
Katalikai paaauMonya turi kilau ul- 
davinį, — Įnedtt J Šeimynai Ir | vl- 
■uonienę Kristaus niol-jlą, atnaujinti 
Įmonių dvasių.. Jfizaus Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai musų 
užduotis. “Draugas” padšs Jums tų 
apaštalavimo darbą atlikti. Ultat, 
■kaitykite Ir platinkite "Draugą."
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FRANCUZAS KOMUNISTAS APIE 
BAISENYBES RUSIJOJ

BRITANIJA SU BOLŠEVISTINE RUSIJA 
SUTARIUS ATNAUJINTI SANTIKIUS

NAUJOS RŪŠIES ORLAIVIS SKRISTI PER ATLANTIKĄ
—

j, i

—

O

f..;-'?- ■ V

Bolševikai Vėl Puola Kiniečius
ATSISTATYDINO EGIPTO MINISTERIŲ 

KABINETAS

RUSIJA YRA BAISENYBIŲ j BRITANIJA SU MASKVA 
ŠALIS ATNAUJINS SANTYKIUS

Taip pareiškia francūzas 
komunistas

,, spal. 
“Neuvelle

LONDONAS, spal. 3. — 
Britanijos užsienių reikalų 
ministeris A. Henderson pa- 

3. — skelbė, kad Britanija su rau- 
Revue donųja Rusija padarė sutartį, 

straips- kuriųja einant bus atnaujinti

PARYŽIUS 
Laikrašty
Francaise” padėtas 
uis apie bolševistinę Rusiją, diplomatiniai santykiai ir pre 
Pasirašo raudonasis novelis- kybą.
tas (rašytojas) Panait Istra- -------------------
ti. Šiuomi jis išjudino visų 
raudonąjį pasaulį, ty. visus

BOLŠEVIKAI PUOLA 
KINIEČIUS

pasaulio komunistus.
Patsai Istrati yra komunis- SHANGHAI, spal. 3. — To

tas. Yra žinomas kaipo fran- mis dienomis iš Usuri upės, 
cūzų Maksim Gorkii. į kuri yra Amūro upės šaka,

Istrati ilgas laikas gyveno bolševikų ginkluotas laivas 
raudonojoj Rusijoj. Idrm-vie- apšaudė-kiniečių Suiyuan mie- 
nerių metų gryžo į Franci jų ir, stelį ir paskiau užėmė. Daug 
visas laikas mintijo, ar pa- namų sudeginta, daug kinie- 
skelbti pasauliui grynų teisy- čių pabėgo.
bę apie šiandieninę Rusiją

“Draugas” atstovauja organlsuotų 
katalikų minti, remia nuošlrdllal ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para
pijas ir lietuvių kolonljaa "Draugas” 
džiaugiasi didele katalikų parama 1c 
nori, kad toliau pasilaikytų tla »rle- 
teliškl Jausmai

36 A C 0 P Y
Telefonas: Iioosevelt 7791

METAI-VOL. XIV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
VOKIEČIAI APIE VALS
TIEČIŲ LIAUDININKŲ 

POZICIJĄ

Pranešdamas apie paleidi-

PADETAS KERTINIS AK
MUO UGNIAGESIŲ 

ROMAMS

Kanto ir Nemuno gatvių
mą iš kalėjimo dr. Pajaujio kertėj iškilmingai padėtas ke- 
ir visų dalyvių jo byloje “Be- rtinis ugniagesių rūmų ak- 

Įrliner Tageblatt” laiko toki muo. Iškilmėse dalyvavo vald- 
; vyriausybės aktą kaip ženklų, žios, savivaldybės atstovai ir 
kad tarp valstiečių liaudinin-f visuomenė. Rūmus stato Kau
kų ir Voldemaro vyriausybės no m. savivaldybė. “R.”

Roosevelt stoty, Long Island, atliekami išmėginimai naujos rūšies orlaiviu, koks yra įvykęs kompromisas ir! 
padirbdintas skristi iš New Yorko į Rumuniją. T.as orlaivis čia parodomas. kad tai esąs didelis p. Volde-

= maro laimėjimas vidaus poli-
1275 NAUJI STUDENTAI

MIRĘS KARDINOLAS 
PALAIDOTAS

PARYŽIUS, spal. 2. — A- 
ndai mirusio kardinolo Du- 
Bois, Paryžiaus arkivyskupo, 
palaikai iškilmingai palaidoti 
Notre Daine katedros kripto
je-

į Kardinolo kūnas iš arkivys- 
įkupo rūmų buvo nulydėtas į 
[katedrų išvakaro. Skaitlin- 
Jgiausios minios dalyvavo toje 
l gedulingoje procesijoje. Tai- 
jpat laidotuvių dienų dešimtys 
| tūkstančių žmonių suplūdo į 
katedrų ir aplinkines gatves.

Žmonių suplūdimas buvo 
skaitlingesnis, negu laidojant 
mirusį maršalų F. Foch.

CHICAGO JE
SVETIMŠALIAI KALINIAI 

BUS PAŠALINTI Iš 
AMERIKOS

Illinois valstybės kalėjimai 
kupini kalinių, taip kad jau 
nebežinoma, kur būtų galima 
dėti naujus kalinius.

Pagaliau surasta

MEKSIKOJ IŠKILMES

Neteisiai balsavo —
kalėjimas : rašo, kad tokis valstiečių liau- į tą pastoti buvo paduota iš vi-

James May, 22 m , trimis įninku suartėjimas su tauti- so 1275 prašymų. Pernai bu- 
mėnesiais kalėjimo nubaustas nikais nustebinęs krikščionis

. tikoje. Baigdamas laikraštis Rugsėjo 16 d. į universite-

vo priimta 1502 tikrieji stu-
už norėjimų balsuoti prisiden- demokratus. Galime užtikrinti j dentai ir 85 laisvieji kiaušy-

. • — • * * o KloH H V ori 1zt»iL*2 fnmi “Rgus svetimu vardu. Tai įvyko Tageblatt , kad kriks tojai,
praėjusiais aldermonų rinki- eionys demokratai nė kiek m 

nustebo, nes jau seniai tatai 
yra pastebėję, kas jam tik da-

mais.

Bombuoti turtuolio Č. H. bar paaiškėję. Tik dabar jau 
McCarty namai, 711 So. Sho- ne vieni krikščionys demokra- 

laikina're <jrive< .tai tatai matyti pradeda. Ži-

MANDŽIŪRIJOS AUTONO
MIJAI PAVOJUS

Rusijos raudonųjų autokratų 
nelaimei pagaliau jis tai da- i
bar atliko. į_______

Jis pareiškia, kad Rusijoj I SHANGHAI, spal. 2. — Iš 
tas proletariato rojus tikre-' Nankingo skelbiama, kad va- 
nybeje yra vienų galvažudy- ldžios kariuomenė nugalėjusi 
bių ir teroro šalis. Barbinin-' sukilusio prieš valdžių gene
liai kuožiauriausiai spaudžia-' rolo Chang Fah-kvei divizi- 
mi. Šalį valdo bemokslių, at- jų. Apie 2,000 kareivių nukau- 
bukusiais protais, gauja. ; ta. Kiti paimti nelaisvėn. Pats 

“D, proletariate,” rašo Is- vadas su mažu sekėjų skai- 
trati, “leiski man pakelti už-; čiumi atsimetes. 
dangų ir parodyti tikrąjį jūsų 
šalies atvaizdų.”

Rusija proletariato vardu 
valdoma, bet tas proletariatas 
šiandie ten velka baisiausių f ROMA, spal. 3. — Italijos 
vergiją. Jei kurs darbininkas valdžios parėdymu Pietų Ty-

NUMALŠINTAS SUKILI
MAS KINIJOJ

VOKIEČIŲ LIKIMAS 
PIETŲ TYROLIUJ

kuo-nors nusižengė ir pašalin
tas iš darbo, tas turi badu

IIARBINAS, spal. 3. — Ma- 
ndžiūrija nors yra Kinijos 
provincija, bet ji ilgiausius 
metus naudojosi savivalda, ty. 
autonomija.

Dabargi, matyt, tas dalinis 
jos savitumas baigias. Maud- 
žiūrija yra reikalinga centru
iii**-Kini jog

priemonė. Valstybės guberna-. 
toriaus paskirtas naujas {
“Board of pardons and pa-1 
roles ’ ’ išsprendė svetimšalius Į 
kalinius iš kalėjimų paliuo- [ 
suoti ir iš Amerikos Jungti
nių Valst^įiįjuos^^pašalinti 3- Darbo partijos suvažia-
(deportuoti).' , vimė pranešta, kad Kanada Liepos mėn. valstybės iždo

Tuo tikslu visuose valsty- išsprendė ateity daugiau vis- somatinės pajamos siekė 22,- 
bės kalėjimuose patikrinami ko pirkti -Anglijoj, gi visko <999,480.17 litų .Per pirmus se- 

Į kalinių rekordai. Sakoma, bū- mažiau Amerikos J. A alstybė-; ptynius mėnesius pajamos su
darė 153,082,184.20 litų, iš be
ndros 1929 mt. sąmatoj numa
tytos 300,862,822.63 litų paja
mų sumos.

Išlaidos liepos mėn. sudarė 
24,180,043.62 litų. Nuo prad
žios metų iki rugpiūčio mėn. 
1 dienos išlaidos siekė 141,- 
057,739.63 lt. 1929 metų sąma
toj numatyta išlaidų suma sie
kia 259,966,193 litų. “R,”

KANADOS SU ANGLIJA 
PREKYBA

BRIGHTON, Anglija, spal.

noma, geriau vėliau, kaip nie
kad. “R.”

PER LIEPOS MEN. DAU
GIAU IŠLAIDŲ, NEGU 

PAJAMŲ

bos apsiginti bolševikų. Kaip 
tik centralinė valdžia prisius 
pagelbų, krašto savitumas bus 
užrauktas.se.šių keli šimtai svetimšalių. Jų 

didžiumų bus galima išsiųsti.
Sakomas “boardas” bend- 

■ mės. Apaštalinis delegatas, rai su valstybės prokuroru 
j Meksikai, arkivyskupas Ruiz parūpins taip vadinamus “de- 
y Flores, suteikė “palliumų” portavimo warantus.” Tais .

Garantais” einant, paliuo-L nkos Valstybių ambasado-

[ MEXIC0 CITY, spal. 1. — 
jGuadalupe bazilikoj anų die- 
: nų įvyko nepaprastos iškil

naujam šio miesto arkivysku-
jpui Diaz’ui. 

Celebruotos Pontifikalės
Mišios. San Luis Potosi vys
kupas de la Morą sakė pamo
kslą. *

Iškilmėse dalyvavo tūksta
nčiai tikinčiųjų.

NEW YORKO KARDINO
LAS VYKS I ROMĄ

suotus kalinius paims savo

roliųj vokiečiams gyventojams 
uždrausta vokiškų kalbų nau

AMERIKOS SU TURKIJA 
SUTARTIS

ANGORA, spal. 3. 
kos J. Valstybių a 

rius Turkijai Drew pasirašė i

Ame-

globon federaliai agentai iv Turkija padaryt, prekybos 
pasiųs juos atgal į tas šalis, ir "“vigaeijos sutartį.

riš kurių jie atvykę. Tegul sa
vo gimtinėse piktadariauja. PAGROBTI NORVEGAI 

PALIUOSUOTI
Užpuolė tris pagyvenimus
,. ... , , . . OSLO, Norvegija, spal. 3.Siaurinei miesto daly 1 vie- TV ,_. .. . v. . , ., . I— Is Kinijos gauta žinia, kad nų apartamentimų namų tris’ . . •. (tenai pagrobti iš laivo Botnia pagyvenimus įsigavo keli gi-i, ,,, . • 1 keli norvegai su kapitonu pa-nkluoti plėšikai. Namie rado

tik moteris šeimininkes. Pa-
NEW YORK, spal. 3. —, .. . • • •, v ir J .grobe 4,000 dolerių pinigais Pranešta, kad spalių 15 d. {, ? - . . .'

mirti, nes daugiau negali gau-'doti bažnyčiose, mokyklose, Romų išvyks Jo Eminencija
ti jokio darbo.

PASITRAUKĖ EGIPTO 
KABINETAS

j teismuose ir viešuose susirin- 
'kimuose. Italų kalba turi būt 
į vartojama.

kardinolas Hayes, New Yorko 
arkivyskupas.

ir brangenybėmi^.

liuosuoti. Kiniečių kariuome- 
nė puolė pagrobėjus ir jų dau!mįs j§ užsienių, apie 1,000
gelį išžudė.

