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(TelegTama iš Lietuvos)

*

paramą Amerikos lietime ka-

METAI-V0L VID

'

CNDER THE OF ACT OF MARCB 5, 1»7»

10,000 ANGLEKASIŲ
STREIKUOS.

BAVARAI ATAKUOJA BUVĘS SOSTO ĮPĖDINIS
NORI KELIAUTI VOKIE SCRANTON, Pa., lapkr. 1.
TURIN6IJĄ.
— Pittstono apylinkėse PennTIJON.
WEIMAR, Saksonija, lapk.

r

VILNIAUS NAŠLAIČIŲ DIENA.

Chicagos Federacijos Apskr. minėdamas spa
lių 9 diena, Tautos Gedulo dieną, nutarė surengti
masinį mitingą, kuriame visi lietuviai aptarę Vilni
jos brolių nežmonišką padėtį, išnešę rezoliucijas apie Vilniaus užgrobimą, kiekvienas turėtų progos
paaukoti savo centą Vilniaus našlaičiams, mokslei
vių bendrabučiams, jaunai kartai išauklėti ir tuo
būdu sustiprinti lietuvybę lenkų naikinamą.
'
Lapkričio 4 d., 2 vai. po piet, Šv. Jurgio parap. salėje (Bridgeporte) tas iškilmingas ir grau
dus mitingas įvyks. Prakalbos, choras, orkestros,
^ jaunuolių deklamacijos, vaidinimas primins mums
sostinę Vilnių ir ten vaitojančius brolius. Kam bran
gus Vilnius, j tą masinį mitingą kviečiame sueiti.

