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NUO VOKIETUOS PRIGULI EUROPOJE
TAIKA AR KARAS
“Trūksta” Darbininkų

VOKIETIJOJ MAŽINAMOS ALGOS,
ATLYGINIMAI UŽ DARBĄ
VISKAS PRIGULI NUO
VOKIETIJOS

PARYŽIUS, sapl. 12. — Po
litiniuose sluoksniuose pripa
žįstama, kad taika ar naujas
karas Europoje šiandie dau
giausia priguli nuo Vokieti
jos, kuri šiandie neturi pa
kaktinai pastovios valdžios ir
kur fašistai ima kopti į val
džios viršūnes.

*
7;

Karo pavojus iškiltų, jei
Vokietijos valdžion patektų
fašistai su Hitleriu priešaky.
Ši tautiškųjų socialistų parti
ja nori pataisyti Versalio tai
kos sutartį. Nenori, kadi Vo
kietija mokėtų aukštų karo at•pildymę. Norį atgauti Dan
cigo karidorių.

Paaiški, kad apie karo atpildymo mažinimą Prancija
nenori nei girdėti. Bet ji pa
linkusi su atatinkama ir pas
tovia Vokietijos valdžia tar
tis Dancigo karidoriaus klau
simu.
’
i
Dar anais metais Francijos
ministeris Briand su mirusiu
Vokietijos užsienių ministeriu
Stresemann buvo svarstęs
Dancigo karidoriaus ir Klai
pėdos klausimu. Jiedu svars
tę už Dancigo karidorių Len
kijai pavesti Klaipėdą, jei
Lenkija padarytų nusileidimų
Lietuvai Vilniaus reikale.

BOLŠEVIKŲ VALDŽIAI
"TRŪKSTA” DARBININKŲ

MASKVA, spal. 12. — So
vietų valdžia išsprendė nu
traukti Rusijoj bedarbių šel
Ši užtvanka yra už 135 mylių į pietrytus nuo Phoenix
ov, akrų plotus išilgai Gila ..„s.
pimą ir panaikinti tam šelpi 100,000
upės
mui skiriamą fondą.
KARDINOLAS

SVEIKINO

To priežastis esanti ta, kad LEGIONINKUS BOSTONE
Rusijai, esą, labai trūkstą
darbininkų, tad apie nedarbą
BOSTON, Mass. (per paš
negali būt kalbos.
tą). — Praeitą savaitę čia atidarant Amerikos Legiono
VOS PERSKRIDO ATLAN suvažiavimą, Šv. Kryžiaus
TIKĄ
katedroje įvyko pamaldos —
atnašautos šv. Mišios ir Jo
LONDONAS, spal. 12. — Eminencija kardinolas O’CoLakūnu, kanadietis kapit. Bo- nnell kalbėjo į legioninkus.
yd ir .buvusis Am. J. Valsty
Į pamaldas katedroje susi
bių karo laivyno leitenantas
Connor, orlaiviu Columbia lai rinko apie 4,000 legioninkų.
mingai perskrido Atlantiką. Buvo ir Legiono svečias,
Nusileido Scilly salose, piet Francijos generolas Gouraud,
vakariniuose Anglijos pakraš Paryžiaus komendantas.
Jo Eminencija kalbėdamas
čiuose.
sveikino suvažiavusius legio
Jiedu skrido į Londoną. ninkus ir aukštino jų patrio
Deja, sugedo gazolinos vam tizmą. Patriotizmas ir tikėji
zdis. Ir jųdviejų laimė, kad mas yra dorybės dvyniai, sa
pasiekė salas. Iš tų salų va kė kardinolas.
kar atskrido į Londoną.
SAKO, NEGIRDĖJĘ APIE
BAŽNYČIOS SUDEGINIMĄ

MEXIC0 CIT,Y, spal. 12.Čia pranešta, kad' Bažnyčios
vyriausybė nieko nežinanti apie bažnyčios sudeginimą, kur
Kalbama, kad (Franci ja šia? žuvę 80 žmonių. Gal tai pra
ndie ragina Lenkiją tais klau simanymas.
simais tartis tiesioginiai su
GENOA, Italija, spal. 12.—
Vokietija.
Jūros bangos sunaikino Ri
REVOLIUCIONIERIAI MAR- viera Ponente, italų rezortą.

BUENOS AIRES, Argenti
na, spal. 12. — Anot žinių,
Brazilijos kariuomenės dalys
persimeta revoliucionierių pu
sėn. Trys atskiros revoliuci
onierių armijos maršuoja ant
Brazilijos sostinės Rio de Janeiro ir miesto Sao Paulo.
BIJO KOMUNISTŲ
IŠKILIMO

OSLO, Norvegija, spal. 12.
— Norvegijos parlamcntan
rinkimai įvyks spalių 20 d. Bi
joma komunistų laimėjimo.

ir

CHICAGOJE
PROHlBlCIJĄ VYKINANT
NUŠAUfA 216 ŽMONIŲ

Valstybių,

yra

žinti

būtinai

reikalingas

gamybos

Raudonieji plėšikai pagro
bė dar vieną italą misionie
rių Hankowo vikarijate kun.
Marchesini.
Neturima jokių žinių nuo
pagrobtojo rugpiūčio 15 d.
kūn. Brugnetti, prigulinčio
Milano Užsienių Misijų Drau
gijai. Šį kunigą surasti dar
buojasi pati Italijoj valdžia.
Bet ikišiol be jokio pavyti
mo. Į plėšikų nagus jis pa
kliuvo Nanyange, Honan pro
vincijoj. Praeitais metais Nan
yange plėšikai pagrobė kun.
Sartori. šiam pavyko nuo pi
ktadariu pabėgti.
Raudonieji plėšikai aukštesniąjam Yangtze upės klo

Waukegane uždarytas kalėjiman. Pergreitai važiavo auto
mobiliu.
Jaunuolis aiškinosi, kad jis
skubinosi į šokius Milwaukee,
Wis.
Bedarbių pagelbal1

Įvairiose Chicagos dalyse įvairios organizacijos daro pa
siruošimų ateinančią žiemą gel
bėti tūkstančius bedarbių, ku
rie neturi išlaikymo, nei pas
togės. Darbų padidėjimas ne
pramatomas.
NEWARK, N. J., spal. 12.
— 48 valandų laikotarpiu čia
žuvo 9 žmonės nuo vartojimo
nuodais praskiesto alkoholio.

SKAITYKITE IR PLATIN„ . > JOTE "DRAUGĄ".

suma- j auojant|

išlaidas;

2. Užmokesnių

Chicagoj suimama daug “vi
suomenės priešų” einant se-i
nuoju valkatystės įstatymu.
Kai-kurie teisėjai suimtiems
skiria labai aukštas parankas,
kad jie negalėtų pasiliuosnoti.
Aukštųjų parankų klausi
mas pavestas išspręsti vyriau
NEW YORK, spal. 12. — .siąjam valstybės teismui.
Gauta grasinimų, kad būsią,
bombuojami
vietos biržos
Skubinosi į šokius
rūmai. Padidinta policinė ap
Fred Čarnecki, 20 m., iš
sauga.
į
Chicago, penktadienio vakare

mirti. sudegino misijos stotį. Į,

gus arklių prunkštimas. Pake
Iš Lietuvos Išvežtos milijoin.’- lusi galvą pamatė iš rytų at
bėgant du didelius “šĮunis
nės sumos
Kaunas, 1930-IX-20. Afri Jie buvo pribėgę netoli jo
ir arklių, bet, pamatę žmo.
kos sąjungos vidaus reikalų .
ministerijos paskelbta statis- " CTvnl.us, sustojo .r, aps
tika, emigrantų iš Lietuvos
™nas P"*
per laikotarpį nuo 1924 metų kda. J*4 r ' adakties upelį,
iki 1928 metų atvyko šitoks Vdkai nuWg« i Anapo
kaičius.- 1924 metais - 552, -pal,TarL laukūs- didelėj n
ties tylumoj sukėlė didelį trii
!il925 metais — 878, 1926 mej tais — 1,018, 1927 metais — kšmą. Auštančio ryto tylumoj
skambėjo skaudūs gyvulių
i 1,152, 1928 metais — 1,349.
Per tą patį laikotarpį iš Pie Įsai. Kumelė ir arkliai žviei
įvairiais balsais, negalėdj
tų Afrikos Lietuvos emigranmiesto. Gali drėkinti apie
įgy^. 1924 metais _ 27 sutrauky^ retežių ir apgin
'w25 _ 21, 1926 - 26, 1927 ™° toki'» plė5ri« Žv4ri? T'
sūnaus ar brolio. Aplinkii
VOKIETIJOJ MAŽINAMI — 40 ir 1928 — 68. Pasiliku
gyventojų šunys, pajutę vii
ATLYGINIMAI UŽ DARBĄ sių Pietų Afrikos sąjungos e- kus, ėmė čypti, staugti ir lot
migrantų skaičiaus atžvilgiu
(įvairiais balsais, žiūrėdami
BERLYNAS, spal. 12. - ateiviai iš Lietuvos užima pirnapolio link. Po didelių
Metalo pramonės 150,000 dar-! mą vietą, po to seka, pagal
tangų kumelė nutraukė ni
bininkų kituomet norėjo strei- • pasilikusių skaičių: ateiviai iš
savo kaklo retežį ir apį
kuoti, kada norėta sumažinti Vokietijos, Lenkijos, Olandi
nuo negailestingų žvėrių sa\
jiems atlyginimus (užmokes- jos, Latvijos, Rusijos, Graiki sūnų — kumeliuką, kuriam l>i
jos, Pietų Slavijos, Jungtinių!
,
,.
nius) už darbus. .

Apskaięiuota, kad per 10
metų probibiciją vykinant vi
soj šaly nužudyta 154 civili
niai piliečiai
62 prohibiciDarbo ministeriui pavyko
tt
• • • x x ' t t.- a 1 £iau
buvo Iv
... žaizdos. Kaklas
_ _ .. .
niai agentai. Iš to skaičiaus darbininkus perkalbėti, kad jos, Vengrijos ir t.t. Į Pietų peiliu
surėžytus, J. Š. jsgtedu
Afriką* Lietuvoj gimusių žydauginusią, jp-a, žuvę
pasiduotų specialiam
si griaudu, ir skaudų gyvuliu
dų
emigravo:
1924
meteis
—
tais.
x
bitražo teismui. Abi pusinu
šaukimą, labai dšsiganddMi
458, 1025 metais — 853, 1926
tiko.
daugiau arklius ganyti išsi
ATIDENGTA MISIONIEDabar tas arbitražo teismas metais — 945, 1927 metais — dėjo.
. RIAUS MARQUETTE
išsprendė, kad darbininkams 1,068 ir 1928 metais —« 1,309. O “geradariai svečiai,” ti
STOVYLA
užmokesnių mažinimas šiandie Skaitant, kad kiekvieno iš Lie būt, nutraukė į žiemos vaka
Vokietijoj yra būtinas daly tuvos emigravusio kelionė, rus į netoli esantį valdžios
mažiausiai, atsiėjo 50 svarų
Ant naujo South Damen a- kas. Teismas atrado, kad
šką ir balas (į “Stirnynę)!
sterlingų, ir pridėjus prie to
ve. tilto vakar atidengta mi
kur,
gal būt, laikinai apsigyJ
1. Užmokesnių mažinimas,
parodytas sumas ivasionieriaus kunigo Marąuette
veno.
”P. B?i
stovyla.

BOSTON, Mass.,' spal. 12.Amerikos Legiono viršininkai
paskelbė,, jog netiesa, kad bū
tų nors vienas žmogus miręs
nuo svaigalų Legiono suvažia
vime.

ROMA (Fides). — Iš Ki
nijos gauta žinia, kad Ankingo vikarijato, Ankwei pro
vincijoj, keli ispanai kunigai
Jėzuitai, nesulaukdami jokių
žinių nuo pagrobtųjų misionie
rių, kun. Hidalgo ir kun. Avito, pasisiūlė 'juos pakeisti,
patiems pasidavus pagrobiman už anųdviejų paliuosavimą. Jie susisiekė pagaliau su
pagrobtaisiais. Aniedu karStai padėkojo už tą širdingą
sąjausmą. Pažymėjo, kad iš
tokio pasiaukojimo neprama
toma jokia nauda. Jiedu pa ny puolė tris kunigus kinie
kliuvo į plėšikų rankas, jiedu čius. Šie pabėgo. Tad plėšikai

BUKAREŠTAS, Rumunija,
spal. 12. — Karalius Karolis
parėdė savo sūnui sosto įpė
diniui įstoti karo akademijom tad turi kentėti arba
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Išspręs vyriausias teismas reiškia nedarbo

NE! VIENAS NEMIRĘS

ŠUOJĄ ANT SOSTINĖS.