RUOŠIA IŠKILMINGĄ 
PASITIKIMĄ

NEW YORK, spal. 3. — 
Ryt pirm pietų čia atplauks 
garlaivis “Berengaria”, ku- 
riuomi į šių šalį atvyksta Bri
tanijos ministerių pirminin
kas MacDonald. Ruošiamas 
iškilmingas jo pasitikimas ir 
priėmimas, kaip čia, taip Wa- 
shingtone.KIEK KAUNE IŠPERKA 

LAIKRAŠČIŲ
GRYŽO IŠ ATOSTOGŲ

Kauno kioskuose parduoda
ma per mėnesį apie 50,(XX) egz. AVASHINGTON, spal. 3. — 
lietuviškų dienraščių ir apie Gryžo iš atostogų vyriausiojo 
51,000 egz. svetimomis kalbo- Teismo teisėjas pirmininkas 

Taft. Teismo sesija bus ati
daryta ateinantį pirmadienį.

ATSISTATYDINA AM
BASADORIUSCATRO, spal. 3. — Atsista 

tydino Egipto ministerių ka
binetas, kad tuo būdu nekliū- PARYŽIUS, spal. 3. _  Y-
d\ti būsinrųjų parlamentan ri- ra ka(i atsistatydina 0.
nkimų, koki bus paskelbta su- jį. Hammomd, Amerikos J. 
sidarius naujam kabinetui. .Valstybių ambasadorius Ispa-

VOKIEČIŲ MILŽINIŠKAS 
ORLAIVIS

nijai.

INDIJA BŪSIANTI 
DOMINIJA

BERLYNAS, spal. 3. —j _________
Praneša, kad vokiečiu inilži- T , o

... z , J LONDONAS, spal. 3. —n iškas orlaivis (ėroplanas)
. • r 1 -i Praneša, kad Britanijos vai-Dornier, kunuomi gali but« . d

vežama dešimtys žmonių, į A- svarstanti Indijai šutei- 
metiką per Atlantiką skrisiųs kti imperijos dominijos sto 
ateinančio sausio mėnesiu. vybų.

STREIKININKŲ RIAUŠES 
KAROLINOJ

Be “vvaranty” nėra nieko

Chicagoj teismai paliuosavo 
dvi moteriškes, areštuotas at-

ŠELPIMO FONDAS KIT
KAM; NAUDOJAMAS

JERUZALĖ, spal. 3. — Nu- 
j likus jų namuose kratas ' kentėjusių riaušėse su arabais 
j warantų ir radus svaigalų, šelpimui Palestinoje Bri-

egz. liet. žurnalų, apie 6,000 
egz. liet. savaitraščių ir apie 
2,000 egz. užsieninių. “R.”

NETIKRAS ŠIMTINES 
DIRBA LIETUVOJE

Neseniai Tilžės apylinkėse
RALEIGH, N. Carolina, tarautų policija, negali j janjjos jr Amerikos žydai su-(suimti keli asmenys platinę 

spal. 3. —<Į East Marion pa-.dftryti kratų privatiniuose na- jėjo kelis milionus dolerių. Iš netikrus šimto litą banknotus,
siųsta dvi kariuomenės kuo- muose. 
pos, kur įvyko streikininkų 
riaušės, kurių laiku 2 asme
nys nužudyta ir 18 sužeista.

Į Kova kilus tarpe unisfų ir 
neunistų.

Bombuotas Lake Shore 
kliūbas

APIPLĖŠTA BANKA

PRYČERIS PLĖŠIKU

LEMARS, Iowa, spal. 3. — 
Kada policija susekė, kad e- 
vangelikų pryčeris Rex Frol- 
key yra plėšiku, šis tuojaus 
nusišovė.

šio fondo šelpimui maža dalis 
panaudojama. Didžiuma nau- 

1 dojama apgriautų namų atsta
tymui. 1

UŽ 35 DOLERIŲ PA
VOGIMĄ

BELLEVILLE, III., spal. 3. 
— Už 35 dolerių pavogimą 
teismo nubaustas nuo viene-

vdkiečių policijai prisipažino, 
kad banknotai buvo dirliami 
Lietuvoje, tik jiems, kaip a- 
gentams, buvo duota nedide
lis' kiekis Rytprūsiuose išpla
tinti. “R.”

TRYS KALINIAI PABĖGO

METROPOLIS^ Ilk, spal. 
3. — Iš vietos kalėjimo pabė
go trys kaliniai.Nežinomi piktadariai sup- 

laišino dinamito bombų ties 
Lake Shore Atliletic kliūbu,
850 Lake Shore, karia viduj

------------- buvo daug svečių. Padaryta
CADILLAC, Mich., spal. 3. nemaži nuostoliai.

— Plėšikai užpuolė vietos1 —■ ----- —=
Peoples Savings banką. Pa- Į CHICAGO IR APYLIN- Į rių metų ligi gyvos galvos ka- 
grobe apie 40,000 ligi 50,000 KĖS. — Dailus oras; maža'įėjimu G. Mitchell, 16 metų, 

,idoler^- temperatūroje atmaina. iš East St. Louis.

DR. PAJAUJIS IŠVYKO J 
PARYŽIŲ

Šiomis dienomis Dr. Pajau
jis išvyko į Paryžių. (Kuriais 
tikslais jis išvyko ir kaip il
gai ten bus, mums dar nepa
vyko sužinoti. “R.”

PINIGŲ KURSAS

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

Vokietijos 100 markių 23.80
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ateiną kasdien. Makyrus sekmadienini

PRENUMERATOS KAINA; Metams — *•*
Mi Metų — 93.&0. Trims Mėnesiams — »2.M, Vienam 
Mėnesiui — 76c Europoje — Metams |7.ė», Pusei Me
kų — »< ••. Kopija .»»c.

Bendradarbiams lr korespondentams raitų negrų- 
Haa, jei neprašoma tai padaryti lr neprlstunčlama tam 
tikslui palto lenkių.

ReCaktorlus priima — nuo 11:M Iki 11:11 vai. 
kasdien

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki fi

vak po piet

“DRAUGA S”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Published Daily, Ezcept Sundsy. 
SUB8CRIPTIONS: One Year — |6.ė0. 81x Monthi

— |S.6O, Tbree Months — I2.ee. One Month — tie. 
Burope — One Year — 97.ll, Slz Months — ♦<•••. 
Oupy — .Mo.

Advertlsing m “DRAUGAS" brings best reeulta. 
Advertlsing rates on appllcatlon.

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

MOTERŲ VALDŽIA.

etybės reikalais žaidžia rimtesnis elementas— , 
generolai, o Lietuvoj blogiau — paprasti ka- j 
rininkėiiai.

Ar gali kas užtikrinti, kad p. Voldema- Į DARBININKAI SVETIMSA- 

ras, kurį nelengva yra numalšinti, nesudarys LIAI FRANCIJOJE.
aplink savę karininkų kad ir mažesnę gru- -------------
pelę (sako, kad aviacijos karininkai pasiliko j p0 didžiulio karo į Franeiją 
jum ištikimi) ir nemėgins atgauti prarastą I[suplūdo nemažai svetimų šalių 
garbės vainiką vyriausybėje? Juk, jei vienai darbininkų, kurie franeuzams 
“samozvancų” grupei valia kų nors nuvers- buvo labai reikalingi šalies at- 
ti, kodėl nevalia kitai prarastų dalykų paieš- j statyme. Jų tarpe yra įvairių 
koti. 0, galų gale, jei mindžiojama po kojų Į tautų jaunų vyrų, bet dau- 
Steigiamojo Seimo priimtoji ir tautos užger
toji valstybės konstitucija, kodėl negali atsi
rasti trečia ir ketvirta karininkų grupė, ku
rios ir:gi tokią pat teisę prie valstybės vairo 
turi?

Bet tokia padėtis nėra normali. Iš to kila 
naminiai karai. Tokiais keliais einant ir ga
lingos valstybės netenka savo nepriklauso
mybės. Tuo labiau Lietuvai tokie žaidimai 
yra pavojingi.

Mes iš karto pastebėjome, kad šis tauti-

Ir Amerikos laikraščių korespondentai j 
patvirtino musų nuomonę, kad dabartinę 
vyriausybę palaiko moteris karininkų pagal
ba. Tik tuo “diktatorium” esanti ne p-ni 
Smetonienė, bet jos sesuo p-ni Tubelienė. Bet 
Įneš manom, kad sprendžiamąjį balsą Tūbelio 
kabinete turi abi sesutės — Smetonienė ira
Tubelienė.

Nuverčiant p. Voldemaro ministerių ka
binetą, jos suvaidino svarbiausią' rolę. Joms 
reikėjo patraukti savo pusėn didžiumą kari
ninkų, kurių rankose buvo p. Voldemaro val-

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

giausia lenkų ir rusų. Apla
mai ėmus, svetimšaliai darbi
ninkai Franeijoje visas laikas 
atlieka sunkiausius ir pavo
jingiausius darbus. Didžiuma 
dirba naugių kasyklose.

Palyginus tų darbininkų pa 
dėtį su darbininkų padėtimi 
Amerikos Jungtinėje Valsty
bėse, atrandama, kad pastaro
joj šaly darbininkai ne taip 

spaudžiami ir 
sve-

darbinnkų niekus daro. Nes 
kada vieną-kitą pašalina, tuo
jaus į anų vietas atsiliepia ki
ti dešimtimis. Tai delto, kad 
nemažas skaičius svetimšalių 
arba neturi darbo, arba metę 
vienus darbus ieško laimės 
gavus kitus.

Nemažas skaičius svetimša
lių pasiduoda likimui ir sun
kiai dirba kol nebetenka svei
katos. Kiti darbuojasi pas sa
ve parsikviesti savo žmonas 
ir vaikus iš gimtinių šalių. 
Svetimšaliams tai visa surišta
didelėmis sunkenybėmis. Pa-1

pastatė didelėn vergijon. Kai 
kas sąprotavo, kad laikui bė
gant bolševikai sumažins arba 
visai panaikins tą vergiją. 
Bet apsirikta. Nes vergija dar 
griežčiau įgyvendinama ir 
net savotiškais įstatymais tai 
palaikoma.

Bolševistinė vergija liečia 
ne vien darbininkus, bet val
stiečius, moteris ir visus ki
tus. Šiandie Rusijoj nei vie
nas žmogus nėra paliuosuotas 
iš tos vergijos.

Išgriauti moterystės pa
grindai, moterys išstatytos 
paniekos turguose. Vyrai ga
li jas šiandie vesti. Tam tiks
lui yra reikalingas tik papra
stas užsiregistravimas. Gi ry-

PRIŽIURES DRĖKINIMO 
DARBUS.

. , . • , • i i • a -i • • daug darbaisninku ministerių kabinetas yra silpnas visais! ® . ...

.v . ... . v. . , i išnaudojami. Francijoiatžvilgiais, nes jis yra poniučių intrygų is- . v ,. v . ,
. -i • i- i -a- i i a i • • i Itimsaliams mažai mokama irdava. Dcl to reikia palinkėti, kad tokiais ke-

davus pareiškimus reikia lauk 
ti ilgus mėnesius, kol viskas 
pereina raudonomis gijomis.

Korespondentai paduoda, 
kad svetimšalių darbininkų

Sovietų Rusija sumanė iš- 
drėkinti didelius tyrynus 
Turkestane, kur mano augin
ti vatą. Šis amerikietis, Ar- 
tbur P. Davis, paskirtas dar-

. . ,. 3 i • a • i nei vienos kasyklos valdybaliais sudaromų vyriausybių gadyne Lietuvoje .....

KOLEGIJOS REIKALU.

sią (minimum) užmokesnį ka-Jnų. Jie sudaro nemažas tauti- 
syklų darbininkams, ty. tokią nių mažumų jėgas. Bet jie 
užmokesnį, kad mažiau nega

toj gali jas pavaryti ir kitas 
moteris savo sugulovėmis da

iryti. Iš tų porų kilę vaikai 
patenka į bolševikų prieglau
das. Motinos retam atsitikime bams prižiūrėti. Išžudę visus

gyvenimas Franeijoje yra ap-«gali «avo vaikus auklėti. Jos, caro laikų mokslo žmones, 
verktinas ir tiesiog nepaken-, lygiai kaip vyrai, verčiamos, bolševikai dabar neturi tin- 

dirbti, nes vyrų uždarbių ne-'kainų žmonių bile kokiam dar- 
užtenka pragyvenimui. jbui vadovauti. Komisaru ga-

Tuotarpu valdžios priešaky i Ii if paprastas bernas būti, 
stovi bolševikai dar labiau i inžinierium — ne.

