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Katalikai pasaullonys turi kilnų
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“Praneša” atstovauja orgunisuotų
kataliku minti, remia nuožlrdtlal ka>
tallkUkaa draugija* sąjungas, para.
pijąs lr lietuvių kolonija* “Draugas”
džiaugiasi didele katalikų parama lt
port, kad toliau pasilaikytų tl* prls-

oi*

davlnj, — Įuefttl | Avlinynas lr | vi

suomenę Kristau* mokai*, atnaujinti
įmonių dvasi*. Jflzaus Širdies vleflpatavlmas milijonų fclrdyse — tai musų
užduotis “Draugas” padfl* Jums t*
apaitaiavlmo
darb* atlikti.
Užtat,
skaitykite lr platinkite “Draug*."
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

- • M•

patvirtinta eilė lietuvių mo
DOS ŠVENTĖ
kytoju, ypflč Balstogės moky
klų teritorijoj. Vietoj lietuvių
Rugsėjo 15 d. ties Linksma mokytojų Vilniaus krašte da
dvariu įvyko aero klubo avi bar kaskart daugiau atsiran
acijos šventė. Diena buvo šil dą pseudolietuvių, kurie atvy
ta ir saulėta. Iš visų kraštų ksta iš Nepriklausomos Lie
žaliomis, medžiais apaugusio tuvos ir su dideliu skubotumu
mis, Aleksoto pakriaušėmis ri- skiriami į valdžios mokyklas,
, tosi didžiausios minios senų esančias lietuvių sodžiuose.
Laikraščio turimomis žinio
I ir jaunų žmonių, nes iš tolo
pūpsanti didelė, lyg kokia mi mis, lenkų valdžia laukia atlžiniška daržinė, aerodromo vykstant iš Lietuvos didesnio
būstinė, ties kuria turėjo įvy-, skaičiaus lenkų mokytojų, mo
kti “programa,” viliote vilių-,klinčių lietuvių kalbų. Mokyk* ’keleivius.
’ ' '
lų valdžia juos nusistačius pa
jo
AVIACIJOS PROPAGAN

MISIONIERIUS ARCHEO
LOGAS ABISINIJOJ

Francijoj Daug Komunistų
Traukiama Tieson

A1)DIS, ABEBA, Abisini
ja. — Pietrytinėj Abisinijoj
jau penkeri metai darbuojasi
I kun. B. Azais, francūzas ka
pucinas. Turi su savimi kara
Belgai Kelia .Demonstracijas Prieš Mussolinio vanų. Tikima iš jo sulaukti
Diktatūrą; Morokoj Maurai Išnaujo Pliekia brangintinų žinių apie Abisinijų. Jis daugiausia tyrinėja
Francuzus; Austrijoj Pertaisoma Konstituci ten tolimos praeities krikščio
ja; Minske Išalkusių Žmonių Riaušes
nybės liekanas.
Kun. Azais pirm to Abisi
nijoj
15 metų misionieriavo.
LATVIJOJ AREŠTUOTA
MAURAI NUKOVĖ 50
Abisinija skaito apie 10 mi
LEGIONINKŲ
DAUG SOCIALISTŲ
skirti į “konkurencines” val
Prie bilietų kasos žmonių
lionų gyventojų. Tame skai
džios mokyklas, kurios skiriakaip jūra liūliuoja. Kairėje
RYGA, spal. 20. Latvių so PARYŽIUS, spal. 20. — Iš čiuje yra 10,000 katalikų.
moB lietuviams lenkinti.
stovi sparnus išskėtusių kecialistai paskelbė generalinį Moroko praneša, kad tenai
Šis karo laivas (kruizeris) Cleveland yra Charleston
streikų protestan prieš val kai-kurios maurų padermės ATSTATYTOS KATALI
laivyno prieplaukoj, kur ruošiamasi jį prirengti parda liolika lėktuvų ir savo smai
džių, kuri išsprendė neleisti Atlas kalnų apylinkėse išnau
KŲ MOKYKLOS
vimui, pašalinus visus karo pabūklus. Kam toks laivas liais propeleriais, rodos, taip PREZIDENTAS HOOVER
DETROITE
reikalingas, valdžia sutinka parduoti. Laivas karo laivy- ir uosto, bene nujaus kad*
socialistams kontroliuoti tei jo ėmė smarkiai veikti prieš
TOKYO,
Japonija.
—
1923
ne
buvo
naudojamas
pradėjus
1903
metais.
pradėti
suktis.
kiančių pašelpų ligoje draugi francuzus. Štai iš Tafilelt plo
DETROIT, Mich., spal. 20.
tų atūžę maurai pakėlė kovų metais, nuo žemės drebėjimo
ją
Pagaliau
lygiai
2
vai.
30
m.
hulte
ir
kapit.
Koehl.
Jiedu
Nuskendo
du
vaikai
Streikas nepavyko. Didžiu francūzų kariuomenei. Nu čia labai nukentėjo katalikų
.'prasidėjo lauktoji “progra — Rytoj į Detroitu atvyks
atvyks
1930
metų
pradžioje.
mokyklos.
Šiandie
jos
visos
kauta 50 legioninkų ir visa
Pirm savaitės staiga pražu ma.” Lėktuvai vienas po kito prezidentas lloover dalyvauti
ma darbininkų dirba.
ne
tik
atstatytos,
bet
kai-ku

elektrinės lemputės 50 metų
vo du broliai Bruno ir Teddy , kaip paukščiai ėmė kilti į
Valdžios parėdymu, polici senegalesij kuopa.
MIRĖ
APAŠTALINIS
rios
ir
padidintos.
Karo ministeris Painleve
Mikolaičak, 6645 Albion avė., debesius ir teu narstytis viso- išradimo sukaktuvėse.
ja suėmė apie 150 socialistų,
VIKARAS
Katalikai
čia
išlaiko
vienų
16 ir 13 metų, taipat John Ru- , kiomis vadinamomis mirties Patsai išradėjas A. Edison
inėmus penkis parlamento na parlamento reikalausiųs į Mo
j
Universitetų,
vienų
vidurinę
rius, už priešvaldiškų veikimų. roko pasiųsti skaitlingų ka
TANANA^IVE, Madagas decki, 17 metų, iš New Bu- .kilpomis. Jau kartais, rodos, jąu atvyko. Iškilmes rengia
mokyklų
bernaičiams,
vienų
riuomenę.
ffalo, Mich., kurs lankėsi Chi {nukris betabaluodamas stačia žinomas Ford. Bus atidarykaras. — Čia! mirė apaštalinis
kolegijų
moterims
ir
3
jankš?
cagoj ir turėjo automobilių. galva į minios vidurį, ir yėį. tas Fordo lėšomis pastatytasFRANCIJA KOVOJA
vikaras vyskupTtT'iTmri T/eštesniųsias
mokyklas
mergai’
MINSKE
IŠALKUSIŲ
Sakoma, anie broliai su juom ——_ žiū
KOMUNlŠtUS
efcifi_— ii
Vaniflo "RVliflATin
zilrkcri 
iš ■nfib
pat nonnooa
panosės nock
pasi Naujas
Edisono Technologi
pinasse
de
Saune.
Velionis
ėtems. Šias įstaigas lanko
RIAUŠĖS
vakare buvo išvažiavę pasiva kelia aukštyn. Taip narstai jos Institutas priemiesty De
daug ir nekatalikų mokinių. jo 80 metus, gimęs Francijoj. žinėtų.
PARYŽIUS, spal. 20. —
iki pusės penktos vai. vakaro. arhorn.
RYGA,
spalių
20.
—
Mins

Dabar
abiejų
brolių
lavonai
Francijos valdžia išsprendė
rasti Chicago upėje. Anas Bet daugiausia publikų su Šios sukaktuvės rytoj visoj
perdėm išgriauti komunistų ke išalkusių žmonių minios MUSULMONAS AUKŠTI
trečias su automobiliu ieško žavėjo Vyr. Įeit. Martinkus, Saly minimos.
partijų, kuri valstybei daug puolė vienų didžiausių bolše NA SESERIS VIENUO
LES
mas. Gal jie visi trys su ma iš “velnioniškos,” kaip daug
kenkia savo pragaištingais vikų kooperativę valgomųjų
kas kalbėjo, aukštumos laimin KUBOJE SUIMTI SUOKAL
ĮSPĖJA GYDYTOJUS DAU šina įsirito upėn.
darbais kaip namie, taip už daiktų krautuvę. Riaušių lai
gai nusileidęs parašiutu. Rods,
BANGALORO, Indija. —
ku čekos agentai tris žmones
BININKAI
GIAU DARBUOTIS
sieny.
kad
jam
anksčiau
gerai
sekė

