
Katalikai paaaullonya turi kilni) ni- 
davln|, — Jneitl J Šeimynai Ir J Tl- 
■uomenf Krlsta.ua mokslą, atnaujinti 
įmonių dvasią. Jėzaus Širdies vleipa- 
tavtmaa milijonų Širdyse — tai musų 
užduotis. “Draugas” padės Jums tą 
apaStaiavlmo darbą atlikti. Užtat, 
skaitykite ir platinkite “Draucą.**
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tallklika* draugijas, sąjungas, para* 
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KINIEČIAI KARŠIA ĮSIBROVUSIUS 
MANDŽIM BOLŠEVIKUS

MASKVA ATSISAKO PASIKEISTI
KALINIAIS; PRIEŠINGA TAIKAI

PARODOMA SUSISIEKIMUOSE PAŽANGA
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Makedonai Radikalai Ir Vėl Žudo Priešus; Ju
goslavija Išjudus Prieš Italiją

&
i !

SAKOMA, BOLŠEVIKAI 
ATBLOKŠTI

MAKEDONAI RADIKALAI 
IŠNAUJO VEIKIA

TOKYO, spal. 19. — Iš Ma- 
ndžiūrįjos gauta žinių, kad Ki
nijos kariuomenė atbloškus 
atgal iš Sungari paupio besi-

SOFIA, Bulgarija, spal. 19. 
— Makedonai radikalai, kurie 
kovoja būk už Makedonijos 
laisvę ir kurių vadu yra Ivan ; i ig

briaujančių bolševikų kariuo- Michailov, išnaujo pakilo žir
nienę. Sakoma, bolševikai jau 
apie 100 mailių buvo įsibrio- 
ve.

KRUVINI MŪŠIAI MAND- 
' ŽIŪRIJOJ

TOKYO, spal. 18. — Iš Ma- 
ndžiūrijos pranešama, kad Su
ngari paupy, šiaurinėj Man
džiūrijoj, kur kiniečių kariuo
menė sulaikė raudonosios ru
sų kariuomenės briovimųsi, se 
ka kruvini mūšiai.

Bolševikai įsibriovėliai at
bloškiami su. dideliais nuosto
liais. Siunčiama ten daugiau 
kiniečių kariuomenės ir orlai
viai.

MASKVA NENORI PASI
KEISTI KALINIAIS

BERLYNAS, spal. 19. — 
Vokietijos valdžia tarpinin
kauja tarp Maskvos ir Kini
jos. Kad sumažinti tarp abie
jų šalių nesutikimus, Vokieti
ja abiem pusėm pasiųlė pasi
keisti kaliniais.

Iš Kinijos dar negautas at
sakymas. Bet Maskvos vald
žia tam kalinių pasikeitimui 
griežtai pasipriešino. Sako, 
todėl, kad Kinija visas laikas 
nepildanti savo pasižadėjimų. 
Taigi, Maskva yra priešinga 
taikai.

Bolševikai Rusijoj ir Sibe- 
rijoj turi areštavę apie 2,500 
kiniečių.

KINIJOS KARIUOMENĖ 
UŽSIIMA PLĖŠIMAIS

SHANGHAI, spal. 19. — 
Sukilusi prieš valdžių kiniečių 
kariuomenė užsiima papras
tais plėšimais. Sukilėliai api
plėšė \Vuwu miestų. Svetim
šaliai pasprūdo į Britų karo 
laivų.

IŠRASTA PRIEMįONINE 
GUMA

GENEVĄ, spal. 19. — E. 
Kleiber, chemikas iš Basle, iš
rado kaip gaminti priemoninę 
gumų ir savo išradimų jau už
patentavo. Gumos gamyba e- 
santi labai pigi ir gumos ko
kybė puiki.

Čia atvaizduojama, kaip Amerikoje ei na pažanga susisiekimuose. Parodoma se
novės raitelis indionas, senovės automobi lius ir dviratis. Pažangos žiedu mūsų lai

mia jie nušovė vienų bulga- kais yra nauJovinis orlaivis. Vaizdelis yra iš Amerikos susisiekimų pažangos parodos 
rų politikų ir sužeidė kitų. Jie • ^os Angies į, ,n .___i, :---- ------ ,----------- ________ *.■— ■

dyti savo priešus.

grųsina atlikti daugiau žmog-j PIETŲ-AFRIKAI ISP£- 
žu^Hų. ! JW|A|

VATIKANO MIESTE VAL
DINIŲ YRA 530

JUGOSLAVIJOJ SUJU
DIMAS

BELGRADAS, Serbija, spa 
lio 19. — Jugoslavijoj nepa
prastas sujudimas prieš Ita- 
lijų. Istrijoj, einant teismo iš
sprendimu, sušaudytas vienas 
slovėnas studentas, kurs pri
pažintas kaltu už fašisto nu
žudymų.

Serbai šaukia, kad Italija 
tuo būdu ruošia naujų pasau
lio karų.

JOHANNESBURG, Pietų 
Afrika, spal. 19. — Uždarant 
šalies kongresų, Bloemfontem, 
ministeriu pirmininkas gen. 

: Hertzog kalbėdamas įspėjo 
gyventojus, kad į 18 mėnesių 
šaly gali užsiraukti šiajidieni- 

i nis gerbūvis. Gali -šalį ^alies- 
4ti apsiniaukusios dienos, nes 

žmonės perdaug išlaidžiai gy
vena.

KARDINOLO HAYES GA
NYTOJAIS LAIŠKAS

MACDONALD APIE 
TAIKĄ

TORONTO, Kanada, spal. 
19. — Britanijos ministeriu 
pirmininkas MacDonald kalbė
damas valstybiniam pokyly į- 
žymiuosius svečius užtikrino, 
kad apie pavasarį pasauly bū
sianti įvykinta pastovi vals
tybių taika ir po to apie ka
rus negalėsiu būt nei kalbos.

NEW YORK, spal. 18. — 
Pirm išvyksiant į Romų Jo 
Eminencija kardinolas Hayes 
paskelbė ganytojinį laiškų, at
kreiptų prieš nepadorių kny
gų ir laikraščių skaitymų.

KINIJOS VALDŽIA MAL
ŠINA SUKILĖLIUS

SHANGHAI, spal. 19. — 
Kinijos tautininkų valdžia iš
sprendė visomis priemonėmis 
numalšinti sukilusius militari- 
stus vadus. Siunčiama kariuo
menė, kuriai vadovaus patsai 
valdžios tarybos prezidentas 
gen. Chiang Kai-shek.

RYTUS PALIETĖ ŠAL
TAS ORAS

MIRĖ PEORIA DIOCEZIJOS
VYSKUPAS E. M. DUNNE

PEORIA, III., spal. 18. — 
Vakar vakare kaip 9.45 mi
rė šios diocezijos vyskupas 
Edmundas M. Dunne, kurs 
šioj dioeezijoj 20 metų vysku
pavo. Ilgas laikas sirguliavo. 
Praeitų šeštadienį pavojingai 
susirgo ir ant rytojaus perke
ltas į ligoninę.

Velionis buvo gimęs Chica
go, Švenčiausiojo Vardo para
pijoj, vasario 12, 1864 metais. 
Mokslus ėjo Šv. Ignacijaus ko
legijoj, Niagara Universitete, 
Belgijoj, Francijoj ir Romoj. 
Kunigu įšventintas 22 metų 
amžiaus lankant Grigoriaus | 
Universitetų Romoj, 

i Vyskupu konsekruotas 1909;

m. Pirm to keturis metus bu
vo Chicagos arkivyskupijos 
kanclieriu.

Velionis vyskupas yra daug 
pasidarbavęs Bažnyčios jr 
žmonių gerovei.

Velionio vyskupo laidotuvės 
įvyks ateinantį antradienį da
lyvaujant. Jo Eminencijai Ką- 
rdinolui Mundelein, Chicagos 
Arkivyskupui. Bus skaitlin
gas kunigijos suvažiavimas. -

Sekmadienį 3:00 popiet vy
skupo kūnas bus paimtas į 
Šv. Marijos P. katedrų, kur 
išbus ligi laidotuvių. Kaip 
9:30 antradienį katedroje pra
sidės gedulingosios pamaldos.

ROMA, spal. 19. — Vatika
no Miesto — Popiežiaus val
stybės — gubernatoriaus pa
rėdymu atlikta tos valstybės 
gyventojų surašymas ir atras
ta 530 valdinių.

CHICAGOJE
Civilinis inžinierius 

kaltinamas
Mrs. Marie Gamble, našlė, 

nesenai buvusiam Chicago mie 
sto civiliniam inžinieriui Ja
mes Cohn iškėlė papirki
mų ėminių. Mrs. Gamble sa-
kosi jinai pati sukolektavusi Rugsėj0 29 d. prof. dr. Stft- 
ir inžinieriui įdavusi 2,250 do- Syg Šalkauskas, Vyriausias A-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
PROF. DR. ŠALKAUSKIO 
PASKAITA STUDENTŲ 
ATEITININKŲ KONFE

RENCIJOJE TURĖJO 
NEPAPRASTO REIKŠ 

M1NGUM0

SAVININKAS PASAMDĖ 
KITĄ ŽMOGŲ, KAD PA

DEGTŲ TROBAS

Tame skaičiuj389 ita
lai, 118
francuzų^ 5 vokiečiai, 2 ispa
nai ir po vienų — norvegas,> k™! nuo norinčių gauti mie-1 teitininkų Vadas studentų a 
austras, olandas ir abisinietis.

IŠGYDYTA 17 RAU- 

PUOČIŲ

SEKRETORIUS STIMSON kytų gy dytojų 
BUS DELEGATU j --------

stiškus darbus. Cohn tai mo- teitininkų konferencijoje lai- 
teriskei esųs sakęs, kad jis už paskaitų “Ateitininkų ide- 
pinigus galįs parūpinti darbo i oiogjja įr josios realizavimas 
bile kam. (gyvenimo praktikoje.” Pas-

Kadangi pinigai sumokėta, ,kaįta buvo kupina gilių ir ak
tualių minčių. Jos stilius buŠUVA, Fiji salos. - darb« negauta’ Mra’ Gara

, ». .... ble pakilus veikti,
kogai raupuocių prieglaudoj, 1
kur darbuojasi katalikų Se-j " ‘ ~ -
serys vienuolės, 17 raupuocių' rurg^ ap pro C ją iVo išklausyta su tikru atsidė- 

’ išgydyta ir paliuosuota. Pa- Chirurgų suvažiavime Chi-Jimu ir isaukė visuotinį entu- 
I liuosuotiems nurodyta, kad cagoj pareikšta, kad prohibi- i ziazmų ir pritarimų.
'jie kas trys mėnesiai aplan- cijų vykinti nevyksta ir nėra’ prof. Šalkauskis šioje

vo vaizdus, drųsus ir suges- 
tionuojųs jaunuomenę. Ji bu-

Rugsėjo mėn. 9 d. iš ryto 
nežinomi piktadariai piL Kle
mkos Igno, gyv. Ridikišfcaų 
km., Panemunėlio vai. padegė 
tvartų ir daržinę. Kvotrts ke
liu nustatyta, kad Klemkos T- 
gno trobos buvo apdraustos, 
ir kad gautų apdraudimo pre
mijų sumanė įvykdyti trobų 
padegimų. Tam reikalui Kle
mka pasamdė pil. Valiulį už 
100 litų atlyginimo, kad jis 
niekam nepastebint padegtų 
trobas. Valiulis eidamas pa
degti trobas buvo apsirengęs 
moteriškais rūbais. “R.”

savo

AVASHINGTON, spal. 19. 
— Patirta, kad karo laivynų 

'mažinimo konferencijoje, įvy- 
Įksiančioje Londone ateinančių 
Į metų pradžioje, vyriausiuoju 
' delegatu bflsiųs valstybės se
kretorius Stimson.

NEW YORK, spal. 19. — 
Rytines valstybes staiga pa
lietė šaltas oras ir vietomis 
buvo pradėjęs rodytis snigu- 
liavimas.

50,000 DOLERIŲ PLĖŠI
KAMS TEKO

MILIŪNAI DOLERIŲ 
PELNYTA

NEW YORK, spal. 19. — 
Šių dienų prohibicjos agentų 

1 puolimais Atlantiko pakraš
čiais sutriuškinta didelis svai
galų šmugeliavimo ir pirkly
bos trustas, kurs milionus do
lerių pelnydavo. Sakoma, kai- 

’kurios bankos toms “operaci
joms” duodavo aukštų kredi- 

’tų.

IŠNAUJO IŠRINKTAS 
PREZIDENTU

PERU, Ind., spal. 19. — 
Plėšikai užpuolė ir apiplėšė 
/ia First National bankų. Pa
grobė apie 50,000 dolerių.

.vilties jų įvykinti. paskaitoje nurodė, jog ateiti-
i Be to, Dr. Martin iš Phila-■nįnkai turi būti ir ideologi- 
jdelphijos pareiškė, jog atati- njaį susipratę, ir tvirtai susi- 
j nkamai vartojamas alkoholis organizavę ir nenuilstamai 
j yra naudingas sveikatos at- veiklūs. Pirmoje eilėje susi- 
i žvilgiu ir palaiminimas. Bet darytį gilių, skaidrių ir siste- 

ROMA, spal. 18. — Spalių liga ir didelė nelaimė, kas al-minga ideologijų, paskui tvi-

AIRIAI MALDININKAI 
ŠVENTOJO TĖVO AU

DIENCIJOJE

NUŠAUTAS PER LANGĄ• '• >
Rugsėjo 27 d. Alvite, Vil

kaviškio apskričio, per langų 
revolverio šūviais nežinomų 
piktadarių nušautas Lachneris 
Gustavas, o žmona Emilija 
lengvai sužeista. “R. T

15 d. popiety Šventasis Tėvas koholį vartoja be saiko. 
Pijus XI audiencijon priėmė 
skaitlingų airių maldininkų 
būrį. Maldininkų priešaky bu-1 
vo monsign. Hagan, Airių Ko
legijos Romoj rektorius.

;rtai ir nenugalimai susiorga
nizuoti, pagaliau šauniai pri
sirengusiems stoti į kovų su 
decbristianizacįja Lietuvoje ir

100 METŲ SUKAKTUVĖS

Apiplėštas konsulio 
pagyvenimas

Turkijos, Nikaraguos ir Co- kurti didingų krikščioniškųjų 
sta Rica valdžių konsulis Chi- (civilizacijų, 
cagoj, Berthold Singer, nuke-l Gerb. Vyriausiajam Vadui 
ntėjo nuo plėšikų. Į jo pagy- kalbant jaunųjų studentų šir-

I M f Iirn7~ū n ! veninių Belden—Stratford vie dys virpėjo tvirtu pasiryžimu
L * i’ 8pa ’ 7,” 7 «buty anų dienų jam nesant idėjos žygiui ir kovai su ne- 
Lapkncio 1 dienų Mobile įgjkrau8tė plėšikai ir teisybe ir melu. Prof. Šalkau
ocezija minės 100 metų suka
ktuves. f iškilmes žada suva- 

jžiuoti daug aukštosios dvasi
škuos.

išnešė 39,000 dolerių vertės 
brangenybių.

Mobile diocezijų valdo vys
kupas Toolen.

KARDINOLAS HAYES 
IŠVYKO ROMON

Automobiliaus užmuštas 
advokatas

Michigan gatvėje pravažiuo 
jančio automobiliaus užmuš
tas Chicagon atvykęs italas 
advokatas Artūro G. Schoul.

skio paskaita at-kų konferen
cijai turėjo tokios pat reikš
mės, kokios turėjo K. V. C. 
kon-jai Vysk. Paltaroko pas
kaita. “R.”

ŽEMĖ UŽGRIUVO DAR
BININKĄ

TORONTO, Kanada, spal. 
18. — Amerikos Darbo Fede
racijos suvažiavime preziden
tu išnaujo šeštuoju kartu iš
rinktas Wm. Green.

NEW YORK, spal. 18. — 
Jo Eminencija kardinolas Ha- 

Įyes, New Yorko arkivyskupas,

Prokuroro policija veikla
Valstybinio prokuroro Swa- 

nson policija dažnai puola ga-
išvyko Romon aplankyti Šve- mblierių vietas ir atlieka daug 
ntųjį Tėvų areštavimų.