* I ..j,., I- - - ■ . J —šėlsta. Jie pamatė, kad prieš Į
jų tą vergiją ima kilti reak- i patvirtina iš Rusijos Į Y ien-

Lietuvių katalikų savaitraštis “Laivas”, 
Lietuvių Kolegijos Rėmėjų organizacijos or
ganas, kolegijos reikalu taip rašo;

Dejuoja Lietuva, prisiminus plačioj A-

lima mokėti.
Bet kasyklų valdybos su 

tuo nustatymu apsilenkia. Dar 
bininkai tad dažnai liuosu lai
ku turi susirinkimų ir iškelia 
protestus su reikalavimais. Į

nebeturi nei mažiausio balso.
Jiems aiškiai pasakoma, kadjcija,* kad žmonės pravoslavai į ną gryžusi 
gryžti ten, iš kur atvykę. i nuo savo cerkvių neatbaido

C. B.

menkoje išsisklaidžiusius lietuvius ir žus- 
džios likimas. Voldemaras savo laisva valia tančius Lietuvių Tautai, dejuojame mes ame- i įai jiems atsakOiųa, kad kon- 
jokiu budu nebūtų pasitraukęs. Buvo reika- rikiečiai lietuviai, daug aiškiau matydami ; traktai yra vien »po pergalia, 
linga didelio kumščio, kad privertus “įsi- savuosius reikalus. Bet su dejonėmis, aimana- !je- kurie darbininkų ima per
galėjusį” diktatorių, kurio ateitį visuomet viniais nesulaikysime lietuvių ištautėjiino Ii- Uaug nusiskųsti, tie greitai
laimingai išpranašaudavo jo žmona, pasitrauk 
ti iš pačios vyriausybės viršūnės. To pada
ryti nepajėgė politinės partijos, nepajėgė 
bombom apsišarvavę ‘ socižtljj^i^ooatai — 
plečkaitin inkai, nepajėgė rimti, patyrę pulki
ninkai, generolai, bet pajėgė dvi apsukrios 
poniutės su pagalba jaunučių karininkėlių. Ir 
dėl to sesutės šiandien “laimingos” — viena 
yra p-ni prezidentienė', o kita p-ni premierie- 
nė. Ar tai nepasisekimas?

Tačiau rimtai galvojanti lietuvių visuo
menė dėl tos Smetonienės ir Tubelienės lai
mės nesidžiaugia. Ji jaučia, kad negali būti 
gero ten, kur poniutės dėl savo ir savo vy
rų karjeros įsikiša į svarbius valstybės rei
kalus, intriguoja, demoralizuoja šiais laikais 
ir prie tokių gyvenimo aplinkybių, kokiose 
dabar gyvena Lietuva, svarbiausia valstybės 
atramą — kariuomenę. Ne vienam, juk, at
eina į galvą klausimas — kas bus, jei jauni, 
nepatyrę karininkėliai, gražių poniučių kurs
tomi, ima valstybės likimu žaisti, bloškiant į 
šalį valstybės konstitucijos dėsnius, tautos ir 
Visuomenės rimtus reikalavimus. Juk tai ėji
mas Meksikos keliais! Tačiau Meksikoj val

Pavasaris ištiesė savo švelnutes ran
kas ir suliesėjusius žemės plotus nubar
stė kvapiomis žalumomis... Iš visų kam
pų sujudo prabudę vėjai ir žemės veidą 
greit perpūtė savo šiltu alsavimu... Skais
čiaveidė saulutė vėl aplankė dangų, o 
miglotus skliautus tuoj nušluostė baltu
tėliai šilkiniai debesys...

Pražydo Sekminių rytas...
Vidgirių kilimas jau kojose. Vakar 

iš mokytojų kursų grįžęs Pakalnių sūnūs, 
dubnr dar svirne tebemiegojo.

Per kiemą perėjo kažkokiu moteriškė 
ir prie pat trobos sutiko pačia Pukalnie- 
nę.

kaimvne ir su-

RUSIJOJ VERGIJA.

— Tai jau, mat, 
naus sulaukei...

— ,Je, žmone!, sulaukiau... Ale tik ta 
širdis man kažkodėl ne vietoj: taip na
bagėlis išvargęs, sudžiūvęs, kaip lendre-

gos. Reikia daugiau darbų, o mažiau dejonių. ! paiįUOsuojami iš darbo, 
Amerikos Lietuvių Katalikų Federacijos 19 j 
Kongresas, įvykęsršiais metais Cicero, Illinois i Darbdaviai daibininkų tar- 
priėmė daug reiškiančiu rezoliucijivj^tl^įjos įF*0 klaiko agentus; kuiie yra 
i,ainiai. Federacijos Kongresas ragina visos įMva ta'T J1-'ir dal'bi"i”k’-'tar- 
An.erikos lietuvių kolonijas, parapijas, <lnm-T''n'r|kais . perkalbėtojais. 
gijas, Federacijos skyrius ir pavienius žmo-id*e aKenta>- užsiima šnipinėji- 
nes paremti Kolegijos reikalų. Į Lietuvą esą-į™'8 ir darbdaviams praneša 
ine iš Amerikos pasiuntę daug tūkstančių aP'e daibininkiy tokius ar ki- 
dolerių mokslo ir labdarybės įstaigoms. Tų jokius žygius. Tie agentai 
darydami, gerai padarėme. Dabar Lietuva -I1'1'” budi, kad darbininkai, 
stovi ant savo kojų. Mokslo ištaigų privačiu i sauSok Dieve> 
ir valdžios vra daug ir jų pakanka Lietuvos Jei kad vienur,
reikalams, „ Amerikoje lietuvių būklė visai ar kitur darbininkai ima ju- 

dėti tikslu sudaryti uniją, tuo 
jaus organizatoriai pašalinami 
iš darbo.

Darbdaviai iš svetimšalių

kitokia. Tautos trečdalis kenčia mokslinį 
skurdų,; neturime ganėtino skaičiaus Kolegi
jų. Jų nesant, lietuvių jaunimas eina į sve
timtaučių Kolegijas, atitolsta nuo savųjų, su- 
airėja ir žūna musų Tautai. Baisu pagalvoti, 
kas bus kuomet dabar susipratę lietuviai pa
bijotai išmirs. O tai netolimas laikas. Už 20 
ar 40 metų daugiausiai, nei vieno nebeliks iš 
senesniųjų veikėjų. Kas užims musų vietas 
visuomeniniame veikime? Turime paruošti į 
tą veikimą sau įpėdinius, jei nenorime su at-

•<
lė... Mums, mums, jau sakau, kaip Po
nas Dievas duoda taip ir bevargstam, o 
ten vargšeliui tai baisiai galvelę reik suk
ti. Gerai, kad šiemet dar anksčiau atlei
do: vis greičiau, sakau, atsigaus... Sėskis, 
žmonel, paplepėsim.

— Dėkui, dėkui, neilgai ir aš tebu
siu... Bet kam, kaimynei, čia taip labai 
rūpintis; teisybė, dabar tai pavargs, o 
paskui, tai, pamatysit, kaip labai gerai 
atsimokės:.. Ir patiems, jei tik Dievas 
duos sveikatą, senatvėj bus labai gera 
patieka... O gal kartais inislyjat į kuni
gėlius leisti?..

— Ką ten širdel, — švelniau prakal
ta Pakalnienė, — butų gerai, jei Die
vas taip padarytų... — ir apsiniaukė jos 
akys.

— Matyt, kaimynei, netinkamas tam.. 
Eik, jau, eik, dušel, — tokie musų čėsai 
dabar, ot taip, rodos, ir kratos to švento 
stono...

— O ką jmdarysi, žmonel, kad tokia 
Dievo valia. Veizėsim kas toliau bus, gal

Dar tais laikais, kada socia
lizmas siaubūnas ėmė augti, 
kelti galvą ir rodyti savo 
nasrus, apšviesti žmonės pra
dėjo skelbti žmonijai įspėji
mų, kad ji socializmo mokslo 
saugotusi kaip maro, kaip di
džiausios nelaimės. Kaip ta-

mi, kad jie su didesniu atsi
dėjimu ima Dievą garbinti. Į 
tai atsižvelgus jie pradeda 
naikinti sekmadienius ir vi
sas kitas krikščioniškas šven
tes. Jie specialiais įstatymais 
parėtlo darbininkams sekma
dieniais ir kitomis šventėmis 
dirbti. Kad apsidrausti žmo
nių sukilimo, jie pareiškia, 
kad darbininkai Kalėdų, Ve
lykių dienom ir kitomis krikš

Baltųjų Prekių" 
autorė Vera Sinionton. Anot 
jos, šiandie Rusijoj didžiau 
šia vergijos našta tenka mo
terims. Jinai pareiškia, kad 
moterims tokios biaurios ver
gijos nei kipšas niekur nega
lėjo išgalvoti. Bet tai atsiekė 
kairieji socialistai, bolševi
kais vadinami.

Kada apšviesti žmonės 
skelbė žmonijai įspėjimų sau
gotis socializmo, rusų tauta, 
matyt, mažiausia išgirdo apie

da, taip ir musų dienomis čioniškomls šventėmis dirbsią |uos įspėjimus i
tvirtinta, kad socializmas, pri 
sidengęs kova už darbininkų 
gerbūvį, yra viliugingas, 
kad socializmo vadai pasalin
ai. Pareikšta, kad kur socia
lizmui bus lemta įsiviešpatau- 
ti, tenai bus iškelta baisi 
vergija.

ir nepasiruose
nuo priešo apsidrausti. Šian- 

Tai, esą, nebusią jiems nei g, tauta pergyVena pra.
ne sau, bet valstybės naudai.

nusižengimo, kada valstybė jų '
darbo yra reikalinga.

Kad išgriauti krikščioniš
kas šventes, jie pagamino kaž
kokį darbininkišką kalendo
rių, kuriuomi darbininkams

; garą.
Akstinas.

MINTYS APIE ŽODĮ.

Tie įspėjimai ir tvirtinimai i nuskinamos atsilsio dienos ne
nebuvo tušti. Štai Rusijoje 
bolševikai (kairieji socialis
tai) visas laikas gyventojus

Mokėjimas kalbėti — me
nas; mokėjimas klausyti —

sekmadieniais, bet šiokiomis dorybė
dienomis. į _ ..._____ .

Baisi Rusijoj vergija. Tai I Visa, kas gyvenime aukš- 
- . —- i - ■ ■ _ ė.iansia ir kilniausia, yra žc-

einančia karta paskandyti musų tautos tre
čiąją dalį. Musų užduotis tautos istorijoje di
delė, atsakominga. Negalime į visą tai pa
moti ranka, bet per Kolegijas, per mokslą 
ruošti ateities darbininkus į savo vietą. Tų 
tikslų siekiant, pirmiausiai turime įsikurti

.TTTT  '        ' '• I ■ l I Wl»—■

gana...
— Ale, žinai, aš ir užsiplepėjau. Sa

kyk, ar negalėtum man Magdikę rytoj 
talkon atleisti: norim pasodinti paskuti
nes bulves — šiemet taip biškį pasivėla
vom, o dabar čia, sakom, tokios puikios 
dienos, ką jau belauksi — reik baigti?

— Gerai, atleisiu...
— Nu, tai jau dėkui...
Ir abi kaimynės, labai patenkintos 

atsiskyrė.
Dangus kaip ugnyje dega — žemė

je nežmoniška kaitra.-.. Žemyn nukrito 
priilsę vyturėliai; ore užviešpatavo pa
vasario tyla.. Iš tolo, pro skystą orą, 
matos virpą namų stogai ii prieš sau
lę besišildą kalnų slėniai...

Saulė buvo pusrytyje. Aplink pava
sariu kvepia... Rodos paukščiai paleng
va tilsta...

— Bėk, Petriuk, Praniuką pažadinsi, 
lik, veizėk, nesmarkiai, palengva; reikės 
jau taisytis ir bažnyčion važiuoti — 
šiandien tokia didelė šventė — Sekmi-

kartais ir susimislvs į gerą pusę... O da- i nės.. Tėvai, ir tu taisykis..
bar vis kalba, ka bdusiąs mokytojas ir AStuonių nlfctą-berniukas pasišokinė

pirmutinę viešąją, vaikinams Kolegiją. Kaip, džių ribose.
prie to įkūrimo prieiti, kaip surinkti daugiau --------------
aukų Kolegijos Fondan, pasikalbėsime Seime.I Žodžių gausybė — tai laz- 
Visi Rėmėjai malonėkite sujudinti savo kolo- da, kuria remiasi raišas pro- 
nijų draugijas, gaukite iš jų bent kiek aukų tas.
Kolegijos Fondan. (“R.”).

damas nubėgo prie svirno durų ir, gerai dan įbrėžė tamsių, neramių bruoželių,
kumščiukais sutrenkęs, riktelėjo:

— Prani, kelkis, mama liepė...
Luktelėjęs valandėlę vėl ėmė dunk

snoti. į
— Klausyk, a girdi, tau septynius 

kleckus išvirė...
2.

Mokslas baisiai išdžiovino Prano gal 
vą. Tat ir laukė atostogų Gaivus kaimo 
oras, pavasario dangaus begalės melsvu
mos kėlė .jame naujų jėgų...

O miestas, toji, tarsi, baisi ir dvo
kianti kiaurymė, godžiai čiulpė Prano 
Pakalnio sveikatą: pilnos gatvės dulkių, 
iš visų pakraščių garuoją ir nosį plėšią 
dvokimai, kažkokie keisti, žvėriški klyk
smai ir šaukimai, baisus skurdas, palaida 
valia ir audringi geiduliai — ne vienam 
rodė aiškią miesto apgaulę...

