•  je, V kur
____________
vyskupai stropiai pri Operavusi poperai lankstyti.! B- Saldanha, katalikas, vesmo ištarmės neišgirdus, pasmerkti ir nu žiūri katalikiškųjį veikimų. mašinų. Išpradžių jai mokė^I1U j^ju^utuok^ etai’ PADĖKA FEDERACIJAI,
Leningrade ir Maskvoje bolševikai įstei teisti.
________
Rugsėjo mėn. pabaigoje š. m. ta 12 dolerių savaitėje, pas-, lataiikę. Juodu sutuokė civigė bedievybės apaštalams ruošti universite
Tie laikraščiai nematė pral. Olšausko j buvo Kaune Studentų Atei- kiau — 15 dolerių. Sakosi po
K. J. Krušinskas,
tus, kuriuos lankų keli šimtai studentų. Spau
’
didelių Lietuviai darbų, kovojant už lietuvių į tininkl} konferencija. Joje da- darbo vakarais ji kasdien bu- tuoktuves, kaip katalikams
da šių žinių nors ir paskelbė, tačiau komen
vus tain dauc navareuri kad žinolna> n'5ra teisotos- TOkių,Amenkos Lietuvių R. K.
teises, keliant tautoje švietimų ir kultūrų; už-! iyvavb J. E. Šv. Tėvo nunciKntiliHi Pmžnv ! Federacijos Sekretorius,
tarų prit jos nedėjo. Iš to reikia spręsti, kad laikant tokių milžiniškų įstaigų, kaip “Sau- ljus r Bartoloni, arkiv. J. vus taip daug pavargusi, kad,
jai nesinorėję net tyram ore | ^tuoktuvių Katalikų Dažny-(
net ir bedieviškoji spauda šį bolševikų žy lės” draugija, su jos gimnazijomis ir daugy
Skvireckas, vysk. J. Stangai kur pavaikščioti. Į šešias sa-!č‘ia ^pripažįsta. Tad kiek pa-.Didžiai Gerb. Sekretoriau!
gį skaito dalyku labai nerimtu, nevertu į jį be pradžios mokyklų. Kuomet tų laikraščiu
tis, vysk. M. Kukta, vysk. vaites to sunkaus nepelningo pankus tas pat Saldainio tu-j Gavęg Tamstų siustų čekį
dėmesio kreipti.
vienminčiai Lietuvoje nei piršto nebuvo pa M. Reinys. Jie visi sveikino darbo ji vos dukart aplan-i reJ° kltas sutu0 tuves pas <asumai
doleri įr
Jei kas mano, kad bolševikai pasirinko judinę tautos švietimui, pral. Olšauskas, dar
ateitininkus ir pagyrė jų dar kiusi krutomųjų vaizdų teat-. tallkll. kum^ su klta Jauna pakeitęs gavau 2578 zlotus ir
kelių mokslo pagalba griauti tikėjimų į Die rusų priespaudoje, steigė ir užlaikė lietuvių
bus. O vis-gi Ateitininkai sau rus. Tuo budu ji patyrusi,! inoter^ke’ &*as Irusias su- 26 gr. Už aukas ir Jūsų rū
vų, tas labai klysta. Tikrasai mokslas tikėji mokyklas. Nejaugi toji spauda mano, kad pa
dvasios vadų patys išsirinko kad dirbtuvių mergaitės dar-[tuoktuves Bažnyčia pripažis- pesčius Vilniaus Lietuvių Lab
mų žmonėse gilina, nes nė mokslas tikėjimo sinaudodama iš keršto išeinančiais įtarimais,
ir tai ne klebonų, bet Dva- bininkės tikrai vargstančios th kaipo teisotas.
negriauja, nė tikėjimas mokslo. Tikėjimas masoniškais kaltinimais sumažins praloto nuoisjnės Seminarijos profesorių — sunkiai dirbančios ir nie Greitai po to, tos Saldanlios darybės Draugijos Centro Ko
mitetas nuoširdžiai dėkoja,
kelia mokslų, o mokslas tikėjimų. Naujos, pelnus ir tuomi pasitarnaus bedievybei, kuri,
ko neturinčios. Tai-svarbiau-pirmosios
....................nelegalės žmones 'o taipgi ir už tai taria ačiū,
kun. D-rų S. Usųrį.
keistos ir net juokingos rūšies bolševikų uni liesa, prie dabartinės Lietuvoje vyriausybės
šia priežastis, delko ji virtu- salminkai « patrauk(į. tieS°“;kad užjaučiate musų reikaŠių pastabų parašiau ne
versitetuose tikrojo mokslo bedievybės pro gerokai savo šaknis įleido.
lams ir pasižadate, kiek bus
tam, kad Federacijos Dvasios si socialiste. ,
fesoriai neskelbs. Jie savo studentų širdysna
Teismas turi būti bešališkas.3Į
ka* Vadų apgynus nuo užsipuldi MhtyVji mAilb, kad sočia-' daug. nefanagmnų, gi Bažny-'
toleSni“ V,lmeCU>
skėpys tikėjimo neapykantos jausmus, auklės
gali patekti, nežiurint kokio luomo žmogus nėjimų, bet kad žmonės su listai ar socialistų partija ga- čios vaidžįai pastatyta svarbi na*laic’.? nepanurstL
juose kerštų prieš tuos, kurie stato, o ne
nebūtų. Pateko ten ir pral. Olšauskas. Teis- prįgtų*' kad Aįlerikos Lietu. linti jaunoms darbininkėms problemą Kanonių Įstatymų’ Su hkr* Pa-arba
griauja, auklės fanatikus agitatorius, kurie
mo dalykas jį išteisinti, ar sulig liudininkų! ių Katalikl} Federacija yra pagerinti būvį ar gal iškelti apyilgiu
: (Pasirašo)
skelbs kovų ne vien prieš pasaulio esamų
liūdymu rasti jį kaltu ir bausti. Del to mes |katalikiSka ir prie jos para. ypatingų rojų, kad joms visai Kaip įnoma> Katalikų Baž
KunBielauskas,
tvarkų, bet ir prieš patį pasaulio tvėrėja —
apie tų nuotikį nerašėme, iš jo sensacijos ne- '(gintinos prįsidėti visos katali- nereikėtų dirbti.
Pirmininkas.
Dievų. Iš bolševikų įsteigtų bedievybei planyčia turi nuosavus įstatydarėme ir nedarome, nes nenorime būti ne i kįgkos draugijos
tinti universitetų išeis keršto pilni ir akli ko
Kada socialistai nau jų savo; mus, kurie kultūringose šaly Skelbdami Vilniečių padėkų
kviestais teisėjais.
.
i
votojai prieš visa tai kas gera, dora ir gra
__________
1 A. L. K. Federacijos Chicagos “ draugę” sveikina, norėtu se pripažįstami.
už gautąsias aukas, džiaugia
žu. Bet tai būs kovotojai su vėjo malūnais.
Ženiesniųjam
teisme
Saldai
„
,
V1,
,
.
, Apskričio Dvasios Vadas. mėm pasakyti, kad Miss 'Tutmės turėję progos Vilniaus
Spaudos atstovų užklausus, ar bus eina
Jie tikėjimui ir Bažnyčiai nebus pavojingi.
tie manymas yra žioplas. Ne-įlui išteisintas ir tokiu budu našlaičius nors menka auka
Žmonės, pamatę kerštininkų agitatorių darbo ma prie parlamentarinės tvarkos grųžinimo, NAUJA VERGIJOS ŠALI buvo atsitikimo pasauly, kad pripažintas Katalikų Bažny sušelpti. Tai galėjome padary
žalingas Rusijai ir bendrai žmonijai pasė naujosios vyriausybės galva p. J. Tūbelis taip į
socialistai kur-nors butų pa-1 čios sutuoktuvių reikale nu- ti dėka mūsų gerbiamųjų sky
NINKĖ.
atsakė
:
kas, dar labiau glausis prie Bažnyčios, kurių
gerinę darbininkams būvį ar-! sistatymas. Tada byla nasuk- rių pasidarbavimu ir tikimės,
“
Mano
suminėtų
įstatymų
—
savyvaldyįsteigdamas Kristus sakė, kad jos ir praga
“Universal Pfcss” agentūra ba palengvinę jiems darbus., ta į vyriausių teismų. Šis pa- kad gerbiami skyrių darbuo
bių, Seimo ir p. Prezidento rinkimų — pasta- ' paskeibė, kad Miss Cliarlotteį Atpenč, kur tik socialistai i-; storasis sugriovė žemesniojo tojai, ypač jų gerbiamos val
ro vartai nenugalės.
tymas vyriausybės dėmesio centran rodo, kad . Tuttle, 19 metų, Vasgar kol e-;ma darbininkams vadovauti,' teismo nuosprendį, pirmųsias dybos, ir ateity Vilniečių naš
FAŠISTŲ ATSARGUMAS.
bus einama politinės konsolidacijos prie kori- gįjos studentė, po 6 savaičių'visur jiems būvis pablogėja. ;Saldanlios sutuoktuves piipa laičių reikalus turės arti prie
stitucijos vykdymo.
sunkaus darbo vienoj firmų Delto taip yra, kad socialis-: žino legalėmis ir jį už “daug- širdies ir juos neužmirš savo
-------------'virtusi
socialiste. Jinai pažy- tai turi labai dailius, žavin- 'patvstę” nubaudė kalėjimu, gausiomis aukomis paremti.
Pastaruoju laiku Italijoj buvo plačiai
i
Lietuvių socialistų dienraštis, garsinda ^nėjusi, kaip sulauksianti 21 čius ir patraukiančius obal-' Štai kas įdomiausia šiame Ačiū.
skleidžiama rusų ir amerikiečių rašytojų raš
Federacijos Sekretoriatas.
tai, kuriuos knygynai parduodavo pigiau, ne- mas Majestie’ų ir Budrikų į5br radio, nei pu- metų, įstosianti socialistų par sius. Deja, tai visa neįvyki-'atsitikime. Indijos teisinai pri
narna.
Jų
tie
obalsiai
ir
ivsos
Į
pažįsta
indėnų
ir
nmgometo
gu jų atspausdinimas kainuoja. Fašistų vy- se lūpų neišsitaria apie tai, kad jis yra n« tijon ir propaganda užsiiniteorijos realiam žmonių gyve-'nų religinius įstatymus, bet PLATINKITE “DRAUGĄ’
riausybė tai paskaitė pasekmingai vykdoma ' tiek lietuviškas, kiek socialistiškas laikraštis, sianti.
Stasius Būdavas.

Aš NEKENČIU VYRŲ.

Fili

NOVELĖ.

(Tųsa)

— Tau visuomet, Viktutė..
Jis paėmė jos grakščių rankutę ir
kietai spūstelėjo... Ji nieko nesakė tik
dar širdingiau nusijuokė... '
— Viktutė, kokia tu gera... — širdin
gu užsidegimu jis pravėrė lūpas.
— Ir tu geras, Leonapdėli...
. ’ n kalbėjos kaip vaikai: taip nekal
tai,
ngai ir maloniai...
— Viktutė, juk aš tau rtieko gero ne
padariau.
— Bet aš žinau, kad tu man geras...
Palauk, Leonardėli, tu įvarai aš geriau
sėsiuos... — kalbėjo ji, ilsėdimos jam ant
kelių.
— Pailsėk, Viktutė, jul< tu nuvargai,
tau sunku buvo, kol aš sugrįžau iš ne
laisvės...

