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PIETŲ AFRIKOS UNIJOS NEGRAI
REIKALAUJA LYGIŲ TEISIŲ

NOBELIO “PRAIZUS”

LAIMĖJE UŽ 1929 METUS

CHICAGOJE

LIETUVOJE

POLIC-

LIETUVOS IŠVEŽIMAS
PER LAPKRIČIO MENES]

PALIUOSAVO 473
MONUS

Lietuvos išvežimas per lai
Einant miesto nldermonų
tarybos išsprendimu mažinti kričio mėnesį pasiekė 37,8 mil.
išlaidas, Cbicagos policijos virį lit., Įvežimas — 30,2 milijoijj
šininkas iš tarnybos paliuosa- ,lt. Tokiu būdu išvežimas y
ROMOJE IŠKILMES; ČIA-PAT SOSTO
vo 473 policmonus, daugiau- į didesnis už įvežimų 7,6 mi!
ĮPĖDINIO SUTUOKTUVES
šia tuos, kurie pirm kelerių', lt. Palyginti su praėjusių ihemėnesių priimti tarnybon.
j tų lapkričio m. išvežimu, šiais
REIKALAUJA NEGRŲ
BANKRUTIJA LENKIJOS
išvežimas padidėjo1
Policijos viršininkas yra nuo metais
MIESTAI
KABINETO
monės, kad tas jų paliuosavi- 12,8 mil. lt. Padidėjo gyvulių
mas yra laikinas. Chieagoj ir pieno gaminių eksportas.
JOHANNESPŲRG, P. AI VA RŠ A VA. saus. 5. — Apolicijos skaičius turi būt di Be to, žymiai padidėjo pusiau
«
rika, saus. 5. — Pietinės Af-įpie 50 miestų ir miestelių va- {šiems šešiems vyrams už 1929 metus Įteikti Nobelio “praizai” (pinigiški atžvmėjimai - dinamas, bet ne mažinamas. apdirbto medžio išvežimas.
rikos Unijos negrai gyvento-J karinėj Lenkijoj bankrutijo. vienas “praizas” apie 40,000 dolerių). Is kairės į dešinę: Sir Frederick Govvland HopPer šių metų 11 mėn. išve
jai turėjo nuosavų kongresų. J Valstybės banka imsis prie- kins, Cambridge Universiteto; prof. Artlinr Harden, Londono l’n-to; Thomas Mann iš Vo-'G^jgjįo PALIESTA KATA- žimas pasiekė 302,8 mil. lt.
Iškėlė reikalavimus, kad IJ- moniu tu miestu finansus tvar kietijos; prof. Hans von Euler. Stockbolmo U-to; kunigaikštis Louis Victor, dc Rroglic, \
1928 m. per tų pati laikų bu
LIKŲ BAŽNYČIA
n i jos parlamentan atstovais kyti.
iš Paryžiaus, ir prof. Own W. Richardson iš Londono.
vo išvežta 233,6 mil. lt. Tokiu
būtų pripažinti ir negrai, ir,
-----------------būdu
šiais metais išvežimai
Penktadieni popiety kilo
DAUG
FRANCUZŲ
DALY

KARDINOLAS
VERDIER
i
FRANCUZŲ
UŽS.
MISIJŲ
kad šalę baltųjų žmonių mi ROMOJE NEPAPRASTOS
gaisras didelėj Šv. Elzbietos padidėjo 69,2 mil. lt. Per tų.
VAUS
TARPTAUTINIAM
ROMOJE
KONSEKRUO

DRAUGIJOS
DARBUOTĖ
IŠKILMĖS
nisterių kabineto būtų suda
bažnyčioj, 4049 So. AVabash patį laiką įvežimas pasieki
EUCHARISTINIAM
TAS VYSKUPU
rytas kitas — negrų kabine
avė. Ši bažnyčia skaitosi Chi-j 283 mil. lt. 1928 m. per tų pa-|
KONGRESE
j
PARYŽIUS.
—
Franeuzų
I ROMA, saus. 5. — Šiandie
tas.
cagos negrų katalikų centru. ! 4 laikų buvo įvežta 271,6 mil.
O
ROMA,
saus.
Anų
U,/denių
Misijų
Draugija
pas
'čia prasidėjo didelės valstyDideliais vargais vos suge- }
fokiu budu įvežimas, palvPARYŽIUS,
saus.
4.
—
Tardienų
šv.
Siksto
koplyčioje,
kelbė
savo
veikimo
raportų.
Įbir.ės
iškilmės.
AREŠTUOTA 85 KOMU
bėta išnešti Švenčiausia.
' ginamai, padidėjo 11,4 mil. lt.j
Draugijai
priguli
47
vysku

Į
Atvyko
Belgijos
karalaitė
j
P
tautiniani
Eucharistiniam
Šv.
Petro
Bazilikoje,
naujai
NISTAI
Bažnyčios vidus apnaikin- į Brauge su aktyviu užsienio®
Marie’Jose su savo tėvais įr Kongrese, koks įvyks šįmet paskirtas kardinolas Verdier pai, 1,070 misionierių kunigų. tas daugiausia vandens lieji Prekvbos balanso saldo svetimumija,'broliai.. Ateinantį trečiadienį
pradžioje Kartagoį kon.ekruotas vyskupu. Apei- Į Jie darbuojasi 37-se apoštali» '' mos valiutos fondas Liet. Ba
TEMESVAR, Rumuni
isiai m-*mi joja susituoks Italijos sos- ;<Wyvaus 60 franeuzų vysku- gose dalyvavo Šventasis Tė- niuose vikariatuose. Japoni‘
’ nke imu lapkričio I d. lig*
saus. 5. — Čia komunistai
kėlė riaušes. Kovoje sužeista'to įpėdinis karalifmas Hum- PI iv ape 2,000 kunigų. Beto, vas Pijus XI ir keletas kardi joj, Kinijoj ir Indo-Kinijoj.
Nuostolių būsiu virš 100,000'Kl'l"i<lžio 1 4 P^ėjo
Tų vikariatų plotuose gy
10 policininkų. 85 komunistai bert.
|vyks 5imtai
katah nolų.
66,7 mil. lt. ligi 74 mil. lt.
dolerių.
vena
244)000,000
žmonių,
iš
areštuota.
Karališka šeimynų iš BelgiJOS (kurių-1,780.000 karmų.:
jos Įvežti .Italija pasiuntė jžinhp iš Italijos ir Is- UŽIMS:'.
LENKAI PAGAVO, BET MAJORAS LABAI NEPA
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LIETUVIAI NEIŠDAVĖ
VOKIETIJA STOVI UŽ
TENKINTAS
gos
maldininkijos.
Žada
daly

nierių
tuose
plotuose
darbuo

TAIKĄ
vakar laukiamieji svečiai atvauti ir Sydney (Australija) ] PARYŽIUS, saus. o.
Jo jasi dar 1,411 tengimių kuni-'
Šiomis dienomis j Klaipėdą;
v v ko
Cbicagos miesto majoras
Geležinkelio stoty aukštuo- arkivyskupas su maldininkų Eminencija kardinolas Ver-jgų, 2.967 katekizmo mokytoBERLYNAS, saus. 5.
Thompson labai nepatenkin buvo atplaukęs prancūzų lai
buriu.
Bus
atstovybės
iš
Kidier
gryžo
iš
Romos.
Rytoj
'
•
jai.
Vokietijos prezidentas von sius svečius pasitiko Italijos ,
tas, kad aldermonų taryba vas “Cologne,” kuriuo 2 len
ir
maldininkiužims
Paryžiaus
arkivyskupo
Yra 57 seminarijos ir jose mažina policijos skaičių.
kų kriminalinės policijos val
Hindenburg paskelbė pareis- karalius, karalienė, 'sosto įpė- jnH°S Indijos
dininkai vežė suimtą 1 lenkų
3.126 auklėtiniai.
kimų, kad. Vokietija ne vien'dinis ir visa eilė aukštųjų vai- •’0s ’r
Amerikos \aisty- sostų.
Jis sako, tomis dienomis
Ibių, nekalbant jau apie Ame
1928 m. buvo 3,697 mokyk taryba turės susirinkimų ir viršaitį, kuris savo laiku bu
stovi už pasaulio taikų, bet dininkų.
kONGRESO
RŪMUOSE
J. Valstybes, kurių ka
los ir 54,500 mokinių; 545 na- taria bus atrasta priemo- vo pasprukęs į l Braziliją, p&pati sau visas laikas taikos
Kvirinalo rūmuose svečius rikos
(
talikai visuomet tos rūšies
GAISRAS
..
.
grobęs apie 1,200,000 litų.
šlaitnamiai su 18,230 našlai nių polmosuotus
pageidauja ir už taikos palai pasitiko ir sveikino ministe-}
policmonus
svarbiose iškilmėse skaitlinKlaipėdoj jam pavyko pas
čių; 156 prieglaudos, ligoni
kymų darbuojasi.
rių pirmininkas Mussolini.
gražinti tarnybon.
AVASHINGTON,
saus.
4.prukti, tačiau greitai vietos
gai dalyvauja.
nės ir raupuočiams namai.
Anot prezidento, gerbūvis
I vestuves atvyksta Bulga...
..
.
.
, Kartagos ir apylinkių tur- Vakar vakare Kongreso ru1928 metais atversta 433 e- 2 ŽMOGŲ ŽUVO GAISRE policijos jis buvo suimtas. Ka
žmonijai atsiekiamas tik tai ■ rijos
karalius, vienas Anglį- , . .
,
i A
,
.
.
Itingi
musulmonai
ir
žydai
pamų
sukrautų
dokumentų
kam
daugi lenkai—palydovai netu-'
kos keliu.
įjos karaliaus sūnūs ir daug' 7
.
. ,
. A. .
,
■ retikai: apkrikštyta 30,100 su
, ..
, v. .
mirštančiu i
kitų
aukštųjų
asmenų.
1.veda savo vasarnamius apsis bary, pietiniam sparne, kilo jjaugusiu
© * ir 103,275
>
.. Praeitų sekmadienį Chica- rėjo vizų jie išvažiavo be ka
linio, kuris tuo tarpu palikoj
loti ižvmienis maldininkams, gaisras. Daug rekordų sunai- ipagonų kūdikiai; be to, tais'
NUO GYVENTOJŲ ATIMA
igoj dviejuose gaisruose žuvo
, Roma nupuosta ir iliumi- j Į<artagoje Katedra maža. kinta. Šiaip nuostolių, dau- pačiais metais
“R.”
apkrikštyta Į(ju yjHOgu. Vienas — J. B. Klaipėdos kalėjime.
MOS SAVASTYS
nuota. Daug kaiiuomenes su jMaldininkų Yos maža dalis ginusia nuo liejamo vandens, 69,604 krikščioniu tėvu kudi
Scbuttler, 43 m., žuvo kilus
traukta. Suvykusiems reika galės sutilpti. Tad svarbesnio busią apie 25,000 dolerių,
PAŠAUTAS POLICIJOS
kiai.
BUDAPEŠTAS, saus. 5.
gaisrui namuose, 3653 No.
linga apsauga.
INSPEKTORIUS
sios pamaldos įvyks ir am
Anot žinių iš Rusijos, bolševi-1
Cravford avė. Kitas — A.
9 VAIKAI ŽUVŲ. 12
fiteatre.
kų valdžia ten nuo ungarų i
PASUYRtVAJKŲ TEISMO 1^ 53-0 So Mapl(,Kood
REIKALAUJA VYRIAU
DETROIT, Micb., saus. 3.
SUŽEISTA
TEISĖJU
ūkininkų atima ukius ir žmo-;
avė.
SIOJO TEISMO IŠS
— Nežinomų piktadarių pavoŠVENTASIS TĖVAS DĖ
nes palieka be jokių priemo
PRENDIMO
ijingai pašautas automobiliu
AVOOSTER, O., saus. 4. — NFAV YORK. saus. 5. —
KOJA VOKIETIJOS
nių gyventi. Kaip pirmiau
Palieka
^arny
je
įvažiuojąs vietos policijos inTies Slireve, O., Pennsylva Miesto majoras AValker buvu
PREZIDENTUI
vokiečiai atsavinti nuo ūkių
AVASHINGTON, saus. 4. —
Iš tarnybos tomis dienomis spektorius II. J. Garvin, kurs
nia geležinkelio greitasis trau sį miesto majorų Hylan, savo
leidosi iš Rusijos bėgti, taip Teisingumo
departamentas
ROMA, saus. 3. — Praeitų kinis sudaužė mokyklų bu.sų politinį priešų, paskyrė vai turėjo būt paliuosuota 235 ' visas laikas pasekmingai ko
dabar ungarai ruošias Rusi patiekė vyriausiųjam teismui
gaisrininkai, kad sumažinti ivojo piktadarių gaujas.
jų apleisti. Nes boševikų ver išspręsti, kad ne tik parduo- metų pabaigoje Vokietijos su vaikais. 9 vaikai žuvo ir kų teismo teisėju.
i------------------prezidentas von Hindenburg 12 sužeista. Didžiuma nuken Šio paskyrimo laikas yra išlaidas.
gija tikrai nepakenčiama.
dųs svaigalus,, bet ir perkąs Šventųjaiu Tėvui prisiuntė tėjusių vra mergaitės.
NAUJAS LAIKRAŠTIS
Nežiūrint aldermonų tarv10 metų. Algos 17,500 dolerių
svaigalus lygiai nusižengia sveikinimų kunigystės jubilie
bos nutarimo, gaisrininkų vir| i»rį(.§ Xaujus Metus išeis
i metus,
MONGOLŲ VERŽIMOSI
prohibicijai. Ligšiol
perką juje ir brangintinų dovanų.
PALIU03AV0 KOMUNIS
sininkus kol-kas nieko nevei- gFynaį tautinės krypties paš
SULAIKYMUI
nebuvo priskaitomi prie nu Šventasis Tėvas tad dabar
TUS
to telegrafo ir telefono tar-.
RASTA KOMUNISTINE kia paliuosavimo klausimu.
sižengusių eilės.
HARBIN,
saus.
5.
—
ManVokietijos
prezidentui
pasiun