Šv.
Mortos
ligoninei
čia
pas

nužudė.
Sakoma,
ir
agentai
Policijos kampanija
60 komunistų vadų patrau
si sugaudyti oran paleistas
tatytas
naujas
būtas.
Ligoni

gerai
gavę.
HAVANA, Kuba, spal. 20.
Baigiant
Amerikos
Chirur

kta teisman už priešvalstybi
j
Chicagos policija visam mie pūsles.
nę veda Gerojo Piemens Se gų Kolegijos
— Už suokalbiavimų prieš
suvažiavimų ! se veda kampanijų prieš tuos
ni veikimų. Jie areštuojami.
Po
to
prasidėjo
pasiskrai

serys vienuolės. Ši įstaiga į- Chicagoj į 3,(XX) gydytojų kai
Kubos respublikos valdžių
BELGŲ RIAUŠĖS PRIEŠ
visus, kurie automobiliais va dymo lėktuvais varžytinės.
kurta
1886
m.
ITALIJĄ
areštuota keturi vyrai. Be to,
bėjo Dr. jGlen Frank, Wis- žiuodami svarbesniuose skers
MacDONALD NEPASI
Atidarant
naujų
būtų
iškil

consino Universiteto preziden gatviuose nesumažina važiavi- Bendrai, šios aero klūbo keturiolika kitų, buvusių se
TRAUKS
mėse
dalyvavo
ir
Mirza
M.
Šventės įspūdis paliko gana natorių ir kabineto narių, gal
BRIUSELIS, Belgija, spal.
tas.
Jmo greitumo arba pralekia
“Tr.” bus patraukta tieson.
LONDONAS, spal. 19. — 20. — Tomis dienomis čia ža Ismail, “dovanas” arba pir Jis pareiškė, kad gydytojai tiesiog per raudonąsias švie- gražus ir gyvas.
Darbo partijoje kilo kalbų, da atvykti Italijos sosto įpė mas Mysoro valstybės minis turi daugiau rūpintis žmonių {sas. Toki visi sustabdomi ir
Pas areštuotus namuose po
DOBILŲ SĖKLOMIS
kad ministerių pirmininkas dinis, karaliunas Humbert. teris, musulmonas. Sakyda sveikumu, nes kitaip žmonių j traukiami atsakomybėn.
licija atlikusi kratas. Sako
PREKYBA
MacDonald pasitrauksiųs iš Jam atvykus žadama forma mas prakalbų jis aukštino vie sveikumu ims rūpintis valsty
radusi revoliucinio turinio raliai paskelbti jo su Belgijos nuolių pasišventimų ir jų pra bės ir tada privatiniams gy
užimamos vietos.
štų.
Išvengta streiko teatruose
j Dobilų sėklomis prekyba
«
karalaite Marie Jose susižie- kilniuosius darbus žmonijos dytojams gyvenimas pablogėMacDonald yra Kanadoje. davimų.
Shuberto ir Erlanger teat ' tuo tarpu menka, bet preky
naudai.
siųs.
Tuojaus su juom susisiekta.
ruose, Chicagoj ir kituose bininkų tarpe yra didelis su AUSTRIJA TURĖS NAUJĄ
Belgai priešinas karalaitės
Esą jau šiandie įvairios miestuose, išvengta muzikų ir sidomėjimas. Kainos vidaus
KONSTITUCIJĄ
Jis užgynė tas kalbas.
išleidimui į Italiją. Bijo jos NAUJA KUNIGŲ SEMINA
pramonės ir apdraudos ben tarnautojų streiko. Gražiuoju
rinkoje dar neaiškios. Už ballikimo ten, kur gyvuoja Mu
RIJA KINIJOJ
drovės vis plačiau rūpinasi 1 susitaikinta.
VOKIETIJA ĮLEIDO NAU ssolinio diktatūra, tad prieš
I tųjų dobilų centnerį užsieniuo VIENNA, spal. 20. — Nau
žmonių
sveikumo
labu.
jas Austrijos kanclieris SchoJĄ LAIVĄ
NANCHANG, Kiangsi, Ki
se mokama iki 92 litų. “R.”
Italijos ambasadų sukėlė riau
ber
jau įteikė parlamentui vi
nija. — Praeitų mėnesį KiaMIRĖ SAKYDAMAS
Sės.
sų eilę sumanymų, kuriais ei
WILHELMSHAFEN, Vo
n’e, Kiangsi provincijoj, ati Žuvo negras ir policmonas
STEIGS NAUJĄ KURORTĄ
PAMOKSLĄ
nant turės būt pertaisyta kon
kietija, spal. 20. — Vokietija
daryta kunigų seminarija, ei Policmonas Best nuėjo į
8 NUSKENDO
j vandenį įleido penktąjį
nant pagamintu Jo Ekscelen negro J. Love namus, 4821
ST. LOUIS, Mo., spal. 20. šeštadienį, rugsėjo 29 d. stitucija.
naujų karo laivų (kruizerį)
OSLO, Norvegija, spal. 20. cijos arkivyskupo Constanti- Federal st., su “warcntu” ji — St. Louis Universiteto an sveikatos departamento dire
6,000 tonų — Leipzig.
— Šiauriuose Norvegijos pa ni, apaštalinio delegato, planu. areštuoti. Negras poliemonų glų kalbos profesorius kun. ,J. ktorius dr. Šidlauskas su ko 10 ŽUVO, 20 SUŽEISTA
Einant tuo planu, Kinijoj vienu smūgiu parbloškė ir I. Doyle, Jėzuitas, sakydamas misija išvyko į Biržų apskr.
kraščiuose audroje nuskendo
SUSISIEKIA ORU
nedidelis garlaivis Reskin. 8 bus įkurta 15 seminarijų —9 pats leidosi bėgti. Kada jis pamokslų į studentus Universi apžiūrėti ir ištirti Lydėnų dva BILBOA, Ispanija, spal. 20.
šiauriuose, 5 centre ir 1 pie išbėgo gatvėn, tai pamatė ki teto koplyčioje sudribo ir mi re esančias, šaltinių versmes — Čia vienoj dirbtuvių spro
žmonės žuvo.
HAGA, sapl. 220. — Olan
tuose.
tas policmonas G. Giavanoni. rė. Tai širdies liga.
ir dumblo pajėgumų tikslu go keli gariniai katilai darbo
dija pradėjo susisiekti oru su MIRIOP NUBAUSTI TRYS
įsteigti su mineralinėmis vę- laiku. 10 darbininkų žuvo ir
Šis sušuko negrui sustoti.
savo kolonija Java. Iš tenai
20 sužeista.
NAUJA MISIONIERIAUS Negras ėmė šaudyti. Polic
NEW YORKO SĄMATA niomis ir purvu kurortų.
ARABAI
čia gryžo orlaivis su pasta ir
PAGELBA
monas taipat. Už poros mi“R.”
keliais žmonėmis. Iš Javos į HAIFA, Palestina, spal. 20.
PINIGŲ KURSAS
nutų abu gulėjo mirtinai su NEW YORK, spal. 02. —
čia skristi ėmę apie 10 dienų. — Už dalyvavimų žydų arabų
WINDH0EK, Pietvakarų žeisti. Paimti į ligoninę abu New Yorko miesto 1930 me KOKIUS MOKYTOJUS
riaušėse tris arabus teismas
LENKAI SKIRIA VIL
Afrika. — Misijoms gelbėti mirė.
tais sąmata paruošta. Numa
Lietuvos 100 litų
$10.00
nubaudė mirti.
FORDO DIRBTUVĖ
NIUJE
vokiečių draugija “Miva” į
toma 564,773,252 dolerių išlai
Britanijos 1 sv. sterL 4.85
VOKIETIJOJ
TORONTO, Ont., Kanada, šių Afrikos dalį prisiunčia 10 Vakar Cbicago, šalę Wilme- dų, arba pustrečio miliono
Francijos 100 frankų 3.91
automobilių,
3
motorines
val

tte,~ atidaryta nauja orlai daugiau, negu šiais metais.
Vilnius, IX. 30 (Elta). — Belgijos 100 belgų
13.89
COLOGNE, spal. 20. — Au spal. 19. — Amerikos Darbo
tis
ir
2
ėroplanu.
Froplanų
“Žycie Ludu” praneša, kad Italijos 100 lirų
viams stotis — Curtiss — Re
5.22
tomobilių gamintojas Ford čia Federacija čia baigė metinį
suvažiavimų.
•
vairininkais
bus
kun.
P.
Scpaskutiniuoju
laiku
Vilniuj
PLATINKITE “DRAUGĄ’
ynolds Airport.
Vokietijos 100 markių 23.80
statys savo dirbtuvę.

pa

CHICAGOTE

t

l

i
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“DRAUGA S”
Ueln* kasdien. Utak/Tua sekmadieniu

PRENUMERATOS KAINA; Metama — $6.64. P«Ml Metų — 18.50. Trinu Mėnesiams — $8.00. Vienam
Mėnesiui — T 5c Europoje — Metama $7.99, Pusei Ma
tų — 14.00, Kopija .03c.
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų ne*rųHjus, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam
tikslui pašto ženklų.
ReCaktorius priima — nuo 11:00
kasdien.