— Ne, Leonardėli, tavęs nenoriu var prigimtis, bet svetimos meilės aistros...
— Viktutė?..
ginti, pasėdėsiu geriau...
— Kų, Leonardėli?.. — ir tvirtai,
Ji greit išsitiesė ir tvarkiai atsisėdo...
Po valandėlės Viktorija jį apkabino ir tvirtai 'jį suspaudė.
—; Viktutė, aš tave myliu...
nė šiaip, nė taip, vaikiškai, prakalbo:
—^Leonardėli, aš ir tave myliu, juk
— I/eonardėli, juk tu nepyksti?
tu man broliukas... — tyčia ir moteriškų
— O ko aš pyksiu...
Abu kietai, kietai
susispaudė. gudrumu ji pridėjo paskutinį žodi...
— Ne, Viktutė, šią valandų tu man
Skruostai sulipo prie vienas antro.
ne sesutė... Viktutė, dabar tu man myli
— Na, o dabar kų pasakysi.
moji... Mylimoji, kurių aš beprotiškai
— O ko tu nori, Viktutė?
myliu... Viktutė, kų tu pasakysi..
— Vistiek, kų tik sakysi...
— Pasilenk arčiau, kitaip aš nedrįs
— Aš nežinau kų tau sakyti?
— Na, pagalvok... — tai tarus ji tvir tu...
Leonardas pasilenkė prie jos veido
čiau apkabino Leonardų ir kaip glebni
o ji jam šnibžtelėjo:
paukštelė,
— Aš senai tave myliu... Myliu del
— O kų dabar, Leonardėli?.. — pra
sijuokė Viktorija. Ir giliai, giliai kelio to, kad tu vyriškas ir gražus... — tai ta
lika sekundžių laik* į jį susmeigusi savo rus ji baisiai paraudo ir nusisuko šonan...
— Viktutė, kodėl tu nedrįsti...
smulkias, bet kaitrias akis..
Dabar vienas antrų aiškiausiai su
Ji vėl pažvelgė į jį ir sukaupusi sa
prato: šių valandų jie ne giminiečiai, bet vo drųsų,-susmeigė į jį savo liepsnojančios
tolimi, nepažįstami, pirmų kartų susitikę akis...
— Leonardėli, o Viešpatie, kaip aš
dailių veidų jaunuoliai. Ji žiūrėjo į ji to
kiu žvilgsniu, kuriame buvo giminietiška tave myliu...
t

Jis susimaišė ir greit susikaupė kaž
kokio nusprendimo valandėlei... Rimtai,
rimtai susitelkia jo veidas ir jis iškil
mingesnių balsu prižada jai:
— Viktutė, aš tau pusę savo dvaro
atiduosiu... Aš noriu tau atsilyginti...
Rytuose raudo...
6.

Saulės įkaitintas priešpietis.
— Leonardai, šiandien aš miestan
važiuoju...
— Gerai, Viktutė... Ilgai ten būsi?...
— Nežinau, šis tas aplankyti reikės,
ilgokai, turbūt, teks sugaišti.
Linksmas Leonardas jai išritino dvi
ratį.
— Na, aš tau patarnausiu — juok
damasis padavė jai.
— Ačiū, ačiū, o tau už tų kų...
— Manau tu išgalvosi...
• ' •
— Gerai, pasistengsiu nelikti sko
linga. O dabar sudie... — ji padavė jam
baltų, minkštutei? rankų... — gal tau par
vežti ko reikės?... Iš krautuvės?
— Jei tik kokių lašų širdies skaus

/

mui apgesinti. — nusijuokė jis, o Vik
torijai kažkaip keistai digtelėjo galvon...
Vikriai užšoko ant dviračio ir leng
vai nuriedėjo miestelin.....
Vakaras. Žemėje ėmė šliaužioti su
temos.

— Ponas Leonardai, prašau vaka
rienės — papfašė tarnaitė.
— Agniete, ar jau pašėlai, juk dar
anksti — tyčia paerzino jų.
— Kų čia tamsta kalbi, juk jau kaip
šuo išalkai, a, atsiprašau, nesupyk...
Abu širdingai nusijuokė. Suėjo į ki
tų kambarį.
— Teatvėsta — pasakė jis — kad tu
žinotum, Agniete, kaip man visur karšta...
Et, eikš pas mane — paplepėsim kų...
— Kažin ar man eiti ar ne? — ty
čia ji dar susilaikė.
— Eik čiu... Nebijok..
— Įdomu kų tamsta mon pasakysi...
— Ar taip greit — nutvėrė jų už
rankos — sėskis..
/
(Bus daugiau)

i
I
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MIRĖ KUN. J. CISAS.
' paskirti nauji viršaičiai snvo jant Leipalingio autobusai
ražu štai kų pareiškia:
|Seirijuose, prisikabino prie
ARBA
“Mes atvykome j Spring- autobuso konduktorių ir noWayland, Mich. — Spalių
DARBININKŲ SKYRIUS
fieldų užimti pašalintų Illi rėjo juos mušti. Viens girMarš,
marš
pirmyn,
Prof. Kampininkas
nois anglekasių unijos vir tuok lis paleido konduktoriui 15 d. čia mirė kun. Jonas CiEi paskui dolerį marš;
ANGLEKASIŲ VADŲ KO- injunction”, bet apie nuola- šaičių vietas. Mus čia atsiun bonka į pakoję. Bet šoferis sas, kuris senesniems Chica
Visi, nusispiovę į Marksų,
VA.
tinį reikia abejoti. “Interna tė internacionale unija ir jos greit paleido autobusų, ir gos lietuviams buvo gerai ži
Ei paskui doleri marš!
tional Mine ‘YVorkers Union” valdyba jgaliavo nuo pašalin mušeikos, nors dar vijosi, tuoj nomas. Velionis yra buvęs vi
Ne visiems yra žinoma, kad konstitucija rodo, kad Illinois tų viršaičių paimti ofisus, kny likosi užpakaly.
Medicinos daktarai
sako,
karu Dievo Apveizdos par.,
I
anglekasių organizacijos vir- distriktas, kaip ir visi angle gas, rekordus ir savastis.
Vietos
policijai
reiktų
at-'
kad juokas žmogui į sveika
šininkų tarpe vedama atkakli kasių distriktai, yra sakomos “Mes dabar greitai patvar- kreipti j tai dėmesio ir išvai klebonu Šv. Mykolo par. Pa
tų eina. Mano kampelio lan
kova. “International Mine anglekasių organizacijos Saka^,^ kas yra ren<alinga vi- kyti tuos girtuoklius peštu- laidotas spalių 17 d. Hilliards,
kytojai, manau, tai patvirtins
AVorkers Union” prezidentas1 ir randasi tiesioginėje inter- so distrikto reikalų vedime. Į kus, kad jie nesikabintų prie Midi. Manome, kad daugiau
(tik žvilgterėkit į jų veidus), Lewis kovoja Illinois angle-Įnacionalio prezidento žinyboAnglekasių sutartys su ramiai keliaujančių žmonių. 'apie velionį žinantieji parašys
o Mahanojaus “Saulė” yra
kasių unijos viršaičius, gi je. Kovoti internacionalį pre- kasyklų savininkais turi būt
plačiau.
r
Laimutis.
Žiūrint pro mano akinius. priešingos nuomonės. Ji rašo:
pastarieji prezidentų. Nesuti-' zidentų tuo pagrindu, kad jis pilnai pildomos.
Chicagos
“jieniniai” ir “Jeigu per daug linksmas kiniai priėjo prie to, kad visas'neturįs teisės į distrikto ar
Bostono malkiniai socialistai busi, tai sau ligų užsitrauk“Musų pastangos bus pir-į
tas klausimas atsidūrė teis- subdistrikto reikalus maišytis,
savo anais laikais dainuotų
miausia sumažinti distrikto j
man. Prezidentas Leivis Uli-jtai yra lygu kaip norėti visų
maršaiietę šiandie jau pakei
apmokamų viršaičių ir agen- '
nois anglekasių unijos viršai-< distriktų
nuo organizacijos
tė šiais žodžiais;
Ciceros komunistai ir-gi iš
tų skaičių, taip kad ižde bu- j
čius suspendavo ir pašalino, atskelti. Kas žino, gal to ir
Atsisakom
mes
barzdylos kepė rezoliucijų ir pilnų už' tų daugiau pinigų. Bus dau- •
iš užimamų vietų. Į jų vietas'siekiama. Tuo labiau, kud Illi'giau atsižvelgiama į darbo'
Markso,
gyrimų, kad Chicagos juodu
paskyrė kitus. Bet pašalinti nois anglekasių distriktas yra
Nusivalotn mes jojo purvus; kai Bridgeportan susimufuolišnašūmų visuose ofisuose.
atsisakė klausyti. Jie kreipės vienas didžiausių. Pirm keleŠiandien jau mes esam bur tų. Mat, Cicero randasi tolo
Į “Kaip greit distrikto rei
teisman ir gavo laikinųjį rių metų jis turėjo arti 90,žujai
kai nuo Bridgeporto, tat te
kalai bus atatinkamai patvar
“ injunction”, kuriuomi prezi-000 narių. Pastaraisiais menykščiams
draugams
esu
vis
Ir vaikštom išvertę pilvus.
(kyti ir visi negerumai pašadentas Leivis sulaikomas mai- tais darbams susiaurėjus na________
j tiek, kur juodukai gyvens:
Imti, kaip yra pažymėta pre
šytis Į Illinois unijos reikalus, rių skaičius sumažėjo gal liCicilizmo vieros mums nerei- apie State St., ar Bridgeporle.
zidento Lewis laiške, distrikjTomis dienomis Springfielde,'gi 60,000.
kia,
Fain išrokavimas.
.lar ...
, •
iteisėjas!
•
i m
•
i,
’tui prigulinti autonomija bus
kitur ,kur teisme
Tai galinga skaičiumi uni-1
v.
. . ,
. . ...
Divorsuojamės nuo jos išties,
,,
.
. ..' . t, , .
n • grųzinta ir įvyks viršaičių*
klausys argumentų uz n ja. Bet ir finansiniu atžvilgiu ... ...
.
Mums doleriai stov’ pirmoj
Bridgeporto Namų Savinin-. ...... .. ,,
rinkimai internacionalės umii galinga. Illinois anglekasių
,
-XtjI •
i
prieš “injunction .
kų masmitmge, Lietuvių Au-,
vietoj,
...
.
•. • ,
. įjos priežiūroje
unija kas menesis mternacio-;
Nesutikimai turi pradžių
Jį mylim iš “ščyros” širdies. ditorijoj, draugai sako, kad į
Varpa.
naliam iždui sumoka po 25,Grigaitis biaurojęs komunis- pirm keturių metų. Preziden.
.
.
>.
T
•
•
+.
100() dolerių duoklėmis, gi kas
Žmogus kuris nevažiuotų pusę my
tus
ir
negrus.
\tas
Levus
pnverste
tuometinį
|
.
\
A
A
.
,
,
Cicilizmo daugiau mums neblios su sugedusiu automobiliu, tan
_ ,
.
,
. . .|T11. .
i i
__ menesis dukart tiek lieka ni<o
kiai dirba protu visą dieną plėšiant
Dabar
sakoma
draugai
tu-'Illinois
anglekasių
unijos
pre|
. reikia.
jam galvą.
rėš steigti da vienų fondų, kad' zidentų Farrington atsistaty- 'a'al*. um^os 12
Teima jį galas visai
Tok) bausmė nėra sveika nie
kieno nervams! Ji neišmintinga ir
Jei kas dėvi da Markso žipo- [apmokėjus “klvneriui” už’ sa-j'dinti. Jį kaltino išvien ėjime Dėlto, ir yra uz kų kovoti.
(“Draugo” korespondento).
bereikalinga. Tabletas ar du Bayer
vo ir negru “siutu” ižvalvAu kasyki, savininkais, kas
"gumentas.
nę,
Aspirin atleis galvos skausmą kiek
Illinois anglekasių unijos
vieną sykį. Dėlto atminkit š) pri
Organizuoja.
kenkė darbininkų, reikalams.
Sakom, žioplas esi tu tikrai mų
imtą antidotą -nuo skausmo, ir išprezidentas
Fislnvick,
kurs
at