Įkyrėjo Pranui miestas. Bet anuomet 
jis viliojo jį: malonios jam atrodė skam
bančios gatvės... Miestan jis išvažiavo švrt 
ria širdimi ir nekaltu šypsenin jaunose 
lupose. Ir praplasnojo mokyklos suple 
keli triukšmingi meteliai.. Miestas jo vei-

nors jo sąžinė ir buvo kaip vandens pa
viršius tylią vasaros dieną...

Vartos jis lovoj. Nejaukios mintys 
galvoje.

Po valandėlės Pakalnienė prisiartino 
prie svirno ir tylutėliai pabarbeno į du- 

į ris.
— Pranei, o gal tu nevažiuosi į baž

nyčią; iš vakarykščio turbut pavargęs 
esi ?..

— Kas ten? — iš vidaus paklausė.
— Aš, Pranei; klausiu ar tiv važiuo

si bažnyčion?..
— Aš pėsčias žadu eiti...
— Juk pavargsi, vaikei?
— Ne, mama, čia netoli...
— Kaip sau nori žinokis.

3.
Maloniausias pavasario priešpietis.
Pražydusi gamta tiek skleidžia ne

kalto džiaugsmo ir nepabaigiamos laimės 
žiedų, kad kiekviena siela didžiausiu at
sidėjimu gaivinasi prie to trykštančio 
šaltinio.. -

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas dr-jų ir t t. Nekitaip elgiama

si ir dabar su tais, kurie gel
bsti katalikiškai spaudai.

Jeigu norima minėtiems die 
vaičiams Bridgeporto pasto
ti kelias, vadai, užuot kolio- 
tis, turėti} pasiimti drąsos ir 
viešai per spaudą, pajudinti 
dalyką, kurs neša blėdį į ka
talikų visuomeninį gyvenimą.

Vienas Bridgeporto veikė
jas (V.) rašo prof. Kampinin
kui:

“Šv. Jurgio parapijos ži
nių’’ No. 16 tilpo rašinys 
antgalviu “Svarbus daly
kas”, kuriatne sakoma, kad 
Bridgeporte gana sėkmingai 
Veikia trys dievaičiai: nešva
ra, bedievybė ir stoka katali
kiško susipratimo.

Paskutinis jų, mano many
mu, yra vadas, nes jis atidaro 
duris bedievybei ir nešvarai. 
Vadas lengvai įsigyvena to
se šeimynose, kurių nelanko 
katalikiški laikraščiai, ypač 
dienraštis “Draugas”.

Pažvelkime, kaip užjaučia
ma Bridgeporte katalikiškos 
spaudos platintojams,
laiko atgal, keletas veikėjų 
bandė organizuotai rinkti ži
nutės katalikiškai spaudai, y- 
pač “Draugui”, bet prieš 
juos pakelta trukšmas: grą-

Vienas Lietuvos laikraštis 
aprašo, kaip vienam Suomi
jos ežere įvyko “sunki gar
laivio ‘Kuru’ katastrofa”, per 
kurią žuvo 123 žmonės. Sako, 
katastrofa įvyko dėlto, kad 
visi keleiviai buvo susitelkę 
vienam garlaivio šone. To
liau sako, kad katastrofos 
vietoj nei vienas lavonas ne- 
iškįlo į vandens paviršių 
dėlto, kad, laivui

Bet tie ginčai kilo ne tiek iš 
esminių, kiek iš grynai tek- 
nikinių, o kai kada ir asme
ninių dalykų.

Direktorių komisija, apžiū
rėjusi ūkį (farmą) 20 mylių 
nuo Chicagos iš apie 150 a- 
kierių, kurią esą galima nu
pirkti už apie dvidešimts tuk 
stančių dolerių. Visi pripaži
no, kad tai yra nebrangu ir 
perkant jokios nėra rizikos.

Iš čia iškilo klausimas, ar 
toji farma bus lengvai priva
žiuojama, ar ji atatiks tam 
tikslui, kuriam perkama, bu-

Mes, amerikiečiai, ir-gi ne- 
atsiliekame. Reta kuri musų 
kolonija praleidžia tą' dieną 
be atatinkamo paminėjimo.

Labdariams ypač pritiktų 
prisidėti prie to paminėjimo, 
nes visus to paminėjimo pel
nas ir surinktos aukos sulig 
Federacijos kongreso nutari
mo eina Vdniaus lietuvių naš
laičių užlaikymui.

Taigi, manoma, kad musų 
darbštieji labdariai, pasišven-! 
tėliai artimo gerovei dirbti,! 
spalių 9 d. dienoj įsikinkys į 
tą darbą, kurs rupi visai mu- j

tent — senelių ir našlaičių sų tautai, kurį remti reikia1
prieglaudų statymui. Didžiu
ma direktorių komisijos na
rių į tuos klausimus atsakė 
teigiamai. Esą tinkamesnės 
vietos ir kito geresnio pirki
nio surasti butų labai sunku. 
Tat, susirinkimas nutarė, kad, 
jei galima, tuojau tą ūkį rei- 

skęstant,, kia užpirkti. Užpirkimo aktą

kiekvienam doram lietuviui.

padaryti nutarė pavesti tai 
pačiai direktorių komisijai, 

Viename namų “užpakaly’ kuri buvo paskirta ūkį apžiu- 
susirinkę vyrai lošė kortomis, rėti. Tą komisiją sudaro: 
Vėlų vakarą pasigirdo skani- ’ kun. A. Vaičiūnas, kun. K. 
būtis. Šeimininkas išėjo pa-į Matulaitis, p. B. Sekleckis, p. 
žiūrėti. Už poros minutų grį- A. Nausėda, p. M. Šlikas, p. 
žęs sako: B. Nenartonis.

“Buvo moteris, kuri sakė, Trečiu svarbiu klausimu bu
Kiek!jog čia randas jos vyras, kurs vo prisiruošimas prie Lietu- 

žadėjo šį vakarą anksti namo
grįžti.”

“Atsiprašom tamstos”, 
mesdami kortas tarė visi vy
rai ir, pagriebę kepures, iš

visi keleiviai buvo kajutėse.

sirita išmetimu iš katalikiškų | ėjo.

LABDARYBĖS SKYRIUS
CENTRO SUSIRINKIMAS. , ligoninė Chicagoj ir apylinkėj 

išsidirba gražią reputaciją,
Labdaringosios sąjungos 

centro susirinkimas įvyko 
praeitos savaitės trečiadienio 
vakare, Aušros Vartų parapi
jos mokyklos kambary.

kas, žinoma, ir puikią ateitį 
užtikrina.

Bet, nežiūrint daromos pa
žangos ligoninės vedime, at
siranda naujų reikalavimų,

Susirinkiman atsilankė gra- kuriuos vykcįant reikia susi-
žus kuopų atstovų būrys ir 
didžiuma centro valdybos na-

vių Labdaringosios Sąjungos 
Seimo, kuris bus š. m. lapkri
čio 24 dięną, Švenčiausios Pa
nelė Gimimo parapijos audi
torijoj.

Seimo rengimo komisija
pranešė, kad salė jau užpra-1 
šyta, ruošiamąsi išsiuntinėti 
kvietimai į draugijas, taria- 
mąsi su Ciceros jaunimu dėl 
pakartojimo seime juokingos 
komedijos “Karolio Teta”, 
kuri taip sėkmingai suvaidin
ta Federacijos kongreso me
tu. Manoma, kad ciceriečiai 
jaunuoliai sutiks ir tuo žvilgs
niu labdarybei pasitarnauti.

Jau iš seniau yra nutarta 
spausdinti Seimo programinę 
knygutę, į kurią yra galima 
parinkti skelbimų. Yra pra-

durti su gana stambiomis iš
laidomis. Del to vedėjos pra- 

rių. Pirmininkavo centro pir-i šiušios labdarių ir visuome- 
mininkas p. Antanas Nausė- nės paramoš, kad butų gali-jsonia kuopų, kad paragintų 
da, raštininkavo p. Fabijonai- -- --- ---- - . 'savo vikrios tani «ritv naši-

tis, centro sekretorius, kuris
■perskaitė tvarkingai surašy
tus praeito susirinkimo nuta
rimus, kurie vienbalsiai buvo 
užgirti.

Susirinkimo dienotvarkė su 
daryta tokia:

1) Raportai.
2) Ūkio pirkimo klausimas.
3) Prisiruošimas prie sei

mo.
Centro valdybos nariai sa

vo pranešimuose pažymėjo, 
kad jie veikė tiek, kiek leido 
aplinkybės ir darė pastangų 
įvykdinti susirinkimų nutari
mus.

Išklausyta ir Labdaringo
sios Sąjungos direktorių ra
portas. Jie plačiai kajbėjo a- 
pie Lietuvių Šv. Kryžiaus li
goninės reikalus ir ūkio pir
kimą.

Ligoninė esanti labai tvar
kingai vedama. Jinai daranti 
didelę pažangą visais žvilgs
niais. Gerai esąs suorgani
zuotas gydytojų štabas, kuris 
gerai ir sutartinai darbuoja
si, ligonių tarpais ligoninė 
pripildoma pilna, net svetim
taučiai pilniausia pasitenkina 
rūpestingu lietuvaičių seserų 
— norsių ir lietuvių gydyto
jų prižiūrėjimu bei gydymu.
Žodžiu, labdarių pastatytoji

MANISTEE, MICH.
Širdingiausia Ačiū.

Laikraščiams už patalpini
mą mano atsišaukimo, orga
nizacijoms ir visiems gailės-, 
tingiems žmonėms, kurie man į 
esančiam ilgo skausmo sus- j 
paustam prisiuntė pagelbos j 
auką, suteikia proga pasigy- j 
dyti, tariu nuoširdžiausią a-, 
čių.

Gavau aukų: iš Cicero, III. į 
nuo Labd. Sąjungos 3 kuo-1 
pos, per iždininkę ponią M. 
Česienę $10.00. Per susirinki
mą aukojo sekanti nariai po 
$1.00: p. J. Mockus, P. A.' 
Janušauskas ir P. J. Smuls-! 
kis.

J. M. Urbonai nuo savęs
1prisiuntė $5.00. Už jų gerą 

širdį ir auką tariu širdingiau-' 
šia ačių.

Skaitydamas “Drauge”,1 
Labdarybės skyriuj, patėmi
jau parašytus užuojautos žo
delius: “Sušelpkime nėlai-
minąjį” ir N. 222, “Žodis I
dėl ligonio J. Lapinsko sušel- 
pimo” labai nudžiugau, kad 
visuomenė manim vargšu ru- 

I pinasi. Labd. Sąjungos 21 
kuopa tam tikslui rengė 
“Bunco party”. Rugsėjo 28 
d. Mikolaičių namuose 4434 S. 
Hermitage avė. Gal ir kiti pa
sektų tą pavyzdį.

ma greičiau įvesti tuos da- į savo veikėjus, tuoj srity pasi
lakus, kurie daug padės ligo-i^ar^uo^*’ Pereinant biznierius, 
ninei dar sparčiau plėtoti sa- kurie, be abejo, noriai labda-

rybę parems ir tuo pačiu kar
tu savo biznį pagarsins.

Baigiant susirinkimą, kuo- 
Tat, yra prašoma, kad žmo- pų veikėjai raginta prieš me
nės vajaus metu padarytuo-, tinį seimą suruošti kokius no- 
sius pažadus išpildytų, kad ' rs vakarėlius farmos pirkimo1 tos ir laimės, 
atsirastų žmonių ir draugijų, naudai ir prašymo gerb. kun. Joseph T-apinalras

vo veikimą ir lengvinti vedė
jų, o galų gale ir lietuvių vi
suomenės nelengvą naštą.

galinčių savo vardu kamba- klebonų bažnyčiose tam tiks- 
rius ligoninėj įrengti. Labda- ju rinkiavlą padaryti, 
riai iš savo pusės nutarė pa
ramą duoti.

Kitas labai svarbus klausi
mas buvo tai ūkio pirkimas.
Del to ir ginčų ir tai gerokai 
karštokų susirinkime

Sidabrinis Jubiliejus
ŠV. KRYŽIAUS PAR, SIDABRINIO JUBILIEJAUS IŠKILMĖS IR BANKETAS ĮVYKS

Sekmadieny j Spalio 13,1929
Bažnyčioje iškilmės prasidės 10:30 vai. J. E. Vyskupo B. J. Sheil, D. D. celebruos ii-

Neturėdamas prie ko šauk-,^ni®Se' 
tis pagelbos, kreipiuos į ju- ' Jubiliejaus bankietas bus Cliefnausko daržo pavilione <9 ir Archer Avė., Justice, III., 
mis, brangus broliai ir sesu- pradžia 5:30 vai. Vieta bankiete su stalu $2.(X) asmeniui.
tės lietuviai, prašydamas jūsų Visus gerb. parapijoms, visus kurie yra išsikėlę kitur gyventi, ir visus Šv. Kryžiaus 
pasigailėjimo bedoje skęstan- parap prietelius-remėjus kviečia į bankietą. Šitame, dideliame Sidabriniame par. Jubilie- 
tis. Už tą esu ir busiu jums jflUS j,allięiete tikimasi matyti ir kartu pasidžiaugti su visais parapijonims, prieteliais ir 
dėkingas ant visados, mels- svečiais suvažavusiais iš visur.
damas nuo Viešpaties Dievo
jums didžiausio turto, sveika-! Bankiete bus graži programa, muzika ir šokiai.