Rugsėjo 25 d. 3 vai. p. p. 
Laisvės Al. ties 31 Nr. dir
bant kanalizacijos darbus že
mė užgriuvo darbininkų J. TJ- 
lozų, kuris kitų išgelbėtas vi
sai nenukentėjęs. “R.’

PRAŽUVO SU 60,000 
DOLERIŲ

NEW YORK, spal. 18. — 
Pražuvo Brinks Express Co. 
vežėjas R. H. Gallagher ir 
60,000 dolerių. Šarvuotas au
tomobilius atrastas tuščias.

Astuoniuose Shubert teat
ruose Chicagoj šiandie vaka
re žada streikuoti muzikai ir 
patarnautojai.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Vakare šalčiau; ne
pastovus oras; gali būt lie
taus.

PINIGŲ KURSAS

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

Krlsta.ua
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u DRAUGAS
Ueln* kaadton, Makyru* sekmadienine

PRENUMERATOS KAINA: Metama — *«.••. Pa
sai lietų — *3.60. T rimą Mėnesiams — *2.00, Vienam 
Mėnesiui — 7 6c Europoje — Metama *7.00. Pusei Ma
to* — *<-••. Kopija ,«3o.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų neffrą- 
Maa, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam 
tikslui palto kenkiu.

Rečaktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 vai. 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki &

vai. po piet

“DRAUGAS”v
UTHUANIAN DAILY FRIEND

r-ubltbked Daily, Except Sunday. 
SOBaClMPTIONS: One Tear — *8.00, Slx Months

— *3.60, Tbree Months — *2 00. One Month — 76e. 
Kurope — One lear — *7.00, 81x Months — *4.0*. 
Copy — .08c.

Advertlslng m "DRAUGAS" brlngs best vesulta 
Advertlslng rates on appUcation.

. “DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago.

‘ RAUDONASAI ’ ’ IMPERIALIZMAS.

D R X O O X S Sešfadienis, Spalio 13 3., 1923

Maskvos priklausomybe. Bet su tuo bolševi
kų propaganda Kinijoj neužsibaigė. Nežiū
rint pasirašytų sutarčių, draudžiančių vesti 
revoliucinę agitacijų viena kitos teritorijoj, 
bolševikai visvien konspiravo prieš Kinijos 
vyriausybę.

Bolševikai ne vien konspiruoja prieš Ki 
nijos vyriausybę, bet jie siekia paimti sa
vo kontrolėn gelžkelius, einančius Kinijon 
šimtus mylių ir kontroliuoti su savo kareivių 
ir policistų ant kiniečių žemės pagalba.

Tai būtų tas pats, jei anglai ar kas ki
tas kontroliuotų savo kariuomenės pagalba 
gclžkelį tarp Chicagos ir New Yorko. Tai yra 
imperializmas pilnoje to žodžio prasmėje. O 
tuo tarpu bolševikų vadai garsiausia ir veid
mainingai šaukia prieš kitų “imperializmų”. 
Reiškia, patys muša ir patys rėkia. Tai jų 
taktika.

Kada Amerikos marineriai gynė Ameri
kos piliečių gyvybę ir nuosavybę Kinijoj lai
ke tų pačių bolševikų sukeltų riaušių, jie 
šaukė nesikišti į Kinijos reikalus. O dabar,

ĮVAIRĮJS STRAIPSNIAI
NEPAPRASTOS SUKAKTU-sakys. Jam belaukiant sugedo^ 

VES. telegrafo aparatas. Tad Edi-]
—— ■ šonui ten ir pasitaikė puiki 1

Spalių 21 dienų visoj šaly , proga, kadangi tik jis galėjo ’
ir užsieniuose minimos 50 me- aparatų pataisyti. Pakviestas 
tų sukaktuvės, kaip išradėjas jis tai tuojaus atliko ir pelnė i 
T. A. Edison išrado elektri- ofiso viršininko vietų su 300 
nę šviesai lemputę. dolerių algos į mėnesį. Tais1

Sis Edisono išradimas yra laikais tokia alga buvo kara--, 
vienas garsiausių pasauly, liška. Turėdamas pinigu, jis 
Nes šiandie visam kulturin- 'ėmėsi išradimų.
gam pasauly naudojamos! .
šviesai tos elektros lemputės.1 KATALIKŲ ŠVIETIMO SA

VAITE.Amerikoj kiekvieni namai, 
naktimis gatvės elektra skais 
čiai nušviečiama, ačių sako
mam Edisono išradimui.

Tas sukaktuves visoj šaly 
minėti ir patį "išradėjų pa
gerbti per visų praeitų vasa- i savaitė šįmet bus minima 

kada raudonasai imperializmas veržiasi su darbavosi sudarytas SaUes, lapkričio 11 ligi 17 d. Tai

Šalies Katalikų • Gerovės' 
Konferencijos Švietimo de
partamentas paskelbė, kad A- 
merikos Katalikų Švietimo

kariuomenės pagalba užimti Kinijos gelžke
lius, raudonieji dėl to tyli. Jiems imperializ
mas, matomai, yra pakeliui bile jame yra 

raudonojo” įvairumo.

“Raudonuoju” imperializmu yra vadina
mas bolševizmas, kuris nepasitenkina tuo, kų 
yra pagrobęs, bet siekia ir daugiau valsty
bių praryti.
- Kadaisia bolševikai ginklu rankose ėjo 
Lietuvon, kad pasmaugus jos nepriklausomy
bę ir prasiskynus sau kelių į vakarus. Tam 
žygiui nepavykus, bolševikai savo tikslo ma
no atsiekti propagandos keliu. Jie tonus savo 
šlamštų Lietuvoje išplatina, daug pinigų iš
leidžia savo agitatoriams išlaikyti, tačiau tas 
darbas jiems nesiseka.

“Raudonasis” imperializmas mano turįs 
tok’ų gerklę, kad ne tik Lietuvų, bet visų pa
saulį kada nors galės praryti. Turbūt nera
si to krašto, kur jie nekeltų triukšmo, nekur
stytų darbininkų, nesėtų keršto sėklos. Ir a- 
merikiečiai vis labiau pradeda įsitikinti, kad 
ir Am koj bolševizmo akcija yra gerokai 
praplė .-ta, kad ir čia tasai imperializmas no
ri savo nepasotinamų apetitų tenkinti. Čia iš
laikoma bolševikiškoji spauda. įvairiomis 
kalbomis; kur tik atsiranda nesutikimų tarp 
darbininkų ir darbdavių, jie pirmieji stoja į 
darbų, kad tuos nesutikimus pavertus riau
šėmis ir sistematingai ruošus dirvų revoliu
cijai.

Bolševizmas savo kruvinus nagus leidžia 
ir į Kiniją. Ačiū bolševikų revoliucinei pro
pagandai ir Sovietų valdžios imperialistiniam 
ftgresiviškumui, Kinija ne vien didelį vidaus 
krizį pergyvena, bet ir į karų su Rusija į- 
traukiama.

ĮCol prisitaikė prie kiniečių republikonų 
valdžios, jie sakė ginų jų nuo kitų imperia
listinių valstybių agresivumo, bet kai įsigy
veno, Kinijos vyriausybė bolševikų agentus 
visai turėjo išvyti, kad visai nepapuolus po

NUSIGINKLAVIMO KONFERENCIJA.

Nusiginklavimo konierencija įvyks sau
sio mėnesy, 1930 m., Londone. Pakvietime 
konferencijon Didžiosios Britanijos vyriausy
bė pažymėjo šiuos punktus: 1) taikos sutar
tis; 2) lygumo principas bus įvykintas 1936 
m. kiekvienoje kategorijoj; 3) sumažinimas 
karo laivų skaičiaus; 4) visiškas submarinų 
panaikinimas. Pakvietime pažymėta ir tas, 
kad jokio susitarimo be visų kviečiamųjų 
valstybių konferencijos negalės būti. Pran
cūzijos spauda dėl tos konferencijos gana 
pesimistingai ir abejingai atsiliepė. Italijos
laikraštis “Giornale d’ Italia” pranašauja, j prezidentas Hoover. Taitp pat 
kad. Prancūzija ir Japonija parems Italiją, tenai bus ir patsai išradėjas 
kuri stovi už submarynų palaiky^nų^Jnugti- 
nių Valstybių vyriausybė ir visuomenė gana 
nuoširdžiai parėmė MacDonaldo taikos planų.

komitetas. Paskiau įvąiriuose 
miestuose iškelti komitetai. 
Sukaktuvės angliškai užvar
dintos “Ligbts Golden Jubilee 
(šviesos Aukso Jubiliejus).

Spalių 21 d. iškilmės bus 
įvairiuose miestuose,

bus devintoji paeiliui ka: 
metai minima savaitė.

Sakomas Švietimo departa 
nientas, kaip kas metai, taip 
ir šįmet turi pagaminęs Švie-
timo savaitės minėjimui pro- 

net ir i gramų, kuri katalikų mokyk- 
užsieniuose, kur išradėjo var- lų viršininkams veltui pasiun
du miestų gatvės pavadina
mos arba jo atminčiai dar už

čiama. Programa apima kiek
vienų savaitės dienų. Kiekvie-

gyvos galvos paminklai stovi. į nai dienai yra nustatyta dis- 
Bet didžiausios ir puošniau- Į kusijų tema. 
sios iškilmės bus Dearborn t Pavyzdžiui, lapkričio 11 i 
šalę Detroito, Mich., kur an- dienai, pirmadieniui paduota 
tomobilių gamintojas Fordas, štai kokia tema: 
didelis Edisono gerbėjas, jo “Patriotizmo diena — siu-
atminčiai pastatydino Tech
nologijos Mokyklų. Tenai ap
silankys ir prakalbų sakys

Mirė Peoria vyskupijos vyskupas Edmund 
M. Dunne, sulaukęs 65 m. amžiaus.

loma kadir toki pašnekesiai: 
Katalikų Mokyklų Patriotiz-1 
mas; Atatinkama Vėliavai' 
Pagarba; Religinė Pakantai 
Brangintinas Paveldėjimas;

Edisonas. Pilietybė — Aukščiausia ir
Edisonas yra genijus ir re- Didžiausia Tautos Dovana, i 

tai pasitaiko, kad genijai už Obalsis: “Katalikų Tiesa ir 
gyvos galvos butų pagerbia- Tikrasis Patriotizmas yra 
mi. pilnam Akorde”.

Kaip visi tos rųšies žmonės, į Kitoms dienoms yra kito-
Velionis vyskupas buvo vienas iš plačiai kaip ir Edisonas buvo netur-lkios programos

žinomų ir veiklių vyskftpų, kuris daug nu
sipelnė Katalikų Bažnyčiai ir žmonių gerovei. 
Jam vyskupaujant Peorijoj per dvidešimts 
metų, diecezija išaugo įvairiais žvilgsniais. 
Pristatyta daug naujų bažnyčių, mokyklų ir 
kitokių katalikiškų įstaigų. Ypač labdarin
gieji darbai velioniui vyskupui rūpėjo. Tai 
buvo tikras našlaičių prietelis ir globėjas.

tėlis, kol ėmėsi miklinti sa- j Tomis ruošiamomis kas 
vo talentą. 1869 metais, ty. metai Švietimo Savaitėmis
dešimts metų pirm išrasiant siekiama dvilypio tikslo. Pir-
elektros lemputę (incande-i miausia visiems kitatikiams 
scent lamp), jaunas Edisąnas norima kuovaizdžiausiai įro- 

!iš Bostono nuvyko į New' dyti, kad katalikų mokyklos

Senatorius Sbeppard iš Texas valstybės 
inešė senatan bilių, sulig kuriuo girti būtų 
taip pat areštuojami, kaip ir alkoholinių gė
rimų pardavėjai. Jei tas bilius praeitų, patys 
senatoriai Vašingtone turėtų bėdos.

LIETVIŠKAI
Radio Programas

PER RADIO STOTĮ

WHFC
228:9 meters or 1310 kilocydes

NEDUOS VAKARE
Nuo 9 iki 10 vat vak.

KETVERSfl VAKARE
Nuo 5 iki 6 vai. vak.

Programų Duoda

JOS. F. SUDRIK
INC.

RADIO KRAUTUVE 

3417 So. Halsted St.
t: ■

Kurioj parduoda visus gerus Standard 
Radios: Majestic, Zenith, R. C. A. Ra
diolas, Spartan, Atwater Kent, Howard, 
Victor ir t.t.

Telefonas BOULEVARD 4705

E

Yorkų. Turėjo vos keliolikų Amerikoj yra reikalingos, kad šams fanatikams, kurie kata-| Katalikų jaunimas, katalikiš- 
centų, buvo įsiskolinęs. I tose mokyklose jaunimas mo- likus ir katalik4 mokslo įs- 1

New Yorke jis ieškojo dar-' kinamas ne vien katalikų tie- taigas kovoja.
bo grafo ofise. Jis pakliuvo į, sų, bet patriotizmo, ištikimy- i Antra — darbuojamasi ka-
Oold and Stock Telegrapli bės šaliai, gerbti konstituci- 
Co. ofisų, kur buvo telegra- jų, įstatymus ir visas valsty- 
fas operuojamas. Ten laukė, bines įstaigas. Tuo budu at-

talikų visuomenę paraginti, 
kad katalikai tėvai savo vai
kus leistų mokintis į nuosa-

' ką jam ofiso manadžeris pa- remiama tiems visiems prie-1 vas katalikiškas mokyklas.

koše mokyklose auklėjamas, 
yra toli patriotingesnis ir ša
liai ištikimesnis už nekatalikų 
jaunimų.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”.

Stasius Budavas.

AŠ NEKENČIU VYRŲ...
NOVELĖ.

j(Tųsa)

Agnietė sėdos. Vieno ir antro širdy 
gimė greitai naujas geismas... Geismas, 
kuris dažniausiai kyla palaidos dvasios 
ir patižusio būdo subjektuose...

Slinko kaitri valandėlė... Leonardas 
ėmė valgyti ir kažkaip keistai šypsojos... 

‘Agnietė jį gerai suprato..
— Agniete, ko tu taip bijai, arčiau 

įlink... Nebijok, Viktorija dar greit ne
parvažiuos...

— O jei parvažiuotų...
— Eik jau, nekalbėk...
Dar kelios minutės... Leonardas sku

biai pavalgė. Jis prislinko arčiau jos ir 
užklausė:

— Na, sakyk, Agnietė, kas pas ta
ve naujo... Juk mes jau seįnai beknlbė- 
jom...

— Senai, s»enai, man vis atspėjamo 
laiko nebuvo...

— Ot tai dabar pasikalbėsim. Juk 
tu šį vakarų neužimta.

- Ne...
— Na, puikiai — staigiai ir nesupin

tais kalbos šuoliais šokinėjo Leonardas. 
Pergreitai gimusioj nuotaikoj neaiškiai 
padvelkė gyveninio šiukšlynės kvapas.

Kambaryje pilna šešėlių.
— Agnietė!
— O kas?
— Tu manęs nebijai? — nešvariai jis 

šyptelėjo.
— O ko aš tamstos bijosiu...
— Taip visuomet kalbėk, Agnietė... 

Man tokia tinka... O dabar nebijai — Leo
nardas staiga apipynė jos kaklų.

Agnietė nieko nebeatsakė.. Dar minu
tė ir ji lengvai nusviro prie jo... Baisiai 
aistringos minutės... Malonus dvelkimai 
persunkti žemiška laime... 0 sugežęs 
kraujas taip palengva ir tiesia miglotas 
mintis.

— O jei aš pasakyčiau, kad tave my
liu — staiga jis paklausė- ir nuraudo — 
kų tų, Agnietė, tuomet, kų, sakyk?...

— Aš nežinau kų sakyti... — vai- l 
kiškai ntsnkė ir dar tvirčiau prie jo pri

sispaudė...
Užpakaliniame kambaryje pasigirdo 

tylūs, tylūs žingsniai..
— Klausyk, kas ten vaikščioja. Eik, 

pažiūrėsi... — kiek išsigando Leonardas.
— Nebijok, aš visas duris uždarinė- 

jau...
Žingsniai nutilo.
Širdys plakė smarkesniu tempu... Jos 

galvoj dar neišspręstas atsakas... Sakyti 
jam kų( ar ne...