i
liautoji)
mėnesinis laikraštis
VĖLIAVA IR PROKLA
HARBIN, saus. 5. — Bol
Negras
visgi
suimtas
I
tė laiškų. Dėkoja už sveikini džiurijos vyresnybė palinosa.“Paštininkas.” Laikraštį re
MACIJŲ
ševikų kariuomenė atšaukta
ARTI PENKI BILIŪNAI
f
Negras,
kurs
anų
vakarų
Imus ir brangintinas dovanas. vo visus rusus komunistus, iš
daguos pašto valdininkas Tuiš Mandžiūrijos. Bet bolševi
GERINIMAMS
ėmus 12 kriminalistų. Didžiu i Aleksote ties Linksmakalnio binois Central stoty, 85 gat., nias>
“R.”
kai sukurstė mongolus briauAVASHINGTON, saus. 5.— BUS STATOMA DIDELĖ ma paliuosuotų atgaus dar kalnu, ant1, telefono vielų ras- užpuolė vienų mergaitę, poli
tis į Mančuli.
bus ant Rytinio geležinkelio. ta užkabinta komunistinė vė- cijos susektas ir suimtus.
KATEDRA
PINIGŲ KURSAS
Iš Baltųjų Rūmų paskelbta,
Mandžiūrijos gubernatorius kft(1 prezidento Hooverio užTai
Alex
Ganės,
25
m.
liava. Prie trikotažo dirbtu
L/JNDONAS, saus. 4. —
mongolų sulaikymui pasiuntė simojimas šįmet šaly palaikv- Artimiausiuoju laiku LiverLietuvos 109 litų .. $10.00
AVASHINGTON, saus. 5.— vės rasta išbarstytų kom. pro
kareivių brigadų.
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87
“R.” žmogžudė nepaliuosuojama.
ti gerbūvį duoda gražių sek- pooly bus statoma katalikų Po buvusių prezidento rinki klamacijų.
Mrs. Florence Leeney, kuri
Franeijos 100 frankų 3.93
mių. Prezidentas gavęs užtik katedra. Architektas Sir Ed- mų, kaip sužinota, republiko
2 ŽUVO GAISRE
Belgijos 100 belgų
13.98
Prof. Jurgutis, pradėjęs ak anądien nušovė savo vyrų, iš
rinimo, kad statybai ir įvai-pvnrd Lutvens praneša, kad nų partijos ižde pasilikę 136,Italijos 100 lirų
5.23
NEW YORK, saus. 4. — riems gerinimams šaly šįmet katedra bus toli didesnė už 363 dolerių perviršio, gi de- tyviai dirbti valstybės tary kaJėjimoi nepaliuosnojama. Ji
Šveicarijos 100 frankų 19.38
Marguery viešbučio rusi nose būsią panaudota arti penki Šv. Pauliaus katedrą Londd* mdktatų partija turi 449,686 boje, universitete beeina an kaltinama pirmojo laipsnio
Vokietijos
100 markių 23^1
traeiles pareigas.
“R.” žmogžudystėje.
dolerine skolų.
ne.
kilo gaisras. Žuvo 2 asmeniu. bilionai dolerių.
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‘DRAUGAS’
KjUNA:

PBBMniCBRATOa
Metama — H.M. Pri
ori Matų —
Tnma Mtaeduaa «— M-M. Vienam
■teorini — 7 ta. Europoje — Metama |7.»*. Paari Mo
ti — M-M, Kopija .Ho,
Bondnularblama Ir koreaponOentoma raitų
■ria, jei neprašoma tai padaryti Ir ntprlrinnSlama

Nevv Yorko apylinkių katalikų veikėjai galė
tų šiuo labai svarbiu reikalu pasitarti.
šia klausimas yra taip svarbus, kad jūs
visai mūsų visuomenei privalėtų rūpėti. Pir

Pirmadienis,

OS!

Sausis

G,

1930
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SVEIKINA AMERIKOS
LIETUVIUS

POLITIKAI RUSUOS
KENTĖTOJAI.

ir dantys. Kaliniai laimėjo.
Surgyba išžudyta. Bet ir pen
kiolika kalinių gulėjo sunkiai
sužeistų. 45 sveiki kaliniai nuo
“Nužudykite mus čia, bet
BeCaktarloa priima — nuo
IU 1»:M vaL
sargybos lavonų nutraukė dra
NUNCIJAUS LIETUVAI ŽODIS,
nesiųskite atgal j kalėjimų,
bužius, avalines ir paėmė
ilblmų kainos pririuafiluMt
kur jie mus žudys lėtai’’.
atlikusi maistų. Palikę sužeis
HfrnlMmnT sakančiai pienei priimnini iH Q
Sąryšy su tautininkų puolimu Lietuvos
Taip griežtai pareiškė aš
vaL po piet
episkopato, norint žeminti jo autoritetu, A- tuoniolika Rusijos kalinių, tuosius leidosi Suomijos pu
paštaliakoji Nuneijatūra per Eitų pareiškė: pabėgusių iš Soloveckio kalė sėn. Jų tarpe buvo vienus
“Vienam diųpraščių šiomis dienomis pa jimo ir nuvykusių j Suomijų. inteligentas, kurs sutiko jiems
“DRAUGAS1
skelbus tarp kita ko priešingų Katalikų Baž Tš kalėjimo į Suomijų ledu vadovauti toje pavojingoje
nyčios mokslui minčių Alei vyskupų teisių ir ir per miškus sniegu jiems kelionėje. Tas vyras nakčia
LITHUANIAN DAILY FBIEND
pareigų jų vyskupavimo srityje ir be to pa vykti ėmė dvi savaiti. Suomių vadovavosi žvaigždėmis. Pra
PuBUahed Daily, Ezcept Bnoday.
ėjus savaitės kelionei kalinių
aJMCMTOOIri! Ona Tear —
Btz Montha darius neteisingų priekaištų patiems vysk u
pasienio sargyba juos sulai
m t&M. Tbree Montha — M.M. One Montb — Vie.
grupė pasidalino pusiau, nes
— Ona Tear — »7.H, 81z Monthe — H.M, pams, Apaštališkasis Nuncijus, apie kurio pa- kė. Bet kada nelaimingi nupa
— .Me.
1 eigas minėtame dienraštyje taip pat netik sakojo pergyventas baisenybes kilo ginčų, kad ne ton pusėn
ln "DHAJJOAJB" brlase beri
sliai kalbama, atsiklaustas dėl šių dalykų pa ir kada .pasirodė, kad jie iš keliaujama. Kitai savaitei pra
an application.
ėjus mažesnioji dalis — 18
Didžiai gerb. kun. prof. Prancis.
••DRAUGAS” 2334 So. Oakley Av% Chioago. reiškė, kad patys vyskupai žino savo teises ir badėję, apdriskę, sustingę ir
pareigas, kad jis negali jų teisių varžyti ir didžiumos tik vieni grobai, vyrų, pasiekė Suomijos pa
kus Būdys, Marijonų Kongregacijos
kad jų 'pačių dalykas ieškoti priemonių, kaip negrąžino jų atgal. Tuojaus sienį. Didesniosios grupės li
Generolas, iš Romos prisiuntė ma
tinkamiau reikėtų reaguoti prieš platinamas pranešta vyriausybei, kuri li- kimas nežinomas.
lonų pasveikinimų Amerikos lietu
kai kada per laikraščius klaidas, kad gėliau gį tolesnio išsprendimo leido Vienas pabėgusių kalin/ų,
viams :
apsaugotų savo tinkinciuosius nuo dvasinių kaliniams pasilikti Suomijoje, suomis Scbonen, kurio tėvf
“Nors iš Europos sunku nutai
GARSUI IŠSIKĖLUS.
nuostolių. ’
į j| jų patirta, kad Solovee- Soloveckio kalėjime mirę.
kyti pasveikinimus į Amerikų, ta
štai kų pasakojo apie kalėji
Tai yra atsakymas į tautininkų organo.kio kalėjime, šiaurinėj Rusičiau besiartinant Kalėdoms prašau
L. B. K. S. A. nariai savo organo “Gar “Liet. Aido” užsipuldinėjimus,
Ijoj, yra 45,000 kalinių, dau- mo sargų žiaurybes:
priimti ir visiems Amerikos lietu
Tarp kalinių kalėjime ouse” šių metų i numerio susilauks iš AVilkes
-------- —
giausia politinių, ty. tų, kurie
viams patiekti mano geriausius lin
vo apie 100 žmonių religinė
Barre, Pk., kur jisai yra perkeliamas. Suspriešingi bolševikų valdžiai.
kėjimus netiktai Kalėdų Švenčių ir
SMETONA ATSAKO VOLDEMARUI.
grupė. Kalėjimo viršaičiai jų
mo centro raštinė jau kelinti metai, kai iš
Tų kalinių tarpe yra apie 1,Naujųjų Metų, bet apskritai visos
baisiai nekentė. Juos visaip
Brooklyno iškelta.
000 moterų.
ateities. Meldžiu Kūdikėlį Jėzų, kad
A. Smetona, dabartinis Lietuvos' prezi
spaudė ir persekiojo. Kadan
Mūsų skaitytojai savo laiku buvo pa
Kaip greit kalinys pristatolaimintų jūsų darbų, kad daugintų
informuoti delko Sus-mo centras ir jo orga dentas, gruodžio 17 d. kalbėjo karininkams, 'mas į kalėjimų, nuo jo atima gi tuo budu tų kalinių dvasia
jūsų naudų, kad linksmintų jūsų
nas “Garsas ” iškelta iš Brooklyno. To čia paliesdamas kai kuriuos valstybės reikalus. mi visi daiktai, jei kokius tu nepalaužta, tad jie visi pa
širdis, o Švenčiausiųjų Motinėlę pra
mes nemanome kartoti. Tačiau nebus pro ša Jisai prisiminė apie fašizmų, apie kariuome ri. Namiškiai kaliniams daž- šaukti kalėjimo teisman, ap
šau laikyti jūs nuolatinėje globoje ir
lį priminti tų skaudų faktų, kad “Garsui” nę ir politikų, apie gruodžio 17 d. 'pervartų,1 ! nai siunčia maisto siunti kaltinti “maištuose” ir pa
saugoti nuo nelaimių, nuo ligų ir
išsikėlus j Pennsylvanių, didelis lietuvių cen apie konstitucijos dėsnių įgyvendinimų ir a- niais. Bet to visa kaliniai ne smerkti mirti.
vargų, mio viso kas bloga. Negaliu
tras — Brooklynas su savo plačiomis lietu pie atskiro asmens vaidmenį valstybės gyve gauna. Kalėjimų saugoja du Visi jie išvesti į kalėjimo
būti jūsų tarpe, tai nors laišku pa
viais apgyventomis apylinkėmis, daugybė pa nime. Paskutinįjį klausimų iškeldamas p. tūkstančiu policijos agentų, apylinkę ir liepta jšsikasti
reiškiu tuos jausmus, kuriuos nuo
rapijų, lieka be katalikiško laikraščio. Iš Smetona, matomai, norėjo atsakyti p. A’oide- kurių brutalumas ir žiaurumas duobes. Kada tas atlikta, jie
latai turiu širdyje. Šventės dumia
AVilkes Barrio išeinantis laikraštis didžiojo marui, kuris serga manija, kad be jo valsty tiesiog neaprašomas. Į kalė ms surištos rankos ir kojos.
tik progos tai nuotaikai pareikšti.
Nevv Yorko ir apylinkių lietuvių katalikų vi bė jokiu būdu negalės išsilaikyti. Jisai sa jimo pusę nuolat atsukta ka- (Paskui gulintiems rankos ir
Pasivesdamas Jūsų maldoms su di
ko:
kojos nukapotos ir jie patys
suomenės nepatenkins.
nuolė, kad numalšinti galimus
dele pagarba ir meile liekuosi visiš
„„nuima,. Be to. uos •į duobes suversti. .Sargyba pa
Tų apylinkių katalikai t^^labifi gerai «. “šitaip į .»«ioa litenri* tfetguri
kai Jums atsidavęs tarnas Kristuje.
lei
duobes
pasiliko,
kol
tie
nnt,
t.
y.
re.,„ant
jos
pKtojun*
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supranta. Del to .jie iš savo pusės visk
Kun. Pranciškus Būdys, M. I. C.
kaliniai
didžiausiuose
kentė

gyvenimo
dėsniais,
žinoma,
negalima
viską
rė, kad “Garsų” Brooklyne sulaikius. O da
vai, iš kurių kanuolių vamz
jimuose mirė.
su
atskirais
asmenimis
rišti,
ir
aš
bijau,
kad
bar jie, be abejo, galvoja, kad kitų katali
džiai atsukti į kalėjimų.
fotografavime krutamųjų pa- jį perskaityti, jog įteiktame
kiškų laikraštį išleidus. Kiek žinoma, ir ko mūsų politikos vyrai, mūsų valstybės žmonės
Štai kaip kaliniams pavyko
lam žmogeliui ryšulėly esu
veikslų.
KVIB6IA P. J. MILIŲ.
misija tam tikslui yra sudaryta. Ar komisijai ir dabar ir ateityje nerištų mūsų krašto liMes amerikiečiai nekantriai 10,000 litų, kuriuos jis turis
pavyks šiuo reikalu kų nors teigiamo padaa. Į kimo su savo likimu. — “Manęs nėra, tai į Kelio’ <legin,tvs lalinių dirmieji, be abejo, privalo atsiliepti patys Nevv
Yorko veikėjai.