LEIPALINGIS (Seinų aps.). j vengk daug bereikalingo kentėji
Farrington paklausė ir pa
mo. Skaityk patikrintus nurody
sisako
pripažinti
prezidento Leipalingio
pavasarininkų j mus
sišalino. Jis tuojaus gavo už
ir rasi daug naudingų tiks;
Kalbus
laikrodis
yra
—
sųLevis pirmenybę, štai kaip ar- kuopa nuolat auga. Vis tveria lų šiems tabletams. Nuo gaivos
Kuomet Vaikas
siėmimo Peabodv Coal Co. ir
skausmo; sustabdyti šalt). Faiengkas dar abejoja ar jie tikrai
mojingas sujungimas laikro ėmė
vinti skaudančią gerklę ir suma
darbuotis tos kompanijos Suinen^u(>.la.
mos naujos kuopelės.
atleidžia skausmą. Tas išrišta!
Karščiuoja,
žinti infekciją. Palengvinimui nuo
džio mechanizmo su gramofo
14 d. rugsėjo sušauktas neuralgijos, neuritis ir reumatizmo Nes milionai vyrų ir moterų per
interesais. Farringtono vietų\
Illinois anglekasių unija
Piktas, Nesveikas nu. Kiekvienų valandos bersitikrino, kad atleidžia. Prašalin
vadovauti tur* padariusi kontraktų su- Leipalingio kuopelės susirin- į skausmų.
anglekasių
unijai
ti priežastį bile skausmo Jus
tainį jis balsiai sušunka lai 'paėmė Fishwick kaipo prezi-;va^s^y^as kasyklų organizuoŽmonės abejodavo ar Beyer
kimas. Kun. Burokas plačiai į Aspirin
turite kreiptis pas daktarą; bet
tabletai nėra kenksmingi.
kų. Jis gali būti ir laikrodžio
jus galite imti Bayer Aspirin
Daktarai
atsakė
j
tą
klausimą
daug
savininkais.
Tuo
konkalbėjo apie reikalų jaunimui!
Diogiys, sesai, **" j.
.
...
,
, jdentas. Nuo to laiko tarp Le-t
metų atgal. Jie Nekenksmingi. Kai
greitam palengvinimui.
pūtimas, dažnas vė-1 žadintojo vietoje: atatinka-|
1
finnnn
-----—
viso ir Fislnvick seka aitri “aktu yra apdrausta oO,(XX) organizuotis, lavintis. Išrink
mimas, karSCiavlmas
vaikuose ir kūdikiuo mu būdu nustatytas, jis rei
kova. Nei tas nei kitas ne- darbininkų ir jų šeimynos; ta kuopelės valdyba su pirmi
se
paprastai
rodo,
kalingų
valandų
taip
griežtai
kad maistas vidurėapdrausti patys kasyklų ope ninku A. Černiausku.
ir balsiai ištaria laikų, kadtniano Pasiduoti
liuose yra surūgęs.
ratoriai (vedėjai) ir visoj li 15 d. rugsėjo pirm. kun.
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticaeldester Salieylicacid
Kai tie ženklai pa
miegantį. Priešin- J Pasipriešinta prezidentui,
sirodo, tai duok val pažadina
linois valstybėj anglių pirk- Burokas atsilankė- į Vilkininkui šaukštą Phillips
gai jeigu laikrodžio savinin-' Acsenai internacionalis pre
Mllk of Magnesia. {dėk jo j pirmu'zidentas Lewis atliko kažko-iliai ir anglilJ vartoto3ai- Kon- kų kaimų ir sutvėrė ten pa-į (f
tinj vaiko maisto
buteliuką
ryte. kas nenori, kad jam kas va1 •
riT
'
11*
MIUUU taip
ICUIJ pat
pult 1JCUUOAUKHJHU
Paaugusiems vaikams reikia duo
traktu
netiesioginiai'vasarininkų kuopelę. Nors at. deSimt
,uks.
ti šaukštą vandens stik’.'e. Tas nu- landos herbini būtų praneši-, k'"s In,n0,s anglekasn,
sirado keletas kaimo laisvaralmins vaiką — palengvins jo vl- nsiomo
laibo
isinnmo
joj
tyrinėjimus
ir
suseke
kaz1
J
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai
tyrinėjimus
durėlius. Į penkias minutas jis bus nėjama apie laikų, jis išjungia
kokių
neregiUiariškumų
sub
.
tančių
asmenų,
kurie
priguli'manių,
kurie
trukdė
jaunimui
ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ
linksmas ir laimingas.
Paliuosuos “kalbamų” kaspinų; bet pas
vidurius nuo visokio surūgusio ir
distrikte No. 9. (Illinois ang- nuo Ilbn01s ans’1Ų Pramone3 organizuotis, bet, vis dėlto, be
nesuvirškinamo maisto. Jis atidaro paudus mygtukų laikrodis tuo I
e
.#
e
n>nrnnxTin
'•
gerbūvio.
j 12 jau buvusių narių, į kuovidurius
vaiko turint) užkietėjimą,
jau
pat
“
sušunka
”
atatinka-1
^kashj
unijos
distriktas
y-,
I
•
'
slogas ir tt. Vaikai j) geria dėlto,
“Tad leisti J. L. Lewis’ui (pelę įsirašė dar 14.
kad jis skanus.
mų
valandų.
Įdomu
pabrėžti,
ra
!-)•
Tada
prezidenSužinok apie jo naudą motinoms
tas Lewis tam subdistriktui ir i° Alininkams apvaldyti Į 22 d. rugsėjo norėta sut-,
Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų
ir valkams. Išsirašyk Indomlą kny kaip greitai pinga išradimai:
Krautuvės Amerikoje
gą “Useful Information”. Rašyk J
suspendavo čarterį ir paskyrė Illinois, anglekasių unijų reis- \eiti Mizonių kaimo kuopelę.
The Phillips Co.. 1J 7 Hudson St., pirmas kalbus laikrodis, pa
Gerb. kw
kuopos pirmininkas ne
Paryžiaus parodoje, nauj«s viršaičius. Tada prieš kl« išstatyti Į pavoju modiniodi-Cerb.
New York, N. Y. Bus pasiųsta PY sirodęs
KAI.
praleidžia nė vieno sekinaprieš 26 metus kainavo 25,0«M™'0 P»WI»
IA aplaikysite veiklesni ir
Pirkdamas
žiūrėk, kad gautum
TIKRĄ Phil'.ips Milk of Magnesia. litn
kovota.
Bo (lienio
mandagesni patarnavimą per
mflsn ninie-nis skaitant ridentas Fishwick —
su ___
savodpvirko tnir> rianff daug
kovota.
Be dienio nenuvykęs kur nors į
Daktarai ją prlrašinėjo per 50 me
iri
knkins n ™tn lis kai- Aičiais
pažymėdamas, kad to> ka^ly miesteliuose krau kaimų ir ten nesukūręs jauni-,
tų.
patyrusius pardavėjus ir radio
Miik of Magnesia buvo S. V. Re
mechanikus; kainą rasite vieną ir
gistruotas Vaizbos Ženklas The Chas. navo mūsų pinigais skaitant ’ subdistrikto padėtimi rūpina- tuvininkus ir pirklius pastum- mo būrelio. Dieve, padėk kilH. Phillips Chemical Kompanijos ir apie’2,500 litų, o dabar tJ’si distrikto viršaičiai, gi in- « i
bankrotų užtraukiant niame jaunimo organizavimo
teisingą visiems - pasirinkimas
jos pirmatuko Chas. H. Phillips nuo
1*75.
didesnis ir vien tik iš atsakomingų
laikrodis jau visiškai nėra ‘ternacionalis prezidentas ne- naaM Hemno nehumę. Trum- darbe!
pai
tarias,
Illinois
valstybę
Kur
policija?
laikomas retenybė. Sumažėjo /urih
į tai maišyti
Radio išdirbysčių, kaip tai:
Kad
teip,
tai
prezidentas
padaryti
juoduoju
tašku
AoriTTiTT4T
/41
x
ir laikrodžio didumas — Pa Lewis atsisuko prieš patį pre menkos “business’e”.
PILNAS EGZAMINAS
! SEIRIJAI (Alytaus aps.). j
ryžiaus
parodoje
buvęs
pasta