KINIJOJ MISIONIERIAI
SIŪLOSI PAKEISTI
PAGROBTUS KUNIGUS

C 0 P Y

I PIETŲ AFRIKĄ EMIGRA ganė savo laukuose arkliu
Jai besnaudžiant prie arklii
VO IŠ LIETUVOS 4,949
pasigirdo nakties tylumoj štai
ŽMONES

Bolševikai Skelbia, Kad Jiems
1

A

31
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mažinimas
sumažėjimą,

Italijos,

vienais

šveicari-i™

1928

Parytos

penkios

ar

da

me^j,

jg Lietuvos buvo i5vežta 5,14l9>.

m

“R” MIRĖ JAUNA LIETUVA

ir kad
Elzbieta Pakalkaitė, 8 mę
“NETIKĖTI SVEČIAI” —
3. Šiandieniniai užmokesniai
mergaitė, mirė pereitą penk
VILKAI
iškelti gyvuojant geriesiems
tadienį. Birželio 8 d. ją būvi
laikams; tad verčiau kovoti Kai kuriose Naujamiesčio patikus nelaimė — įkišo ra
ekonominį persilaužimą, negu i ir Krekenavos valse, vietose ką į skalbiamąją mašiną
didinti nedarbą.
I (Panevėžio ap.) pradėjo la<n-( taip sužeidė, kad reikėjo nt
Šis arbitražo teismo išsprenikytig gana ^„gį “svečiai”' piauti. Tas buvo atlikta C
dimas taikomas į visas pra- 1— vilkai. Tie “geradariai”!unty ligoninėj. Pilnai negal
mones. Valdžia pirmiau jau vjg dažniau atsilanko apie ūki- jo pasveikti ir mirė. Me’rgi
išsprendė sumažinti algas vi- nįnklį gyvenamus trobesius ir tės tėvai gyvena 7247 So. W;
siems valdininkams ir tarnau padaro jiems nemaža žalos. shtenaw Avė. Laidotuvėse
tojams.
Krekenavos valsč. (apie lie tarnauja. Bridgeporto grabo-J
Einant arbitražo teismo iš pos 10 d.) naktį vilkai paplo rius Masalskis.
sprendimu, visiems darbinin vė Šambalionių km. ūkininko
kams senesniems 18 metų am- A. Petraičio šių metų kumeTRENTON, N. J., spalių 11
žiaus, užmokesniai sumažina. ]juką, buvusį su kumele ir di- — Federaliam teisme advol
bi 8 nuošimčiais. Gi jaunes dėliu skaičiumi arklių miške itas Pearse iškėlė 18-ojo pi
niems 18 metų darbininkams ant kairiojo Nevėžio kranto. do teisotumo klausimą. Jis
— 6 nuošimčiais.
reiškė, kad 18-asis priec
Rugpiūčio mėn. pradžioje
(prohibicija) neteisotai atsl
“ATIDEDAMA” KUBOJE tie “svečiai” persikėlė į kitą rų valstybių pravestas. Šiai
Nevėžio krantą, t. y. į dešinįjį,
REVOLIUCIJA
»
atsitikime reikėję atsi klausi
kur jų ligšiol nebuvo; čia jie
pačių gyventojų valstybių k<
HAVANA, Kuba, spal. 12. ms daug ramiau lindėti, negu nstitucinėmis konvencijom ii
— Kaip vakar Kubos respub Ramygalos miškuose.
gi vienos legislatūros spręst
likos prezidento Machado prie Vilkai buvo pastebėti bėga- (neturėjo teisės.
šai turėjo atlikti dideles prieš int nuo Nevėžio pusės iš žie
prezidentą — diktatorių de mos rytų į vasaros vakarus,
PINIGŲ KURSAS
monstracijas.
nes jiems riesta yra būti Ra
Demonstracijos neįvyko. mygalos miškuose, kur medžio Lietuvos 100 litų
$10
Vadai paskelbė, kad iš demo tojai juos- dažnai gąsdina; to Britanijos 1 sv. sterL 4.
nstracijų gali kilti, sukilimai, kie neramumai privertė juos Francijos 100 frankų 3.
gi iš šių — revoliucija, šion gi keltis į kitas vietas, (žinoma, Italijos 100 lirų
5.J
jie nepasiruošę. Tai būtų tu ne visus).
Belgijos 100 belgų
13.S
ščias krauju liejimas. Tad iš Vieną naktį Garšvįų km. suŠveicarijos 100 frankų 19.
spręsta “atidėti” revoliuciją, augusi mergaitė J. Škutaitė Vokietijos 100 markių 23.

I

Pirmadienis, Spalio 13, 1930

O R A U OA S

žus, bet nepanašus į ligšiol ma
.nupirkusi spaustuvę ir ja pavadinusi “Vy
no matytus gamtos vaizdus.
tauto Spaustuve“. Įsteigus ir sutvarkius
iln* kasdien, liekyrua eekmadlenlns
Čia nebūvo labai staigių rep«- spaustuvę, neužilgo manoma ir laikraštį iš
TJMERATOs KAINA: Metam —
Prof. K. Pakftaa
liefo pakilimų ir bedugnių.
— P.60. Trim* Mėneshune — fl.lt. VImuub leisti. Komisija pareigomis taip pasidalinu
— 76c. Europoje — Metanui |7.tt. Peael MeLAMAS
AŠTUNTAS
Slėniai gilūs, platūs, didingi.
si: pirmininkas kun. N. Pakalnis, redaktorius
Koplja .Mo.
_ įdradarblame Ir korespondentams raktų nesiū
— sekr. kun. J. Balkūnas,, reikalų vedėjas J. Iš Benguelos į Novą Lisboa. Į traukiniai tik trečiadieniais Kalnai ir-gi be aštrių viršū
lei neprašome tai padaryti Ir nepilslunfilama tam
nių, dažnai virsta lygumomis,
P. Mačiulis, iždininkas kun. J. Simonaitis, aanglini paAto tenkli).
Pagal savo plot,, Angola dnr ir Šeštadieniais, ir tik kas anRedaktorius priima — nuo ll:tt Iki ll:tt ral
gentūros vedėjas, kun. S. Remeika.
Kasdien.
tras šeštadienis eina traukinis iš kūlių retais atvejais išsiki■
labai
maža
turi
gelžkelių,
kuSkelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua
Laikraščio steigimas ir jo užlaikymas yra|tių
yra įeturioS; viena su per visų Angelų iki pat Bel ša aukštyn aštrios milžiniš
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
sunkus ir atsakomingas darbas, bet jis bu- lkįto Mgajungto8 Unijog> kar. gijos Kongo sienos. Be kelei kos skeveldros seniau Čia pūvai. po piet.
vusių didesnių aukštumų, da
tinai yra reikalingas. Tame snnk.ame darbe,
sadarani!ios apie 2350 kini. vinių, kasdien yra po vienų
linkime New Yorko apylinkių katalikų Ilgiausia.tai Benguelos linija, prekių traukinį, einantį vėžio bar jau nudilintų vandenų ii
vėjo erozijos bei cheminių ir
“DRAUGAS”
Spaudos Komisijai kuogeriausio pasisekimo. einanti per patį Angolos vi greitumu.
fizinių procesų. Šitos iš lygu
LITHUANIAN DAILY FRIEND
pavakary
apie
5
Išvažiavę
durį
nuo
Lobito
uosto
iki
Bel

mų staigiai išlindę uolų ske
Publlahed Daily, Except Sundey.
AR TURIME RAŠYTOJŲ?
gijos Kongo ir turinti 1347 vai. pirmuosius 50 kliu. va veldros yra panašios į špygas
■UBSCRIPTIONS: One Teer — fl.tt. Slx Mentke
16.66, Three Months — fl.tt. One Montk — TK
kini. Šita linija ir man tenka žiavom žemumomis, kurių že- arba į stačius pailgus duonos
■■rope — One Teer — f7.tt. Blz Months — K-tt
“
Garso
“
bendradarbis
p.
Morkus
iš
“
po
įsibriauti į Angolos centro mėvaizdis semidesertiškas, re kepalus. Tai nemažas Angolos
Oepy — .IK
savo balanos“ tuo klausimu taip rašo:
▲dvertlslng lu “DRAUGAS'* brlngs best reealta,
aukštumas. Benguelos mieste tai kur paįvairintas skur- žemevaizdžio
originalumas. Dr. Kari Vaugoin, dabarti
▲dvertlslng ratee on eppllcatlon.
“Gal būt, Lietuvos lietuvis gražiau pa nepavyko man gauti taxi ar džiais krūmais. Paskiau stai
Kitų savotiškumų čia sukuria
“DRAUGAS” 2334 S. Oakiey Av., Chicagorašys, meiliau pakalbės, dėl ko ne. Bet, — kokio vežiko, tad du ploni ne ga pradėjome kilti į nukštu- jailgineIB#a. Medžiai reti; miš- nis Austrijos kancleris, suda
tai tik sau. Gi mums būtinai reikia mokintis grai nutempė ant savo pečių mas ir tam tikslui buvo pa- Į<as Angolos plokštakalniuose ręs naujų ministerių kabinetų.
savus vargus, savomis rankomis kilnoti. Ir mano bagažų ) mažų stotelę. keistas paprastas garvežys ' gaiįnia būt prilyginti senam,
kia gilau;
‘ėjimo, kaip
nieko tame ypatingo. Lietuvos lietuviui netu
kabliuotu, kurs turėjo tempti 'iškerojusiam ir betvarkiai įsoAngoloje
trečia
klase
važi
rim kų daug užvydėti. Tiesa, jis gyvena Lie
mūsų mažų traukiniukų į Ben- dintam Lietuvos sodnui. Ta- Šveicarijos žaliuojančios pa
nėja
tik
negrai.
Man
norėjosi
SPALIO 9-TAI PRAĖJUS.
tuvoj, o mes svetur. Iš šio punkto su juo mes
guelos plokštakalnį, kur mū- Z.iau be minkšto ir žalio pa- šlaitės ar švelnutė Riviera, su
nors
trumpų
distancijų
su
jais
• niekad nesulygsim. Bet gi ir antraip Vertus,
sų kelias dažnai vingiuoja talo, kurį sukuria Lietuvos savo mellnomis bangomis ir
Šiemet, spalio 9 dienoj, minėjom Vilniaus ,tai kų turim mes, neturi jis, da tik pradeda pavažiuoti, bet baltajam žmo
aukštumose iki 1850 metrų. pieva. Medžių tarpe ir pačio baltomis jų putomis. Angolos
krašto užgrobimo liūdnas dešimtmetines su laisve kvėpuoti, gi mes jau nuo keliolikos gui trečios klasės bilieto ne
Pradėjus lipti į plokštakalnį se savannose auga sausos žemėvaizdy yra kaž kokio puškaktuves. Katalikų visuomenė beveik visose ! Veselkų metų išimtinai vien laisve gėrimės. parduoda: paaiškino, jog taip užėjo staigi tropiška naktis
čių klaikumo, kuri padidina
kserofiliškos žolės, šiurkščios,
lietuvių kolonijose atatinkamai šia tautos ge Jis kol kas-kenčia skurdų, gi mes visako kau elgiamasi, kad nepažeminus eu
ir tik sunkiai buvo galima digliuotos, nesvetingos, bet neapmatomos krašto platy
dulo dienų paminėjo: bažnyčiose įvyko pa pini. Taip dalykams esant, net būtų ir gėda ropiečių autoriteto. Kad taip
įžvelgti, kaip žemėvaizdis kei labai turtingos spalvomis. Jos bės, beveik tuščios, kultūros
maldos už žuvusiuosius karžygius, beginant bile ko pas Lietuvos lietuvį reikalauti. Ka — tai taip: kakta sienos ne
čiasi; pradeda atsirasti vis panašios į Persijos kilimus, nepaliestos.
pramuš!...
Važiuoju
antra
kla

Vilnių, salėse įvyko prakalbos. Katalikiškoji dangi, mat, galų gale už jį mes visvien lai
daugiau ir daugiau kreivų, iš kuriuose nevyrauja jokia vie
(Bus daugiau)
spauda plačiai rašė apie Vilniaus kraštų įr mingesni esam. Ir tai iš kiekvieno veik at se primokėjęs dar apie 30 li
sišakojusių, su plačiai išsis- na spalva: čia matai labai ža
tų už miegamųjų vietų iki
jo atvadavimo reikalus. .
žvilgio.
kieturiomis viršūnėmis me lius lopinius, mažiau Žaffus, VILKICKAS PASMERKTAS
Hnambo. Mūsų traukinis su
Tenka pastebėti, kad taip vadinamieji
“Imkim literatus. Per tiek metų ir taip
džių.
gelsvus, geltonai rusvus, raus
MIRTI
tautininkai — liberalai spalio devintų labai laisvai begyvenant pagimdėm literatų dau silipdė iš vieno I, vieno II, vie
vus
ir
net
raudonesnius
už
pa