Iki 18:00

rai.

Bkelblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

B

fenzyvinės į ofenzyvinę poziciją. Katalikai
turi būti teisybės gynėjai, Dievo teisybės gy
nėjai ir kovotojai su fariziejų “teisybe”. Mes
turim būti modernūs žmonės gerąja prasme,
būtent, eiti drauge su gyvenimu.
Praeitis gali būti labai didelė pajėgumo
reikšmė. Visos katalikybės praeitis garsi. Lie
tuvių praeitis didvyriška. Mūsų uždavinys
turi būti, kad mūsų ainiams būtume pavyzdžiu, jų dvasios kėlėjais. Reikia pasiaukojimo ir pasišventimo. Reikia įsisamoninti, no
rėti, pasiryžti ir veikti.

Pirmadienis, Spalio

ĮVAIRUS STRAIPSNI Al
SU PROHIBICIJA NESI
SKAITOMA.

Kaip Iždo, taip Teisingumo
departamentai paduoda įdo
mių skaitlinių sąryšy su prohibicijo8 vykinimu. Paai5kij

Taip ipat praėjusiais adm.
metais virš 48,000 žmonių pa
traukta tieson.
'Na, ir sausieji džiaugias,
kad prohibicija vykinama. Gi
ištikrųjų kas-nors turi but
daroma, kad pakeisti tą padė
tį-

21, ID23

“erezvičalka”
vadinamos, pasauly nerasi didesnis ver
priešaky buvo garsus bude gijos, kaip Rusijoj.
lis Dzieržynski. Jis išsprendė Kokiems galams žmogus tu
pagerinti tas sąlygas. Pasta ri sąžiningai ir atsakomingai
tė darban savo tų agentų pul pareigas eiti arba dirbti, jei
kus. Įtariami apsileidimuose, jis yra pavergtas, jei jis yra
papirkimuose ir geležinke ne kuo kitu, kaip tik valdžios
liečiai be atodairos buvo su- ! stumdomu įrankiu ir paprasimami ir žudomi. Tuo budu
(Tąsa 4-tain pusi.)
dešimtys tūkstančių žmonių'
nuvaryta į kapus ir tuo budu
ADVOKATAI;
pagerinta kiek ant geležinke
lių padėtis.

kad metai į metus vis didesnis
namų ir butų skaičius “indžiunkšinais” uždaroma, di BOLŠEVIKŲ GELEŽINKE
KAS JIEMS RUPI.
‘DRAUGA S“
desnis žmonių skaičius areštuo
LIAI.
Bet Dzieržynskio jau senai
jama ir didesnis jų skaičius
nėra gyvųjų tarpe ir šiandie
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Iš Gastonijos streiko daug dalykų pa
ADVOKATAS
baudžiajna.
11 >8; Kaip visose bolševistinės ant geležinkelių sugulė naujos
Published Daily, Ezcept Bunday.
aiškėjo.
Išnaudojami
darbininkai
pakėlė
sa