15.00 TIKTAI $5.00
. T..
1
18 d. rugsėjo, 9 vai. vakaro
ir pagaliau Kitas pareiškimas.
« • ••
. .
v
,
tytas apie trijų metrų aukš zidentų. Fisliwick
SPECIALISTAS
.
......
Seiriju miestelio mušeikos —
ATSOLO
ovn «Toet
Taigi nenusiminkit, bet eikit
RADIOS
ji su kitais viršaičiais sus.....
.
..
į
UM««W<J9n
RADIOS
tumo,
o
paskesnis
jau
nebe
pas tikrą specialistą. ne pas koki
pendavo. Lewi« paakys nau- Intemationalio prezidento g.rtuokl.a.( sustojus vaz.uo- j
nepatyrė!). Tikras specialistas, ar
viso metro aukštumo.
JR£/1 RADIOLAS Atwater Kent
ba profesorlua neklaus jūsų kas
jus viršaičius. Kada nauji vir
jums kenkia, ar kur skauda, bet
nti Illinois S»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiii|iiiiiiiiiiilllllllllllillllillliilllilllliuiiiiilliiiilinilirg
pasakys pats. po pilno išegeami
šaičini norėjo užimti
navimo. Jus sutaupysit laiką lr
GREITESNIS BODAS!
unijos ofisų Spri
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
JL
radios
Jei nori pasiekti miestą greitai, tai
...
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad
imi greitąjį traukinį. Jei nori greit paimti į savo rankas
Jie neturi reikalingo patyrimo, suLengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems
radymui žmogaus kenksmingumu.
atgauti sveikatą ir nusikratyti blogą rekordus, jiems tas atsakyta.
Mano Kurito — flcepe — Ragg*.
( apetitą, sukietėjimą, gesų, blogo kva- _ ,
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
internacionalio prezi->
po ir panašių vidurių suirimų, tai
siškas bakterioioglškas egssmlnadento paskirti viršaičiai kitur
imi
viuag kraujo atidengs man Jūsų
Laivu Berlin Gruodžio 7 d. — Laivu Stuttgart Gruodžio S
tikras negeroves. Ir Jeigu aš pa
TRINERIO
KARTAUS
VYNO
'gavo
ofisų
ir
šiandie
jau
dar11 d. ir Laivu Bremen Gruodžio 15 d.
imsiu jus gydyti, tai Jūsų sveikata
kurs ne vien valo vidurius, bet taip- huojasi Illinois anglekasių Il
Ir gyvumas sugryš Jums taip kaip
Praleisk Kalėdas savo gimtiniame kftimelyj ir pri- S
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat ouo
gi grąžina sveiką apetitą, gelbsti
.. . j .j
. y-ljyba
ligų skilvio, žarnų. Inkstų, odos
virškinimui, sustiprina visą sistemą nijoje avnypc vaiuyoa.
sidėk
prie vienos iš mus didžiųjų ekskursijų ant bile :
4177-83 Archer Avė.
2536-40 West 63rd Street
kraujo, nervų, širdies, renmatlsir apsaugoja nuo vidurių trubelių GftVO “ injunction ’
Telephone Hemlock 8400
kurio iš minėtų puikių laivų. Trumpiausias kelias yra s
Telephone Lafayette 3171
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
ateityj. Jis susideda iš kaskaros ir.
Kada tie kiti viršaičiai išpnų plaučių
arba jeigu turit ko
per Bremenu.
kitų medikalių Žolių, selyklos ir'Ka.
.......
kia
užsisenėJuHlą.
(atkerėjusią,
chronišką
ligą. kuri nepasidavė
lifomijos raudonojo vyno. Jis ga- tikrųjų eme dirbti unijos reiKeliauk patogiai visu keliu po vadovybe patyrusių
net gabiam šeimynos gydytojui,
rantuoja gerus rezultatus. Visose ap- kalais, tada pašalinamas preneetldėlioktt neatėlp pas mane.
palydovų.
tiekose. Sempelis dykai nuo Jos.
Fifihwick
ir kreipės
DR. J. E. ZAREMBA
Trinor Co., 1333 So. Ashland Avė., ‘
Užsisakyk vietas tuojau pas savo vietinį agentų
BPECIALI8TA8
LIETUVOS ŪKIO BANKAS
gauti “injunction”
| Chieago, III.
Į■ teisman
Inėjlmas Rūmas ltl<
arba kreipkis į
'prieš Lewis, kad jis į Illinois
NEMOKAMO SEMPELIO
I» W. JACKSON BOULEVARD
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai
Arti State Galvės
NORTH GBRMAN LLOYD
KUPONAS, Dept.
anglekasių unijos reikalus neOfiso Valandos: Nuo lt ryto Iki
QŽtikrinti
žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
Vardas
1 po pietų. Vakarais nuo S Iki 7
””'simaišytų.
|
130 West Randolph Street
Chieago, UI.
tu. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr.
Nedėliomis nuo lt ryto Iki 1

Prašau Į Mano Kampelį

D

Išvengiamas

Skausmas!

LIETUVOJE

BAYER ASPIRIN
Geriau Busite Patenkinti,

i ASMENIŠKAI VADOVAUJAMOS 3 EKSKURSUOS 1
{ EUROPA KALĖDOMS
g

Lf

po pietų.

MiX’

Teisėjas

išdavė

laikinu

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiB
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Penktadienis, Spalio 18. 1929

spikci. Bet amerikiečiai vis tik Amerikai; Čia išeina 22 tuks- sirodo, kad šitaip žiūrint,
dantų ligų. Visi dantys, kurių
pastatė paminklų tikrajam A- tančiai laikraščių, įvairių pa pirma vieta tenka Danijai,
nei vai būna išimti, yra abejo
merikos atradėjui.
vadinimų. Antroj vietoj eina nes čia vienam milijonui gy
tini. Nors pas juos ir nesiran
Kas yra Amerikos atra
Vokietija su 9 tukst., trečioj ventojų tenka net 563 laik
da skausmo, vienok prie šak
Rašo Dr. V. S. Naryauckas
dėjas?
Kur daugiausia skaitoma laik Japonija su 6 tukst. * Toliau raščiai; antroji vieta Norve
nies gali rastis votis ir tik
LIGŲ ŽENKLAS.
2. Tinkamais budai visoms X-ray gali tai surasti.
raščių.
eina anglų Indijos (4547), I- gijai — 395 laikraščiai ir
Pirmutiniu Amerikos atraburnos ligoms atitaisyti.
Reikalauk, kad dantistas j dė-i“ yra laikomas KristuPas Labai sunku sužinoti, kiek talija (2956), Anglija (2160), trečioji Švedijai — 248. ToDidžiuma
3. Kaip išvengti dantinių li(2060) ir kitos
duotų visus smulkmeniškus Kolumbas. Jis per savo pir- kur skaitoma laikraščių. Nes [Čekoslovakija
, , ,.
t • * .
a • tt,. ^iau eina Naujoji
Zelandija
žmonių neigų.
isdariiuus, kaip dantis prižiu- “«♦ kelion« « Eur0P°s i v»' netaip svarbu, kiek iš‘eina lai valstybes. Lietuva* turi 116 i
dominija) - 236. Cili
Labai mažai žmonių težino, rėti. Reikia pašvęsti nors tris torns- 1492 metais’ P*siekė kraščių Įvairiais pavadini laikraščių. Mažiau už Lietuv,
ha pas gy
kad burnos stovis liečia tris minutes kas rvtmetį ir kas Baliuos salas, Kub, ir Haiti mais, bet kiek spausdinama turi tiktai pietų Amerikos ma 190 ir Olandija 171. Lietuvoj
dytojų
tuo
svarbiausius gyvenimui daly vakaro plaunant smegenis ir | a“1’, vidurinės Amerikos pa- kiekvieno pavadinimo egzem- žos valstybės: Bolivija (100), vienam milijonui, gyventojų
tikslu, kad
kus: valgį, vandenį ir orų.
(74),
Panama tenka 53 laikraščiai.
jis surastų
dantis, kitaip jų tinkamai ne- į kraičiuose. Tačiau, kaip ištir pliorių. Bet sužinoti tikrai, 'Salvadoris
Niekas negali gyventi be šių
ta, pirmieji Amerikos žemynų kiek egzempliouių kiekvienas Į (32).
tikrųsias li
trijų dalykų. Valdžia leidžia galima išvalyti. Atmink, kad:
gos priežas
švarus dantys liepus ir švari atrado’ dar du Simtus metų laikraštis spausdina nėra ga- ' Bet dar įdomiau žinoti, ko- “DRAUGO” EMfiJŲ SKAI
Dr.
S.
didelės pinigų sumas, kad van
tis, jas pa NAKYAICKAS
prieš Kolumbų, tai yra apie Umybės, nes dauguma laikraš- kiam žmonių skaičiui tenka
burna neužkrės valgio.
šalintų ii- iŠ- 2435 West 69 St. duo ir valgis butų svarus, šei1290 metus, islandai
juri
gĮepia Taigi, jei im- vienas laikraštis, nes tas ge ČIUS NUOLAT AUGA.
į
Chieago, III.
1 mininkės stengiasi, kad indai, Nevartok tiek daug cukraus, ninkai, vadovaujami Leif Ei
gydytų, bet 'Tel. Hemlock 8151
APSIMOKA SKELB
kuriuose valgis gaminamas, nes cukrus greičiau neg kitas riksono. Del to, sųrvšy su Is i sini sulyg. . pavadinimų skai- iriau rodo, kur daugiau žmoeina tik tam, kad laikinai pa
TIS “DRAUGE”
l utu švarus. Reiškia švaraus koks valgis priveda prie dan landijos tūkstančio' metų su- čiaus’ tai pIrma ™ta tcnka n4s m5Ssta skaitytt Tai«i
šalintų jų kūne esamų skaus
valgio pagaminama, bet kuo tų puvimo. Gamta niekuomet kaktuvėmis, 1930 metų bir
mų. Kai skausmo nebejaučia,;
_
. • v • v i
• met jis pereina per lupas, daž neskyrė mums cukraus kon želio mėn., Jungtinių valsty
tuomet jaučiasi linksmas ir
jniausiai užsikrečia, nes dau centruotoje formoje bet norė- bių senatas nutarė padovano- į
mano ėsųs visiškai sveiku.
gelio burnos yra nešvarios.
jo, kad mes jį imtume natu- ti Islandijos sostinei Reikija-'
Tačiau taip nėra. Skausmų (
Kaip užlaikyti švaria bur- rolėje formoj, kaip vaisiuose vikuį Eiriksono statulų. Ant
laikinai galį užmarinti. Bet i
, ,
,
.
nų, kad neleidus dantims pu ir daržovėse.
Eiriksono paminklo bus toks,
liga gali būti visai nepašalin
ti? Štai, keturi praktiški pa
ta.
Profesorius Osler (jau mi parašas: “Leif Eirikson, pir
barimai.
Kų reiškia skausmas? Skani £ ]Jurna turf buti gen) den. ręs), kuris buvo skaitomas mutinis Amerikos atradėjas”.
Šiltas tai yra ženklas, kad kū- tWo prižiurima. Eik pas ge. aukščiausioje medicinos pro Deja, Amerikos žemynas
ne kas nors yra netvarkoj,,;rj.n,fj kokį gaU ragti dentis. fesijos vietoje, sakė; “Turite savo pavadinimų negavo nei '
kad reikta eiti pas savo gydy-į,a- Keikia pas jį dažna; eiti> doktrinų mokinti, ir turite jų i nuo pirmutinio savo atradėjo
tojų ir prašyti, jog jis atras-'
(ris ar ketu).;s sykius į mokinti visuomet. Ta doktri- Eriksono, nei nuo Kolumbo, j
na yra: burnos švarumas, Kolumbo vardu pakrikštyta
tų to skausmo priežastis ir f
jas šalintų. Skausmas, gali-i ‘ o įjautvs turi buti erzanti, dantų švarumas ir gerklės šva j tik viena Pietų Amerikos vai- į
ma pasakyti, yra persergėto-? nntja)n- gu Xray> &d sura. ri1 mas. Šie trys dalykai turi stybė Kolumbija. Pačios Ame- į
jas, kad kas nors kūno siste- 'dnSi kokiam stoyy
S#knys buti dabojami per visa. gyve rikos vardas paeina nuo pra
mojo sugedo. Jis yra paragin-l,,. kaulas apie tas Jakllis. n(,s ninių. Nėra nei vieno dalyko džios šešioliktojo šimtmečio italų keliauninko Amerigo Ve
toju gydytis ir išvengti ligosiu yietose yra pradžia visų
F. L. I. S.
MODELIS 931
tolimesnį plėtimosi,. išvengti'
tolimesnių skausmų, vargo, o
gal ir mirties.
Jei neieškosi skausmo prie
-b
žasties, o jį tik laikinai už
marinsi, žinok, kad neužilgo
Mi
II
vėl pasikartos vienokiame, ar
I1k‘Jv'J'l
kitokiame pavidale, tik žiifn&l
tu if į
noma, sunkesniam negtT pir
muoju kartu.
Saugos žmogus, tikrai ver
tinus savo sveikatų, eina pas
EmC
gydytojų bent vienų karta į
Elektros
SOumHORE
metus ir prašo, kad nuodug-;
niai ištirtų, ar nėra kas nors j
Priemiestiniais
gydyti, ar nėra ligos įsigyve-'
nančių ženklų. Nes sučiupus '
Geležinkeliais!
ligų pačioje pradžioje, leng
viau yra išgydyti, o užsiseniejusios ligos sunkiau duodasi
gydomos, jos jau yra pavo
jingos ir dažnai žmogus per
savo neapsižiūrėjimų ir į
karstų nueina.
Yra žmonių, kurie ir taip
pasako: “Dakatrai, raginda
mi dažnai pas juos eiti, di
desnį sau biznį nori padary
. Puikiai padarytas, žemas elektrikinis Console Cabineti”. Ne tiesa. Liga pačioje
jos pradžioje yra daug leng
t’as; gražiai išrodo. Jis tikrai patiks jums su savo pilnu,
viau ir dėl to daug pigiau pa
aiškiu balsu ir išžiūra. Pilnai įrengtas, su tūbomis
gydoma,
negu užsisenėjusi
kuri dažnai jau pareikalauja
ir ligoninių, ir sanitariumų
ir operacijų ir t. t. ir t. t.
Taigi, branginkime savo į
sveikatų, kuri yra didžiausiu i
joj Atlantic City, Spalių 1, 1929. An
žmogaus turtu, kuri yra netrų vietų užėmė greitume Nortli
Mainome ant jūsų seno Radio ar Fonografo
nu perk a n i a.
II žsi 1 u i kyk ime
Sliore Line, o Chieago Aurora & Elgni (Saulėleidžių Linija) trečių!
taip, kaip gydytojai pataria.