Stipriau apkabino jo kaklų ir taip 
baisiai norėjo, kad jis pirma pradėtų..

Staiga atsiveria durys ir prieš juos... 
Viktorija...

— Leonardai!
Abu pašoko...

7.
Gyvumu sutirštįnta gegužinė.
Skysti dūdų garsai zirzia kažkokį 

valsų...
Viktorija ir dar kažkas sėdi bufete. 

Netoli ir Leonardas.
— Dovanokit už mano akiplėšiškų at

virumų, kode? p. Viktorija tokia nusimi
nus? — kažkokios įstaigos elegantiškas 
vyresnysis sekretorius klibino Viktorijų

Buvo staigus klausimas — reikėjo 
prie to artimesniais lai-ptais kopti. Paga
linus ji susigriebė nupinti paprasčiausių, 
o gal jau ir visai nudilusį sakinį:

— Žinai, p. Petrai, ne visose valan
dose linksmybių deivės žmogų lanko...

Jis griebėsi nematomo kablelio — 
nepertraukė pradėtos minties:

— Ar-gi p. Viktorijai čia nelinksma.
Trumpas lūkesys.
— Čia? Hm! Kaip čia dabar tams

tai pasakius... pradėjo ji.
Jis tiriamai į jų subedė savo miestiš

kas akis ir stengėsi vyriškai kokietuot. Ji 
tęsė:

— Bet tai tik linksmumo skraistė, 
po kuria Dievas žino kas slepias...

Išsitempė naiviškos kalbos gyslelė.
— O vistik būtų įdomu žinoti tas 

slėpinys?..
— Sunku pasakyti..
— Vadinas tamsta manimi nepasiti

ki? — perstaigiai jis įsišoko ir įtariamai 
pasižiūrėjo į jų... Jos lūpose suplasdė-jo 
paprasta, bet giliu įsižeidimu persunkta 
šypsena..

— Tamsta, kaip matau, mane nori

pastatyti tarp Schilės ir Charibdės...
— Labai, atsiprašau, p. Viktorija, 

malonėkite nesupykti, to aš visai neturė
jau minty — jis rados kiek susirūpinęs ir 
tamsumoj, akimirksny, niekam nepaste
bint, vikriai pabučiavo jos rankų.

Viktorijai tiko...
— Nebūkite toks jautrus p. Petrai. 

Daugiau nebjudinkim tos temos...
Valandėlę nutilo. Dabar Petras vi

sai aiškiai suprato perdaug ir labai ne
mandagiai išsišokęs... Tačiau palengvėlė 
abiejų nuotaika ėmė taisytis...

Valsų baigė. Kažkas šūktelėjo ratelį. 
Niekas nepritarė.

Netrukus orkestras vėl griežė. Petras 
atsistojo ir maloniai jai linktelėjo. Ji 
sutiko.

Pradėjo suktis. I>nr aštresni jausmai 
ir geismai įsmigo jaunystės troškuliu jų 
virpančiose širdyse... Visiems pažįstamo 
karščio žarijos pasipylė sieloe pakampėse 
ir naujos prašvaistęs ištiesė šviesius a- 
kiračius... Sukos, sukos, sukos...

— Atsiprašau, p. Viktorija, ar tam
stai nesunku..

(Bus daugiau)

t
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Prašau į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

Kaip buvo Chicagoj įsteigta
Perkūno “žinyčia” ir kas 

iš to išėjo.

Laisvamanybės laiku, kele
tas metų atgal, Chicagoj bu
vo įsikūrus lietuviška pago- 
nizmui platinti “vaidylų bras

ta i negali “vaidetėmis” bū
ti ir “šventos žinyčios” čiu-, 
pinėti. Bet mergaitės tokios 
zabovos nenorėjo, tat kreip
tasi prie mamų.

Didžiosios iškilmės buvo su
rengtos masonų kirkužėj prie 
North Avė. Susirinko apie 
poras desetkų vyrų ir mamų, 

i kurios naktiniais drabužiais , 
j apsirengusios ir baltomis pa-. 
klodėmis apsigaubusios apie 
Krosnos tilto akmenį tūpčio
jo, mėgindamos nuduoti vaidi
lutes, o vyrai susėdę pypkes 
rūkė ir akimis gaudė kiekvie- i 
nų “vaidilučių” krutėjimų, j

Gudrusis “brolis”, už taipj
tva”. Jai priklausė seni “pie-!Puiki'l iškilmi’» surengiimį,, 

i vienbalsiai tapo išrinktas 
i“krivų—krivaičiu”.

Per laisvamanių spaudų ta Po visl} i§kilmilJ ir «vai(Jį
‘vaidvla’ adorkota: rengta nak

menys ir piemenės”,

LINCOLNO KAPAS BUS REMODELIUOTAS. trukumų Arizonos valstijos ! 
vyriausias teismas padarė tų , 
įstatymų beverčiu. Per 19231 
m. Nevada, Montana ir Penn- 
sylvanija įvedė senatvės pen
sijos įstatymus 1925 m. Wis- 
consin, 1926 m. — Kentucky, 
1927 m. — Colorado ir Mary
land, 1929 m. — California, 
Minnesota, Utah ir VVyoming.

ĮVAIRENYBĖS.

lučių” tupčiojimo, Krosnos 
tiniui išvažiavimai į miškus ,tįp0 akmuo su didelė pagar- 

zuikėms gaudyti ir jas my- ba, pavožojimu, giesmėmis ta-
luoti, o žiemų susėję namų ru-į p0 nuiydėtas į kirkužės rūsį
sy blusas vieni iš kitų gaudy 
davo.

į viai nepaprastai nustebinti 
Išiuo netikėtu atradimu. Ne- 
I trukus kasinėjimo darbai bus 

Nepaprasta ištikimybė. |tęsiami toliau, dalyvaujant
Vokietijos pilietis Jokūbas !lnusll Švedų archeologams.

Švarcas, būdamas 26 metų am
žiaus, emigravo į Amerikų.

pareiškė
LABDARIŲ CENTRO 

VALDYBAIšvažiuodamas jis 
savo sužieduotinei, kad už
dirbęs Amerikoje pinigų grįš 

Beveik visi pravesti įsta-;atgal ir jų ves. Sužieduotinė 
tymai remiasi ant’gerai žino- pasižadėjo laukti.
mo “Standard Bill” senatvėj ir štai šiemet, po 65 metų. 
aprūpinimų. Net šešios vals- Švarcas, jau 91 metų am- 
tybės seka 70 metų amžiaus žiaus,* sugrįžo į Europų, kad 2350 So. Oakley Avė.
kvalifikacijas, kurios randa- išlaikyti duotų žodį. O jo su-i Ižd. Kun. F. Kudirka 
ma “Standard” biliuje. Mary žieduotinė. jau 90 metų pa- i 2334 So. Oakley Avė.
land, Nevada, Utah ir V\ yo- nelė, taip ilgai lauktoms ves- 
ming paskiria 65 metus. -tuvėms.

“Standard” bilium, aukš-Į________
gausia pensija yra $1 į diena. I Lietuvos ir švedų arcbeolo- 
jTų aprūpinimų seka Califor- gai kasinėja Apuolės piliakal- 
nija, Colorado, Maryland, nj, netoli Skuodo. Grįžęs iš
Minnesota, Nevada ir VViscon ten prof Volteris pareiškė,

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St. 
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonaitis

_____ _ sin* > I kad bekasinėjant rasti dide-
Abraono Lincolno kapas, Springfielde, lll., neužilgo bus j VVyoming skiria aukščiau- jjo Apuolės miesto griuvėsiai, 

remodeliuotas. Po remodeliavimo kapas atrodys taip kaip ^9 sumų $30 į mėnesį. Mon-Jrp() s*enoviško miesto pėdsakai 
atvaizde parodoma. Šimtai žmonių kasdien aplanko kapų to ^ana ir Utah $25, Kentucky ' jkį gįoi rastį i5Q hektaru

. ,. 'Amerikos didžiavyrio.
ir ten padėtas, be dženito!--------------------------------------
riaus žinios. Į ja u gražiai pasižymėję Lie-

į metu?. 
Astuonios valstvbės reika-

plote. Visi ekspedicijos daly-

AG IT ATOKIAI;
Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Avė.
A. Valančius

1226 S. 50 Av.. Cicero, ill.
T. Dimša

3221 Lime Street.
M. Šlikas

10555 So. State St. 
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdvba arba 
agitatorius.

Du metai atgal, viešėdamas j Ant rytojaus, valydamas ir savo dariniu, intelcl*
Lietuvoj, vienas gudruolis, iš- rūsį dženitorius, radęs tų ak-,'baliniu bei fiziniu išsiauklė- 
ėinęs is Krosnos tilto akmeni j menį, pamanė, kad tai yra iš-'j'1 u yra atk *e pę daugelio 
pranešė “broliams”, kad jis j kritęs iš kirkužės “padniurau-'rinitų auklėtojų pedagogų dė-

DEŠIMTS VALSTYBIŲ 
ĮSTEIGĖ SENATVĖS 
" PENSIJAS.

Šių metų pirmais šešiais

į lauja penkiolika metų išgy- ! įVl 
veninių valstijoj, Kentucky A 
ir Nevada dešimts metu. Vi H

ysos valstybės reikalauja, kad 1 
prašytojai butų J. A. Valst H 
piliečiai per penkiolikų metų. 1B

parveža Amerikon Perkūno kos” griešnom rankom paė^1'™, kurio P šventę dirba,; mėnesiais net keturios valsty- penkįog valstybįs (California' 
žinyčios liekanas, ir prašė su- niė jį įr išmėtė i elę, o rink- pf leda skantizmo idėjų plė- bės, būtent California, Minne-. ^jon|ana Nevada Utah ir 
rengti didelės iškilmės buvu-idarni nelenus miesto darbinin- -l'G • sota, Utah ir VVyoming, įstei- ' . .

-aMBEisaeis:

Ka di o
4HOICE OF THE EXPERTS

................darni pelenus miesto darbinin- -■ , . .................Wyoniing) senatvės pensijos
šiam lietuvių dievaičiui, pa-i kai paėmė ir su visomis šiukš- Tik gaila, kad Lietuvoje, Se senatvės pensijas. Tat da- __ ______ , __ , .
gerbti. Perkūno garbinimas,

dumpynų”. .'stybėse (pav. Lenkijoj) skau-
Užsirustinęs Perkūnas to- tiznio idėjų norima pavergti 

Šliupas nušvistų ir smagiai kįu jo “žinyčios” liekanų iš-'siauriems valstybės, net gi vai 
sau barzdų glostytų. į nevoži jimu, visa jėga trenkė, džios ir partijos, interesams.

į vaidylų “brastvų” ir jų ^Vietoj plačios, internaciona- 
visas puses išsklaidė. Jinės žmonijos meilės į skau-

esų, turi uždegti visus Ame
rikos lietuvius, kad net Dr.

Išgirdę tokių žinių visi barz 
dpti, o kai kurie ir visai pli
ki, vaidylos tuojau sukruto. 
Kad Perkūno priimtuvės ir

- - . j v , , . , - administracijų paveda apskri 5 ilėmis išvertė į kaž kokį kaip ir kai kuriose kitose vai-1bar V1SO dešimts valstybių bordan)t, Q Colorado Ken-' i
bus priėmusios senatvės pen-. \ __ ’ , > .ii„ ... , , . Aucky, Maryland, Minnesota ir “sijas. Be minėtų valstybių, ki- . . , . , M„ , . * , , įAVisconsm Apskritys arba Ap 1tos yra; Colorado, Kentucky,| . I
,r , , Ar x j skricio 'Teismo teisėjas turi HMaryland, Montana. Nevada , . . .knutarti, kas turi gauti pensi- 1

Kaikurie vaidylos da sako, tų širdis norima įskiepy t so-

ir VVisconsin. Senatvės pensi-j. 
jos bilius buvo įneštas ir ke- *^‘ 
liose kitose valstybėse, bet Senų žmonių namai.

, y

kad jie galėtų permaldauti vinistinę nacionalizmo idėjų ir 
pagerbtuvės butų šumnesnės, j savo rųstųjį dievų, ale bėda juos paversti nacionalistinės > tomas 
dėta pastangų įtraukti dau-j kad Chicagoj yra daug “dųm-'idėjos aklais įrankiais, ver
giau jaunimo, ypač mergai- pynų” ir nežino, kurioj jų gaiš, — žodžiu sakant, nori- 
čių, nes ūsoti ir barzdoti vy- j “žinyčios liekanų” ieškoti, ima skautus suvalstybini. Tuo

iki šiam laikui nebuvo svars- Pirmas senatvės pensijų tik (y 
slas yra panaikinti, “biednų- n

Užtvirtinimas senatvės ap- jų namus”, kad seni žmonės !« 
rupinimo Alaskoj yra ypatin- galėtų gyventi savo namuose $ 
gai interesingas. Sulig Kon- ir nebūtų išsiųsti į viešus na <

. , . ... ... ___ ___,_  • x; x___  __ ! ratikslu yra daroma rinitų žy-"rtP*eso Akto, visi pinigai su- mus senatvę leisti tarpe sve-i f
I . . . - .. . • ,_x?_ v •_ _ • •_ ! x-__  »_ 1 IS

th e

Vibra-
ControS

Yra atsakymas yra di 
džiausiąs dalykas dėl 
radio!! Tikras tonas 
yra gaunamas tik per 
Fada setų, išvystytų 
per metų metus Fada 
inžinierių. Pagalios, 
tikra reprodukcija 
gaunama be gadini
mo, ūžimo ir čirškė
jimo.

Screen Grid Vibra 
Control "mojanti Fada 
25 su dynamic spyke
ri u.
$165 be tūbų

rinkti nno užsiėmimų ir pir- tunų žmonių 
klybos leidimų, be inkorpo- J- A. Valstybėse yra ųet 

i valdžios tinklų. Bet iš kitos motų miestų Alaskoj, yra lai- 1,270 senų žmonių namų, ku ' | 
pusės vėl katalikų skautų tar-,komi specialiame fonde, kuris riuos užlaiko apskričiai, vals- | 
pe kyla didelis susipratimas. ' pavadintas “Alaskos Fon- tybės, labdaringos įstaigos,

Skautybės esmės nesudaro Skautizmas, kaip jį supran katalikai skautai nepasiduo- das”. Dešimtas nuošimtis to įvairios unijos, fraternalės or- M
vien tik fetros, giazios kepu- ta Anglijoje, kur jis yra kilęs, toms valdžios intrygoms T^-mlo skiriamas “prižiūrėti ganizacijos ir t. t. 8
raitės, kaklaraikščio ir trum- turi be galo daug gero savyje: ir -ie gkylft nuQ visų> tverįajtuos asmenis, kurie dėl senat-' J. A. Valstybių Darbo Biu- | iš n,us Paktas radio laikys ilgiau ir veiks geriau.
pų kelnaičių dėvėjimas. Bet teisingumas, garbės ir parei- savo gajjngg katalikų skautų! vės, ligos arba kokios kitos ro Statistikų Biuras nesenai
tai yra praktiška, labai gar- urno mn«nins anklp-tn. iannima , , ...................'—----------- 1: ----- X—.-. x.i_:—------- ......XI H
binga auklėjimo mokykla,
paremta ne nuotykių ieškoji
mu, kaip nori Jean — Jac- į žinojimas ir, be to, mokėjimas’ , . . , ,. , .-v, , , , ! Katalikiškas skautizmas ti-
ques Rousseau, bet pozityvia daugybes praktiškų dalykų, k(. .jmQ gvjeso e įg^-sĮo par-įa.s ni$”> kur metų gyven- mas atseina net $26,000,000 į

į tojai yra prižiuromi. Netur-' metus. Tyrinėtojai aplankė

SKAUT1ZMAS - TAUTOS VILTIS, JAUNIMO 
MOKYKLA,

' gių, ir jau daugelio skauti/
draugovių yra patekusių į tų

Mes betiname $1(X), kad tamstos negausite geres
nio radio už Fada niekur. Del persitikrinimo pašauki
te mus telefonu Lafayette 6195, o mes mielu noru pri
siusime į jūsų namus ir įtaisysime Fadų dėl išbandy
mo dykai. Jei nutarsite pirkti, tai galėsit mokėti cie- 
lus metus, be jokio procento. Mes garantuojame musų 
radio dviem metam. ‘Tūbas garantuojame šešiem mėne
siam. Pirkite sau radio iš lietuvių Radio expertų, nes R

disciplina.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPBCTAL.I8TAB
T»1H nenusiminkit, bet eikit 

oau< tikra epecla’lsta, ne pae koki 
nepatyrėlj Tikra* epeclallstae. ar
ba profeRorlun. neklaus Jusy kas 
Jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pata. po pilno Igegraml- 
navimo. Jus sutaupysit laiką lr 
pinigus Daugelis kitu daktaru 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
Jie n'-turl reikalingo patyrimo, an- 
radymul žmogaus kenksmingumu.

