"Draugas" atstovauja organlauMų*
katalikų minti, remia nuoMrdtlal ktr,
tallkllkas draugijas, sųjungaa para
pijas lr lietuvių kolonljaa “Draugą*"
džiaugiasi didele katalikų parama to,
nori, kad toliau pasilaikytų tie prte*>
taltikl Jausmai.

Katalikai paaaullonyi tart kllnq nldavlnį. — Ineiti j ietmyaaa lr | rt*
suomen* Kristau* mokslą, atnaujinti
įmonių dvasių. J liaus Širdies viešpa
tavimas milijonų llrdyse — tai musų
ulduotla “Draugas'* padls Jums tų
apaltaiavlmo
darbų atlikti.
Užtat,
skaitykit* Ir platinkite “Draugų."
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CHICAGO, ILLINOIS,

COPY

“Draugas,” 2334 So. Oakfcy Avenue

TREČIADIENIS, SPALIO (OCTOBER) 23 D., 1929

ENTERED AS SECOND-CLASS MATER MARCH 31. 1913. AT

02 MĖNESIO BOLŠEVIKAI UŽIMSI A
HARBINA

CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH J. 1879

TOKIA ARMOTA SUKELIAMA DAUG TRENKSMO
Tai 16-os colių armota, prigulinti Dėdės Ša
mo artilerijai. Iš jos paleistas šovinys lekia virš
25 mailes.

SOCIALISTAI GRĄSINA ISPANIJOS
KARALIUI IR DIKTATORIUI

Mussolinio Valdžia Įspėja
Serbų Valdžią
BOLŠEVIKAI SUŠAUDĖ PENKIS
NEIŠTIKIMUS GENEROLUS
BOLŠEVIKAI UŽIMSIĄ
HARBINĄ

SOCIALISTAI PRIEŠ KA
RALIŲ JR DIKTATORIŲ

LONDONAS, spal. 23. — Iš
Rygos praneša, kad Rusijos
sovietų valdžia Maskvoje iš-’
sprendusi į mėnesi laiko, kariuomenės įsibriovimu į Mandžiūriją užimti Rytinį geleži-

MADRIDAS, spal. 23. —
Ispanijos diktatorius Primo
de Rivera bendrai su karalium baigia ruošti valstybei
naują konstituciją, kuriąja einant, visą' šalies valdžią nori-

nkeli ir'Harbino miestą.

Jma pavesti išimtinai karaliui.
Socialistų

KESINTASI PRIEŠ RU
MUNIJOS KARALIENĘ

vadai

viešą atsiliepimą

į

paskelbė
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METAI-VOL. XIV

Telefonas: Roosevelt 7791

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KAIP LENKAI TERORI
ZUOJA LIETUVIUS VIL
NIAUS KRAŠTE

Vilnius, X-3 (Elta). Kaip
žinoma, Gardino inspektoratas šiemet nepatvirtino astuo
nių lietuvių mokytojų, nenu
rodę s priežasčių. Dabar mo
kytojams pasiteiravus dėl ko
jie nepatvirtinti, inspektoratas žadėjo dar kartą jų bylas
peržiūrėti. Kai kurie mokyto
jai tokiu būdu jau peržiūrimi
trečią kartą. Tas pats inspektoratas šiemet atėmė koncesijas iš eilės lietuvių mokyk1,. Taip pat koncesijos atimtos iš šešių lietuvių mokyklų
I Vilniaus apskrity. Suvalkų
i inspektoratas iki šiol netviri tino mokytojų dėl cenzo sto
kos. Šiemet pristačius ,inspektoratui cenzuotus mokytojus,
1 jis pranešė, kad duotos mo
CHICAGOJ SUIMAMI
kykloms koncesijos nustoju
KOMUNISTAI
sios galios. Kaip pastebi “Vi
lniaus Rytojus,” nors moks
Komunistų organizacijai
lo metai jau prasidėjo, bet

pėdos uostą įplaukė 523 lai
vai, kurie atgabeno 73,416 to
nų įvairių prekių, kurių ver

tė siekia daugiau kaip 17,000,000 litų.
Rugpiučio mėnesį išplaukė
iš uosto 99 laivai. Jie išvežė
17,597 tonas įvairių krovinių,
kurių vertė siekia daugiau
kaip 6,000,000 litų.
Keleivių rugpiučio mėn. įplaukė 722 ir išplaukė 963.
Daugiausia jų teko Dancigo
ir Rytprūsių susisiekimo litu
jojSusisiekime

vidaus vande

nyse į Klaipėdos uostą atplaukė 217 U«t«viSk, laivų su
5,380 tonų krovinių ir 4,Q60
keleivių ir 221 vokiečių laivas
su 10,288 tonomis krovinių ir
6,107 keleiviais. Išplaukė 217
lietuvių laivų su 3,855 ton.
krovinių ir 4,170 keleiviais ir
221 vokiečių laivas su 13,182
tonom krovinių ir 6,280 kelei
vių.
Rugpiučio mėn. iš Klaipė
AUDRA MICHIGAN
dos krašto į Vokietiją buvo
i Chicagoj
baigias gyvenimo,
EŽERE
eksportuota 1070 raguočių,
dienos. Išimti teismo “waran- ,
°
• TTV ; ,
. ... laukia patvirtinimo. Uz tat a- 5,409 kiaulės, 1638 veršiai ir
Užpraeitą naktį ir vakar tai” areštuoti astuomoliką x
t>
j.
..
y
.
.
. ,
,
v
tsirado pseudolietuvių is Pa 619 avių. Iš viso eksportuota

MIRĘS VYSKUPAS PA- \
LAIDOTAS

CHICAGOJE

gyvento-

jus. Jie pažymi, kad jeibe gy- JE0*IA’ I"’ TL 2\
ventojų atšildami™ tas bns!Mlręs Slos *«•»*>» vysk»BUKAREŠTAS, spalių 23. įvesta, turės kilti revaliucija'p"8 Dm,ne vakar palaido‘a8
— Ties Temesvar skersai ge ir uzž tai bus kaitas karalius po «ednllnCTj» pamaldų Sv.
Marijos P. katedroje. Sv. Mi per dieną M[icjpgan ežere siau komunistų vadų
ležinkelio bėgių, kur turė ir diktatorius,
nevėšie-dietavių-mebytejų so-’JŠJjjgjįortąs, p&ljčnptį šias turėjo Jo Eminencija tė didelė audra. Chicagos pa- Keturi vakar Buimta ir pa
jo tuojaus važiuntt tra'rattenėsminarijos, kurie siunčiami į su liepos mėnesiu, per kurį
Kardinolas Mundelein, Chica kraščiai užlieti. Dideli nuos- liuosuota po paranka.Kiti trys
našlės Marie traukinis, pames
UŽĖMĖ DAR VIENĄ
gryfiai lietuviškus sodžius mo buvo išvežta 4,951 št., tuo bū
gos
Arkivyskupas,
dalyvauja

tas didelis rąstas. Laimė, kad
toliai atlikta.. I žadėjo pasiduoti. Vienuolikos kytojauti vietoj lietuvių moky du žymiai padidėjo.
“R.”
MIESTELI
nt skaitlingai kunigijai. Palaiku tas patėmyta irr rąstas
Oro biuras nenusakė nei au- ieškoma.
klų įsteigtose lankų mokyklomokslą sakė St. Louis arki- droš, nei lietaus. Nors per na-! Jie suimami remiantis val
nuritintas. Keli įtariami su
TOKYO, spal. 23. — Rengo
se.
PREZIDENTAS PAGERBĖ
vyskupas Glennon.
imta.
ktį
lijo,
bet
vakar
ryte
laik1
stybiniu
maištų
įstatymu.
Kai

IŠRADĖJĄ
žinių agentūra praneša, kad
raičiai pranešė oro biuro nu- kurie jų dar kaltinami ir plėMIESTO TVARKYMO
kiaiiziktČ hicctc dh
kariuomenė užėmuMUSSOLINI JSPEJO
NAIK1NS MIESTE BILDESĮ • „
••
. .
sakymą
apie
apsiniaukusią
Šimuose.
DEARBORN, Mieh., spąl. •
* si Mandziunjos miestelį HeiIŠLAIDOS ’
SERBIJĄ
dieną,.gi apie lietų nei žodžio.’ prieš komunistus atsistfko
22. — Vakar vakare čia pre
LONDONAS, spal. 23. - Į
PaleivAmuJ°
Priešais
Tik
paskiau,
pirm
pietų,
pra’
buvusis
vienas
jų
sėbras,
knv.
. ,
/
, •
.y, * Blagoviescenską.
Šią vasarą įvairiems žemės zidentas Hoover ir visa eilė į
šio miesto gatves laipsniškai
BELGRADAS, spal. 23. — nešta apie lietaus “galimu- rį jįe nuskriaudė. Jis dabar
žmonių
pagerbė ’
darbams ir gatvių grindimui
įvedami naujos rūšies autobu
Italijt
ijos
atstovas
Jugoslavijai
mą,
”
nors
daugelis
miesto
gabus
valdžiai
liudininku
.X1 . .
.
. y
Igarsų išradėją Edisoną, 82'
KARALIŪNAS HUMBERT
sai, kurie važiuodami nesuke
išleista apie 530 tūkstančių h.
x.
. . ,
Carlo Gaili nuėjo į Serbijos tvių lietaus buvo užlieta.
. . .
metų amžiaus, minint oO metų
BELGIJOJ
lia jokio bildesio. Paskiau bus
užsienių ministeriją ir tenai
SPROGIME VIENAS ŽUVO,' tų, tame skaičiuje vien tik sukaktuves, kaip jis išradtT"
įvesti ir tos rūšies trokai.
Italijos valdžios vardu įspėjo
AreštuotafniiHofiferiaus
‘miesto turgavietėms išgrįsti liesai elektros lemputę.
3 SUŽEISTA
BRIUSELIS, spal. 23. — ,
...
ljy. , . J
...
. . . Jugoslavijos valdžią, kad dežmona
Čia atvyko Italijos sosto jpe, ..
. V
„
McKinley parko “power- Senapily, Žaliakalny ir San-’ Iškilmes suruošė pramonin3,000 ŠEIMYNŲ BE
...
,
tt
i . monstracijos prieš Italiją būdmis karaliunas
Humbert.
*
Suimta Mrs. Laura B. Pri- j house” sprogo anglių dujos, čiuose išleista apie 150 tilksta- kas Ford, kurs čia įkūrė Edi, tų nutrauktos.
PASTOGES
ce, 38 m., milionieriaus žmo- kada keli darbininkai krovė į učių. Iš pradžių tokiems dar- šono kūrinių muziejų ir TeRytoj oficialiai bus paskelb
Mieste Ragusa demonstrantas jo susižiedavimas su bel
na, už suktybes. Praeitą va-, vežimą pelenus. 1 darbinin- bams buvo asignuota 220 tflk- chnologijos Institutą,
tai apmušė du italus jūrei-i
CONCORDIA, Argentina,
stančių litų, paskui papildo Sukaktuvės visoj šaly ir
gų karalaite Marie Jose.
sarį jinai pranešė policijai, kas žuvo ir kiti 3 sužeista,
spal. 23. — Uruguay upė iš
vius. Atstovas reikalavo mu-'
mai asignuota 100/)00 tūksta kai-kur užsieniuose buvo mi-’-A
kad pametusi savo brangeny
siliejo. Čia ir apylinkėse apie
šeikas nubausti ir nukentėju
nčių litų ir leista ateinančių Į nimos. Edisonas gavo daug
bes 18,000 dol. vertės ir kai
MIRĖ BUVUSIS BULGA
Prieš palikimą
siems jūreiviams atpildyti.
3,000 šeimynų neteko pasto
metų sąskaiton išleisti 150 tū- sveikinimų,
linius 2,500 dolerių vertės.
RIJOS VALSTYBININKAS
gės.
Kituomet New Yorke mirė
Tas žadėta.
kstančių litų. Bet ir šių lėšų
Pasirodė, kad jinai su dviem
Savo ražu kai-kurios© Jugo
.
žinomas labdarys Conrad Hu- , v
y
«, , .... •
BERLYNAS, spal. 23. —
jubilieriais susitanus tą pa- , . .
... *
...
. 'toli gražu neužtenka butinie- 7 KOMUNISTAI NUBAU
slavijos dalyse demonstracijos
NAUDOJA NUODINGĄ
STI KALĖJIMU
Čia vienoj ligoninių mirė bu
metimą paskelbti, kad iškolek- . .
.
ms tvarkymo darbams. “R.
keliamos.
.
.
lenų labdarybės
tikslams.
SIAS DUJAS
vusis Bulgarijos ministeriu
tuoti 20,500 dol. iš apdraudos _
...
,. ,
..
------------------,
.
. Tuos milionus paskirstyti jis
CHARLOTTE, N. C., spal.
pirmininkas V. Radislavov,
SUVAŽINĖJO TRAUkompanijos. Jinai tai gavo ir
.
,
.
t...
.
.
pavede
buvusiam
gubernatoFAŠISTŲ SPAUDA PRIEŠ
HARBINAS, Mandžiflrija, „
m
22. — Septyni darbininkų or<>.
ld III.
pasidalino su jubilieriais.
( . . ~ ... ,
.
.,
KIN1UKS
r
• riui Smith, buvusiam prezideSERBUS
spal. 23. — Kiniečių kariuo
ganizatoriai radikalai, kurie
menės vadovybė oficialiai pra RUSIJOJ NUŽUDYTA PEN
ntui CoolidSe ir Chicagos miSpalių 7 d. vakare 6 valan- pripažinti kaltais už Oastonia
Mokesctai mažesni
.. . . . A
,,
„
. ,
v. . liomenui Rosenwald.
ROMA, spal. 23. — Fašis
neša, kad bolševikų kariuome
KI GENEROLAI
Anot
paduodamų žinių,
Maironio ir Uosto gatvių policijos viršininko nužudy
tų spauda puola serbus už jų Cook apskrity po atlikto per- į
nė puldama kiniečius naudoja
a ar vienas hieagos adsiaurojo geležinkelio mą, nubausti kalėjimu nuo 5
demonstracijas prieš Italiją. taksavimo mokesčiai už nekil-j^0
nuodingųjų dujų bombas.
Prarie^a, kad jis užve- trauj{iniuj<g sumažinėjo Joną ligi 20 metų.
MASKVA, spal. 23. — Pa
Šaukia, kad jie paliautų aukš nojamas savastis busią virš
Pne to P® lk’m° Pa‘ žiogą, 52 metų vyrą, gyvenanskelbta, kad sušaudyta penki
tinę
prisipažinusį
žmogžudį
BE “AVARANTO” GAU
20 milionų dolerių mažesni, ^rstynub Kieno vardu jis tai , tį Maironio gatvėį 14 nr. ĮAutomobilių aukos
buvę caro kariuomenės gene
studentą,
kurs,
einant
teismo:
daro,
dar
nežinoma.'
INEITI 1 NAMUS
rolai. Esą susekti revoliuciDar nežinoma, ar mažųjų na
vykį tiria geležinkelių polici 749 asmenys žuvo nuo au
nuosprendžiu,
nubaustas
su
niam prieš sovietus veikime.
mų savininkams bus koki pa-Į
ja.
“R.” tomobilių šįmet ligi spalių 22
Uždraustas
automobilių
AVASHINGTON, spal. 23.
jįe nor^ję pakirsti rau šaudymu mieste Pola.
lengvinimai.
d. Cook apskrity.
— Iowa valstybėje policija. donąją armiją.
pastatymas
KIEK LAIVŲ IR ŽMONIŲ
OPIUMAS PARDUODAgali ineiti į bile kokius priNežiūrint vyriausiojo Illi ATPLAUKĖ KLAIPEDON
Apskrities mokesčių
Radio paroda
vatiškus namus be “waranto”, 9 JŪREIVIAI NUSKENDO
MĄS ARTI SENATO
nois teismo* išsprendimo, Chi
sąskaitos
jei nujaučia gali rasti svaiga
Šią savaitę Coliseume yra
AVASHINGTON, spal. 23.
Cook apskrities mokesčių cagos vidumiesty policija ir Rugpiučio mėn. į Klaipėdos
lų.
LONDONAS, spal. 23. — — Senatorius Blease, demok sąskaitos už 1928 metus žmo toliaus draudžia ilgesniam lai uostą įplaukė 101 laivas, iš jų radio instrumentų paroda.
Vyriausias Teismas atsisa- Dartmouth pakraščiuose nus- ratas iš N. C., diskusijų laiku nėms busią išsiųstos ateinan kui pastatyti automobilius. 84 su kroviniais ir 17 tuščių.
kė tuo klausimu pernagrinėti kendo Antwerpeno garlaivis senate pareiškė, kad opiumo čių metų pradžioje. Taip bent Policijos viršininkas sakosi Atplaukusių laivų tonažas CHICAGO IR APYLIN
vieną bylą. Atsisakymas reiš- Lola. Žuvo kapitonas ir 8 jū- galima pirkti štai senato rfl- nusako mokesčių (taksų) ko apie tą teismo išsprendimą ne siekė 77, 059.78 netto reg. to KĖS. — Pramatomas lietus;
kia patvirtinimą.
*
roiviai. 3 jūreiviai išgelbėta, mų pašonėje.
misija.
turįs oficialio pranešimo.
nų. Nuo metų pradiįos į Klai- Šalčiau.
s
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Trečiadienis,