MARGUMYNAI.

M ŪSŲ SVEIKATA,

A U J A S

SPARTON

EQUASONNE

CHICAGO

LAI

PILNĄ PERGALĘ!

Su
... Amerikos Greičiausiais

$179i®2

ŠVARI BURNA.

Keletas metų atgal, Dr. Mavo, vienas Amerikos geriausių
chirurgų, pasakė, kad dentistai turės imti žingsnius medi
cinoj. Sykiu su šiuo pranaša
vimu, naujas burnos liygienos
vajus stengiasi išmokinti tri
jų dalykų.
L Kiek blėdies yra padaro
ma kūno sveikatai, kuomet
bumą yra nešvari, dantys ne
prižiūrimi, kiauri ir nesveikos
smegenys.

Cbicagos elektros priemiestiniai
geležinkeliai pilnai laimėjo! Gavo
pirmų, antrų ir trečių dovanų grei
tumo konteste. .Jie lenktyniavo su
greičiausiais elektriniais priemiesti
niais geležinkeliais Suv. Valstijų ir
Kanados ir South Sliore linija laimė
jo visų pageidaujamų Elektrinių Gelž
kelių Greitumo dovana Amerikos Elektros Gelžkelių Sųjungos Konvenci

Reikia pažymėti tų, kad dovanos
suteiktos ne už ypatinga varymųsi
greitume, liet už greitumų palaikomų
kasdien, — greitumų, kuriuo esi ve
žamas kasdien, kada tik tais gelžkeliais važiuoji. Toliau svarbu žinoti,
knd tie gelžkeliai yra po viena va
dovybę ir kad jų gerinimas eina iš
metų į metus ir teikia Cliicagai ge
riausia elektrinę transportacijų į prie
miesčius.

Del laiko, kainų ir kitokių informacijų ant visų trijų
gelžkelių telefonuok į Consolidated Ticket Office:
Outing & Recreation Bureau, 72 W. Adams
Street, Randolph 82(K>

Jus Turėsite Geresnį Važiavimą Ant Elektrikinių!

Lengvas išmokėjimai

J. F. Budrik.
3417-21 South Halsted Street
Telefonas Boulevard 4705

I

R K 0 O X

Penktadienis?, Spalio 18, 1920

UETUVIAI AMERIKOJE

šias kara-rite-kam tenka jų klau Bet, kaip vienoj pusėj, taip
'syti net už bažnyčios durų: ir kitoj, trūksta tikros vie

į viduje trūksta vietos.

CICERO, HL _

gos draugijos
darbuotė vė- ir
parapijonukių
susitūpę ma sakyti, kad visi tokie. Ne.
liau bus paskelbta “Drauge”, prie krotelių ant laiptelio.
Yra žnionių,
kuriems
rupi

Radio Stotis AJ J.

Nesulaukia.

Kasžin ar kitos Cicero drauX Spalių 20 d. Dievo Mo- gijos galės jai priligti?

tinos Sopulingos draugijos į- j
vyks labai

negali

Tačiau,

......

.

,

tautos 'gerovė

ir palaikymas

Jau, rodos, štai tuojaus bus broliškų santykių

D A K TARAI

1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4801 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7830
Res. 6611 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1980
Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

nybės, broliško sugyvenimo ir

Daug mažųjų parapijonukų lietuviškumo.

X Dievo Motinos Sopulin- Į

DR. M. T. STRIKOl

Of. ir Res. Tel. Hemlock 2374

DR. S. A. BRENZA

3183 S. HALSTED STREET
Antras ofisas lr Rezidencija
6604 8. ARTESIAN A VE.

Chicago. III.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Val.j Nuo 3-6 po
piet: Utarn. lr Sukat. Nuo 3-9 vak.
'Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. T. DUNDULIS

šauni vakarienė

! baigia. Mat, viduje trobesio
Š. m. spalių mėn. 6 d. suNelinksma naujiena.
Re* Tek Mldvray 6512
A. L. R. K. Moterų Sųjun-’daug smulkių darbų, darbe- sirinkime Šv. Jono Kr. pa-,
su gražia programa, parapijos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
svetainėje. Rengimo komisija1 gOS 2 kuopa labai liūdi išgir-’lių. Jie daug lėčiau eina, ne šelpos draugijos kjlo
suma Bulte 200
1570 Mlfsvaukee Avė.
Tel. Brunsvrlck 0634
kviečia visus
ciceriečius ir? jus nelinksmų naujienų apie1 gu stambieji. Bet vienok ta nymas — paminėti spalių 9į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. R. C. CUPLER

ir darbš-*je, gi paskiau

veikliausių

ji bus vaini-

ine,

Ir, atėjus minimai dienai,
per visų savaitę niekas.1 Čio vandens, paslydo ir smarnepamirškite sekmadienio, 20 nebuvo leistas jų lankyti nei j kiai apsišutino burnų ir kru- nors neskaitlingam
žmonių 1900
d. spalių, 7:30 vai. vakare niatvti. Ponia Stasaitienė ran- tinę.
skaičiui susirinkus, įvyko tos t

DR. J. J. KOWARSKIS

S. HALSTED STREET
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.
Nuvežtas į šv. Antano ligo dienos paminėjimas. J. Kra
X Spalių 20 d., 1 vai. po
Antra ligonė yra p. M. Ce- ninę, tapo gerai apžiūrėtas, sauskas ilga paskaita smul Valand-»e; prieš pietus pagal sutarti.
pietų Įvyks Labdarių 3 kuo sienė, kuri kuopai daug, "daug J apraišiotas ir i trečių dienų kiai apibudino visų dabartinį Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 ▼. ▼.
Vilnijos gyvenimų kaip yra
pas svarbus susirinkimas, pa yra'pasidarbavus. Taip-gi di paleistas namo. Eina geryn.
persiekiojami
musų
broliai Tel. Hemlock 8151
Raporteris.
rapijos mokyklos 8 kambary.' delė labdarių prietelka. Guli
ateiti j parap. svetainę.

Kviečiami visi atsilankyti.
X Iš paminėjimo spalių 9

dienos

dasi Lutlieran ligoninėj.

vilniečiai, kaip varžomos mo

savo namuose.

Linkime musų brangiom se

svetainėje sutėm sųjungietėm greitai pa

parapijos

nepažymėtos mokyklos vaikų sveikti.

aukos, kurias jie aukojo Sese
rims Kazimierietėms

paragi-,

nūs, būtent Vilniaus

našlai

čiams sudėta $10.57.

ADVOKATAI:
s

A. A. OLIS
ADVOKATAS

DAYTON, OHIO.

kyklos ir kaip engiami visi

DR. V. S. NARYAUCKAS

tie, kurie lietuviškumų sten

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Sidabrinis jubilėjus.

giasi išlaikyti. Baigiant pas- į

Spalių 27 d. kun. S. Bys-jkait? k!1(> sumanymas

Sąjungietė.

ROCKFORD, HL

Pereitame sekmadienyje po gramu ir pakvietė į iškilmes nemažiau Kaip po dolerį, tai
pamokslo klebonas kad pradė kun. J. Vaičiūnų, kuris pasa-'Mr" A" Jnrcas ir Mra" Z Jur‘
jo skaityti aukotojų pavardes,
čienė. Surinkta viso 6 dol.,
kys pamokslą.
V
tai visi susirinkusieji bažny
kurie bus pasiųsta Vilniun.
Sąryšio Dr-jų. pirm.
čion nustebo. Tų pavardžių
Taigi, broliai, sesės, labai
pasirodė visa ilga litanija. Jų

tarpe buvo kaip kokia pavar

ROSELAND, ILL

ADVOKATAS

Triephsee Roosevelt 0090
Namie: 8 lld 0 ryte Tel. Repui). 0600

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 West 22nd Street

Arti Leavitt Street
Telefonas Canal 2552

jį Į, DAVIDONIS’.M.D.
4910 So. Michigan Avenue
Tel. Kenwood 5107
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
šventadienio ir ketvirtadienio

kad'

paskendusių,

bet'

jiems

pa

kiek galėdami

Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v.
Nedelioj pagal susitarimą

Ligonius priima kasdieną nuo
piety iki 8 vai. vakaro.
Nedėltomis ir seredomls tik
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 ĮVEST 22nd STREET

Ofiso Tel. Vlctory 6893
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

CHICAGO

DR. A. A. ROTH

Tel.

Rusas Gydytojas lr Chirurgas
Specialistas Moterišky, Vyrišky
Vaiky Ir visu chroniškų Ilgy

Valandos: 10-11 ryto, 2-6. po piet, !
7-9 vak. Nedėltomis Ir šventadieniais ■
10-12.

Office; 4459 S. California Avė.
Nedėlioję

(Juozas J. Grišius)
ADVOKATAS

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.
52 East 107tb Street
Kampu, Michigan Avė.
Tel? Tullman 5950 Ir 6377

DR. S. BIEŽIS

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street
iCor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6221
Gydytojas ir Chirurgas
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Avenue
Tel. Republic 7868
6558 SO. HALSTED STREET
Valandos 1 — S&7 — 8 v. v.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
Vai: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. H. BARTŪN

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6650

gelbsti™. Bet iš kitos pusės* ,4<4 so halsted street
liūdna yra, kad iš tokios skaitė Oftso valandos nuo i iki 3 po

penkias bet mačiau net iš Chicagos.
Publikai buvo prirengta val

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

DR. VAITUSH, 0. D.

CLAIRTON, PA.

ir gėrimų.
Atsilankiu
Pasimirė
čia
gyvenančio
Iš jo pusės tai buvo labai gių
gražus ir kilnus pasidarbavi siems laikas ėjo nenuobodžiai. i Petro Ambrozos duktė Mag

DR. P. Z. ZALATORIS

mas. Parapijai

naudos.
Toliau, katalikai

Office Boulevard 7042

LIETUVIS AKIŲ

4646 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos

SPECIALISTAS
Palengvins akly {tempimą kuris
esti priežastim
galvos skaudėjimo,
svaigimo, akly aptemimo, nervuotuskaudamą akly karšt}. AtitalĮ sau kreivas akis, nuimu cataractua.