So. La Baile St., Room 8001
SUBSCIUPTIONS: One Tear — >0.00. Blz Montha
Sausieji gaivalai pareiškia, Rusijos pramonės šakose gy nelaimės. Anot žinių iš Mas Tel.11 Randolph
0331-0332 Vai. 9-6
— $8.50. Three Montha — $8.00. One Month — 7le.
vo balsą reikalaudami teisingo jiems už dar
Vakarais
kad tai ženklas, jogei prohi- vuoja nuolatinė
betvarkė, kvos, gal prieš geležinkelie
Burope — One Tear — $7.00, Blz Montha — $4.00,
3241 SO. HALSTED STREET
bą atlyginimą, pradėjo kovą ir pasirodė paCopy — .08c,
bicija vis uoliau vykinama, taip yra ir su geležinkeliais. čius išnaujo bus pašauktos
Tek Vlctory 0562
puolę tarp kūjo ir priekalo. Dirbtuvėje juos
7-9 v. ▼. apart Panedėlio Ir
Advertising ln “DRAUGAS” brlnga beat reeulta.
Bet Slapieji atsako, kad tieį Pareina žinių, kad visoj ša- “črezvičaikos” agentų gau
Pėtnyčios
skaudžiai išnaudojo kapitalistai, kuomet iš
Advertising rates on applieation.
skaitlingi žmonių areštavimai, ly geležinkeliai iširę, vagonai jos. Išnaujo prasidės žmonių
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago. ėjus į streiką, darbininkus pradėjo biauriai ir butų užkalinėjimai nieko'aplūžę ir vietomis keliai taip žudymai.
išnaudoti komunistai, kurie džiaugiasi kai kita nereiškia, kaip tik tai, I daug užblokuoti, kad nebegaJOHN B. BORDEN
Turi but aišku kaip veidro
darbininkai patenka į nepakenčiamas sąly
(John Bnsdzlunas Borden)
kad gyventojai su prohibicija' limas keleivinių traukinių va- dy, kad socialistiška valdžios
gas ir tas jiems atidaro kelią sėti darbinin
v• — «
visai nesiskaito.
žinojimas.
ADVOKATAS
sistema visais laikais palai
kuose kerštą, vesti juos prie revoliucijos. Esą
Pagaliau pačiai valdžiai nė-’ Pirm kelerių metų ant Rū kys tos rųšies betvarkę. Ši
105 W. Adams St. Rm. 2117
tik viena revoliucija tegalėsianti išvesti iš
rą garbės viešai skelbti apie'sijos geležinkelių tas pat bu- betvarkė paeina iš pačios bol
Prof. Pr. Dovydaitis apie katalikų vei nebepakenčiamos padėties.
TelepboM Randolph 6737
atliktus didelius darbus vyki-įvo įvykę. Susektas valdininkimą taip kalba:
ševikų
valdžios.
Bolševikų
vai
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Bet nei vienas protaujantis darbininkas
Jau prieš didįjį karą kat. akcija Lietu neseka komunistų. Nors jie ir gražiai apie nant proliibiciją. Nes tuomi j kų ir darbininkų apsileidi- džia yra betvarkės versmė.
Teleptttae Roosevelt 9090
voje prasidėjo per ateitininkus ir pavasari Sovietų Rusiją kalba, tačiau žinant, kad ten aiškiai įrodoma, kad gyvento- mas, praplitę papirkimai, va
Nereikia didžiausios nelaimės JVamle: 8 iki • ryte Tel. Repnb. 9600
ninkus. Po karo vėl ta akcija atgyja. Kas jie darbininkams ne rojų, o pragarą sukūrė, jai to įstatymo negerbia. Jei/ gystės.
valstybei, kur valdžia žmones
sukurta, neturi būti ardoma, bet varoma to nusisuka nuo jų. Juk revoliucijos ne stato, c galybės žmonių suimama ir į Tais laikais žinomos politiorganizacijos, ■laiko vergijoj.. Šiandie visanų
liau. Pirmam mūsų nepriklausomo gyvenimo gviauja ir darbo žmonėms atima ir tą, ką jie baudžiama, tas reiškia, kad (nės policijos
-■.....
.. —=. ----dešimtmety, nors sąlygos buvo sunkios, nu turėjo įsigiję. Reiškia, komunistai siekia atim žmonės ne vien nuo svaigalų j
LIETUVIS ADVOKATAS
veikta labai daug. Sveikas protas pripažįsta ti darbininkams paskutinį jų duonos kąsnį — nuodų neatpranta, bet dar
2221 West 22nd Street
daugiau juos vartoja ir nuoir kat. akcijos autoritingumas laiduoja, kad
Arti Leavitt Street
pradėtas darbas reikia visais būdais pastū
PRIE KO PRIĖJO.
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai
Telefone* Canal 2552
Dar daugiau. Tuo budu jie
mėti į priekį.
ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
visoj
šaly
sukelia
nepaklusnu-j
Dabartinis kataliką veikimas nėra pa
Į vieną Lietuvos laikraštį iš Paežerio at
kare. Sereducis ir Pėtnyčiokankamas. Mes turim žinoti, kad mes esam ėjo tokia žinia: “Čia nuo pat valsčiaus įsi- mą autoritetams ir netik pro- •
mis nuo 9 iii 6.
vaikai, žiūrintieji į protėvių dailius ir kartu į j;Qrįmo raštinėje prie frontinės sienos kybo hibicijai, bet visiems įstaty- į
esam busimųjų kartų tėvai. Busimosios kar jo kryžius. Dabar, atkėlus į čia valsčiaus se niams daro didelę nepagarbą. ;
Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų
Krautuvės Amerikoje
tos mus prakeiks, jei mes gyvenamojo mo kretoriaus pareigoms eiti evangeliką Artūrą Kada gyventojai pradeda įs
mento neįvertinsime ir atatinkamai nepasi Kaminską, kryžius iš čia nukeltas prie kitos tatymus peržengti, su jais ne
.
.
'f
įskaityti, tada Kongresui tu
elgsime. Jei mes neturim tinkamų kat. vei nefrontines sielos
IA aplaikysite * veiklesnį ir
į palubį, o į jo vietą iš
(Juozas J. Grišius)
ri parupti ir tuojau to prie-,i
kimo sąlygų, tai pirmoj vietoj turim mes tas kabintas p. A. Smetonos paveikslas”.
mandagesnį patarnavimą per
ADVOKATAS
sąlygas išsikovoti. Reikia sudaryti tokios są
patyrusius ; pardavėjus ir radio
Cenzorius, žinoma, šitą žinią išbraukė. žastj surasti. Kada kas metai v
1631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
lygos, kur būtų galimi visi geri norai reali Jis nenorėjo leisti, kad plačioji Lietuvos vi vis didesnis skaičius žmonių,'
mechanikus; kainą rasite vieną ir
Telef. Boulevard 2800
zuoti.
RESIDENCIJA:
suomenė sužinotų, kad yra vietų, kur tauti už nusižengimus traukiama ;
teisingą visiems >- pasirinkimas
6515 So. Rockwell Street
Katalikiškosios akcijos tikslas duoti liau ninkai Smetoną labiau vertina, negu kryžių. tieson ir baudžiama, probibi-i'
Telef. Republlc 9728
didesnis ir vien tik iš atsakomingų
ei jos. vykinimo rėmėjai netu
džiai vadus, kurie tuose klausimuose, kur su
Radio išdirbysčių, kaip tai:
siduria religija su dorove, su ekonomija, su, SUOMIAI SU VOKIEČIAIS NESUSITARIA ri džiaugtis iš “pasekmingo >> !
probibicijos vykinimo. Nes
politika ir su kultūra, galėtų tuos klausimus
ADVOKATAS.
jei nusižengusių skaičius kas
išspręsti. Šios sritys apima visą gyvenimą.
“L. D.” rašo:
52 East 107th Street
Ir kat. akcija turi eiti visomis gyvenimo sri
Suomių spauda praneša, kad suomių vo metai didės, tada visa šalis
RADIOS
/ R a d i os
Kampos Michigan Avė.
timis. Kat. akcijos vieta — kovos laukas. Tos kiečių derybos atsidurusios kritingam padė virs vienu dideliu kalėjimu.
Tel. Pullman 5950 ir 6377
RADIOLAS, Athater Kent
kovos ginklai turi būti laikui pritaikinti.
Miesto Ofise Pagal SutartJ:
jime. Viltys patenkinantiėms abi pusės re Tada nebus reikalinga nei žmo
,
Pirmas tos kovos ginklas yra mokslas. zultatams labai nedidelės Laikraščiai nuro nių, nei kitokia valdžia.
127 N. Dearborn Street
Rooms 928 ir 935
Juo šarvuojamas! ir norima katalikybė griau do, kad vokiečių prekių importus į Suomiją
Anot Teisingumo departa
Tel. Franklin 4177
R,d
d
t
O
S
RADIOS
ti. Šiandien ateina nauja pagonybės banga. 5 — G kartus didesnis už suomių importą į mento, praeitais administraci
Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems
Telephone Central 6926
Čia didžiausias tautai pavojus. Jei grius tau Vokietiją. Laikraščiai siūlo pranešti Vokieti niais metais einant “indžiun-.i
toje dorovė, grius ir pati tauta. Atkrikščio- jai, kad tuo atveju, jei nepavyks sudaryti ir kšinais” vienerių metų laikui'
nėjiino banga smarki. Šioj kovoj smarkiausiai Suomijai patogios sutarties, tai Suomijai ten- užkalta 6,303 slaptų galiūnų,'
puolama, ypač per spaudą, kinus, moderniš ką skaityties su vokiečių prekių boikotu.
ADVOKATAS
nakties
kliubų,
kabaretų,!
kus papročius. Gyvenimo ateitis pranašauja
vaistinių ir įvairių pramogų1
134 North LaSal le Street
katastrofą. Ramiai, mirties tyloj to laukti
CHICAGO, ILLINOIS
Pas mūsų socialistus socializmas yra tik vietų. Sakoma, toli daugiau,
Nuo 9:30 Iki 6 vai. vak.
2536-40
West
63rd
Stree
4177-83 Archer ’Avė.
negalima. Neturi mus suviloti toji mirties ra dėl “prostoj narod”, šiaip jau socializmu nie negu užpraeitais administra
bocal Office; 1900 So. Union Avė.
Telephone Hemlock 8400
Telephone Lafayette 3171
Tel. Roosevelt 8710
mybė. Katalikiškoji akcija turi pereiti iš de- kur nesigiria.
ciniais metais.
▼at. nuo 6 Iki 9 vai. vak.
vak

po piet

A. A. OLIS

JOHN KUCHINSKAS

Geriau Busite Patenkinti,

JOSEPH IGRISH

’T *

J. P. WAFTCmJS

KIMBALL

F. W, CUERNAUGKAS

Stasius Būdavas.

Aš NEKENČIU VYRĮI...
NOVELĖ.

(Tąsa)

— Ne, p. Petrai, visai nieko...
Ir tie patys liepsnojančios buities
verpetai juos apėmė dar didesniu karš
čiu...

••

-

Prieš akis išdygo vidurnaktis... Dū
dos pabėrė paskutines garsų rieškutes ir
viską labai trukšminga i apvainikavo pabaigos maršu... Nuliūdo švietusios širdys
ir keliais laipsniais iškart krito įsiaudri
nęs jaunatvės karštis... Meilės nuotaika
žymiai suplokštėjo...
— P. Petrą labai prašyčiau kitą sek
madienį apsilankyti į mūsą dvarą... —
atsisveikindama paprašė Viktorija...
— Širdingai ačiū — Petras pabučia
vo jos rankutę..
Skyrėsi...
8.
Naujos mintys ir įsiaudrinę lūkesiai

užvaldė Viktorijos širdį. Šiandien nuotaikingiausias sekmadienis; ir diena graži,
ir širdis kažkokį šokį šoka... Atvažiuos
Petras Raudė...
Agnietės padedama ji kaip tik gra
žiau apstatė ir sutvarkė kambarius. Sta
lą užtiesė retai naudojama jos pačios dar
bo gražiausia staltiese...
Ir sėdos prie lango... O taip nenoris
vienoj vietoj tūnoti... Pravirpęs kraujas
nenoromis verčia krutėti jauną gyveninio
pavasarį išskleidusį kūną...
Saulė pasislėpė. Žemėje ėmė klaidžio
ti vienas kitas šešėlis.. O ji prie lango
sėdi ir sėdi... Už kelių varsnų dvelktelė
jo tamsus siluetas ir skuba, skuba dva
ro link..
Dar valandėlė... Atvažiavo Petras...
Gardi arbata — nė kiek neprastesnė
kaip ir pati nuotaika.. Geria ir Leonar
das.... Tarnaitė stalą ruošia..
Visų kalbose kažkoks nekantrus lū
kesys, kuris, juo toliau, virsta vis į stip
rų išsiilgimą, o galiaus ir į skubėjimą...
Kalboje — prastos, nudilusios, šimtą