ryti, ar ne, mes apie tai nežinome. Tik vie
nas dalykas šiandien yra aiškus, kad pradė
ti leisti visai naujų laikraštį, neturint jokios
pastovios organizacijos užpakaly, yra labai
sunkus darbas. Keikia gana didelės pinigų
sumos, tinkamų darbininkų ir t. t.
Rodos, kad užpernai L. A’yčių seime bu
vo iškeltas klausimas, kad, jei “Garsas” iš
Brooklyno išsikels, kelti ten “Vytį”. Šis
klausimas, mūsų nusimanymu, visiškai svars
tytinas. “Vytis” galėtų virsti savaitiniu laik
raščiu ir jis nevien jaunimo, bet ir bendrai,
visuomenės rekalus galėtų riipnti. L, Vyčių
organizacijai iš to didelė būtų nauda.
Mums rodos, kad L. Vyčių centras ir

PASLAPTINGA ISTORIJA.
(Pabaiga)
I
Nu, Steponus girdi, o pats nusigan
do: mano plėšikai. Paskui sužinojo mano
balsų ir vienmarškinis atidaro, — dreba
visas... čia jau man nėra laiko bartis, o
tiktai sakau jam: užžiebk greičiau žibu
rį, riš sužeistas. “Kas gi tamstų sužeidė?”
— klausia, o Įiats divba — Ne tavo daly
kas, sakau. Duok koks (miklius senas skar
malas, kraujų sustabdyti reikia. Na, už
žiebė jis lennpų ir savo švarius marški
nius, baltus, į šmotelius suplėšė. Ir gerai
užrišo man žaizdų, kuopos feldšeriu ka
daise jis buvo. Kųgi tamstos manote, pas
kui visų mėnesi neužgijo, ir operacijų te
ko daryti, — daktaras šukes ėmė laukan.
Štai ir dabar dar ženklas yru...
Sargas nutilo, atitruukė rankogalį ir
parodė man tlešinėje rankoje du melsvus
randus. Paskui ta pačia ranka pripylė
lauš ir man ir sau ir daugiau neberodė
ro papasakoti.

viskas griūva, viskas dingsta”. - Ne, kiek- ,)0

naQ paties

D. L. K. Vytauto 500 me
vienas turi taip sakyti: nedings, n.ano vietoj • kal.jim() tlink|uotos sa,.gyl)os tų sukaktuvių iškilmių rengi
bus kitas ir tas mokės tas pareigas eiti ne Tlw|au
Kai-kuriems kali mo komitetas, Kaune, kvie
blogiau, kaip aš! Mūsų, politikų, pareiga yra' niams nuo sargybos teko nu- čia p. Jonų K. Milių fotogra
išauklėti žmones, kad jie dar geriau mokėtų ' girsti, kad nuo tos vietos ne-ffuot tas retas iškilmes.
valstybės reikalus vesti, negu mes mokame”. toliausia
~ ..
Ponas J. K. Milius oficialiai
’
toliausia yra Suomijos paTaip, bet, mums rodos, jau laikas ir p. sienis. Kertant medžius kaliT pakviestas minėto komiteto
Smetonai mesti į šalį savo keistų, panašų į niai tuojaus pasikeitė ininti- (j kuri įeina inteligentų ir įA’oldemaro, nusistatymų, kad jei ne Smetonų mįs pulti sargybų ir pabėgti, žymiausių Lietuvos veikėjų
šeimyna, Lietuva būtų pražuvusi.
Kalinių svarbiausi ginklai bu didelis skaičius), kad atvykęs
Būtų ue pro šalį visiems tautininkų šu- r<> kirviai ir kuolai. Staiga ateinančių vasarų Lietuvon folams pasigydyti nuo manijos, kad jie tai tik užpulta sargyba negavo pro tografnotų busimas iškilmes,
tai pašaukti yra tautos ir valstybės variais, gos panaudoti savo ginklų, Tai didelis pripažinimas iš
o kitų vieta jiems aklai tarnauti, neturint jo- Kilo kruvina kova, kurioje Lietuvos pusės p. Miliaus
kio balso prie valstybės tvarkymo.
panaudota kirviai, kurnštys gabumų ir jojo nusimanymo
.----

Tuomėl aš, kaip galima delikatiškiau, tariau:
— Štai tamsta buvai taip geras,
kad žadėjai man ipapasukoti vienų iš mis
tiškų atsitikimų tamstos gyvenime, bet
ligi šio laiko aš, tiesų pasakius, grynai
mistiško nieko (iar negirdėjau.
— Kaip tamsta pasakei? — sumur
inėjo jis.
— Aš sakau, kad aš norėjau grynos
mistikos...
— Atsiprašau, kų tus žodis, tiesų pa
sakius, reiškia?
Man pasidarė aišku, kud laikas su
gaištas, ir, kad baigti tų pasikalbėjimų,
aš atsakiau:
— Reiškia, bendrai kus nors įdomu...
— O argi tas neįdomu, kaip rankų įsipioviau? Ko-gi tamsta norėjai; kad aš
visai bučiau susižalojęs, kojos būčiau nu
stojęs, snukį būčiau susitėškęs, pilvų pcrsiskrodęs! Tuoniet būtų mistiška?
— Ne, ne... žinoma, ir tas jun labai
įdomu...
Kr.' mes ėjome iš tų svetingų namų,

lauksime p. Miliaus Amerikon įteikti vienam asmeniui.

atvežant rudeniop tų iškilmių
vaizdus.

Rap.

— Kaip gerai, kad aš tams
tų sutikau! — tarė praeivis,

— tas laiškas man adresuo
tas ir aš jį paimsiu.
-- Gerai, — tarė žmogelis,
— bet man buvo pažadėta už
J tai 100 litų.
Praeivis mielu noru davė
Apsigavo.
Prastai apsivilkęs žmogelis 100 litų ir tasai nuėjo savo
tartum ko ieškojo vaikščioda- keliu. Atplėšęs įteikto ryšulėmas didmiesčio gatvėmis. A’ie- lio antspaudą — nieko neranas praeivis, pamatęs ji pasi- do.
Norėflamas apgauti — pats
klausė, ko jisai ieško. Žmogelis parodė laiškeli, ir paprašė apsigavo.

JUOKIS, JEI JUOKINGA.

aš galvojau: “žinoma, pikta, o vis tiktai ) ’ — Na tai žinok: dabar esi jau mano progos mano kitiems jūrininkams pasi
į jūrininkas. Aha, kaip tavo vaidas?” pa juokti iš Hilko. Ypačiai gerai mokėjo
tema vra“...
Kilko įgelti vairininkas, airis Kartas. Ta
klausiau.
Iš Boriso J^azarevskio —
čiau llilko į šias savo draugų pašaipas
— Kitko, — atsakė negras.
Leonas Vitkauskas.
Ir nuo to laiko negras Kilko tarna nekreipdavo nė mažiausio dėmesio. Bent
vo jūrininku mano “.Žuvėdroje”. Reikia taip atrodydavo. Nes juk negulėjo Kilko
A. Alvortas.
pasakyti, kad jis savo pareigas ėjo la praleisti taip nejučiomis šiuos kartais net
bai sųžiningai, gyveno labai dorai ir šiais aštrius ir karčius pašiepimus. Bet vistik
dalykais jis įgijo visų jūrininkų pagar jis buvo tokios kilnios dvasios, kad nie
bų. Be to, jis buvo dar uolus katalikas. kam už tat nekeršijo ir nepyko.
«/J
Po dviejų metų nuo Kilko įstojimo
Būdavo, vos sustos škuna, kur prie uos
Tai buvo tvirtas ir puikus negras. to ir Kilko vos spės atlikti savo darbus į mano škūnų, plaukėme mes iš vienos
Pasiėmiau aš jį į savo škunų (laivų) — žiūrėk, jau ir eina į miestų dairyda Bermudų salos į Haiti. Diena buvo gra
“Žuvėdrų“, kui prieš aštuonerius metus mosi, be nepamatys kur nors bažnyčios. ži, vėjas palankus ir mes tikėjomėsi šios
buvau Nevv Orleane. Jis tada atėjo į ma Radęs bažnyčių, Kilko tuojau visiškai su- dienos vakarų pasiekti Haiti. Tik, štai, ano Skūnų ulkanas, apdriskęs ir paprašė sisagstydavo, apsitvarkydavo ir eidavo pie pirmų valanda, imi piet, dangus apsi
duoti jam kokio nors darbo. Aš tada rainiui, iškilmiai, tartum kareivis parado traukė juodais debesimis; vėjas visai nus
metu. Jėjęs į bažnyčių, dievobaimingai tojo pūtęs. Supratom, knd kils audra.
jam pasakiau:
— Apsibusi būti šioje škūnoj jūrinin persižegnodavo švęstu vandeniu ir čia Tuojau įsakiau nuimti visas būręs ir pasi
ku? Apsibusi kasdien šimtų kartų put atsiklaupęs pasimelzdavo tyliai ke ruošti sutikti audrų. Jūrininkai sųžinin
liolika minučių. Po to .jis atsikeldavo ir gai vykik" mano įsakymus, nes jautė, kad
karstytis po stiebus, po rėjas?”
— O, pone! žinau, had jūrininko gy švęstu vandeniu persižegnojęs vėl taip nuo jų darbo priklauso mūsų visų gyvy
venimas nėra lengvus. Bet vargai manęs ramiai bei iškilmiai išeidavo iš bažnyčios bė.
nebaido. By tik aš nebūsiu alkanas!” — ir grįždavo į škūnų.
(Bus daugiuu)
Šis jo pamaldumus davė nemaža *
ramiai atsakė negrus.

NE6RAS HILKO.-;

Pirmadienis,

DRAUGAS

Sausis 6, 1920

VYTAUTAS BAŽNYČIŲ STATYTOJAS

Žinoma, valstybės

ir Bažny- pie 4 ha., pušyno. Toje sana- mos didesnę pinigų sumų ir daryt operacija. Ligos forma .das sėdi ant suolo su lėkšte,