Spalio 23, 1923

didelę tautų” (suprask, Vokietijų). T. S.
vaikeliai vaikščioja ir prašė
SAUSUMO “ST7AS”
kuluaruose sarkastiškai buvo juokaujama,
praeivių pašelpos — maisto
GERIA.
liete* kasdien. įtekinus sekmadlenlee
kad mažiukas Voldemaras mažiukės Lietuvos
it drabužių. Tų vaikų daugu
PRENUMERATOS KAINA; Metama — $*.**.
ma yra našlaičiai. Jų tėvus
diktatorius, Voldemaras ima savo globon sto
sel Metų — fl.S*. Trims Mėnesiams — M-M, Vie
TA PATI ISTORIJA.
sipratimą” ir sovietų “galin
■ėnealui — 7 Be Europoje — Metama |7.M, Pusei
rulį Stresemannų ir didžiulę Vokietijų.
bolševikų kareiviai nužudė.
gumų”.
tų — M-M, Kopija .Mo.
Tai “antra” p. Voldemaro klaida!
Amerikos J. Valstybių
Bendradarbiams ir korespondentams raitų
Rusijos valstiečius laukia Šiandie Rusijoj atsikartoja
Has, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlstunčiama tam
Ypač daugeliui klausytojų pasidarė keis skerdynės ir badas.
kasmetinė istorija. Tik dide konsulis Hanson tuo reikalu
tikslui palto lenkių.
ta,
kai
p.
^Voldemaras
iš
aukštumos
T.
S.
ReCaktorlus priima — nuo 11:M Iki 1I:M vaL
Kaip kas metai rudenį, lės vergijos šaly toki dalykai kreipės į Amerikos Raudoną
kasdien.
tribūnos pareiškė, kad reikių auklėti tautose
jį Kryžių, kad šis ištiestu
taip ir šįmet bolševikų val galimi.
Skelbimų kalnoe prisiunčiamos pareikalavo*.
politinę tolerancijų. Daugelis traukydami pe
pagelbos rankų nukentėju
džia iš valstiečių kolektuoja
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki B
čiais sako: “kų p. V. padarė su politine to
siems, Kas-nOrs turi būt daro
javus. Didžiuma ‘valstiečių KĄ Į TAI DIDŽIULĖS
vak po piet.
lerancija Lietuvoj?
ma ir tai tuojans/ pareiškia
VALSTYBĖM?
javus arba sunaikina arba pa
Tai “trečia” p. V. klaida!
konsulis atsiliepime. Nes su
slepia, kad tas netektų Skrieta
Čia prie progos turiu priminti, kad pat
“DRAUGAS” '
dėjams, kurie Maskvoje yra Chicago Tribūne korespon badu įr šalčiu nėra Juokai.
pradžioj šios T. S. sesijos buvo prisiųstas iš
Vice-konsulis
tūlliestrora
visko pilni. Daugelis valstie dentas iš Harbino, MandžiuUTHUANIAN DAILY FRIEND
Kauno kažkokio “Lietuvos Gelbėjimo Komi
čių javų kolektoriams — rijoj, paduoda daugiau žinių pabėgusių moterų klausinėje
Published Daily, Ezcept Bunday.
teto” T. S. tarybai ir visoms delegacijoms
paaiškinti to' bolševikų pašė
8UBSGRIPTION8: One Tear — M-M. Biz Montbs
Di. J. M. Dornn, federalis
valdžios agentams — tiesiog apie Rusijos bolševikų atlie
— |l.M. Tbree Montbs — M-M. One Montb — Tie. memorandumas apie politinę padėtį Lietuvoj,
limo
skersti,
žmones
priežas
prohibicijos komisionierius ge
pasipriešina, juos kovoja ir kamas baisenybes MandžiuriBurope — One Tear — 17.**, Slz Montbs — **•**>
kur labai smarkiai kritikuojami valdymo
tį.
Juk
tie
barbarai
skerdė
nuo
Oopy — .Mc.
vedamasis geria mineralį van
joj. Amūro, Sungari ir Argun
žudo.
metodai. Šis memorandumas, labai smulkus ir
savos
tautos
žmones
—
rusus
Advertising ln “DRAUGAS** brlngs best
denį iš Praneli Liek, Ind., epaupiais įsibriovusi bolševiAdvertising rates on application.
detalus, blogai pagrįstas juridiškai, duoda Tai tuščia valstiečių kovs.
išeivius.
žeųo versmės.
Jie yra beginkliai. Jie negai/(kl? kariuomenė į sodybas
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chioago. mas nevisur gerai patikrintus faktus, vis dėl
Abelnai
imant
išaiškinta,
.
' ■
n
■ -------------------(Mandžiurijos pusėje) ligšiol
to padarė gilaus įspūdžio T. S. sferose ir atsilaikyti prieš bolševikų vai išskerdė daugiau tūkstančio kad raudonieji tomis skerdy
sudarė labai nepalankių nuotaikų mūsų vy džios žiaurybes. Už pasiprie “baltųjų” rusų ir kiniečių. nėmis mėgina įbauginti kinie buvo tvarkoje, tad tikėjausi
šinimus črezvičaika juos žudo
sulaikys dienų, dvi, iki ata
riausybei ir pačiam p. Voldemarui.
Jų aukomis krito daugiausia čius, taip pat visam pasauly tinkamus formalumus atliks,
ir
javai
visvien
atimami.
Ku

Štai kų rašo apie tai įtakingoji “Ga
vyrai ir berniukai, nors ne padaryti įspūdžio.
zette de Lausanne”: “... ar nebūtų buvę ge rie valstiečių išvengs sker sigailėta žudyti moterų ir Kų-gi į tai atsako didžio bet mato apsirikta. Šiandie
LAIŠKAI IS EUROPOS L
jau 29 diena kaip sėdžiu,
riau, kad p. Voldemaras vietoj kalbėjęs, būtų dynių, tuos palies badas.
sios pasaulio valstybės? Ką, tat teko gerai susipažinti su
kūdikių.
ramiai tylėjęs. Jis neprivalo užmirštų kad Kadangi valstiečiai perdaug Kai-kuriose sodybose išliku tuo reikalu veikia T. SųjunTautų Sųjungos X metų jubilėjus. — P. Vol
Genevos sferos jam labai nepalankios. Juk valdžios agentų žudo, yra su sios moterys su vaikais netu ga, kuri skaitosi juk paten jos gyvenimu — tvarka.
demaro kalba. — Lietuvos Gelbėjimo Komi
jis turėjo ržinoti, kad Gelbėjimo komitetas y- manymas nuo valstiečių javus ri kuo maitintis, nei apsi tuota organizacija žmonijos Salėj, kurioj reikėjo mini
teto memorandumas. — Mūsų
ra prisiuntęs iš Kauno T. S. tarybai memo rinkti pasiųsti iš miestų ko dengti. Neturi nei pastogių. gerove rūpintis? Visa nelai mas laikas praleisti, nors ne
delegacija.
randumų, kurs primena, kad Seimas yra pa munistus darbininkus ir šiuos Bolševikų kareiviai sodybas mė,- kad perdaug kalbama, gi panaši į kalėjimų, bet tikre
nybėj tai kalėjimas. Didžiu
Tautų Sąjunga šįmet šventė 10 metų sa naikintas 1927 m., kad konstitucijos garan autorizuoti valstiečius be ato
nieko neveikiama. Savo ražu moj langai uždangnoti, sargai
apiplėšė,
viską
paimdami,
kaip
vo sukaktuvių jubilėjų. Nors ypatingų iškil tuotos laisvės neegzistuoja, kad kalėjimai ir dairos žudyti. Tuotarpu dar
Maskvos ragai Aitga.
ant visų durių stovi ir per
mių ir nebuvo daroma, tačiau kalbėtojai sa koncentracijos stovyklos yfa pripildyti nelai bininkai miestuose labai ne galvijus, taip arklius ir lutus
D. 6
naminius
daiktus.
Namus
su

dienų kokius tris kart tikrina
vo kalbose T. S. plenume mėgo tai pabrėžti mingų politinių aukų, kad studentas Vosylius patenkinti šiandienine padėti
iii nirts ■ ■
degino.
,
v.
—
skaito, ar visi randasi. (Pri
ir palinkėti “ilgiausių metų”.
žuvo tortūrose!.. Tat p. Voldemaras būtų ge mi. Jie negali gauti pakakti
Nemažas skaičius moterų su IA ELLIS ISLAlto - KAS menn kad ne man vienam ten
P. Voldemaras savo neilgoj kalboj Jubi riau patarnavęs savo kraštui, jei būtų išmin nai duonos. Už tai kaltina vai
LKGARNĖS GY
vaikais pabėgo iš tų baiseny
ka taip ilgai bnti. Yra po
liatei pašykštėjo komplimentų kas, berods, tingai tylėjęs!”
stiečių atkaklumų. Dėlto, jie bių vietų. Jos suplųdo į HaiVENIMO.
kelis dėsetkus tokių).
visų buvo pastebėta. Kalbų p. Voldemaro tur
Grįžtant prie p. Voldemaro kalbos, rei mielu noru eitų į sodžius “ap lar ir Yakaša. Bet ir ten pas
Iš salės niekur neleidžia
būt, pakankamai aprašė oficiozas ir “Elta”, kia dar pažymėti, kad jis kalbėdamas apie sidirbti” su valstiečiais.
togės ir prieglaudos neranda. į Manau nevienam “Drau išeiti, su niekuom kalbėti, be
tat man nėra reikalo jų atpasakoti. Bet aš tautinių mažumų klausimų, pareiškė, kad šis
Argi tai ne dailūs vaizdai iš Amerikos J. Valstybių viee- go” skaitytojui teko tų “čyš- nuskirtų valandų — nuo 10
pasistengsiu nušviesti tų nuotaikų, kuri yra klausimas sėkmingai yra sprendžiamas už T.1
konsrtlis Lilliestfcrtrt tas bol čių” pereiti.’
bolševistinio “rojaus”?
iki 11 vai. pirmadieniais, tresusidariusi čia sąryšy su p. Voldemaro pareis, S. durų ir jis duoda pavyzdžiui Sovietų Ru
ševikų
teroro
vietas
aplankė
Gi užsieniuose veikių
raūAš
ir-gi
žinojau*
kad
neiš