kartų kartotos gyvenimo nuotrupos: oras, “kas daugiau girdėti”, ir riebesni,
bet baisiai smulkūs, trumpučiai politikos
trupiniai.. Triese juk visuomet taip —
ir noris kad kuris vienas, bereikalinga
sis, galva nutrūktų... Visi trumpina saki
nius ir stengiasi greičiau baigti vakarie
nę... Kitos arbatos stiklinės, lyg susita
rę, ir nebeprašo...
Pavakarieniavo... Leonardas labai
greitai pranyko.. Dabar kambary tik du:
Petras ir Viktorija..
Išblėsę gyvenimo šešėliai palengva
slenka iš akių. Prozaiški fenomenai tirp
sta kelių minučių prueityje... Reikalai,
persunkti karčia gyveninio realybe, už
kimo ir šią valandą jau nebekvaršina
galvos... Prieš akis — palaidų jausmų azartas, kuris dabar dar palengva, bet
kuo toliau, tuo stipriau telkiasi į vieną
židinį ir liejasi į gilų tikslą ir pasiūtusiai dūkdami atskleidžia naujas užuolai
das ir ilgą laiką vien tik gyvenimo pro
zą dirginusios lūpos dabar stingsta, ilsi
si... Naujų varpų tylutėliai, tylutėliai ai- ____

dai gaudžia sielos pakraščiuos ir gūdžiais,
kaip pajuodusi naktis, tonais, kuria nau
ją laužą...
Beprotiškas, aistringas ilgesys ir
nekantrus prisiruošimas... Bet prieš akis
dar vartai — nedrąsa...
Naktiniame miege kilnojasi žemės
krūtinė ir jos pabalęs kvapas tirštomis
miglomis slenka į miškų pašones...
Petras ir Viktorija sėdi greta. Širdys
'šnera aiškią, bet tik joms tesuprantamą
kalbą...
— Kaip p. Petrui kelionė sekės... —
klausia Viktorija. Perdaug sausą gyveni
mo pripuolamybę palietė.. Dabar visai ne
vietoj ir ne laiku... Ir taip keista rados...
Pati gailėjosi pravėrusi nekantrias lūpas.
— Labai gerai p. Viktorija — ir jis
nekantrus tokiu jos paklausimu... Ne
laiką gimę žodžiai miršta...
Ir tiek... Prasilaužia ir vėl ūžteli
naujų jausmų užtvankos... Įsidega retai
jaučiamas karštis ir maloniai dirgina
jau tap svaigstanti skruostai... Lūpos
ramios — lūpos nedrįsta.. Dabar tik šir

dys kalbas... Ir dviem suprantama kal
ba... Didelė laimė širdžiai širdį suprasti...
Ir gera, jei nereikalingas pašalinis ne
gali klampoti į' svetimas šventas, jaus
me suklestėjusias paslaptis...
Lauke balkšva... Kambary, pro užuo
laidas, nesiprašo švieselė — tamsu kaip
neregio aky... Sofoje Petras ir ji... Ta imti
mirtį primenanti tyla... Krūtinės reika
lauja daugiau oro... Viktorija palengva,
palengva svirsta prie Petro.. Savo skruo
ste jis jaučia jos vienintelio plaukelio dir
ginimą.. Širdis trūkteli ir šokteli... Nau
jas ir baisus karštis pilasi į veidą... Slen
ka dangiškos minutės... Staiga jos plau
kų visa kuokšte prisispaudė prie jo vei
do... Ir skruostai sulipo...
Tamsa spaudžia, spaudžia... Krūti
nės be perstogės kvėpuoja.. Vienas antra
geriausiai suprato — jokio abejojimo...
Žodžių nereikia — širdys pasisakė
meilę... Jausmai susipynė nematomomis
giadinimis..
Už valandos Petras išvažiavo...
(Bus daugiau)

Pirmadienis,

Spulio

21,
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LIETUVIAI AMERIKOJE i DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS III CHIRURGAS
4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820
Res. 6641 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4. 6-8 Nedėlloj 10-12

CICERO, ILL.

Iš Susivienymo kp. sus-mo.

p

Lietuvių. Rymo Katalikų
Susivienymo 48 kuoi>os susi* rinkimas Įvyko spalių 13 d.,
'mokyklos kambary. Susirinkinių atidarė p. A. Zakaras
Į malda.

i Susirinkimas buvo gana
11 skaitlingas. Visų ūpas geras.

(illID

Ši kuopa yra gana didelė,
narių turi suvirs šimtų. Vai; kų priklauso apie 40.
Raportų iš Chicagos Aps[t krieio išdavė Dambrauskas ir
i Meteliuos. Raportas priimtas.

Res. tel. Van

3133 8. HALSTED STREET
Antras ofisas Ir Rezidencija
8504 S. ARTESIAN AVE.

4608 S. ASHLAND AVE.

DR. T. DUNDULIS

Chicago. III.

Rez. Tel. Midway 5 512

CHIRURGAS

DR. R. C. GUPLER

Kulte JUO
157# Mllvraukce Avė.
Tel. Brunswlck 9624

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-»
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-8 po
plet: Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak.
’ šventadieniais pagal sutarimą-

Canal

Tel.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley
Avenue
Ir
24-tas
Street
Valandos; nuo 2 Iki 7:39 vai. vak
Telef. Canal 1713-0241
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 2 vai.
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals
i po pietų.
Ir Ketvergais vakare

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette

DR. A. L. YDŠKA
OFISAS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2435 West 69 Street

Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9
v. v. Nedelioj susitarus.

A. L. DAVIDONIS,I M. D.

Republic

8466

DR. A. RAČKUS

Gydo staigias ir chroniškas Ilgas
vyrų, moterų Ir vaikų

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 2403 W. 63 Street

DARO OPERACIJAS
.
1 A..J

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

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 AVEST 22nd STREET

Ofiso Tel. Vlctory 6893
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

CHICAGO

DR. A. A. ROTH

DR. V. S. NARYADCKAS

Kuopos raštininkė M. Vai; čiunienė žadėjo prirašyti abi
savo dukreli. Tada visa Vai
čiūnų šeima priklausys prie
Į L. R. K. Susivienymo Ame
I rikoje. Gražus pavyzdis.

6764

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

DR. J. J. KŪWARSKIS

1998

Daug kas buvo kalbama a- 1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:
Į pie vajų, kuris prasidėjo šį A
4193 ARCHER AVE.
Į mėnesį. Kuopa vienbalsiai nu1 tarė, kad visi nariai imtų Valandas; prieS pietus pagal sutartijdalyvumų ir darbuotasi vaju- ujamuose 2-4 po piet, ofise 6-s v.
Į je.
P. M. Dambrauskas pasiža- i Tel- H«mlock 8i5i
dėjo tuojau prirašyti nema
žiau kaip penkis narius.

sU1
£3

DR. J. P. POŠKA

Ofiso Valandos; 9 Iki 12. 1 Iki 8
dieną. Ir 6:30 Iki 9:30 vakare

Buren 6858

IR

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2174

DR. S. A. BRENZA
Netoli 46th Street

GYDYTOJAS

, Ofiso Tel. Vlctory 2887

Telefonas Boulevard 198#

Tel.

Lafayette

5792

DR. A. J. JAVOIŠ

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų. Vyriškų
Vaikų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halstet St. Chicago 1 Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

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

* Office; 4459 S. California Avė.
Nedėlioję

pagal

sutarti

DR. S. BIEZB

i Jeigu kiekvienas
narys, 4910 So. Michigan Avenue !Te1' Wentw°rth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lir kiekviena narė prirašytų
Tel. Kemvood 5107
X — Spinduliai
Į bent po vienų narį, tai kuo.
Ofisas 2201 West 22nd Street
i
.
. .
... Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;;
jCor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
ipa vajaus pabaigoj pašalvi-|
.
b , .
t nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
Gydytojas ir Chirurgas
j Rezidencija: 6640 So. Mapievrood
Arenus
Tel. Republio 7868
p m
šventadienio ir ketvirtadienio 6558 SO. HALSTED STREET
Valandos 1 — S & 7 — 8 v. ▼.
Tat, visi 48 kuopos nariai
Nedelioj: 19 — lt ryto
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
' l .
. . ' ! ~' - ■
(-ės), nepamirškime savo nu- Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5912
[: tarimo.
Tel. Canal 0267 Res. Prospect 66 S *

DR. H. BARTON

i

|

DR. A. J. BERTASH

Visi už vienų, vienas už vi-

i sus.
Skruzdė.

3464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po i
pietų ir C iki 8 vai. vakaro
i Res. 3201 S. WALLACE STREET '

į

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

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas

j BOLŠEVIKŲ GELEŽINKE OPTEMITRISTAI rezidencija
4729 W. 12 PI.
LIAI.
Tel. Cicero 288$

NAUJI MODELIAI KAINA SU
VISKUO SU TŪBOMIS

(Tąsa

nuo

2

pusi.)