silpnai minėjo. Jų spauda irgi labai nežy giau, negu jų gabumus mes įvertinti išmanom no III klasės, valgomojo ir Rytui prašvitus jau vinKariuomenės teismas rngsėmiai Vilnių atsiminė. Socialistų dienraštis ir išgalim. Kurį laikraštį nepaimsi, — visur vieno pašto bei bagažo Vago giavom aukštumose apie 1400 tį kraujų. Lygiai taip ir me19 d. vakare 9:20 vai. pa“N-nos“ spalo> 9 d. numery nei vienu žodžiu atrasi vienų kitų rašėjų iš daugelio pusių be no, taigi tik iš penkių vago metrų ir vis dar kilomę aukš džių lapai sudaryti iš lietuviškos vėliavos spalvų mišinio skelbė sprendimų Vilkicko by
ajne Vilnių neprisiminė. Matomai, mūsų so galo gabų. Sakyčiau, ne literatų mums trū nų, garvežio ir vienos platfor tyn. Visame šitame kalnuota
su visais galimais jų atspal loj. Svarbiausias kaltinama
cialistams Vilniaus atvadavimo klausimas vi ksta, o tik literatams darbo. Kitaip sakius, mos. Visi trys keleivių vago me kely neteko važiuoti nei
nai buvo pilni, ypač gi pri per vienų’ tunelį. Už tai nuo viais ir niuansais. Važinėju sis buvo Stepas Vilkickas, tasiškai nerūpi.
parodykim jiems, jei galim, daugiau išlaidos.
Amerikos socialistai, tur būt, laikosi Lie Obalsis, kurį Federacijos kongresas užkliudė, sigrūdęs negrų vaįgonas. Kur lat raitėmes kalnų pašlaitė Angolos plokštakalniąis sauso rnavęs šaulių sąjungos cent
jo perijodo pabaigoje, tad su- re, kur užėmė gana svarbių
tuvos socialistų nusistatymo. 1926 m., svars aiškus dalykai ne vienų Amerikos lietuvį ra- gi jie nebus pilnį, kad šita, mis. jTrumpas traukiniūkas
tant seime
Valstybės
biudžeto reikalus, Afocia- sėjų nesmagumu supurtė. Už tiesų! Argi ge kaip dauguma S|įtų Afrfkos li kartais taip susiriesdavo, kad prantama, kad po keturių vi- svietų. Už šnipinėjimų kuku
aL
šiškai sausų menesių visam že maudai jis nubaustas mirties
listų vadas, inž. St. Kairys atvirai pasisakė riau jaustųsi Lietuvos veikėjai, jei priešais nijų, leidžia vienon ir "kiton per vagonų langų žiūrint ga
pusėn tik po du J traukiniu į lima buvo suskaityti visus mėvaizdžiui stinga kiek gy •bausme sušaudant. Vilkickų gy
už atnaujinimo santykių su lenkais, Vilniaus juos kas tokį klausimų išneštų?
savaitę. Nuo pajūrio, pavyz traukinio langus. Kalnuotas vumo ir linksmumo. Vaizdai įuč pris. adv. Zurinąs. Vilkic
klausimo neišrišus. O jau 1927 m. matome ki
“Nei Ne tiek mums trūksta gabių vei džiui, į Angolos gilumų eina žemėvaizdis buvo labai gra- labai įdomūs, tačiau neiššau- kas kaltu prisipažino.
tų socialistų vadų, Jer. Plečkaitį organizuo
kėjų, Įdek mums trūksta sumaningumo jų
jant Vilniaus krašte savanorius, kad, Pilsud
Gusarų vyr. Įeit. Kavaliau
gabumus įvertinti ir praktikos nytysna su
skio armijos pagalba, užpulti Lietuvų ir, ži
valstybė viena pasisavina auklėjimo teises, zuoti lietuvius inteligentus, kelti tautinę są skas ir V. Vaitkevičius išteisi
verti. Ypač Federacijai pritiktų prie klausi
noma, Lietuvos nepriklausomybę pasmaugti. '
nepripažindama tų teisių ir Bažnyčiai ir šei monę, kad ne ateitininkai. Kovose dėl Lie nti. Kavaliauskas paleistas
mo ilgiau pastovėti ir jį rimčiau apibudinti.
Tuo atžvilgiu Lietuvos socialistai nedaug nuo j
mai. Vaikas nėrd .Valstybės nuosavybė. Užau tuvos nepriklausomybės, kuri organizacija jau anksčiau į atsargų. ’
Tai nūdienos reikalas. Darbininkų visur čieskiriasi nuo komunistų, kurie iš visų savo
gęs žmogus turi'bfiti nfc tik geras pilietis, bet daugiausia davė savanorių, kieno narių dau
Teismo sprendimas galuti
los eilės slanko ir darbo nesuranda.“
pajėgų dirba Lietuvos nelaimei užtraukti. To- (
ir dorovinė asmenybė, išpažįstųs tikrųjį ti giau žuvo dėl Lietuvos nepriklausomybės? noj formoj bus paskelbtas spa
kio pat nusistatymo, mat, laikosi ir Amerikos
kėjimą žnaegus. Ir juo bus dorovingesnis, sų- Kiekviena moksleivių ateitininkų kuopa turi lių trečių dienų. Nuteistasis
KLAIDA IB NESUSIPRATIMAS.
lietuviai socialistai.
žiningesnis žmogus, tuo bus geresnis ir vals ne po vienį narį garbingai padėjusį galvų Vilkickas paprasta tvarka ga
tybės pilietis. Todėl Bažnyčia ir valstybė tu dėl mūsų nepriklausomybės.
lės dar paduoti kasacijos sku
Tokia
antrašte
“
Mūsų
Laikraštis
“
įdėjo
Turint visa tai galvoje, reikia manyti,
NAUJA LIETUVIŲ TVIRTOVĖ.
ri sutartį auklėjimo srity. Bažnyčios auklėndų. Tuo atveju, jei skundas
straipsnį dėl moksleivių organizacijų uždą- ’ jamasis darbas valstybei tik gera atneša,
kad katalikų Bažnyčios vadų ir katalikų vi
bus atmestas, jis galės dar pa
Gal kų turimą ateitininkams prikišti suomenės balsas nepaliks be pasėkos. Reikia
New Yorko apylinkių lietuviai katalikai, rymo Lietuvoje. Straipsnyje, tarp kito ko, yra
tautiniu ir valstybiniu atžvilgiu? Kas pirmie- tikėti, kad Švietimo Ministerijos aplinkraš duoti malonės prašymų p. R.
matyt, rimtai eina prie katalikiško laikraščio pasakoma:
“Štai prie ko prieina iri gali prieiti, kada ji pradėjo mūsų priespaudos laikais organi tis ateitininkų kuopų nepalies.v
Prezidentai.
“R.“
įsteigimo. Jų sudarytoji spaudos komisija* jau
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PAMIRŠTOJI PYPKĖ.

vos pats nepražuvau ir kartu tavęs ne-

tarp savęs kalbėjosi apie tai, kaip pradėti

troško

gajai moteriškei priminė praėjusį laimin

pražudžiau. Ir jis štai, rankoje laikyda-

naujų gyvenimų, ir tik vidurnaktį jie pa-

su

gąjį laikų. Ji suprato, kad dabar neturi

mas vaikų, puolė ant kelių prieš savo

kilo, karštai prieš savo šventojo stovy-

savo be rūpesčio draugais, bet sąžinė, vai

jo bijoti. Smarkiai ir linksmai pradėjo

ko žvilgsniu pažadinta, lyg prikalė jį prie

'plakti jos širdis, o jos veidų apšvietė

žmonų
tol nesikėlė, iki ji, balsu verk- lėlę pasimeldė ir laimingais veidais, kudama, pakėlė jį ir pasodino ant suolo. ! riuose matėsi angeliškas ramumas, jie nu-

jautė

Dorotėjas
vo

•vaikų

(Pabaiga)
dar
kartų
ir norėjo

į lopšį. Bet vaikas

žemė.
baisių

Šioje minutėje

vidujinę

vėl grįžti smuklėn,

—- A. Edelman. .......

pabueia-

kovų.

Dorotėjas
Jis

ten linksmintis

— O, aš nelaimingas... praradęs gar-

žemės, prie tos vietos, kame jis sustojo,..

aiški šypsenų.

ait-

Šiuo momentu atsidarė durys ir pro jas,

neatleido savo

nešdamasi su savimi keletu bulbių, įėjo

Tuo tarpu Dorotėjas priėjo prie jos,
pabučiavo ir paskui, rodydamas vaikų,
sušnibždėjo:
f

paguldyti

rankelių nuo jo kaklo ir be perstojo są-

Vo juodomis akutėmis žiūrėjo į tėvų. Ir
vėl kaž kas įdūrė į Dorotėjo širdį. Žvilg

Malamja.

Kada ji pamatė savo

vyrų, stovinti

1

— Jis geras vaikas, jis manęs neišsi

su kūdikiu rankose, kaip stabo ištikta su

gando, Malanjėle. Iš jo užaugs puikus ir

ir

stojo ant slenksčio. Tada jis pažvelgė į

drąsus vyras! Ir vėl jis dešine laisvaja

tirpino ledų, kuriuo buvo apdengta jo
į iirdis. Jam rodėsi, kad vaikas savo žvilgs

jų ir pamatė tai, ko pirma visiškai ne

ranka apkabino žmonų ir tyliai jai kal

pastebėdavo, lyg jo akys būtų staiga at

bėjo:

Diu lyg nori sakyti: — Tėveli 1 tu nori pa

sivėrusios. Jis pamatė jos dailų, liūdnų

likti mane vienų ir eiti į smuklę pragerti

veidų, jos aiškias, gražias akis, jos iš

daug kaltas... bet dabar

paskutinį kirvį, visiškai nesirūpindamas

blyškusias lūpas ir skruostus, kurie dar

Malaaja... Niekuomet daugiau... Prisiekiu,

nelaimingų ja mamyte... Ir’kų gi tau duos

nesenai buvo raudoni kaip aguonos žie

kad daugiau nebegersiu... Ar girdi, Mai

tas prakeiktas gėrimas?

das. Jis visa tai pamatė,

anja... niekuomet, niekuomet... Vaikas te

snis nekalto vaikelio lyg degino

jį

4-----

į žmonų tokiu žvilgsnių, kuris nelaimin

buvusi

i-

»

ir jo skruostai

;

— Aš žinau, Maianja,

kad

tau esu

galas

viskam,

Jis pats kaž kaip netyčia pažvelgė į nuo gėdos paraudo. Bet nuo šio momen būna liūdininku, kad aš iki pat mir
vaiko akis... ir sudrebėjo, lyg šiame ne to paliovė jo sieloj vidujinė kova, jis ties į savo burnų neimsiu to prakeiktojo
kaltybės ir skaistybės veidrodyje jis bū- | staiga pajuto savęs pasibiaurėjimų ir kaž gėrimo — alkoholio.
Ji buvo išbalusi kaip drobė ir netų pamatęs savo bjaurųjį gyvenimų.
kaip instinktyviškai suprato, kad nuo šios
Šaltas prakaitas apipylė jo veidų, o dienos jis jau niekuomet nebesugrįš at- galėjo pratarti nė vieno žodžio. Ji tik apglėbė Dorotųjų ir pabučiavo jį.
širdis pradėjo smarkiau plakti. Tary- gal į smuklę.
—
Gerų
dienų,
Malanjėlė,
ko
tu
išsir
; " — Aš preiš tave, Maianja, esn labai
tum jis būtų ,buvęs ugnyje; galva; kaito,
visų kūnų purtė drebulys, 6 kojos nebe gandai? — pagaliau vos pratarė Dorotė- nusikaltęs. Aš turiu pulti po tavo ko
norėjo jo laikyti, lyg po jomis būtų siu jas ir tardamas šiaos žodžius pažvelgė jomis ir maldauti savo atleidimo, nes aš
t

MUM

1. 1

bę... girtuoklis... kalbėjo Dorotėjas akis
muleidęs į žemę. — Štai prie ko priėjau

begerdamasl Tu tik atleisk man, o aš .

prisiekiu Dievo vardu, kad perstosiu gė
ręs! Jis, jis bus liūdininku! — Paskuti
niuosius žodžius jis tarė viena ranka ro
dydamas vaikų, o antra suspaudęs kumš
tį. Maianja verkė, ji labai gailėjos savo
vyro.
— Aš atleidžiu tau, brangusis. Die
vas ir žmonės taipogi tau atleis. Tik mesk
gėręs tų prakeiktąjį alkoholį; jis juk ta
ve pražudė!
•

— O, aš nelaimingas, — nerimo Do
rotėjas. — Kam aš tave nekaltų pražudžiaul... Dabar aš nieko nebeturiu, nė
arklio, nė karvės... Kur gi buvo mano
sąžinė!
Ir Dorotėjas balsu sudejavo. Ilgai ji
Maianja kaip beįmanydama ramino, bet
jis tenurimo tik vakare. Ir ilgai dar jie

ėjo gulti... .
Taip praėjo mūsų beturčių ši laimingoji diena.
_

, .

, , ,

.

A

Prabėgo keletas metų. Toje vietoje,

kur pirma stovėjo vargingas Dorotėjo
namelis, dabar stovi puikūs, pašinus ap
sodinti, su gonkomis namai. Prie namų
linksmai krykštaudami žaidžia du vaikai,
c gonkuose siuvinėjimu užsiėmusi sėdi
jauna, graži moteriškė. Sunku joje bepa
žinti pirmykštę sanyknsių ir išblyškusia
M ariaujų. Tai buvo Dorotėjo šeima, kuris
tikrai pildė savo duotąjį prižadėjimų ir
metė ištvirkusį gyvenimų.
O, kaip dažnai jie prisimindavo tų
laimingųjų dienų, kada Dorotėjas pamir

šo namuose savo pypkę ir jos pasiimti iš

ėjo iš smukles, į kurių jau daugiau nie
kuomet nebegrįžo.

Vertė

J. Naudžiūnas.
K. “D.“

DRAUGAS
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Kaip Gyventa Baudžiauninku, Dionizo
Poškos ir Duonelaičio Laikais

MOKYKLOS
Kun. A. Briška.

--------

Visi protaujantieji žmonės kaip vanduo, kiti kad laikas
supranta, kad jokia tauta ne- _ nyksta, kaip šešėlis. Ir ištiesų.
Nevisada mes gyvenome pakilęs už kitus pastorius, sugali tinkamai gyvuoti ir ženg Laikas nestovi ant vietos ir taip laisvi, kaip dabar, nevi prato tų laikų skriaudas ir
ti pirmyn be tinkamų vadų. mes su juomi žengiame pir
sada galėjome džiaugtis tau stengėsi savo mylimus baud
Juo daugiau tautoje randasi myn. Tad-gi laikų reikia iš tos ir gimtosios kalbos laisve, žiauninkus paguosti nors žod
protiškai išlavintų jėgų, tuo naudoti kuotikslingiausiai. Ma kaip dabar džiaugiamės. Ilgus žiu. Be to jis buvo poetas —
tauta yra laimingesnė. Todėl žas kūdikėlis, globoj tėvų, ei amžius mus slėgė žiauri lenkų dainius. Mūsų dainius vengia
kur jam jo tėvai tie
šioje gadynėje beveik visose na ten,. m
, . . .. . , , , Lietuvos garbei, gerovei. At- /tuščio ir dirbtino jausmingu
eiti. Todėl, jei tėvai dėl ko, . , , , ,
,
šalyse valdžios rūpinasi steig pia
; . _ ____ .
__ __ /sirado keletas lietuvių, kurie
mo ir piešia tik realį lietuvių
ti tiek mokyklų, kiek jų rei kių nors priežasčių apsilenkia1 nebijojo svetimųjų persekioji- baudžiauninkų gyvenimų, be
kalinga priaugančiai gentkar- su parapijine mokykla, didelę ,imų, o griebėsi šviesti lietuvių tarpiai suriša su gamtos gy
tei. Negviklensiu čia bendro klaidų daro ir nuskriaudžia tautų, diegti jaunus diegus į venimu. Poezijos forma pasi
mokyklų klausimo, tik šiek savo kūdikį tikėjimo ir tautos jos (tautos) širdį, ragino su- rinko jis pasakėčiais ir idiles,
tiek pabrėšiu apie pradinę pa atžvilgiu.
įsųmonėti. Tai buvo Kristijo- ypač idiles, nes gyveno sod
rapijos mokyklų.
Prabočių kalba ir tikėjimas. Imas Duonelaitis, Dionizas Po žiuje, tarp prastų žmonių; tai
Tikslas.