čiadienįųįs. ių penkt^djeniąis,
v
kimu aiy. pagaliau kokia oplMįfi yTa susidariu siją; kur sėkmingai keliama taukinę sąmonė.
donieji agitatoriai kad giria' ir matė, kas ten veikias/. A- vengsiu jo* kaipo paprastas Kartais padare išimti » kai
si čia apie ffiftsų vyriausybę sąryšy su ntemoSis p. V. pareiškimas ir ypaė statymas fgi giria M8evįkijoj gyTU0. not jo, Hailat ir Yakaša pa pilietis.
kada po pietų, atvykus arrandumfu, įtėiktū “Lietuvos Gelbėjimo Komi 'T. S-gai pavyzdžiu Sov. Rusijos labai užga
jaučių ‘tvarkų”, augantį “su snigtomis gatvėmis pusplikiai Kadangi* visi dokumentai tymiesvėms, leidžia valan
teto” T. S. Tarybai ir visoms 53 delegaci vo Tautų Sųjungos šulus.
i
fiii.i i.i
.us t
11
džiukę pakalbėti. Ant dratais
joms apie vidujinę politinę padėtį Lietuvoj.
Tai ketvirtoji, p. V., klaida! P. Voldemaro
Laimė, kad mes šįmet turime lietuvių aptverto kiemo ir vandeniu
Jam išvažiavus čia pasiliko kiti mūsų
Tiesa, kaip pareiškė p. Voldemaras, svar pareiškimas dėl Ukrainos, kad ji turinti pa
biausi pasaulio įvykiai: Locamo, Kellog’o kankamai konstruktyvių gaivalų, sukurti delegaeijos nariai — p. Sidzikauskas, p. delegacijoj. p. Čiurlionienę, ji neaplenkia nė apsupto, išleidžia pasivaikš
vieno posėdžio, visūofrtet jų matysi sėdint čioti 1 valandą paroje. Iš -vi
paktas, Haagos konferencija įvyko be 1’. nepriklausomų valstybę pripildė džiaugsmu Čiurlionienė if p. Dyrnša.
savo suole ir atidžiai sekant debatus. Mat,[so paminėto, galima spręsti,
S. tarpininkavimo. Taip, tai yra karti tiesa! ukrainiečių širdis ir nelabai patiko lenkams,
Nepaprasti p. Sidzikausko diplomatiniai
Bet galingieji šio pasaulio nemėgsta, kai kurie bijosi, kad atgijusi Ukraina atsiims iš gabumai yra, berods, visiems gerai žinomi, ir tai dar nepatenttotlf diplomatė, diplomatų kokį įspūdį daro asmeniui,
jiems prikišama karčioji tiesa. Ir pats Vol jų neteisingai jos užgrobtąsias žemės T. S. [jis labai gerai sugebėtų pavaduoti p. pirmi- tarpas dar nespėjo jos sugadinti, kad ne ji,- kuris teisėtu budu vykdamas
demaras nemėgsta, kada jam tiesa primena kuluaruose lenkai piktai komentuodami p. įninką. Bet, deja, kad Genevos gyvenimo tai mūs delegacijos sudus būtų labai dažnai papuola minimon nelaisvėn,
Kadangi esantieji valdinin
ma. Tat šis pirrninimas labai užgavo T. S. V. pareiškimų sakė: “Aha! Jūs pirmininkas linksmybės reikalauja ir-gi daug laiko iš rtift- visai tuščios.
Kai dėl p. Dymšos, tai Šis “diplomatas” kai nepasako, kaip ilgai rei
šulus.
ruošia sau dirvų Ukrainoj, iš kur jis pas sų diplomatų. Priešpietiniuos posėdžiuos p.
kės laukti iki išleis, delko
Sidzikauską dar galima matyti, bet po plėti visai nauja žvaigždė mūsų horizonte. T. S.
Tai viena p. Voldemaro klaida! Tautų jus atėjo, ten jis vėl nori grįžti”.
neišleidžia, tat kiekvienos tau
P. Voldemaras pasakęs šeštadienį savo niuos tai daug sunkiau. Mat, patentuoti pa dorbuąse p. D. dar mažai orientuojasi. Jis
Sąjunga kol dar pati nesustiprėjus, vengia,
randasi Čia, tarytum tamsioj girioj; tat ne-ity^ yra po žmogų (daugiau
kaip ugnies, opiųjų klausimų. Vienas tokių kalbų, tuojau apleido Genevą. Pikti liežuviai saulio diplomatai, prie kurių save priskaito
reikia stebėtis, kad jį dažniau tenka matyti šia panelės), kurios ir rūpinaklausimų yra — atsakomybė (moralė) nž sako, kad jis jausdamas nepalankių sau at ir p. Sidzikauskas, žiūri į savo Genevos gas
si savo tautiečiais. Pasako,
pasaulinį karų. Jį iki šiol niekas dar ne mosferų, susidariusių sąryšy sn Liet. Gelb. troles daugiau kaip atostogas, negu į rinitą T, S. bufete, negu posėdžių salėje.
ko turi laukti, kaip ilgai. At
J. Gabrys.
drįso liesti Tautų Sąjungoj. P. Voldemaras Komiteto memorandumu, sutiko greičiau pa pareigų ėjimą. Tat nereikia stebėtis, kad jie
*) Šis straipsnis buvo pasiųstas “Rytui” neša laikraščių bei knygų pa
jį palietė savo kalboj,' jis pareiškė: “Tarp sišalinti, kad negadytį sau bereikalingai. Kiti dažnai, vietoj lankę nuobodžius komisijų po
siskaitymui. Bendrai duoda
tautiniai santykiai būsiu tol užnuodyti, kol gi sako, kad ji.š staiga tapo iššauktas Kaunan sėdžius, pramogauja sau kur linksmoj draugi (Kaune), bet cenzūros buvo uždraustas. (Au
torius).
1
(Tąsa aut 3 pusi.)
tas kaltinimas bus kreipiamas prieš vienų į dėl susidariusių ten komplikacijų.
joj-
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— Panelė Viktorija čia? — tarsi ne me kur rtors... Aš viena baisiai neberim siliejo daugybe srovių ir paskui staiga
suaugo į vienų baisų potvinį — baisiau
sta...
žinodamas apgaudinėja...
— Taigi...
Septinta vakarė... Oras nusivalė... sių moteriškų kerštą, kurio nebegalėjo su
M NEKENČIU VYRŲ...
— Baisiai nuostabu, panelė..
Mieste padvelkė šviesi ir gausi nuotaika... silpninti nė gili malda, nė jos kambarėlio
vienintėlė pagnoda sidabrinis kryželis...
Miesto sode ji dar tirštesnė...
KOVELĖ.
Abiem trupa išsigandę žodžiai.
Viktorija vaikščioja viena pūti... Viskas išsivertė didžiausiu trūkšinu...
— Tamsta ne be dvare?..
(Tąsa)
Sargybos bokšto laikrodis muša penkio Prasiplėšė ilgai delsusi jų kantrybė... Ta
. — Aš išsiskyriau su Leonardu..
Kova,.. Prieš akis pašėlusi atvara...
— Tikrai nuostabu... Piktuoju ir ge likę minučių po septynių... Ji labiau pra da ji metė baisiausių moteriškų prakei
Sustraizgę abejojimai greitai viepiasi ant
švito... Tačiau Petro nėra... Ji vis žval kimų visiems Vyrams ir Pėtrui parašė pas
ruoju...
Širdies... Ir galiau Leonardas sprendžiu;
— Visai... Bet atsiprašau aš visai gos ir slenka arčiau Vartų... Po pusvalan Rūtinį kerštingojo atsisveikinimo laiške
galutinai sprendžia:
nenoriu jo ir beminėti... Jis veda tar- džio jis ateina lydėdamas dar kažkokias lį:
— Aš netrukus vesiu Agnietę ir jai
P. Petrai!
ffcritę Agnietę ir man nebeduoda jokios elegantiškas paneles ir baisiai širdingai
prižadėjau dvarą užrašyti... Negaliu...
Matau, Tamsta vengi manęs. Gerai,
kvatoja... Prieš sffVe pamato Viktoriją ir
dalies... — visai atvirai pasiguodė...
Kerštinga minutė...
Tyli Petras. Jo mintys greitai ima kiek susimaišo... Bet kalbos nepfrrtrati- ir aš su Tamsta daugiau nieko. Šiandien
Leonardo veidan smarkus spinvis ir
štai gėhūinai įsitikinau: visi jauni vyrai
grįžti naujomis kryptimis ir niekšiškas kia...
jaūrtos moteriškės baisus klyksmas:
Viktorija, sukaupusi drąsos likučius, kortais yra tokie kvaili ir silpnabūdžiai,
nusprendimas palengva gimsta sielos pa
— Prakeiktas, niekše!... Ištvirkėli!...
eina pro šalį. Jis, tarsi jos nematydamas, kad gili grakščios moteriškės šypsena ir
kampėse...
i Leonardas nuleidžia galvą...
Dar kelios minutės... Jos akys pilnos, kažką baisiai įdomų pasakoja savo drau lengvas jos rankos palytėjimas, jį prif kitų kambarį, konvnlsingai verkda
Verčia atsižadėti šventos teisybės ir
gėms.., Ncpasveikirta jos...
pilnutėlės' tirštų ašarų...
ma, lekia kaip beprotė Viktorija...
Dti kartu Viktorija praėjo pro jį.... brangiausių principų... Vyrų dauguma yJi greitai paima jo rankų ir jų susberia;
Agnietė pasislėpė...
m niekšai.,. Jie kiekvienu atsitikimu
— Dovanokite, p. Viktorija, gal ga pandžia tokiu širdingumu, kuriame aiš Jis nė žiūrėte nepažiūrėjo...
10.
*
Kita dieną Petras labai šaltai ir tik jaunai moteriškei tiesia veidmainiškų
kiai jaučiamas baisiai nuskriaustos mo
Prieš akis grumiasi naujos nerainuo- lėčiau su tamsta valandėlę..
teriškės gailus prašymas vyriškos pagal iš tolo ja pasveikinąs greitai nuskubėjo,.. meilės ranką! ir pasktil, išmėginę jų mei
— Tuojau... — lengvai ji sutinka.
lės vėtros... Viltys tirpsta kažkokiose juoJis išeina ir nuslenka interesantų bos... Taip ji stovi kelias sekundes... Pas Daugiau vengė ją susitikti,.. Viktorija jo lės atvirumų, metų jų ir, likę dar ai {ta
dOsė, baisiai nykiose paūksnėse... ftirdyje
nesni, ieško naujos lengvabūdės aukos...
niekšingūmą suprato...
verda baisus, baisus kerštas... Toks aitrus kambarin. Po valandėlės ateina Viktori kui ašarodama pravirpina lūpas...
(Bus daugiau)
Ilgai jos širdy tvinkčiojęs pyktis pa
— P. Petrai, gal šį vakarų susitiktu
kerštas, kokį tik gali savy sukaupti neiš- ja(
Stasius Būdavas.