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. P. Z. ZALMS

ir

Chirurgas

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 S. Arteslan Avė.
I Valandos.
11 ryto iki S po pietų
Nedėliomis '
f Iki 8:10 vakare
Susitarus ■

DENI I S T A 1

DR. CHARLES SEGAL

|Į tu automatu, jei jis negali tuį Perkėlė savo ofisą po numeriu
jrėti' jokios savasties ir jo atOffice Boulevard 7042
4729 S. Ashland Avė.
I'eitis yra lygi arklio, ar jauSPECUALISTAS
(eio, ar kokio paprasto padaDžiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
jro ateičiai.
LIETUVIS DENTISTAS
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 3—4 po
Gyvenus žmogus vergijoj iš
pietų: 7—8:80 vakaru
4645 So. Ashland Avenue
Nedėliomis 10 Iki 12
LIETUVIS AKIŲ
l baimės ima geriau pareigas
Ant Zaleskio Aptiekos
TELEFONAS MIDWAY 2880
Įeiti arba dirbti, kada už savo
SPECIALISTAS
nugaros pamato bestovintį Talcngvlns akių jtcniphrfą kuris I Tel. Canal 6222
Tel. Boulevard 1401
, ,,.
,
v j ,•
i
esti priežastim
galvos skaudėjimo,
valdžios agentų budelį, kurs i svaigimo, akių aptemimo, nervuotu! visuomet jam
gali
atimti gy- į“0’
*wų karšti. AtitaiDENTISTAS
u
°
Į sau kreivas akis, nuimu cataractus.
[vvbę. Bet gangreit tas agen- '.Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 2201 WEST 22nd STREET Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
(Kampas Leavitt St.)
11 tftS p&SlSHlinttj ZlllOgUS ir vėl į Prirengiu teisingai akinius visuose
3343 SO. HALSTED STREET
(niekus daro iš pareigų ir atcgzajn‘nav‘mas dar°Valandos' Nuo 9 iki 12 ryto
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
I
° c
mas su elektra, parodančia mažiau
nuo 1 Iki 9 vakare
7—9 vakare
sias
klaidas.
sakomybės.
Į Vergas kitaip elgtis juk ir Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
T<1. Bronsrrick 9624
Į negali ir už tai kiekvienas
Valandos .nuo 10 ryto iki 8 va
DR. A. J. GUSSCN
j protaująs žmogus
negali jo kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
Lietuvis Dantistas
12 po pietų.
Iš RUSIJOS
1679 MILWAUKEB AVENUE
j kaltinti.
Valandos; #-12. 1-8. 6-8:29
4712 S. ASHLAND AVE.
' Juk šiandie Rusija yra di
Gerai lietuviams žinomas per 26
■ekmadtsnials Ir trečiadieniais
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
pagal susitarimą.
džiausios vergijos šalis. Tuos
Tel. Boulevard 7589
rurgas ir akušeris.
vergus valdo pabludėliai ko
Gydo stalgias
Ir chroniškas 11gaevyrų, moterų Ir valkų pagal nau
misarai. Tad kitokios padėties
Tel. Lafayette 6829
jausius metodus X-Ray ir kitokius
ten negalima nei laukti, nei
elektros prietaisus.
norėti.
Ofisas ir Laboratorija
Pritaikyme akinių dėl visokių aktų
DENTISTAS X RAY
Į Tik tada Rusija atgys ir
Netoli Morgan Streat
4193 Archer Avenue
'pakils, kada ten išnyks socia1025 WEST 18 STREET
OPTOMETRISTAS
listiška vergija. Gi vergija
VALANDOS: Nuo 19 — 12 platų U
ten tol gyvuos, kol valdžios
nuo 6 iki 7:20 vai. vakare.
Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691 Tel. ofiso Canal >110 Res. So. »hor«
viršūnėse bus bolševikai.
2238, arba Randolph 6800.
D. C.

DR. G. Z. VEZELIS

DR. G. I. BLOŽIS

Lengvus Išmokėjimai

DU. V. A. ŠIMKUS <

, DR. HERZMAN^

25 METŲ PATYRIMO

DR. J. A. PAUKŠTYS

JOHN SMETANA, 0. D.

DR. A. P. KAZLAUSKIS

3417-21 South Halsted Street
Phone Boulevard 4705

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

Nuramino.

— Kaip tamsta manai, po
Vai.: Nuo 9 ryto iki 8 vakare
nas daktarėj ar aš dar gale
Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
siu išsigydyti?
akinių
I’hone Cicero 721
1801
South
Ashland Avenue
— Būk t Austa ramus. Jū
kamp. 18 St 2 aukštas
sų liga — tw mano specialy Platt Bldg..
Pastebėklt mano Iškabas
LIETUVE PENTIS!'fe
nuo 9:20 ryto Iki 8:19 va
bė. Vienų tl<Į ligonį gydau Valandos
X-Ray
karo. beredomla nuo 9:19 Iki 12 V.
12137 S. CICERO. AV. CICEJįį. ILL.
ryto. Nedėliomia nėra skirtų
jau dešimti i|etai.

DR. HELEN M. WISNOW

(“M. R.”).

valandų. Room 8.
Phone Canal liti

Į
[Valandos: 9-12 A. M. 3-«. <1 P. M- l
Trečladiena pagal zuUrkna

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tsl. Plaza 8296

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 Iki 12 dieną,
UU
Nuo t Iki 8 po pietų, » ■

n K

4

A

U

9

X

£
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u.»