sylvania Coal Co. kasyklose
kaip šiandie turi sustreikuoti
DOORN, lapkr. 1. — Bu10,000 anglekasių.
Darbi
vvęs Vokietijos sosto įpėdinis,
ninkai nubalsavo pakelti strei
kaip autoratyviai
patirta,
ką, nes bendrovė atsisako pil
kreipėsi į Olandijos vyriausy
dyti kai-kuriuos darbininkų
bę, idant pastaroji leistų jam I
!•
4 reikalavimus.
gryžti Vokietijon.
I
Olandijos vyriausybė nesi
MANILA BIJO ŽEMĖS
priešina jo gryžimui Vokieti
DREBĖJIMO.
jon, bet pažymi, kad paskui
neleisianti jam gryžti atgal
MANILA, spal. 31. — Čio
Olandijon.
nai bėgiu 33 valandų įvyko
Ch. Fed. Apskrities Komisija*
Dėlto, sosto įpėdinis ir krei trečias stiprus žemės drebėji
piasi į vyriausybę, nes jam mas, kurs tęsėsi keletą sekun
» » • • » » • • » » » * •
reiktų gryžti atgal, jeigu ten dų.
nepavyktų jo žygiams.
Autoritetai bijo baisios ka
Anot žinių,' buvęs sosto \~ tastrofos. Tariasi apie pagepėdinis gryžimo klausimu ta lbos priemones, jei įvyktų že
ręsis ir su Vokietijos pasiun mės drebėjimas.
tiniu Olandijai.
SAKIAI. — Vieną š. m. raturos iliustruotas žurnalas.
rugsėjo mėnesio dieną anksti Eina per 2 mėnesiu vieną ka
VEDA DERYBAS SU
SENATORIUS BORAH
SUV. VAJ^tTYBĖS SUSI
rytą teko pamatyti Šakių mie rtą. Redaguoja K. Puida.
NERIMSTA.
PRANCŪZAIS.
TAIKĄ SU4 ANGLIJA.
"Kūrybos Keliais" — met
stą ir, vėliau, jame pėsčias,
AVASHISGTON,
lapk.
1.nes važiuoti dviračiu Šakių raštis 1923 m.; redaguoja tai
THTESSELDORF, lapkr. L
Senatorius
Borah
vėl
paskel
LOKDONAS, lapkr. 1. —
miesto gatvėmis — naujiena. pat K. Puida. Metrašty su
kapitalistas
LONDONAS, lapkr. 1. —Įribueija didelė, gi (Vokietija ,— Vokietijos
Suv. Valstybes pagaliaus su bė, kad kaip tik susirinks Ko Gatvės turi but niekuomet sispietė menininkai: T. Vaiš
Stinnes
čia
vedą
taikos
dery
Kuomet Suv. Valstybių vy- j šiuokart jokiu bud u negali jos
sitaikė su Anglija kas link te- ngresas sesijon, jis įduos bi- nevalytos, o žmonės nuo seno noras, V. Bičiūnas, Paparobas
su
francuzų
generolu
Deriausybė andai paskelbė pro-' mokėti nei menkiausiomis daritorialių vandenų praplėtimo lių. kuriuomi norima* susiau vės pripratę
purvą minti. nis, O. Pleirytė-Puidienė, A.
goutte.
/Tos
derybos,
tai
iš
jektą, kad reparacijos klausi-, limis.
Teismui Miesto centras kiek švaresnis, Sutkus, J. Žilevičius.
ligi 12 mailių nuo amerikoni rinti Aukščiausiam
imtinai
ekonominio
pobūdžio.
mas butų pavestas tarptautiKuomet gi pakeltas eksperški] pakraščių.
teises.
"Neo-Lithuania"
(Jauno
bet tas tik Apveizdos dėka,
Pranešta,
kad
sutartis
bai
nei ekspertų komisijai, Angli-.tų komisijos klausimas, tad
Amerikos prohibicįniai amat yra kiek pakilesnėje vie ji Lietuva) — lietuvių tauti
ja pasiuntė Franeijai notą su reparacijos komisija kanclie- giama. Sulig tos sutarties, gentaį tad galės už 12 mailių ANGLIJA PRIEŠ SEPARA
toj. Prekyvietę tegalima tik ninkų studentų to paties va
vokiečiai Ruhro teritorijoje ir
l>aklausimu, ką ji į mananti a- rio Stresemanno reikalavimą
TISTUS.
brįste perbrįsti; čia geriau- rdo korporacijos neperiodinis
Rhkielando provincijoje •vi nuo pakraa&ų daryti kratas įpie tokią ekspertų komisiją ir atidėjo ir nutarė palaukti ekšiai prie aplinkybių yra pfi-^t€idinys.
Sfe studentai sto
duose turtų eksploatavimuose Į tariamuose Anjclijos laivuose,
LONDONAS,
lapkr.
L
—
ar sutinkanti so tų ekspertų spertų komisijos susirinkimo,
dirbs bendrai su francuzais. - kad sulaikyti degtinės kont Anglija formaliai painforma sitaikę žydai, jie turi ilgus vį "tarp ateitininkų ir aušri
konferencija.
Podraug ta pati repar?eirabandą.
ninkų. Korporacija statydin
batus.
Francuzai
gi
iš
savo
pusės
vo
Francija
ir
Belgiją,
kad
Franeijos premieras Poin- jos komisija padarė rezoliuciBet Suv. Valstybės sutiko, ji nepripažįsta separatistų
Taipat stebino mane rinkos siantį savo namus, kurie atpanaikins okupuotų teritorijų
ją,
kurioje
pažymi,
kad
jocare atsakė Anglijai. Jis pakad Angtijos
garlaiviai su
kampe bestovinti ilgiausia ei seisią 350,000 litų, ir pusę tos
žymėjo, kad jis prieš tokią kia kita komisija negali atim- blokadą, gražins vokiečiams svaigalais po užraktu ir ant peikimo Rhinelande. Sako,
lė žmonių, ypač moters. Jei sumos jau turinti.
eksporto ir importo teises.
jokių
separatizmų
negali
but
ekspertų konferenciją nieko ti nuo jos teisių,' nei negali