tižusios valios dar jauna ir energinga
moteriškė...
Teismo raštinė.
Kampe prie stalo sėdi Viktorija...
Veide palengvėlė, palengvėlė slankinėja
nusiminimų praskiestos, baisiai neaiškios
ir nejaukios tolimų prošvaisčių viltys...
Širdyje viskas pamažu gęsta^ blėsta... Su
pa ralyžuoti to amžiaus jausriiai merdėja
giliame, giliame sielos nakčių gndesy...
Lenkiasi sunki ir baisiai niūri Vik
torijos galva...
Kažko įlekia Petras ir baisiai iš
pučia akis...
•
— Panelė čia?..
Ji linkteli galvų ir silpnas susi jaudi
nimas, vis labiau tvinksinčia širdimi
spraudžiasi į jos vandeningas akis... Pet
ras prieina arčiau ir protyliais jai pa
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istorijoje. To
sųlygos, su kuriomis dirbant
miestuko pasididžiavimo daik
tenka susidurti. Nepatogus
tu yra jo vandens sukami rasusisiekimas, pafrontė, nema
Nelaimė atnešė laimę.
& kurių didžiausias yra
vadovėlį netinkamu vartoti žas, palyginti, nuošimtis sule
(Žiūrėk No. 248)
l)r. J. Šliupas, “kunigams
Prof. Kampininkas
Nesenai į San Paulo mies- jkį
pėdų per skersinį. Tas
katalikų mokykloje, daryta nkėjusio elemento, darbininkų
smarkiai vaidant Lietuvų’?, Tikėjimo, etikos ir doros
tų,
Brazilijoje,
atvažiavo
viera
t
as
skaitomas
didžiausiu pa
žygių jį pakeisti atatinkamu. stoka, tai vis nemažos kliūtys.
šliubų bažnyčioj ėmė, tai me srity mes jautėme skaudžius
Kaišiadorių rajone yra 40 nas Lietuvos pilietis. Čia jam saulyje. Kaip ir visi kiti Cha
Advento pirmų sekmadienį
na, kad ir visi bedieviai, pa- kliudymus dar svetimųjų val
surengta spaudos diena ir rū KVC skyrių, kas sudaro 61 Prireiks iikei8t* 5imt» dole' mo ratai, jis padarytas iš me
kelėse praeidami pro kryžius, dymo laikais, kada visa liepintasi Kat. laikraščių propo- proe. visų parapijų skaičiaus. ril> Į vietos pinigus-milreiaus. džio, ir tiktai jo ašis padary
kepures nusiima, o iš to ir tuvių tauta, neišskiriant nė kaganda. Dėta pastangų išvys Pastaraisiais metais įsteigta Nuėjęs į miestų, pradėjo dai- ta iš geležies. Tas ratas pa
sakoma nelaimė: žiemų, bekilk talikų, buvo auklėjama ne tieprastai girgžda ir cypia die
tyti ir sutvarkyti kolportažų. vienas skyrius Alytuj (Vii- r5^*s tr ieškoti banko.
nodaini kepures, jie ausis nu- sos, ne teisėtumo ir ne garniaus
pusėj)
su
65
nariais
ir*
Pamatęs
loterijos
namus,
nas ir naktis, keldamas van
Gavus vyskupų pritarimų ir
šųla.
, ' 1 bės dvasioje, bet melo bei se2
skyriai
—
Beižonių
ir
Pa'
palaikė
Juos
už
bankų
ir
uždenį iš Oronto miesto sodų
paramų išleistas “Mūsų Lai
Kulturingose šalyse, sako, ■ roliškojo paklusnumo ir aklo
parčių
—
administracijos
orga-[ėjo
iškeisti
savo
šimtinę
dodrėgmei teikti ir miesto gy
tokio vaizdo nepamatysi. Jo-' pasidavimo stipresniajam mo- kraštis.” Steigiamas katalikų
platinimo biuras, kuris turės nų uždaryti.
ilerių. Sutikęs bilietų pardavė- ventojus aprūpinti vandeniu.
Iškišęs pro langų galvų j se prie .kryžkelių yra lente-.kykloje.
tikslų išvystyti katalikų spau- Iš katalikiškųjų organizaci-'jų, įteikė jam savo dolerius Arėjas (Leonas) Vitkauskas
Olstritj, Bridgeporte,
ir pa lės, prieš kurias, žinoma, ne-j Iš Dvasios vadų tenka nuodos gyvų platinimų per bibli- .jų rajonas daugiausia rėmė ir ir paprašė iškeisti. Vertelga
matęs, kad tiž poros blokų nuo reikia bedieviams kepurių kil- (l&t girdėti priminimus dėl tos
otekas, kioskus ir kaimuosė padėjo pavasarininkams ir paėmė 100 dolerių ir už juos
Laimė neturi nei praeities,
“atstatyto ofiso” negras na- notį -įr dėlto pav. pas mus,'skaudžios praeities padarinių, per kolportažus. Daryta pas- kat. moterų dr—jai. Ryšy su'atskaitė 20 loterijos bilietų.
nei ateities; ji yra vien tik
mu langus plauna, “kasdie- [Chicagoj, daugelis jų vaikšto Tačiau sunku ligšiol yra iš, langų šviet. ministerijoj išsi- garsiuoju aplinkraščiu dėl 21 Žmogelis, parėjęs namon ir laiminga dabartis.
nos” autoris taip supyko, Įne nušutusios ausimis, betgautisudarytipalankiassųlyrūpinti 2 stipendijas speciali- metų buvo daroma rimtų pa parodęs iškeistus “pinigus’
kad net visų savo kolumnųi o nusalusiomis” nosimis. Tai'gas normaliam katalikų tikėzuotis užsieny studijuojant stangų atatinkamose vietose sužinojo, kad jį apgavo. Tuopašventė išdėstymui, kas tu-1 įvyksta kada, išėję iš kurio [jimo vystymuisi. Formaliai
bažnytinę muzikų ir bažnytinę gresiančiam pavojui pašalinti, i jau nubėgo ieškoti apgaviko/
retų Bridgeporte namų, štorų, beismento, negali tiesiai pa-pas sųlygas turime, lygiai
plastikų. Stipendijos pažade-! Paaiškėjus, kad šiaurinėjjbet niekur negalėjo jo suras
garadžių ir kitų triobėsių lan taikyti į savo guoli ir, beba-,kaKP *r turime savo nepriktos. Ligšiol išleista 7 leidiniai. Lietuvoj mūsų broliai nuken-jti.
gus plauti'.
dydami noses i tas ‘lenteles, Rausomų demokratinę valsty- Ruošiama dar spaudai 2 lei-, tėjo nuo nederliaus ir para-• Bet štai, praėjo kiek laiko,
Išskaitę tokių apie save re- jas “nušųla” ir jau nebegali bę, kurioje katalikams forma diniai; 1) Katalikų mokykla' gious mūsų vyskupams orga-jjr apgautam žmogeliui nusiliai pripažinta lygios teisės.
klamų, kaikurie Bridgeporto “atšildyti n
ir 2) Katalikų jaunimo orga- nizuotai padėti, kai kurie KVC šypsojo nepaprasta laimė. Vie*!
Bet gyvenimo praktikoje ka
namų savininkai sako dabar
nizacijos.
skyriai ėmėsi iniciatyvos su- nas įg j0 gautų bilietų laimėtalikai dar tebėra pavienio aFATHER JOHN’S
žinosiu, iš kurios vietos ir kų,
LIAUDIES PATARLĖS
K. V.’ C. vyr. valdyba kon-' daryti Lietuvos šiaurei šelpti jo 40 tūkstančių milreisų,
VAISTAS Didina Atsparumo
smenų ar kolektyvų daugiau
reikalui prisėjus, pasišaukti
statuoja, kad Kat. Veik. Ce- komitetus.
tai yra apie 4,700 dolerių.
Jėgą
’V'“ ““o‘si
av(),
Vyr. valdybos leidžiamų
Namų audra šeimyninį gy ar mažiau nevykusių eksperi-1
langų plovėjų.
Taip žmogus, nieko nemany
mentų objektu. Tax konstatuo-,
ir
ri|ilaMani!ias broSiūn, platinimas ėjo gan damas, 100 dolerių iškeitė
Jei ne ta reklama, bndge- venimų griauna.
ja vyr. valdyba, ka, tenka pa- K y Centrai organizacijas. ’ sklandžiai. Pageidautina, kad
“Paprastos Slogos” dažnai išsi
ant 4,700 dolerių.
portiečiai nebūt nei žinoję, ko Baimė turi plačias akis.
vysto į rimtą ligą. Jei užleisi, tai
liest,
konkrec,ai
atskira
sr,t,s.
pr
.
e
R
y
C
.
veikia
keIeta
!
spaudos
platinimo
darbas
būkių profesonalių jie savo pa Visų verksi, akių neteksi.
uždegimas gali pasiekti giliau į
Šunies nelaikyk, juk žmo Pirmoji pati svarbiausioji sekcijų. Įsisteigė dar naujų1 tų ne pripuolamas, kaip lig- Didžiausias pasaulyje vandens į gerklę Ir plaučius ir tada kūnas
šonėj turi.
! gali būt persilpnas atsilaikyti.
sritis, tai mokykla, mokytojų sekcijų, tai būtent, jaunimo, šiol, bet nuolatinis,
nės sugeba loti.
sukamas ratas.
Kad užbėgti slogoms už akių
Užkastų lobį darbininkas į klausimas- Jau >'ra ne nau3as sekretoriatas, teisininkų sek-! Yra vietų, kur gerai veikia Apie du šimtu kilometrų jums reikia šio-to, kas budavoja
Chicagos menševikų tarpe
pasakymas, kad koksai moky cija ir ekonominė sekcija.
'Angelo Sargo vaikų skyriai.
“atsispyrimo jėgą.” ir gerą raudo
šiomis dienomis pasireiškė teranda,
atstume į šiaurę nuo Damas ną kraują — Father John’s vais
tojas,
tokia
ir
tauta.
Mokyto