ška /Paškevičius) ir kiti. DuoKiekviena tauta turi prisi
melaičio laikais Mažųjų Lieturišimų prie savo kalbos, prie;
/vų valdė vokiečiai. Kaip valsavo tikėjimo, prie sa^o istom
. stybinį, taip kultūrinį bažnynjos. Taip ir mes, lietuviai,! .
1
. ‘
.
tinį šalies gyvenimų tvarkė
turime branginti savo kalbų,1
v.
jie. Prūsų lietuviai privalėjo
tikėjimų, savo gražius papro--,,
......
.
v.
„
.
.
,
įklausyti jų įstatymų ir parė
dus. Kas tu visų brangeny- ,
’ .. . ‘
,.
.
.
,.
1 dymų. Vokietijoje 1618 mebių neįvertina, tų vadiname , . ... v.
"
....
,,
L
.v . .
Kais kilo žiaurus 30-ties metų
“išgama” arba išsigimėliu.!,
, . , , .
.
„ ,,
. ... _..
, , , /karas, kuris labai nuvargino
Kalbos ir tikėjimo dalykų
,, _
, , ,
.. ,
,.
.v ,
. 'ir Prūsų valstybę. Šis karas
galima išmokti tiktai musų , , . .x ,.
, .
_
... _
. , ,,
, ,labai išretino gyventojus. Dau
parapinėse, mokyklose kanukent5jo

Parapijos mokykla tikslu yra, kad prirengusi jaunųjų
gentkartę gyvenimui — tik
rais krikščioniškais pamatais,
paremtais Kristaus idealais;
kad jaunoji gentkartė, gyven
dama įvairių tikybų mišinyje,
pasiliktų ištikima Motinai
Bažnyčiai ir nebūtų suviliota
sugedusio pasaulio. Bažny
čios tikslas ir pareiga buvo
ir yra — statyti doros ir tei me sesutes su pasisventunu,
singumo pamatų ateinančioms be- kitų mokslo šakų, lygiai
gentkartėms ir visiems žmo dėsto.
nėms.
Mokslas mokykloje.
Pirmoji mokykla.

Pirmųjų mokyklų įsteigė
pats Išganytojas, kada išrin
ko sau pagelbininkus — Apaš
talus ir davė jiems valdžių
mokyti visas tautas. Todėl ir
šiandien Bažnyčia, klausyda
ma savo Įsteigėjo balso, pildo
tų pareigų, steigdama moky
klas ir auklėdama jaunimų
toje pačioje dvasioje.
•
Lietuvių mokykla.

.

.y

.

,

.

•

ty8_ kuriose

gi sodžiaus paveikslai geriau
siai tiko jo literatūrinei kūry
bai. Kr. Duonelaitis parašė
šešias pasakėčias ir penkias
idiles. Pasakėčių turinys —
tai daugiausia autoriaus už
uojauta- skriaudžiamiems bau
džiauninkams. Štai “šuo did-

g

/Visų valdžių paėmė į rankas
kurfiurstai. Kad padidinus
gyventojų skaičius išnaikintoiše

vietose,

jie

(vokiečiai)

Lietuviu Valanda

ga-

Vaikai iš ryto renkasi į mo-.
v . .
7
beno iš užsienių, pavyz., iš
kyklų, susigrupuoja į kamba
' Lenkijos, Prancūzijos, Šveica
rius, iš ten grupėmis seserų
rijos išeivius. Čia jiems buvo
mokytojų vedami eina į baž
/duodama žemės ir suteikiama
nyčių šv. Mišių išklausyti, po
laisvė. Lietuviai tuo laiku ėjo
kurių grįžta į kambarius.
/baudžiavų. Pasibaigus 30-ties
Kiekviename kambaryje gar
/metų karui, baudžiauninkų gy
bingoje vietoje kaba kryžius,
venimas dar daugiau pasunkė
prieš kurį atkalba maldų savo
jo, nes valdžia, kad atstačius
gimtoje kalboje ir, su Dievo
-kraštų, reikalavo daugiau mopalaima, pradeda mokslų.
kesčių, žmonių, kariuomenes.
Uo dienos darbo, atkalbėję Bajorai, remdamiesi tuo val
padėkos maldelę, lydimi sese
džios reikalavimu, slėgė bau
lių mokytojų, skirstosi ir ap
džiauninkus. Valdžia į tuos
leidžia mokyklų. Tokia tai y- tarp bajorų ir “būrų” san
ra tvarka mūsų parapijinėse tykius nesikišo ir baudžianinmokyklose.
-kų (“būrų”) neužjautė, ne

Iš

WHFC Radio Stoties
'Z

Prie kiekvienos beveik lie
tuvių parapijos randasi ir pa
rapijinė mokykla, kurioj pa
rapijiečių vaikai renkasi, kad.
įgijus mokslo ir mokinusis ti
Tėvų nusižengimas.
matė jų vargų. Visus jų var
kėjimo dalykų. Lietuvių para Dideliai nusižengia tėvai prieš gus ir nelaimes matė kunigai
pijinės mokyklos yra veda savo tautų ir vaikus apleisda — pastoriai. Jie ramino žmo
mos tai gerb. seserų iš šv. Ka mi parapijine mokyklų. Daž- nes, stengdamiesi įkvėpti jiezimiero, tai iš šv. Pranciškaus niausią tėvai neturi nė noro, ms kantrybės. Vokiečių valdlietuviškų vienuolijų po prie nė tinkamo mokslo vaikų, žia rūpintis baudžiauninkais
žiūra vietinės parapijų dva auklėjimui, o tuo tarpu nesi-’ pavedė pastoriams ir moky tosiškuos. Lietuvių parapijinės naudoja mokykla, kuri turi jams. Vieni tik pastoriai ir
mokyklas yra tinkamai pasta ir norų ir mokslo mokinimui ( mokytojai suprato baudžiautytos, įrengtos su visais pato ir auklėjimui tų vaikelių. Vie- įninku vargingąjį gyvenimų, jų
gumais ir labai tinkamai tvar ni tai daro iš apjakimo, kiti' skurdų, nelaimes; jie aiškia.*
komos. Jokių trukumų lietu iš šykštumo, o da kiti dėliai matė sunkių “būrų” baudžia,
vių parapijinė mokykla šian kitokių kokių išrokavimų. Ne- j vos nažtų ir vargstančius po
dien nebeturi. Gerb. klebonai žiūrint kokiais išrokavimais ja kaimiečius. Tais sunkiais
ir parapijonys daug vargo ir vaikai būtų sulaikomi nuo pa- ' laikais buvo įsteigtas kararūpesčio turėjo, kol visa tai rapijines mokyklos, tėvai skau liaus dvaras, į kurį turėjo eipadarė, bet ir galima jau pa džiai nusižengia.
’ti visi ūkininkai baudžiavų.
sidžiaugti, žiūrint į to darbo
_ ,
.
.
. , , Duonelaitis pirmas pareiškė
Gal
nevienas
rūpinasi,
kad 1 pasipiktinimų
......
, ,v. . uzv ,bau
__ 
vaisius. Lietuvių mokyklos y
_ ___________ *
valdžiai
ra tinkamos auklėjimui ir mo jo vaikas būtų gražus, švariai džiauninkų vargus. Krist. Duo į
kiminui jaunosios mūsų kar- aprengtas, sočiai pavalgęs, o nelaitis buvo lietuvis, aukščiau j
tos ne dėlto, kad aš, arba ko nesirūpina, kad jis būtų tin
kis kitas asmuo, taip sako, bet kamai išauklėtas, doras, tei
kykla, bet blogybių lizdas. Bet Į
dėl to, kad jas pripažino to singas, kad jis suprastų savo
kiomis “_
Board of _Education” tikėjimo tiesas, kad jis pa-Į mokslas be Dievo ir Jo įstatyPraWi« kalt>«- T°- I™’ paiinim0’.
k°ir suteikė Toms" vieŠnjnin’odėl
šiandien
jau
pradeda
at-.kiame
laipsnyje
jis
būtų
pakyklų teises, kad vaikai, bai
gę mokslų mūsų parapijinėse sirasti tokio kratinio iš jaunų-, siektas, nesulaiko žmogaus ,
mokyklose, be jokių kvotimų, jų tarpo, kurie nebesusikalba nuo prasižengimų. Mokslų -t
yra priimami l aukštesnes'811 savo t^18, todel šiandien gi apie Dievą ir jo įsakymus'
viešąsias mokyklas. Užtenka1 nemažai ir lietuvių vaikų bru- galima išgirsti tiktai parapi-.
parodyti “diplomų” arba liu- koma į kalėjimus už įvairius jinės mokyklos kambariuose. Į
dijimų, apie baigimų parapiji- nusižengimus. Kieno-gi čia Pasaulis yra margas, taip-'
nes mokyklos. Tad-gi aky- kaltė, ar ne tėvų, kurie nepai- gj įr lietuvių tarpe rasime vi-'
vaizdoje šių faktų, visos lie- se savo vaikl? t,nkamu lšauk' šokių gaivalų, šiandien netu-1
Pėjimuf
riu nė laiko, nė reikalo apie
tuvių katalikų šeimynos turė
tai kalbėti, tik tiek norėjau
tų remti savo mokyklas Įr Skaitantis tuos žodžius, gal,
pasakys, kad visos mokyklos pasakyti, kad katalikiškų šeisiųsti savo vaikus parapijigerai mokina. Blogai ir gi ne- mynų vaikams vieta niekur
nan mokyklon.
gali mokyti, nes jei blogo mo i kitur, kaip tik parapijinėje
Vieni sako, kad. laikas bėga kytų, tai jau būtų nebe mo- (mokykloje.

galvis” (amtmonas) apskun- tų laikų lietuvių “būrus” su prieš vėjų pūst dar jos liieJ
dė liūtams nieku nekaltų avį jų vargais ir džiaugsmais, su dos nederėjo.” Duonelž
(baudžiauninkų), reikalauda geromis ir blogomis būdo ypa raštai lietuvių literatūroj
mas grųžinti tris ketvirčius tybėmis. Visa tai suriša su deda naujų gadynę. Iki jc
miežių, kuriuos josios tėvas Lietuvos gamta ir gilia auto-Į sų raštija buvo daugia
pasiskolinęs nuo šuns savo va- riaus užuojauta numylėtiems tikybinio turinio, o pradėt
dykoms. Liudininkais pasikvie lietuviams baudžiauninkams. Duonelaičiu ji virto pasauline
tė vilkų ir lapę (valdininkus). Baudžiauninkų gyvenimas la- ir tautine. Jo literatūros tik
Teismas palaikė stipriųjų, šu-įbai vargingas per ištisus me- slas yra tas pats, kaip ir ankns pusę. Aviai, jei neatiduotų tus: jie be paliovos dirba vi- įsčiaus buvusios: kvėpti žmo
miežių, gręsė mirties bausmė, sokius baudžiavos darbus po- nėms gilesnio tikėjimo, kilneTodel avis šaltyje nusikirpo nų naudai. Nors Duonelaitis snėės dvasios, kelti jų dorų. Jo
savo vilnas ir atidavė šuniui labai užjaučia “būrų” var raštai vaizduoja visuomeninį
neskolintų skolų ir tuo būdu gus, bet kito patarimo, jiems ir tautinį lietuvių gyvenimų,
nutildė savo priešų.” Čia au nesuranda, kaip tik pasitikėti peikia netikusių baudžiavos
torius mokina kentėti baud Dievu. “Juk be Dievo niekas -tvarkų, pačių baudžiavų ir lie
žiauninkus. “Ak, mano miels negal nusiduoti. Ponas šios tuvių pasidavimų svetimųjų
žmogau, kentėk, kad skaudu žemės negal be jo žinios po- įtakai.
liai spaudžia, ir nuo skrandos navoti, o mes “būrai” vėl be
(Bus daugiau)
tau paskutinį lopų nuplėšia.” jo negalime vargti. Kožnas
Po pasakėčių eina idilės, ku tur, kaip Dievas jam skyręs
rių yra penkios: “Pričkaus yr pasikakint.” Duonelaitis Jau ateina naujų iš Lietu
pasaka apie lietuviškų svotbų kiekviename žingsnyje perspė vos saldainių “Rūta”. Visi
ir keturios metų dalys” “Pa- ja ir mokina, kad nesipriešin kurie norėsit pasipirkti Kalė
vasario linksmybės”, “Vasa- tų prieš vyriausybę, nors ir domis ar šiaip baliams, bus
ros darbai,” “Rudens gery matytų jos neteisėtų pasielgi galima kreiptis po numerų
bės” ir “Žiemos rūpesčiai”. mų: “Dumplės y r naudingas 3251 S. Union Avė.
Idilėse autorius atvaizduoja daiktas į kaminų pūsti, bet
Raporteris.

|

Kiekvienų....
Pirmadienio
Vakarų
Tarp 7-8 Valandos

Šį v.akarą (tarp 7 ir 8) užsisukit savo radio ant WHFC
radio stoties (1420 Kilocykles) ir išklausykite gražų Lie
tuvių Radio Valandos programą, kurį išpildys:

ig.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Dain. Jonas Romanas
Dain. Antanas Čiapas
Duetai
L. Vyčiy-Dainos Choro Kvartetas
Komp. A. Pocius
Kalbės Dr. A. Rakauskas
“Prof.” Kampininko Minutėlė
Kitokie Įvairumai

šiuos Radio Koncertus Ruošia:

The Peoples Fumiture Co.
IR

Dienraštis “Draugas”

y

Pirmadienis, Spalio 13, 1930

D R A U n

AMERIKOJE
» t

“Pardavėjai užsispyrę ne
parduoti tikieto p. Vargui
Rūpesčiui. Nedavė tam nelabųjam nei pro duris pažiū
rėt.”
“Kam jus man pasakas sa
kot? Aš nesu girdėjęs apie
tokį atsitikimų. Bet papasa
kokit man žinių.
“Žinių? Vyre! Ar nesi gir
dėjęs, kų žmonės kalba? Ar
jūsų akys nemato, kad visas
jaunimas rengiasi prie pirmu
tinių šio rudens Vyčių 14 kuo
pos šokių?”
“Kam iš pradžios nesakėt?
Pamanyk, bučiau ir praleidęs.
Tada kų daryti. Ar visos kuo
pos bus atstovaujamos?”
“Na, žinoma. Jaunimo at
vyks iš Dievd Apveizdos pa
rapijos, Town of Lake Brighton Park, Bridgeport, Marųuette Park, West Side.
“O aš pasikviesiu savo
draugus iš mokyklos.”
“O aš savo iš darbo. Tik
neužmiršk, kad svetainė ran
dasi ast 15 gatvės ir 49 Ct.
Vakaras prasidės 8 vai.

rinkusiems p. A . Radzevičių,
•Ja
S
varganų statytojų, ir dėkoja
( ■w
Naujų vargonų pašventinimas. už taip didelę aukų, tokių gra6. m. rugsėjo mėn. 21 d. jvarS°nŲ įtalsymą tik už
vyko naujų Sv. Mykolo para- *2’000-00- Publika gausiais ap
pijus bažnyčios vargonų pa- l°dismentais pritaria klebono
dėkingumo žodžiams, pertrauk
šventinimas.
dama net jo kalbų.
7 vai. vakare jau buvo pil
na bažnyčia žmonių. Visi ne Sveikina atvykusius sve
kantriai laukė įspūdingų ap čius, p. miesto majorų, teisė
eigų pradžios ir išgirsti nau jų Mc Kean, ir kitus; prime
jų vargonų balso. Žolynuose na, kad ta, dovana yra suteik
skęstanti altoriai, desėtkaiis ta atminčiai D. L. K. Vytauto
spalvuotų lempučių parėdyti, 500 metų sukaktuvių minėji- M. Malbran, naujas Argennaujai suvedžiotos elektros me. Galutinai perstato svečių j tinos ambasadorius Amerikon,
kleb. J. Petraitį už vakaro j—.......................... .................
nušviesta bažnyčia žavėjo su
.t
sirinkusius, kurių tarpe būta vedėja ir, sugiedojus Ameri ‘jvaizdyk stovįs prieš atdaras
nemaža svetimtaučių, protes- kos ir Lietuvos himnus, pra ' duris. Per jas eina vidun jau
nimo minia. Visur girdėt pa
tonų ir net pats miesto majo dedama vakarieniauti.
Vakaro
vedėjas
savo
įžan

sveikinimai, juokai. Visų ko
ras.
. ,
.
ginėje
kalboje
pabrėžia,
kad
jos trepsi ir kad tik grei
Septintų valandų Jo Emi
jo
parapijoje
(Šv.
Kazimiero
čiau įsispausti ten, kur munencijos Kardinolo PhiladelPatersone)
prieš
20
metų
yrai
zika
karaliauja”.
phijos Arkivyskupo deleguo
Radzevičiaus pasta
tas Monsignor J. Fink iš Al- pirmi p. Kadzevrčiaus
“Viduj matyt draugai, kaip
lentown, Pa., lydimas svečių tyti vargonai, o čia yra pas ir mes abu. Vieni sveikinas,
kunigų pradeda apeigas. Pir kutiniai, kurie daug atrodo kiti jau pina pasakas. Mag
miausia anglų kalba prataria tobulesni. Džiaugiasi galėda dutė klausia, kur Jonas I”
“Tai sudiev, Petrai. Ačiū
į susirinkusius: primena jiems mas matyti tų pažangų, pada
‘Iš tikro fis pasirodys šį už pasakymų”.
rytų 20 metų laike.
šių jepodingų ipcigų reikš
vakarų”, Onutė jų ramina.
“Draugui vis gera linkiu.
mę; nurodo kad kaip gražiai Iš tarpo kalbėtojų pažymė
“Tik, štai, Frank’s Origi- Pasimatysim vakare.”
suderinta vargonų melodija, tini ypač yra: dentistas p. J.
A. M.
nal Night Owls.
taip turi būti harmoningas Shillis, kaimynas šv. Bernar
“Visur sujuda! Vieni sku
krikščionių gyvenimas, parem do parapijos klebonas, teisė
binas šoki; kiti draugės ieško JEI TURIT KĄ PARDUO
tas švento Tikėjimo mokslu; jas McKean ir miesto majoras
ti. Tuoj pilna svetainė šokikų. TI ARBA NORIT KĄ PIRK
kad tokia graži vienybė ir p. Ilorn. Gėrėjosi lietuvių pa
Kiekvienas veidas džiaugsmu TI PASISKELBKIT “DRAU
harmonija turi būti tarpe pa žanga, džiaugėsi naujais, gra
GB”.
žiba.
rūpijonų ir jų dvasios vadų; žiais vargonais, p. Radževičių
ragina, kad netikėtai gražus kvietė iš Millburn, N. J.,\perbažnyčios įspūdingumas tap sikelti i Eastonų, kame gal
tų jiems patraukimas neuž rastų sau platesnę dirvų, nes
miršti savo krikščioniškų pa New Yorke yra daug įvairių
reigų ir sieloje taip gražiems kompanijų.
Paaaulintanių karo
Kapitonas
patapti, kad kiti gėrėtųsi jų Vakarienę ...paįvairino tre
Beno Krajaus
Specialistas ii
gyvenimu, kaip dabar gėrima jetas svetimtaučių solistų ir;
viena
jauna solistė Mrs. Pos- j
si bažnyčios įspudingumu.
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NESIURIRT KAIP UtSISENĖJUSIOS iv NEIŠGYDOMO* JO*
sett.
Po jo kalbėjo didžiai ger
YRA. Spociališkai gydo liras pilvo, plautių, inkšti} ir pūslės, užPo
vakarienės
pp.
miesto'
anodljlaaų kraujo, odks. liras, žaizdas, rsumatlzmų, galvos skaus
biamas Patersono lietuvių pa
mu*, skausmus nugaroj*, kosėjimą, gorklės skandėjlrinų Ir pas
majoras,
teisėjai
su
savo
žmo

laptinga* Ura*. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit* šia Ir
rapijos kleb. J. Petraitis. Sa
persitikrinkite, kr jis jums rali padaryti. Praktikuoja per daugovo gražiame pamoksle nuro na ir dar keli garbės svečiai
lj metų ir išgydė tūkstančius llronli}. Patarimas dykai.
lipo
ant
vargonų
galerijos
OFISO VALANDOS: nno 1# ryto iki I v. v. Nedėliosite iki lt d.
dė, kaip visi tokie gražūs iš
<300 VTsst 20 St.
kampas Keeler Avė.,
Tei. Cravtford 0573
oriniai dalykai, kaip vargonų geriau prisižiūrėti naujai pas
muzika,
švelnina
žmonių tatytiems vargonams, pamaty
jausmus ir kelia prie savo ti, kaip sudėstyta dūdos,
kiek jų yra, susipažinti su var
Sutvėrėjo.
Po pamokslų graži procesi-, gonų subudavojimu. Ponas Ra
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se
ja išsirikiavo link vargonų: dževičius da keletu šmotelių
nų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas
pirmiausia būrys gražiai pasi- i pagrojo svečiams, rodė ir
pilnai
garantuotas — kainos žemos.
puošusių vaikelių — tarnau- I aiškino naujausios sistemos
Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saimarodė

EASTON, PA.

Daktaras

©

WISSIG,

PENIMIAME AUTOMOBILIUS

tojų,

paskui

rėdžiusių

juos

baltai

mergaičių,

po

pasi-^strukciją,

to kū-

JpaS

tas

dalis’

kuri«

yra

nizuojame ir atliekame visų “body and fender vrork.”
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
kiais reikalais kreipkitės:

mai ir dvasiškija ėjo ant ga išradėjas, patobulinime elek- i
lerijos prie vargonų atlikti pa trikinių vargonų ir kurias da
ROXEE AUTO PAINTING SHOP
čias pašventinimo apeigas. bar jis mano tuojau patentuo
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas
Pats klebonas kiekvienam kū ti. Nes ant šių vargonų kaž 907 W. 35th ST.
CH1CAGO, ILL.
mui įdavė rankon kaspinus. kuriuos dalykus turėjo progos
Atlikus apeigas pirmų kart galutinai išbandyti ir nustaty
susirinkusiems pasigirdo gra ti.
Korespondentas.
žus, labai malonių, dailiai pa
rinktų balsų vargonų aidas,
kuris pripildė visų bažnyčią. CICEROJE PAŠNEKESYS.
Nevienam džiaugsmo ašara nu
riedėjo per skruostus, kad, “O Jonai! Ilgai nematytas!
štai, jau galutinai ir eastonieeinasi?
čiai susilaukė naujų, gerų var-i “Tai, — tai. Iš kur jus atgonų, ir tai taip sunkiais be-įsiradote? Jau maniau, kad žcdarbių laikais. Ir šie vargonai mė atsivėrė ir senai jus prayra šiandie geriausi vargonai rijo. Greičiau sakyk, kas nau-;
iš visų katalikiškų bažnyčių jo.
Eastone.
“Jei jus norite žinių, aš ga
Po pašventinimo, kūmai, liu galybę jų pasakyti apie
garbės svečiai, vietos ir apie- Vyčius, veikimų, jaunimą, pa
linkės lietuviai bei svetimtau silinksminimus ir t. t.”
čių nemažas būrelis, susirin “Tik sakyk, prašau. Nega
ko pasidalinti savo įspūdžiais liu laukti!”
ir kartu pavakarieniauti. Žmo “Jus norite? Na, kaip jums
nių prisirinko netikėtai daug, patiktų šokti šį vakarą?”
net vietų netilpo susėsti ir ga- “Perdaug pavargęs. Visų
lfltinai net ir valgyti.
dienų dirbau; naktį skaičiau.
Vakarienės pradžioje vietos Duokit ramybę.”
klebonas S. Draugelis įžangi “Žinote ko jums reikia?
nėje prakalboje perstato susi- Pasakysiu! Tik pirmiau išsi-

ANTRĄ KARTĄ Į AMERI
KĄ

kad viskas taip gerai pavyko.
Kad iš anksto buvau pasi
žadėjęs ir apsiėmęs Ameriko-

Amerika tokia plati ir įvai- je misijas, turėjau grįžti atri šalis, kad čia gali rasti gal. Sugrįžau kartu su kleb.
kiekvienas sau pamokymų. Ir Baltučiu ir Paškausku rugsė
Lietuvoje niekas nesupranta jo 30 d. Pirmųjį darbų turė
Amerikos gyvenimo, kol patys jau apsiėmęs Lavvrence, Masa.
atvažiuoja ir pamato.
Čia apsistojau ir pasiliksiu
Vasaros laike turėjau va lig spalių 29 dienos. Darbo
žiuoti į Lietuvę, kad savo bro paskirstyme ligi Kalėdų turiu
liams ir atvykusiam iš Romos da porų savaičių lapkričio
Generolo Įgaliotiniui perduoti mėn. ir gruodžio paskutinę
tikrų žinių iš sunkių Ameri savaitę neužimtų.
kos laikų ir tokiu būdu pasiTėvas Augustinas, O. F. M.
liuosuoti nuo kaikurių neišpil
94 Bradford Str.,
domų pareigų.
Lawrence, Mass.

GYDUOLĖ, KURI
VISAD GELBSTI
Tos “New and Improved Gold
Medai Haarlem Oil Capsules”»
žinomos kaip gyduolė inkstų,
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi
gydymo galios, kuri iipopuleri•avo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrinkite kūną. Vaistinėse trijų dy
džiu. Ieškokite “Gold Medai”',
vardo kiekvienoje dėžutėje.

MnMAARLlMOlL^C
C A l» S l

I

E !

PILNAS EGZAMINAS

Pakelėje turėjau atlankyti
$5.00 TIKTAI 15.00
šiuomi pranešame Vytauto
■ PEClALlBTAl
Liurdų, pasimelsti prie kapo
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
Šv. Teresėlės — misijonierių Didžiojo Sukaktuvių Komite tlkrg
specialistą, ne pas kokį nepaglobėjos ir pamatyti Konner- to skyrių valdyboms, kad Vy tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
sreuth Teresę Neumanaitę. tauto jubiliejiniai medaliai kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
pilno Uegsaminavimo. Jus sutau
Vokietijoje turėjau laimės da jau yra, platinami. Norintieji po
pysit laika Ir pinigus. Daugelis kitų
negalėjo pagelbėt įama lai
lyvauti dvejose misijonierių jų gauti, kreipkities į p. Jonų daktarų
to. kad jis netiri reikalingo patyri
konferencijose ir paainaadoU Srotkų, komiteto finansų k»- au, samdymui žmogaus kenksmin
garažų misijonierių patyri misijes ftdinlnkų, Metropoli- gumų.
Mano Radi* — Bcope — Raggl.
State
Bank.
2201
W. 22 |k-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
mais. Esu Dievui dėkingas, tan
enu DMfcuv ooaua,
laikas bakteriologiškas egzaminavi

Lietuvių Dainos Per Orą
WCFL.

970 K. Subatomis nuo 6 iki 7 vai. vakare

WHF0. 1420/K. Ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vak.