j po pietų įvyks nepaprasta lie-šv. Mišiomis ir pamokslu. rezolincija prezidiumo ir ko
; tuvių katalikų procesija į Šv. Tuojau po Sv. Mišių bus de- ngreso buvusį priimta palan
j Vardo katedrų jubilėjiniams legatų priėmimo pietus ir po kiai ir plojimais, o lenkų spau
urtistai-inėgėjai. Vaidins “Na- atlaidams įgyti. Iniciatyvų i- jų 2 vai. Seimo posėdžiai, rė dos prasimanymai apie dekla
racijos atmetimų yra melagi
mą Aušros Vartų ir Dievo feratai ir diskusijos.
stutė”. Bus ir dainų.
ngi ir rodo kaip atsargiai rei
X Moterį}- Sųjungos
Uliica- ,j Apveizdos parapijos. Tiki_
,.r
-- ..
X Šios savaitės eiliniame
kia
naudotis viešomis, kylanX Spalių L 7 d. įvyks Ma- ^os Apskričio didelis vaka-'mos, kad prie tos procesijos, ketvirtadienio Vyčių 24 kp»
rijonų Kolegijos Keroėjų Sei- rag (..Vune0 iparty”) jvyltsl prisidės ir kitos lietuvių pa- !Eusirinkime buv£>
su ičomis iš lenkų spaudos žinio
buvo paruošta
mis. Be to, išrinktas penkių
■ as. Aušros Vartų parap. sa-lgru0(jįį0 99 <j., Aušros. Vartų ; rupijos. AVestsidiečiai vyks
užkandžiais arbata. Pp. Luožmonių komitetas Vytauto ju
' isi kviečiami iš anksto parap salėj. Visas pelnas ski- ' specialiais gatvekariais, kubikaitės gražiai patarnauda“ R. ”
-s.
'iriamas Šv. Kryžiaus ligoninei, irių manoma pasamdyti arti mos vaišino susirinkusius kuo biliejui sudaryti.
ij?.bd. Sųjungos Seimas j
^[USų dainininkė p. Ona 20 ar daugiau. Katedroj bus
nariuS; kurių puotoje da.
BALABAN & KATZ
šįmet įvyks lapkr. 24 d., (ii- j>O(.įeia, ([a vis tebeserga. Gu giedama lietuviškos giesmės.
lyvavo apie 40. Kuopos pir
TEATRAI
j:;
minio P. Š. parapijos salėje. li Šv. Antano ligoninėj. .Gydo
mininkas prašė kun. klebono,
X Spalių 27 <1. Roekdale, Dr. Kapleris.
WEST SIDE NAUJIENOS. p. Gervilio, kumštininko Ru
Chieągos Teatre šiuo f arpu
III., lietuviai rengia vakarų. X Iš L. Vyčių Centro Iž-!
bino, Labanausko, Varaniu- eina “His Glorious Night,”
Programų išpildys West Sidejdininko vįetos atsistatydino
X Penktadienyje 2o PI. tai-j^g^ šeimininkės Luobikaifcės ir kur dalyvauja John Gilbert
p. r.
Tik. karininko rolėj.
P. Savickas, “Draugo” pe AVestern ir Oakley buvo kitų pratarti savo
GRABORIAl;
van
sporto skyriaus vedėjas.
j sulaikytas visai dienai
Roosevelt Teatre Odoma
rai gražus sumanymas duoti
X Dr. Al. M. Račkus rim- duo dėliai AVestem gatves prOgOS niusų jaunimui mokytis “Say it with Songs.”
tai ruošiasi busimoj Pašau- platinimo darbų. Iš tos prie- gražiai užsilaikyti ir pratin
McVickers Teatre teberodo
linėj Parodoj, Chicagoj, išsta- žasties Seserų misijos name tis savo mintį viešai išreiki- ma visiems patinkamas “The
tyti labai turtingą savo retų .vandens šildymo rezervua- ti.
Cock Eyed World.”
Visas
i
Lietuvis Oratorius
monetų rinkinį.
j ras ištuštėjo ir boilerio taikalbantysis. United Artists
Patarnauja
laido
X L. Vyčių Chieągos Aps- j sytojiu užgesino deganti gatuvėse kuoplglausia.
Teatre su pasisekimu eina
Reikale meldžiu at
kričio iždininkas ir Vyčių zų. Kuomet vakare tapo van- APIE GENEVOS TARP- “Bulldog Drummond.”
sišaukti.
o
mano
darbu busite nžgsOriental Teatre eina veika
spaustuvės direktorių pirm. J duo paleistas ir sesuo šeiminiu
TAUTINIŲ MAŽUMŲ
nėdintl.
Tel. Roosevelt 2E15
las “Salute” iš gyvenimo Aponas
Antanas
Petrulis J kė atsukus gazų bandė jį užKONGRESĄ
arba 2516
merikos karinės akademijos.
po operacijos Šv. Kryžiaus li- Įžiebti, netikėtai gazas eks1814 W. 2Srd Plaee
Chicago. I1L
goninėj jau grįžo namo.
,'pliodavo ir tai seseriai apde“Vilniaus Rytojaus” praį nešimu, paskutiniam laikino
X Lapkričio 3 d., 3 vai. gino rankas ir rubus.
X Šių savaitę Aušros Var- lietuvių komiteto posėdy kotų parapijos kunigai pradėjo miteto pirmininkas p. Stašys
lankytis pas westsidiečius lie ir kun. Kraujelis padarė pra Town of Lake. — Liet. Vy
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
CHICAGOJE
tuvius, kad surinktomis au nešimų apie š. m. Genevos tau čių 13 kuopa laikys savaitinį
Laidotuvėse
pa
komis padėti parapijai apmo tinių mažumų kongresų. Pra susirinkimų spalių 22 d. Datarnauju
geriausia
Ir pigiau negu kiti ,
kėti Western gatvės praplati- nešėjai pareiškė, kad lietuvių vis Sq. Park salėje, 8 vai.
todėl, kad priklau
sau prie arabų Ifi- ,
paskaityta kongrese trumpa vakare.
Įnimo mokesčius.
dlrbystės.
Visi nariai (ės) prašomi at
X Ateinančiame sekmadie
OF.’SAS
668 West 18 8t. '
silankyti, nes yra daug svar
nyje Aušros Vartų parapijoje
Tel.
Canal
6174 1
STRĖNŲ GĖLIMAS
■MYRIUS:
8238 1
bus Kolegijos Rėmėjų trečia Jei funkcijonalė Pūslės Irita- bių reikalų apsvarstymui,
So. Halsted Street
Tel. Vlctory 4088
sis Seimas, kuris prasidės ry- cija trukdo jūsų miegų, šukė taip-gi apie mūsų šokių vato 10:30 vai. «kitoingomis ,.yne’7“ „ Niaž5jim0 Jaos.
Simpatiškas —
img., Strėnų Gėlimų arba Kojų
A.
A.
Mandagus —
I Skaudėjimų, nuo ko jus jaučia
Geresnis ir Piges
te
-"įĮii nupuolę, ko MODERNIŠKAS TEATRAS
nis už kitų patar
dėl tada nebandyti 48 valan
3140 So. Halsted St.
A
navimas.
dų Cystex? Nenusileisk. Šian

CHICAGO J E
ŽINiy-žINELĖS

S. D. LAG1IAWIGZ

PRANEŠIMAS.

J. F. RADZIUS

VERONIKA

J, F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 lr 1742
SKYRIUS
So. Fairfield

4447

Avenue

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 3201

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas lr
nebrangus, nes neturi
me lėlaidų užlaikymui
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

DIMŠIENĖ

(Po tėvais Petrokaltė)
mirė spalių 18, 1929 m. 2:10
vai. ryt, 6 3 metų amžiaus. Ki
lo ift Raseinių Apskričio, Vi
duklės Parap. šarkaimėn Kai
mo. Amerikoje išgyveno
23
metus.
Paliko dideliame nubudime
vyrą Joną Dimšą, sūnų Joną,
sunienę Jadvygą, 3 pusseseres
Oną Alnbrazienę, Leonorą Zimantienę ir Juzefą Idikauskienę ir pusbrolį Dominiką Jodį.
Lietuvoj brolį Simeoną ir bro
lienę, švogerį Povilą
Rumšą
pusbrolį ir krikšto sūnų Joną
Petroką ir daug giminių, kaip
Lietuvoj taip ir Amerike.
Kūnas pašarvotas graboriaus
Mažeikos koplyčioj. 3319 Au
burn Avė.
Laidotuvės Įvyks panedėlyj
spalio 21. Iš namų S vai. bus
atlydėta į Šv. Jurgio par. baž
nyčią. kurioj įvyks gedulingos
pamal los už Valionis Kietą. Po
pamaldų '.jus nulydėta
į šv.
^azlm’ero lapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gilmln, s. draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
vyras, suirus, sunlenė Ir giminės
Ijaidotųvė-ms patarnauja, g.rab.
S. F. Mažeika, Yards 1138

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką
patarnavimą.

Kampas 46th Ir Paulina Sta
Tcl. Blvd. 5208
Nubudimo valandoje
kreipkitės
prie manęs.
patarnausiu slmpatlSkal, mandagiai.
gerai
lr pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl germenų
dykai.

BUTKUS

Patarnavimas
visose
Chlcagos dalyse lr
prlemiesčuose
Grabai
pigiai
net už S 25.
OFISAS
8238 South
Halsted St.
Vlctory 408889

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.
Koplyčia' Dykai

710 West 18th Street
Canal

3161

Telefonas Yards 1138

Rockvrell

KLEMENSAS
SWIRMICKAS
Mirė Spalio 19, 1929 m. 2 vai.
ryte, 27 metų amžiaus.
Kilo Iš Suvalkų Red., Mariampolės
Apskr.,
Igliaukos
parap. Kulingių Kaimo. Ame
rikoje išgyveno 14 metų.
Paliko dideliame nubudime
moterį Emiliją po tėvais Sehmann, sūnų Klemensą 4 metų
amž., brolį Vincentą ir gimi
nės, o Lietuvoje motinėlę, du
broliu ir tris seseris.
Kūnas pašarvotas 6838 So.
Talman Avė.,
Laidotuvės įvyks Antradieny,
Spalio 29, Iš namų 8 vai. ry
te bus atlydėtas j Gimimo šv.
P. Marijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į šv. Kazilmero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nubudę Moteris, Sūnūs, Bro
lis ir Giminės.
Laidotuvėms patarnuja grab.
Eudeikis Yards 1741.

St.

Virglnla 1290

E Z E R S KI
LIETUVIS GRABGRIU*
Ofisas:
4698 8. MARSHFIELD AVENUB
Tet Boulevard 9277

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BAI^AMUOTOJAS

Turiu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, UI.

die gauk Cystex. Bandyk. Žiū
rėk, kų jums padarys. Pinigai
atgal, jei nepatenkintas pilnai.
Šiandie bandyk Cvstex. Tik
60c.

PĖTNY6IOJ IR SUBATOJ
Spalių 18 — 19

Del Prašalinimo

Šalčio

Kas yra tas T. A. D.t ,
T. A. D. yra liuosuojantis,
valantis ir taisantis vidurius
vaistas, T. A. D. tūkstančiai
žmonių vartoja, o milionai
dar nežino.
Jeigu arti nėra galima gauii, tai kreipkitės po num.

A.