Mano Kadio — Scope — Ragg'.. 
X-ltay Roentgeno Aparatas Ir rt- 
siAkas bakterlologiškas egaamlna- 
vluas kraujo atidengs man Jūsų 
tikras negeroves. Ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai lusy sveikata 
ir gyvumas sugryš Jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
Ilgy skilvio, tarnų. Inkstu- odos. 
kraujo, nervu, šlrdtee. reumatta- 
mo. kirminu, uždegimo tarnu, sil
pnu plaučiu arba jeigu turit ko
kia užslsenšjuslą. (atkerėjusia, 
ebronlška Ilga. kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatldėllokit neatėlp pas maas.

DR. J. E ZAREMBA
RPECIALI8TA8 

InėJimas Rūmas 101<
>• W. JACK8ON BOULEVARlt 

A/tl State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Ik' 
i po pietų Vakarais nuo S Iki 7 

Nedėliomis nuo 1# ryto Iki 1 
po pietų

no “Alaskos Pionierų Na- 000 žmonių ir kurių užlaiky-

GZIMERAL RADIO STORE
3856 Archer Avė. Chicago, III.

'<

kuriuos žanogus privalo mo CUNARD LINIJA LIETUVON
kėli, bet paprastai nemoka, v“'ko' iaMnn“^P“- tingi

,... v • x i ,x tybės: garbę, pasitikėjimų,! . „ .— auklėja žmogaus intelektua cirniotvEo nn i moterys virš 60 metų am- kurie namai yra ypatingai
linį sugebėjimų; didelis gam
tos pamėgimas, noras gyventi

. . . , ... ... . mas prit gamtos metodingaiatviram lauke, įvairios įski- .... . . .

! vyrai, 65 amžiaus, ir asmeniai net 160 namų. Kai 
atsakomybę, skaistybę, pa-'m<

. šventimo. Glaudus prisirisi- ž,au8> kurie i5gyven0 AI,uikoJ Puikū’’ 0 kiti įprasčiausi

Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai Ii New 
Yorko J Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

penkiolika metų, gauna nuo miestų prigrūstose dalyse.
. ..... auklėja jaunimo teigiamų lai-los, pramogos graz'oj gamtoj ’ ' / «

..... . svės supratimų. Skautas, kurs— vis tai fiziško auklėjimosi .
| visuomet galvoja kų nors vei-

_ .. . , , kti, yra sumanus ir veiklus.
Praneųoj yra daug skautų, fl(a. de] ko sakome> kaJ

būrelių. Pirmoj eilėj yra les , .. . ,,. ’ _ _ , ’ t , skautizmas yra mokykla ir
Scouto de France . Si lede- . , • 'm- ,musų brangios Tėvynės, kuri 
racija daugiausia užsiima re- x x • •. ° . . . šiandien yra apsupta tamsiais
litiniu gyvenimu ir stengiasi , . .....B J ° husvamanvbes ūkais, graži at-
išauklėti krikščioniškus va- . . * o. * , .. . ..... . .. eitis. St. Šerkšnas.dus, žmones ištikimu? savo ti-, ______________________
kėjimui ir jam pašvenčiam j '
eius visų savo gyvenimų, šei- Vargšas žmogelis nuėjo pas 
įnynos vadus ir t. t. Dievų ir sako:

Lietuvoje yra jau taip pat — Pasakyk man, Viešpatie, 
daug skautų,; pradedant Jū- kų tau reiškia 100 metų t 
ros Skautais ir baigiant pa- — Vienų minutę! 
čiais jauniausiais skautais —’ — O milionas litų?

— Vienų centų.
— Na, tai duok, man tų

$25 iki $45 į mėnesį. Tyrinėtojai rado, kad be-
Tik 1923 m. įvairios valsty-,veik visuose namuose senųjų 

bės pradėjo domėtis senatvės prižiūrėtojai buvo moterys ir 
pensijos įstatymais, nors Ari- visuose atsitikimuose jos yra 
zona jau 1914 metuose įvedė simpatingos ir geros darbi- 
senatvi j ir r.'.oiinų pensijos js- nir.kės.
tatymus, bet dėl technikinių r. l. i. s.

o paskui saužemiu J Kauna.
Pamatykite Ix>ndonų pake
ly. Taipgi tiesiai j Londo
nu kas Pėtnyčią nauji, alie
jų varomi laivai. Trečios 
kleuos laivakortės J abu ga-

CUNARD LINE

lu Iš New Yorko ) Kauna $203 
lr brangiau. Atskiri kamb., er
dvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus tarnavimas. Del 
kitų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykite 
tiesiai pas:
346 No. Michigan Blvd.

Cliicogo, III.

vilkiukais. V'si skautai Lietu
voje puikiai gyvuoja ir kas 
kari labiau išdkovoja sau pla- centų!

Itesnių masių palankumų, pri-. — Gerai 1 Lukterėk minutę, 
'tarimų. Jie savo veikimu yra j (“P.”).

^1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIII||||||||||lllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIHIIIII»IIIHIIII^

' NEPAPRASTAS VAKARĖLIS I
Rengia

Brighton Parko SLRKA 160 Kp.

SEKMADIENY, SPALIO - OCT. 20, 1929

Nek. Pras. Panelės Sv. Par. Salėj 44 ir S. Fairfield Avė. 5
Durys atsidarys 6 vai. vak. Programas prasidės 7 v. v. s — 

Kviečiame visus be skirtumo, kaip narius, taip ir g », 
pašaliečius. Ypatingai užprašome atsilankyti jaunimų, | ■
parapijos chorų, vyčius. Galėsim linksmai laikų pra- S 
leisti, prie geros muzikos prisišoksite iki soties. Bus s 
lošiama labai juokinga komedija “Kuprotas Oželis”. S 
Bus ir kitokių paniarginimų. Kalbės kun. Vaitukaitis S 
ir kiti geri kalbėtojai, ftokiai tęsis iki vėlumos.

Rengėjai. | i f
liiiiiiiiimmmimiiiiiiiiiiiiwiiiii»iiiiiiimiimmiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii?T »n

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITGHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairus 

patarimai ir visi rašto darbai.

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 

užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
tu. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr.
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JUOKIS, JEI JUOKINGA.
I -t

Žuvies balsas.
MOKYTOJAS: Del ko žu

vys yra be balso!
MOKINYS: Na, ponas mo

kytojau, ar tamsta galėtumei 
vandeny kalbėti?

LIETUVOS ŪKIO APŽVALGA
1918 — 1928

Bausmė.
Ji. — Kokia bausmė už dvi 

patystę!
Jis. — Dvi uošvės.

(Tąsa) i Antrasis laikotarpis — tni
Išbadėjęs karo metu užsie- metai, kai mūsų krašto ūkis 

nis tuomet reikalavo musų pradeda įeiti į labiau regulia- 
grudų, mėsos ir kitokių vai-' rines vėžes, įvedus pastovius 
gomųjų produktų ir mokėjo'pinigus (litus). Ėmus tvirtė- 
už juos aukštas kainas. Tiklti nuosavybės teisei, atsiran- 
mes jų tam tikrais sumetimais! da paklausa nejudomybėms. 
nenorėjome į užsienį išleisti.

SEIMAS.
Labdarių kuopos ir gerb. 

liet. kat. draugijos bei orga-1 
nizacijos nepamirškite, kad 
Labdaringosios Sąjungos me-į 
tinis seimas įvyksta lapkričio į 
24 d., Šv. Panelės Gimimo pa
rapijos salėj, Marųuette par
ke. Rinkite delegatus, galvo-1 
kitę naujų sumanymų sąjun-

Pasiteisino.

Tuomet dar nekilo mums kiau 
simas: grudų ai' gyvulių ri
kis? Ir vienos ir kitos kryp
ties rikis lygiai buvo geras, y- 
pač grudų. Nors sąlygos vidu
je vienam ir kitam rikiui tarp- na gyv°s užsienio prekybos.

gos gerovei ir labdaringojo 
bet kartu dar gerai eina pre- darbo sekminge5niam plėti.! 
kvba ir judomybėm — viso
kiais krašto gaminiais. Užsie
nis gerai tebeperka mūsų grū
dus, gyvulius ir apskritai mai
sto produktus. Tai—laikas ga-

’mui.

*2^

ti buvo sudarytos lygiai ne
palankios. Valstybė suimdavo 
grudus ir gyvulius iš ūkinin
kų ir pati juos keisdavosi už-

Šiame laikotarpy greitai ar. 
ga valstybės biudžetai. Kraš-

rai nežinoma buvo kuo, ir 
kaip ji galėtų dalyvauti di
džiuosiuose žmonijos ūkio mai 
nuošė.

Tai taip pat buvo pirmojo 
nusivylimo laikotarpis, kai ga-

to ūkio politikoj ima vyrauti ,e 1924 ir pradžii)je 1925
mintis harmoningai vystyti

sienyj į reikalinguosius daik-įv*sas sa^<as vienu kartu: 
tus, o ūkininkams juos išvež-i*r žemės ūkį, ir prekybą su 
ti užsienin drausdavo. Valst v-į užsieniu, *r Pramon§> ypač 
be plačiai Risdavosi į krašto' PraJnon^ Atsiranda pramo- 
ukio reikalus. Tačiau negali- n®s subsidijavimas net su pi

KORESPONDENTAS (at
vykęs iš provincijos pas re
daktorių) : — Labas, ponas 
redaktoriau, ar gavai mano • I
korespondenciją ? '

REDAKTORIUS. — Ne, 
negavau.

KORESPONDENTAS. — - . . x. ,i mis state gana plačius planus 
Tai protingai ir padariau, kad. , -v - , , . _ , .1 ° 1 ;ateičiai, valstybe šiame lai-
nerfišiau, nes taip ir maniau,', , ,’ . 1 ’ kotarpy beveik neturėjo re-

ma sakyti, kad butų buvusi 
visiškai nustelbta privatinė 
iniciatyva. Tame laikotarpy 
jau gerokai atsistatė prekyba

rmenybe prieš žemės ūkį. Tai 
laikotarpis, kuriame pripažįs-

metų, atsigavus kitų šalių že
mės ūkiui ir pramonei, pasi
reiškia draudimų iš kitų ša
lių pusės išvežti į jas mūsų 
pramonės gaminius, gyvulius, 
jų produktus ir kitokius že- ' 
mės ūkio gaminius ir kai pa- ( 
sireiškia stipri konkurencija, j

tama visiška laisvė privatinei j mfisu neaukštos
iniciatvvai. Mums tuomet dar^

jog vis tiek negausite.

Nėra pavojaus.

lir pramonė, nežiūrint valsty-l™ atrodi’ kad 
bės tendencijos viską valsty i tarti savo didelę pramonę, ga.
bint, ir nesivaržydamos lėSo įlėsime iSvežtl jcs Bam,nius i 

! užsieni, labiausia į rytus, ga
lėsime duoti darbo savo ša
lies gyventojams sukurtoj in
dustrijoj, o žemės ūkio gami
nius sunaudoti šalies viduje 
ir tokiu būdu kelti savo že-

guliarinių valstybės biudžetų,
nes keičiantis pinigų kursui, Į
nenumatytai keitėsi ir jų su- j

. , mės ūkį.Vaje, tamstos lankos- pareikalavimas valstybės
dreba, pavojinga! i reikalams. Valstybė gyveno į Bet tai buvo ir laikotarpis,

Nebijok, aš atsargus, sku j rekvizicijomis, monopoliais,' kuriame Lietuva dar negalė
tu atsipusiu skustuvu ra', paskolomis, bei nepaprastais i jo surasti savo vietos tarp-
mina barbeįis savo kostume- (mokeseiais karo reikalams, j'antiniame ūky, nes dar tik-

rusies i
pramonės ir žemės ūkio ga
miniai negalėjo atlaikyti.

Čįa mūsų krašto ūkiui už- į 
duodama rimtas klausimas — 
katruo keliu galų gale eiti — 
ar senuoju mišraus pramonės 
ir žemės ūkio ar vyraujančio 
žemės ūkio, ir jei žemės ūkio. 
tai grūdų ar gyvulių ūkio ke
liu eiti ir tuo būdu pasiieško
ti naujo kelio išbristi iš vis 
labiau duodančio save jausti 
ūkio krizio. Į tai duoda atsa
ką trečiasis laikotarpis.

(Bus daugiau).

Nespėjo.

Nepamiršk

Atvažiuoti
0.

TETA. — Vaje, Maryte, ta
vo suknelė kelius sekia!

MARYTĖ. — Taip, teta, 
mat aš dar nespėjau sutrum
pinti. . ,

Ne vėliau ne anksčiau
kaip

Rytoj, Nedėlioj
Spalio-October 20 d.

Padėka.
— Kam. turim padėkoti už 

svarbesnius išradimus mados 
dalykuose?

— Gi gerbiamosioms žir
klėms...

Teisme.
Teisėjas. — Ar tamsta pri- į 

sipažįsti kaltas?
Kaltininkas. — Prašau man 

duoti 5 minutes laiko tą da
lyką apsvarstyti, ponas tei-į 
sėjau. i

Ir-gi mokytojas.
TEISĖJAS. — Kaip tams-, 

ta galėjai ištraukti iš kišenės 
laikrodį, kad jis buvo pririš
tas grandinėlė?

KALINYS: — Tai profesi
jos paslaptis, ponas teisėjau. 
Bet jei tamsta duosi man pen
kinę, aš išmokysiu, kaip pa
daryti.

“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI- 
k ČIUS NUOLAT AUGA.
\ APSIMOKA SKELB- 

TIS “DRAUGE”

P amatysi ko nematei! 
Gausi ko neturėjai!

Pelnysi ko nesitikėjai!
Laimėsi ko nenorėjai!

S. P. KAZWELL £ Co
Archer Avė. ir Spring St.

»

• Spring Forest, III. (Pirmiau vadintas Willow Springs)
, v

% Mylios į Vakarus nuo Kean Avenue

Atwate k
klM

Screen-Gri©
Hadio

I z/

NAUJI MODELIAI KAINA SU 

VISKUO SU TŪBOMIS

Lengvus Išmokėjimai

3417-21 South Halsted Street

Phone Boulevard 4705
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ATEITININKAI
1. Prieš kelias dešimtis 

mėty
Prieš kelias dešimtis metų

tamsi ir liūdna buvo Lietuvos ' lietuviškų sielų. Mokytojai, 
padangė. “Nei žodžio nei raš-'knygos ir visa mokyklos dva- 
to neleidžia erelis, suspaudęs ’ šia tokia buvo sudaryta, kad Į 
sparnais” — skausmingai de- ji nejučiomis persunkdavo

į nai reikalinga. Pats gyveni- 
j mas jos reikalavo. Neilgai 
trukus ji ir įsikūrė. Tai buvo 

grynai rusiškos. Patekęs į tas ateitininkų organizacija. Apie 
mokyklas, jaunas mokinys la-Įjų kituose skyriuose ir kalbė
liai greit užnuodydavo savo sime.

javo tada mūsų mylimas dai
nius Maironis. Lietuva, lenki
škosios dvasios nuslopinta, 
svetimųjų rusų pavergta ir 
paniekinta, ilgai nešė savo su
nkų kryžių. Ji neturėjo nei 
savų mokyklų, nei lietuviškų 
knygų, nei lietuvių, mokslus

3. Pirmieji ateitininkų 
žingsniai
(Tųsa).

Ne visa Lietuvos mokslei
vija aukštuosius mokslus ėjo

žmogų svetima, rusiška dva
sia ir nuslopindavo lietuviš
kųjų dvasių. Tuo būdu dalis : Rusijos universitetuose. Jos
moksleivijos rusėjo, palengva 
tolo nuo tėvų kalbos, papro
čių, gimtojo krašto ir baigusi 
mokslus dažnai visai užmirš-

dalis mokėsi užsieny, pavyz
džiui, Šveicarijoje, Belgijoje 
ir k. Čia gyvenimas buvo da
ug laisvesnis kaip caro Rusi
joje, čia universitetų studen-davo Lietuvų.

išėjusių žmonių, kurie būtų j Tačiau rusiškoji mokykla Tai nebuvo tiek užsikrėtę lai 
buvę savo tautiečių vadais ir Įvarė ne tiktai svaman^^a bedieviška dvasia,
patarėjais. Mokytieji žmonės 
arba inteligentai buvo iš didi
kų ir sulenkėjusių bajorų ir 
dažniausiai lietuviškosios liau
dies nekentė ir varguose jai 
niekuo nepadėjo.