Duodame lėšomis Budriko Krautuvės

Naujos radios dabai? iškrautos Budriko Krautuvėje,
RCA., Victor, Sparton, Zenitli, Philro, Majestic, Atwater Kent, General Motors, Brunswick ir kitų.

mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu ai paimsiu
jus gydyti, tat Jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat auo Ilgų skil
vio. žarnų, inkstų, odos. kraujo, ner
vų, Širdies, reumatizmo,
kirminų,
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
Jeigu turit kokių užalsenėjuslų, įsl| kerėjusių, chroniškų ligų, korį noI pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt
neatėję pas
| mane.
DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS
Inėjimas Rūmas 181<
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
| Ofiso Valandos: Nuo lt ryto Iki
1 po pietų. Vakarais nuo’ B IMI I
Medėllomls nuo lt ryto Iki 1
po giežų

Sekančios Radios Nupi
gintos šių Savaitę:

Victor 10 tūbų su vis
kuo už $98.00

Philco 7 tūbų su viskuo
už .... $69.00
Atwater Kent 7 tūbų su
viskuo $49.00

Cub Radio

su viskuo

$59.00
Mes duodame

ADVOKATAI
Telephone Dearborn <057

F. W. CHERNAUGKAS
ADVOKATAS
160 No. La Šalie St. Rm. 1431
- CHICAGO, ILL. .
Nuo 3:30 Iki B vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ.
Tcl Roosevelt 3713
Vai. nuo 6 iki S vai. vak.
(Išskiriant seredos)

didelę

TaToliš

nuolaidų ant Radio tū
bų, parduodame whole-

ADVOKATAS

aale ir retail.

JOS. F. BUDRIK, Ine.

11 So. La Šalie St., Room 1701
TeL Randolph 0331-0333 Vai. S-l
Vakarais
3341 30. HALSTED STREET
Tel. Victory 0562
7-3 vai. vak. apart Panedėllo Ir
Pėtnyčlos

JOHN B. BORDEN ~

3417 S. HALSTED ST.

(John Bagdzlunas Borden)

,r , . Telefonas Boulevard 4705

ADVOKATAS

105

W.

Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph <737

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 8383
Name; S iki 8 ryte Tel. Repub.

TRYS PRIEŽASTYS
KODĖL REIKIA GARSINTIS

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 West 22nd Street

“Drauge”
1. Dienraštis "Draugas” pasiekia žymiausius
gali su Tamsta padaryti gerų biznį.

lietuvius, kurie

2. "Draugas" yra organizuotų lietuvių katalikų organas. Jis
atstovauja katalikiškų mintį Išeivijoje. O kur organizacija — ten
galybė.

Arti Leavitt Street
Telefonu Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 vąš

kare. Seredamis ir Pėtnyfiiomifl nno 9 iki 6.

3. Dienraštį "Draugų” skaito tūkstančiai šeimynų ne vien Chlcagoje, bet visoj Amerikoj Ir Europoj.

J. P. WAITCHES

Jeigu norite greitai išduoti nuomon: namus, kamltarius, gara-

dllų, parduoti lotas, gauti naujų kostnimcrlų — garslnkltės "Drau
ge.”

LIETUVIS ADVOKATAS
Iki

“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avenue
Tel. Roosevelt 7791

3 vai.

kortuose—nuo

3

Iki

9

52 East 107th Street
Kampas Mlchigan Avenue
Tel. Pullman 5950-Namų Pull. 6377

Miesto

ofise

pagal

sutartį

127 North Dearborn St.
Ketvergals ofisai uždaryti.

D1IVS1R
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Telefonu Tardė 1128

S. M. SAUDAS

STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė grali koplyčia dykai

Turtu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Illinois

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuo pigiau
sia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
mano darbu busite užganėdinti.
Roosevelt

2515

arba

PONIOS ELENOS RAKAUS itei padarius “uniją.”, visa ko
lonija bilietus turi ir pats
t KIENtS KONCERTO
gerb. klebonas A. Briška jau
RĖMĖJAI.

DR. J. J. KOWARSKIS

Telefonas Grovehlll 8888

DR. A. G. RAKAUSKAS
Ir

GYDYTOJAS

Ofiso Tel. Victory 8687

2518

2314 West 23rd Place
Chicago, Illinois

Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA ‘

Gydytojas ir Chirurgas

CHIRURGAS

Ir Re». Tel.

Of.

iš anksto įsigijo bilietus kon 2433 W. MARQUETTE ROAD Ofisas 2408 WEST 88 STREET
Kertė. So. VVestern Avenue
3133 S. HALSTED STREET
Tol. Roosevelt 7KIS
Jau kiek anksčiau buvo ra certui.
Tel. Prospect 1028
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. —
Antras ofisas Ir
Rezidencija
8 Ir 7 iki 9 vai. vakare.
Rezidencija 2869 So. Leavltt 8L
syta, kad p-ni E. Rakauskie Ponia Oželienė (dainininkė)
Tel. Canal 2330
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto.
J. Lulevičiua
nė įprašyta savo prietelių bei 1 padeda darbuotis labai gra
V.
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v
GRABORIUS IR
Nedėliomla pagal sutarti.
, vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
Nedėlloj pagal susitarimo
balsamuotojab gerbėjų, duos savo pirmą kon , Ž1£U
plet. U tam. ir Subat. Nuo 8-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.
patarnauju laido- certą (grįžus iš Italijos) spaOfteo Tel. Virginia 0036
Marąuette
Park
p.
Helen
5'oS"r"'Sjr«“!rū lių 19 d., 1930, Liet. AuditoTelefonas Boulevard 1939
Rezidencijos: Van Buren 6858
Mickeliunienė jau 25 bil. išpar
Tel. Canal 8764
Republlc 8466
n* rijoj. Prio Halsted St. BilieĮdavė ir nei kiek nepavargo
Dr.
Se
A.
Brenza
uos s. Haieted tai koncertui platinami dideGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
st. Chicago. m. jįu entuziazmu ir labai sek- Pp. Mickeliunai juokų iš rim
Tel. Victory 111* ,
4142 Archer Avenue
tų darbų nedaro. Ką užmano,
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
nungai.
GYDYTOJAS,
▼ai.: 11 ryto iki 1 po pietų
tą
ir
įvykina.
9:30
vakare
CHIRURGAS
t iki 4 Ir 6 Iki 8 v. ▼.
Town of Lake poni Helen
I. J. Z O L P
4608 S. ASHLAND AVENUE
IR OBSTETRIKAS
Nedėliomla nuo 10 Iki 12 ryto
Mališauskienė jaiu suvirš 40
West Side ponas A. Pel- Namų
Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Gydo
stalgias
Ir chroniškas ligas
Netoli 46th St.
Chicago, III,
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
bilietų išpardavė pati viena. džius 50 bil. paėmęs vargiai
Val.; nuo 8:30 Iki 9:30 vak.
vyrų, moterų Ir vaikų
718 WEST 18 STREET

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJiVS

Tel.

I:

I C A G O J E

GRABORIAI:

DR. T. DUNDULIS

I DR. A. RAČKUS

VEDĖJAS

SKYRIUS

Ir jinai vis linksma, vis pa vieną beturi nepardavęs. Taip:
DARO OPERACIJAS
Ofiso Tek Victory 6898
Rez. Tel. Midway 6518
tenkinta. Nors jinai savęs tai reikia prietelius remti.
Tel. Cicero 5927
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezidencijos Tel. Drezel 9191
Kampas 46th Ir Paulina Eta.
“
didele
veikėja
”
nevadina,
pietų iki 8 vai. vakaro.
Tel. Boulevard 5203 - 8418
Gerb, varg. p. J. Brazaitis
Nedėliomts ir seredomls tik
bet
jos
darbai
liudija,
kad
ir
iškalno susitarus
Nubudimo
valandoje
kreipkitės
visą Vargonininkų Sąjungą GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
prie manęs,
patarnausiu slmpatlš- įtakos ir darbštumo ji kupina.
Oakley Avenue ir 24-tas Street
bilietais aprūpino. Bravo!
kal.
mandagiai,
gerai
ir pigiau
Ofisas ir Laboratorija
Telef. Wllmette 196 arba
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų Jinai dirba kultūros darbą ir
Ir X-RAY
Canal 1713
CH1CAGOJE
dykai.
Roseland (Rožų žemę) užka ▼■landos: 9 iki 4 p. p. Panedėllals Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Laidotuvėse padirba su pasiryžimu. Valio p.
2130 WEST 22nd STREET
Valkų Ir visų chroniškų Ilgų
2
tarnauju
geriausia
Ir Ketvergals vakare
riavo
moteris.
P-ni
Venskienė
CHICAGO
Mališauskienei.
Kitos
Town
Ir pigiau negu kiti
Ofisas 8102 So. Halsted St
todėl, kad priklau
(A.
R.
D.
4
sk.
rast.)
visą
sa

Kampas 21 Street
of Lake veikėjos, p-ni M. Šėsau prie grabų 14vo
koloniją
aplankė
su
bilie

UNDERTAKINO CO.
dirbystėa
VALANDOS: 1—2 po plet, 7-1 vak.
Tel. Lafayette 6791
dienė, p-ni Kinčinienė tyliai,
OFISAS
P. B. Hadley Llc.
4919
90.
HICHIGAN
AVENUE
Nedėliomla
ir
šventadieniais
10-12
tais.
“
Rožų
žemės
”
keli
au

bet uoliai remia busimąjį
188 West 18 Street
Koplyčia Dykai
Tel. Kenwood 6107
Telef. Canal
8174
tomobiliai pilni svečių atvyks
710 WEST 18th STREFT koncertą.
Valandos:
SKYRIUS: 8238 S.
Nuo
9
Iki
11 valandai ryto:
jp-nios
E.
Rakauskienės
kon

Halsted Street. Tel.
Canal 3181
Į Bridgeportas — “kaip tarė,
[ Va!.: 2 iki 6 po
f M i nt
Nue I iki 8 valandai vakare
i Victory 4088.
apart šventadienio ir ketvlrtatfleoto
taip padarė”. M. S. 1 kps. certam
Office: 4459 S. Califomia Avė.
veikėjos paguldė ‘ ‘ zastovą ’ ’
Nczth
Side
pi-Pijus
Plečkai
OFISAI:
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Nedėliojo pagal sutarti.
Phone Boulevard 4139
— 14 St,
2924 Washlngton atidarė antrą ofisą («u Dr. Laurai
už 55 bil. savo kuopai, tą ir tis nieko “pusiau” nedirba. 4691
LIETUVIS GRABORIUS
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd. čiu — viršuj Belskio-Rakščlo aptleTeL Cicero 662. Tel. Kedzle 2450-2451 kos) po nr. 2428 West Marąuette Rd.
vykina.
Rankose
p-nios
By

Iš
50
bil.
nei*
vieno
negrąži

Nauja graži koplyčia dykai
Valandos: nuo 2 iki 4 po plet. Tel,
tautienės, p-lės M. Gurinskai- na. Ir nebepirmą darbą gerb.
Prospect 1939.
6
GRABORIUS'
4256 SO. MOZART ST.
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
tės, p. Nedvarienės, p. Gudie veikėjas gražiai nudirba. Kur
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Tel. Virginia 1290
nės, p. J. Šaltenas, p. O. Ale- geri norai — ten visa galima.
t Iki S vakare. Tel. Boulevard 7821
Husų patarnavimas
X — Spinduliai
Rez. 9641 8. Albany Avė. Tel. Proevisuomet sąžiningas Ir
Rezidencija
liunės
ir
p.
O.
Kirienės
bilie

Ofisas 2201 West ?2nd Street
So. Shore, Beverly Hills, 4729 W. 12 PI.
Nedėllomlspcct 18M- Nedėtomis tik pagal znnebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal <229
Susitarus
tai “tirpsta”, Štai, kur tikros Cicero, Iii. atstovauja sąjun- TeL Cicero 2888
skyrių.
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
sąjungietės
ir
sąjungietiškai
gietės,
A.
R.
D.
narės,
p-lė
M.
Avenue
Tel. Republlc 7868
Ofiso
ir
Ree.
Boulevard
6918
LIETUVIS GRABORIUS
Tel. Hemlock 8709
Nauja, graži ko
Valandos 1 — S&7 — 8 v. v.
remia
gražų
darbą.
Rez. Tel. Prospect 9619
Brenza, p-ni Marie Janušaus
O f l ■ a e
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
plyčia dykai.
Brigliton
Park
p-lei
O.
Nekienė, p-ni Ot Reikauskienė,
4603 S. Marshfield Avenue
Tel, .Canal 0257 lies. Prospect 6659
3307 AUBURN AVENUE
SO. HALSTFD STREET
p. M. Vaičiūnienė, p. Zaka( vuly
Tel. Boulevard 9277
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso valandos nuo 1 Iki 9 po
Ofisas 6155 South Kedzle
rauskienė ir kitos.
pietų Ir 9 Iki 8 vaL vakare

1439 S. 49 Court Cicero, Iii,

1650 West 46th St.

DR. R. C. CUPLER

J. F. KADŽIUS

BUTKUS

DR. A. A. ROIH

A. L DAVICONIS, M. D.

DR. A. J. JAVOiš

DR. M. T. STR1K0L

A. PETKUS CO.

A. MASALSKIS

DR. S. BIEZIS

DR. S. A. DOtfIAT

EZERSKI

DR. A. J. BERTASH

O viso komiteto dvasios va
du yra gerb. kun. A. Linkus.
Jo globoje yra net 75 bilietai.
Kas iš Town of Lake pritruks
bilietų — prašom kreiptis į
gerb. kun. A. Linkų. Jisai
patronas” ir rėmėjas visų
menininkų.

Rea

8291

Pranešimą gavome vėlai dėl
to negalėjome įdėti.

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie “turime ambulance patar
navimą.
i
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus
aprengimui mirusiųjų.

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDCJAI

Mano Mylėtojui.
Eilėraš
čiams rašyti neužtenka jaus
mų. Reikia žinoti taisyklės,
ko tamstos eilėse kaip tik
trūksta. Geriau rašykite proĮza; korespondencijas ir tt.