Pastabos: 1. Tikietus į bankietą reikia šią savaitę įsigyti. Prie durų pirkusiems tikietus 
nebus užtikrinta ar bus priruošta prie stalo vieta. Jei nepasitaiko parankiai gauti tikietus,

Mercy Hospital & Sanitarium (aį kreipkitės į par. ofisą asmeniai, laišku arba tel. adresas: 4557 South Wood Street, 
Tel. Yards 1810.

2. Kas neturėtų automobilių bus nuvežami ir parvežami už dyka tą dieną į bankietą ir 
iš bankieto.

Manistee, Mieli.

Ginčas — tai savo rųšies 
protingas masažas: jo nauda 

Tai Vilniaus užgrobimo pasirodo ne tuojau ir ne iš 
dieną, kurią savotiškai mini .karto, bet tik daug sykiu jį 

buvo.' visa musų tauta. I pakartojus.

SPALIŲ 9 D.

3. Nesibijokite, nebus šalta; reikale sale pašildoma.

RENGIMO KOMISIJA.

TUBBY Yes, Lucy WiH Get No Roses.
I NOTICEO AE ALV7AYS 
eeiNGS you poses, d’Ya 
SUPPOSE IF M9O PHOMEO 
AM' ASKEO HIM TO 
COME UPNOU), M E'D 
BCIMC SOME T'MlčHTf 
GO O/ATRT »TZ 

IMO/crrCHA, COOSlM j 
PATCICIA?

7
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(Tąsa)
Pagal Marksą pažinti visas 

ekonomines sąlygas ir visuo
meninius grynai materialinio 
pobūdžio interesus, tai matyti 
nepateisinamos kapitalistinės 
santvarkos neteisybes. Kaip 
tik proletariatas įgyja šių ne
teisybių sąmonę, tai jis tuo 
pačiu gimsta naujam ir są
moningam gyvenimui, tuo pa
čiu jau apsireiškia ta dieviš
koji proletariato klasė, kuri 
eidama vis prie gilesnio savo 
interesų pažinimo neišvengia
mai gimdo klasių kovą, kuri 
būtinai turi baigtis socializmo 
lairaėjifhu ir “ateities valsty
bės” pasirodymu istorijos ho
rizonte, kur jau nebus nei kla
sių antagonizmo, nei jokių var 
gų ir rūpesčių. Tada bus čia 
realizuotas garsusis ‘ ‘ žemės 
rojus ’ ’.
Henri de Man energiškai nei

gia visas šias marksizmo te
zes. Socializmas yra gimęs ne 
iš proletariato sąmonės apie 
savo klasės būklę, kaip kad 
tvirtina Marksas, bet iš visiš
kai priešingų priežasčių. So
cializmas gimė ne darbininkų, 
bet buržuazijos inteligentų 
galvose: jis atėjo ne iš apa
čios, bet iš viršaus. Proletaria
tas buvo tik beformė me
džiaga, kurią suformavo inte
ligentų paskelbtos idėjos. Pa
gal Marksą klasių kova gim
sta tada, kai darbininkai pa
junta išnaudotojų ir išnaudo
jamų klasių reikalo antagoniz
mą, tada pasireiškia klasės są
moninga valia, tada gimsta 
tas mistiškasis proletariatai. 
Tuo Marksas aiškiai skelbia 
savos rųšies mistinio apreiški
mo dogmą, kurios negalima 
jokiais mokslo metodais įrody
ti. Pagal jį išeina, jog revoliu
cinė neišvengiamybė gludi am 
žinoję moksliškai įrodytos te
orijos mintyje, kilusioje iš ka
pitalistinės ekonomijos evo
liucijos, — ir pakanka, kad 
darbininkai įgytų šios tiesos 
sąmonę, kaip tuo pačiu pasi
reiškia socialinė revoliucija.

Marksas čia skaudžiai klys
ta. Jis daro psichologinę klai
dą, manydamas, jog racionalus 
savo reikalų pažinimas iššau
kia socializmą. O, tikrovėje, 
afektyviniai, emocionaliniai ir 
jausmų veiksmai yra anksty- 
besni už racionaiinius. Darbi
ninkai pradžioje įgyja ne kla
sės sąmonę, bet turi tik savo 
skurdaus gyvenimo sąlygų 
jausmą, troškimą visuomenės 
ateities. Marksas daro istori
nę klaidą, tvirtindamas, jog 
klasių kova gimsta tik tada, 
kai darbininkai įgyja savo 
klasės ir savo ekonominių in
teresų są’monę. Ogi darbinin
kų judėjimo istorija mums liu 
dija, kad pradžioje buvo tik 
reprecizuotas geresnės būklės 
troškimas, tik neaptartas sa
vo reikalų jutimas, tik instink 
tyviniai impulsai, kurie tik 
vėliau transformavosi į sąmo
ningą ir intelektualinę dok
triną, ar į racionai inius aks
tinus. Faktai rodo, jog kla
sių kova gimė anksčiau už 
socializmą už. klasių antago
nizmo sąmonę.

Marksizmas prolctariutą pa
vertė kažkokia nelygstamąja 
tobulybe.

gyvenime.” Linksniui ir gy- 
*vaj pakalbėjo ir kun. Buro
kas.

Kaimo jaunime visur ma-buržuazijos inteligentai, kurie 
juo mažiau pažino proletaria
tą, juo labiau jį dievino ir lhja, Miai maža randasi va- tų.
garbino. Socializmas — misti
nė buržuazijos religija, o ne-
mokslingai ir metodiškai už- ♦
fiksuota visuomenės gyvenimo 
tiesa. Svajonė visados gražes
nė už nuogąją tikrovę. Kabi
nėtuose užsidarę inteligentai 
galėjo sau laisvai žaisti fan
tazija, fantastiškai idealizuoti 
darbininkų luomą ir susidary
ti sau masių kultą. Be religi
jos žmogui sunku gyventi. Ne
tekęs tikrosios religijos jis 
garbins ir dievins ką nors ki
tą. Nustojęs garbinti tikrąjį 
Dievą, pasigamino sau naują 
dievybė — proletariatą. Čia 
ir gludi marksizmo galybė, bet
čia pat randasi ir jo silpnybė, žovės ant lauko, 
kuri jį pražudys. Marksizmas 
kaip savos rųšies mistinė reli
gija galėjo patraukti prie sa
vęs milijonines mases ir duo
ti jėgos tikro heroizmo ir pa
siaukojimo žygiams atlikti, 
bet kaip tik graži nors ir ra
cionalistinė svajonė greitai 
sudužo susidurusi su gyveni
mo tikrove.

J. Keiiuotis.
“B.”

jog rugsėjo 2 d', prieš pat 
saulei nusileidžiant, užėjusi 
labui didelė perkūnija, ko
kios žmonės pirmiau nebuvo

LABDARlįĮ CENTRO 
VALDYBA

tyt noras dirbti, lavintis. Tik, j girdėję. Trankė kaip iš urmo- ipįrm Nausėda

dų iš moksleivių ir šiaip in
teligentų tarpo, kurie padėtų 
savo broliams ir sesutėms 
kaimiečiams tam kilniam švie 
timo ir auklėjimosi darbe.

, 1024 Center St.
Virbalškių kaime uždegė ( Tel. Lincoln 3044 

Kazio Kukulo nunų, kuriame Ra-t p Fabyonaltis 
buvo jis pats su žmona ir
duktere. Jį patį mažiau pri
trenkė, buk dėl to, kad devė-

Lietuvos kaimo jaunimas lau jo medinėmis klumpėmis, tai 
ktė laukia tikrų savo vadų galėjo pats išropoti iš degan-

------------čio namo. Dukterį brolis iš-
Sėja. gelbėjo, ištraukdamas per

2350 So. Oakley Ave.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Ave.

AGITATORIAI;

Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Ave.LEIPALINGIS (Seinų ap- langą, o moteris sudegė, nes į 

skr.). Dzūkijoj, Leipalingio kada atbėgo žmonių į pagelbą,1 A. Valančius 
apylinkėj, jau sėja žmonės jau rado lubas bekrintant į | 1226 S. 50 Av., Cicero, iii
rugius. Ir šiemet, kaip kas- : vidų. Tvartai, kuriuose tuo
met, daugelio ūkininkų prieš tarpu buvo karvės su kiaulė- 
“Užgimimą”, t. y. 8 d. rug- 'mis irgi sudegė.

STATISTINES 
ŽINIOS

APIE

LIETUVA
Įsigykite šią naudingą kny

gą, jei norite žinoti:

1. Kokius Lietuva dabar
2. Koks Lietuvos klimatas, 

paviršius, ežerai, upes, dirva
3. Lietuvos plotas ir gy

ventojai : kaimų, bažnytkai
mių, miestelių, miestų, lyties, 
amžiaus, luomų, klasių ir tau
tų žvilgsniu.
žemės ūkį, žemės ūkio pramo

nę, kokia kur žemė, jos geru
mas, kainos; įstaigos midui da 
ryti, alaus bravorai ir t. t.

5. Apie Lietuvos pramonę, 
prekybą, kainas ir prekes.

6. Apie kreditą (bankus), 
kooperaciją ir susisiekimą.

Labai naudinga ši knyga 
visiems, čia Amerikoje gyve
nantiems, bot naudingiausia 
tiems, kurie mano važiuoti 
Lietuvon ir ten stoti į ūkį, 
prekybą, ar kokį kitą užsiėmi
mą.

Siųskite tik 60 centų
DRAUGAS PUBL. OO.
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, UI.

J. Dimša
3221 Lime Street.

sėjo mėn., jau apsėti visi ru
giai. Visi javai nuo laukų jau 
nuvalyti, tik bulvės ir dar-

Praėjus perkūnijai visoj 
apielinkėj astuoniose vietose 
buvo matyt gaisrai.

Tutkonių kaime sudegė vie 
no ūkininko daržinė ir tvar
tas.

Elniškių kaime sudegė u- 
kininko daržinė, prie Radai-

LIETUVOJE
(Musų korespondento)

Uoliai dirba.

LEIPALINGIS (Seinų ap
skr.). I-eipalingio pavasari
ninkų kuopos pirmininkas, 
padedamas poros veiklesnių

Pavasarininkų vakaras.

1 d. rugsėjo mėn. Leipalin
gio pavasarininkai surengė 
šeimyninį vakarą, kuriame kių kaimo namukas. Kiti per- 
dalyvaVo vien tik nariai pa- huno padegimai buvo tolimes- 
vasarininkai ir kviesti svečiai niuose kaimuose, 
inteligentai. Vaidinta Seirijų ’ Išgąsdinti žmonės dabar 
Juozo “Bajoras Gaidys”, 5,taisosi perkūnsargius, nors, 
veiksmų komedija. Vaidini-! orui atšalus, gal jau ir perku- 
mas labai gerai pavyko. Ypa.ni.jos šįmet nebebus, 
čiai puikiai atliko savo roles į (Šios žinios yra ištrauktos 
bajoras Gaidys — St. šerkš-; iš laiško, rašyto ciceriečiui p. 
nas, Stasiukas — Vaitulionis, j J. V.-Red.).
Gražinutė — mokytoja p-lė, ■ - ■■
Žilinskaitė, ir kiti artistai.

M. Šlikas
10555 So. State St.

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdyba arba 
agitatorius.

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 

užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
tu. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr.

taip pat puikiai vaidino. La
bai komiškas veikalas prijuo
kino kaimo jaunimą ir gerbia 
mus svečius.

Po choro linksmai pažaista, 
pašokta. Nežiūrint gausios pu 
blikos tvarka buvo pavyzdin
ga. Leipalingio pavasarinin-

moksleivių .abiturientų, lanko kai gavQ puikiu vakaru labai 
kaimuose kuopeles, jas gaiviu patenkįnti ir yra labai dėkin-
na, stiprina ir tveria naujas. 
Jau atlankytos šios kuopelės:

1. 14 d. liepos mėn. gerb. 
pirmininkas su abiturientu A. 
Masioniu sutvėrė Mikalinos 
kaime pavasarininkų kuope
lę. Į valdybą išrinkti J. Visoc 
kas — pirmininku ir B. Pil
vely tė (iš Abarauskų k.) — 
sekretorium.

2. 21 d. liepos mėn. pirmi
ninkas kun. Burokas su abi
turientu St. Šerkšnu atgaivi-

gi savo uoliam pirmininkui, 
kun. Burokui, kurio iniciaty
va ir darbu pasigėrėjo, pa
sidžiaugė nariai pavasarinin
kai.