čios didvyriai puikiau laido
jami, negu zitietės, mat tur
Dauguma žemaičių, alsiža- ilgiau būtų klaidžioje tų kruš- tingesnė visuomenė juos lydi.
dėję senųjų dievų, per krikštų]tų žmonės pagonybės tamso- Reikia tik pamatyti, kaip ziliko Katalikų Bažnyčios na- je, deginę Perkūnui aukas, tietė laidojama ir bus kuo nuriais — tikrojo Dievo garbin klausę iš savo tarpo išrinktų sistebėti. Kiną visa minia mer
tojais. Tik visa bėda, kad ne kunigų — vaidilų ir kūrenę gairių eilėmis išsirikiavusių,
turėjo kur Jo garbinti, neturė vėl uždegtų Palangoje ir ant, baltoinis skarelėmis apsigobujo bažnyčių. O jos buvo taip Darbėnų kalno šventųjų ugnį. sios paskui karstų. Vėliavas,
labai reikalingos. Juk žmonės, Aukščiau minėtas vyskupas žibintuvus, kryžių neša pa
taip skubiai apkrikštyti, te Merkelis Giedraitis pasiuntė čios draugininkės. Yra ir sa
turėjo tik labai menkuti su pirmiau vienų kunigų, o pas vi kapai gražiai aprėdyti. Ten
pratimų apie katalikų tikėji kui du vienuoliu jėzuitu, Mo laidojama tik zitietės.
mo tiesas. Teisybę sakant, tieji) Baiminu ir Merkelį Dau Kų Draugija turi:
ir negalima reikalauti, per gėlų, kad jie juos krikštytų 1. Kaune turi keturius mū
taip trumpų laikų ir tokių ir mokytų tikrojo tikėjimo ro namus: viename yra įreng
daugybę žmonių mokant, ge tiesų. Dalykai pagerėjo, kai ta Draugijos ligoninė, antra
resnio išmokymo. Jei ne Vy kiek vėliau Simonas Voina me be vietos esančioms apgy
tauto duosni ranka, ir jo pas Gargžduose ir Palangoje, o J. vendinti, trečiame skalbykla
tatytos bažnyčios, gal ir vėl K. Kotkevičius Skuode baž ir valgyklos. Be to, mūro
būtų kalnuose suliepsnojusi nyčias pastatė. Taip išlengvo tame 4 aukštais
viešbutis
šventoji ugnis, kurių senojo ir tų apylinkių supagonėję, ir valgyklas. Be to, mūro
tikėjimo kunigai vis dar slė ar jau visai pagonys, žemai tvartai ir daržinės, kur laiko
pė neįžengiamose giriose ar čiai virto gerais katalikais.
ma 25 kiaulės, 3 arkliai, 5
pelkėse. Kokios didelės svar Dabar, manau, bus jau vi karvės. Draugija turi skalby
bos turėjo bažnyčia apylinkės sai aišku, kiek gera padarė klų su 5 kontorais ir cheminio
gyventojams, rodo tai, kad Vytautas Didysis, pastatyda rūbų valymo Įstaigų, 3 val
kur tik jų trūko, ten tik la mas savo lėšomis tokį didelį gyklas, 2 viešbučiu. Tos įs
bai vėlai žmonės atsižadėjo skaičių bažnyčių.
taigos pirmiau duodavo dides
senojo ir pažino tikrųjį tikėji
nį pelnų, dabar dėl įsisteigu
mų. Taip, 1523 metais Vilniaus Čia žemiau paduodu jo pas sių mieste daug panašių iš
vyskupas .Jonas lankydamas tatytų bažnyčių sųrašų, toli taigi) mūsiškės duoda maržesPakuršės gyventojus, patėmi-'#razu nepilnų, kui ir kada jas nį pelnų. Draugija turi prie
jo, kad jie jokio supratimo ne- į stato, dabai tinęs
Lietuvos savo ligoninės koplyčių, kur
turi apie tikėjimo tiesas. Prie- į ™lstybės plote,
išskiriant laikomas yra Švenč. Sakra
žastią ta, kad tame krašte ne- ' dniaus kraštų.
mentas. Nuolatinis Draugijos
buvo bažnyčių. Tik vėliau čia Vienais 1416 metais jo lė kapelionas čia laiko kasdien
buvo pastatytos Joniškyje, šomis buvo pastatytos šios šv. Mišias ir aprūpina ligones
bažnyčios: Airiogalos, Kalti Šv. Sakramentais. Draugija
Lygumuose, Žagarėje.
nėnų.
Kelmės, Krekenavos, turi koperatyvų “Bitelė” iš
Tas pats buvo ir su žemai
čiais. Kur tik nebuvo bažnyčių Kražių, Luokės, Varnių šv. dviejų krautuvėlių. Jos, kad
ir kunigų, ten net IG-me am Aleksandro, Viduklės ir, ro ir neduoda didelio pelno, ta
žiuje žmonės dar tebebuvo pa dos, Betygalos. Aukštaitijoje: čiau pačios išsilaiko ir kelios
gonys, ar vėl jais liko, vos tik Vilniuje šv. Onos (atminimui draugininkės mergaitės iš TO
klaidžiatikiai liuteronai pra savo žmonos), Kaune vienuo pragyvena.
dėjo kitaip mokyti, negu lig liams pranciškonams bažny 2. Kretkampyje už 33 kilo
šiol kurtais girdėjo. Nebežino čių ir, gal būt, vienuolynų, metrų nuo Kauno ant Nemuno
dami kaip tikėti, vėl ėmė gar Katedrų. 1 tonoje paprastų pa kranto gražiame pušynėlyje ybinti senuosius dievus, ypač rapi.jinę. Jo lėšomis, rodos bu ra Įsteigta sanatorija suside
žemaičiai vakariečiai. Mat dar vo dar pastatytos ir šios baž- danti iš dviejų medinių natada, kur šiandie miesteliai njčios: Kernavės, Pabaisko, j nnj Draugijai priklauso tos
Palanga, Darbėnai, Laukžemis, Perlojos. Daugų, Dubingh), steb€tinai
vietelės a.
Kretinga, Salantai, Kartena, Darsūniškiu, Veliuonos. Nors
I
Plungė, nebuvo nė vienos baž neliko užrašų, bet, rodos, Vy
nyčios. Kad ne uolus vyskupas tautas yra aprūpinęs daugelį
Merkelis Giedraitis, gal dar bažnvčiu turtais ir žeme.

tori joje laikomi yra ligoniai i už tąją sumą galima gražiai, gana sunki, bet tikimės kad, io kinietis perka iš jo obuopagylantieji, reikalingi poil-J esant Draugijos globoje pra esnnt Kaune geriems chirur lius.
sto. Vasarų Kretkampyje gy-1 gyventi. Kas iš mergaičių A- gams, pavyks jų likviduoti, be
vena apie 30-40 drauginin- merikoje gyvenančių- norėtų didesnių komplikacijų.
Vis
PILNAS EGZAMINAS
kių. Sanatorija turi koplyčių, prie Šv. Zitos Dr. prisirašyti įdelto mėnesį arba ir daugiau
15.00 TIKTAI >6.00
kur kunigai mišias laiko.
ir apie prisirašymo
sąlygas dar teks pasirgt.”
BPECIALHT1B
i<1 nenusiminkit, bet eikit
Dvasios reikalams aprūpinti smulkiau sužinoti, tai tesiVisos jų pažinusios, ypač put%tikrą
specialistą, ne pu koki
be nuolatinio kunigo prie li keipia į Draugijos pirminin sųjungietės, reiškiame mūsų nepetyrėlt. Tikru specialistu, Ar
ba profesorius, neklaus Jūsų ku
goninės, tik ligonių reikalams ką šiuo adresu: Lituania, Kau mylimai ir simpatingai p. jaus
kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys
po pilno liegaamlaprūpinti skirto, yra kviečia nas, Bazilika, Kan. P. Doge Pikčilingienei gilios užuojau nartmo. pata.
Jųe sutaupysit laiką lr
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
M. P.
mi kunigai ir pasauliečiui lis.
tos ir greitai pasveikti.
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad
inteligentai
su paskaitomis
Duok Dieve, kad brangi lie neturi reikalingo patyrimo, su
žmogaus kenksmingumų.
per susirinkimus, kurie daro SUNKIAI SERGA P. F.
Lietuvos moterų darbuotoja rėdymui
Mano Kadlo — Bccpe — Raggt
mi maždaug kartų į dvi sa
PIKČILINGIENĖ.
kogreičiausiai sustiprėtų if X-Ray Roentgeno Aparatu lr vlsižkaa baktarlologlikas egaamlnavaites. Bažnyčios šventėse ir
atgautų .jaunas jėgas.
vlmaa kraujo atidengs man Jūsų
tikras negeroves, ir Jeigu aA pa
iškilmėse zitietės visados pir Nesenai Amerikoje lankiu
imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata
Ir
gyvumu sugryž Jums taip kaip
mų užima vietų.
sis Katalikų Moterų atstovė
Mus užpuolė didelė audra. buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
Amerikoje
gyvenančioms p. E. Pikčilingienė
sunkiai Putodamos bangos plovė laivo ilgų skilvio, žarnų. Inkstų, odos.
kraujo, nervų. Širdies, renmatlalietuvaitėms katalikėms, jau serga apendecitu. .Josios vy padangtę. Paskui laivų sekė mo. kirminų, uždegimo Urnų, sil
nebegalinčioms
dirbti, arba ras, teisėjas .Jonas Pikčilin- didžiulis ryklys. Staiga banga pnų plaučių, arba Jeigu turit ko
kią
užslsenėjuslą.
(atkerėjusią,
dar įr galinčioms, bet jau ge gis, rašo, štai, kų: “Mano nuplovė jūron žydų. Ryklys chronišką ligą, kuri nepasddavė
net gabiam Šeimynos gydytojui,
rokai nusidirbusioms patar žmona sunkiai serga jau nuo tuoj jį prarijo. Toliau banga neatldėlloklt neatėie pas mane.
DB. J. E. ZAREMBA
čiau įsirašyti į Šv. Zitos Dr- lapkričio mėn. pradžios. Su nušlavė suolų su lėkšte obuo
HPECIALI8TAB
ją. Amerikoje neuždirbant su sirgo apendecitu, po poros sa lių ir vienų kinietį. Ryklys, ir
Inėjlmas Rūmas llli
taupytas kapitalas greit iš vaičių buvo besitaisanti, pas- tai prarijęs išputo. Kuomet M W. JACKSON BOULEVARD
Arti SUte Gatvės
nyksta. Lietuvoje gi prisira kui vėl atkrito ir dabar da Į ji, audrai nurimus, ištraukėm Ofiso Valandos: Nuo lt ryto iki
oo pietų. Vakarais nuo I Iki T
šiusios prie Šv. Zitos Draugi tebeguli lovoje. Laukiam kol į krantų ir prapiovėni pilvų, ’ Nedėliomis
nuo IS ryto Iki 1
po pietų.
jos gali apsigyventi įnešda- kiek sustiprės ir paskui reiks spėkit, kų radom? Ugi... žy
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Feenštaiint

KAS TAI PER DRAUGIJA LIETUVOJE KAUNE, KU
RI VADINASI ŠV. ZITOS DRAUGIJA.
Kas nežino, kaip sunki yra veno Draugijoje, kaip pavyz
padėtis tarnaitės ir darbinin džiui Konstancija Žilytė, Ale
kės, kada ji atsiskirdama nuo na Adomaitė, Rozalija Norkiusavo tėvelių ir globėjų paten tė.
Kų Draugija duoda: be vieka miestan. Čia ir jos dvasiai
ir jos kūnui gręsia daug pa- 1°s esančioms duoda butų,
vojų. Mergaitės patekusios kuru ii' šviesų. Malonu yra
miestan dažnai patenka į dva įmatyti, kaip zitiete būdama
sios ir kūno vergovę. Senat-! atstatyta nuo vietos arba pa- i
vės sulaukusi tarnaitė ir dar-įti nuo Jos pasišalinusi, pasi-į
bininkė dar didesnį vargų pa ėmusi vežėjų, arba ant kupri- Į
nės užsidėjusi savo mantų —
mato.
1997 metais įsikūrė Kaune ryšulį su daiktais mauna j j
T>raugija, kurios tikslas glo savo karalystę — Seimo g.
boti lietuvaites katalikes tar Nr. 8, kur yra zitiečių namai.
naites ir darbininkes. Toji dr- Apsirgus draugininke gau
ja pasivadino vardu Šv. Zi na: butų, kuru, šviesų, valgį,
tos Draugija, tai yra mergai patarnavimą, gydytojo prie
tės Zitos vardu, kuri tarnau žiūrų ir gydymų, seselės prie- 1
dama visų amžių pas ponus žiūrų, vaistus — visa tai gau- Į
Italijoje prie miestelio Luką na dovanai — nemokamai. Pa J
vedė šventų gyvenimų ir Baž gijusi, kol dar nėra sustiprė- .
nyčios tapo pakelta į šventų jusi vasaros metu gali pava- i
jų eiles. Šįmet 1929 ni. suei žinoti į Draugijos išlaikomų į
na 22 metai, kaip gyvuoja kurortų — sanatorijų Kret- j
Kaune Šv. Zitos Draugija. kampyje ant Nemuno kranto
Prie Draugijos priklauso apie už 33 kilometrų nuo Kauno. !
1,000 narių. Yra mergaičių ir Susisiekimas su kurortu gar
iš Amerik. prie mūsų draugi laiviu Nemunu. Numirusį sa- I
jos prisirašiusių. Kai kurios vo narį Draugija gražiai palai
gyvena Amerikoje. Kai kurios doja. Niekas taip gražiai negrįžo iš Amerikos ir apsigy- laidojasi Kaune, kaip zitietės. !