Palengvins aklų Įtempimą
kurta
eatl
prležastlmgalvos
skaudėjimo,
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotumo, skaudamą aklų karšti. Atitai
sau kreivas akto, nuimu cataractua
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
regyzt*.

Kainos

pigesnės,

kaip

(Kampas

- ■'f*’.

DR. V. A. ŠIMKUS

DR.HERZMAN

Leavltt St.)

Boulevard 7689
Rez.

Hemlock

I S RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomos per 29
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.

Gydo stalgias
ir chroniškas li
7621 gas vyrų. moterų Ir valkų pagali nau
jausius metodus X-Itay ir kitokius
elektros prietaisus.

DR. A. P. KAZLAUSKIS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

CHICAGO, 1LL.

756 West 35th St

4712 So. Ashland Avenue
▼ai.* Nuo 9 ryto tkl 9 vakare

Kampai Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8
Nedaliomis: nuo 10 iki 12.

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St 1 aukštos
Pastebėk lt mano Iškabas
VaL 9:10 ryt Ikt 9:80 vak. Hersdomls 9:90 lkl 19 v. Nsdėllomls nėr ^33
skirtų valandų. R00m B
Phone Canal 9629

T. A. D.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 12 pietų
nuo 9 Iki 7:19 vai. vakare.

Tel.

Cicero

1260

DR. GUSSEN
▼ai.:

LIETUVIS DENTISTAS
kasdien nuo 10 v. ryto lkl
vai. vakare
Ncdėllomls pagal sutarti

4847 W. 14 ST.

tūkstančius,

o dar millonal nežino.

Tai dabar yra laikas pra
dėt. — Reikalaukite savo
aptlekoj, arba tiesiai iš

,

Y.

OhlCagO

A. D. Product

Tel.

Cicero

Ir

Tel. ofiso Canal 2110 Rea. 80. Shore
2228, arba Randolph 6899.

DR. MAURIGE KAHN

I

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ

Cicero, III.

T. A. D. per 8 metus jau

g Halsted St.,

pe

Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

Valandos Nuo 9 lkl 12 ryto
nuo 1 lkl 9 vakare
SeredoJ pagal sutarti

AKIŲ SPECIALISTAS

kelis

Ligų

Tel. Boulevardl 1401

2201 WEST 22nd STREET

____

pataisė

Vyrų

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

3133 SO. HALSTED ST.

Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių

Ir

3343 S. HALSTED STREET

.DENTISTAS

OPTOMETRISTAS

numeriu

Telef. Midway 2880

DENTI8TAS

kitur

pilveli Ir pilvą sugadintą?

M»

Džiovų, Moterų

DR. G. I. BLOŽIS

Ar Jau žinote kas sutaiso

Tel. Boulevard 3201

Boulevard 7042

T.A.D. PRODUCTS

6

po

ofisą

4729 SO. ASHLAND AVI.
SPECUALISTAS

Tek Tards 1829

T. A. D.

savo

VaL: ryto nso 19—19 nue 2—4
•lėtų: 7—8:29 vakare
Medinomis 19 lkl 19

Tel. Canal 6222

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1741 ir 1742

•

Perkėlė

DENTISTAS

Kaina 31.00, gaunamos pas:

\ą

DR. CHARLES SEGAL

1545 WEST 47 STREET

mokslas gali pasiekti.

JOHN SMETANA, 0. D.

.

» i

DR. G. Z. VEZELIS

▼alandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomla nuo 10 ryto lkl
19 po pietų.

Tel. Lafayette 0727

3201 Aubum Avenue

Tel.

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

DR. G. SERNER

4447 So. Falrfleld Avenue

I

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų
6 iki 8:30 vakare

Prirengiu teisingai akinius visuose
Sale Depositors State Bank skersai
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
Peoples National Bank arti
mos su elektra, parodančia mažiau
Ashland Avenue
sias klaidas.

| daugiausia žmones kankina Amerikoj.
GYDUOLES, kurios yra sutaisytos
pagal viršuj minėtų RECEPTŲ yra
______
Į) naudingas vaistas, kokias žmonių LIKTU V18

y

i

DENTISTAI

SPECIALISTAS

Nuo Reumatizmo, goriausio Daktaro
Iš Europos dėl žmonių, katra liga

SKYRIUS

*

DR. H. BARTON

1821 SOUTH HALSTED ST.

LIETUVIS AKIŲ

E C E P T A I

4605-07 South Hermitage Avenue

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero
Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 819L

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

Didysis Ofisas:
.

Gydytojas ir Chirurgas

4712 S. ASHLAND AVĖ.

/

DR. P. Z. ZALATORIS

Rez. 6622 So. Whipple
VaL 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant KeL

STREET

DR. VAITUSH, 0. P. D.

X.

šv. K. A. R. 1 sk. valdybai.

WALLACE

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tai tiek iš koncerto remėjį darbuotės.

BSD. ATSAKAI.

S.

DR.B.ARDN ,

Tel. Yards 0994

2962

DR. S. ASHER

Rezidencijos Tel.

DENTISTAS
4901 W. 14St.
Cicero. 111. ‘
Viršuj National Tea Store
Valeuidoa: 10 vai. ryto lkl 9 vaL.
vakare. Ned. euzltarųe

t

Plaza

9200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 lkl* 3 po pietų
Nue 7 lkl 9 vakare
Nedėl. nuo 10 lkl 12 dieną

DRAUGAS

6
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VYTAUTO DIENA CHICAGOJ SPALIO 26 D.

dalicijos jaunos,, gražios mer ųigus, organizacijų komitetus floor), prie La Šalie ir Madigaitės patarnavo “with smi biznierius ir privatiškus žmo son gatvių. Pradžia 8:30 vai.

le”. Visur matėsi pavyzdin nes aš, biednas ligonis, pra vak. Komitetės pranešė, kad

C H I C A G O J E

ga tvarka

ir daug

nuošir tarti nors žodelį ant susirinki muzika bus geriausia.

dumo. Šeimininkės atliko savo mų dėl mano sušelpimo.

užduotį, gi programo rengime

WEST SIDE ŽINIOS.

Gal atsiras

mielaširdingų,

na; visos šv. Mišios laikomos lo pamaldos už žuvusius Lie ant galo dėkojo už svetingą
vardinių bankietą. Jis sakė
tuvos kareivius.
už velionį.
Spalių 5 d. bažnyčioj išda visa branginąs, visiems dė
X Pereitame penktadienyje
aukoms Vil kingas ir džiaugėsi vakaro
kun. prof. linta vokeliai
jūk
Vaitkevieia, kuris
iškeliavo niaus našlaičiams. Lėšoms pa gražumu.
Bažnytinės iškilmės.
su šv. misijomis į Pensilvani dengti susirinkime padaryta
Rugsėjo 29 d. Šv. Mykolo
ją; grįž tiktai po Naujų Me kolekta. /Surinkta $4.35. J.'
Westsidę apleido

Bridgeport.

—

Chicagos

Lietuvių Auditorijos B-vės di

Visus kviečia atsilankytu
Am. Liet. Dūk. Kliubas-S. N.

9 d. spalių pamaldas ir prai- ir svečių sukvietime daug dar suruoš tam labdaringam tiks
kalbas. Klebonas paaiškino, bavos kun. Ant. Martinkus, lui kokį parengimą, nuo sa

X Aušros Vartų bažnyčioje kad prakalbos ant greitųjų komp. A. Pocius ir seserys mo
• i !
‘ ‘.
šiandien minima a. a. kun. Jo negalima surengti. Pamaldos kytojos.
Pralotas
kun.
M.
L.
Krušas
no Oiso mirties metinė die bus: rytą mišios, vakare gedu

PRANEŠIMAI.
rektorių

susirinkimas

įvyks

Oriental Teatre per šią sa
vaitę vaidina keturi pagar
sėję baseballįninkai.

ROSETTE THEATER
2150 W. 22 St.

pirmadienį spalio 13 d. 8 vai.

vak. Auditorijos salėj. Visi
Spalio 17 ir 18 bus rodoma
NETIKĖTAI PASTEBĖJAU. direktoriai ir dr-jų atstovai
istoriškas veikalas “The Uitvęs, ar parinks aukelių tarpe
prašomi atsilankyti, nes yra nchback o f Notre Dome.” Da
savo pažįstamų,
dėl manęs
Esu buvęs
Chicagoj
ant svarbių reikalų aptarimui.
lyvauja Lon Chaney.
biedno ligonio sušelpimo. Bū
Bridgeporto daug
sykių. Ir
Valdyba.
Spalio 19 bus rodoma “Sta
siu aukotojams dėkingas.
vis nepatėmydaVau, kad Lie
te St. Sadie,” indomi drama
Joseph Lapinskas,
tuvių
Auditorijoj
randasi
TEATRUOSE
ir “Call o f the Dėstyt,” da
Lith. Holy Cross Hosp.
vaistų išdirbystė.
lyvauja Tom Tyler.
2700 W. 69 Str.,
Chicago, UI.

Einu kartą pro šalį. Žiuriu

Chicagos Teatre dabar ro

MEXICO CITY, spal. 12.“The {Giri of the GolValdancioji Meksiką revoliu
den Wcst.”
t

ant lango gražiomis raidėmis doma
AMERIKOS LIETUVIŲ

užrašyta T. A. D. PRODUCTS

DUKTERŲ ŠOKIAI

Einu vidun. Randu du vyru.

McVicker Teatre rodoma y- cinė partija kiek apiro, ki
Vienas jau apysenis baltais patingas veikalas “Malant lus nesutikimams tarp vadą,
LA SALLE HOTEL.
Tečiaus prezidentas Rubio yplaukais, tai besąs I. G. Ka- Sutan.”
ra gražiuoju su buvusiu pre
Roosevelt Teatre eina “The
Dauguma atsimena,
kokį tosky, o antras Z. Lukauskas,
šios su asista, kurias laikė
dieną.
,
zidentu Calles.
Sda Wolf.”
pralotas, assistuojant šurum-burum sukėlė minėto senas aptiekorius. Susipažinę
X Ryt Aušros Vartų kle DA APIE VARDINIŲ BAN pats
United Artists Teatre ro
pirmieji šokiai, 10 užvedėme kalbą apie biznius.
R A D I O
diakonu gerb. kun. A 'Dės kliubo
KIETĄ.
bonas vyksta į 40 pamaldų
doma “Whoopee.”

Dimša aukojo $1, O. Zdanevi- dieną, Šv. Jurgio bažnyčioje
tų.
įvyko nepaprastos iškilmės. 8
X Šiandien Aušros Vartų čiutė $1. Kiti po mažiau.
ryto buvo iškilmingos šv. Mi
J. Blankus, koresp.
mokykla švenčia
Kolumbo

užbaigimą į Waukeganą
K VYTAUTO KOMITETO

SUSIRINKIMO.

kun. Jur metų atgal, La Šalie hotelyj.
Abu biznierių pasakojo, kad
Visvien
narės
nepaisė
jokių
gaičiui
ir
ceremoniantu
gerb.
Bridgeport. — Rugsėjo 28
sekasi neblogai. Tokių kalbų
d. bridgeportiečiams
teko kun. J. Šiaulinskui. Per Mi kliūčių ir, su p-le M. Brenza išgirsti yra retenybė, nes da
pergyventi
begalo
malonus šias mokyklos vaikučių cho priešakyj, surengė tokius šo bar girdisi daugiausia nusis
niui,

MARQUETTE JEWELRY
&RADIO

vakaras — savo brangaus kle ras giedojo “Angelus Mass” kins, kurie iki šiai dienai ne kundimų. Matyt abu biznie
Savininkas R. Andreliunas
Dievo Apvaizdos Parap. — bono praloto kun. M. L. Kru ir Town of Lake gražabalsia turėjo sau lygių. Sėkmės bu rių žino savo dalyką ir teikia
Užlaikau visokių
kad atsakantį patarnavimą.
begalo vo taip džiuginančios,
auksinių tr sldaD. L. K. Vytauto 500 m. su čo vardinių bankietas parapi p-nia Pieržinskienė
orlntų daiktų, vė
gražiai giedojo solo. Visi al nuo to laiko iki šiai dienai
kaktuvių minėjimo draugijų jos salėje.
liausios
mados ra
Labai gera, kad lietuviai
lio, planų rolių,
Kaip garsinta, taip ir pa toriai buvo papuošti gyvomis sunku suskaityti, kiek įvairių
atstovai laikė susirinkimą spa
rekordų , Ir t t
imasi
naudingų
pramonių.
viešbučiuose,
Taisau laikrodžius
daryta. Da prieš šeštą valan gėlėmis, paleista visos elek vakarų įvyko
lių 3 d. knygyno kambary.
Tokiems reiki palinkėti geIr muzikos instru
kaip Amerikos Lietuvių Duk
mentus.
Susirinkimą atidarė pirm. dą žmonės pradėjo rinktis sa- tros šviesos taip, kad įspūdis
j resnių pasekmių.
2650
West
63rd
St Chicago.
terys
pramušė
kelią.
ir
reginys
darėsi
labai
jau