Publikos buvo labai daug: 
netilpo nė salėje. Po vaidini
mo p. Augustausko vedamas 
choras pagiedojo Pavasari
ninkų bei Tautos himnus ir 
keletą liaudies dainelių. Mok. 
p-lė Žilinskaitė padainavo po
rą dainelių solo ir su p-le Ra-

Šiandieninė tvarka.

— Pasakyk man, mielas sar 
ge, kas pirmas ateina į De
partamentą: ponas Direkto
rius, ar žemesnieji valdinin
kai?

— Kas pirmas? Nagi pirmi 
visuomet ateina žmonės su 
reikalais...

Geroji ypatybė to, kas įei
na į iškalbingumo sudėtį, pri
einama ir nebyliui.

no Šiaulinų kaimo kuopolę. Idžiukynaite duetu.
Kuopos pirm. kun. Burokas 
laike paskaitą: “Atspėjamos 
nuo darbo valandos.” Po su
sirinkimo linksmai pažaista, 
padainuota. Kuopelėn įsirašė 
visas kaimo jaunimas — 21 
narys, su energingu pirmi
ninku Pr. Milium.

4 d. rugpiučio mėn. Lei
palingy įvyko visuotinis Lei 
palingio kuopos sus-mas. St. 
Šerkšnas laikė paskaitą: 
“Taupumo reikšmė jaunuo
menės gyvenime”.

18 d. rugpiučio mėn. pir
mininkas su St. Šerkšnu at
gaivino Kamsrunų kaimo kuo 
pelę. Susirašė taip pat beveik 
visas kaimo jaunimas. Po sus- 
mo jaunimas linksmai pažai
dė ir padainavo. Nuoširdus 
jaunimas niekaip nenorėjo iš
leisti gerbiamųjų svečių iš 
savo tarpo. Svečiams išvyks
tant. pavasarininkui pagiedo
jo Tautos himną

25 d. rugpiučio mėn. at
gaivinta Kaziulių kaimo kuo- 

..pelė. St. Šerkšnas laikė pas- 
Marksizmą aukure įkaitų: “Punktualumo svarba

Vakaras davė gražaus pel
no: ne tik apmokėta visos va
karo išlaidos, atsilyginta sko
los ir mokesčiai su Pavasari 
ninku Centro valdyba, bet dar 
ir kasoje liko daugiau negu 
šimtas litų. Gražus darbštu
mo pavyzdys jaunimui!

Laimutis.

SMARKI PERKŪNIJA.

VIRBALŠK1AI, Kupiškio 
valsčiaus. Ką tik gautąjam 
laiške iš Lietuvos praneša,

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00
8PECIALI8TA8

To.irl nenusiminkit, bet eikit 
pas tikro. specialistų. ne paa koki 
nepatyrėlj. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno lšegzaml- 
navimo. Jus sutaupysit laika Ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su
rašymui žmogaus kenksmingumų.

Uano liadio — Scope — Raggl. 
X-llay Roentgeno Aparatas lr vi
siškas bakterlologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, lr Jeigu aė pa
imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata 
ir gyvumas sugryė jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenėtat nuo 
Ilgų skilvio, žarnų. Inkstų, odos. 
kraujo, nervų, Širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sll- 
puų plaučių arba jeigu turit ko
kių užsisenėjuslų, (atkerėjusių, 
ebronižkų ligų, kuri nepasidavė 
net gabiam Šeimynos gydytojui, 
neatldėliokit neatėlę pas mana.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1018 
»• VV. JACKSON BOULEVARD 

Arti 8tate Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo lė ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo S Iki 7 

Nedėllomls nuo lė ryto Iki 1 
po pietų.

KatSlnC) the Family- yvasr.Tthat prooienough lor Pa-*
PONT SMORRT 
UNClt C.1O- 
(M ųruovinC

Rado Išpardavimas
Musų Warauzė 3343 South Halsted St., turi būti perkelta 

kitur. Kad sučėdyti mufinimo lėšas penkiasdešimt (50) tūkstan
čių Radio stakas bus išparduodamas už labai sumažintų kainę.

Majestic Modelis 71 8 tūbų Dynamic už 
$95.00 su tūbomis.

Crosley 8 tubu Dynamic Speaker už 
$89.00 su tūbomis.

Freshman N. Model su Dynamic Peerless 
Speaker su 250 power tube vertės $250.00 
už $89.00.

Atwater Kent combinacia Model 55 už 
Č195.00. ' .''’JKOBI

Spartan Modelis 69 vertės $199.00 už $115.00.
Victor Model 835 vertės $335.00 už $85.00.
Brunswick Radio 7 tubu vertės $125 už $40.00.
Milžiniškas pasirinkimas visokių iš

dirbysčių Radio parsiduos už suma
žintų kainų ant lengvų išmokėjimų.

J-F-Budrik
Ine.

lei i ii ifli

3417-21 So. Halsted St. 
3343 So. Halsted St.

Telefonas Boulevard 4705
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LIETUVIAI AMERIKOJE

MAHANOY CITY, PA.
Kun. P. česna išlošė bylą.
Rūgs. 24 d. automobilius 

netikėtai užmušė Joną Jankai
tį, kuris nepriklausė nei šv. 
Juozapo lietuvių-katalikų, nei 
jokiai kitai katalikų parapi
jos bažnyčiai. Jo sesuo, turė
dama lotą šv. Juozapo para
pijos kapinėse, kun. P. Čes- 
nai, klebonui, uždraudus jį 
laidoti par. kapinėse, priešin- 
daniosi klebonui, pasiuntė sa
vo sūnūs, kad ant jos loto 
iškastu broliui duobę.

Kun.
tuomet
Scliuylkill’o pavieto teismą, 
Pottsville, Pa., prašydamas 
išduoti uždraudimą, — injunc- 
tion — M. Kaunienei ir gra- 
boriui Kaz. Rėklaičiui, kad 
jiedviem negalima, be klebo
no leidimo, laidoti Jono Jon- 
čaičio šv. Juozapo parapijos 
kapinėse, Malianoj City.

Rūgs. 25 d., 4 vai. jio pietų, 
išklausęs prašymo, teisinas 
davė toki uždraudimą — in-» a
junction.

kienė K., Brazauskas J., Kisi- 
nivaitė K., Nedvaraitė K., 
Andreliunas M., Janulis A.,' 
Atkočiūnas V., Zakarauskas 
A., Vaitaitis P., Tamašaus-1 
kienė O., Lapinskienė S., At-

ĮVAIRENYBĖS.
Žmonės turės tikras erelio 

akis.
Kai kurie žmonės tiki, kad 

nuo įvairių spalvų žmogaus

Rūgs. 2G d., 3 vai. po pietų 
Pottsvillės teisme pas teisėją 
Richard Kocli buvo klausinė
jami liudytojai iš vienos ir kinson E., Guokienė V., Mi- .»-.»• ,, .
kitos pusės. Tvriuėjhnui pas,-; sius E., Stulgis C.. Vuoekienė s.lpuųaucos. Bet ai
baigus teisėjas patvirtino už. M., Adomaitienė J., Juzėnas ”CT“ “esa- Wa8 w
draudimu - injunction ir iš- M., Grigaliūnas W„ Dambros ‘“n akis taip greita,

J., Vaišvila J., Augaitė M.,,8m<>ktl kral',yU lr kur re‘’ 
Kulienė E., Rakauskienė A.,lkia 'teraPU’ kad f1“““ bat’

davė svarbų nusprendimą,
jog:
“Katalikų, parapijos kapi- Grybauskas 

nėse uždrausta ir neleistina 
laidotis be klebono leidimo —
Būriai Permit. Sulyg Katali
kų Bažnyčios įstatymų, tik 
vienas klebonas turi teisę 
duoti leidimus — Būriai Per-

' mits — laidotis katalikų ka- 
P. Česna, klebonas,! pinėse. Kataliku yra skaito- 
padavė prašymą į į mas tas, kas priklauso Rymo 

Katalikų bažnyčiai, savo au
komis prisideda prie jos už
laikymo ir pildo katalikų ti
kėjimo priedermės. Kas to ne
daro nustoja būti katalikų 
bažnyčios nariu ir tokiam mi
rus atsakoma bažnytinės ap
eigos ir laidojimas katalikų 
kapinėse.

“Kadangi Jonas Jončaitis 
nepriklausė nei Švento Juo
zapo parapijos bažnyčiai, 
Mahanoy City, Pa., nei jokiai 
kitai katalikų bažnyčiai ir, 
kaip buvo įrodyta, nepildė ka 
talikų tikėjimo priedermių.

“Tad nutarta, nuspręsta ir
C U/ PUCDMAlinVAC Usakyta Jon{i J°ncaiti negi
li IIj vilLnllAUbKAd idoti Šv. Juozapo parapijos 

kapinėse, Mahanoy City, Pa.”
Raporteris.

ADVOKATAI
Telephone Central 6926

ADVOKATAS

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office; 1900 So. Union Avė. 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

TeL Vlctory 0362
7-9 v. v. apart Panedėlio lr 

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Basdzhinas Uorden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Hm. 2117
Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 

8 iki P ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. SeredKLis ir Pėtnyčio 
mis nuo 9 iki 6.

paišeliu labai neaiškiai. Tokių 
korespondencijų nededame.

Rap. (Bridgeporte). Apie 
tai, kad p-lė Nausėdaitė pra 
dėjo lankyti Rosary kolegiją, 

,Jau buvo “Drauge”

A K T A R A I
Telefonas Boulevard 1929

DR. S. A. BRENZA
r>auvfn j °^80 Valandos; 9 Iki 12, 1 Iki 
lasyto. dieną, ų:80 iki 9:30 vakare

J, Levinskienė viską PamatytL Sakoma, esą 
O., Varpučauskaitė M., statJ lukun, akis stiprinu. Daug 
kienė O. kas pasakoja, kad garsusis la 

kūnas Lindbergas turįs labai 
geras ir stiprias akis. Todėl 

O., Rašinsk^inė O., Skyrius1 reikia manyti, kad, kai ateis 
O., Mozeris J., Uselienė D., Stoji gadynė, kada visokis su- 
ir Žilvitis Jonas $1.25. Įsisiekimas bus oru, mes visi

Po $1.00: Motekaitis J., tikrai Seras akis turėsime. 
Deveikienė O., Mykolaitienė

Po $150: Kakanauskienė

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820 ' 

Res. 6641 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedelioj 10-12

Res. tel. Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS

Vedybcs Indijoj
Nesenai įvykusiam moterųk 

kongrese Anglijoj Indijos at
stove Underbil darė praneši
mus apie Indijos motinų bu-

T., Mockaitis P., Valiulienė 
M., Šulcas K., Trainauskas 
P., Dolan M., Ignatavičienė 
M., Česnienė M., Čekinauskie- 
nė L., Kričauskas R., Kulpin-
skieno E., Linauskienė E., Lau !k^' Indijoj vedybos dažnai 
rynaitienė O., Palinskaa M., Iivyksta tarP ja™« žmoni9- 
Šimkus S., Karpis J., Bač-

SHEBOYGAN, WIS.
Spalio 6 d., tuojau po su

mos parapijos svetainėj Šv. 
Juozapo draugija laikys meti
ni susirinkimą. Bus išduota 
atskaita praeitų metų, taip-gi 
svarstoma daug reikalų. Be 
to, bus renkama valdyba se
kantiems metams.

Visi nariai malonėsite atsi
lankyti.

x Neatsilankusieji be svar
bios priežasties papuls po 
bausme, pagal įstatus.

S. Rėklaitis, pirm.

kauskas, Stanislovaitis P., 
Laurynai tienė M., Laurynai- 
tienė O., Satkus A., Milašienė 
K., Balčienė M., Rismonaitė 
K., Gotautas A., Gotautiėnė 
O., Jončius J., Buividas B., 
Rimskas P., Žemaitienė V., 
Juozapaitis O., Jankauskienė 
O., Tekorienė P., Kaikeris J., 
Bartašius A., Vertelka P., 
Terebeira O., Gricaitė O., 
Liutkus A., Grigas J., Kava
liauskienė E. Jansonienė M., 
Adomynienė E. Jurgelienė 
B., Sleiteris J., Brazaitis J., 
Rimdžienė B., Kairienė O., 
Stankus J., Valančienė R., 
Steponaitienė A., Juozaitienė 
K., Lapinskas A., Baščius J., 
Lekas M., Bukauskas J., Guš-

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

Rez. Tel. Midway 5512

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

Telef. Canal 1713-0241 
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedčliais 

Ir Ketvergais vakare

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
Suite 206 1579 Mllwaukce Avė.

Tel. Brunswick 9624

Valandos; nuo 2 Iki 7:39 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų.