Į
K.
V.
C.
naujais
nariais'!
šių
organizacijų
reiktų
kreinaujas, didelis, nepaprastas Pasaulyje daug išminties,
tas kaip skykis tą atlieka. Tie, ku
jas moko, mokytojas auklėja priimta Leono XIII fondas ir[ pti daugiau dėmesio ir ar ne- ko, Oronto upės krante yra rie jo ima užsiartavoja prieš slo
susirūpinimas... kryžiais Lie-'bet žmonėse maža.
senoviškiausias Chamo mies
tuvos kryžkelėse ir pakelėse, Pakalikas daros dergikas. vaikų, todėl šis klausimas yra Lietuvaieių švietimo draugija., vertėtų pradėti ruošti vaiku- tas, žilos senovės Didysis Cha- gas. •
Father John’s Vaistas neturi
ir dėl jų pramato šitokią įdė Kvailys patarimų nešykšti, katalikams gyvybės klausimas. Iškilmingai švęsta Kristaus, čiams tinkamos ir pigios lite- matas, apie kurį nemažiau
narkotikų,
migdančių arba kito
tu vos bedieviams
nelaimę: |Iš K. J Skruodžio knygos
Šioj srity vyr. valdyba ypa Karaliaus diena. Iškilmingai ratūros.
kių pavojingų priemaišų.
trijų
dešimčių
kartų
minima
Kaip daugely vietų teko paF other Johii’s vaistas turi
“Tautosaka”. tingai rūpinosi, bet dėl to ir .minėta Jo Šventenybės popiekadangi aršiausias bedievis 1
šventraštyje
ir
kuris
vaidino
ypatingi} kliūčių rado. Jų be žiaus Pijaus XI vainikavimo tirti nusiskundžiama intelige- nemažų vaidmenį Kanaano istoriją 75 metų pasisekimo.
diena. Gautas J. F. kardinolo ntinių pajėgų stoka.
ĮVAIRUS STRAIPSNIAI ndras charakteris, katalikams
čia padarytieji ir daromieji Į Gas?arri
K- V; «• Ka™° r«U®»» vardu prane'akcijos.
Rašyta
vidaus
reika? ša dr. w
P. Karvelis. Veikimo apaštalas ,(60į000 egz.). Pas
nuostoliai gerai žinomi ir jų
(Tąsa nuo 2 pus!.)
jCATHER
Ių ministeriui dėl administra apyskaitų daro nuo 1928 m. tarosios Kauno rajone išpla
kartoti nepriseina.
'JOHN S
patarimų bei informacijų. Tu Vyr. valdyba buvo labai su cijos organų daromų orgajiiza j birželio 27 d. ligi š. m. rūgs. tinta 19,000 egz.
trukdymų. Ra-. 25 d.
riu priminti, kad ypatingai sirūpinusi ir didelį pavojų •cijoms
(Bus daugiau).
* ^ta J' įvairių
Daktarai visur gydo slogas šiuo
matė,
kai
’
buvo
iflėi
’
staa
Pilie1
E
Arkivyskupui
Me-| Kauno K. V. C. rajono vaibudu: tūkstančiai džiaugiasi greita katalikės stengėsi aptarnauti
pagelba, kuomet tinkamai vartoja
ir kitų tautybių piliečius.
Apsaugos departamento,tropolltul ir vyskupams dėl
uždavinys š. m. buvęs,
ma.
; f radėk, kui pijusi slogas turįs. kartu ir lietuvius, bet kada' avo laiku pagarsėjęS jaūnuo-^daromų kat mokykloms k^tai išjudinti K. V. C. skyrių
Imk šaukštą, Phillips Milk of Magtesla vandens stikle ryte, vidudieny nemoka nė viena lietuviškai menės organizacijoms
taiko-,člų* IgsPr?stas Kanados emi- veikimų. Tuo tikslu skyriams
ir vakare pirmą dieną. Sekamą dieną
Jėi'Sau Radit. Pirkaite 11 žinomų ir pilnai
kalbėti, tad sunku kų ir pa mas aplinkraštis Vyr valdy- gracOos kaPel10n° skundas, }>uvo leidžiama atatinkami apakartok. Po to imk tik vakarais.
,
'atsakančiu krautuvių
Slogos pripildo jūsų sistemą rūgš
dėti. Jei patys tautiečiai ša ba yra prisidėjusi,’ kad tas.es» Lietuvos emigracijos biu-pjįnkraščiai, instrukcijos ir
timis. Tas jus sargina, silpnina, su
kelia gėlimus, karštį. Phillips Milk volėšomis
turi užlaikytias-' aplinkragtis būtų atšauktas. [rai’ vezdami lietuvaites į Ka- paskaįtos. Raj. valdyba pada
of Magnesia yra
vaistas nekenks
Nuo pat K. V. C. vyr. vai- nad^’ parduoda jas Į viešuo- rį 13 posėdžių. Rajono reikamingas, gardus. Jis atitolina slogas, menis, kurie pakeleivingiems,
panaikindamas viduriuose rūgštis.
duoda patari- dybos susidarymo prie jo’s sius namus- K- v- C- atstovas ly vedėjas kun. St. Telksnys
Po 50 metų vartojamas, kaipo ge kaip minėjau,
įsosios Lietuvių Radio, Rakandų
riausias priešrugštinis vaistas. Dak mus,
bei informacijas, tat veikė pedagogų sekcija kuri dalyv»vo maldininkų kelionė- kat. akcijos reikalais su pa
Krautuvės Amerikoje
tarai įsako vartoti Phillips Milk of
ir Šv. Tėvo suteik- mokslais, paskaitomis ir plaMagnesia;
vartojamos
ligoninėse, gal lietuviams ir sunku, kai- j 1028 m. K. V. C. kcnferenci- «^e i
milijonai žino, kaip jis palengvina
po neskaitlingiems. Bet jei jos nutarimu praplėsta ir pa- to<ie ar-diencl.i°>
šv. Vado- tindamas literatūrų aplankė
surUgusius vidurius, pašalina gesus,
IA aplaikysite veiklesnį ir
nevirškinimą
ir kitokius rugštumo valdžia apmoka, tad lietuviai vadinta lietuvių katalikų švie- ivo 1
metų jubiliejaus iškilu 58 vietas.
ženklus. Visose aptiekose patariamas.
mandagesnį patarnavimą per
“
Į Kauno rajone yra įsisteigę
Po 25c. tr 60c. buteliai su pilnais turėtų pasistengti, kad būtų' timo taryba, Į jų Įeina K. V. mėse Prah°i«t:urn<binais, k*lp vartoti.
patyrusius pardavėjus ir radio
K; V* C- v^r‘ vald>’ba Pa,93 skyriai, tačiau galimumų į“Milk of Magiu šia“ buvo Chas. jei ir nelietuvis, tai nors kai-*C. konferencijos numatyti as-'
H. Phillips
Cremlcal
Kompanijos bų mokantis, kuris galėtų sa-'mens; J. E. vysk. Reinys, dr darė 17 P°sė^žnL
mechanikus; kainą rasite vieną ir
įsteigti yra 104. Paruošta toS. V. registruo.-os vaizbos tenkins ir
Kun* Sabaliauskas^ praneša| kios paskaitos: 1) Katalikų
teisingą visiems - pasirinkimas
jos pirmtakuno Chas.
M. Phil ips vo patarimais atvykstantiems K. Pakštas, dr. Kl. Ruginis,'
ni.o 1875.
lietuviais daug kų pagelbėti, dr. A. Juška ir k. Į šių tary- apie KVC iždo irT “M- L ”.veikimas Lietuvoje, 2) Katadidesnis ir vien tik iš atsakomingų
Tiofniriškn
<w.n.lb9 dar ieina P° vien$ atstovų! st.0V*‘. VyHausid Valdyba. tu-, liltų akcija ir jaunimas ir 3)
Kadio išdirbysčių, kaip tai:
,n
“
Brauta
”
ir
“
plrbitinnuo
“
kaulės
”
,
“
Žiburio
”
dr,
r
j
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a
p
ie
4
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’
000
1,tl
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a
j
a
,kaimo
Įgaliotinis
ir
jo
pareiP IENAS EGZAMINAS
nam
,, v
gą
.
, t"' jų, jėzuitų ir marijonu«vie“Mūsl? Laikr.” gavęs už gOs. Išleista brošiūros: 1)
15.00 TIKTAI $5.00
kų”. VoiiuAn
Nežinau, ar juos
redak
umg redakJ į
prenumeratų 110,823.48 lt., už Priekaištai
kat.
veikimui
SPECIALISTAS
cijos veltui siunčia, ar; valdžia, l k svetimo taryba Vei-'skelbimus 23,409.80 lit. ir at-!(2000 egz.) ir 2) Šv. Tėvas
T».l<i
nenusiminkit, bet eikit
RADIO8
/ R a d i os
pas tikrą specialistą, ne pu koki
apmoka. Kas tuo reikalu rupi- Wa nustatytu statutu ir ,nu-l8kirai
nepe.tyrėiį Tikras specialistas, ar
Parduotus numerius' Piu8 XI - katalikų veikimo
ba profesorius, neklaus jūsų ku
JBgl RADIOLAS Atwater Kent
naši,
tai gaunantieji laikraš-,
..
...
.... .matytu darbų planu. Į jos da- 1.237.60
i-237'60 litu.
U‘*l- Prenumeratoriai
Prenumeratoriai ----------hrms kenkia, ar kur skauda, bat
čius labai 7,
— esam dėkingi.' rbuaJ įeina viai ir visų -1 moky- • dar
pasakys pats. po pilno lšegaaml13-58<’ »**»•! PALENGVINO GYVENIMĄ
navlmo. Jus sutaupysit laiką Ir
nes gauni šioknj tokių z,neapimant mokyto. “Mūsų LaikraMi.” iSaivera
MILIIONU
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
MILIJONŲ
JJL fCadios
radios
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
lių.
Nors jo vardas yra gerai žinomas
jus, mokinius ir mokslo prie-jPa^s sava*s pinigais.
jie neturi reikalingo patyrimo, su
Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems
vardas
rėdymui žmogaus kenksmingumų.
Tik gaila, kad lietuvišku! menes. Ligšiol švietimo tary-j Revizijos komisija padaro,v TRINERIO KARTUS VYNAS .
Mano Katilo — Scope — Ragg*.
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vllaikraščius ne visus gaunam, ba atatinkamais formuliarais ^ok' Pranešimų: 1929 m. rug- het jį„ lengvino gyvenimą milijo-,
sišku bakteriologlškas egzamina
Kokis 2 num. vis dingsta, yra surinkusi žinias apie vi- sėj° 21 d- KVC ^vizijos ko- 'nams žmonių per 40 metų. Turėda*.
vimu kraujo atidengs man tusų
tikras negeroves. Ir jeigu aš pa
Kokių savaitę gaunam visut sas katalikų organizacijų lai-.181Ja’ PatĮKrlnusl nvt. vyr. b-s tan bug
tavo
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata
ir gyvumas sugryš jums taip kaip 'iš eilės, o būna 3 ir 4 dienos, komas privatines mokyklas
ival<lyk°s >r “M. L.” kasos nervingumą ir piktumą vengs visi
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
kad visai negaunam. Del ko- Apsvarstytas ir iSspręstas ■">«»’ ir
kit* »t«kaiĮo- j
Ilgų skilvio, tarnų. Inkstų, odos.
kraujo, nervų, širdies, reumatla4177*83 Archer Ave.
2538-40 West 63rd Street
rado visa vyna8 viską permaino. Jis iivalo
noo. kirminų, uždegimo tarnų, sil I kių priežasčių, mums nežinia, vaikų organizacijų klausimas. ,ny'H‘s medžiagų,
Telephone Hemlock 8400
Telephone Lafayette 3171
pnų plaučių
arba jeigu turit ko
Laikraščių
kiekvienas
lauPalikta
vieton
4
organizacijų
tvarko
Ė
KVC
^
r
valdybos
visą sistemą,
atitaiso sukietėjimą,
kią
utalsan ėjusią.
įslkerėjuslą,
kiam, bet dažniausia pasako: tik viena, būtent “Angelo Sa-,ka81ainko pranešimų rev. ko- ^^aitū^r4 protišką^smukin^k
chronišką
Ilgą. kuri nepasidavė
net gabiam šeimynos gydytojui,
“nema litevski”.
rgo vaikų s-ga,” veikianti m^shia ran(lft tikslų bei teisin- tada iinaujo atgauni ūpą ir tinki
neatldėliokit neatėlą pu mana.
nrie Blaivvbės draiifriios cen- '
ir M tvirtina.”
'darbui. Visose aptiekose. Dykai neDR. J. B. ZAREMBA
J. Liubinskas.
pne niaivyues draugijos cen! lupelis nuo Jos. Triner Co., 1333 So.
SPECIALISTAS
Eina
LIETUVOS ŪKIO BANKAS
tro.
Ema
KVC
rajonų
pranešiAsbland Ave CbicaR0 nL
I n ėjimas Rūmas ltl<
IS W. JACKSON BOULEVARD
“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI
Rūpintasi susipažinti su vi-,InaiNEMOKAMO SEMPELIO
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigą)
Arti State Gatvės
KUPONAS, Dept. IS
CIUS
NUOLAT
AUGA.
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto Iki
gaiš mokyklose vartojamais į Kai$iadorių rajono vardu!
užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur

[ Prašau

Į

Mano Kampelį

MARGUMYNAI

K. V. C. KONFERENCIJA.

Sutvirtyk Savo
Sistemą Prieš
SLOGAS

NUO SLOGĮĮ -PAŠALINK RŪGŠTIS
Iš SAVO KŪNO

Geriau Busite Patenkinti,

KIMBALL

i no pistų. Vakarais nuo I Iki T
Nedėllomls nuo IS ryto Iki 1
po pietų.

APSIMOKA SKELB
TIS “DRAUGE”

.vadovėliais ir sudaryti jų į- praneša kun. St. Kiškis. Kai-ĮAd
[vertinimą. Radus kurį nors šiadorių rajone yra ypatingos !Miostaa

Vatatiją

tu.

Adresas: Kaunas, Laisvi* Alšja, 31 Nr.
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dalyvavo du pralotu ir apie
Po pamaldų du pralotu ir ?va ta svetima žemelė, o Grand
10 kunigų. Iš lietuvių kuni- 10 kunigų išlydėjo į Grand Rapids’o lietuviai katalikui
gų buvo: pralotas Krušas, i Rapids, kur ant lietuviškų atlankydami savo gimines, t»
per. ašarotas akis prataria. kun. Dexnis iš Chicagos ir kapinių susirinko daug žmo- nepamiršta ir už jo siela
gas banketas įvyko Cųlumet MUSŲ ARTISTĖS SER
MENYSE.
“Galėjo gyventi ir daug dar kun. Lipkus iš Grand Rapids, nių su vietinių klebonu.
Amžinų atilsį” sukalbėti.
Salėj, kur vįsį stalai buvo pa
dirbti, nes prie to darbo ge Mieli. Kiti lenkai.
Paskutines pamaldas ant
puošti gėlėmis ir apkriauti
Ten buvęs.
Iškilmingos vestuvės.
Ten,
kur
skambėjo
jos
dai

rai
buvo
prisiruošus
”
—
kal

Atlydėjus
kūnų
į
vietinę
(kapinių
atliko pralotas Kruskaniais valgiais. Jųunięjį ir
Iškilmingos vestuvės įvyko svečiai lįnksininosi ir viešėjo nelė, kur šimtams jaunuolių ba tie, kurie jos mokslų me- bažnyeių, jau laukė gražiai šas ir pasakė įspūdingų pa
VIEŠA PADĖKA.
seserų parėdytas kataf'elis.
šį rudenį Slieboygano lietu iki vėlam vakarui. x
į jų širdis skėpijo dainos mei-Įno srity begalo vertino
mokslų, kad net visi ašarojo.
vių parapijoje, spalių 9 d. Daug svečių buvo vietinių, lę ir mokė kaip dainuoti, iš1 Nepamatysi žmogaus, ku Ant rytojaus 10 vai. prasi Kun. Jonas Cisas apleido
Pirmiausia'širdingai dėkoju
Moterystės Sakramentų priė kuriuos sunku net suminėti. kiu- išėjo daug išlavintų dai-Įris nejaustų gailesio dėl taip dėjo gedulingos pamaldos. At savo vargingų gyveninių ra
Dr. Davidoniui už sėkmingų
mė p-lė M. Dodonis iš She- Iš kitur buvo matyt* iš Port nininkų ir muzikų — guli pa staigios ir netikėtos a. a. Po giedojus psalmes, Mišias lai mioj vietelėj ant ūkės, tarpe
operacijos padarymų šv. Kry
boygan ir J. Kartūnas 1S AVasliington ponai J. Maras- šarvotas kūnas tos mokytojos, cienės mirties.
kė klebonas Koper. Jani asis svetimų ir nepažįstamų, todėl žiaus ligoninėj ir sesutėms
Port Wasliington, AVis. Šliu kai ir p-lė P. Murauskas, pionieres daipinįnkės a. ą. O- Visa mūsų visuomenė paju tavo diakonu — kun. Petra- mažai kas jį ir pažino.
Kaziipierietėms, kurios rūpes
bų davė gerb. kun. P. Gar Charles Schulty, J. Patrikas, nos Pocienės.
to, kokia nelaimė jų ištiko, sik, subdiakonu — kun. KaGrand Rapids’o lietuvių tingai prižiūrėję, taįpgį vi
mus, Nekalto Prasidėjimo Pa Luis Buivid ir keletas kitų.
Beetboveno konservatorijos kaip brangaus asmens ji ne minskis. Pralotas Skory atli kapinėse jau šimtai lietuvių
siems lankytojams. L. Vyčių
nelės Šv. lietuvių bažnyčioje.
Po lapkr. 1 d. jaunoji pore būtas gedulą apsidengęs. Gėlių teko. Nuo sekmadienio Beetho ko absoliucijų su “Libera”. katalikų ilsisi. Dabar jų tar
Garbės pamergė buvo jau lė mano apsigyventi Port miške rųmįųi, rainiai, amžinu veno konsei-vatorijos durys' Pamokslus bažnyčioj lenkiš- pe vienas, ir pirmas, kun. Ci 4 kp. už dovbnų. Visiems šir
dingai ačiū.
nosios švogerka p-lė M. Bai- Wasliington, AVis.
miegu užmigusi, ilsisi ji, ku neužsidaro. Lanko velionę pro kai ir lietuviškai pasakė kun. sas palaidotas.
kauskaitė. Kitos pamergės bu
Tegul būna kun. Jonui leng
Rap.
ri tūkstančius yra džiuginu l'esionalni, lanko darbininkai, A. Dexnis.
Ant. Petrulis.
vo p-lės A. Cinalis, A. Jesinslanko
lietuviai,
o
ir
svetim

si savę daina, kuri tūkstančius
kė, P. Murauskas ir A. Do
širdžių
buvo užkariavusi. Del taučiai. Su visais ji gražiai gy
Išlaidi žmona.
donis. Garbės pamergė buvo — Mano žmona nepaprastai to tūkstančiai žmonių dieno veno, nei su nieku nesipyko. ,
pasirėdžius rožių spalvos šil išlaidi. Ji prašo iš manęs pi mis ir naktimis eina paskuti Jei kas, jai esant gyvai, kai
ko suknele, pasiūta sulig is nigų nu,9 ryto iki vakaro.
nį kartų pažvelgti į tų, ku kada ir mesdavo piktų žodelį,
panų mados.
— Ir kų gi jį su tiek daug rios dainelė amžinai jau nu i tai jį savo naturale šypsena
Garbės svotais buvo p. N. pinigų veikia?
tilo... “Kaip dar jauna, kaip atsakydavo ir lyg duodavo
Rollens, C. Schulty, J. Pat- — Nežinau, nes aš jai jų gražiai atrodo, lyg gyva” — suprasti, kad ji visiems geru
riek ir T. Korleskv. Iškilmių-! neduodu.
beveik kiekvienas atsįianH1?8 yra pasiryžusi atlyginti. Toks
jau jos buvo būdas. Visuo
met' linksmutė, visuomet užsi
ėmusį tuo darbu, kuriam Aukš
čiausias jai buvo skyręs t. y. J
jos myliniai dainai. “Nuosto
lis tautai, šimtams jos nuo
širdžių draugų, o kpks nuos
tolis jos motinėlei ir vyrui”
MUZIKUI ANTANUI POCIUI,
— girdisi kalbant. Kitokių
kalbų nesigirdi.