Lietuva, kaip sužeistas ir 
parblokštas belaisvis, gulėjo 
pusgyvė, sudraskyta, sumind
žiota ir be vilties, be šviesos 
kantriai kentėjo savo vargus 
vargelius... Tačiau mirti jai 
nebuvo lemta. Atsiranda vie
nas kitas tikras lietuvis švie
suolis ir pradeda žadinti ir 
kelti pavergtų, apsnūdusių 
tautų. Išsivadavę iš baudžia
vos ir atsipeikėję valstiečiai 
pradeda daugiau leisti savo 
vaikų Į mokslus. Tuo būdu pa
lengva didėja skaičius moky
tų žmonių, kurie yra išėję iš 
lietuviškų šiaudinių pastogių, 
iš lietuviškų šeimynų. Jie ir 
mokslus baigę pasilieka tik
rais lietuviais, grįžta į gimtų- 
jį įįkraštų ir čia kelia ir stip
rina lietuviškųjų dvasia. Vie
toj lenkiškai bajoriškos švie
suomenės stoja grynai lietu
viškoji, tautiškoji šviesuome- 
uė. Tačiau negausinga buvo 
šita šviesuomenė, bet ir tos 
pačios didelė dalis tik vienu 
atžvilgiu buvo mūsų liaudžiai 
artima ir sava, o kitu—pasi
liko jai visai svetima. Artima 
mūsų žmonėms ji buvo savo 
lietuviška dvasia ir kalba, sve
tima pasiliko savo netikybine 
dvasia. Kodėl taip įvyko, su
žinosime iš kito skyriaus.

2. Lietuvos moksleivija rūsy 
mokyklose

Pavergę Lietuvų, rusai tu
rėjo vienų svarbų nusistaty
mų: užslopinti tautinę dvasią, 
išnaikinti lietuvybę ir visą 
kraštą padaryti rusišką. Tam 
tikslui jie grobstė Lietuvos 
žemes ir dalino jas rusams 
kolonistams, o tikruosius lie
tuvius, už menkus nusikalti
mus prieš žiaurių valdžių, trė
mė į Sibiru. Per keturias de
šimtis metų jie buvo uždrau
dę lietuviškųjų spaudų ir vi
sų laikų per mokyklas ir val
džios įstaigas naikino prigim
tųjų lietuvių kalbų ir bruko 
svetimų rusų kalbų. Labiau
siai rūpėjo rusams ati
traukti nuo lietuvių tautos jos 
šviesuomenę, tai yra tuos 
žmones, kurie ėjo mokslus. 
Rusai gerai žinojo, kad tauta 
be šviesuomenės, be mokytų 
vadų nieko negali padaryti ir 
kad tokių tautų visada gali
ma pavergtų laikyti. Todėl 
rusai stengėsi naikinti jaunų 
lietuviškųjų šviesuomenę. Tų 
darbų turėjo atlikti rusiško
sios mokyklos. Lietuvoj tada 
beveik visos mokyklos buvo

bet ir bedievininio darbų. Mes 
žinome, kad rusai—pravosla
vai nekęsdavo katalikų. Be to, 
norėdami atitraukti Lietuvos 
šviesuomenę nuo savo tautos, 
kuri buvo giliai katalikiška, 
jie stengdavosi į moksleivių 
širdis įkvėpti katalikybės ne- 
apykantų ir tuo bildu dar la
biau juos atšaldyti nuo liau-

čia lengviau galėjo kurtis ir 
lietuvių studentų katalikų drau 
gijos. Pirmosios tokios drau
gijos buvo įkurtos: “Rūta” 
1899 m. Šveicarijoje Fribur
go mieste ir “Lietuvas” 1909 
m. Belgijoje Liuveno m. ši
tos draugijos buvo pirmtakfl- 
nės dabar galingosios ateiti
ninkų organizacijos. Pirmųjų

dies ir jos troškimų. Tas dar- draugijų tikslas buvo suburti
bas jiems puikiai sekėsi, nes 
jaunuoliai, neturėdami organi
zuotos atsparos, negalėjo at
silaikyti prieš pražūtingų mo
kytojų ir mokyklos įtakų.- At
šalę nuo katalikų tikėjimo, 
moksleiviai dažniausiai nieki
ndavo bet kokių tikybų ir jau 
iš gimnazijos išeidavo netiki
nčiais žmonėmis. Dar blogiau 
buvo aukštosiose mokyklose 
arba universitetuose, kur lie
tuviai patekdavo į rusų stu
dentų nihilistų eiles. Nihilis
tai buvo tokie žmonės, kurie 
atmetė tikybų, dorų, senas 
tiesas ir papročius, paneigė 
visuomenės gyvenimo tvarkų, 
svajojo sugriauti senų j į pa-

LIETUVOJE
(Musų korespondento)

Katalikų. Veikimo Centro Kon 
ferencija Kaune.

Rugsėjo mėn. 25 — 26 d.
Kaune įvyko milžiniška vi

sos Lietuvos K. V. Centro | resniuoju Nemuno upe ruo- 
Konferencija. Atstovų atvyko _ Kaunas — Smalininkai, 
iš visos Lietuvos kampelių. j£įa geraį pasižymi ištverme, 
Dalyvių buvo per pusšešto drausme.

Šiandie, nors kapų metų bai* 
gia, bet valios, jėgų netrūksta. 
Jis dirba. Jo darbų persekio
ja tai policija, tai savivaldy-

šimto. Turiningos paskaitos, 
karšti sveikinimai, triukšmin
gos ovacijos kalbėtojams, šven 
tos giesmės žymių Lietuvos 
artistų dainininkų konferenci
jų darė be galo įdomių ir en-

Vaidelys, žymus visuomenės* MARPIIMYNAI 
veikėjas, knygnešys. Jo jėgos Į HiAnUUIrlIlinl 

neišsibaigia. Jis pirmasis ė-
mėsi Zapyšky organizuoti sa
vanorius, šaulius, steigti ka
talikiškas organizacijas ir pats 
stojo tarnauti pirmuoju Kau
lio Vandens Kelių Rajono po- 
licistu, būdamas paskirtas vy-

šautuvo garsas padidino vištų, 
dėslingumų.

Švedijos mieste Stokholme 
vienas ūkininkas sprogdino

venimui kūno negalavimui y- 
ra menkniekis... Norėjau nu
miręs palikti paminklų. Tai
gi pastačiau namus su visais 
jo papuošalais ir baldais. 
Mano nurodymais darbininkai 
dailino ir piaustė langų rė»

dinamitu akmenis namams mus> namų vaizdų, kiekvienų 
statyti. Tų dienų ūkininkas l0Vų, kėdę. Kiekvienų daiktų 
pastebėjo, kad jo vištos, ku- rani<omis apgraibiau ir pata-
rių jis turėjo 150, tų dienų 
padėjo daugiau kiaušinių. 
Kitų dienų akmenys vėl buvo 
sprogdinami ir vištos vėl 
daugiau kiaušinių dėjo negu 
anksčiau. Ūkininkas manė, 
kad vištoms padeda akmenų 
nuotrupos. Tačiau giliau šį 
dalykų ištyręs jis suprato, 
kad tai atsitiko dėl garso. 
Dabar šis ūkininkas kasdien

bė.
Gegužės 6 d. Kauno apskri- 

tuziastingų. Iš karštų kalbų! Įjes viršininko oficialiu raštu 
labai paaiškėjo Lietuvos ka-Į padaryta krata, ieškant gink- 
talikų griežtas protestas prieš Į jr kpų daiktų. Rado ir at-jššauna po du šūviu iš šau
skriaudas, prieš slopinimų, įg jo brauningų ir dartuvo vištos daugiau deda.
valdžios daromų katalikams. 
Lietuvos katalikai trokšta 
laisvės, lygybės prieš įstaty
mus, kaip ir visi kiti Lietu-

turėjo užsimokėti pabaudų, o 
teisę turėjo laikyti ginklų, kai 
po šaulys. To negana. Jis 
valsčiaus sekretorio gerų len- 
konianų, išgamų ponu nepa

(“M. L.”).

vos piliečiai. Tuo klausimu iš
neštos griežtos > rezoliucijos, j vadino, teismas jį nubaudė. O 

Į, Lietuvos katalikų tarpe n?a-^pernaį Kaune šnekantį karei-

užsienio katalikus studentus, 
kad paskui bendromis pajė
gomis gelbėtų žūstančių lietu
vių šviesuomenę Rusijoje. Ši
tų draugijų, nariai, susitarę 
su kai kuriais Rusijos unive
rsitetų katalikais studentais, 
1910 m. išrinko pirmųjų atei
tininkų sąjungos valdybą. Ki
tais 1911 met. išėjo katalikų 
moksleivijai skiriamas laikra
štis “Ateitis,” nuo kurio pa
reina ir ateitininkų randas. 
Tuo būdu įsikūrė lietuvių ka
talikų moksleivių ir studentų 
ateitintinkų Dl’gUįįįzacija, kuri 
Lietuvos gyvenime turėjo di
džiausios reikšmės. Nuo tada

tyt didelis susipratimas.

ZAPYŠKIS, Kauno aps. Va 
dų yra, bet gerų, pirštais su
skaitomi. Čia yra Antanas

kiama buvo slaptai, nes rusų 
policija ir mokyklų valdžia 
smarkiai persekiojo bet kokį 
organizuotų veikimų. Susirin
kimai buvo daromi privatiš- 
kuose namuose, dažnai pas 
mokyklos kapelionų, skiepuo
se ir miškuose. Nariai visada

vių lenkiškai perspėjo, čia vėl 
visoki žulikai apstojo ir naba
gėliui teko teismas nekaltai 
pamatyti, baudžiamas straip
snis gręsė pusantrų metų ka-

Neregio pastatyti namai.
Iš tarpo kitų nepaprastai 

gražių naujo stiliaus namų 
Paryžiuj išsiskiria ypatingi 
rūmai Nansouri parke. Šis 
namas pabaigtas statyti da
bar vasarų.

Jo statybų prižiūrėjo ir 
tvarkė abiem akim neregys

rinėjau tiems, kurie turėjo a- 
kis. Dabar aš pažįstu visus 
namus, jų pavidalų, dydį, 
spalvų, patalpas”...

Lemordanas pats tvarkė 
net kambarių sienų dažymų, 
nurodinėjo spalvas, jų šešėlius 
ir liepi* taisyti visas papuoša
lų ir išpiaustymų padarytas 
klaidas.

(“M. L,”).

Kinijoj kankins elektros ma
šinomis.

Nesenai Kinijos kalėjimų 
vadovybė įsigijo, rodos, iš 
Vokietijos tobulų elektros ma
šinų kankinimui. Nusikaltėlį „ 
visiškai apnuoginę pririša .. 
prie mašinos, o jo rankas su- . 
riša elektros vielomis. Srovė, 
bėganti vielomis, patekusi į 
kūnų, taip kankina, kad nie
kas negali išturėti.

Kinijos laikraščiai dabar 
išspausdino smulkų tos bai
sios mašinos aprašymų. Jų 
pastatė žymūs inžinieriai taip,

statytojas Lemordanas, Did- 
lėjimo. Ir tikrai graudu yra, žiojo karo dalyvis, aštuonis- 
ko susilaukia šiandie tokie kart buvęs sužeistas ir ope- 
Lietuvoje darbuotojai. Ir ar, ruotas. Lemordanas beveik 
ilgai tas persekiojimas bus? visados kaip prikaltas į lo- 

A. Vaidelys yra amerikie-!vų — suparaližuotas ir vos kad srovės stiprumų galima 
tis, buvęs Amerikoje dvyliką (tik gali pakalbėti. padidinti, jeigu kankinamas
metų, gyvenęs Brooklyne, ge
rai žinomas visiems. Tik čio-

— Bet tie metai — sako ne
regys: — kada jau neberegiu,

būdavo pasiruošę pertraukti g€ru katalikų, lietuviu išauk-
nykštės lietuvių draugijos jį mano kūrybai naudingiausi.

vvras, ir sumažinti, kai pas
tato moterį ar vaikų.

susirinkimų ir pradėti žaidi 
mus ar kit nki n^darbus, kad 
kas įėjęs negalėtų įtarti čia 
esantį slaptų susirinkimų. Na-

lejo. Dėkinga tauta amerikie-
Mano kūnas ištižęs, negaliu 
jo suvaldyti, bet mano dva-

čiams ^tcluvrams davusi tokį i šia viskų nugali, ir aš fikin, 
veikėjų. Zanavykas. kad aukštesniam dvasios gy-

Remkite tuos Profesionalus 
tr Biznierius, kurie garsinu! 
dienrašty] “Drauge”.

. prasidėjo labai gyvas, orga- . ,, nn pavardes ir visokių doku-. mzuotas ateitininkų darbas.- ; w . .šaulį ir ant jo griuvėsių sta 
tyti savąjį. Šitų nihilistų buvo į Ateitininkų veikimas persi- 
visokių rūšių. Kai kurie jų, metė į Rusijos universitetus 
nieko nepripažindami, pamy- ir į rusų mokyklas Lietuvoje.
nę po kojų visas kilnesnes pa
stangas, gyveno pakrikusiu.

Visur, kur tik buvo lietuvių 
moksleivių būrelis, ten įsikrt-

gyvulišku gyvenimu ir, daž- ir ateitininkų kuopelė. Vei- 
nai juo nusivylę, baigdavo sa- ~

mentų parašai buvo žymimi 
tam tikrais ženklais, kad kar
tais policija, tuos raštus pa
gavusi, nęsusektų visoą orga
nizacijos.

(Bus daugiau).

vo dienas baisiomis saužudy- 
bėmis. Tokia tai dvasia kvė
pavo ir lietuviai studentai, 
kurie ėjo mokslus Rusijos u- 
niversitetuose. Daugelis jų ne 
tiktai prarado savo tikėjimų, 
dorų, bet ir tikrųjų tėvynės 
meilę. Iš visų inteligentų, bai
gusių mokslus, sunku būtų 
buvę surasti vienų kitų, kuris 
būtų buvęs karštas savo tėvy
nės mylėtojas ir kuris būtų 
galėjęs prisipažinti esąs tik
ras katalikas, tikintis žmogus. 
Lietuvai grėsė didelis pavo
jus. Jos šviesuomenė, kuri 
turėjo būti tautos vadovė ir 
gaivintoja, nuėjo svetiniais 
keliais svetimiems dievams 
tarnauti. Jos širdyse nebebu
vo vietos tikrajai tėvynės ir 
tikėjimo meilei, nes ten kero
josi kruvinojo socializmo ir 
tamsios bedievybės šaknys.