gu bučiau girdėjęs apie badą
Žodžiu tariant, grąžins teri spaudą gali įplaukti į ameri okupuotuose plotuose.
neturįs. Bet f>odraug parei- \ sakutis teisių be jos, reparaKAUNAS. — Lietuvos gy
koniškus uostus.
tame krašte, manyčiau, kad
torijai ekonominę laisvę.
škė, kad ta ekspertų komisija cijos komisijos, pilnos kontro
duoną dalija, kaip (Rusijoj, ventojų visuotinas surašymas
BULGARŲ
LIBERALŲ
kontribucijos
jokiu būdu negali užimti re lės svarstyti
GEN. MATAXAS DAR
bet pasirodė, kad tiek žmonių rugsėjo 19-20 praėjo tvarkin
SOCIALISTAI VIS DAR NE
VADAS
NUŽUDYTAS.
klausimą
arba
nustatyti
nauparacijos komisijos
vietos.
NESUIMTAS.
gaišta del paprastesnio daly gai. Surašyme dalyvavo iki*
PATENKINTI IR PASI
Be to, Francija Jokiu būdu ne ' ją kontribucijos sumą.
Jei
SOPIA, lapkr. 1. — Čionai ko: ten buvo šulinys ir žmo 4r500 asmenų, inteligentų-moPŪTĘ.
sutiks mažinti nustatytą Vo^Į kitaip butų elgiamasi, tai buLONDONAS, lapkr. 1. — nežinomo piktadario nužudy nės su indais iš eilės lindo kytojų, kunigą, moksleivių ir
kietijos reparaciją — 132 bi-,tij peržengiama Versailleso
BERLYNAS, lapkr. 1. — Iš Atėnų praneša, kad suki tas bulgarų liberalų vadas Ni- prie vandens. Mat Šakių mie- k. Prieš surašymą žmonės
taikos sutartis.
lionu auksinių markių.
Saksonijoj sudarytas naujas lėlių vyriausias vadas . gen. kola Guenadiev, buvęs minis [ste yra tik vienas šulinys, ir buvo apie jo tikslą plačiai in
Taigi, reparacijos komisija
Reiškia, Francija griežtai
tas ilgai buvęs sugedęs, tik formuojami ir raginami neat
ministerių kabinetas iš seimo Mataxas dar nesuimtas. Bet teris.
nusistatė
taip,
kaip
nori
Fraatsisakė pripažinti ekspertų
tikimasi jį nutverti.
<
nesenai
valdžia pataisiusi. sitraukti nuo rašymo. Dabar
atstovi}
socialistų.
Nėra
nei
komisiją ir jos darbus, nors ncija.
Karo teismas Salonikuose BONUSAI VETERANAMS. Atrodytų, kad Šakiuose nėra eina bendras suskaitymas ir
vieno
koinunisto.
Kabineto
Taigi juokingas daiktas šau
ta komisija ir turėtų susirink
turėsiant
pasmerkė miriop majorą Sa- Illinois valstybės iždininkas patogios vietos šuliniui iška tikimasi neužilgo
pirmininku
paskirtas
ekono
kti ekspertus konferenciįon,
ti.
Oscar Nelson skelbia, kad ar sti bet kadangi miestas yra nuodugnių statistinių žinių akeleriou.
mijos
ministeris
Fellisb.
priešinga
Ir štai Anglijos ministerių kuomet Francija
timiausiomis dienomis bus at gana žemoj vietoj ir turi virš pie Lietuvos gyventojus.
Nežiūrint
to
fakto
ir
socia
kabinetas sutiko" su tais Fran- Į kontribucijos
mažinimui, ir
Chicagos Šventojo Vardo naujinti bonusų išmokėjimai 2,000 gyventojų, verčia many
listų
laimėjimo
Saksonijoj,
cijos išvedžiojimais ir išspre kuomet ji lukeriuoja tik skolų
.,„
.----- - — « k a t e d r a t u r i 29 tukst.-dolerių valstybės karo veteranams. ti, kad čia — kaltė tų, kam
VILNIUS. — Dabar Vil
jai dovanojimo.
tas
turi
rūpėti.
Berlyno
socialistai
vis
aar
^
^
yr_
•_.._;
ndė šaukti ekspertų konferen
niuje įvairiausių gandų pilna.
nepatenkinti
ir
pasipūtę. t skolų. -Tų skolų sumažinimui Nes tam tikslui valstybė par
davė daugiaus bonų.
ciją.
/engiamas bazaras.
Juokingas dalykas yra su Ir tie gandai gauna patvirti
SENATORIAMS NETINKA Jiems gaila draugi} komunis
(Tai ypatingas dalykas.
miesto pirtimi. Pernai kaž nimo iš faktų. Žmonės kalba,
tų.
PREZIDENTO
EIGIMĄSIS.
Francija atsisako pripažin-Į
kas privačia malone paskyrė apie busimas riaušes — žiū
Nesuprantama
kanclierio
ti ekspertų konferenciją, bet j
miesto valdybai pirčiai staty rėk jau prekių kainos ir paki
WASHINGTON, lapk. 1.— Stresemanno taktika. Pašapodraug turi vilties, kad, rasi,
ti nemažą sumą pinigų. Mie lo; paėjo gandas apie miesto
ta konferencija išspręs panai Prezidentas Coolidge paleng lino jis vilkus ir pastatė mo
sto valdyba pastatė keturias darbininkų streiką — duona
kinti jos skolas, kuomet atras, va ima maišytis j Europos kius. Juk socialistai greitai
Kai-kuriems net ir vėl susidraugaus su komu
ATENĄI, lapkr. 1. — Re-.Korfu saloje. Bet greitai nu- murinės sienas ir pasakė, kad visai išnyko, cukrus arba tai
kad Vokietija negali atmokėti reikalus.
žmonės jas vadintų pirtimi, pat išnyko arba pabrango li
senatoriams nistais.
voliucinė valdžia kilusią mo-; malšinti.
132 bilionų auksinių markių. republikonams