LIETUVIAI AMERIKOJE

SHEBOYGAN, W1S.

dėl jo žmonos mirties ir lietuvių katalikų visuomenei,
netekus uolios darbininkės kultūrinėje išeivijos dirvoje,
reiškia širdingos užuojautos

Chicagos L. R. K. Federacijos Apskritys.

Jlgarnečiui Lietuvos Vyčių Organizacijos Dar
buotojui, Jos Idealų Skleidėjui

KO M P. A. SPOęiUI
*-

/

Delei Mylimos Žmonos Mirties, Giliausių Užuo
jautų Reiškia —

LIET. VYČIŲ CHICAGOS APSKRITYS.

DRAUGUI

ANTANUI

POCIUI,

jo skaudžioje nuliūdimo valąndoje, netekus savo my
limos gyvenimo draugės «- žmonos ir mūsų visuome
nei, netekusiai tikros dainos meno žvaigždutės, iš šir
dies gilumos reiškiu užuojautos žodžius.
JUSTAS KUDIRKA.

Laidotuvės ketvirtadieny.

Prie laidotuvių rūpestingai
yra rupšiamųsi. Jos'bus ket-i
virtadieny. Iš namų bus išlyIdima apie 8:30 vai. ryte. Baž
nyčioje gedulingos pamaldos
prasidės 9 vai. ryte. Bažny
čioj giedos yargęnininkų cho
ras. Giedos ir kai kurie jos
mpkiniaį. Girdėjome, kad ve
lionės dainininkės karstų neš
šie asmenys: p. A. Kalvaitis,
Lietuvos konsulas, p. L. Ši
mutis, “Draugo” red., adv. J.
Borden, p. M. Kiras, p. J. Kazanauskas ir artistas p. Iz.
liekis.
Rap.
A. A. KUNIGAS JONAS
CISAS.

Gimė Lietuvoj 1857 m. Iššventintas į Icunigus 1907 m.,
Cliicagoj, mirė 14 d. spalių,
; 1929 m., ant ūkės.
Pamaldos už .velionio sielų
buvo Milliards, Mich. mieste
ly, Šv. Stanislavo bažnyčioj
ir iš ten nulydėtas j Grand
Rapids ir palaidotas lietuvių
katalikų kapinėse.
Kup. Cisas darbavosi per
22 metus tarpe lenkų, bet
daugįausia tarp lietuvių Cbicagoj, nes per 7 metus buvo
klebonu lietuvių šv. Antano
| parap. Paskutiniu laiku buvo
net Texas’e, kur ir apsirgo.
Pusiau sųparaližuotas tapo
parvežtas ant ūkės Hilliards,
Mieli., prie miestelio, kur per
trejis metus jau neapleido lo
vos. Jį rūpestingai prižiūrėjo
p-lė Agota Kai raitė, tikrai
pasišventusi ligoniui ir dųug
vargo bei turto padėjusi. Te
gul jai Dievus gausiaį už tai
atmoka.
Kun. Cisas buvo jau nebe.
j jaunas, bet linksnio ir malojnaus būdo, ypatingai vaišin
gas.
Laidotuvės buvo labai. įs
pūdingos. Kadir ant ūkės, bet!

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

M79^2
Mainome ant jūsų seno Radio ar Fonografo^
Lengvus išmokėjimai

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

- O R X n O X 8
Hkg'*Įštyti visi purvai iš visų kam- Town of Lake. Argi gražu, Į
DAKTARAI
Įpų. Tai padarė susitarusios jei sūnai apleidžia savo mo
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
I Ofiso Tel. Vlctory 3687
Telefonas Boulevard 1939
parapijonės, kurioms net ko tinų senatvėje ir skurdei
4601 Soutb Ashland Avenue
Of. Ir Res. Tel. Hemloek 2374
vaidinimas vaikams, o vaka voti prisėjo pakol gavo Įlei X Tam kartui užteks, ale
CHORO VAKARAS.
Telefonas Boulevard 7820
South Albany Avenue
dimų, kad išplauti, Kaip var pranešame, visi saugokitės ši Res. 8641
re suaugusiems.
Tel. Prospect 1930
Ofiso Valandos; 9 Iki 12, 1 Iki t
Brighton. Park. — Rug. 13 Katrie jau matėte tų vei go pelės dirbo pasiaukoju to radio pipirų.
Valandos 2-4, 6-8 NedėlloJ 10-12
dlen*. Ir 6:80 Iki 9:30 vakare
8133 S. HALSTED STREET
d. Nekalto Prasidėjimo para kalų, prašomi pranešti ki sios, ir niekas jų nepaguodė,
Antras ofisas ir Rezidencija
4608
S.
ASHLAND
AVĖ.
SPULKA
PAAUOZJO.
negavo
nei
pasigailėjimo,
o
Re*.
tel.
Van
Buren
6858
tiems,
nes
choras
rengiasi
pijos choras turėjo labai gra
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Netoli 46th Street
Chicago. III.
dirbo
porų
dienų.
prie
naujų
dainų,
naujų
solo-'
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
žų. programų, pavadintų “Dai
vak. Antro -Of. Vai.; Nuo 3-6 po
Bridgeport.
—
’
Lietuvos
X
Radio
ŽŽŽ
praneša,
kad
ir
duetų.
lį
nos ir vaidinimai”.
piet: Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Rez. Tel. Midway 6512
šventadieniais pagal sutarimą.
p. Česnai nusiminę, kad jų Vyčių ‘ ‘ spulKa ‘ ’ prasidėjus GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Linksanutė.
Solistai ir artistai, kurie
dukrelė Lillian serga guli šv. naujai serijai laimėjo 24 šė- Balte »oe 1678 MUwaukee Avė.
vaidino komedijų, gerai išpil
Tel. Brunswlck 8624
Republic 8466
Tel. Canal 6764
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dė savo roles. Komedija ge WEST SIDE NAUJIENOS. Kryžiaus ligoninėj. Kodėl sle rininkus. Taip įvyko pasi
Oakley
Avenue
Ir
24-tas
Street
nuo 2 Iki 7:38 vai. vak
pia kitus p. Česnų šeimynos darbavus “spulkos” direkto Valandos;
Telef. Canal 1713-0241
riausia tinka Brighton Park
kasdien. Nedėllomis nuo 1 Iki S vai.
Valandos:
2 Iki 4 p. p. Panedėllals
po
pietų.
riams.
P-nas
A.
Garuckas
žmonėms, nes jie visi linksmo X Pereitame sekmadienyje nusiminimusI Juk ar porų sa
Ir Ketvergals vakare
budo. Girdėjau, kad visi buvo tuojau po sumos Aušros Var vaičių prieš jų sūnūs .pagro gavo penkis naujus šėrininGYDYTOJAS,
I
CHIRURGAS
kus,
p.
B.
Sekleckis
—
ketu

Ofiso
Tek
Canal
3118
tų parapijonys susitarė lap bęs gerokai tėvo pinigų, dinpalenkinti.
Namų Tel. Lafayette 6993
IR OBSTETRIKAS
ris, kiti po mažiau prirašė.
Kun. F. Vaitukaitis, atida kričio 3 dienų, 2 valandų su’go, pabėgo nežinia kur.
Gydo staigias Ir chroniškas ligas
rydamas vakaro programų, procesija keliauti į Šv. Vardo j. x Tame dideliame par. Si- Toliau “spnlkai” pavyko pa ')
vyrų, moterų Ir vaikų
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
daryti
$13,000
paskolos.
gyrė jaunimų už nenuilstantį katedrų, kurioje tuomet bus dabrinio Jubilėjaus bankiete,
DARO OPERACIJAS
Ofisas 2403 W. 63 Street
OFISAM
Kap.
laikomos lietuviškai jubilė- Į vienas žymus parapijos žmodarbavimųsi.
Kertė So. Wcstern Avenue
1900 S. HALSTED STREET
Ligonius priima kasdieną, nuo
Tel. Prospect 1028
Choras ištikrųjų daug sus jaus pamaldos.
Igus prieina prie vieno stalo/
pietų iki 8 yal. vakaro.
Rezidencija 2359 So. Leavltt St.
NAMAI:
Nedėliomis
ir' seredomls tik
Phone
Armltage
2
822
X
Kas
nori
dalyvauti
toje
tiprėjo dainavime ir veikime,
kur pasitenkinęs sėdėjo kitas'
Tel. Capal 2330
iškalno susitarus
4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v.
nes varg. J. Kudirkos pasi procesijoje, turi parapijos ofi žinomas parap. žmogus ir su
Nedelioj pagal susitarimų
Ofisas ir Laboratorija
se gauti tikietų už 25c. lig!ko: “Nu, ta kap ta, tai tamsšventimas yra didelis.
Valandos; prieš pietus pagal sutarti.
Ir X-RAY
Namuose 3-4 po piet. ofise 6-8 V. V.
P. Kareiva, kuris sutvėrė 30 spalių mėnesio dienos.
ta pažemino, paniekino, ne
1145 MILWAUKEE AVENUE
Ofiso Tel. Vlctory 6893
2130
WEST
22nd STREET
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Teatrališkų kliubų ir yra reRezidencijos
Tel.
Drexęl
9191
X Specialis procesijai skir pasodino prie garbės stalo,
CHICAGO
Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutartį
Tel. Hemloek 8161
žiserium* deda pastangų, kad tas gatvekaris vienon pusėn juk ir pats taip pasitardavęs,
išlavinus jaunimų lošime ir, važiuoti kainuoja $15.00,. o į kaip ir parapija?” Tasai ir
Tel. Lafayette 6793
manoma, kad jo darbas pasi-' abi pusi $25.00.
pradėjo sirgti primestu nepa
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
sitenkinimu,
įsivaizduodamas
seks.
*
GYDYTOjks
Ir
CHIRURGAS
X Ant karsto a. a. Onos
Vaiku ir visu chronišku ligų
2485 West 69 Street
Girdėjau, kad choro mene- Pocienės, mūsų garsios daini- kad jį pažemino. Dabar tas Del Prašalinimo Balčio
Ofisas 3102 So. Halstel. St. Chicago Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9
arti 31st Street
džierus A. Lekas, nors jaunas, ninkės ir mokytojos, aukojo žmogus sukurstytas neduota Kas yra tas T. A. D.?
v. v. Nedėlioj susitarus.
Office; 4459 S. California Avė.
Valandos: 10-11 ryto, 1-4 po piet,
•»bet vikrus, savo pareigas ge- jos mokinė Antanina Feravi- pagarba jaučiasi blogai. Kal T. A. D. yra liuosuojantis,
Nedėlioję pagal sutarti
7-9 vak. Nedėllomis ir šventadieniais
rai eina. Programa rengia čaitė dvasinį vainikų iš calu-‘ tas kurstytojas. Jis mėgsta valantis ir taisantis vidurius
10-12.
masi atkartoti spalių 27 d., navų ir giedotiniu šv. Mišių,' kiršinti,
vaistas, T. A. D. tūkstančiai
I
parap. salėj, kur po pietų bus kurios bus laikomos Aušros
X Radio ŽŽŽ skundžiasi, žmonių vartoja, o milionai
1
4910 So. Micbigan Avenue Tel. Wentworth 3000
kad townoflaikiečiai nepasirū dar nežino.
Vartų bažnyčioje.
Rez.
Tel.
Stewart
8191
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. Kenwood 5107
ADVOKATAIX — Spinduliai
X Samulis senas Aušros pina vargše Apalonia Kas- Jeigu arti nėra galima gauOfisas
2201
West 22nd Street
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
Vartų para pijonas virš mė r.iauskiene, 4623 So. Paulina li, tai kreipkitės po num.
I
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6321
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
nesio atgal sunkiai susirgo, St. Tiesa, sūnus, prie kurio ji
Gydytojas ir Chirurgas
Rezidencija: 6640 So. Maplevvood
JOHN B. BORDEN vakar jį aplankė Aušros Var gyvena, pats serga, bet ji tu 5221 So. Halsted Street
Avenue
Tel. Republic 7868
šventadienio ir ketvirtadienio 6558 SO. HALSTED STREET
Valandos 1 — S&7 — 8 v. v.
Chicago, III.
(John Bagdziunas Borden)
Nedėlioj: 10 — 11 ryto
tų klebonas su šv. Sakramen ri dar du sūnų, vienas gyvena
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Tel.
Boulevard
6631
ant ūkės, o kitas čia pat,
ADVOKATAS
tais.
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6918
^rečiadientH,
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CHICAGOJE

OR. M. T. STRIKOL

DR. S. A. BRENZA

DR. J. P. POŠKA

DR. T. DUNDULIS

DR. R. C. CDPLER

DR. A. RAČKUS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. L YDŠKA

DR, W. F. KALISZ

IMK L A. D.