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 9998

DR. A. L. YUŠKA
net mažiau kaip penkerių me 
tų. Dabar Indijoj yra 329,000 
moterų ir 29,000 našlių, jau
nesnių kaip penki metai.' 2,- 
774,000 moterų ir 105,142 naš
lės, kurios dar neturi pilnų 
dešimties metų. Gal visoj In
dijoj nėra panelės, turi butų 
20 metų. Dažnai sutinkama 
motinų dešimties metų; jos 
turi jau po vaiką. Jų moti
nos teturi tik po 17-ką metų, 
o bobutės 25 metus. Indijoj1 
žmonės bręsta dukart grei
čiau negu pas mus.

Kalifornijoje padarytas sa
votiškas vėjinis variklis. Tuo 
šis variklis nepaprastas, kad 
neturi sparnų, c vėją tiek ge
rai sunaudoja, kad pagami-

čius V., Spranaitis A., Boro- na 3ėS0S nuo 150 iki 175 ar’
dec O., Andriejunienė J., Stul 
ginskienė A., Juškaitis M., 
Andriulaitienė O., Kasper J., 
Balsys, Andreikienė P., Za- 
karienė P., Dainelienė A., 
Brusokas V., Dudėnienė B., 
Radomskis J., Stankus V.,

klio jėgų. Vietoj sparnų, pa
daryti 100 pėdų ilgumo ir 15 
pėdų storio vamzdis, kurio 
vienas galas yra platus ir 
nuosekliai siaurėja ligi kito 
galo. Platusis vamzdžio ga
las būna atgręžtas prieš vė-

CICERO, ILL,
AUKOS.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

4631 S. Asldand Avė. (2 lubos) 
Telef. Beulevard 2800 

RESI DENCIJA: 
(615 So. Kockwnll Street 

Telef. Republic 9721

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Pullman 6930 ir 6377

Miesto Ofise Pagal Sutarti:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 lr 935 
Tel. Franklln 4177

I Ofiso Tel. Vlctory 8687

Of. Ir Rcz. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
8133 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas ir Rezidencija 

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po 
plet: Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak. 

'Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt ‘ St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedelioj pagal susitarimų.

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET 
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.

Valandos; prieš pietus pagal sutarti- 
Namuose 2-4 po plet. ofise 6-8 v. v.

Ofiso Tel. Vlctory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

Tel. Canal 6764 Vlrglula 0389

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKA8

Gydo staigias lr chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis lr seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 AVEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ

Tel. Hemlock 8151

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2435 West 69 Street
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9 

v. v. Nedelioj susitarus.

Samsonaitis O., Petrulis V., Į*^- nia^as vėjelis tam \am- 
Andriejauskienė O., Samuolis virsta stipriu vėju, kuris
A., Šikšnys M., Balčiūnienė 
U., Morkūnienė O., Šmulskis 
J., Stonis J., Veličkienė L., 
Servą D., Nakrošius J., Sele- 
nienė M., Skaisgiris J., Fei- 
zienė M., Kakanauskeinė J., 
Gedraitis M., Miliauskas F., 
Skyrienė O., Paužienė E., Lu- 
kauskienė M., Kavaliauskienė 
M., Marcinkienė E., Balčiū
nas A. Stasevičius B., Olšaus
kas S., Stanaitis O., Bilą A. 
J., Sabol F., Baubkus J. P., 
Kavaliauskas J., Stepulevi- 
čienė V., Mažonis I*., Gabrai- 
tis A., Adams A., Juškaitis 
A., Juodelis K. Kedainis P. 
Jonutis P., Daujotienė A., 
Arbačauskienė K., Prielgaus- 
kas A., Tumienienė V., Žir- 
gaitienė M., Bylienė M., Re
kašienė K., Batavičia S., Bu- 
čnienė D., Martinkienė V., ir 
Dovydaitis J. O. 75c.

Smulkių neįvardytų $20.09. 

Viso labo $391.60.

Aukš. gerb. kun. II. Vaičiū
nui, Labd. Sąj. 3 kp., visoms 
kitoms dr-joms ir atskiriems 
asmenims už duosnumą, prie
lankumą, paramą ir pagelbą 
širdingiausiai ačiū.

M. Popikaitė,

suka elektrišką generatorių.
(“R.”).

RED. ATSAKAI

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaiku lr visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago ‘ Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 
arti 3lst Street i

Office; 44j9 S. Califorma Avė.
balandos: 10-11 ryto, 2-4 po plet, 1 
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais 
10-12.

Nedėlioję pagal sutarti

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

, DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tek Canal 6233 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — S&7 — 1 v. y. 

Nedelioj: 10 — 12 ryto

OPTEMITRISTAI

DR. VAITUSH, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washington
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2430-2461

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas lr Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 S. Arteslan Ava. 
Valandos. 11 ryto iki t po platų 

6 iki 8:80 vakare

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 5912

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po 
pietų lr 6 Iki 8 vai. vakare 

Res. 8201 S. WALLACE STREET

DENTIST A I

Vaikelio Jėzaus Dr-jos Naš
laičiams Lietuvoje.

Kun. H. Vaičiūnas .. $25.00
Labd. Sąj. 3 kp. .........  17.00
Gricaitė Elena ............. 10.00

Po $5.00: Maldos Apaštala
vimo dr-ja, Lietuvos Kareivių 
dr-ja, Moterų Sąp. 2 kp., Ar
lauskai V. ir J., Mykolainiai 
E. ir J., Davidoniai P. ir O.,
Stanevičiai V. ir O., Drange- 
lai K. ir K., Bukauskai J. ir 
St., Bukauskas P., Šukienė 
Ap., Gilvidienė K., Bakutienė 
A., Masiokas M., Ruikis A. 
ir S. Šimulis (iš West Side 
per p. A. Ruikį).

Dabašinskienė Vai. $4.00.
Po $3.00: Putrimas P., Ju

cienė J., Kližintas J., Ručins
kienė Pr., Bratėnieno P., Ru- 
bliauskienė M., Petkus A.,
Danila J., Stasevičius J.

Po $2.00; Pocius A. F., Ber- 
nadišius A., Kajenis K., Bal
tutis A., Gasiunas K., Kaka- 
nauskas.M., Bartkaitė S., Jan- 
čauskienė B., StanišauskienS •
M., Kučinskienė M., Lazdaus-1 Vaik. Jėzaus Dr-jos Įgaliota.

Parapijonui (Ind.
Ind.). Tamsta 
dencija nepadėjai savo tikro 
vardo, pavardės ir adreso; be 
to parašei korespondenciją.

Office Boulevard 7042

Harbor,

Palengvins aklų {tempimų. kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamų, aklų karštj. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua

po korespon- į Atitaisau trumpų regystę lr tolimų 
1 regystę.

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

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekos

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

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

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomis 10 Iki 12 

TELEFONAS MIDWAX 2889

r
Tel. Boulevard 1401

DR. V. A. ŠIMKUS
I Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 

7—9 vakare
P. P-

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos' Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare

DR, HERZMAN
IS RUSIJOSFeeriataint

The Laxative

Skanus kramtimui 

Mėgsta jj visi 

mint, taip kaip guma.

Tel. Brnnswlck 9634
DR. A. J. GUSSIN

Lietuvis Dantistas 
1179 MILWAUKEE AVENUE

Valandos; 9-12, 1-1, 6-8:89
■akrnadlentals lr trečiadieniais

pagal susitarimų.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1S01 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:20 ryto Iki 8:39 va
karo. beredorals nuo 9:29 lkl 12 V. 

ryką Nedėliomis nėra aklrtų 
valandų. Room S.
Phono Ganai 981*

Tel. lafayette 8829

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

! Gerai lietuviams žinomas per 2> 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi-

1 rurgas lr akušeris.t
i Gydo stalgias lr chroniškas 11- 
gaavyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 11 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:20 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 2110 Rez. So. Phors 
2238, arba Randolph 6800.

Boulevard 7589
Itez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

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

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200 

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

Ketvirtadienis, Spalio 3, 1929

CHICAGOJE

IINiy-ŽINEUS
X Šiandie, spalių 3 d., Mel- 

dažio salėj 7:30 vai. vak. Si- 
mano Daukanto “Spulka” 
minės savo sidabrinį jubilėjų. 
“Spulkos” valdyba yra su
rengus puikų programų su 
įdomiomis prakalbomis ir ge
rais dainininkais. Viskas vėl 
tui.

X J. K. Milius, lietuviškų 
filmų gamintojas, kaip Ale- 
liunams rašo, Į laivų sės 8 d. 
šio mėnesio ir .grįš iš Lietu
vos su įdomiomis filmomis. 
Iš New Yorko keliaus tiesiai 
Chieagon.

WEST SIDE NAUJIENOS

X Šiandien vakare po šv. 
Ražančiaus pamaldų Aušros 
Vartų mokyklos kambary ba
zaro komisijos, komitetų ir 
draugijų atstovų bei darbuo
tojų susirinkimas.

X Šį vakarų Vyčių 24 kp. 
kliube pasilinksminimas.

GRABOR1A1:

S. D. LACIIAWICZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt 1815 
arba 2618 
1114 W. 2Srd Plaee 

Chicago, HL

J. F. BADŽIUS

X Ryt Aušros Vartų baž
nyčioje šv. Jėzaus Širdies 
pamaldos ir tuojau po jų 
Maldos Apaštalystės konfe
rencija mokykloje.

X Altorių Puošimo draugi
ja parapijos bazare uždirbo 
$281.53. Visus laimėjimams 
daiktus pagamino pati drau
gija surinkdama aukas iš sa
vo narių ir šiaip jau rėmėjų. 
Budrikas, “Radio” Majestic 
savininkas, aukojo $4.00, Vai- 
takunas — $1.00; įvairiais 
daiktais parėmė: Pletienė, 
Stumbrienė, Nakruševičienė, 
Laucaitienė, Stankevičienė, 
Krotkaitė, Maženienė, Birijo- 
tienė, Butkienė, Dobrovols- 
kienė, Vitartienė, Vaitkevi
čienė, Kerpauskienė ir daug 
kitų narių jau pirmiaus pa
garsintų “Drauge”. Tikrai 
malonu girdėti, kad musų 
darbuotojos moka puošti baž
nyčių ir remti jos finansus.

X Marijona Petrauskienė 
nuvežta šv. Kryžiaus ligoni
nėn.

X Jonas Totoraitis jau su
grįžo iš miesto ligoninės.

X Pranas Straukutis susir
go difteritu.

X Keturakiai išvažiavo į 
savo giminaičio a. a. Jono 
Šlapiko laidotuves, Sbeboyge- 
nan, Wis.

X Šv. Pauliaus vokiečių 
parapija West Sidėje per sa
vo bazarų gavo pajamų apie 
dvylikų tūkstančių dolerių.

X Aušros Vartų parapijos 
bazare sumuštas streikeris 
jau pataisytas ir sekančiame 
sekmadienyje bus jo išbandy
mas. Susirinks visi čampijo- 
nai, kurių tarpan pastaruoju

Didžiai gerbiamas kun. Fe
liksas Kudirka, Amerikos Ma
rijonų provincijolas, telegra
ma pranešė, kad į New Yor- 
kų atvyko spalio 1 d. kartu 
su juo atvyko misionorius 
kun. A. Petrauskas.

Gerbiami svečiai per Atlan- 
tikų plaukė naujausiuoju ir 
greičiausiuoju laivu “Bre- 
men”, kurs iš Cherbourgo” į 
New Yorkų atplaukė per 4 
dienas ir 17 valandų.

Rap.

paprasta ir tam reikalui už
imtos visos Auditorijos sa
lės. Visiems bus įdomu daly
vauti tokiame gausiame veik
lių žmonių susirinkime.

Keistučio kliubo atstovas.

VARGONŲ REKORDAI.

SVARBUS SUSIRINKIMAS.

Labdarybės Direktorių svar
bus extra susirinkimas Įvyks 
penktadieny spalio 4 d. vaka
re Aušros Vartų par. salėj. 
Visi direktoriai prašomi bū
ti, nes reikės išrišti klausimų 
farmos pirkimų našlaičių ir se
nelių prieglaudai.

Valdyba.

Columbia rekordų gamini 
mo kompanija pasistatė sau 
naujų tikslų: gaminti vargo
nų rekordus visoms tautoms. 
Columbia kompanija rūpinasi 
prisitaikinti prie visų skonio.

Columbia kompanija iš pra 
džios išbandė su amerikoniš
kais vargonų rekordais ir 
juos žmonės gerai pamėgo. 
Tiems rekordams gaminti y- 
ra pasamdytas garsus vargo
ninkas SenorJEmil Velazco.

---------
JAUNŲ MERGAIČIŲ 

“BUNCO”.

■ PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 
CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 18- 
dlrbystės.

OF.’SAg
888 West 18 St. 
Tel. Canal 8174 
■KI RIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis nž kitų patar
navimas.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
Visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes nebut
ine lftlaldų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1748 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

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

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 8201

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patarnavimą.
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse lr 
priemiesčuoee. 
Grabai pigiai 
net už 12 S. 