tas nepatinka. Ne todėl, kad
Venizelistai (buvusio pre- taip ir dabar tebestovi: ketu gi' 45,000 1. m. svarui. Kal
narcbistų revoliuciją pilnai
Tai visa jos viltis.
1
TAI
PAPRASTAS
DAIKTAS
jie
butų
nusistatę
prieš
Eu
numalšino.
Taip
bent
skel
miero
Venizeloso
šalininkai
.) rios sienos lauke, o projektas ba apie visuotiną streiką Len
Gi Anglija Francijos nusi
kijoj — visos prekės nyksta
biama oficialiai.
krikstauja. Nes jie visur ima archive.
statymą pripažino dėlto, nes ropą. Bet todėl, kad Prezi
iš krautuvių ir brangsta be
PE0RTA, 111., lapkr. 1. —
Revoliucionierių būriai su viršų. Visoj Graikijoj jų įjai svarbu Europos sukurin dentas nesiklausia jų autori
A pasidarė galą nusišauda savo vadais išblaškyti.
SPAUDOS NAUJIENOS. galo be krašto. Tikras bolše
teto,
Čia
Jų taka ir valdžia plinta. Tas
įtraukti Suv. Valstybes.
vizmo adventas.
Šiandie republikonai politi ma 16 metų M. H. Heckard, dalis pasprūdo Jugoslavijon. reiškia, kad Graikijos monar
Tokiu būdu ekspertų konfe
KAUNAS. — Jau pradėjo
Nes
kai visus Prezidento žings lankiusi high school. Merg Daugelis suimta. Prisidėju chijai baigiasi dienos.
rencija įvyks, nors iškalno ži
nius lydi.
šei nesinorėjo toliaus lankyti siems prie maištų kareiviams venizelistai stovi griežtai už eiti "Vairas" — savaitraštis.
CHICAGO. — Šiandie oras
noma, kad iš to nebus jokios
Jame dirbą vyriausieji "Kramokyklą,
gi tėvai ją vertė. paskelbta amnestija. Bet va republiką.
gražus ir ne taip šalta.
naudos.
Žinovai
tvirtina,
jog
i.[Sto'fealgo"
dienraščio
publi
dai patraukti teisman.
art
ISMET — TURKIJOS
Tai nusižudymo priežastis.
stai:
Reparacijos komisija ginasi.
Ą. Smetona, A. Volde
PREMIERAS.
Aną dieną karo teismas ap moj ateity Graikjoj bus p r o - H
kaltino 19 sukilėlių karininkų. klamuota respublika. Kara maras, I. Didžiulis ir kt., ku
ŽEMĖS DREBĖJIMAS
PARYŽIUS, lalfcr. 1.
Nepranešta, kokia jiems baus lius Jurgis su savo sostu tu rie jau pirmam numery paro
ISPANIJOJ.
TonLs dienomis santarvės re-j KONSTANTIN0POL, lapmė skirta. Bet jei pasakyta, rės dangintis kur kitur. Te- dę ano dienraščio tulžies. Jau Lietuvos 10 litų
$1.00
paracijos komisija turėjo sva- 1. — Turkų naujos respubli
Anglijos sterl. svarui 4.48
MADRIDAS, lapkr. 1. — kad jie rasti kalti šalies ir čiaus jo likimu nėra ko rūpi išėję 1, 2 ir 3 numer. Dydis
rstyti Vokietijos
kanclierio ( kos prezidentas Kernai paša į
Francijos 100 fr.
5.90
Stresemanno reikalavimą iš- premierus pakvietė Ismet pa Legrono apylinkėse praėjusį valdžios išdavystėje, tai rei ntis. Jis nėra vargšas. KA — 24 puslapiai žurnalo forItalijos 100 lirų
5£L
naujo perkratyti karo kontri šą. Šis jau sudarė ministerių | pirmadienį atjaustas smarkus kia suprasti mirties bausmę. TU nukamuota Graikija ii- mato.'
Užvakar maištai
sukelti giausius metus turės vargti.
meno ir lite-' Lenkijos 100 mark .00005
žemės drebėjimas.
"Gairės*'
bucijos klausimą. Nes kont- kabinetą.
Spalio mėnesio pabaigoje t a U t a >' **** d ė k a L i e t ū V 0 S 1. — Gauta žinių, kad Turin
sutraukiama
Kaune įvvko krikščioniu de- k a t a U k a i f****** s a v o ko " gi jos pasieniu
. partijos
" ,..
, «
. voje
ir. . Tikybos I- bavarų kariuomenė ir vieto
u
mokratu
konferenci, , už Tautos
.,
oSuvažiavę
_xs~
.
dealus,
ja.
išv visos TLieZT ~ ' sveikina Liet. R. Kat. mis bavarai puoįa turingė, . uvi
,...,
Federacija, kaipo visos Ame- nus.
tuvos katalikiškos politikos „
„., \T
.
Tas nepaprastas atsitiki
. . . .
.
.,
nkos kataliku lietuviu vadov
mas
aiškinamas taip, kad,
atstovai, prisiuntė Amerikos
*
Pirmininkas fiičiunas. matyt, bavarai pradeda marpasveikinimo katalikams
telegramą:tokia'
Lietuviams
_
Red. prierašas. Padėk, Die- Į šuoti ant Berlyno. Tam sa
KAUNAS. Spalių 24 d. Kun.
vo briovimuisi jie turi prasi
Albavičiui, Federacijos pir ve, mūsų broliams užjūryje.
mušti per Turingi ją, šalimais
mininkui. Liet. Krikščionių Kiek mes turėsime jėgų, tiek
stengsimės jų kovoms už tau Saksonijos.
demokratų partijos 1923 metų
Turingija neturi kariuome
tos laimę ir sąžinės laisvę pa
konferencija įvertindama did gelbėti. Lai gyvuoja kataliki- nės. Tik apie 2,000 policijos
žius nuopelnus ir medžiaginę-^ka Lietuva!
saugoja sienas.
fTuringiją
valdo komunistų valdžia.* Ba
varai tad pirmiaus tą valdžią
nugriaus ir valdžion pakvies
nacionalistus.