DR. A. A. ROTH

DR. V. S. NARYADGKAS

DR. A. J. JAVOIŠ

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DR. S. BIEZIS

DR. H. BARTON

X Maldos Apaštalystės Broj
įja savo šio spalių tnenesio •
TeKphoM BatnMfh 8737
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. susirinkime nutarė dalyvautiį
Marijonų Kolegijos Rėmėjų
Telepheae Hoosevelt 9080
Seime 27 d. spalių, Aušros
Mansio: 8 IU V ryte Tel. Repub. 0000
Vartų parap. svetainėje, ir įgaliotiniais išrinko Kamaraus,
kų, Radzevičių, Jakonienę,
Paplauskienę
Jokubaitienę,
LIETUVIS ADVOKATAS
Gadeikienę, Kalnienę* Ūsienę,
2221 West 22nd Street
Kunickienę,
Kerpauskienę,
Arti Leavitf Street
Rokienę ir Stumbrienę. Seimo
Telefonas Canal 2552
reikalams iš savo iždo pasky
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va rė $5.00.
Į
kare. Seredaous ir PėtnyčioX Kolekta po namus para
mis nuo 9 iki 6.
pijos naudai jau prasidėjo
----- ...i , -b,
...
»
pereitame pirmadienyje. Pir
muoju vakaru patsai klebonas
atsilankė lietuvių šeimynose,
kurios randasi tarpe Blue
(Juozas J. Grisius)
Island, 24 Str., Oakley ir WesADVOKATAS
tern. Parapijonys .gerai su
4631 S. Ashland Avė, (2 lubos)
pranta savo parapijos reika
Tolef. Baulevard 3809
lus ir gausiai joms aukoja. Šį
RESIDENCIJA:
6615 So. Rockwell Street
vakarų surinktu $52.22.
Telef. Republtc 9788
X Šiandien Ūsai Aušros
Vartų bažnyčioje (Jaro metinį
savo mirusiųjų giminių Ūsų,
ADVOKATAS.
Bračkų ir Arbačiauskų atmi
62 East 107th Street
nimų, už juos aukodami šv.
Kampas Mlchlgan Avė.
tel. Pullman 5950 Ir 6377
Mišias su ekzekvijomis.
X Ryt vakare Vyčių 24 kp.
Miesto Ofise Pagal SutartJ:
127 N. Dearborn Street
savaitinis susirinkimas.

.105 W. Adams St.

DR. A. J. BERTASH

Rm.,2117

JOHN KUCHINSKAS

, JOSĖPH J. 6RISH

J. P. WAITCHDS

Rooms 928 Ir 935
Tel. Franklln 4177

n,.

LIETUVIŠKAI

Radio Programas

ADVOKATAS
114 North LaSal le Street
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 9:30 Iki 6 vai. vak.
Local Office; 1900 So. Union Ava
Tel. Rooeevelt 8710
Vat. nuo t Iki 9 vai. vak.

A, A. OLIS
advokatas
II Bo La Bene St., Room 2001
Tel. Randolpfe 0981-0382 Vai. 9-6
Vakarais
1241 SO. HALSTED STREET
TeL Vlctory 0562
7.9 y. y. apart Panedėlio Ir
Pėtnyčlos

X Nauja radio stotis. Ra
dio ŽŽŽ dažnai paduoda žinu
čių iš Town of I>ake, bet vis
tik grąžiusias, tik kas gera
yra, arba atsitinka. Dėlto aš
steigiu naujų radio stotį var
du — ŽIP. — žinios ir pipi
rai arba vienu žodžiu žip, ku
rioje bus “brodkestinnnin” vi
sos geros ir negeroH žinios, o
kas užsitarnauja gaus ir pi *
pirų.
X Taip, dabar Šv. Kry
žiaus bažnyčia graži, išdekoruota ir išplauti takai, iškrap

WHFC

1446 S. 49 Ct.
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd. i
3464 SO. HALSTED STREET
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
pietų ir 6 iki 8 vai. vakare
Res. 8201 S. WALLACE STREET

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas

ir

Chirurgas

PTEMITRISTAI REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI.
Tel. Cicero 2888

DR. VAITUSH, 0. D.

Nedėllomis
Susitarus

D E N TI S T A I

DR. G. Z. VEZELIS
4645 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos

SPECIALISTAS
Tel. Canal 6222
Palengvins aklų jtempimų
kuris
esti priežastim
galvos skaudėjimo,
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu
mo, skaudamų akių karštį. Atital
sau kreivas akis, nulmu cataractus.
DENTISTAS
Atitaisau trumpų regystę Ir tolimų 2201 WEST 22nd STREET
regystę.
(Kampas Leavltt St.)
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto
mas su elektra, parodančia mažiau
.
nuo 1 Iki 9 vakare
sias klaidas.

DR. G. I. BLOŽIS

228:9 meters ar 1310 kilocydes

KETVERGO VAKARE
Nuo 5 iki 6 vai. vak.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos valkučiama

Programų Duoda

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomis nuo 10 ryto iki
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

JOS. F. SUDRIK
INC.

Tel. Boulevard 7589

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

RADIO KRAUTUVE
3417 So. Halsted St.
Kurioj parduoda visus gerus Standard
Radios: Majestic, Zenith, R. C. A. Ra
diolas, Spartan, Atwater Kent, Howard,
Victor ir t.t
Telefonas BOULEVARD 4705
————

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6889

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED 8T.
Rezidencija 6600 x S. Arteslan Avė.
Valandos. 11 ryto Iki I po pietų
6 Iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

Office Boulevard 7042

lietuvis akių

.t I '

*T"7*r *

✓

LIETUVIS DENTISTAS

6928

F. W, CHERNAUCKAS

.

Į
2924 Washington |

PER RADIO STOTĮ

KADIO ŽIP.
Telephone Central

OFISAI:

JOHN SMETANA, 0. D.

Tel. Brnnsvvlck 8834

DR. A. J. OUSSEN
Lietuvis Dsntlstas
1678 MILWAUKEB AVENUE
Valandos: 9-11, 1-1, 6-8:86
■ekmadlenlals Ir trečiadieniai*
pagal susitarimų.

Tel. Lafayette 1839

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X RAY

4193 Archer Avenue

savo

ofisų

po

numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECUALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nutZ
pietų: 7—8:80 vakare
Nedėtomis 10 Iki 13
TELEFONAS MIDWAY 3886

PO

Tel. Boulevard 1401

DR. V. A. ŠIMKUS ;
Gydytojas,

Chirurgas

ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos:

Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

DR. HERZMAN J
IŠ

RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38
metus kaipo patyręs gydytojas^ chi
rurgas Ir akušeris.

Gydo stalgias
Ir chroniškas 11gasvyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan 8treet

1025 WEST 18 STREET

OPTOMETRISTAS
Boulevard 7589
Rez.

VALANDOS: Nuo 10 — 11 pietų Ir
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Hemloek 7691 Tel. ofiso Canal 8110 Res. So. Shore
2233, arba Randolph 6800.

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 9 ryto iki 8 vakare
Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
akinių

1801 South Ashland Avenue

Phone

Cicero

721

DR. HELEN M. WISNOW

Platt Bldg., kamp. 18 8t. 3 aukštas
Pastebėklt mano Iškabas
LIETUVE DENTISTfc
Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:30 va
X-Ray
karo. beredomls nuo 9:80 Iki 13' V.
2137 8. CICERO. AV. CICERO. ILL.
ryta. Nedėllomis nėra skirtų
Valandos: 9-12 A. M. 3-6. 7-9 P. M.
valandų. Room 8.
ita' _
Tfečladlena pagal guiarhna
Phone CaasJ 6688

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8308

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 13 dienų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 iki 13 dienų,
Nuo 3 Iki t po pietų, _

į

,į
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PALEIDO DALI
X P-nas K. Jonaitis, savi
(damas kažkaip apvirto ir pa.
PABĖGO KETURI KA
ninkas Milda Drug Co., 4459
teko po vežimu. O ten buvo
LINIAI
CHICAGOS LIETUVIŲ IŠ So. Washtenaw
ave., savo Suimtosios šaulių sąjungos mirtinai sužeistas. Jis gyveno
DETROIT, Mieli., spal. 22.
KILMĖS ARKIVYS
aptiekę papildė įvesdamas name 23 žmonių grupės dalis Bartininkų valsčiuj, Vaizbūni- — Iš vietos kalėjimo skylę
formose, jaunimo draugijos
KUPIJOS KATE
modernišką elektrinį
soda jau paleista. Liko tik keli, ku Škių dvare.'
“R.” sienoj pasidarę pabėgo keturi
savo vėliavomis. Manoma su
DROJE.
rie
dar
tebetardomi.
Devyni
fountain. Darbas buvo užbaig
kaliniai.
daryti tris specialius karus,
buvo
paleisti
pereitą
rugsėjo
tas
pereitą
pebktadienj,
o
šeš

X Kelios gretimos lietuviu imančius po 200 kiekvienas.
Lietus pakenkė
Lapkričio
3
dieną,
3
Vai.
po
4
d.,
o
jų
byla
perduota
ko

tadienį
jr
sekmadieni
jau
daparapijos Chieagoj iš anksto Gatvekariai lauks prie Ijeavitt
Del geriausios rųšies
x pietį) Chicagos Lietuviai Ka re gerą biznį.
‘ir patarnavimo, Saukit
mendantui, kad nubaustų. Kai Grant parke minėti elektros
ruošiasi prie iškilmingos pro-1 įf 94 gatvės,
GREEN VALLEY
kurie į tą nelegalų susirinki lemputės išradimo 50 metų
cesijos’.iį Chicagos arkivysku
 x prie a a Onos Pocienės! talikai
PRODUOTS
arkivysKu-i
“ susirinks
/‘ ' 'j Šv.' ,Vardo
.
sukaktuves
lietus pakenkė.
Olsells Šviežių klauilpijom katedrą, lapkričio 3 <L,:karsto> be gyvųjų gėlių mi§. katedrą (State & Chicago SUTVIRTINIMO IŠKILMĖS. mą buvo užklydę iš netyčių ir
■lų, sviesto ir sūrių.
Tad susirinkę tūkstančiai žmo
Ave.).
jau
anksčiau
policijos
buvo
iš

2 vai. po pietų.
Wm. J. Kareiva
>ko, daug paaukota ir nevysnių tik prezidento Hoover’o
Bus giedamos lietuviškai
Savininkas
X Aušros Vartų .parap. be tančių gėlių — SV.
Dievo Apveizdos Par. — tardyti ir paleisti. Beveik vi
kalbos
per
garsiakalbius
pasi

giesmės,
lietuviškai
pasakytas
si suimtieji buvo jauni vyru
4644 So. Paulina St
ne gražiausia žada pasirodyti. ‘Tarpe gyvųjų gėlių matyt di
Praeitą sekmadienį šios para- kai.
klausė.
*
’
Tel. Boulevard 1888
pamokslas
ir
suteiktas
palaiį
bu
Procesijoj dalyvaus visa mo delė įr daili rožių “lyra” nuo
minimas Šv. Sakramentu.
pi.j°s katalikai buvo liūdinin- Jų likimas paaiškės šiomis
kykla, ministrantai savo uni- “Dainos” choro,
“Sekmadienis” praneša,
Šiais metais yra teikiami kais nepaprastų iškilmių
“R.”
X Lapkr. 24 d. West Side [Jubiliejaus atlaidai. Juos jsį. _ Sutvirtinimo Sakramentą tei- dienomis.
kad šaulių sąjungos centro va
Moterų
Sųjungos
kuopą
ren

ldybos per paskutinį savo po
GRABORIAI;
gyti Cliieagos katalikams ga- kiant. Bažnyčia gražiai išNUMIRĖ PO VEŽIMU
gia savybės pramogėlę — lima tik išpildžius J. Em. kar- Pu°#ta ir žmonių kupina dasėdį nutarė remti dabartinę
“bunco” p. Virbickienės na dinolo J. Mundelein paskirtas ^ ^ėlio įspūdžio. Procesi- Iš Vilkaviškio gauta žinia, vyriausybę.
“ R. ”
muose.
sąlygas. Tų sąlygų tarpe yra Jai atlydėįus vyskupą į baž- kad Basanavičiaus gatve nakX Ateinančių nedėlių įvyks taipgi šv. Jėzaus Vardo kate-]^^ Prigirdo galingi bal- ties metu važiavo Kazys Jeta metinis Marijonų Kolegijos droš aplankymas. Kurios pa-,""
Lietuvis Oratorius
Sacerdos”. Vystu- varauskas. Tačiau bevazmo
Patarnauja
laido
Dubaltavas kranas dėl sinkos, ku
Rėmėjų
suvažiavimas
—
Sei

tuvėse kuopigiausia.
rapijos žmonės procesijonaliai (Pas» pasakęs įspūdingą pa-,
ris maišo šiltą ir šaltą vandenį. La
Reikale meldžiu at
mas Aušros Vartų parap. sa lanko katedrą — užtenka joje , m°hslą, suteikę > Sutvirtinimo Į
bai
geras
daiktas
dėl
kuknios.
3518 So. Halsted Str. '
sišaukti.
o
mano
Tik ............. ................................... $3.98
lėj. Seimas žada būti skaitlin
darbu busite užgsbūti vieną kartą, o privačiai Į Sakramentą apie 300 asmenų?
Gražiausias Teatras Chicagoj
nedintl.
Balto ąžuolo bačkutė šešais lan
gas ir svarbus. Visi kviečia
lankantieji turi atsilankyti ka [Iškilmės visais žvilgsniais la- MODERNIŠKAS TEATRAS
kais išdeginta.
Tel. Roosevelt 1615
mi dalyvauti.
arba 2518
10 Gal............... .. ................................. $3.1»
UTARN., SEREDOJ, ir
tedroje ir joje Šv. Tėvo inten- ^ai gražiai pavyko ir žmonių
5 Gal............... .. ................................. $2.39
ĮSU W. 23rd Plaee
KETVERGĖ
3140 So. Halsted St.
X Labd. Sųjungos žygis—
sietose
paliko
neišdildomą
at