Sekmadienyje,
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‘Pirmadienis, Sausis C, 1930

DRAUGAS

gus einu. Apie p-lę Monikų ir tuo pastatysianti naujų re- daug iwrų, kurios kai kuriose menės kareiviai. Tačiau, veik kių — apie 2t> tūkstančius li
vietose vieni nejunta sužeidi visi jie, ypač anglai, nelabai, tų.
nėr reikulo daug rašyti. Jinai kordų.
(“M. R.”).
visuomenei gerai žinoma, tai, Savininkas gauna per me mų; bet jis negalėjo pasakyti yra linkę atlikti tėvų parei
turbūt, įžymiausia čia gimusi tus iš jos gryno pelno apie- ar pirklio skutama silkė iš gas — maitinti ir užlaikyti
ir augusi lietuvaitė amerikie 50 litų. Greitu laiku jis mano tikrųjų nieko nejuto. Byla savo vaikus. Del to paskutiniu
Tiktai maži.
j laiku Anglijos tekūnai gauna Vienas sostinės ponas, besi
tė. Jinai pravedė raštinin likti turtuoliu, nes laiko apie taip ir liko neišspręsta.
.
I daugybę skundų iš suviliotų lankydamas po valsčius, mė
kėms kelių’ Centralinėse drau 200 vištų ir kiekviena per
gijose, taip Moterų Sąjungoje, metus padeda mažiausia po Pareinio okunantu nalaikai. . Vokietijos merginų, kurios go klausinėti vietos žmonių,
kaip ir šv. Kazimiero Akade 200 kiaušinių.
Em.„t Ver^fe taikos 5U.l^kalauja prde.st, jK.,„s uU-|kul.ie B žyBlesniyj#
Lietuvos ūkininkams reikė
mijos Rėmėjų Dr-joje. O visi
pran-!‘UeBtU* Va‘kŲ lslaik^nUL
Į jų valščiuje gimę. Taip ir
tartimi, sųjungininkų
žinome, kad pirmieji darbuo tų irgi surūpinti vištomis.
eūzų, anglų ir belgų — ka-1 Kadangi, einant Vokietijos klausia valsčiaus viršaičio:
P.
tojai, organizacijų tvėrėjai įO ar jūsų valsčiuje gimė
nuomonės okupavo vakarų įstatymais, tėvo pamestų pasirašė istorijon ir jų nuopelnui
Vokietijos dalį — Pareinio vainikį kūdikė turi išlaikyti (koks nors didelis žmogus f
niekas nuo jų atimti negali.
Ar silkės jaučia?
tai,
vokiečių — Ne ponuli, aš jau tris
provincijų. Okupuotas kraštas savivaldybė,
Kadangi A. R. D. narių va- Į
apskaitliavimu, dešimts metų čia viršaitis,
Vakarų Europoje aštriai buvo paskirstytas į tris zonas laikraščių
jus pratęstas iki 11 Seimui/
baudžiami gyvulių kankinto (juostas), kurių paskutinė tu kiekvieno anglų palikto kūdi bet per tų laikų gimdavo tik
tai mūsų skyriaus darbuoto
jai. Neseniai Olandijos mies rėjo būti apleista 1935 metais. kio užauginimas kabiuosius maži, — rūpestingai atsakė
jos žada varyti darbų toliau.
čiuko Arnheimo “Gyvulių Tačiau, šių metų rugpiučio savivaldybėms po 11,000 mar- viršaitis
Dabar skyrius turi arti 70
globojimo draugijos” pirmi mėn. pasiektu susitarimu, an
naujų narių, laikė vajaus pri
ninkas patraukė atsakomybėn glų kariuomenė jau visai iš
rašytų. Bet tai tik pradžia.
vienų pLrklį, kuris nuskuto sikraustė iš Pareinio, o pran
Seime pasirodysim kiek iš vi
gyvai silkei odų. Pirkliui bū- cūzai pasižadėjo išeiti iš ten ‘
so naujų narių turėsim.
tų tekę sumokėti didelę pini- iiki 1930 metų birželio men
Tai tokios tokelės iš mūsų
ginę pabaudų už gyvulių kan Dabar, okup. besibaigiant,
darbuotės. Vėliau tilps jdokinimų, bet jis pareiškė, kad iškilo okupantų paliktų poImesnių žinių iš mūsų sk. vei
silkė visiškai nejuntanti. Tei vainikių vaikų išlaikymo klau
kimo.
sėjas nebuvo žuvų žinovas. simas. Apskaičiuota, kad vi
Korespondentės padėjėja.
Jis atidėjo bylų, o paskui krei soje Pareinio provincijoje yra
Iš Stoties
pėsi į specialistų — gamti 15 tūkstančių vaikų, kurių
WCFL 970 Kilocykles
ninkų. Šis pareiškė, kad yra tėvais yra okupacinės kariuoNuo 1 iki 2 po pietų

DIDŽIAUSIAS PASAULY TELESKOPAS

LIETUVIŲ VALANDA

KAS NEDĖLDIENĮ

ĮVAIRENYBĖS.

Pietinėj Kalifornijoj ar Arizonoj bus pastatytas šis didVištos rekordas.
žiausias pasauly teleskopas, kurio veidrodinis diskas turės
Mūsų laikai — rekordų lai
200 coliųx diametre. Teleskopo didumų galima įsivaizduoti
kai. Kiekvienas stengiasi kuo
pagal stovinčių prie teleskopo 'žmonių.
nors pasižymėti. Vieni skren
da aplink pasaulį, kiti, kaip
boksininkas Šarkėjus, stengia
si išmušti kuo daugiausia
dantų savo priešams. Žodžiu,
IŠ ŠV. KAZIMIERO AKA i nutarimų raštininkė musų sk. visi stengiasi kitus perviršy
į ir jo, taipgi ir Centro, gabi ti.
DEMIJOS RĖMĖJŲ
j korespondentė. Jinai taisyk Nuo žmonių neatsbieka ir...
2 SK. DARBUOTĖS.
lingai ir vaizdžiai aprašo mū vištos. Olandijoje, AVisselio ūsų rėmėjų darbuotę. Jinai uo kyje, netoli K Ievos miesčiuko,
Gražiosios rėmėjų širdys.
li visuomenink*? ir nuoširdi, viena višta “pastatė” dėslu
Bridgeport. — Naujų,,.Mepasišventusi rėmėja.
mo rekordų. Pernai ji padėjo i
tų išvakarėse, musų dvi įžy
P-lė M. L. Gurinskaitė raš- 315 kiaušinių, šiais metais —
miosios darbuotojos, pasitaru
tininkauja A. R. D. Centre ir dar tik 298, bet iki galo mesios bendrai, būtent p. B.
mūsų sk. finansų rašt. parei- tų ji padėsianti dar apie 20
Naugžemionė ir p. M. Tamanauskienė sumanė pavaišinti
NAUJOS DAINOS
musų mylimas Sesutes Kazit
mierietės skaniais pietumis.
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO
Kaip tarė, taip ir padarė.
STASYS NAVICKAS
Tuoj p. Naugžemienė nupir
ko visa dėžę orend-žių, o p. 1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
M. Tamanauskienė ir pati au 2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
koja ir kitus prie geru darbų 3. Ko liūdi mergužėlė ?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
ragino. Štai. prie pietų prisi- >4. Aukštas krčantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
dėjo p. O. Stankienė, p. Šia- 1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ........................ 30c
kienė, p. Pakalnienė ir kitos. ’ 2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............. 30c
Susidėjusius supirko žųsų ir! 3. Oi, žalia, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) ............. 30c
ančių ir p. Tamanauskienė, i 4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
paprašiusi p. Dambrauskų, ku' h. Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
ris maloniai patarnavo ir sa-i G. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui) ......... 30c
vo troku visų “proventų” nu 7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................. 30c
vežė šv. Kazimiero Vienuolv- 8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ............. 30c
nan. Koksai tai gražus duos-5 9- Vai augom, augom Jau saulutė leidos, (Chorui) ---- 30c
numas ir atjautimas Sesučių! į 10- Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c
Lai Dievas atmoka mūsų brau
Daugiau perkante duodame nuošimtį.
gioms rėmėjoms už jų gerumų.
Reikalaukite tuojau
Josios netik visus sunkiau
“DRAUGAS” PUB. CO.
sius darbus nudirba, musų
skyriuje, bet ir “extra” koki
Chicago, Illinois
malonumų Sesutėms- suteikia. 2334 S. Oakley Avenue,
Tai gražus pavvzdis kitiems
A. R. D. skyriams!
A. R. D. 2 sk. valdyba.
Gera dirbti toje organizaci
I
joje, kur sumani, gabi ir in
KV OMCLE. GIMME
teligentišku valdyba. Kad or
A SŪJELL PfcESEAiT FOI2.
ganizacijos gerovė, progresas
MV OKITHDAV.
ir autorito didėjimas priklau
D'VA Kk)0W VJHAT IT
so nuo to kiek joj inteligentų
darbuojasi, tai nėra abejonės.
Džiaugiamės, kad A. R. D.
taip Centre, kaip ir skyriuose
dirba susipratusios ir švie
sios lietuvaitės katalikės. Mū
sų skyriuje turime garbės tu
rėt raštininkes žymias visuomeninkes, būtent p. Onų Aleliunienę ir p-lę M. L. Gurinskaite. Poni Aleliunienė, vra

ŠV. K. ftKAD. RĖMĖJU DARBUOTE

BY

sa

NAUJI IŠ LIETUVOS
Pereitos Vasaros 1929 Mt.

RIDAMIEJI PAVEIKSLAI

WHFC 1420 Kilocykles
Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite
Šiuos Programus Rengia

IBS. F. BUDRIK, Ine.

Pagaminti J. K. MILIAUS

Kas nori būti Lietuvoje per 4 valandas laiko ir
ten su savaisiais dalyvauti visose įžymesnėse vietose
ir savoje" tėvynėje, prašom visi kas tik šį kvietimų
matysite. Be to matysite štai kų:
Visus Lietuvos prezidentus su jų šeimomis, Lie
tuvos poetus, profesorius, ir kitus mokslo ir atsižy
mėjusius didvyrius. Lietuvos generolus, karininkus
ir kariuomenę. Lietuvos orlaivijų, ir Tautos šventės
iškilmes. Rygos lietuvaites ir lietuvius sportistirs.

Lietuvos mokytojus, sporto įvairenybes. Lietuvos ku
rortus
ir Nidos stebėtinus smėlių gyvuosius kalnus.
•

Apie 40 Lietuvos miestų ir ūkius su jų darbais.
tuvos jaunimo, pradines, vidutines ir aukštųsias
kyklas, Lietuvos istorines vietas, pilės ir ežerus.
tuvos stebuklingų kryžių kalnų, ir daug, daug
įvairenybių, 'kurių čia visų negaliu surašyti.

Iš Stoties

Lie
md- ^n,
Lie- |J]
kitų

Šis mūsų Tautai kultūringas darbas yra jungia
mas suorganizuota veikėjų t. y. Amerikoje Liet.
Filmų ir Importo ir Eksporto Kompanija, jos priekyj veikia JONAS K. MILIUS ir lietuvių išradėjų
ir išdirbėjų sųjunga Amerikoje. Bus rodoma.

Kas dar nematėt Jono K. Miliaus Lietuvos demon
stravimų, Įdomiausius vaizdus, kokių dar niekas ne
matęs.’ Tuomi kviečiame visus persitikrinti.
Bus demonstruojama:
Sausio 6 Liet. parapijos salėje, Cicero, UI.
Sausio 7 ir 8 Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halsted SL
Sausio 9 d. Liet. Parapijos salėj, North SIdėje
Sausio 11 ir 12 G. Krenciaus salėje, 46 ir Wood st.

3417*21 So. Halsted Street
Telefonas Boulevard 4705 .

Išėjo Iš Spaudos Nauja
y Ž rt ‘

‘KRISTAUS PATARIMU KELIAIS’
— Parašė —

KUN. DR. K. MATULAITIS, M. I. C.
Knyga yra naudinga visiems, kurie siekia dva
sinės tobulybės. Knyga paskirstyta į tris dalis. 1.
Apie Tobulybę, 2. Apie dvasios vadovybę, 3. Apie
bendrąsias priemones tobulėti.
Pirmoje knygos dalyje sužinosite daug naujų
dalykų apie dvasinį gyvenimą, dorovinę dvasią,
sielos takus etc. Antroje dalyje rasite apie žmo
gaus būdą, temperamentus, pašaukimus etc. Tre
čioje dalyje yra nurodyta dvylika tobulinimosi
priemonių.
Knyga turi 215 p. teksto, gražiais “fabrikoid”
aptaisais. KAINA VIENAS DOLERIS.
Rašykite:

“DRAUGO” KNYGYNAS

PRADŽIA VISUR 7:30 VAL. VAK.