OFISAS
8288 South

Halsted St 
Vlctory 4088- 

88

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 West 46th Street

Kampu 48th lr Paulina Sta 
TO. Blvd. 5208

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manės, patarnausiu šimpatiB- 
kal, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyšta dėl germenų 
tykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Had'.ey Llc. 

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 2181

4424 So. RockwcU 8t 

Vlrglnla 1290

E Z E R S KI
LIETUVIS GRABORICe 

Ofisas:
4808 H. MARSH FIELD AVENUE 

Tel. Boulevard 9277

Telefonu Yards 1118

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BAL8AMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama 

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Hl.

laiku pateko Juozas Dobro
volskis, bet graborius Laclia- 
vičius rengiasi jį subytinti.

X Rūtų darželyje pasižymė
jęs barberis Kazimieras Ta- 
manauskas stos į rungtynes 
su barberiu Antanu Aitučiu.

X Westsidės vyrai singe- 
liai šiame mėnesyje susitarė 
nedėldieniais po šv. Rožan
čiaus pamaldų išbandinti ba
zaro komisijos sutaisytų nau
jų bolingerį, kuris randasi 
prie pat parapijos svetainės 
iš klebonijos pusės. Tad pažiu 
rėsim kaip jiems seksis šisai 
naujas žaislas.

AUDITORIJOS B-VĖS 
VAKARIENĖ.

Bridgeport. — Dabar jau 
baigiasi piknikai ir išvažia
vimai į miškus, o prasideda 
veikimas salėse, kur per va
sarų veik nieko nedaryta. Del 
malonesnio laiko praleidimo 
vėsesniam orui atėjus salėse 
prasideda vakarienės, koncer
tai, baliai ir kitokie parengi
mai. Šitame Veikime Chicagos 
Lietuvių B-vė nori būti prie
šakyje ir todėl sezono atida
rymui rengia iškilmingų va
karienę spalio 5 d.

Auditorijos B-vė yra milži
niška organizacija prie ku
rios priklauso daug draugi
jų. Todėl vakarienė bus ne-

A. + A.

VINCENTAS
KLUMBIS

brtirė spalio 1, 1929 nu, 9:80 
vai. ryt. 40 metą amžlaua Ki
lo iŠ Tauragės Apskričio, Ži
gaičių Parap., Žigaičių Kaimo. 
Amerikoje tegyveno 24 metua

Paliko dideliame nuiiudlme 
clocę Ceciliją Jarušklenę, gimi
ne* lr draugus.

Laidotuvėmis ruplnaal ponia 
K. Kunglenė, Tel. Boulevard 
8459.

Kūnas pašarvotas Eudelklo 
koplyčioj, 4405 So. Hermitage 
Avė. Laidotuvės Įvyks pėtny
čioj spalio 4. II koplyčios S 
vai. bus atlydėtas J Sv. Kry
žiaus bažnyčią, kurioj Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas 1 Sv. Kaslmlero kapl- 
nea

NuoSlrdžial kviečiame visus 
gimines, draugus tr pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
dooė, Giminės lr Draugai, 

laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkls. Yards 1741.

Town Of Lake. — Dr-ja 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
ŠV. mot. ir merg. rengia 
“Bunco party”. Moterys tu
rėjo 8 rugsėjo, o mergaitės 
rengia 6 spalių Šv. Kryžiaus 
mokyklos kainbary 6 vai. vak. 
Pelnas skiriamas Šv. Kry
žiaus bažnyčiai. Mergaitės stro 
piai rengias visus svečius 
priimti.

Dr-ja širdingai dėkoja vi
siems, kurie aukoja dovanų p. 
Jurkienė — $5.00, p. Vileišie
nė puikių dovanų, M. Sucila 
iš West Pullman. dovanų ver
tės $3.00. Jaunos mergaitės 
kviečia mėgstančius šį lošimų 
atsilankyti.

Visos narės prašomos daly
vauti šų. Mišįose 8 vai. ryto 
ir eiti prie šy.. Komunijos, o 
vakare atvykti į “Bunco 
party”.

... Valdyba.

RADIO žžž.

Town af Lake. — Spalių 1 
d. mirė a. a. V. Klumbis 
(5330 So. Wentwortb Avė.) 
Laidotuvės bus spalių 4 d. 
iš Šv. Kryžiaus bažnyčios, 
8:30 lyto.

X Šv. Vardo draugijos su
sirinkimas bus spalių 4 d., 
7 vai. vakare. Susirinkime 
bus svarstoma tariamasi pa
rap. jubilėjaus ir pirmininko 
išvažiavimo reikalu.

X Ponų A. Kareivų šeimy
na išvažiavo apsigyventi į 
Texas valstijų.

A. + A.
ANTANAS

KAZLAUSKAS
Mirt rugflSjo 80 d., 1929 m., 
9:40 vai. ryto. 89 metų am
žiaus. Kilo IS Raseinių apskri
čio, Viduklės parapijos, Antrin- 
g8s kaimo. Amerikoje tegyve
no 28 metus.

Paliko dideliame nuiiudlme 4 
brolius: Juozapą. Joną, Romu
aldą Ir Vladą, brolienes: Vin
centą Ir Sailomiją, vieną sese
rį Antaniną Laurinavičienę, lr 
Svogerl Kazimierą lr gimines, 
0 Lietuvoj seserį Juzefą Ir Svo- 
gerj Joną Mickevičių.

Kūnas pašarvotas 2144 W. 
24 St. Laidotuves J vyks pčtny- 
čloj, Spalio 4 d., IS namų 8 vai. 
buS atlydėtas | AuSros Vartų 
parapijos balnyčių, kurioj (vyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas | Av. Kazimiero kapi
nes.

NuoSlrdžial kviečiame visus 
gimines, draugus-ges tr pažy- 
stamuš-maa dalyvauti Šiose lal- 
dotuvSse. i

Nuliūdę: Broliai, Brolienes, 
Sesuo, Avogerla Ir Gtmlnšs.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Lachavlčlus. Telefonas 
Rooeęvolt jin,.

X Šv. Kryžiaus parapijai 
jubilėjaus dienoje pasižadėjo 
trokais patarnauti pp. Nor
kus, Stugis, Druktenis, Ma- 
dzejauskas.

X Šv. Kryžiaus par. jubi
lėjaus bankieto tikietų gali
ma gauti pas par. komitetus, 
kaikuriuos biznierius ir šiaip 
jau darbuotojus, arba parap. 
ofise.

X Visi, kurie mano daly
vauti Šv. Kryžiaus par. jub. 
bankiete, šių savaitę turi įsi
gyti tikietus. Tiek bus paga
minta valgių bei vietų prie 
stalų, kiek bus išimta tikie
tų arba kiek bus rezervuota 
vietų. Rezervuoti vietas gali
ma šaukiant Yards 1810.

X Šv. Kryžiaus bažnyčioje 
dirmavonė atidėta iki gruo
džio mėnesio. Žadėta dienų 
negali būti vyskupas. Vėliau 
bus pranešta diena.

X Rūgs. 30 d. sako nusišo
vęs Franciškus Pocius. Ty
rinėjant paaiškėjo, kad gal 
kas kitas jį nušovė. Tyrinė
jimas atidėtas iki sekmadie
nio.

PRANEŠIMAI.
West Side. — K. of L. 

Council 24 will liave a gatlie- 
ring instead of the regular 
ineeting Thursday, Oct. 2. 
Ali mėmbers and outsiders 
are reųuested to come. Tbere 
is no admission.

Ali tlie councils of the Chi
cago District are invited to 
also come. You sball all dan- 
ce to the tune of not only 
one orchestra but probably 
eighth (8). l'bis may seem 
unusual so if you dont believe 
come and see for yourself.

All invited to the Parišk
bąli.

President.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

j Šie laiškai yra atėję iš Eu 
ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriausįjį paštą 
(Clark ir Adams gatvių) at
siimti. Reikia klausti prie lan- 
tas laike tam tikrų laikų, o 
paskui sunaikina, 
gelio, kur padėta iškaba “Ad- 
vertised Wlndow” lobėj nuo 
Adams gatvės, pasakant laiš
ko NUMERĮ, kaip kad šiame 
surašė pažymėta. Laiškus paŠ-

901 Ackels A. •
1026 Zukasis Helena 
903 Balini Jonui 
910 Brelauskas R.
973 Lucas John 
937 Gaševičiutė M.
955 Jomantas S.
991 Pleskunas John 
993 Pranavieciui Jos.

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS

3140 So. Halsted St.

UTARN., SERED. Ir KETV. 
Spalio 1, 2 ir 3 

“SHE GOES TO WAR”
Dalyvauja Eleanor Boardman, 
John Holland ir kiti garsūs 
artistai.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

SKOLINA PINIGUS. DARGIS OOMPANY
Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus dėl Budavojimo ir Tai

symo Namų. Taip gi dėl atnaujinimo senų Morgečių. Mes Tarpinin
kaujame Insurance Kompanijoms lr Spulkoms.

Inšurlname automobilius, namus Lr kitas nuosavybės.
DAUGIS COMPANY

2455 West «Oth Street Telefonas Hemlock 6050

1012 Stankus F. 
1019 Tripoliui J.

SUGRĮŽTA K. PET
RAUSKAS

Gruodžio mėn. į Lietuvų su
grįžta iš Rio de Janeiro K. 
Petrauskas. Ten jis dabar ga
stroliuoja miesto operoj su di
džiausiu pasisekimu. “R.”

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

UTARN., SERED. ir KETV.
Spalio 1, 2 ir 3 

‘THE SINGLE STANDARD’
Dalyvauja Nils Aster

Tik suaugusiems — vaikai 
neįleidžiami.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

MARRIIETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas

• Užlaikau visokių auk

sinių lr sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados 
radio, pianų rolių, re
kordų lr 1.1. Taisau 
laikrodžius lr muzikos 
Instrumentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonu HEMLOCK 8889

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
člakas. Parduodam pigiai. Neriam 
sulig užsakymų naujus sveterius lr 
taisome senus. Vilnonios gijos dėl 
nėrinių ir vilnonės materijos dcl 
kelnių vyralns ir valkams. Atsilan- 
kykit ir įsltikrlnkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdien ir vakarais. 
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
tų.

Siunčiam užsakymus į kitus mies
tus.

F. SELEMONAVIČIUS
504 W. SSrd St. Prie Normai Avc. 

Tel. Vlctory 3486

JOHN SLEGAITIS
Grabam Paige Automobilių 

Pardavėjas.
ARCHER MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Yards 0699

Jau turime naujus 1930 
modelius.

f
Del geriausios rųšies 
patarnavimo, šaukit 

OBELN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių kiauši*
■lU. sviesto ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1888

L—_____ _____________ J

Ųubaltavas kranas dėl sinkos, ku
ris maišo šiltą ir šaltą vandenį. La-
bai geras daiktas
Tik ............ .........................

dėl kuknios.

Balto ąžuolo bačkutė šešais lan-
kais išdeginta.
10 Gal..................................

5 Oal................................. — . . . $2.51)

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

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, Hl.
Telefonas Lafayette 4689

ĮVAIRŪS kontraktoriai

J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

A Hardvrare Co., dabar perėmė visą 
blshj | savo rankas lr duos visose šio 
biznio šakose pirmos k lesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& VJkLL VkVtt
Palntąrs A Decorators

J. 8. Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

Tel Vlctory 7281

M. ZIZAS
Kainų Statymo Kontraktorlus 

Statau įvairiausius namus prieinama
kaina

7217 S. California Avenue
Telef. Hemlock 5588

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojimo Kontraktorlus 
Dažų lr Popisros Krautuvė 

1884 8. LEAVITT ST. Chicago

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

BRIGHTON PARK
Išsirenduoja flatas, kur per 

5 metus gyveno ir turėjo o- 
fisų dentistas. Labai tinkama 
vieta dentistui priešais lietu- į 
vių bažnyčią. Visi patogumai 
ir visiems gerai žinoma vieta.

4358 Sa. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0331

PAIEŠKOM Povilo Jusai
čio, pirmiaus gyveno La Šal
ie, 111. Pats ar jį žinantieji 
atsišaukit.

Frank Baladinskas 
East Fourth Street 
Spring Valley, Hl.

PAIEŠKAU dėdės Juozo 
Shaltnnio. Pats ar jį žinantie
ji prašomi atsiliepti.

ALBERT SHALTANIS 
709 So. Irene Street 

Sioui City, Iowa

Tel. Booląvard 9814

m. yuszka a co.
FLUMBTKG ft HKATIKO 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausia

4884 SO. PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

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

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 8500,000 08 
8804 80. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 6788-6718

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

Loana & Insurance 
Perkam • Parduodam 
Mainom Namus 
Lotus, Farmas 
Biznius visokios rųšies 
Nėra skirtumo
Apielinkės lr kur yra Ir kas yra. 
Perkam notas 2nd morgage lr pa

rūpinant 1, 2nd morgage lengvoms 
Išlygoms.

Teisingas Ii greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455