Koresp.

sų susivienijimo valdybą. Mat;

Parapijos darbuotojai, ko atsirado tokių, kurie norėjo
mitetai. J. Žlibinąs. St. Kelio- k°j^ pakišti, baliui užkenkti.

KŪDIKIAI PAGERĖJO
ŠIUO BUDU.

Dearborn Street

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Pr. Budvi

6921

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

Tel. Boulevard 7589

augineninės, gardžios I
daugelio susilaukė gražios pa ,
.
,
Pletcherio Castorlos. šitas malonus Į
rių, tada galėsim šaunius va- nekenksmingas vaistas yra pirmiau
ramos.
sia daktaro mintyj, kuomet reikia
Čia priminsiu
visiems, ką karus surengti. Tat, kurie ap vaikus ir kūdikius gydyti nuo dieg
lio, geso, užkietėjimo, viduriavimo,
sužinojau nuo vieno komitetų, sigyvenote ant vietos ir ne slogų tr tt. Tik žiūrėk, kad gautum Pritaikyme akinių dėl visokių akly

25 METĮI PATYRIMO

kad drabužių krautuvės savi-1 ,natote niekur važiuoti, kvie-i tikrą castorią buteli; su Fietcherio
• —• •
« .. .. . a.
parašu.

ninkas, biznierius, p. Viktoras^amit ateiti ir įstoti į Susi-,
Maizerig pusėtinai parėmė pa- vienijimu. *1° susirinkimai įrapįją
vyksta kiekvieną mėnesį antmitetai ir kiti nekurie asme

nys, turėtų nepamiršti to gra

P^ktadienį, čia svetainė

je 341 Kensington Avė.
Korespondentas.

koti,

perkant

drabužių

krautuvėje.

Visi laukia.

jo

IMK T. A. D.
Del Prašalinimo Šalčio

JOHN SMETANA, 0. D.

Kas yra tas T. A. D. t
T. A. D. yra liuosuojantis,

valantis ir taisantis vidurius

TORONTO, KANADA.

'vaistas, T. A. D. tūkstančiai

[žmonių

vartoja,

o milionni

Toronte vra nemažas lietu-'dar nežino.

Tel.

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

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

5221 So. Halsted Street
Chicago, Hl.
Tel. Boulevard 0631

Boulevard

1401

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas,

Chirurgas ir

Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4
7—9 vakare

P.

P-

DR. HERZMAN

Tel. Bransvriek 0624

DR. A. J. GU8SEN
Lietuvis Dantiste*
1170 MILWAUKEE AVENUK
Valandos- 0-18, 1-1, 6-8:10
■akmadlenlala lr trečiadieniai*
pagal susitarimą.

Tel. Lafayette 8886

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-BAY

I S

RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 2*
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo
gasvyry,
jausius
elektros

staigias
lr chroniškas 11motery lr vaiky pagal nau
metodus X-Ray ir kitokius
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

4193 Archer Avenna

1025 WEST 18 STREET
Boulevard 7589
Rez.

Hemlock

VALANDOS: Nuo 10 — 18 piety lr
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Rea So. Pbors
7691
2238, arba Randolph 6800.

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

DR. MAURIGE KAHN

4712 So. Ashland Avenue

Gydytojas ir Chirurgas

Vai.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

Okapertaa tyrimo akly Ir pritaikymo
akinių

Jeigu arti nėra galima gau- 1801 South Ashland Avenue
Visi katalikai laukia pasi vių skaičius, maž daug apie
Platt Bldg., kamp. 18 St S aukšta*
ilgę kada, galutinai, gaus iš- tukstantis gyventojų. Na, ži- ti, tai kreipkitės po num
Pastebiklt mano Iškaba*

184 North LaSalle Street
kilmingai
įžengti į naująją noma, kaip visur, taip ir čia
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 9:30 Iki 6 vai. vak.
Local Office; 1900 So. Union Avė. bažnyčių. Mat, sekmadieniuo- pasidalinę į dvi šakas; kataTel. Roosevelt 8710
se, per aštuntos valandos Mi- likus ir Maskvos garbintojus.
Vai. nuo t Iki t vai. vak.

numeriu

Tel. Canal 6222

OPTOMETRISTAS

7

po

Džiovu, Motery ir Vyry Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vakara
Nedėltomis 10 iki 12
TELEFONAS MI1>WAY 2886

iki Šiol, įsirašys daugiau na-|zomls srynat

žaus jo darbo ir jam atsidė
Telephore Central

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Turiu priminti, dar nėra ine
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
Susivienijimas 1 Daktarai sako, kač surugę Ir ne- kare. Nedėltomis nuo 10 ryto iki
šis
das, K. Ivanauskas, M. Sau- tų kaip
išvalytl vaikų vldurėllal paprastai 12 po pietų.
tris yra priežas'is vaiky ncaughno. Ir
tilas, atspėdami nuo savo as gyvuoja, o jau turėjo
geriausias Įrodymas, kad tai tiesa.
4712 S. ASHLAND AVĖ.
Visi
nusisekė.Į yra greitas būdas
silpnus, nėra- Į
meninių reikalų ir darbų, lan parengimus.
tis, Pr. Rimkus,

Lietuviai, kaip išsitarė, koN.

atsitikimuose,
egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

ofisą

SPECIJALISTAS

LIETUVIS DENTISTAS

ir meldėsi, išgirdę aukotojų j surengti, bet niekas nesigaili; ko. Mirė spalių 4 d. Bėgyje
surašė pavardžių, kurių visi-' suė3?s i kruv$ draugiškai tarp Į dviejų metų Ambrozai neteko

tuvių katalikų dvasia darosi Į Prieš ®į balių buvo varoma i lėtų dukrelių.
‘
* - 1
..
, . •!
r»
* v
.(T-.
vis pakilnesnė, prielankumas ! agitacija. net as pats pastebė-, 1. Ambroza yra
Draugo

savo

4729 S. Ashland Avė.

DR. G. Z. VEZELIS

džiaugėsi1 yra didelis darbas tokį balių ’ teišbuvo tik apie savaitę lai-

savęs pasikalbėti, kaip turė- j dviejų savo
jau užaugusių,
kai nesitikėjo girdėti.
Taip dalykams einant, lie- Jome Pereitų sekmadienį.
'gražiai ir pavyzdingai išauk-

DR. CHARLES SEGAL

DENTISTA I

Perkėlė

padarė daug Buvo gera orkestrą ir jauni- dalena, kuri buvo pastojusi į
j nias daugiausiai šoko.
Nors vienuolynų, bet jame naujoke

Miesto Ofiso Pagal Sutarti:

127

sutarti

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6018

Manau jeigu
ioitrn tain
caksia kaini
" raukusius
pagerinti
4631 S. Ashland Avė, (2 lubos) ko Rockfordo lietuvius ir nuo manau,
taip seKsis,
kaip mtus
,#valant
jų vldurius vaikus
su kci,oni
|g ,ioTelef. Boulevard 2800
RESIDENCIJA:
6516 So. Rockwell Street
Telef. Republic 9728

pagal

DR. S. A. DOWIAT

gas eina.

JOSEPH J. GRISH

6793

Ofisas 3102 So. Halstel St. Chicago1 Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
arti 3lst Street

iki 8:00 va- savo parapijos reikalams sti-pau laikrašty atsakuojant ko- redaktoriaus L. Šimučio dė-į^^į9*“ trump» reary8te ir tolimą 2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)
Prirengiu teisingai akinius visuose
ir Pėtnyčio- prėja; visi mielai savo parei misijų, pirmininkų, net ir vi-,dė, kįlęs iš Šilalės par.

Valandos 9 ryto,
kare. Seredamis
mis nuo 9 iki 6.

Lafayette

OR. A. J. JAVOIŠ

'

mes neišsižadam savo brolių
varge

DARO OPERACIJAS

Gydytojas ir Chirurgas
riaus, pasidarbavimas. Jis ne do Lietuvių Kliubų ir Drau lmgos kolonijos atsirado la-* Rea 8201 a wallace street
Savitarpinės
Pašalpos
tik kad pats paaukojo nau gijų
1821 SOUTH HALSTED ST.
bai mažas nuošimtis, kurie
Gydytojas ir Chirurgas
Susivienijimas.
Komisija
dar

Rezidencija
6600 S. Arteslan Avė.
jai bažnyčiai statyti visų šim
šiam darbui pritarė.
REZIDENCIJA
Valandos. 11 ryto Iki 8 po piety
OPTEMITBISTAI
su
tinę, bet dar iš kitų, beveik bavosi, tat ir publikos
4729 W. 12 PI.
6 iki 8:30 vakare
Nedėliomts
Vargo vaikas.
Tel. Cicero 2888
Susitarus
ne tik iš apielinkės,
visų svetimtaučių,
surinko kvietė

105 W. Adams St. Rm. 2117 daugiau kaip šimtų
dešimt dolerių.
Telephone Randolph 8727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak

malonus yra reiškinys,

9—12 ryte, 1—4 p. p. 8—0

v. v. Nedėlioj susitarus.

vilniečiams, kas tuėjau ir įvimo jubilėjų.
Daytoniečiai katalikai tuo '’ykdinta. Visų aukotojų ne-'
tikslu reugia vakar, su pro-»«<*, k»™ .^{

11 So. la Baile St., Room 2001
Randolph 0331-0332 Vai. 9-8 dė net iš kitų lietuvių kolo
Vakarais
Balius Ir šokiai.
nijų.
8241 SO. HALSTED STREET
Tel Vlctory 0662
•
Spalių 13 d. čia įvyko ba
Ypatingai visiems
įstrigo
7-9 v. v. apart Panedėlio lr
Pėtnyčlos
atmintin Iir. Garšvos, biznie lius ir šokiai. Rengė Roselan

(Mm Bąydzhinas Borden)

au-

trais minės sidabrinį kunigą-,ko^’ k*ek kas gali, broliams

Tel.

JOHN B. BORDEN

24SS West 09 Street

Vai

Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, motery Ir vaiky

Ofisas 2403 W. 63 Street

OFISAS

8436

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Vilnius. Taip pat nutarta už Ofiso Tel. Canal 2118
ktos gabiausios draugijos na čiausių narių 2 kuopos, sun-kuota.
Nainy Tel. Lafayette 0008
rės. Per vakarienę visi iš kiai serga. Spalių 5 d. buvo Į
prašyti Mišias šv. už karius,
Nelaimė.
girsite draugijos nuveiktus daryta operacija ant goiterioj
Lietuvis Tarabilda, nešda- kurie žuvo laike kovų už Vii- J
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
darbus, kiek ir kur ji yra pri Ligonė buvo silpnam padėji-ynasis sau į maudyklę verdan- nių.

sidėjusi savo aukomis. Taigi

Republic

DR. A. RAČKUS

pagrobta musų tautos širdis—

DR. A. L YIIŠKA

C764

Canal

Tel.