JONAS
GALECKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu
Spalio 18, 6 vai. vakare, 1929,
sulaukęs 4 3 metų amžiaus, gi
męs Vilkaviškio Apskr., Pajavonlo parap., Sausininkų kai
me. Paliko dideliame nubudi
me moterį Veroniką, po tėvais
Jureglevlčlutę, 4 dukteris —
Oną, 11 metų, Heleną, 8 metų,
Adelę 4 metų, lr Liliją 4 mėn.
tris brolius — Pijušą, Vincen
tą ir Stanislovą, brolienes —
Petronėlę, Uršulę ir Magdale
ną lr gimines. Kūnas pašarvo
tas, randasi 2713 South Eme
rald Avė.
Laidotuvės įvyks Antradieny
je Spalio 22 d. Iš namų 8 vai.
bus atlydėtas Į šv. Jurgio baž
nyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą.
O Iš ten bus nulydėtas Į Sv.
Kazimiero kapines.
Visi a. a. Jono Galeeko gimi
nės lr pažystami nuoširdžiai
kviečiami dalyvauti.
Nubudę Moteris, Dukterys,
Broliai, Brobenės lr Glmtnfis.

NEDĖLIOJ IR PANEDĖLY

Savininkas

“WHY LEAVE HOME”

Visas Kalbantysis
Dalyvauja Sue Carol, Niek
Stuart ir kiti garsus artistai.
Vitaphone Vodevilio

VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai
Graži Muzika
Turime

parduoti

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

3353 Emerald. Avenue
Chicago, III.

BRANISLAVAS

Telefonas Lafayette 4689

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

J. S. RAMANCIONIS

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių auk
sinių lr sidabrinių dai
ktų. vėliausios mados
radio, planų rolių, re
kordų lr tt.
Taisau
laikrodžiu^ lr muslkos
Instrumentus.

2650 West 63rd St.
Telefonas

Chicago.

HEMLOCK

8889

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pančlakas. Parduodam pigiai.
Neriam
sulig užsakymų naujus sveterius ir
taisome senus. Vilnonios gijos dėl
nėrinių lr vilnonės materijos dol
kelnių vyrakns ir vaikams. Atsllankyklt lr įsįtlkrlnklt musų prekių ge
rume. Atdara kasdien ir vakarais.
Sekmadieniais nuo 9 Iki 4 po pie
tų.
Siunčiam užsakymus į kitus mies
tus.

Tel. Vlctory 3486

Tel. Boulevard 6631

Kaip nauji. Viskas kartu ar

ARCHER MOTOR SALES

DR. J. B. ZAREMBA
8PECIALISTAS
Inėjlmas Rūmas 1918
19 W. JACKSON BOULEVARD
Arti 8U8e Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo lė ryto Iki
t po pietų. Vakarais nno B Iki f
Nedėliomis anp lė ryto Iki 1
PO

610

West

35 Street

Tel. Yards 0699

ANT

PARDAVIMO.

Parsiduodamas 2 flatų, po
6 kambarius, šiltu vandeniu
apšildomas, dviejų
mašinų
garadžius. Tari parsiduoti į
trumpų laikų. Kaina labai
prieinama. Savininkas ant vie
tos.
1924 — 48 Oourt
Cicero, Hl.

Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng
8fc Hardvrare Co.. dabar perėmė visą
blsn) J savo rankas lr duos visose šio
blsnlo šakose plrmee klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS
A WALL PAPER
Palnters & Decoratora
J. 8. Ramandonls, savininkas

3147 So. Halsted Street
TeL

Vlctory

7281

M. ZIZAS
Mamų Statymo Kontralctorlus
Statau {vairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenue
Telef. Hemlock 5588
Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorlns
Dažų lr Popieros Krantevė
8884 8. LEAVITT ST.
Cblcago

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo

Kontroktorins
JOHN SLEGAITIS

indai, langų uždanges ir tt

1-mas apartm.

Chicago, Hl.

ĮVAIRŪS kontraktoriai

Chicago, III.

8PKCIALIITAI
Teigi nenusiminkit, bet eikit
pas tikrą specialistą, ną paa kokj
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kas
jums kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pats. po pUno Išegaamlnavlmo. Jus sutaupysit laiką lr
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad
jie neturi reikalingo patyrimo, ap
rodymui žmogaus kenksmingumų.
Mano Kadio — Soope — Raggt
X-Ray Roentgeno Aparatas tr vi
siškas bakteriologlškae egsamlnavlmas kraujo atidengs man jnsų
tikras negeroves, Ir Jeigu ai pa
imsiu jus gydyti, tai Jūsų sveikata
Ir gyvumas sugryš Jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nno
ligų skilvio. Šurnų. Inkstų, odos,
kraujo, narvų, šlrdjaa. reumatlamo. kirminų, uždegimo Šurnų, sil
pnų plaučių, arba Jeigu turit ko
kią
užslsenėjuslą.
Įsi kerėjusią,
ehronlšką Ilgą. kuri nepasidavė
net gabiam šeimynos gydytojui,
itldėlloktt neatėlą pas mana

4414 So. Rockwell Street

Hųmboldt 4935

Grabam Paige Automobilių
Pardavėjas.

8228 Maryland Avė.

JOHN DERINGIS

1356 No. Hoyne Avenue

mojo kambarių setai, lempos,

kaina.

Balto ąžuolo bačkutė šešais lan
kais išdegintą.
10 Gal................................................... $3.19
5 Gal............... *................................. $2.39

Stogui popierius 3 ply raudonas
Ir
žalias
su smala
ir vinims.
Rolls .................................................. $1.98
PRISTATOM VISUR

3 šmotų 504 W. 38r<l St. Prie Normai Avė.

miegamojo ir valgo

Dubaltavas kranas dėl slnkos, ku
ris maišo šiltą ir šaltą vandenį. La
bai
geras
daiktas
dėl
kuknios.
Tik ....................................................... 83.98

Nedirbu. Meldžiu atsišaukti
kam reikia naujų namų staty
ti arba senų taisyti. Atlieku
prie namų karpenterio ir maliavojimo darbų. Padarysiu
gražiai ir nebrangiai.

coxwell krėslų, radio, riešuto

medžio

Tel. Bouląvard 1889

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

F. SELEMONAVIČIUS

parloriaus setų, Wilton kaurų,

4644 So. Paulina St.

aktai

SHOP

NAUJAUSIO IŠRADIMO

Wm. J. Kareiva

Spalio 20 — 21

NEDĖLIOJ IR PANEDĖLY

Ženybinio Gyvenimo Komedija

Del geriausio* rųšies
lr patarnavimo, Saukit
GREF.N VALLEY
PRODUCTS
Olsells Šviežių klaufilalų, sviesto lr sūrių.

Gražiausias Teatras Chicagoj

BRIDGEPORT KNITTING

Spalių 20 — 21

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

3518 So. Halsted Str.

5221 So. Halsted Street

PILNAS EGZAMINAS
15.00 TIKTAI S5.00

A.

Ramova

Visas Kalbantysis

“PARIS BOUND”

IMK T. A. D.

karų, kuris bus sekmadieny, Reikalingas pamokintas Vy
Lapkr. 3 d., p. Krenčiaus sa ras anglų kalboj, kad galėtų
lėje, 4600 So. Wood gatvė.
užimti raštininko vietų.
“C.”
Atsišaukit laišku į

“FAST COMPANY”

ba dalimis, už jūsų teisingų

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 Weat 46th Street

So.

f

I. J. Z O L P

3307 Auburn Avenue

4434

A.

MILDA

I

-L-'JĮJŲR' j

~ W"

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

4556 So. Rockwell Street
Tel. Boulevard

8819

M. YUSZKA & CO.
PLCMTONG A HEATIMO
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausia
4*84 SO. PAULINA

MORTGEČIAI-PASKULOS
2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama i vieną dieną
Perkame real estate kontraktus.

Internationl Investment
Corporation
Kapitalas 8800.000 09
8804 SO. KEDZIE AVENUB
Tel. Lafayette 6788-8718

Tel. Victory 5371
BARGBNA8

Parsiduoda bučernė ir gro- UNIVERSAL RESTAURANT
oemė su namu arba be na
mo, lietuvių apgyventoj vie

toj, biznis

išdirbtas

metų. Parduodam

per 20

visai pi

giai.

2324 South Leavitt St.
Kampas 23 Place
Tel. Canal 1622

A. A. Norkus, Savininkas

Gardus ir sveiki valgiai,
greitas ir mandagus patarna
vimas.
750 West 31 Street

Arti South Halsted Street

Chicago, Hl.

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE
Losns A In<eiraneo
Perkam Parduodam
Mainom Namus
' Lotus. Farmas
Biznius visokios rųfites
Nėra skirtumo
Aplellnkės lr kur yra Ir kaa yra.
Per,kam nota* 2nd morgage lr paruplnam 1. 2nd morgage lengvoms
lšlygome
Teisingas lr greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