Tuo būdu rusiškoji mokyk 
ln pražudė didelę mūsų pir
mosios inteligentijos dalj, iš 
plėšė katalikiškajai Lietuvos 
visuomenei veiklius narius ir 
Bažnyčiai jos sūnus. Tai įvy
ko daugiausia todėl, kad lie- K 
tuvių moksleivija ir studenti- y 
ja neturėjo jokios katalikiš- I 
kos savo organizacijos. Kad 
išgelbėtų bežūstancią ‘lietuvių 
moksleiviją ir studentiją, ši
tokia organizacija buvo būfi-

H

Didelis Išpardavimas
Kainos nuo $59 ir aukščiau 

LIETUVIAI SETŲ IŠDIRBĖJAI

Dideli bargenai ant frontiniy setų.
Mes padarėm 10 dienų didelį bargeną: per pusę pi
giau nupirksit pas mus, negu kitur. Mes dirbtuvės 
kainomis parduodam, nes mes patys juos išdirbam, 
tai mažai išlaidų turim, galim pigiai parduoti.

Dabar mes turim savo dirbtuvėj parodą.
Kaip tvirtai musų setai yra padaryti, pamatysit pa
tys koks skirtumas,yra. Katrie mylit pamatyti, kaip g 
setus išdirbam, tai visus lietuvius kviečiam atsilan
kyti ir pažiūrėt musų setų dirbtuvės ir krautuvės. 
Atšilankykit visi.

Archer Furniture Co.
4140 Archer Avenue

Tarp Francisco ir Richinoud St..
Telefonas Lafayette 9733

JOE KAZIKAITIS, Savininkas

JUSU VARDAS 
MUSU REPUTACIJA
Senas posakis sako, kad “žmogų galima pažinti iš žmonių, su 
kuriais jis draugauja.” Taipjau, mes pridurtumėm, ir iš banko, 
kurį jis patronizuoja, nes jeigu jis užmezgė gerus bankinius ry
šius, jis turi didelį bizninį turtą, nežiūrint kokis jo užsiėmimas 
būtų. ' 1 '

Šis bankas jau dvidešimt penktus metus tarnauja apielinkei. Jo 
nusistatymas visuomet buvo tvirtas ir progresyvis; jo vedimas 
buvo sugabus ir draugiškas. Jis žygiavo kartu su augimu ir 
vystimusi Pietvakarinės miesto dalies, iki jis šiandie yra pripa
žintas kaipo vienas vadovaujančių bankų už vidurmiesčio rybų.

Mes kviečiame jumis surišti savo vardą su mūsų gera reputa
cija ir mes pavėsime tarnauti jums bile kurį ar visus mūsų skait
lingus departamentus.

Peoples -National Pank
and ‘Pfrusi Company 

of Chicago
47th Street and Ashland Avenue

NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEM 
REGULIAR1S NARYS CLEARING HOUSE ASSOCIATION
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33 sec.); Bardauskas of West (24 ft. 51/2 in.); Bertha Beni-
kaitė of Providence second 
(24 ft. 2 in.); and Julia Lobi- 

Shot Put (12 lbs.). Pavilo-j kaitė of West Side third (23 
uis of Roseland first with 35 ft. 4Į/2 in.).
ft. 5 in.; Strumil of Roseland j lligli Jump. M. Gribus ot 
second 32 f t. 10 in.; and Ma- Town of Lake first (4 ft. 2
siunas of Brigliton getting in.); M. Lesaitė of Town of jff

7:30 vai. vak., parapijos sve- fyvauti ir atsivesti naujų na- d. spalių, bet dėl įvairių prie-
Side second; and Rokaitis of 
Brighton third.

tainėje prie 68th St. ir Wash- 

tenaw Avė.

Visos narės kviečiamos da

nų. Valdyba.

Brighton Park. — Nekalto 
Prasidėjimo Šv. M. P. draugi
ja rengė “bunco party” 20

žasčių “bunco’’ nukelta j 3 
d. lapkričio. Prasidės 5 vaL 
vakare. Suinteresuoti tuo va
karu prašomi įsidėmėti 0. K.

FRANK L. SAVICKAS
Sports Editor,

726 West 18th Street 
Phone: Canal 1603

i third with 32 ft. 8 in.
>walked away with two games- High Jump. Strumilas of 
by wide margins būt fell Roseland jumping 4 ft. 11 in. 
do\vn in the third. Of course and getting first place; Pavi- 
the season is štili young. lonis of Roseland second with 

PROVIDENCE No, 2 j4 ft. 10^2 in.; and Zenkus of
RESULTS OF GAMĖS 

ROLLER OCT 8-TH
Markūnas
Wilbertas
Bakutis
Daukša
Gaidys

Totais

f u defeating So. Chicago 
. .>t West Side team rol- 
... ies of 968, 987 and 901 

..nu estabiished four records 
m the K of L League. The 
i gh records then made are | Rimkus 
high team series: 2856; high 
single game — 987; high in
dividual series of 633 made 
by Stanley Zauris; and no 
game rolled below 900. Al Lu
kas series of 613 also deser 
ves mention.

164
145
136
136
221
802

170
188
163
192
126
849

Šimkus 143 136
T. Sapitas 145 145
Šnekutis 111 135
J. Sapitas 167 158

Totais 701 738

SO CHICAGO
F. Redwick 186 172 131
B. Pečiulis 148 156 153
G. Žemaitis 161 141 140
A. Kibelkis 150 167 128
T. Regašius 166 123 131

Totais 811 759 683

WEST SIDE No. 1
S. Zauris 180 226 227
S. Vaičiūnas 184 201 171
V. Žemaitis 190 179 150
A. Lukas 206 231 176
A. Gedrainis 208 147 177

Totais 968' 987 901
On alleys 15—16 the West

Side second team •was snb-

153 West Side third with 4 ft. 10 
144 Į hi.
1821 Running Broad Jump. First 
138 Auškalnis of Brighton Park 
157
774

Lake second (4 ft. 1 in); and 
Gen. Bogutaitė third (4 ft.).

Running Broad Jump. Gen 
Bogutaitė of Providence first 
(14 f t. 2 in.);S. Matuzaitė of 
Town of Lake second (13 f t. 
5 in.); and Mary Ritis of 
Providence ' third (12 ft. 8 
in.).

Žmonės,kuriejauturiRadiopatars jums,
KAD VISUOMET APSIMOKA PIRKTI RADIO IŠ PIL

NAI ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ IR DELTO

MARQUETTT
142 
221 
135 
166 
790

Bridgeport rvon three strai- 
ght from Brighton Park and

1 is striving very hard to get to 
the top of the line-up ' būt 
their totais are rather mea- 
ger. Steve Urba and C. Gra- 
montas took terrific 
lately.

BRIDGEPORT
Mažeika
Micevičius
Kabelis
Urba
Gramontas

Totais

221
160
156
178
140
856

165
210
135
154
155 
819

BRIGHTON PARK

— 17 ft. 5^ in.; second Zen
kus of West Side — 16 f t. 
5 in.; and third Bardauskas 
also of West Side — 16 f t. 
2 in.

Girls’ Events
50 yards dash. First won 

bv S. Matuzaitė of Town of

PRANEŠI MAL
A. Rėmėjų Dr-jos Centro' 

sus-mas bus rytoj, spalių 20 į 
d., 2 vai. po pietų, Šv. K. Se- j 
serų Vienuolyne.

Šis sus-mas ypatingai yra
Lake (Time: 6.9 sec.); Gen.'svarbus, nes bazaras prieš a- 
Bogutaitė of Providence se-'kis, o gyvas reikalas prie jo 
cond and B. Šarkauskaitė of | tinkamai prisirengti. Tat visų 
Brighton Park third. Į skyrių atstovės malonėkite

75 yards dash. Mary Ritis 
of Providence first (Time: 
10 sec.); Bertha Benkaitė al- 

slumps so of Providence second and 
J. Andruška of West Side 
third.

100 yards dash. Mary Ritis 
of Providence first (Time 
not recorded); S. Matuzaitė 
of Town of Lake second and 
M. Gribus and B. Šapkauskai- 
tė of Brighton Park tied for 
third.

skaitlingai suvažiuoti.
Valdyba.

KRAUTUVES
Kaipo didžiausios ir atsakančiausios Lietuvių Krautuvės 

Chicagoje dabar parduoda didžiausį skaičių

133
146
137
177
189
782

Marąuette Park. — Nek. 
Prasidėjimo Panelės Šv'. So- 
dalicijos ekstra susirinkimas 
įvyks pirmadieny, spalių 21 
d., parapijos svetainėje.

Malonėkite visos narės su
sirinkti, nes bus kalbama apie į 
rengimų šokių vakarų.

Valdyba.

Atmater
Kent

Radi
IR KITOKIŲ IŠDIRBYSČIŲ

į!

)

dued by Providence No. 1, 
two games out of three. Al- 
tho West Side lošt, yet they 
gamered to-gether 2756 pins 
for the series vvhile Providen
ce gathered only 2726. Both 
sides bowled very consistent- 
ly.

PROVIDENCE No. 1
177

Mitchell
Dausinas
Masiunas
Sanders
Kupris

Totais

111
141
163
67

133
715

148
169
175
164
150
806

169
158
182
119
150
778

WINNTRS AND RESULTS

Marąuette Park. — Moterų 
Shot Put (8 lbs.). Gen. Bo-ĮSųjungos 67 kuopa laikys su- 

gutaitė of Providence first sirinkimų spalių (Oet.) 21 d.,

W. Ruby 203 163
Mičionis 191 190
Černauskas 184 160
L. Pečiulis 179 151
Zemekis 176 147

Totais 933 811

WEST SIDE No. 2
Kalašinskas 194 159
Kaminskas 190 180
Dobrovolskis 177 158
Vabolas 190 205
P. Zauris 168 176

Totais 919 878

218
982

182

192 
177 
959

'Veli boys, Roseland got 
... ■ ed, by taking two games 
_»;y from the North Siders. 
Bučas and Kisielius deserve 
special mention in this fra- 
cas.

NORTH SIDE
Drazdauskas 184 179 168
W. Kisielius 139 165 119
A. Pauža 176 155 174
Manstavičius 117 150 149
J. Kisielius 181 194 195

Totais 799 843 805
I

ROSELAND
Pavilonis 184 183 152
Šūkis 155 163
Vaitkus 176 171
Bučas 136 173 219
Ekstinas 123 161 168

Totais 774 861

Follovving is the official 
statement of the standings 
of the Councils and individual 
winners of the Various events 
held in the K of L Chicago 
District Second Annual Track 
And Field Meet.
Standing Of The Councils; 
Providence C. 4 -r- 36 points 
Brighton C. 36 — 23^ points 
Roseland C. 8 — 21 points 
T. of L. C. 13 — 19i/2 points 
West Side C. 24 — 17 points 
North Side C. 5 — 5 points

Men’s one mile relay race 
vas won by Brighton Park, 
while West Side trailed in se
cond.

Girls* one-quarter mile re
lay race was won by Provi
dence, West Side came in se
cond and Brighton Park 
third.

KELIAUK | LIETUVA PER

KLAIPĖDĄ
Laivais

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Žemiausios Kainos Tiesiai Į

KLAIPĖDA IR ATGAL
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuo

mi sučėdysite sau pinigų.
Trečia klase........ ................. $107.00
Trečia klase į ten ir atgal,

tiktai .............................. 181.00
Turistine trečia klase,

Main Deck .................. 129.50
Turistine 3-čia klase į ten ir

atgal, tik ...................... 216.00
Cabin......................................... 147.50

“Revenue Tax ir Pagalvė “Head Tąx” atskirai
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — 

nuo Birželio 15 iki Liepos 15 — o į Ameriką nuo 
Rugpiučio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidi
namos $7.50 vienan galan, o $12.50 į abu galu.

BALTIC AMERICA LINIJOS Laivų populiaru
mas Lietuviams tarpe priklauso ne vien nuo to, kad 
jos laivai eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, 
kad pasažierams teikiama geras maistas ir patar
navimas.

Pirkdami Atwater Kent Ra- 
dio Peoples Furniture Co. 
Krautuvėse, padarykite pro- 
tingiausį veikimą savo gy
venime; įsigysite ekonomiš
kiausią ir geriausiai įrengtą 
ir ištobulintą 1930 metų ma
dos Radio. Mokėsite teisin
gą kainą ir gausite vien tik 
užganėdijantį patarnavimą 
per musų mandagius ir pa
tyrusius žmones, šiame už
siėmime.

Atsilankykite šiandie į bi
le vieną Peoples Furniture 
Co. Krautuves ir duokite 
mums parodyti šių setų pla
tų rinkinį musų Krautuvėse, 
o jei laikas nepavelija

H

Pašaukite:
Hemlock 8400, arba 

Lafayette 3171

Kad musų atstovas galėtų 
Jūsų namuose demonstruoti 
ir paaiškinti apie šiuos se
tus visai Jūsų šeimynai.

Senus setus imame į 
mainus ant naujų.

For some unaccountable rea 
son the Marųuette Parkers 
don’t seem to be able to get 
started. Providence seniors

Mens’ Events

100 yards dash. Auškalnis 
of Brighton Park came in 
first, Pavilonis of Roseland, 
second and Zenkus of West 
Side third. No time was re
corded.

220 yards dash. Masiunas 
from Brighton came in first, 
Zenkus of West Side second

175 j and Strumilas of Roseland 
179 third. (Time 26.2 seconds).

Half mile run. Auškalnis 
of Brighton first (Time 2 

893imin. 23 sec.); Bardauskas of 
West Side second and Pavi
lonis from Roseland third.

~ ile run. Savickas from 
Nc first (Time 5 min.

Sekanti laivai Išplauks iš New Yorko,
‘Estonia” Oct. 26 Į “Estonia” Nov. 30 
‘Polonia” Nov. 16 I “Lituania” Dec. 7

Del visų informacijų kreipkitės j vietos agentą arba

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn Str. Chicago, III.

*

■

Skrin Grid Tūbom Setai pilnai įrengti 
puikiausiuose kabinetuose, kaina

$136 .00 EB

ir aukščiau — Less tubes

Setai pilnai įrengti su A. C. 
TŪBOM, KAINA £99.00

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

4177-83 Archer Avė.
Kampas Richmond St.

2536-40 W. 63 St.
Kampas Maplewood Avė.

—— 4- rr—~~ ’F ——— T —fh
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LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL,_

Jaunamečių Sąjungiečių, kuo
pos veikimas.

Spalių 6 d. turėjome labai

CHICAGOJE 
PIRMU KARTU WEST SIDE NAUJIENOS.Perskaityta pereito susirin

kimo nutarimai, kurie vien
balsiai priimti.

Po to sekė pranešimai.
1) Iš Jaunamečių vakarėlio '

w . , . , _ pranešima darė kuopos pir-grazų vakarą, kuris pasisekė. .... „ „ x. , . _ f, , “ , , v • j -r-. . mininke p. 0. Rasinskiene.

, CHICAGOS LIETUVIŲ IŠ- 
KILMES ARKIVYS

KUPIJOS KATE
DROJE.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res. 6611 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

DAKTARAI

Publikos buvo labai daug. Pel 
no liko nemažai.

Spalių 7 d. laikytam susi
rinkime prisirašė šios narės: t’ ~s* ~„ , . . . .. .dziuniene. Pranešimas priimtina Terebeizaite, Anatazija ‘

Pelno vakarėlis davė virš' 
$40.00. Jaunametėm daug pri-.i Lapkričio 3 dieną, 3 vai. po 

pietų Chicagos Lietuviai Ka-

X Ryt Aušros Vartų para
pijos svetainėje tuojau po j į...u... ..........=

• sumos bus mitingas dūlini ren- ! Rea. tai. van Buren osts 

įgilintos šv. Jėzaus Vardo ka-
tedron procesijos 3 lapkričio 
jubilėjaus atlaidams pelnyti.

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 lkl 19. 1 lkl > 

dieną, ir 6:80 lkl 9:30 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ. 
Netoli 46th Street Chicago. III.

Ofiso Tel. VIctory 8887
Of. tr Res. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
2123 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas lr Rezidencija 

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-2

' vak. Antro Ot, Vai.; Nuo 8-6 po 
piet: Utarn. Ir Subat Nuo 3-9 vak.

‘ Šventadieniais pagal sutartina.

gelbėjo p. Rušinskienė ir Ger . šy_

Januskaitė,' Bronė Dabasins- 
kaitė, Adella Zvibaitė, Lily 
Glozeris, Julė Žilvitis, Floren
cija Paulaitė.