J

Žinios iš Lietuvos

Anglija Tempia Amerika Euro
pos Sukurin
REPARACIJOS KOMISIJA GINA SAVO TEISES

MATYT, GRAIKIJA BUS PROKLAMUOTA
RESPUBLIKA

PINIGU KURSAS.

W^f*^

N>

2

Kefrvirtad. Lapkričio 1, 19Ž3

D R A U G A S

asas
JMfiaiatykla:
ra širdimi, atlaidai kuriuos . APIE SfTROPOS ATEITĮ.
LIETUVIŲ KATALIKŲ
DIENRAŠTIS
T a r p dangaus ir at^aHoju- mes $>elnoiae, šventosios .mi
n
šios ir gavusios a#eidi«ia sie- Šios, visa tai trumpina jų kanLaikrašty "Katkau" vienas
los kuri apleido l\ pasaulį, \ čias.
; amerikoniškas publicistas toEina kasdieną išskyrus nedėldienius.
mmmmmmąmmmmmm
palieka paprastai
skaudus
gtai delko Bažnyčia gedulin- ^ias pesimistines pastabas paj
Metama
$6.00
Nėra pasaulyje lygybės ir • da.mums išgirsti džiaugsmo ir teus kančios vaisius, taipat apsiskaidrmim© kelia?, skais gose mišiose už mirusius mel-1 duoda apie Europos ateitį,
Pusei Metų
fS.00
džiasi: "Atmink, Viešpatie,
"Visa Europa
smarkiais
giesmę: " I n šiandien, pramatydamas savo tykla.
Ui prenumeratą mokasi iškalno. Lai jos nebus? Netiesa, y r a viena , nemirtingumo
eina pragaištin..
įstvaisdiriti savo tarnus ir tarnaites kurie' žingsniais
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, lygybė — visiems žmoaiėms Kparadisum! Į rojų... Ateikite, tarnų maldas, jis jų išklau&o. Mums sunku
ne nuo Naujų Metų. Norint permai Jygiai reikia mirti. I r karita- Į dangaus' šventieji; skubėkite, iš kalno naudai \ų kuriuos skaistyklos' kančias, nes mes, ilsisi ramybėje. Už juos mes I r jau netoli nuo jos.
nyti adresą visada reikia prisiųs
it\rr
Netolimas tas laikas, »kuo
labai silpnai pažįstame troš-'* maldaujame, atidarykite jie1
istas
ir
proletaras,
ir
sveikas
•
Išganytojaus
Angelai;
pnimmes
mylirne.
.
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
1)lot
kultūringiausios Europos
siai siųsti išperkant kr aso j e ar cx- ir ligonis, i r mokytas ir be-! kitę velionies sielą ir perduo- Nesakykite kad mirtis stai- kinio jėga kuri sielą valdo, su ms atvėsio vietą, šviesos ir
preso "Money Order" arba įdedant mokslis lygiai kertamas mir kite Aukščiausiam!"
giai užklupo, kad nebuvo šiuo pasauliu atsiskyrus Die ramybės". Dažniausia apeigi- • * a l F s ^ i p nuvargs, jog neteks
pinigus j registruotą laišką.
vas' jai yra kaipo vienintelė nė malda kurią kartoja k m i laiUurmiam darbui, reikalingų
,aiko
ties — giltinės dalgio. B*t ir Bažnyčios patenaavimas.
" * susigriebti; vieno
DRAUGAS PUB. CO.
-ia nelygybė spraudžiasi. \Memomento užtenka, kad malonė gerove ir vienintelė laimė; šio j g 0 l u p o g y r a . „ P e r D i ^ v o g a j _ takumų ir pavirs mažomis
2334 South Oakley Aveuue
1
pm-vuaų
valstiečių
icaraJyst""
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mis, jei ligi to laiko nepateks
kiti tikėjimo džiaugsmo stip prisikėlimų, Bažnyčia n u o i a t s ^ ^ J o a n o g &*&&
gyy^ kitokioje šviesoje. Ji supran teilsis ramybėje!"
Tel. Roosevelt 7791 rinami.
Amerikos valdiaėniis. I r ištiprimena tikintiesiems jų pa- į j į ^ k a d v i e i m ^ į t į e ė r ų vie- ta nuodėmės netvarką, supran
Atiduokite numirėliui krik
Prie mylimojo asmens mir reigas, juos draudžia nuo pik- „^olė nebeteko brolio, kurs žu- ta savo atgailos neužtektinu- ščionišką pagarbą, palydėkite Icro, Amerika šiandie yra viei>
BENDRAS FRONTAS.
ties patalo, vienas tikėjimas :.ų darbų, ir, jeigu jie sukimu- ^ d v i k o v o s l a u k e > p ^ g i , D i e _ mą, ir įi nėra užtektinai ver juos sU atatinkamomis gedulo atįnė šalis, kuri gali išgelbėti
tegali mumis paguosti. Pakel pa, juos pakelia ir įstato į v a g a p r e i * k ė gairtalei kad Sis Į ta gyventi šventojo Dievo a- ceremonijomis, bet neužmirški- Europą nuo ekonominio suiri
Nelaimė, sakomu, suglau kime savo minties prie Dievo! dangaus kelią. Prie ligonių n e i a i H i m g ^ s į s b u v o išgelbėtas; kyvaiadoje, prie kurio ji jau
mo.
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Bažnyčia daugina savo pagel- k a d j i g Judamas gavo gailės- čia nenugalima patraukimą.
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Ka*> atsitiko su tuo kur?.
žumomis Lenkijos vergijos
"Tečiaus tokiame atsitiki
^t kad labai svar- kuri turėjo apreiškimų apie gesnio: maldos, gailesčio akto
j.>uo jūsų amžinai atsiskyrė? Patepimas naikina jų nuode- ^ 1 ^ ^
kurs siekia Dievo širdį, šven me butų kurkas blogiau.
patekusiomis.
Baltgudžiai,
paskutinė komuni/a - - b u ^
s k l i b ė t i s u m a l d a , nes
skaistyklą, mums duoda eitą
o lavonas jums paliko, ir jrtS mes;