Chieago, I!L
cija pasimelsti tris kartus.
Stotui popierius 3 ply raudonas
nupirkimas ūkės, ant kurios
Spalių 22, 23, 24
Ir
žalias
su
smala
ir
vinims.
UTARN., SEREDOJ, ir
Lietuvių parapijų klebonai, mintį.
bus įsteigta našlaičiams ir
Rollą ................................ .. ................ $1.98
100%
Kalbantysis
KETVERGE
žinodami, kad darbininkams
Parapijos vakarienė,
PRISTATOM VISUR
seneliams prieglaudos, lietu
Naturališkos Spalvos. Dau
Spalių 22, 23, 24
žmonėms sunku prisirengti
vių visuomenėj sutiktas entu
Jau pradedama prisirengi
giau kaip 100 gražuolių
Bus rodoma
tris kartus keliauti katedron,
• PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
ziastiškai.
Net
pačios
Labd.
mo darbus prie metines para
4414 So. Rockwell Street
CHICAGOJE
“MADAME X”
sutarė iš savo parapijų pro
Vitaphone Vodevilio aktai
Laidotuvėse pa-į kuopos, kurios dėl “savo iSpijos vakarienės, kuri įvyks Labai plačiai pagarsėjęs
Chicago, UI.
cesijos būdu dalyvauti Kate
tarnauju
geriausia
Kalbantieji
paveikslai,
dai

rokavimų
”
buvo
paliovusios
gruodžio 1 d. Aštuoniolikme paveikslas ir visiems labai
Telefonas Lafayette 4689
lr pigiau negu kiti
droje.
todėl, kad priklau veikti, dabar pradeda
nos,
muzika,
pasaulio
žinios.
judėti
sau prie arabų lfiKunigų, klebonų komisija čiai pasiryžę surengti nepap patinkamas.
dlrbystės
ir ruošias prie darbo.
Durys atsidaro 1:30 vai. po p. ĮVAIRŪS kontraktoriai
iš kun. Ig. Albavičiaus, kun. rastą puotą savo ruimingo NAUJAUSIO IŠRADIMO
OFJSAg
X Šv. Jurgio par. vargo
««8 West 18
St.
L. Draugelio ir kun. J. Svirs- je svetainėje. Puota bus įvai
Tel.
Canal
8174
VITAPHONE
nininkų
p.
A.
Pocių
pereitą
rinta grąžia programa, kurios
8KIRIUS:
8238
ko
atsilankė
pas
Katedros
So. Halsted Street sekmadieni pavadavo p. Lau
Kalbantieji Paveikslai
Buvąe vedėjas Brldteport Palntlnf
Tel. Vlctory 4088
Vadovybę ir sutarė padaryti suruošimu rūpinasi p. K. Sa
> Hardware Go., dabar perėmė Tisą
raitis, o šiomis dienomis pabonis
ir
kiti
jaunimo
vadai.
Graži Muzika
blsn| J savo rankas lr duos visose Ho
Jubiliejaus iškilmes lietuvišblsnlo lakose pirmos Uosos patarIš
anksto
visų
dėmesį
krei

Savininkas
R.
Andreliunas
jkai Šv. Jėzaus Vardo Kated
oavtma.
Simpatiškas —
piame
į
gruodžio
1
d.
ANT RENDOS
roje lapkričio 3 dieną nuo 3
Uų aukUžlaikau visokių
HARDWARE PAINTS
Mandagus
—
Ąšfhoniolikietis.
elnių lr sidabrinių dai
5
gražus,
saulėti,
patogus
į iki 4 vai. po pietų.
& WALL PAPER
ktų, vėliausios mados
Geresnis ir Piges
kambariai
su
nedideliu
storu.
radlo,
planų
rolių,
raa?
'
"
.
įs
»
Kiek žinoma, tose iškilmėse
J , - i '•
kofdų lr Lt.
Taisau
Palntors > Docorators
nis nž kitų patar
Gera
vieta ištaiginiams daikJ. «. Rartiancionls, savininkas
laikrodtlus lr murikoa
pareiškė dalyvausią Sios ^pa
PRASĖSIMAI.
navimas.
Instrumentas.
tams ir ypatingai vaikų aprė3147 So. Halsted Stfeet
rapijos: Dievo Apveizdos, Auš
ToL Vlctory 7281
dalams.
2650 West 63rd St. Chicago.
ros Vartų, Šv. Mykolo, Ne Marąuette Park.
Svar- 1445 So. 49 Avė. Cicero, UI.
Telefonas HEMLOCK 8$80
kalto Prasidėjimo Š. P. M., ,
x. , . .
,r
v.
.
*.
bus
pranešimas
visiems
MarPAGRABŲ VĖDĖJaI
Šv. Kryžiaus ir Visų Šventų. I
,, T, ,
• quette Parko namų savinin- Išvažiuojame į .pietus; turi BRIDGEPORT KNITTING
Didysis Ofisas:
*amq Statymo Kontraktortas
v Į Katedrą telpa apie 2,000 kamg> jog
spalių 23
Statau Įvairiausius namus prieinama
4605-07 So. Hermitage Avė.
Gilios padėkos žodžius reiš
SHOP
me parduoti 4 kambarių puoškaina.
kiu skaitlingiems
prieteliams
Tel'. Yards 1741 Ir 1742
žmonių. Komisija mano, ,|pg
įvyksta Namų Savininkų!nius rakandus, kaip naujus,
ir kaimynams, susirinkusiems
7217 8. Oalifornia Avenue
Neriam vilnonius sveterius — sto
SKYRIUS
atiduoti paskutinį patarnavimą
lietuviai pripildys visą Me' sftsirjnkjmąs lygiai 7:30 vai. vartotus tik 60 dienų. Už $550 rus ir plonus, taipgi lr vilnones panTelef. Hemlock 5528
4447 So. Fairfield Avenue
mano motore! a. a. VERONI
č i akas. Parduodam pigiai.
Neriam
drą
tą
dieną.
.'vakare,
tat,
kurie
norite
įsKAI.
Draugų
Ir
prietelių
at

SKYRIUS
gausit 9 tūbų screen grid ra- sulig užsakymų naujus sveterius ir
vyko iš Įvairių kolonijų ir su
Telefonas Canal 7JI8
taisome senus. Vilt&pios gijos dėl
1410 So. 49 Ct, Cicero
.
Komisija.
,įp|i,
kviečiami
ateiti
ir
įsiravietiniais
kaimynais
pripildė
dio, 3 šmotų Frieze parlo- nėrinių lr vilnonės, t materijos dol
Tel. Cicero ?794
vefk visą šv". Jurgio bažnyčią
. ■ ii------------------- , ^=’
ąiės tai labai naudinga' plaus sįutą, du 9x12 Wilton kelnių vyraWą?lr vilkams. AtšilanSKYRIUS
gedulingų pamaldų inetu, o j
i kyjtit ir įsltlknnkit tjftisų prekių ge8201 Auburn Avenue
vaduoja p. B. Janušausku.
J toki#1 organizacija ir daug ką divonus, 8 šmotų riešuto me- rutne. Atdari ‘kasditn ar vakarals.
kapus lydėtojai
sudarė apie
Mailavojlmo Kontraktorluli
-ugka^.
Te.. Boulevard 3201
50 auto’ uobilių.
tr Popleros KrautsvA’
L. Paplauskas perėmė inmh< pfkgeriiis musiį reikaluo ^džio valgyklos siutą, 4 šhio-,®^,adlenla‘T'nu° * T '* po pie- Stfe4Dalų
e. LEAV1TT ST. ‘ CMos«e
Ypatingai dėkoju J. M. prakitus m t es ■njfeį,. ,
.ter
seną Bridgeporto kepyklą po ^yj^Ufinkifetts įvyksta lie- tų mieg-kambario siutas su ‘ ftlunčiam
------ uM&kyihtlsį
A- ■ t «lotui klebonui kun. M. Y,. Kru
Phone Boulevard 4139
tus.
R
M.
2'
šui, kun. Pranciškui Jurgaičiui,
Phone
Virginia,
2054
num. 3357 Auburn Avė. P- tjLiy|ų skolinW ir taupinimo ’ springsais ir madracais,’ 5j : F. SELEMONAtldlUS
graboriui
.Mažeikai,
kapintų
JOSEPH VILIMAS
gaspadoriui p-nui Krušui. Man
nas Paplauskas yra kilęs iš beftdtpvės ratinėj, N. 2456 šmotu pusryčių setas, lempa, &04 w. sard'At. Prie iįoHhai Avė.
paprastnip darbininkui teikėsi
Namų Statymo
Tryškių par, ir ilgą laiką gy- W. 08b St.
užuojautą parodyti i,r Univerveidrodis, aliejiniai paveiks- I
....
" •
sal State Banko
prezidentas
Kontraktorius
GRABORIUS
venęs Rygoj, kur buvo duon
J, K. B., rašt.
lai, indai, maži divonai, vis
p-nas J. J. Elias, atsilankyda
JOHN BLEGAlTlS
mas į gedulingas pamaldas.
4566 So. RockweU Street
Musų patarnavimas
kepiu, Dabar jis kepa duoną
kas už $550. Parduodame ir
visuomet sąžiningas Ir
Grabam Paige Ądtomobilių
Ačiū, ačiū visiems.
su “krajavišku” skoniu.
I PLATINKITE “DRAUGĄ” skyrium. Pristatysim.
nebrangus, nes neturi
Tol. Boolovard 8814
Jonas Diniša.

CHICAGOJE

PIRMU KARTU

ŽINIĮĮ-ŽINELĖS

S. D. LACIIAWICZ

Ramova

BhJH I I
|V| |

J. F. RADZIUS

JOHN DERINGIS

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

PADĖKONĖ

see

J. S. RAMANCIONIS

•

J. F. EUDEIKIS KOMP.

M. ZIZAS

PETRAS CIBULSKIS

A. MASALSKIS

me Išlaidų
įkyrių.

užlaikymui

Nauja, graži

8228 Maryland Avenue

lst Apt. arti Cottage Grove
Avė. Tel. Stewart 1875

ko

plyčia dykai.
3307 Auburn Avenue

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VED6JAS

BRIDGEPORTAS

1650 Weat 46th Street

A. PETKUS •
Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam

manda

gų, draugišką
patart.avimą.
Patarnavimas
Visose
Chica
gos dalyse it
priemtesčuose
Grabai
pigiai
net už |25.
OFISAS
8238 South
Halsted St
Vlctory 408889

Kampas 48th Ir Paulina Sta
Tel. Blvd. 6208
Nubudimo valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu si m pa tli
kai, mandagiai,
gerai
Ir pigiau
negu kitur. Koplydla dėl Šermenų
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Had^ey Uc.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal

3181

Telefonas Yards 1188

4-124

Ro. Rockwcll Rt.
Vlrglnla 1290

E Z E R S KI
LIETUTI! GRAnoniUb
Ofisas:
4881 R. MAItSRFIELD A V EMU 1
Tel. Boulevard 9277

Lašiniai iš Lietuvos.

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIU8 IR
BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius
visokiems
reikalims. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Cbicago, UI.

A.
ONA POCIĘNĖ
PO TĖVAIS KUMAVIČIUTE
Mirė Spalio 19 d., 1929 m., 8:30 vai. vak-r 33 metų
amžiaus. Gimus GI and Lyon? Pa.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Antaną, moti-,
ną Elzbietą, 3 brolius; Jurgį, Edvardą ir Leonardą ir
gimines.
'
Kūnas, pašarvotas 3259 So. Halsted St. Laidotu
vės įvyks Ketverge, Spalių 24 d., iš namų 8 vai. bus
atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioj įvyks
gedulingos, pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų
bus nulydėta- į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę; Vyrąaį Motina, Broliai ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius S. P. Mažei
ka. Telefonas Yards 1138.

610 West 35 Street
Tel. Yards 0699

Jau turime naujus 1930
modelius.

VT

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted St. Chicago

750 West 31 Street
Arti South Halsted' Street

Chicago, UI.

M. YUSZKA & CO.
FLUMRTNG « ■EATIKG
Kaipo llotnvta lietuviams patar
nauju kuoteriausla 5
4404 BO. PAULINA

M0RT6EČIAI-PASK0L0S

T

pra e ima
Šiuomi pranešu Gerbiama
Chicagos Lietuvių Visuome-j
Širdingai kviečiame jus at-1
nei, jog gavau pranešimą, kad i
lašiniai, ir kitokie mėsos pro-1 silankyti ir pamatyti vėliau
sios mados naujus
1930
dūktai atėjo iš Lietuvos. To
“400” Nash karus su vėliau
dėl visi kviečiami atvykti ir
siais pagerinimais pas
pasipirkti gardžios mėsos, ką
BALZEKAS MOTOR SALES
tik atvežtos iš Lietuvos,
4030 Archer Avenue
j Taip pat galėsit gauti iš
Tel. Lafayette 2062
^Lietuvos įvairios rųšies labai1
skanių Birutės saldainių, gm- 'Tej Victory 5371
taro karolių, brasletų, špilkų1
ir kitokių dalykėlių. Užlaikau 'UNIVERSAL RESTAURANT
jtaipgi saldaus medaus ir gar A. A. Norkus, Savininkas
džiu grybų. Krautuvė atdara
iki 9 vai. vakaro. Nedėliomis Gardus ir sveiki valgiai,
nuo 10 vai. iki 4 po pietų. Vi greitas ir mandagus patarna
vimas.
sus kviečia atsilankyti.
Tel. Victory 6122

1

Pardavėjai,

ARCHER MOTOR SALES

2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama | vieną dieną
Perkame real eetate kontraktua

Įnternationl Investment
Corporation
Kapitalas $600,000 88
•••4 80. KEDZIE AVENUE
Tol. Lafayette 8788-8718

PAUL M. SMITH & 00.

A

REAL ESTATE
Loana
Insurance
Perkam Parduodam
Kainom Nemuš
Lotus. Farmas
Blsnlus visokios rųllea
Nėra skirtumo
Apielinkės ir kur yra Ir kas yra.
Perkam notas 2nd morgais lr paruplnam 1. Ind morgage lengvoms
lilygoma
Teisingas Ir greitas patarnavimu

4425 So Fairfield Avė
Tel. Lafayette 0465

_

•