2334 So. OaklevZ Ave.

Demonstruos ir aiškys jonas K. Milius

Chicago, III.
Ig

Kunt’s is a One-Handed MovemenL
I CAU'T Tekt
OK5 OME klKB
THAT- tYS GOT
tvjo HANSS
aku OOA-C^-'O*)
VIHKJH TU>

I
Pirniailicnįs,
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X BrightonparkiSkiai džiau
giasi, kad tapo sutvertas kata
likiškas klubas, butent Vytau
su to Teat. klubas, kuriam reziso-
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PUKEilMAS

A

IRm. Tel. Mldway 8811

DR. M. T. STRIKOL S DR. R. G. GUPLER

Telefonas Boulevard 1939
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Oakley Avenue lr 24-tas Street
atidarė antrą ofisą (eu Dr. LauraiTelef. Canal 1713-0241
viršuj Beiskio-Rakščio uptieValandos:
2 Iki 4 p. p. Panedėllais
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd.
Ofiso Valandąs- 1 Iki 18, 1 Iki
lr Ketvergals vakare
(valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tei.
dieną, lr <:80 Iki 9:3* vakare

GRAŽUS VEIKALAS VASA tuvos nepriklausomybės
.
.
,
.
RIO 16 D.
kaktuvėmis ir padaryti dides- rtauju artistas Juozas Kareiva. du —

Ofiso Tel. Vlctory 1887

DR. S. A. BRENZA

Of. Ir Rea Tel. Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA

.. n
,
•
t
nį pasiryžimu — dėti visas
X Parapijos choras rengia
\930- . . pačioj. vietoj:
...
North Side. — A. L. R. K. pastangas, kad atgavus sos- antrų . “Caraivai . Dance” sau-ĮįProspoct
8188 S. HALSTED STREET
Senas ofisas toj
4608 S. ASHLAND AVĖ.
Antras ofisas lr Rezidencija
šio 26 d., parapijos salėje 44 4601 So. Ashland Avo. Valandos: nuo Ofiso Tel. Virginia. 0036
Federacijos 23 skyrius, savo Į tinę Vilnių!..
8804 S. ARTESIAN AVĖ.
Netoli 4»th Street
Chicago. IU.
t-, •
1 1
i
, S iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
Rezidencijos: Van Buren 5858
pastangomis stato scenoje 16
Valio! visa Nortk Side į Fe- ir Fairfield. Muzika bus Po- rtez. 664i s. Albany Avė. Tei. ProsOfiso Vai. Nuo 9-18 rytais: nuo 7-8
vak. Antro OL Vai.; Nuo 8-8 po
183ft' Nedelomis tik pasal
d. vasario labai puikų veika deracijos vakarų.
piet: Utarn. lr Subat Nuo 8-9 vak.
i vilo Simučio ir jo devynių
Šventadieniais pagal sutartina.
“syncopaters
Visi kviečia-i_________________________
Bijūnėlis.
lų, kuris Chicagoje tlar nebu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mi.
vo loštas. Veikalas gražus,
4142 Archer Avenue
Tel. Wentworth 3000
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS Tel. Canal 8784
Republic 8488
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
f
X
P-nas
Andreliunas
po
vaizduojąs, kaip lietuviai ka
WEST SIDE ŽINIOS.
2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
Eez. Tel. Stewart 8191
Ofisas
2403
W.
63
Street
švenčių žada dažniau atsilanriavo su lenkais, bolševikais
Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto
Kertė So. Weetern Avenue
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Tel. Prospect 1028
X Ketvirtadieny, sausio 2, kyti 1 Brighton Parkų. Jis
ir bermontininkais. Parodo,
VaJ.: nuo 8:30 iki 9:20 vak.
! Rezidencija 2359 So. LeavUt 8t
turi
“
Jevelry
ir
Music
”
krau
kaip tėvas, būdamas senelis, d., Aušros Vartų svetainėj įTel. Canal 1119
i GYDYTOJAS,
Gydytojas ir Chirurgas
CHIRURGAS
tuvę
Marųuette
Parke,
2650
Ofise Tel. Canal 2118
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. ▼.
siunčia savo sūnų ginti tėvy vyko Liet. Vyčių 24 kuopos
IR OBSTETRIKAS
Nedelioj
pagal
susitarimą
Namų Tel. Lafayette 0098
nę nuo priešų, kurio jau du pirmas šių metų susirinkimas. W. 63 St. Viskų parduoda pi 6558 SO. HALSTED STREET x
Gydo stalgias lr chroniškas Ilgas
sūnų žuvo; aukoja ir pasku-. Susirinkimų atidarė pirminin gesnė kaina negu kitur. Vi Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
vyrų, moterų lr valkų
Ofiso Tel. Vlctory 8899
si
kreipkitės
į
jį.
Jis
yra
na

tini, tardamas: “Eik, vaike kas malda. Atsiiankusių na
Reildenctjos Tel. Drezel 9191
DARO OPERACIJAS
OFISAS
rys Vyčių 36 kuopos.
Ofiso lr Rm. Tol. Boulevard 9919
li, ginti tėvynę. Eik ginti varg rių buvo nemažas būrelis.
.<*
.
.J
Ligonius priima kasdieną nno
Red
Cherris.
šus, uždaryk savo krutinę, o
1900 S. IĮALSTED STREET
pietų Iki 8 vai. vakaro.
Susirinkim’an atvyko mūsų
Nedėliomis ir seredonito tik
jei reikės ir savo lavonu, prie dvasios vado atstovas, klieri
NAMAI
Iškalno susitarus'
Rusas Gydytojas lr' Chirurgas
9494 SO. HALSTED STREET
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
šams kelių į Lietuvų'. Vaikeli, kas Pranas Skruodenis. Buvo TQWN OF LAKE ŽINUTĖS. Ofiso
valandos nuo 1 iki 3 po
4193 ARCHER AVĖ.
Ofisas ir Laboratorija
Valkų ir visų chroniškų ligų
I
pietų lr ( Iki t vai. vakare
jei tu krisi kovoje su prie- labai malonu turėti jaunų sveValandos: prieš pietus pagal sutartį
Ir X-RAY
Halstel St. Chicago
X Pagerbimo klebono kun. Į Rea 1201 S. VVALLACE STREET ‘Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v. Ofisas 3102artiSo. 81st
šais už tėvynę, ir jei dar jai jų tarp niūsų. Qįs pirmas su
Street
2130 AVEST 22nd STREET
reikės gynėjų — tai, štai, tos sirinkimas buvo nepaprastai Alex. Skripko bankieto faporCHICAGO
VALANDOS:
1—3
po
piet,
aprašyme
nepaminėta
terio
Tel.
Hemlock
8161
7-8
vak.
Nedėliomis
ir
Šventadieniais
ADVOKATAI
mano senos ir sustingusios gyvas dėliai kilusio klausimo
10-12.
p-lė
S.
Ivaškevičiūtė,
kuri
Tel. Lafayette 6798
nuo darbų rankos, atsegs nuo Alinimų draugijos prisijungi
skambino
pianu
solo.
tavo šono kardų, ir eis mušti mo prie Vyčių.
OFISAI:
X Jau berods dvi savaitės,
.priešų šalin nuo tėvynės lau Buvo kalbėta apie šokius,
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
1448 S. 49 Ct.
2924 VYashington
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-8. Blvd. I
8485
West
89
Streat
kų”.
: kurie įvyks sausio 11 d. B-ikai SADVOKATAS
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461 iVal.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.
Vai.: 9—12 ryte. 1—4 p. p. S—9
La Šalie St., Rotum 1701
Matote, kas .galėjo manyti, linkti darbininkai užimti :j- Šv. Kryžiaus ligoninėj. Tu Tel.11 So.
v. v. Nedėlioj susitarus.
Randolph 0331-0332 Vai. 9-8
l Office: 4459 S. California Avė.
rėjo dvi pavojingi eperaciji,
Vakarais
kad lietuvyje — artojuje at- vairias vietas tam vakare,
Nedėliojo pagal sutarti
8241 SO. HALSTED STREET
j
Gydytojas ir Chirurgas
gims Didžiojo Vytauto dva- į x Sausio 3 d. Maldos Apaš- kurias darė. Dr. M. T. Strikolis.
<
Tel. Victęry 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėlio lr
REZIDENCIJA
sia, kad tas ramus artojėlis talystės brolija šių metų pir- Prašomi aplankyti sergančių
Pėtnyčios
Nedėliomis
4729 W. 19 PI.
mergaitę.
Kamb.
Nr.
305.
__________
_______________
!
mainys arklų ant kardo? O moję konferencijoje padarė
Susitarus i
Tel. Cicero 2888
4910
So.
Michigan
Avenue
Rap.
bet-gi taip buvo. Seneliai ne- i apžvalgų pereitųjų metų veiGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
JOHN B. BORDEN
Tel. Kenwood 5107
Phone Armitage 2822
tik žadėjo ginkluotis, bet ki- ^imo. Narių turi 120. Naujų
X — Spinduliai
PADĖKA.
OflM»
2201
West S8nd Btrąet
(John
>
Bagdzlunas
Borden)
ti ir stojo su ginklu rankoje. I narių prisidėję buvo 27. SaVai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
Cor. so. Leavitt St. ToL Canal <888
Kitoje vietoje tėvas laimi-;vo intencija turėjo 12 šv. Mi
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
ADVOKATAS
i Rezidencija: 6849 So. Maplewood
N.
P.
Šv.
P.
Marijos
Seserų
1145 MILVVAUKEE AVENUE
Avenue
Tel. Republlo 7868
na savo vienturtį sūnų: “Te-,šių ir 12 prie Šv. Jėzaus Šir106 W. Adams St. Rm. 2117 šventadienio ir ketvirtadienio Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Valandos 1 — 8 4 7 — 8 v. ».
Kongregac
i
ja
i
Mariampolėje
Seredos vakare uždaryta
Teiepbeae Randolph 8737
laimina tave Dievas, tėstipri- dies pirmųjų mėnesio penkNedėlioj: 16 — 18 ryto
Nedėlioj pagal sutartį
Lietuvoje
(Vargdienių
Sese