ukrainai, rusai, žydai, vokie su tinkama pagarba ir švel Viatikas duoda jiems vilties ^ ž i a u r i a i k e n & a s kaistyklo- palyginimą: "Daleiskito kad tosios mišių aukos, išmaldos
"Mano nuomone, tai verkuri palengvina jo kančią ir Čiaus tegul Europa ckonomi
čiai, lietuviai sudaro virš 45 numu jį apsupote. Kančių brn- ir drąsos stoti Dievo a k y v a h - , ' ^
pasauly yra duona kuri gali
je.
pagreitina jo laimę.
m"ai griūva, negu ji turėtų pa
nuošimčius visu Lenkijon gy ožai išnyko; veidas dabar ra doje. — Vienas mirštantis
Melskis tad už tą kurį stai numalšinti visų žmonių alki, Dangus.
tekti Amerikai.
ventojų.
mus;
ant krutinės kryžius, žmogus sakė: " K a i p geras y- gi mirtis pagavo;
kreipkis ir tik ta viena duona Daleis•
"Oerasai i r ištikimasai tar
ra Dievas kurs mane apšarvo"Delko?
Kuomet lenkų endekija —
kite žmogų bado kankinamą
prie
Marijos;
ji
yra
nusidėjp.
rankose rožančius; žvakės de- ja, ir aš esu pasirengęs!"
ne,
įeik
į
savo
Viešpaties
'
Dėlto,
kad
Amerikos
eko
šovinistai pasirįžo galutinai
įių priebėga, dangaus vartai; ir kurs naenok negali numirti.
^a; netrukus Bažnyčios mal
Tikrai laimingi tie Kuria maldauk jos gailesčio malonės Tas žmogus vieną dieną yra džiaugsmą!" Danguje nebėra nominis viešpatavimas sunai sulenkinti visas tautines ma
dos, laidotuvės, pakasynos, pa miršta išganymo šarvais ap
pristatyt, prie tos duonos, ku ašarų, patsai Dievas jas nu kintų Europos seną civilizažumas ir savo atsišaukimu
ir
jo
nuodėmių
atleidimo.
Tie
statytas k r y ž ^ s P
kurio jąs rūpinti; jų sielos ramybe pla
ri tegali jį pasotinti; bet ne šluosto nuo savo išrinktųjų, dją, kuri ilgus amžius tenai
atsiliepia i visus bendramin
Duok
kokią
nors
išmaldą,
ateisite pasimelsti.
čiai skleidžiasi į visus jų mir- nes yra parašyta, kad "gailes nugalima jėga ji suturi ir jis nel^fera neramybės. Išrinktieji buvo kraunama, kaipo didžia ii
čius Lenkijoje i r užsienyje kad
Bet -broli, motina, mylima lies dalyvius:
"Neverkite, tingumas vaduoja nuo mirtie* negali jos pasiekti. Ar no aiš džiaugiasi Dievo grožės švie šias žmonijos turtas.
visos pastangos butų kreipia
sai kurs jumis paliko, kame kalbėjo savo tėvams 28 metų
"Amerika greitai tenai v ku, kad juo jis- arčiau prie sa; jie paskendę džiaugsme
mos į " k r e s ų " vadavime, nuo
'T
naikina
nuodėmes",
fl'ob.
jie yra? — Evangelija jums jaunikaitis; neverkite, aš einu £11, <)). j U f ? pats naudokifo^ duonos prisiartins', tuo j o ~ a l - Į k u r s ? r a D ^ v o džiaugsmas,
są dailės kapitalą pakeistų
"bolševistinės — vokiškos''
atsako: *'Lozorius miega; >>et dangun; ir aš taip laimingas sakramentais, eikite prie ko^ kis bus labiau sujaudintas ir I Toje šviesoje, Dievas' duoda doleriais. Pačius žmones imtij
propagandos, tautinių mažu
aš eisiu, ir aš jį prikelsiu iš .•nirtiini!"
munijos, gyvenkite krikšoio* jo kančia padidės! — Galop, jiems pažinti įvykius tų ku-1 amerikoninti. Tas reikštų Eumų atsparumas stiprėja gi
miego". Tai Jėzus kalba. P*K
niškai. Jeigu jums tai nepi jeigu tas žmogus prieis prie litiios jie mylėjo. Jie mus Hia ropos kultaiai pabaigą".
nant savo tautinės ir kulturi*
Staigi
mirtis.
kui kreipdamos prie nuliūdu
giai atsieina, atsiminkite kad įsitikinimo kad j i s niekuomet to, jie mus saugoja. Nemato
nės gyvyl£s teises.
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del
sios mirusiojo sesers: " A š esmi, jie budi prie mūsų, įkvė MINĖTINA LAIKRAŠČIO
Eugsėjo 14 d. Genevoje mi prisikėlimas ir gyvenimas; laimingos mirties už kuri jųs auka daugina mūsų aktų nuo negaus paragauti tos duonos,
LAIBA.
pia mūsų žodžius ir muslį vei
(Šveicarijoje) Tautų Sąjungai tas kurs tiki į mane, net jeigu verkiate! Staigios mirties iš pelną, kad tokia auka gali pa /kas tuomet busi Staiga jis
ksmus, mus stiprina, mums pa
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mažumų
atstovai ir numirtų, gyvens. Tavo bro riktas, jis neturėjo progos iš siekti Dievo širdį ir atsiusti j pajus savyje pragarą; jis bus
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(lietuvių, baltgudžių, vokiečių lis prisikels".
girsti kunigo įspėjimų; jau jis
daujame dovanojimo.
nustojo vilties kada nors pa- kovas dangaus paguodos siun- 'J Įmes" spausdino nedėldienio,
žydų, rusų, ukralnų)
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Lenkijoje sutartinai pasaulio atidarė geros valios sieloms; Melskitės patys ir prašyk i U
didumo). Visas svoris popieros