Nutarta eiti prie Šv. Ko
munijos “in corpore’’ spalių 
20, 9 vai. Mišiose. Kviečiamos 
visos narės susirinkti 8:30 
vai. ryto svetainėje.

1:00 vai. po pietų bus trum
pas susirinkimas.

Jaunamečių Valdyba.

j Vardo Katedrą (State & Chi- 
1 cago Avė.)

X Ryt po šv. Ražančiaus 
pamaldų Aušros Vartų moky
kloje Altorių Puošimo drau
gijos susirinkimas.

X Ant karsto a. a. Jono 
Karvelio dvasinius vainikus 
— šv. Mišias sudėjo Žastautie-

tas gausiu delnų plojimų.
2) Iš vakaro, kuris įvyks į gus giedamos lietuviškai

gruodžio 15 d. pranešimą | giegmės, lietuviškai pasakytas _
ro p. O. Rašinskienė. Kada p. Į painokslas ir suteiktas palai- : Kvietkienė 
Rašinskienė pranešė, kad jai minimas 6v. Sakramentu, 
vienai per sunku vakaras su- šiais metais yra teikiami 
rengti, darinkta komisija, bu- Jujjjiiejaus atlaidai. Juos įsi- 
tent pp. Gerdžiunienė ir Vai-gy^ Chicagos katalikams ga- 
čiunienė. Bus sulošta veika- jjma įgpįjcįžiug J. Em. kar 

dinolo J. Mundelein paskirtas 
sąlygas. 'Tų sąlygų tarpe yra 
taipgi šv. Jėzaus Vardo ka-

las “Bajoras Gaidys”, labai 
juokinga komedija.

3) Pranešimas A. L. R.

GYDYTOJAS IR CiniUUGAS
Sulte 206 1579 BUHvaukee Avė.

Tel. Brunawlck 9624

Valandos; nuo 2 lkl 7:29 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1/ lkl 1 vai 
po pietų.

Rez. Tel. Midway 6512

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

Telef. Canal 1713-0241 
Valandos: 2 lkl 4 p. p. Panedėllais 

lr Ketvergals vakare

Tel. Canal 6764 Republic 8436

Ofiso Tel. Canal 211S
Namų Tel. Lafayette 999b

) DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.

K. Moterų Sąjungos Apskri-: tedros aplankymas. Kurios 
čio. Pasirodė, kad nei viena ■ parapijos žmonės procesijo- 

a t n ir ik ė o • atstovių sus-me nedalyvavo, naliai lanko katedrą — už-
’o i ' ' °terf ~ un K- Sriubienė pranešė, kad tenka joje būti vieną kartą,

yra nutarta rengti vakaras'0 privačiai lankantieji turi rio> ,!ai,,lr ‘tik pašokimams 
“bunco party” su trimi iš- atsilankyti katedroje ir joje 4iko Taįp prigavikai vi-

Šv. Tėvo intencija pasimelsti guomet išnaudoja nesusipra-

Iš M. S. 2 kuopos veikimo.

gos 2 kuopos susirinkimas į- 
vyko spalių 14 (L Šv. Anta
no parapijos svetainėje. Su
sirinkimą atidarė kuopos pir
mininkė p. Ona Rašinskienė 
malda.

su
laimėjimais. Taip-gi praneša, 
kad jai, kaipo komisijos na
rei, prisiųsta dvidešimts pen-

ADVOKATAI:

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Baile St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. VIctory 0562
7-9 v. v. ĮHibtrt Panedėlio1' lr 

Ratnyčios

JOHN B. BORDEN
(Jobn B^dz luitas Borden)

ADVOKATAS

109 W. Adams St. Rm. 2117
TelepbOM Randolph 6727

2191 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

X Randasi prisidengusiųjų 
katalikių kunigų bei klierikų 
vardu kolektorių, kurie vaik
ščioja po žmones, ypač toliau 
gyvenančius nuo savo bažny
čios ir renka aukas statymui prleS pletus pagal BUtart,.
seminarijos ir lietuvių kated- -Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v. 

ros bažnyčios. Westsidiečiai

DR. J. J. KOVVARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Wcstern 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

gerai žino, kas per vieni tie 
kolektoriai, kurie kitados ir 
Westsidėje buvo atidarę “Šv. 
Petro lietuvių bažnyčią”, ku-

tris kartus. 'tusius!
Lietuvių parapijų klebonai,'

kios serijos ir dvidešimts pen- • žinodami, kad darbininkams 
sunku prisirengtiki bilietai.

Pranešimas priimtas.
gyrė

SUKAKTUVIŲ PAMINĖJI
MAS.

Tel. Hemlock 8161

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2435 West 69 Street 
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 8—9 

v. v. Nedėlioj susitarus.

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo stalgias lr chroniškas Ilgas 
▼yru, moterų lr valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. lafayette 5798

DR. A. J. JAVOIŠ

Ofiso Tel. VIctory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halstel St. Chicago Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 lkl 9 rak. 
arti 31st Street ~ z*. ...Office: 4459 S. California Avė.

balandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet, i
7-9 vali. Nedėliomis 'lr šventadieniais 
10-12.

Nedėlioję pagal sutarti

žmoni uis
tris kartus keliauti katedron,
sutarė iš savo parapijų pro- — «uwu.,v«mi,t , „ . ,, ,v * i ___ _ i .. , . , ; L/. v. , . IVal.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;gražų Apskričio sumanymą,; cesijos budu dalyvauti Kate- čia pp. Duobams šįmet suei-; „ ,

ragindama kuopą prisidėti ■ droje. na 15 metų zenybimo gyveni-j v ... . . ,.*.,• •
prie to gražinus darbo, nes ' Kunigų, klebonų komisija mo. Ta proga rengiama jiems_________________________
visas pelnas, skiriamas Sv. įj kun. Ig. Albaviciaus, kun.' p&gerbtuvės 19 d. spalių, Mel-'

M. Vaičiūnienė tokį West Side. žinomiems

Kryžiaus ligoninei. Po to be- k Draugelio ir kun. J. Svirs- dažio salėje, 2244 West 23
matant p. Sriubienė ir išda
lino visus bilietu^ ir serijas. 
Bravo, Ciceros sąjungietės. 
Mes ir išparduosime mums 
prisiųstą kvotą.

4) Pranešimų iš Labdarių ir, 4 val po pietį].

ko - atsilankė pas Katedros Place, 8 vai. vtikare;
Vadovybę .ir^sulįąrė padalyti Visi pp. Duobų draugai ir 
Jubiliejaus iškilmes lietuvis- draugės širdingai kviečiami; 
kai Šv. Jėzaus Vardo Katedro atsilankyti, Čia linksmai lai- 
je lapkričio 3 dienų nuo 3 iki ką praleisite prie puikios mu-

Federacijos daro p. K. Sriu- ’ 
bienė.

Pranešimai priimti.

zikos, kuri visus* linksmins.
Rengimo Komisija.

4910 So. Michigan Avenue 
Tel. Kenwood 5107

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 5919

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 lkl 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vai. vakaro 

Res. 8201 S. VVALLACE STREET

Tel. Wentwortb 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

' Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 4229 
> Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republio 7861 
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. ▼. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 VVashington
M-12, 2-4, 7-9 12-2. 4-6. Blvd.
Tel.- Cicero 662 Tel. Kedzie 2456-2451

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas lr Chirurgas

Telepbme Roosevelt 9060 

Namie: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredemis ir Pėtnyčio
mis nuo 9 iki 6.

Kiek žinoma, tose iškilmė- į1
se pareiškė dalyvausią šios 
parapijos: Dievo Apveizdos,

5) Gauta laiškas iš Marijų- Aušros Vartų, Šv. Mykolo, ’ y, į. Mll".
nų Kolegijos Rėmėjų kvie- 'T ' 11 11 "
čiant musų kuopą dalyvauti
Seime. Atstovės išrinktos: pp.'^ventų. 'vininkei. Sėkmingų operacijų

olmsonienė ir Palubinskienė. Į Į Katedrų telpa apie 2,000 atliko Dr Davidonis. p,, Mu. 
Lukų paskirta $5.00. Nors . žmonių. Komisija mano, jog ransku vaikutis yra nepapras- 

kuopos iždas tuščias, bet vis, lietuviai pripildys visų Ka-'^ muzikantas.' Jis anų met
vien atsiranda narių, kurios , tedrą tą dieną. lomisija 
suaukoja kuopai keletu dole-! ------------------

X Šv. Kryžiaus ligoninėj 
' ps

Nekalto Prasidėjimo Š. T. rauskienei, žinomai Brigli- 
,M., Šv. Kryžiaus ir Visų ^on pari-e “Beauty Sbop” sa

!dalyvavo “Draugo” koncer

OPTEMITRISTAI

DR. VAITUSH, 0. D.

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

D E N T I S T A I

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 -So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 0257 Rea Prospect 6696

OR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HAL8TED 8T.

Resldenclja 6600 S. Arteslan Ava 
Valandos. 11 ryto iki S po pietų 

6 lkl 6:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECUALISTAS

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

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 lkl 13 

TELEFONAS M1DWAY 2880

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Neulevard 2800 

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockwell Street 

Telef. Republlo 9723

rių ir, kaip matai, auką grą
žam tikslui sudaro.

6) Atstovės į Apskričio su
sirinkimą išrinktos pp. Rašin
skienė, Sriubienė ir Vaičiū
nienė.

7) Į susirinkimą atsilankė 
ir mūsų gerb. klebonas kun.
H. J. Vaičiūnas. Kaip visuo-'menų priims Sutvirtinimo Sa-

VYSKUPO ATSILANKY
MAS.

ne.

Dievo Apveizdos Par. —
Ateinantį sekmadienį, spa
lių 20 d., 7:30 vai. vak., Die-

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

met, taip ir šį sykį suteikė 
daug gražių patarimų kuopos 
naudai. Ragino sųjungietts

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto Ofise ragai Sutartj:
127 N. Dearbom Street

Rooms 928 lr 935 
Tel. Franklin 4177

Telephone Central 6926

F. W, CUERNAUCKAS
ADVOKATAS

164 North LaSalie Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:80 iki 6 vai. vak.
Local Office; 1900 So. Union Ava 

Tel. Roosevelt 8710 
V*JU nuo 6 lkl 9 vaL vak.

Tel. Canal 6222

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

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

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvina aklų Įtempimą kuria 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštj. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

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

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Boulevard 1401

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

7—9 vakare

. DR. HERZMAN
16 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 86 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas lr akušeris.

Gydo stalgias lr chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų tr vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WZST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 16 — 18 pietų Ir 
šuo 6 Iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8110 Res. 8o. Skora 
2238, arba Randolph 6800.

vo Apveizdos bažnyčioje į-'
vyks svarbios iškilmės . 270 os' va,”ntis ir tais“ntis vidurius 

vaistas, T. A. D. tūkstančiai 
žmonių vartoja, o milionai 
dar nežino.

Jeigu arti nėra galima gau
tai kreipkitės po num.
5221 So. Halsted Street 

Chicago, Iii.
Tel. Boulevard 6631

krainentą, kurį suteiks Jo 
Malonybė vyskupas B. Šiieil. 

Per ilgą laikų buvo rengia-
prie didesnės darbuotės, gyrė niasi prie tos šventės. Gerb. 
jaunamečių veiklumą ir kvie-Į seserys — mokytojos kasdien
tė ateity nenuleisti rankų, bet 
darbą tęsti dideliu pasišven
timu.

lavino mokyklos vaikelius, 
gerb. kunigai ruošė iš kitų 
mokyklų ir suaugusius, para-

4 M ■ ■

Tel. Brunssvlok 0086
DB. A. J. GUSSEN

Lietuvis Dentistas 
1679 MILVVAUKEE AVENUE 
Valandos* 9-18, 1-8, 6-8:86 

■ekmadlentats lr trečiadieniais
pagal susitarimą.

Susirinkimas nebuvo labai pijos choras mokėsi gražaus. 
skaitlingas, bet kurios narės1 giedojimo, kuriuo papuoš ši- ; Reumatizmas sausgėla 
dalyvavo, skirstėsi pilnos e-'.tas iškilmes.
nei gijos darbuotis kp. la-v Rap.
bui. ,* /j J y................. —------ -=

Musų kuopoj viešpatauja to valdininkų tuo reikalu ir
vienybė, sutikimas, nes kur gavo patarimą apie taksus) 
vienybė, ten ir galybė. Pasirodė kad nėra reikalo da

Valio Moterų Sąjungos 2(bar trukšmauti, o laukti pro- 
kuopa. gos ir pakelti savo galingą 

į balsą prieš Chicagos adininis- 
————— traciją. Tad tėmykite laikraš-

Liet. Improvement kliubas 'čius, komisijos praneiimus ir 
inasmitingo nešauks, kaip bu- pasikalbėjimą su miestelio ko- 

nutarta, reikale taksų..lektorium — T. J. Buckley. '

Poor Fish.'

vo
Komisija kreipės; prie mięs-V Vienas iš komisijos.

NMikankykltc savęs sfcaus- 
Reumatlzmu, Sausgėle,

■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
g — raumenų sukimu; nes skau

dėjimai naikina kuao gyvybe
B Ir dainai ant patalo paguldo.
■ CAPSICO COMPOUND mo- 
| etls lengvai pralallna vlršml-

nėtaa Ilgas; mums šiandie dau-
■ gybė Įmonių stunčta padėka-
■ vones pasveiko Kaina 69c per 
B paltą 16c arba dvi nl 11.06.

Dukart tvirtesnė 75c.
■ Knyga: “tALTINIS 8VEI-
■ KATOS” augalais gydytiss, ka|- 
B pa II oentų.

y Jiistin Kulis
■ 6260 South Halsted Street
g CHICAGO. ILIj.

25 METįl PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN ŠMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenne
Platt Bldg.. kamp. 18 St, 3 aukštas 

Pastebėkit mano Iškabas ’
Valandos nuo 9:80 ryto lkl 8:20 va
karo. beredornls nuo 9:30 lkl 18 v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8._ tina* Oanal ••tš

Tel. Lafayette 8886

OR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 
4193 Archer Avenue

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

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

Pho"he Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE BENTISTfe

X-Ray
2137 S. CICERO. AV. CICERO. ILL 
Valandos: 9-12 A. M. 3-6. 7-9 P. M. 

Trečiadlena pagal sutarimą

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

R< los Tel. Plaza 3209

VAIANDOS:
Nedėk* nuo 10 lkl 12 dieną. 
Nuo 7 lkl 9 vakare.
Nuo 10 lkl 11 dieną,
Nuo 9 iki 8 po pietų, L
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CHICAGOJE kiekvienų pirmadienio vakarų 10 d., reikės patarnautojus Bus renkama darbininkai va-prašomi atsilankyti. Bus grau
ži muzika ir visi smagiai Įti
kę, praleisite. Pradžia 5 vai. 
vak. Pelnas eis įtaisymui dau
giau žaislų par. darže.

i X “Dainos” choro svarbi 
! pamoka įvyks ateinantį an- 

’ . įtradienį, Gage park salėje,! x Rytoj j^raillįe įvyksta
X Spalių d., kaip pra-jprie 55 ir g Western Avenue jdomios dviejų golfininkų 

nesama, Ciceros lietuvių pa- kvje£įand nauji dainininkai.

ŽINIĮH1NELĖS

galima prisirašyti.

Lietuvių pataitė sako: ank
sti kėlęs ir jaunas vedęs ne
sigailėsi. Bet anksčiau pradė
jęs taupyti pinigus ir jaunas 
pradėjęs taupyti, tai niekad

rinkti.
P. K., nut rašt.

Reikalingas pamokintas vy- 
karienei, kuri bus 16 d. lap-jras anglų kalboj, kad galėtų
i • y*kncio.

V. Kacevičia, nut. rašt.

rap. klebonas kun. J. Vaičiū
nas vyksta į Dayton, Ohio, 
dalyvauti kun. S. Bystrais’o 
sidabriniam kunigystės jubi- 
lėjuje. ; . į*, ,|

X Mot. Sąjungos Marąue
tte Park kuopa pakvietė L, 
Vyčių Chicagos Apskričio 
Dramos Ratelį po Kalėdų at
vaidinti juokingų komedijų— 
“Nervai”. Vakaras įvyks pa
rapijos salėj.