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
na tavo rankų, kad vytų prie- tadicnių vakarinių pamaldų.
I
lėms)
p.
Agota
Kairaitė
iš
šų iš tėvynės”.
D g N
£ g rp1
J j Tel. Canal 6267 Rea. Prospect 6689
Draugijos įgaliotiniai dalyvaTelepiuae Roosevelt NBO
Sesutė, sumanu. brafeliuifv„ v,esa.ue Itetuv.y tauto,
|eį kanale: 8 Iki 9 rjĮte Tol. Repub. 9800 Tel. Lafayette 3315
kardų prie šalies, sako: “Až veikime ir keturiuose Sei-*
J * **
1
sus.
broleliui prisegsiu pliepo kar-jlnuose: Akademijos ir KolegiGydytojas ir Chirurgas
DENTISTAS
Mus nepamirštančiai, bran- !
! Ezamlnuoju akis ir prirėnku akinius
delį. Gink juo ir nekaltas Lie-i'i°s Heipėjų, Labdarių ir le
1881 SOUTH HALSTED ST.
Ofisas: 4603 S. ASHLAND AVĖ.
giai aukotojai už gražias do- j LIETUVIS ADVOKATAS
2045 WEST 35th ST.
Tel. Blvd. 9459
tuvos mergaites nuo ištvirku-į ^erae*«iO!S
seime, kuriuos'
Realdenclja 6666 S. Arteslan Ava
vanas širdingai dėkojame.
j Nuo 9 iš ryto iki 6 vai. vakare
Valandos. 11 ryto Iki S pe pietų
Vai.; 9-12 prieš piet; 3-8:30 v. v.
šio priešo užpuolimo/’
i sveikino su piniginėmis do- N. P. šv. P. Marijos Seserys. !
2221 West 22nd Street
6 iki 8:86 vakare
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVĖ.
O, tėvynės meilė, kokia tu
aukojant po $5.00.
Arti Leavitt Street x
Tel. Lafalette 4484
Vai.: 12-3 vai. kasdien
Telefonu Canal 2552
Tel. Vlctory 6279
galinga! Tėvai paskutinius sa Savo ižde turėjo $127.00, o
išleido $120.00 Bažnyčiai itaiOffice Boulevard 7043
.vo sūnūs aukoja tavo garbei!
5 Valandos 9 ryto, iki 8:00 va- j
Iš paprasto artojaus padarai,“ Skdies
Perkėlė savo ofisą po numortu
kare. Sere danus ir Pėtnyčio-1
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
iprie
Bv.
Jėzaus
birdies
altonarsų kareivį, kuris savo gy-1
mis nuo 9 iki 6.
4729 S. Ashland Avė.
LIETUVIS DENTISTAS
vastim išperka Lietuvai nepri ■ riaus.
SPECIJALISTAS
X Aušros Vartų mokyklos
klausomybę. Jis kenčia badų,
4846 So. Ashland Avenue
Džiovų, Moterų tr Vyrų Ligų
' aluninų draugijėlė
pereitų
Ant Zaleskio Aptiekos
šaltį ir žaizdų skausmus, bet
Tai.: ryte nuo 19—18 nuo 3—4 pa
Ofisas h- Akinių Dirbtuvė
. ! penktadienyje vakare vispupietų: 7—8:86 vakare
3265 S. Halsted Street
nepannrsta, kad gina mūsų 1
’
v
Tel. Canal 6222
(Juozas
J.
Grišius)
Nedėliomis 18 iki 18
• ,
-zr
• i •
!siškai apsvarsčius susiiungiValandos 10-8. Nedėlioj 10-12
miestus,
nuestelius
ir
kaimus,
TELEFONAS M1DWAY 8886
ADVOKATAS
4191 Archer avė.
su Vyčių
24 kp.
savo grjcių ir šeimynų nuo uno
i
j t
v klausi- 2-ras Ofisas
Palengvins aklų įtempimą
kurto
Tel. Lafayette 6320
• v
v
t-, .. mų, išrado naudingu dalyku
eatl priežastim
galvos skaudėjimo,
4631
S.
Ashland
Avė.
(2
lubos)
DENTISTAS
priešo užpuolimo. Jis žino, kad
°
Tel. -Boulevard 1461
svaigimo, akių aptemimo, nervuotuTelef. Boulevard 2800
vbe musų
- ikanų
• vargų ir
-ikrau- • jungtis
su
Vyčiais
bendrame
2201
WEST
22nd
STREET
mo,
skaudamą
aklų
karštį.
Atltal.
| sau kreivas akis, nulmu cataractus.
R E S I D. E N C I J A:
(Kampas Leavitt 8t)
T. ,
iv-*• i susirinkimų ir viešu žaidimu
Į Atitaisau trumpą regyste lr tolimą
30, Lietuva negali būti nepri-1 . , ,
,
6515 So. Rockwell Street
I regyste.
Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto
- ,
v, ,
,
I reikale, bet savo draugų tarTelef. Republic 9723
Gydytojas, Chirurgas lr Akušeriai
klausoma, uztad jam malonu |
.
. .
,7
nuo 1 Iki 9 vakare
Prirengiu teisingai akinius visuose
,
v
• ne tarėsi palaikyti rysius, su' atsitikimuose,
egzaminavimas daro
3343 SO. HALSTED STREET
“Sargyba” duoda populia
kenteti uz tėvynę.
i1.
z
’
mas su elektra, parodančia mažiau
Įdarant Maldos Apastatystes a- rių straipsnių iš įvairių mok
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
sias klaidas.
Todėl minėdami Lietuvos
7—9 vakare
lumnų kuopeles, kurių zeleto- slo sričių, supažindina skaity
Specialė atyda atkreipiama mokynepriklausomybės 12 metų gy
LIETUVIS DENTISTAS
! klos vaikučiams.
ADVOKATAS.
riai alumniečiams ateityje lik tojus su naujaisiais mokslo
vavimo sukaktuves, visi atsi
52 East 107th Street
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
tųsi vadovaujančia jų valdy laimėjimais ir išradiaiuis.
lankykime į tų vakarų, kur
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki
1579 Mihvaukee Avenue
Kampas
Michigan
Avė.
ba.
12 po pietų.
»Tel. Pullman 5950 lr 6377
“Sargyba” plačiai
rašo
Utarninke, Ketverge, Subatoj
išgirsime gerus kalbėtojus. Jie
Nuo 10 ryto iki 8:30 vakare
4712
S.
ASHLAND
AVĖ.
sveikatos klausimais, pataria,
mums nušvies Lietuvos var
Miesto Ofise Pagal Sutartį:
Clceroj 4847 W. 14th Street Gerai lietuviams žinomas per 98
127 N. Dearborn Street
kaip apsisaugoti nuo įvairių
RADIO STOTIS BPG.
gus bei džiaugsmus, kokie jTel. Boulevard 7589
Panedėly, Seredoj, Petnyčioj
metus Kaipo patyręs gydytojau Chi
Rooms 928 Ir 936
Nuo 10 ryto Iki 8 vakare
rurgas lr akušeris.
ligų, kaip pačiam susirgus pa
vyko per dvyliką metų. O
Tel. Franklin 4177
Gydo staigias
lr chroniškas 11taip pat iš veikalo pamatysit,1 Brighton Park. — Kalėdų sigydyti pailginti gyveninių...
Tel. Lafayette 5820
gasvyrų, moterų lr valkų pagal nau
“Sargyba*’ kovoja su įvai Telephone Central 8926
kaip mūsų broliai lietuviai, rytų parapijos didysis choras
jausius metodus X-Ray lr kitokius
elektros prietaisus.
giedojo
Kalėdų
giesnies
su
riomis
dvasios
negaliomis
ir
savo karžygiu kraujų bei gy
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų
DENTISTAS X-RAY
Ofisas
gyvenimo nenormalumais, k.,
vastim pirkos sau nepriklau Povilo Simučio orkestrą.
Netoli Morgan Street
4193 Archer Avenue
Per antras mišias mažesny a. bedievybe, girtavimu, iš-j
somybę.
ADVOKATAS
Rez. Tel. Lafayette 4365
Į
Pamatysit, kaip Lietuvos sis choras su vaikų orkestrą tvirkinau ir t. t.
194
North
La8alle
Street
“Sargyboje” skaitytojas
VALANDOS: Nuo 19 — lt pietų JI
artojai grūmėsi su daug ga vėl gražiai giedojo mišias,
CHICAGO, ILLINOIS
Boutovard 7589
nuo 6 Iki 7:80 vai. vakare.
Nuo 9:10 Iki 6 vai. vak.
lingesniu priešu, bet, tėvynės Per sumų didysis choras randa įvairių žinių ir apžval
Rea. Hemlock 7691 Tel. ofiso Canal 8119 Rea. Bu. Mhore
ocal Office; 1900 So. Union Avė.
2238, arba Randolph 6899.
meilės vedami, visus juos iš- vėl gražiai giedojo mišiais. gų iš mokslo, meno, politikos
Tel. Roosevelt 8719
I
Vet nuo 6 Iki 9 vai. vak.
blaškė ir iškovojo nepriklau- Į Po sumos susirinkus chorui ir visuomenės gyvenimo.
“Sargybos” kaina; metams
somybę, nors ji lal»«i daug' i parapijos kambarį kleb. kun.
Briška su linkėjimais visiems 6 lit., pusei metų — 3 lit., 1
kainavo.
Gydytojas ir Chirurgas
Vai.: Nuo 9 ryto iki 8 vakare
Visa la pamatysit ir išgir- choro nariams dovanojo “lots numeris 15c. Užsienyj dvigu
Altorney & Counselor ut Luw
šit atsilankydami į tų vaka- of cbocolate candy”. Taip pat bai brangiau.
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
Phone
Cicero
721
akinių
rų.
|kun. Vaitukaitis ir J. Kudir- Metiniams skaitytojums duo
Tel. Yards 0994
ADVOKATAS
1801 South Ashland Avenue
Taigi, tenelieka Nortk įSi-’ka linkėjo, pasisekimo, kad da priedų “Laimės” kalen
kamp. 19 Bt. 8 aukštas
Rezidencijos TeL Ptoaa 99M
3112 South Halsted Street Platt Bldg..
dorius ir loterijos bilietas.
Pastebėklt mano Iškabas
dėje nei vieno lietuvio, kuris chorus didesnis butų.
LIETUVE DENTIST*
VALANDOS:
Valandos nuo 9:89 ryto Iki 8:16 va
neateitų 16 d. vasario į Sv. Į X Naujų Metų vakare graAdresas:
X-Ray
Nuo 10 Iki 12 dieną,
karo.
Heredorato
nuo
9:86
Iki
lt
v.
Tel. Victory 2394
Nuo I Iki S po pietų.
2137 8. CICERO. AV. CICERO. ILL.
ryta. Nedėliomis nėra skirtų
Mykolo parapijos svetainę, sv-pų pamokslą pasakė kun. Vai ‘ Sargybos” Adm. Kaunas,
7Nuo 7 Iki 9 vakara
Valandos: 9-12 A M. 2-6. 7-9 P. M.
valandų. Room B,
Nedėl.
uuo
18
Iki
11
dien
Chicago,
III.
kiu su visais pasidžiaugti Lie- tukaitis. V’i/i Anionės verkė.
Trečladiena
pagal
autarkna
Phone
Caaal
9698
Liaudies Namai.
------------
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Pirmadienis, Sausis 6, 193(1

DRAUGAS
■P-

■ga

Amerikoje.
j smagių šokių, gražius Kibtis dalyvauti šalutinėse fašistų
Pasiuntinybė
pildydama ir puikins papuošimus.
organizacijose.
šiuos norus, mėgino tatai at- Roosevelt Teatre eina drrtA.
L.
II.
K.
Fed.
Chicagos
likti, sueidama kontaktan sn niat iškas paveikslas DynaNAUJŲ METŲ LAUKTU- šeimynoms eiti pas dantistų.
Apskričio
mėnesinis
«
susirin

kai kuriais atskirais asmeni mite.
kai nuoja nemažai pinigu. Bet
VĖS.
Lietuvis Graborius
kimas
įvyks
sausio
(Jan.)
8
mis. Vienok tenka pastebėti, McVicker Teatras dabar
ir su mažaj pinigi} galima
Patarnauja laidotud.,
8
vai.
vak.
Aušros
Vartų
vėso kuopigiausia. Rei
kad sudarymas tokių surašą turi indomu paveiki4ų WelcoNorth Side. — čia esama dantis susitaisyti.
kale meldžiu atsllaukpar.
mokykloje.
I
atskiram asmeniui ir prie ge me Danger, kur dalyvauja
daug įvairenybių, kurias sun Ant kampo Harrison ir
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.
f
i
m
U
sit
■ ■
riausių iš jo pusės norų, mato garsus artistas llarold Lloyd.
Wood gatvių yra viena geriau
ku būtų ir surašyti.
Tel. Roosevelt 2515 (F
Katalikų
Vakarinių
Valsty

mai yra labai sunkus, jeigu United' Artists Teatre da
Bet vieno įvykio negalima šių Chicago College of Pen
Arba 2516
bių
Konferencijos
rengimo
ko
ne visai negalimas darbas.
praleist
nepaminėjus,
tai tai Surgery. Toj kolegijoj
bar rodoma Ssakespeareo ko
2314 W. 23rd Plaee
misijos
susirinkimas
įvyks
Chicago. III.
Todėl Pasiuntinybė norėtų medija Taming of the 8hrew
studentai, kurie baigia dak
Naujų Metų lauktuvių.
Laukiant Naujų Metų visi tarų mokslų, taiso dantis žmo sausio (Jan.) 8, 1930, 7:30 pasinaudoti maloniu lietuvių kur dalyvauja Mary Pickford
Simpatiškas —
visur juos nori linksmai su nėms veltui. Žinoma, jeigu ant vai. vak., Aušros Vartų par. laikraščių tarpininkavimu ir ir Dougįas Fairbanks.
mokykloje.
j prašyti visų užinteresuotų ir
laikrodis kuris užtrauk
Mandagus —
tikti. Baigti senu ir sutik- danties reikia dėti aukso ar
Oriental Teatre
rodoma tasPorec'.inis
eina 8 dienas. Guarantuotas. La
Geresnis ir Piges
šiaip jau geros valios asme- Flight, kur parodoma orlai bai puikus del papuošimo. Tik $2.98
t i naujų metų čia susirinko sidabro, tai už medžiagų pa
nis už kitų patar
gražės svečių būrys pas p-nus eientas užmoka. O darbas vio namuose, kur jaunimas nų malonėti atsiųsti jai lietu vių skrajijimas padangėse su Taipgi užlaikome naujausios ma
dos eloktrikinins laikrodžius. $12.60
navimas.
susirinkęs galėtų linksmai dai vių advokatų ir lietuvių mok, (U|'žlaustais pavojais
Kuprius, žymius šios koloni- veltui. Del pavyzdžio,
verčios tik ....................................... $8.98
lietuviškas daineles. sleivių bei studentų ir jin
jos veikėjus, muzikos mylė- Gruodžio 31 d. nuvykau į nuoti
Ne«tor Johnson's visiems gerai ži
tojus, per daugel metų para- minėtų kolegijų ir paklausiau, Dar reikia priminti, kad šia ‘draugijų antrašų, iš kurių
nomi ice skaitai visokių sizų tik
pijos chore giedančius ir a- ar galima matyti .daktarų At- me rinkinėlyje randasi dai Pasiuntinybė pati sudarys a, REDAKCIJOS ATSAKAI. tai .................................................... $5.98
PAGRABŲ VEDftJAl
Ateikite arba TelefonuokU. lafabelnai visame kame veikėjus, kočiunų. Atsakė — taip ir už nų, kurios buvo dainuojamos je.
Didysis Ofisas:
yette 4689. Prlstatom visur.
Čia rodosi nebūtų nei reika- Red Cherrini (Brighton Par
f'
4605-07 So. Hermitage Avė. Jų gražioje rezidencijoje bu- valandėlės atėjo stud. — dak- per radio.
Tel. Yards 1741 U 1742
“Dainų Rinkinėlį” galima lo minėti, kad artimesnis, be- ke). — Mums gaila, kad Tamvo jauku ir linksma visiems taras P. Atkočiūnas. Jis maSKYRIUS
Muzikos tarpis suėjimas artimesnėn štai. korespondencijos dažnai
susi rinkusiems. Svečių tarpe ne nusivedė į savo surgical gauti Beetboveno
4447 So. Fairfield Avenue
4414 So. Rockwell St.
buvo viršūnes iš muzikos ir kėdę ir padarė Prophylais Konservatorijoj, 3259 S. Ilal- pažintin tarp vienų ir kitų bfl?! pavėluoja ir dėlto lieka neSKYRIUS
1410 So. 49 Ct. Cicero
dramos vietiniai
veikėjai, Pabaigus darbų, atėjo profeso- s^e<^ ^*t., ‘Draugo knygyne, tų labai naudingas abiejoms/įdėtos. Jei ankščiau išsiusite, (
Tel. Cicero T794
t
; viskas bus “all riglit”.
Del geriausios rųSles
veik visi choristai-(tės).
Irius, apžiurėjo ir padėjo O. 2334 S. Oak-ley Avė. ir ki pusėms.
SKYRIUS
lr patarnavimo, Saukit
Studentai
prašomi
nurodyti;
3201 Auburn Avenue
P.
B.
Šaltimierui.
Tamstos
tuose
lietuvių;
knygynuose.
Prasidėjus naujiems metams K. Už tokį darbų paprastam
GREEN VALLEY
Tel. Boulevard 3201
PRODUCTS
savo
specialybę
ir
lankomų
U-.
straipsnį
apie
sportų
(special
Lai
skamba
gražios
mūsų
visi vieni kitiems linkėjo vi- daktarui reikia mokėti nuo
Olselis Šviežių klauSlniversitetą, Kolegijų ar Mo- delivery) gavome penktadie-,
alų, sviesto lr sūrių.
šokių laimių. Visų akyse ma- $2.00 iki $7.00, o temai pada- lietuviškos dainelės.
Wm. J. Kareiva
kyklų.
ny vakare, kada šeštadienio
A. P. S.
tėsi ypatingas draugiškumas, rė už 50c.
Savininkas
Visas žinias prašoma siųsti. laikraštis jau buvo priruoštas
FIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. kuris, be abejo, pasiliks ant
Stud. — daktaras P. Atko
4644 So. Paulina St.
CHICAGOJE
,
rn i i
x
MARQUETTė PARK.
Pasiuntinybės antrašu:
spaudai.
. ,
Laidotuvėse
pa- .visados, lad kurie turėjo pro- čiūnas, berods, vienintelis lie
Tel. Boulevard 1288
Lithuanian Legation,
tarnauju
geriausia! g()6 dalvvauti
šiose 1930 m. tuvis, kuris priima ligonis’
lr pigiau negu kiti °
2622 16th Street, N. AV.,
kolegijoj ir darbų! X Pas vietos klebonų geib.
todėl, kad prikiau- , lauktuvėse, neužmirš p. Kup- minėtoj
sau prie arabų 14- - .
,.
Didžioji fašistų taryba po JVAIROS KONTRAKTORIAI
AVashington, D. C.
gana gerai atlieka. Pasikalbę- ^unBaltutį vieši geib.
dirbjstės.
! nų svetingumo.
Pasiuntinybės tuo būdu su- posėdžio išleido atsišaukimų,
opjsAa . ,
Svečias.
jus su juo, pasirodė, kad mi- Pral°tas Macejauskas.
(48 West 1$ 8t I
Tel.
Canal
4174 Į____________________
nėtai kolegijoj yra apie 200i
^>el* bangus Metus gerb. darytųjų surašą kopijas galės, kuriuo raginavisus, negalinSKYRIUS:
8288 - daktarų, kurie pri- PraL Maciejauskas pasakė pa gauti ir visi suinteresuotieji čius pilnai ir be rezervų pri
8o. Halsted Street PATARIMAS BIEDNIEMS. stud.
Tel. Vlctory 4088 I
juristai ir studentai čia Ame 'mti fašistų partijos aštrią
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng
ima ligonius ir visuomet turi m°kslų.
* Hardware Oo., dabar perėmė vlaą
drausmę,
išstoti
vienos
savairikoje.
X Antradienio ir trečiadie
.. , .
.
. .v ,
, , ManJ J savo rankas lr duos visose Mo
Daugelis mūsų lietuvių Chi darbo. Tuo sykiu P. Atkočiū
Phone Boulevard 4139
tęs bėgy. Tie, kurie l.sstos, del |bl«nio Sakose pirmas kleeoa patar
B. K. Balutis,
nio
vakarais
J.
Milius
rodė
narlmg.
cagoj skundžias blogais dan nas turėjo 7 ligonis.
Lietuvos Ministeris. lių ameninių motyvų, galės
Žmonės,
kurie
ateina,
kai-!
filmas
i§
Lietuvos.
Filmos
getimis. Žinoma, neturtingoms
HARDWARE PAINTS
>po ligoniai, daugumoje yra 1'°8, ^inon‘U' atsilankė daug.
SUMUŠĖ REKORDĄ
ft WALL PAPER
GRABORIUS
Visi patenkinti.
žydai ir vokiečiai.
S■