akyvaizdoje kelia protesto bal !iet mūsų kūnai, kuomet ateis kitų. Malda jam išmelš gailes kiinigaikšt&nei minis, jis bu jos' turi vilties vieną dieną tos Mes tokiu būdu padauginsime toje 565,000 kopijų laidoj bu
są, kaltina ir skundžia Len pasaulio pabaiga, prisikels ir tį už nuodėmes ir paskutinių vo skirtas lydėti grabą į ka duonos paragauti ir pasisotin- palaimintųjų džiaugsmą; mū vo 877 tonai, arba 1,754,000
kuomet grab<* atnešė į' ti. Bet badas ir kančia fcutit sų dorybių, reginys bus svei
kiją.
; Žengs dangun. Štai delko ant malonių kurių jis negalėjo pus;
svarų. Laikrašty buvo £^f»
kapus,
reikėjo
atidengri
veidą:
tenka
patirti
yra
neapsakoma,
kinamas
iš
aukštybių
irimnais
Tautinių mažunfų
Įteikto f;apų paminklų rašoma gyvy gauti priimant sakramentus.—
skiltys žinių, specialių vaiz
ir
patikrinti
karalienė;
tapąj
pakol
jie
neturi
galimybės
pa
ir triumfu; ir kokios iškilmės dų ir 863 skiltys pagarsinimemorialo Tautą Sąjungai te bės pažadas: 'Amžiną atsilsį,' Ir nemanykite kad pervėHi!
kstą mes ištisai patalpinome 'Ligi pasimatymo prisikėli Dievas kurs pramato ateitį, tybę. Pranciškus pamatęs jos sisotinti gyvyMs duona, kuria danguje kuomet nusidėjėlis n,ių — didžiausia kiekybė
anuomet skaistųjį veidą taip yra Jėzus Kristus', tikrasai atsiverčia!
''Drauge".
Kiekviena tauta mo dienoje". — Visi tie kurie žinodamas, mirties' valandoje,
parsinimų bent kaoja nors
šlykštų
ir
tas
mOtvr.ias
į
jį
Dievas,
mūsų
Išganytojas
ir
Turėk drąsos, krikščioniško spausdinta regularėj dienosatskirai išdėsto visam pasau yra kapuose išgirs Dievo Su- jūsų šios dienos maldas, su
padarė
taip
gilaus
fs^udžio,
mūsų meilė".
iiaus balsą: tie kurie gera da teiks mirštančiam, ačiū jūsų
ji siela; žiūrėk kiek draugų laidoj New Yorko laikraščio.
liui jai daromas skriaudas.
kad
jis
rįžosi
apleisti
pasauli
Savo nelaimėje, tos vargšės veizi į tave; melsk jų su įsiLietuviai
kaltina lenkus rė prisikels gyvenimui, gi tie maldoms, jam reikalingų nua
ir išimtinai Dievui pasišvęsti. stelos šiandien kreipiasi į mu- tikėjimu, ir tu padvigubinsi j ų
Išmintis praranda savo jėuž užgrobimą neteisingai mū klinę piktai elgėsi -prisikels Į ionių. Kaip nuo pasaulio praJis
paliko
šventuoju
Pran^
maiaos,
atgaila,
trukum g:
palaimą jeigu tu žengi geru g$> jei ji per dažnai rodoma
Įdžios; Dievas priskaitė Adosų žemių Želigovskio žygiu, teismui" ( J o n , V, 28).
mas kurį mes pakenčiame ge- keŲu.
•
Ir Bažnyčia, prie grabo, djo mui ir jo giminei Jėzaus Kris- cišku Borgia.
viešai.
už persekiojimus uždarant mo
eras
kyklas, kultūros' ir ūkio drau
kuri būva prieš mus išvarytą. Vadinasi, rei kovą; mes padarėme pėsti 35 varstus, o jie vo girdėti raktų barškinimas, kas naktį po
K Aleksa.
gijas, išvarant mūsų šviesuo
kia priruošti vietą kitiems, kurie neilgai čia spėjo padaryti 70 varstų. Jie grįžo, bet kaip kelis išvesdavo; išvesdavo ir tu»s, kurnios
menę, grūdant ją į kalėjimus
tebus. Liūdnas tai darbas; matyt, kad įmonės jie baisiai atrodo: daaigumas Tienmarški- buvo palikę nuo sušaudymų.
ir areštantų stovyklas.
skubinosi išeiti: Čia guli rankšluostis, čia niai, tiktai visur šiaadų prisikišo; pilna šiau
Kviečia registracijai visą 450 žmonių par
dų 1— ir rankovėse, ir .ant krutinės, ir kel tiją. Visi vaikščiojame taip prisl/ėgti. Kas
stiklinė, čia "šaukštas...
Minijos lietuviai kaltina
"Baltųjų" ir "raudonųjų" naguose.
*£'.;
Šluojamo, mazgojame grindis, kubilus nėse.
žino, kas iš mūsų -šiandien bus sušaudytas,
Lenkijos valdžią už dalinimą
( " p a r a š a s " ) nešame: mes išlikome, bet ar
(Tąsa).
Jie buvo priėję "Vladįslovokos" stotį. o kas išliks. Kiek kalbų, kiek įvairių nuomo
lietuvių Dėmių lenkų kolonis
ilgai čia busime, ar d a r iš tikro likome! Tie, Ten sutiko daug raudonarmiečių, kurie ne nių! '
tams, už draudimą vartoti lie
Kaip vėliau sužinojome nuo laimingai pa kurie čion ateis, neilgai tebus: tai jų pas spėjo ateiti pasiplėšti į Kerčą. Pamatę su
Sužinojome, kad moteriškas skyrius ir
bėgusių, šaudymas ėjo taip. Ant kalejiimf kutinių gyvenimo dienų butas, v
tuvių kalbą.
imtuosius "baltuosius", taip puolė prie jų, gi pilnas, iš ten rašo taip pat ankietas.
kiemo
surišo
-telefono
viela
rankas
po
penkis.
Šluokime, mazgokime, neškime parašas. norėdami ką nors gauti, kad patruliai ne la
Kitos tanios ims? skundžia
Tą pačią naktį nedaug teliko iš tų 450.
Išvedė kažkur netoli už miesto, kur sąšlavas Sargai rėkia ant mųs, stumdo. Iki šiol jie bai galėjo atginti (nelabai ir gynė). Baltuo Kelias valandas juos po vieną iššaukinėjo.
avo vargais.