Oakley Avenue Ir 26-tas Street
Valandos; nuo 2 Iki 7:80 vai. vak
aplinkių lietuvius atsilankyti keletu kuopos narių.
.užbaiga artėja. Dar kiek lai- d., kaipo musų tautos gėdulų, kasdien. Nedėliotais nuo 1 Iki 2 vai.
Telef. Canal 1713-0241
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals
ir paremti -draugijos kilnų
Ponia Agnieška Stasaitienė, • ko teks pasilavinti kantrybė- nes suėjo devyni metai, kaip
piety,
lr Ketvergais vakare

sumanymų. Šeimininkės išrin-vįena

RAYl/1

DR. J. P. POŠKA

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 4<th Street

M

I

Oflso Valandos: 9 lld 12, 1 Iki 8
dieną, lr 6:80 lld 9:80 vakare

tarp savo Rea. tel. Vtu> Buren 8*00

i užbaigtas darbas. O jis nesi- tautiečių.

1 Ofiso Tel. Vlctory 3687

Telefonas Boulevard 1880

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Phone

Cicero

721

DR. HELEN M. WISNOW

LIETUVE BENTISTf:
X-Ray
karo. seredorala nno 0:00 iki lt v.
2137 S. CICERO, AV. CICERO. ILL
ryt/*. Nedėltomis nėra skirty
Valandos: 9-12 A. M. 3-6. 7-9 P. M.
valandų. Room 8.
Trečladiena pagal sutarkna
Phoao Caaal 0681 __

Valandos nuo 0:80 ryto Iki 8:80 va

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8206

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nuo 10 Iki 12 dieną.
Nuo 2 Iki 8 po piety.

t
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SV. lt AKAD. RĖMĖJU DARBUOTE

Penktadienis, Spalio 18, 1929
PROHIBICIJOS AGENTAI j PERTAISOMA STRASSPUOLE PAKRAŠČIUS Į
BOURGO KATEDROS
--------------

riai daro? Ar visi rūpinasi
bazaro pasisekimu? Nors ne
su pranašu, bet spėju, kad
dovanų bus daug. Atsilankiu
sieji bus pilnai patenkinti.
Dirbkime visi, kad savo
darbo vaisiais galėtume pasi
džiaugti ir pasididžiuoti.

BOKŠTAS

NEW YORK, spal. 17. —
'-----------Specialiai Iždo departamento
PARYŽIUS, spal. 16. —
agentai, federalės valdžios Strassbourgo garsiosios katemaršalo padėjėjai ir valsty- droš bokštas (stiebas) pertaibės policija vakar staiga puo- somas. Jis yra 472 pėdas auk
lė apie 35 įtariamas svaigalų j štas.
daugmenomis pardavimo vie, . , ,
v ..
1X-.
Hw7 metais bokštų žaibas
tas per 200 mailių Atlantiko
... ,, ..
2 .
,
.
*
~ ti. pakirto. Paskiau 1870 metais
vandenyno pakraščiu.
Pulti ,
...
, ...
.karo laiku nukentejo nuo arsvarbiausieji “butlegenu ’ li-1
,
y • •
•i
,
. . .
.... v.
. .motos šovinio. Kai-kur ie akzdai ir sandeliai. Pagrobta
,. . . ,
.
. ,
.
,
rienys nestipriai laikėsi, tad
daug svaigalų, suimta daug
. v. .
. .. m
v
. r ,
...
geležimi sustiprinti. Tas susžmonių. Sakoma, sunaikintas
tiprinimas tečiaus buvo me
butlegerių” didelis trustas.
nkas, visgi iki mūsų dienų at
laikyta. Šiandie gi pasirodė
pavojaus ir prasidėjo remon
tas.

Reikalingas pamokintas vy
ras anglų kalboj, kad galėtų
užimti raštininko vietų.
Atsišaukit laišku į

Street), higienos paskaitų or-l Lapkričio 24 d. Šv. Kaziganizatoriams pasižadėjo teik- miero Ak. R. Centro pastan“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 So. Oakley Avė.
X Kolegijos Rėmėjų. Chica ti paveiksluotų ir vaizdžių gomis rengiama bazaras Vie
nuolyno Auditoriume. Baza
gos apskritys trečiadienio va paskaitų.
ras
tęsis iki “Thanksgiving
kare Aušros Vartų mokyklo X Aušros Apartų bažnyčioje
Del geriausios rųšies
ir patarnavimo, šaukit
”• Keikia atminti, kad baje turėjo savo priešseiminį po per visų Visų Šventų oktavų Į
GREEN VALLEY
PRODUCTS
sėdį, iš kurio paaiškėjo, kad rytais ir vakarais bus jubilė- zaras jau senai bebuvo. Pra
Olselta šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.
spalių 27 d., tai yra Kristaus jaus apvaikščiojimo pamoks bėgo net penki metai. Užtat
dabar
turime
darbuotis,
kad
Wm.
J. Kareiva
Karaliaus Šventėje bus Kole lai, kuriuos skaitys misionie
Vajus.
Savininkas
gijos Rėmėjų 3 Seimo suma iai- kunigai Juozapas Vaitke-'0^s puikiausiai pavyktų,
Ar visi skyriai rūpinasi
4644 So. Paulina St.
Aušros Vartų bažnyčioje ryto vičius ir Antanas Petrauskas. 1 Kai kurie skyriai labai baTel. Boulevard 1188
naujų
narių prirašinėjimu
10:30 vai. J Kolegijos Seimų Per visų jubilėjaus iškilmingo zaru šusirupinę.
Susirinki
taip, kaip 2?
atkeliavę atstovai ir svečiai apvaikščiojimo laikų Aušros muose svarsto, kaip sekminbus parapijos svetainėje su Vartų svetainėje bus galima giau jį surengti. Ypač 2 sky- Ar visi mes atjaučiame ir
tikti ir Seimo ženkleliais pa gauti įvairių dievotumo daik-irius. Kas čia su juo susilygins suprantame reikalų — remti
puošti “in corpore” turės re tų, kuriuos misionieriai kas-! darbštume, narių skaičiumi ir šių vienintelę taip brangių
zervuotas” vietas per Sumų dien- šventins jsu atlaidais po t. t. Dviejose korespondenci musų jaunos kartos auklėja
.
bažnyčioje. Tuojau po sumos rytmetinių ir vakarinių pa ! jose
per klaidų 2 sk. nuopel mųjų įstaigų? Jai taip, tai įMODERNIŠKAS TEATRAS
19 skyriaus įgaliotinė Jeva mokslų.
nai teko 1 sk. Mat, atsižymė stokime į šių kilnių rėmėjų
Šiaulienė duos Seimo daly Po Visų Šventės sekmadie- jusiam asmeniui, ar draugi- organizacijų? Tegul nei-vienas j
3140 So. Halsted St.
Dubaltavas kranas dėl sinkos, ku
neatsisako
rėmėjų
kalbinamas
viams svetainėje pietus, po nyje iš Aušros Vartų bažny-j jai, tenka 1-mas numeris,
i PtTNYČIOJ IR SUBATOJ
ris maišo šiltą Ir šaltą vandenį. La
3518 So. Halsted Str.
bai
geras
daiktas
dėl
kuknios.
kurių 2 vai. prasidės Auš čios po piet 2 valandų išeis Taip atsitiko ir su 2 sk. Nors prisirašyti. Manau, kad ne
Spalių 18 — 19
Tik ...................................................... $3.98
reikia
aiškinti
musų
seselių
ros Vartų svetainėje (2323 AV. viešoji procesija į Chicagos musų skyrius 2-ras, tačiau sa
Gražiausias Teatras Chicagoj
“FAST COMPANY”
Balto ąžuolo bačkutė šešais lan
pasišventimo.
23rd PI.) posėdžiai.
vo
darbais
stovi
pirmoje
vie

arkivyskupijos šv. Jėzaus Var
kais išdeginta.
Visas Kalbantysis
PĖTNYČIOJ
IR
SUBATOJ
10 Gal.................................................. $3.19
X Marijona Petrauskienė do katedrų, kur bus suteiktas toj. Manau, kad ir 1-mas sk. Visi turėtume suprasti, kad
NEDĖLIOJ IR PANEDĖLY
5 Gal.-............................................. $2.39
Spalių
18
—
19
iš Šv. Kryžiaus ligoninės jubilėjaus dalyviams šv. Sa nepasiduos ir nepanorės tuš vaikų auklėjimas yra sunkus
Spalių 20 — 21
Stogui popierius 3 ply raudonas
skaudamai rankai žymiai pa kramentu palaiminimas ir bus čios garbės.
” HURRICANE”
uždavinys.
ir
žalias
su smala
ir vinims.
“PARIS BOUND”
Rolls .............. ................................. $1.98
gerėjus jau sugrįžo į savo na pasakytas misionieriaus pa Įdomu žinoti, kų kiti sky
Koresp.
Ženybinio Gyvenimo Komedija į gyvauja Hobart Bosworth.
PRISTATOM VISUR
mus.
*
i '« ; $ mokslas.
Taipgi “King of the Kongo”
NAUJAUSIO IŠRADIMO
X Dr. S. Biežis, turįs savo
X Šv. Franciškos Rym. dr-j tuvaičių tarpe draugišk urnų,
Vitaphone Vodevilio aktai
VITAPHONE
ofisų AVestsidėje (2201 AV. 22
' 4414 So. Rockwell Street
RADIO ŽŽŽ.
Ja rengia “bunco” spalių 27 gilins jose tautybę.
Kalbantieji paveikslai, dai
Chicago, Hl.
Kalbantieji Paveikslai
d. Prašo, kad narės atneštų
Kviečia. Kūrėjos
nos, muzika, pasaulio žinios.
Telefonas Lafayette 4689
Town of Lake. — Leokadia dovanų.
Graži Muzika
GRABOR1A1:
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.
Česnaitė, kuri praėjusių va X Ponų A. Kareivų šeimy
KVIETIMAS.
ĮVAIRŪS kontraktoriai
sarų viešėjo Lietuvoje, sun na rašo iš Texas valstijos,
80 akrų žemės Madison, Flo
kiai susirgo; spalių 16 d. pa-' kad ten esu šilta ir gražu;
North Side. — šv. Mykolo rida, parsiduoda labai pigiai.
daryta ant vidurių operacija apsilankų ir Meksikoj, nes u- parapijos choras kviečia jau Jei turi $1,500.00 gali pirkt,
Lietuvis Oratoriui
Buvęs vedėjas Bridgeport Paintlng
Šv. Kryžiaus ligoninėje.
kę turį netoli rubežiaus.
nimų iš apielinkių kolonijų į kitų palauksiu. Žemė derlinga,
Patarnauja
laido
A
Hardware Oo., dabar perėmė visą
< ». « * *
tuvėse kuoplgiausia.
blsn) J savo rankas ir duos visose šio
savo
rudeninius
šokius,
kurie
'ypatingai
tinkama
pienininkyX Spalių 15 d. Čemausko
Savininkas R. Andrellunas blsnlo šakose pirmos klesos patar
Reikale meldžiu at
X Serga p. Maurius, 4634
įvyks
ateinančių
nedėlių,
spa-Į^ei.
sišaukti,
o
maao
navimą.
pa vilione buvo užbaigtuvės So. Wood St.
Užlaikau visokių auk- ,
darbu busite užga
HARDWARE PAINTS
UVICK
lių 20 d., Šv.: Mykolo par. sve •
slnių Ir sidabrinių dai- Į
nėdinti.
Šv, Kryžiaus parap. Jubilė
ktų, vėliausios mados
X
Spalių
13
d.
pavyzdingai
Tel. Roosevelt 1(15
tainėje, 1644 AVabansia Avė. Į
2333 Barlum Tower
& WALL PAPER
jaus bankietu. Kas tik buvo,’
radio, pianų rolių, re
arba 2518
pasielgė
N.
P.
P.
Šv.
mergai