GRABORIAI:

PRANEŠIMAS

CHICAGOJE

S. D. LACH AWICZ

i

J. F. EUDEIKIS KOMP.

J. DERINGIS

J. F. RADZIUS

J. S. RAMANGIONIS

A. MASALSKIS

I. J. Z O L p

Masu patarnavimas
vtouoioet sąžiningu lr
nerangus, nės getuime Išlaidų užlaikymai
(kyrlų.

Nauja, graži

•

< Yiwnįna.vw *
■ — II...... *.I I •»

,. <

MANO ĮSPŪDŽIAI.

ko

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gų, draugiška
patarnavimą.
Patarnavimu
▼Įsose
Chica
gos dalyse lr
prlemiesčuose.
Grabai
pigiai
net už $25.
OFISAS
8238 South
Halsted St

Palnl^rg A Docosatara

i. fe. Ramandonlg ggvtainkaa
Pereitais 1299 rnetais Bala3147 So. Halsted Street
3914
Hklited Str.
ban & Katz teatrai Chicagoje
TU, Vlctory 7241
sumušė savo senuosius rekor Gražiausias Teatras Chioagoj
dus. Tos kompanijos teatruo PENKTAD. IR ŠEŠTAD.
se vidutiniškai imant per sa
Sausio 3 ir 4
vaitę lankėsi žmonių 1,000,000
Namų Statymo Kontraktorlus
“YOUNG NOWHER1Š”
suviršiun. Tai daugiau negu
Statau įvairiausius namus prieinama
mio
. . m .
i
- * (Dalyvauja garsus artistas Rikaina.
1928 metais. Teatrų kompam-t , , 2? ®
.
,
cnard Barthelmess.
7217 S. CALIFORNIA AVE.
ja tikisi, kad šiemet bus dar
Telefonas Hemlock 5526
Sausio 5, 6
didesnis ižinionių lankymasis į.
‘JAZZ HEAVEN“
jos teatrus.

Lietuvių AMarąuette Park. — Naujų merikos Politikos kliubo North
Metų dienų teko man atlan-|West Side metinis susirinkikyti Panelės Šv. Gimimo baž-Imas įvyks pirmadieny, 6 d.
nvčioj. Pastebėjau didelio gra-' sausio, parapijos salėje, 1644
žumo didžiame altoriuje Pane-, Wabansia Avė., 8 vai. vak.
lės šv. Šidlavos paveikslą, ku-J Prašome kliubo nariai-(rės)
ris taip puikiai išrodo, net skaitlingai
susirinkti,
nes
Phone Virginia 2054
rodos perbrangus minėtai baž bus skaitoma, taisoma kliubo
Vitaphone Vodevilio aktai
UNDERTAKING CO.
JOSEPH VILIMAS
nytėlei: žiba, tviska kaip konstitucija. Nuo susirinkuBALABAN & KATZ
Kalbantieji paveikslai, dai
P. B. Hadley Llc.
Aušros
žvaigždė.
f
siu
priklausys
jos
priėmimas.
Koplyčia Dykai
Namų Statymo
TEATRAI
nos, muzika, pasaulio žinios.
MO West 18th Street
Altoriai labai dailiai išroValdyba,
Kontraktorins
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.
Canal 3161
do, gražaus stylio.
-----4686 So. Rockwell Street
Chicagos Teatre pra:
Bažnytinis choras per suArtistams-ėms. Katrie nori indomus paveikslas Marathou
TAX0S.
mų artistiškai giedojo. Pui-, te įsirašyti į Vytauto teatralį Prolic, kur dalyvauja DnnNorintieji žinoti, kiek kai lot. Boulevard 0214
kiai pasižymėjo ir solistė.
klubų atsilankykit sausio 11 ean Sisters. Turi ražių dainų, nuos jūsų namo ar loto Tauzos
LIETUVIS GRABORIUS
ft. YUSZKA & GO.
Ofisas
Pamokslų sakė svečias iš d., 8 vai. vak. Brighton Park
už 3928 mėtų kreipkitės pas
PLUMBING & HEATING
Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
4603 S. Marslifield Avenue Lietuvos pralotas Macejaus parap. svet., 44 ir Fairfield
A. OLSZEAVSKĮ
ju kuogeriausia
Tei. Boulevard 9277
kas. Pamokslas buvo toks avė., arba kreipkitės laišku,
4114 SO PAULINA STREET
3241 S. Halsted St. 2nd Floor
kad geresnio negalėjo būti.
nes po minėtos dienos nebus
Čia gausite pilnų informacijų
TEATRAS
Aš esmi senyvas žmogus, priimimi veltui. Po minėtos
3140 So. Halsted St.
! girdėjęs pamokslus būdamas dienos įstojimas bus $5.00.
net penkiose valstybėse, bu- Rašykite Business Manager, Ketv., Pėtnyčioj ir Subatoj
ves daug karių svetimtaučių Zig. Vyšniauskas, 2517 AV.
Sausio 2, 3, 4
:misijose Anglijoj ir Ameri- 43r<T St.
“BULLDOC DRUMMOND”
2- RI MORGIČIAI
Uiti
Mlll
,koj, bet niekur neteko tokio
lr komedija “GOLFERS”
Savininkas R. Andrellunas
3- TI MORGIČIAI
Ned. ir Pan. Sausio 5, 6
TURISTŲ IR STUDENTŲ
girdėti.
Užlaikau visokių
6% Nuošimčiai
ATYDAI.
luksinių If slėa“RED HOT RHYTHM”
Pralotas Macejauskas laikys
mirė sausio 1, 1930 m., 11:10
ortnlų daiktų. Vė PMkota sutelkiama 1 vieną dienų.
vai. vak. 45 metų amžiaus. Ki
Muzikalė Komedija
misijas. Be abejonės, lietuviai
liausios mados fi Ptrkame real estate kontraktus.
lo iŠ Kėdainių Josvainių par.,
lio, pianų rolių,
Lietuvos
Pasiuntinybė
AVa

Taip-gi,
komedija
“
So
This
Is
Hingalių
k.
Amerikoj©
iš
spiesis i jo misijas.
Internationl Investment
rekordų
lr t. t
gyveno 34 metus.
Taisau
laikrodžius
i
shington
’
e
būtų
labai
dėkinga
Marriage
”
.
B. širvidas.
Corporation
Paliko dideliame nuliudime'
Ir muzikos instru
moterį Zuzaną, 2 sunu PranNAUJAUSIO IŠRADIMO
už pagelbą sudaryti surašus
Kapitalu 1500,000 00
mentus.
ciSkų 18 ir Stanislovą 15 m.
>204 80. KEDZIE AVENUE
2680 West SSrd St. Chieago.
VITAPHONE
ir 1 dukterį Joaną 11 ir gi
(su antrašais).
MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
t«i Lafayette 672»-471<
mines. Buvo narys Sv. Cecilijos
Telefonu HEMLOCK
------------Į
1)
Lietuvių
advokatų
AmeKalbantieji
Paveikslai
Vyrų ir Mot. dr-jos ir taip-gi
Snanish - American AVar Vete
Visi, kas myli dainuoti link rikoje.
Graži Muzika
ran. Bus kareiviSkai palaidotas.
Kūnas pašarvotas 1825 Wasmas dainelės, tegu įsigijaį 2) Lietuvių moksleivių ir
bansia. Laidotuvės įvyks T’tarREIKALINGAS vargoni- į
‘‘Dainų Rinkinėlį”, parašyta studentų Amerikoje bei jų orninke sausio 7 d. IS namų
8:30 vai. bus atlydėtas J Sv.
ninkas. Tinkamiausia, kad at-1
gerb. komp. A. S. Pociaus. • ganizacijų.
Mykolo par. bažnyčią, kurioj
jvyks gedulingos pamaldos už
“Dainų Rinkinėlis” yra' Pasiuntinybė yra gavusi iš sirastų žmogus, kurs dirbtų ir į
velionio sielą. Po pamaldų bus
skiriamas mūsų jaunimui. Ja- Lietuvos Juristų draugijos ir galėtų vargonininko pareigas
nulydėtas j Sv. Kazimiero ka
NESPEKULIUOK!
pines.
me randasi dvidešimts dai- Lietuvos Moksleivijos draugi- įeiti, nes didelės algos negali
NuoSlrdžial
kviečiame visus
Pirk pirmus inOrtgyčiūH ir 6% mortgyčių bonus
gimines, draugus ir pažįstamus
nų, vienam, dviem ir trim jų prašymų suteikti joms me mokėti.
ant Chicagos rėal eftate.
dalyvauti flipse laidotuvėse.
KUN. GELUMBIS
balsam.
Į viršminėtų sąrašų ir antrašų,
Nuliūdę: i
Moteris, Vaikai ir Glmtnės.
JOHN OUSKA & CO.
1910 E. Pails Street
Sis “Dainų Rinkinėlis” «pri tikslu sueiti į artimesnius
lAidotuvėms patarnauja grab.
3K1 W«t Mth Straet
Lachaw1c«, Roosevelt 2515
Niagara Pails, N. Y.
valo rastis kiekvieno lietu-«santykius su savo kolegomis

Kampas 46tn Ir Paulina Sta.
TcJ. Blvd. 52 03
Nuliudlmo valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausią slmpatiBkal, mandagiai,
gerai
ir pigiau
negu kitur. Koplyčia del Šermenų
dykai.

BUTKUS

North Side. '•—•

M. ZIZAS

EZERSKI

4088SS
go.

u

1650 West 46th Street

3307 Aubnrn Avenne

4424

t

GRABORTU3 IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

plyčia dykai.

Vlctory

t

Rockvvell

SU

Virginia 1290

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS TR
BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVĖNUE
Chicago, UI.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 75 32

J. Lulevičius
GRABORHS IR
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto
ir
miestelių
dalyse.
Modemiš
ka koplyčia veltui.

3103 S. Halrted
8t. Chicago. 111.
Tel. Vlctory 1115

MILDA

A.

A.

PRANCIŠKUS
ADOMAITIS

MARDUETTE JEWELRT
& RADIO

>f$«

MORTGEČIAbrASKOLOS