malda, nutarimus iš praeito lėn ir užiminėti vietas prie
Ten buvęs.
Telefonas
HEMLOCK
g S 83
Ar nebūtų malonu, kad tie
susirinkimo perskaitė
rast. gražiai papuoštų stalų, kurių kus. Žmonių bažnyčioj buvo
dekairacijos buvo
baltos ir kaip šventadienyj. Prie šv. paitys draugai, prisidėjus nau
Zdanevičaitė.
purpurinės spalvos ir prisi Komunijos ėjo visi mokyklos jiem ir vėl susieitų .pasilinks
Išrinktas naujas ižd. P. Var
rinko taip daug, kad nusėdo vaikučiai ir daug suaugusių. minti ir pasidalinti mintimis.
luckis (senasis nelankė susi
Taip tai iškilmingai, širdin Neklysiu pasakius, kad kalbos
septyni stalai per visą sve
rinkimų).
gai Šv. Jurgio parapijonys netruks, nes vieta ir atsilantainę, ko net nesitikėta.
Kas . dėl programų, per biz
Būdavojam naujas namus,
Svetainės dekoracijos taip pagerbė savo kleboną pralo kusieji svečiai primins daug
Namų Statymo Kontraktorius
nierius pereiti ir skelbimų pa
Statau
įvairiausius
namus
prieinama
dirbam cemento darbus - fun
saldžių atsiminimų.
gi buvo ypatingo skonio. Gė tą vardo dienoje.
kaina.
rinkti įgaliotas Varakulis.
damentus saidvokus, taipgi
Tyla.
lių, gėlių didžiausios pintinės
Tai progai ir paminėt savo 7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Kalbėta apie ženklelių pla
muro darbus, iš medinių pa
ir painiomis visas vidus išsta
Telefonas Hemlock 5529
10 metų gyvavimą, Amerikos
tinimą. Klebonas pageidavo,
darom mūrinius, apmurinam
ATSIŠAUKIMAS.
tytas. Gerb. solenizanto krės
Lietuvių
Dukterys
rengia
kad kas savaitė būtų pdgarmedinį namą po vieną plytą.
Phone Virginia 2054
las pakeltas kiek aukščiau ir
šokius, trečiadienyj, lapkričio
sinta spaudoj, kur galima
Atrodo mūrinis, po to jau neNelaimingas
varguolis 5
JOSEPH VILIMAS
apsuptas rūtų ir rožių vaini
— November 5, 1930, La Šalie
gauti medalių tai dienai. Be
reik pentyt. Turim namų ant
Namų Statymo
ku. Taip, kad
prirengimas, metų ligos suspaudime, per Hotelyj, Red Room,
(18th
to, medalius pardavoti prie
pardavimo ir mainymo.
Kontraktorius
dekoracijos darė begalinį įs tai neturėdamas sveikatos, nė
bažnyčios ir kitur apsiėmė
JOKANTAS BROS.
4558 So. Rockwell Street
pūdi, malonumą ir svečiams jokio turto pasigydyti.
O. Zdanevičiutė, O. Augaitė,
4138 Archer Avenue
Jau ne kartą atsišaukiau AUTOMOBILIAI
—dalyviams ir garbės svečiui.
M. Kavaliūnaitė, K. Vikaitė,
Telef.
Republic
6399
Tel. Lafayette 7674
Apie 6:30 vai. vak. nekan per spaudą. Širdingai ačiū
E. Kekštaitė, B. Lešinskaitė,
triai laukiant, štai įeina pra tiems, kurie suteikėt kiek pa
Phone Republio 4949
O. Vaškienė, V. Lukošienė, M.
GENERALIS KONTRAKTORIUS
lotas, lydimas draugų kunigų. geltos gydytis. Jau du mėne
Statau namus kaip muro taip ir
Ustaitienė.
Geriausios Rūšies Automobi
Sutiktas atsistojimu ir širdin siu esu Švento Kryžiaus lie
medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
P. Valuškis pranešė, kad
liai.
Kainos prieinamiausios.
tuvių. ligoninėje
gerų lietu
gu delnų plojimu.
troką jau gavęs dėl “floto”.
Ateik pažiūrėti musų nau 2452 WEST 69th STREET
Moliavojimo Kontraktorius
“The Master of Ceremo- vių daktarų, dr. Jovaišo ir
Gerb. seselės Kazimierietės jį
jausių DE SOTO
ir PLY
Mes moliavojlme, dekoruojame ir
nies” buvo kun. A. C. Mar- dr. Simonaičio priežiūroj. Jau
Ofisas ir Ros. iSpoperluojame
visokius
namus.
parėdys.
MOUTH Chrysler išdirbystės Tel. Lafayette 8002
ir 2384
4401 8. Mozart SU Musų kainos labai prelnamos Ir dar
tinkus, kuris anekdotais įne-, čiuos kiek geriau. Yra reika
Klebonas pranešė, kad beautomobilių už labai prieina
las ilgiau gydytis, bet dėl ne
bas garantuotas.
nas ir-gi yra gautas ir kad šė skanaus juoko programo
mą kainą
GENERALIAI KONTRAKTORIAI
tarpuose ir, pasakęs širdingą turto reik apleist ligoninę, ne
6127 S. Maplewood Avė.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. I Real Estate ir visokia apdrauda.
seserys tai dienai prirengė
atgavus
sveikatos.
Esant
be
Notary Public
įžangos kalbą,
pradėjo pro
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b. 1
200 vaikučių ir mergaičių.
JONAS PUDZIUVELIS
Skyrius 4429 So. Falrfield
cento
nėr
kur
dingt,
nė
kuo
gramą. Kalbėjo: kun. Dr. A.
GAGE
BARK
MOTOR
1
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Mergaitės parėdys tautiniais
Statau naujus namus ir pertaisau
Kruša, kun. A. Linkus, kun. gydytis.
SALES
rūbais — “Birutėmis”, o vai
senus. Senus namus priimu 1 mai
Atsišaukiu į Lietuvių mieA. Dexnis, Dr. J. J. Poška,
nus.
Joe Bagdonas, Savininkas
kiukus “Keistučiais”.
2650 West 69 Street
Dr. Zalatorius, p. Evaldas, p. lcširdingą visuomenę, į visus
Generaliai Kontraktoriai
6625-27 S. WESTERN AVĖ.
Išrinkti
3
parodavimn
Telef. Hemlock 4578
Baltutis, p. J. J. Zolp. Daina- profesijonalus, gerbiamus kuReal Estate
(9
Telefonas Prospect 5669
tvarkdariai: J. Dimša, J. Gri
Telefonas Canal 7233
vo: p. Pieržinskienė, p-lė Ga2621 WEST 71 STREET
sius ir M. Lorancas.
ruckaitė, p-lė Gricaitė. Piano PADIDINOME IR PAGERI
Telefonas Hemlock 0367
Draugijų nariai spalių 26 d.
NOME KRAUTUVŲ
solo p-lė A. Urbiutė. Buvo ir
Rez. Grovehill 1680
turi susirinkti 12:30 po pietų,
Malonu mums pranešti visuomenei,
Mallavojimo Kontraktorius
smuiko solo ir Kanklių due ypač saVo kaimynams, kad savo val Geriausi ir Stipriausi Automobiliai.
Maliavų ir steninės popleros krau
nes 1 vai. prasidės vaikštynės.
daiktų krautuvėj Įtaisėme
Jei Tamlata nori pirkti Automo
tuvė. Naujas stakaa
tas. Mokyklos
mergaitės ir gomųjų
Tel. Lafayette 5197
naujus flkščierlus. Kartu pagerino bili, pirmiausiai prašome ateiti pas
Klebonas įgaliotas pakvies
3184 So. LEAVITT ST.
CHICAGO
. - ----------------t
berniukai deklemavo, dainavo me ir padidinome stakų. Turime mus ir pamatyti HUPMORILE 1931
ti South Chicagą kad prie
platų pasirinkimų šyležios ir rūky modelių, kurie tikrai Tamlstas nus
M. YUSZKA
ir net vežte atvežė tris dide tos mėsos ir visokių grocerinių tebins savo gražumu, greitumu, ir
mūsų prisidėtų.
Not
Ine.
daiktų. Kainos prieinamos, manda visa
konstrukcijų. Kaina 91,195.
Plnmbing & Heating
les gyvų gėlių pintines. Kele gus patarnavimas.
Elektros kontraktoriai, suvedam švie
f.o.b. Ir aukščiau.
Nutarta laikyti da vieną su
sas ir jėgų. Elektros relkmenos ir Kaipo lietuvis, lietuviams patar
JONAS VALONIS
tą dainų padainavo parapijos
nausiu kuogeriausla.
flkščlerlai.
BALZEKAS MOTORS
sirinkimą, spalių 17 d.
23M West 23 Street
L. DOMnROVVSKI ft SON
choras, kuris ištikro gerai pa
4426 So. Western Avė.
Tel. Rooaevelt 9049
6012-14 So. Kedzie Ava.
Į susirinkimą atsilankė sve
3014 West 47 Street
sirodė. Gražiai grojo ir mo
Tel. Lafayette 8227
Telef. Republio 9004
čias kun. Karalius.
kyklos vaikučių orchestra taip
A. ALESAUSKAS
A. M. BUTCHAS
Gerb. kitų kolonijų
lietu
fiapos Telef.
Namų Telef.
viai 1 Kurie norėsite dalyvauti
? Pociaus mokinama. DaiNAUJI
GERIAUSI
Republic
9939
Hemlock
2847
MOTOR EZPRESS
10% nupiginta ant flat ma
nininkams akompanavo komp.
AUTOMOBILIAI
gražioj vaikštynėj, atvažiuoki
Mes permufnojame-pervežaliavų ir ready mixed.
Pocius i pJė Skiriutė.
te iki Dievo ApVeizdos para
me pianus, forničius ir kito
Plumblng A Heating Lietuvis
i
Bendrai
programas buvo kius dalykus.
pijos ir stokite į musų eilės,
KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas
Publika rinkti
kartu eisime į svetainę. Nu labai geras.
Taipgi parduodame anglis
M4B.06 F. O. B.
Kainos prieinamos
Jei manai pirkti karų, pirmiausiai
tarta turėti mažų lietuviškų nė, inteligentinė ir jos daug. geriausios rųšies už prieina
2422
WEST
69th STREET
ateik pas mus ir persitikrink, kad
ir amerikoniškų vėliavukių. Vakarienė skaniai pagaminta. miausią kainą Musų patarna pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemų kainų.
Įgaliota nupirkti jas iš dirb- Šeimininkės p-nios: Naugže- vimas yra greitas, geras ir
Taipgi turime Įvairių (vairiausių
vartotų
karų už labai mažų kainų.
tuvės J. Dimša, M. Lorančas mienė, Ambutienė, Smagurie- nebrangus.
BRIGHTON MOTOR SALES
ir A. Šalčius.
'nė, Kamarauskienė ir kitos
7126 So. Rockwell Street
PLUMBERI8
INC.
Šio krano kaina 33.50
Po Vytauto komiteto susi- baltose uniformose, švarios.!
Turiu patyrimų per daugeli metų.
Telef. Republio 5099
lt Vainoras, J.
Darbų atliekų greitai ir pigiai.
rinkimo, turėta Federacijos Italuose patarnavimas manda'
Mes pervežame daiktus ir |
4414 So. Rockwell St
Telefonas Lafayette MM
1813 SO. OAKLEY AVĖ.
Telef. Canal 0114
sk. susirinkimas. Kalbėta apie'gus. N. Nekl. Prasid. P. Š. So- kitus miestus.
3962 Archer Avenua
Tel. Lafayette 4689

ĮVAIRŪS

DE SOTO IR PLYMOUTH

M ES

D. GRICIUS

PETRAS 6RIBAS

J. C. ENCHER 8C CO.

JOHN PAKEL & CO.

PETRAS CIBULSKIS

HUPMOBILE

W. & L. ELECTRIC CO.

GRAHAM PAIGE

setus į elektrikinius arba iš
mainau.

A. J. ŽVIRBLIS

JOHNYERKES

Thomas Higgins

Laf. 8227

Wm. J. Kareiva
Savininkas
Del geriausios rųšies

ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olsells Šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.
4444 SO. PAULINA STREET
TeL Boulevard 1389
-------------------- —

ATMINK SAVO
* NAUDAI,

KONTRAKTORIAI:

M. ZIZAS

hattery

perdirbu

Taisau,

subdiakonu

Kad vesdamas visus reikalus per

S. L FABIAN & CO,
809 West 35th Street
CHICAGO

TEL. BOUL. 0611 ARBA 0774
Visados sutaupysi daug išlaidų
Perkam Mortgečius ir Bonus.
Skolinam pinigus ant Namų.
Parduodam, itmalnotn ir lnšlurlųam visokĮ turtų.
Padarom davernastes ir Pirkkno
bei Pardavimo NotarialiSkus raštus
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Yra pamatu musų Pasekmingumo.
MES
GVARANTUOJAM
SAVO
ATLIKTĄ DARBĄ.

IS R ENDAVIMUI
Išsirenduoja 4 kamb. flatas.

pagal

Įtaisymai

naujausios

mados. Pečium šildomas.

4430 So. Mozart Street

Lafayette 8146
RENDON flatas
rių,

5 kamba

ištaisytas, 2-ros

naujai

lutos.

4420 So. California
Chicago, UI.
AUKSINĖ PROGA
Rendon fintas 4 kambarių su ap
šildymu, džanltoriaus
patarnavimu,
renda yra $60, leisiu už 325 mėn.
Norint susitarsim, kad rendos visai
nereiks mokėti. Turi būt maža šei
myna.

LEONAS ALEKSEJUNAS
1919 So. Harding Avė.
(Važiuoti 22-ros g-vės karais iki
Harding, pirma g-vė Į rytus nuo
Crawford avė. Paklaust džanitoriaus)

RENDON flatas 3 kamba

rių, antrame

augšte, pečium

šildomas. Renda pigi.

4624 So. California Avė.
Tel. Lafayette 1722
■ , ,. .k-----

,

,4

■ ■ i —

LJI

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
PARDUOSIM su dideliu nuosto
liu visus puikius rakandus, Wllton
kaurus ir viskų musų 4 kamb. apartmente. Vartota tik 2 mėn. Kreipkis
tuoj. Tikras bargenas.

3040 W. 42 St. 1-mae floras
Bučernė, grocernė, nauji flkščleriai ir stakas, gera vieta, pigiai, nes
nesu bučerls. Galiu perkraustyti sta
kų. 5424 Addlson St.

REAL ESTATE
8 kamb. )ncd. bung., 2 karų gar.,
5 metų senas, dėl mirties pigiai. Pallsa.de 10153.

200 ak. Wla vidury, su pagerini
mais, pigiai. J. Oravelot, 10 No.
Clark St,