kordų
ir
t.
L
Taisau
Gražu yęa, kaip katalikiš- j_____ Detroit, Michigan
tas smagiai linksminosi. Vie
2114 W. 2Srd Plaee
Palnters * Decorators
laikrodžius ir muzikos
Chicago, m.
čių
sodalicija
ir
Šv:
Vardo
i. 8. Ramanclonls, savininkas
Instrumentus.
nų dienų susitarę, susižinoję
kas jaunimas; o ypatingai clio I
7
..........
3147 So. Halsted Street
da susirinko apie du šimtu draugija. Jie parap. jubilė- rai suvažiuoja iš kitur ir per j Turime parduoti 3 šmotų 2650 West 63rd St. Chicago.
Tel. Vlctory 7251
žmonių. Buvo vakarienė, kal jaus Šventėje “in _corpore”.,pasilinksmin^nns susipažį;ta!parloriaus setą, WUton kaurą
Telefonas HEMLOCK 8880
priėmė Šv. Komunijų.
coxwell krėslų, radio, riešuto
bų ir pašokta.
su savo bendradarbiais,
medžio miegamojo ir valgo
.PIGIAUSIAS MET. GRABORIUS
kartais, ir laimę suranda.
Kainų Statymo Kontraktorius
CHICAGOJ B
KURIASI NAUJA DRAUGI
mojo kambarių setai, lempos, BRIDGEPORT KNITTING Statau
įvairiausius namus prieinama
Laidotuvėse
pa
Simpatiškas —
SHOP
laipgi kviečiame į savo' įn^ai langų, uždanges ir tt.
JA.
kaina.
tarnauju
geriausia
Mandagus —
Ir pigiau negu kiti
Į balių tėveli ns, pažįstamus ir, Kaip nauji. Viskas kartu ar- Neriam vilnonius sveterius — sto- 7217 S. Califomia Avenne
todėl, kad priklau
.
.
...
rus ir plonus, taipgi ir vilnones panGeresnis
ir
Piges

Telef. Hemlock 552$
sau prie arabų 16Marąuette Park. — Šv. Pa- ^rauSus- Lauksime atsilan- ba dalimis, UŽ JUSU vSlSingų Į Ciakas. Parduodam pigiai. Neriam
dlrbvstės
nis už kitų patar nelės Gimimo par. kuriasi JvUnt *r
sulig užsakymų naujus sveterius ir
Sides tūzų,
OFJSAS
kainą.
Telefonas Canal 7222
taisome senus. Vilnonlos gijos dėl
888 West II St.
navimas.
Lai
buna
Šitas
choro
vaka

nėrinių
ir
vilnonės
materijos
dėl
8228
Maryland
Avė.
nauja draugija, kuriai duodaTel.
Canal
8174
kelnių vyrams ir vaikams. Atsilanras gražiausias ir linksmiau
■KT RIUS:
1118
kykit ir jsitikrinkit musų prekių ge
1-mas
apartm.
ma
vardas
Šv.
Teresės
—
Jė

So. Halsted Street
rume. Atdara kasdien ir vakarais.
MallavoJImo Kontraktorius
Tel. Vlctory 4081
zaus Gėlelės. Organizavimu sias.
I Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pieDažų Ir Popieros Krautuvė
Jtų.
Syluk.
2224 8. LEAVITT ST.
Chicago
PAGRABŲ VEDĖJAI
rūpinasi p-ni Lauraitienė, dak
!
Siunčiam užsakymus Į kitus miesDidysis Ofisas:
’ tus.
Phone Boulevard 4139
taro žmona. Steigiamųsis su
Phone Virginia 2054
4605-07 So. Hermitage Avė.
F. SELEMONAVIČIUS
KUNIGŲ
PASKYRIMAI
BARGENAS
sirinkimas
įvyksta
spalių
18
JOSEPH VILIMAS
Tel. Yards 1741 ir 1742
504 W. SSrd St. Prie Normai Avė.
TELŠIŲ VYSKUPIJOJE
d.,
penktadieny,
8
vai.
vaka

Tel.
Vlctory
3486
SKYRIUS
Namų Statymo
Parsiduoda visai pigiai icc
4447 So. Fairfield Avenue
re, Šv. Panelės Gimimo par.
Kontraktorius
Lunch
GRABORIUS
Kun. JuozaPas Stasiulis, cream 1parlor
SKYRIUS
salėj. Draugija priims tik mo. ir .liglit
°
‘
JOHN
SLEGAITIS
1418 So. 49 Ct, Cicero
4556 So. Rockwell Street
ą • t p, i
•
i- Švėkšnos vikaras ir kapelio8eroj vietoj, prie
Musų patarnavimas
Tel. Cicero 7794
Graliam
Paige
Automobilių
teris.
Jos
tikslas
—
viena
ki...................
1
1
x
v
*
-xi
,»•
visuomet sąžiningas Ir
nas—Viekšnių vikaru ir kape- Pat lietuviškos bažnyčios ir
SKYRIUS
Tel. Boulevard $214
nebrangus, nes netart
tų šelpti, mirus bus išmokama
Pardavėjas.
2201 Auburn Avenue
am Išlaidų užlaikymui
lionu.
Kun.
Anupras
Štonys
mokyklos.
3
salės
tik
skersai
M. YUSZKA & CO.
Tsl. Boulevard 8201
įkyrių.
pomirtinė. Draugija kels lieARCHER MOTOR SALES
iš Naumiesčio—Švėkšnos gim- gatvės, kur daugiausia lietuPLUMBIKG A HEATIKG
610 West 35 Street
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
Nauja, graži ko
nazijos kapelionu. Kun. J.'viai, lenkai ir, rusai laiko banauju kuogeriausla
Tel. Yards 0699
plyčia dykai.
I. J. Z O L P
Butkus iš Viekšnių—Kartenos liūs, vestuves ir visokius su4424 80. PAULINA
Jau turime naujus 1930
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
vikaru. Kun. Stanislovas Sa-' sirinkimus. Puikus fikščie3307 Auburn Avenue
VEDĖJAS
modelius.
kutis iš Naumiesčio—Viekšnių riai, puiki vieta. Nebrangi
1650 West 46th Street
vikaru. Kun. Vincentas Rud-(renda. Gera proga lietuviui
Kampas 48th Ir Paulina Sta
TU. Blvd. 5201
zinskas iš Kartenos—Švėkšnos nusimanančiam apie tokį bizNuliudlmo valandoje
kreipkitės
2-RI MORGIČIAI
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
vikaru.
Kun.
Antanas
Straznį.
Į
Širdingai
kviečiame
jus
atGraborius ir Balzamuotojas kai, mandagiai, gerai Ir pigiau
das, Mažeikių klebonas—Nau-1 Priežastis ■ savininkas y- j gįlankyti ir pamatyti vėliau- 3- TI MORGIČIAI
negu kitur. Koplyila dėl šermenų
Mes sutei
tykai.
miesčio klebonu. Kun. Stanis-'ra vienas ir dėl noveikatos ' sįos mados naujus
1930
kiam manda
6% Nuošimčiai
gų, draugiško
Į
lovas
Būdvytis
iš
Vėžaičių
—
'turi
apleisti.
Del
tolimesnių
“
400
”
Nash
karus
su
vėliauPaskola
sutelkiama į vieną dieną.
patarnavimą.
Perkame
real estate kontraktus.
Mažeikių klebonu. Kun. L.1 informacijų kreiptis prie sa- sįais pagerinimais pas
Pataimavlmas
Internationl
Investment
visose Chica
mirė spalio 17, 1929 m. 3:25
Taškūnas, grįžęs iš Amerikos vininko
BALZEKAS MOTOR SALES
gos dalyse Ir
U1CDERTAKINO CO.
vai. ryt. 12 melų amžiaus. A.
Corporation
prlemlesėuose
P. B. Hadley Uo.
‘R. >>
,— į Vėžaičius.
a. Edvardas gimė gruodžio 15,
4030 Archer Avenne
Kapitalas $500,000.«•
WEST SIDE NAUJIENOS.

MILDA

Ramova

JOHN DERINGIS

S. D. LACII1WICZ

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

J. F. RAOZIUS

J. S. RAMANGIONIS

M. ZIZAS

PETRAS CIBULSKIS

J. F. EUDEIKIS KOMP.

KENOSHA, WIS.

A. MASALSKIS

MŪRTGEČIAI-PASKOLOS

A. PETKUS

PRANEŠIMAS.

BUTKUS

Grabai
pigiai
net už 525.
OFISAS
2288 South
Halsh-ri St
Vlctory 408881

Koplyčia

Dykai

710 West 18th Street
Canal

3151

Telefonu Yards 1112

4424

So.

Rockvretl

8t.

Vlrglnla 1290

E7.ERSKI
LIETUVIS GRABORIUa
O f I ■ t i:
4MB R. MARSHFIELD AVENUE
TeL Boulevard $277

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BAL8AMUOTOJAJB
Turtu automobiliui
vlsokletna
relkalama Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Hl.

EDVARDAS
MEŠKAUSKAS

1917 m. W. Pullman. III.
Paliko dideliame nulludime
motiną Benedą po tėvais Kulaelaltė, tėvą Stanislovą ir gi
mines.
Kūnas pašarvotu 12151 Emerald Avė. W. Pullman, IU.
Laidotuvės įvyks subatoj spa
lio 19. Iš namų 8 vai. bus
atlydėtu | Sv. Petro Ir Povilo
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio
stelą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Sv. Kasimiem kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Motina, Tėvas ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudelkis, Yards 1741.

•■

' ■

z

TAMOŠIUS SMAGULIS

MŪSŲ SIELIAI NUPLAUKĖ 5024—7 Avė,
LENKŲ PUSĖN

i

Kenosha, Wis.

Tel. Lafayette 2082

Tel. Victory 5371
ANT PARDAVIMO.

Iš rugsėjo 23 į 24 d. naktį Pursiduodnmas 2 flatų, po UKIVBR8AL RESTAURANT
A. A. Norkus, Savininkas
ties Perlojos kaimu Merkio 6 kambarius, šiltu vandeniu
upėj nuo krašto nutrūko du (apšildomas, dviejų
mašinų
Gardus ir sveiki valgiai,
sieliai, kuriuos
savo puį.
Kuriuos lenkai
.
pu- garadžius.
..... - • Turi
— - parsiduoti
,
itūR ir
,
patarnaaėj sulaikė. Del sielis grąžini-;trumpą laiką. Raina labai,
“R.” prieinama. Savininkas ant vie;
mo dar nesusitarta.
750 West 31 Street
tos.

ĮATYDŽIAI PERSKAITYKIt TE BIZNIERIŲ BARGENUS

2804 SO. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette 5788-5714

1924 — 48 Court
Cicero, Hl.

Arti South Halsted Street
Chicago, Hl.

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE
Loans A Insurance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
lotus. Farmas
Blanlua visokios rųšies
Nėra skirtumo
Apielinkės Ir kur yra Ir kais yra.
Perkam notas 2nd morgago ir pa
rūpinant 1, 2nd morgage lengvoms
išlygoms.
Teisingas Ir greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