X Ryšy su 50 m. sukaktu
vėmis Edisono lempai, Chicar 
goj Grant parke visos lempos 
žalimais bulvaro yra auksinės 
spalvos, o vienoj vietoj iš e- 
lektros lempučių padaryta E- 
disono atvaizdas, kurio že
miau dailiai suderintos įvai

X Rytoj 7:30 vai. vakare 
Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčioje įvyksta Dirmavo- 
nė kurių suteiks J. K. vys
kupas B. Slieil.

X Pereito penktadienio ry
to County ligoninėj po sun
kios ir ilgos ligos mirė Dim-„

rungtynės. Imasi daktarų 
čampijonas dr. P. Zalatorius 
ir West Side biznierių vienas 
gjeriausių golfininkų p. J. 
Mackevičius.

Bridgeport. — Leib. G. D. 
L. K. Vytauto laikys mėnesi
nį susirinkimų nedėlioj, spa- 

, J lių 20 d., 12 valandų dienų,
Ramova

j užimti raštininko vietų. 
Atsišaukit laišku į

“DRAUGAS” PUB. CO. 
2334 So. Oakley Ave.

Šviesos.

RADIO ŽŽŽ.

rių spalvų 
dailu pasivaikščioti.

Vakarę

Town of Lake. — Spalių
20 d. Šv. Kryžiaus par. mo- 

sienė, plačiai žinomo veikėjo kykios salėje, 7 vai. vak., į- 
Jono Dimšos moteris. Pašar-|vykg susirinkimaS) kad at. 
vota graboriaus Mažeikos ko-;gaivinug Labdarh} Są.
plycioj. Laidotuves įvyks pir*įgOS kuopų. Visi buvusieji kuo 
madienv, spalių 21 d. narįaj įr yįgį kįįį, vyrai

X Spalių 20 d. Brighton ir moterys, kviečiami ateiti. 
Parke Nek. Pras. Panelės Šv. 
par. salėj įvyks vakarėlis, ren 
giamas SLRKA. 160 kp. Bus 
šokiai ir vaidinimas “Kupro
tas Oželis”. Bus ir kitokių
pamarginimų. Prakalbėlę pa-

Kalbėtojai bus p. A. Nausėda 
ir p. Dimša,

X Našlaičiams ūkė (far
ma) jau nupirkta, prieglaudos 
įkūrimo darbas sparčiai varo
mas. Visoms labdarių kuo-

X P-nas A. Peldžius da 
negrįžo iš Kanados, kur išvy
ko vedybų reikalu.

GRABORIAli

S. D. LAC1IAWICZ
Lietuvis Graborlue 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti. o mano 
darbu busite užgs- 
nedlntl.
Tel. Roosevelt 8616 
arba 2518 
1814 W. zsrd Piaee 

Chieago. HL

J. F, RADZIUS
• PIGI A1781 AR LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE,
• _ Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 18- 
dlrbvstės

OF.’SAS
888 West 18 8t.
Tel. Canal 8174 
8KIRIUS: 8288
Ro. Halsted Street 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes nutari
me išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nanja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojaa

Mes sutei
kiam manda
gų, draug,Akų 
patari.avimą.
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse lr 
prlemlesčuose. 
Grabai pigiai
net už |25. 

OFISAS
82.18 South 

Halsted Rt
Victory 40 8 8- 

88

sakys gerb. kun. Vaitukaitis i poms reikia imtis darbo.
X Šv. Franciškos draugija 

laikys susirinkimų šiame sek-
ir kiti geri kalbėtojai.

X Kun. Pranciškaus Jur
gaičio pagerbtuvės pereitų tre 
čiadienį gražiai pavyko. Buvo 

j daug žmonių. Programų vedė

madienį, spalių 20 d., 2 vai.
X Spalių 20 d. vakare pa

rap. salėje draugija Š. Fran-
gerb. kun. A. Martinkus. Veik .ciškos rengia “bunco party”

, perpus buvo bridgeport iečių 
ir townoflakiečių.

f X Marijonų Rėmėjų Bridge 
'porto skyriaus susirinkimas 
įvyks p-nų Gudų krautuvėj, 
901 W, 33 St. spalių 20 d., 
2 yal. vak. po pietų.

X Aušros Vartų par. dar
že spalių 20 ir 27 d. bus smar
kus bolių žaidimas. Be to, 
bus ir kitokių žaidimų: “ru-

X Spalių 11 d. p. Ivanaus
kų sūnūs buvo automobiliaus 
užgautas, sužeistas ir nuga
bentas ligoninėn. Jau parvež
tas namo ir sveikesnis.

SPULKA AUGA.

Marąuette Park. — šiai 
lietuvių kolonijai augant, au
ga ir lietuvių įštUigbs.

nesigailėsi. Džiaugsies ir bus
ateitis laimingesnė už to, ku- jChicojsos Liet. Auditorijoj 
ris netaupė. 1 Visi nariai teiksitės su

; rinkti laiku, nes randasi daug NEDĖLIOJ IR PANEDĖLY

3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chieagoj

Spulkos Raštinė,
2456 W. 69 St., Chicago, UI.

svarbių reikalų svarstymui.

MILDA
T 7 * rr . i MODERNIŠKAS TEATRAS 

Bridgeport. — Liet. Teatr. J
draugija šv. Martino, laikysi 3140 So. Halsted St. 
mėnesinį susirinkimų spalių pėTNYČIOJ IR SUBATOJ

PRANEŠIMAI.

20 d., 1 vai. po pietų, Šv. Jur
gio parap. svet.

Nariai būtinai malonėkite 
laiku pribūti, nes turime svar
bių reikalų svarstyti kaslink 
vakaro, kurio bus lapkričio

BIZNIERIAUS VLADO IVA
NAUSKO KRAUTUVĖ IR 

NAMAS PO NUM.
2252 W. 22 STREET

P-nas Ivanauskas yra paty
ręs siuvėjas ir drabužių biz
nio apsuk rup .vedėjas. Perei-Čia yra viena lietuvių “srpul 

tų darželis , ‘ straikieris” ir ka” — Chicago Lithuanian ^ų šeštadienį turėjo geras pa 
t. t. Visi vyrai ir moterys Savings & Loan Assn., — ku--, sekmes> dau£ prekių išparda- 

ri jau sėkmingai' gyvuoja nuo.v® ’r dabar partraukė įvairių 
1924 metų. 'naujų rudeninių ir žieminių

Šį mėnesį prasidėjo jos 20 drabužių, kaip va sveterių, 
serija. Jau daug naujų narių pirštinių, kepurių, skrybėlių, 
prisirašė. Dabar, pradžioj se- jniarškinių ir tt. Pas jį šesta- 
rijos geriausias laikas prisi- dieniais būna didelį bargenai. 
rašyti, tat ir primenam, kad

Simpatiškas — 
Mandagus — 

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. Yarda 1741 lr 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 1*794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 8201

SL

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

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 8181

I. J. Z O L P
GRABO RIU8 IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 West 46th Street

Kampas 48th Ir Paulina Sta 
Tel. Blvd. 6208

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manės, patarnausiu slmpatiš- 
kal, mandagiai, gerai lr pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

4424 So. RockweU 

Vlrglnla 1290

E1E R S KI
LIETUVIS GRAHOIlHle 

O f t a a e:
4888 S. MARSHFIELD AVENUE 

Tel. Boulevard 9177

Telefonas Yards 1188

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BAL8AMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

A. A.

VERONIKA
DIMŠIENĖ

(Po tėvais Petrokaltė) 
mirė spalių 18, 1929 m. 2:10 
vai. ryt, 63 metų amžiaus. Kl-, 
lo Iš Raseinių Apskričio. Vi
duklės Parap. Šarkalmės Kai
mo. Amerikoje išgyveno 2 3 
metus.

Paliko dideliame nuliudlme 
vyrą Joną Dlmšą. sūnų Joną, 
sunlenę Jadvygą. 3 pusseseres 
Oną Alnbrazienę, I^onorą Zl- 
mantienę lr Juzefą Idlkauskle- 
nę lr pusbroli Dominiką JodJ. 
Lietuvoj broli Simeoną ir bro
lienę. švogerj Povilą Rumšą 
pusbroli lr krikšto sūnų Joną 
Petroką lr daug giminių, kaip 
Lietuvoj taip lr Amerike.

Kūnas pašarvotas graboriaus 
Mažeikos koplyčioj. 8319 Au
burn Ave.

iAldotuvės Įvyks panedėlyj 
spalio 21. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėta J Sv. Jurgio par. baž
nyčią, kurtoj Įvyks gedulingos 
pamal los už vallonės sietą. Po 
pamaldų bus nulydėta Į Sv.
lozlm'oro kapines.
Nuoslrlžial kviečiame visus 

glminvs, draugus Ir pažĮstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
vyras, suims, sunlenė Ir giminės
laidotuvėms patarnauja grab. 
S. P. Mažeika, Yards 1138

Spalių 18 — 19 
“FAST COMPANY” 

Visas Kalbantysis 
NEDĖLIOJ IR PANEDĖLY 

Spalių 20 — 21
' “PARIS BOUND” 

Ženybinio Gyvenimo Komedija

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

KENOSHA, WIS.
BARGENAS

Parsiduoda visai pigiai ice 
creani parlor ir liglit Luncli 
Room. Labai geroj vietoj, prie 
pat lietuviškos bažnyčios ir į 
mokyklos. 3 salės tik skersai 
gatvės, kur daugiausia lietu-

Spalio 20 — 21
“WHY LEAVE HOME”

Visas Kalbantysis
Dalyvauja Sue Carol, Niek 

Stumt ir kiti garsus artistai.

Vitaphone Vodevilio aktai

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

PAIEŠKAU brolio Antano 
Kasparo. Gyveno Chieagoj 
ant Town of Lake. Atsišaukit
ONA ir JONAS VIRŠULAI

3353 Emerald Avenue 
Chicago, III.

Nedirbu. Meldžiu atsišaukti 
kam reikia naujų namų staty

ki arba senų taisyti. Atlieku 
[prie namų karpenterio ir ma- 
! liavojimo darbų. Padarysiu

Del geriausios rųšies 
lr patarnavimo, Saukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaella Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1189

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

Balto ąžuolo bačkutė ScSais 
kais išdeginta.
10 Gal................................................ $3.19

5 Gal................................................ $2.39

lan-

; gražiai ir nebrangiai.
BRANISLAVAS

1356 No. Hoyne Avenue 
Humboldt 4935

Stogui popierius 3 ply raudonas 
ir žalias su smala ir vinims. 
Rolls ............................................. , $1.98

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, BĮ. 
Telefonas Lafayette 4689

, lenkai ir rusai laiko ba- 
vestuves ir visokius su- 

Puikus fikščie- 
vieta Nebrangi

viai 

liūs,
į sirinkimus. 
ji'itii, puiki
renda. Gera proga lietuviui 
nusimanančiam apie tokį biz
nį.

Priežastis — savininkas y- 
ra vienas ir dėl nesveikatos 
turi apleisti. Del tolimesnių 
informacijų kreiptis prie sa
vininko

TAMOŠIUS SMAGULIS 

5024—7 Ave. Kenosha, Wis.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduodamas

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių auk
sinių ir sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados 
cadto, pianų rolių, re
kordų lr t.t Taisau 
laikrodžius lr tnuslkot 
Instrumentus.

ĮVAIRŪS kontraktoriai

J, S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

A Hardware Co., dabar perėmė visą 
blznĮ Į savo rankas lr duos visose šio 
biznio šakose pirmos klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8380

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigiai. Neriam 
sulig užsakymų naujus sveterius ir 
taisome senus. Vilnonios gijos dėl 
nėrinių ir vilnonės materijos dcl 
kelnių vyralms Ir valkams. Atsllan- 
kykit ir Įsitikrinkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdien lr vakarais.Turime parduoti 3 šmotų 

parloriaus setą, Wilton kaurą. Parsiduodamas 2 flatų, po 1 sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie- 

coxwell krėslą, radio, riešuto 6 kambarius, šiltu vandeniu i ^siunčiam užsakymus į kitus mies- 

medžio miegamojo ir valgo- .apšildomas, dviejų mašinų,tus p SELEMONAVIČIUS 
mojo kambarių setai, lempos. I garadžius. Turi parsiduoti į 504 w 33pd st Prle Nomwi Ave. 
indai, langų uždanges ir tt. i trumpų laikų. Kaina labai
Kaip nauji. Viskas kartu ar-J prieinama. Savininkas ant vie 
ba dalimis, už jūsų teisingą' tos.
kainą.

8228 Maryland Ave. 
1-mas apartm.

EDVARDAS
MEŠKAUSKAS

mirė spalio 17, 1929 m. 3:25 
vai. ryt. 12 metų amžiaus. A. 
a. Edvardas gimė gruodžio 15, 
1917 m. W. Pullman, 111.

Paliko dideliame nuliudlme 
motiną Benedą po tėvais Kui- 
zelaitė, tėvą Stanislovą Ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 12151 E- 
merald Ave. W. Pullman, III. 
Laidotuvės Įvyks subatoj spa
lio 19, IS namų 8 vai. bus 
at'ydėUs Į šv. Petro lr Povilo 
par. bažnyčią, kurioj Įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas Į šv. Kazimiero kapinis.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažĮstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Motina, Tėvas Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkls, Yards 1741.

Tel. Victory 3486

1924 — 48 Court 
Cicero, III.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda gražiausia gro- 

j cernė ant Bridgeporto. Ren
da pigi, garu šildoma, su pa- 

' gyvenimu. Listas geras. Par- 
1 duosiu pigiai — už pirmų 
[pasiūlymų. Vieta išdirbta per 
r 10 metų. Priežastis pardavi- 
' mo — išvažiuoju į Lietuvų 
apsigyventi. Turi būt parduo
ta šių savaitę. Nedėliomis at

dara iki pietų. Atsišaukite
JOHN LEGEIKO 

3340 So. Halsted Street
Tel. Blvd. 9619

JOHN SLEGAITIS
Grabam Paige Automobilių 

Pardavėjas.
ARCHER MOTOR SALES 

610 West 35 Street 
Tel. Yards 0699

Jau turime naujus 1930 
modelius.

PRANEŠIMAS,
Širdingai kviečiame jus at

silankyti ir pamatyti vėliau
sios mados naujus 1930 
“400” Nash karus su vėliau
siais pagerinimais pas 
BALZEKAS MOTOR SALES

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

Tel. Victory 5371
BARGENAS |

Parsiduoda bučernė ir gro- UNIVERSAL RESTAURANT

cernė su namu arba be na
mo, lietuvių apgyventoj vie 
toj, bisnis išdirbtas per 
metų. Parduodam visai 
giai.

2324 South Leavitt St 
Kampas 23 Place 
Tel. Canal 1622

201

A. A. Norkus, Savininkas

Gardus ir sveiki valgiai, 
greitas ir mandagus patarna
vimas.

750 West 31 Street 
Arti South Halsted Street

Chicago, III.

Palnters A Decorators 
J. S. Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

Tel. Victory 7261

M, ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenue
Telef. Hemlock 5528

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
ICallavojlmo Kontraktorius 
Dažų lr Popleros Krautuvė

8884 8. LEAVITT ST. Chicago

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boulsvard 8214

M. YUSZKA & CO.
PLCMBING A HEATING 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausia

4684 80. PAULINA

MORTGEŠIAI-PASKOLOS
2- RI MORGIČIAI
3- H MORGIČIAI 

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

Intemationl Investment 
Corporation

Kapitalas 8600.000.08 
3804 80. KEDZIE AVENUBJ 

Tel. Lafayette 6738-6716

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

Loans & Insurance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus. Farmas
Biznius visokios rųšieg
Nėra skirtumo
Apielinkės tr kur yra Ir kas yra.
Perkam notas 2nd morgage lr pa

rūpinant 1, 2nd morgage lengvoms 
Išlygoms.

Teisingas tr greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Ave.

Tel. Lafayette 0455