išveža. JTen buvo iškastos kelios didelės duo
Lerikija, kurios bemaž pu bės. Privedę prie jų partijomis, liepė nusi nebuvo tokie žiaurus. Atlikome darbą. Varo sius uždarė stoties salėje; raudonieji išlau Garsiai šaukė pavardę, iš kokios nors kame
mus visus žemyn į vieną kamerą. Čion ran žė duris, išmušė langus i r pradėjo drasky ros vis atsiliepdavo "ia"".
'
sė gyventojų turi savo tauti rengti, vėl surišo ir liepė klaupti prie duo
dame jau likusius nuo pirmųjų sušaudytų, ieš- mą; čia buvo "nebepąsikeitimas", bet pap
— Viehodi!
nius troškimus", istorimas ir bės. Iš pradžių šaudė iš kulkosvaidžių porą komės sau vietų. Čia dar blogiau: asfaltinės rasčiausias plėšimas, kaikurruos apiplėšė iki
\TŪS " v i e h o d i " ilgai skambėjo ausyse —
kultūrinius skirtumus, lafeai eilių, paskui tikrino, a r visi nukrito, duo grindys, durų nėra, šalta.
pat marškinių. Ir kaip tik jie išlaikė naktį žiaurus, baisus.
bėn
nukauti.
Gyvus
pribaįgė
šautuvais
ir
re
panaši Biblijos stabui — mil
Ant rytojaus likusiu* vįl va*0 į mušu
Visi išlikę susipažįstame. Teoiau atvi .tokiame šaltyje, be langų, vienmarškiniai!
volveriais. Šaudymai su pertraukomis tęsė
žinui su molinėmis kojomis.
rai negalime kalbėtis, kadangi tarp mųs yra Tie šiaudai negalėjo |>er daug sušildyti, o kamerą. N«daug iš jų teliko. (Išviso Kerčio
si kelias valandas.^
ir prasikaltę raudonarmiečiai, dažniausiai už dar reikėjo grįžti 70 varstų su vėju. Išba mieste sušaudė apie 7,000, o visame Kryme
Biblijos milžiną mažas ak:r.oPavyzdžiu savo kaimynui: jis ruko, taigi girtuokliavimą* i r vežikai, kurie už komisa dėjusioms, susalusiems> pamėlynavusiems. Už — apie 75,000.
nelis nuo kalno nusiritęs par
nors kiek nusiramina.
ro vežiojimą norėjo nuo jo mokesnio jr už kieno kaltes ,įįe kenčia? J u k t^e, kurie laikė
Kalėjimo baisenybės.
bloškė ir sutrupino, Lenkijos
Baisi naktis. Raktų girgždėjimo negaliu tai papuolė kalėjiman. Buvo dar kitų.
sa^-e prieš tarybų valdžią kaltais, išvažiavo;
I r .proto kitas nustoja. — Poites Kristu
siabui toks pats pavojus gre ikišiol ramiai girdėti: rodos, kad įeis, pasa
Norime išsiaiškinti, kodėl mes išlikome, lflco daugiaasia tokie, kurie baltųjų armi j e — $r su nuogais "keidiftsi" — "Visų šalių
sia jeigu j i be atodaira ves, kys " v i e h o d i " — ir tuojau išgirsi kulkosvaiproistarai, vienykitės"! — Pasienio sangyba
kodėl nepapuolėme kartu su kitais. Visi pri joje atsirado pripomlaąnai, mobilizuoti.
priespaudos ir ištautinimo po- džių, šautuvų, revolverių sūrius...
3ų ūpas dar labiau nupuolė, ^kada jie pm mns svečiuose. — Išvaduotieji nunujėsimena; kas buvo ankietuose*rašyta: jrik tik
Neturi kuo nusis užsikišti, ,galvą nusi tai iš ankietų buvo padarytas sprendimas. sužinojo, jog mųs iš 168 liko tiktai šeši; te- l i s l — Prieš atleisdami veda sušandyti. —
Jitiką.
dengti. Vis stovi akyse tie, kurie nesenai Bet negalime įspėti, kadangi vienas rašė taip, čiau "nenori -tH^ėti, kad i a i sušaudymas: visi Mano draugas. — Kaiėjimo ^erskes, — Kaip
Mokslas lygiai kaip ir vais buvo čia, spaudė man ranką. Dabar jie ten, kitas kitaip. Žinome, kad ir daug tų, kurie mano, kad- tai tikrasis Charkovas. JFų suvių aš atsUy^iaau su savo draugu. — Nauja
buvo išvesti, taip pat rašė. Krinta tiktai į nieks negirdėjo, be manęs ir to, kuris su ma žinia. — I r man rėkia "vienodi!"
tai, Teikia žinoti kokis naudin tie šūviai tai į juos.
Kokia ilga šita naktis!
Nedaug mūsų tėra, o čia dar kasdien vie
akis tai, kad karininkų beveik visai nepasi nim pasilikę, tiktai mūsų langai išėjo lau
gas ir tik to imti po tam tikrą
Tildai prieš rytą viskas nurimo. x
lieka; kiek didesnis nesušaudytų nuošimtis kan. Nors vedė juos ne į stotį, o i*ž miesto, nus išveda, kitus atveda. Dabar jau ir die
dogą.
Anksti iš ryto mums, likusiems, o to- valdininkų ir gydytojų. Bet ir tų pastarųjų vis d«ftto netikėjo, už ką gali fmtr toksai nos metu išveda po du, po tris. Išvesti ne
kių pasirodė šešetas, duoda šluotas ir liepia keli sušaudyti. Kuo gi čia savo sprendimuo žiauramas. J u k jsm. baltuosius nugalėjo; ko grįžta; gali būti, k a d kai kurie yra jau at
leisti.
Iftižįausia intelektualų jė- Valyti visas kameras, ištuštintas šitą naktį, se sprendėjų vadovautasi? Vakare sugrįžp vai pasibaigus, nėra ko skubėti.
Tąįp praėjo gora dienu. Kas naktį buu. reikia, kaltės suradimui nes šiandien sugrįšianti 450 žmonių partija, partija, išvaryta prieš mus, į tikrąjį Chari
(Bus daugiau)
p
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pasitiks kas nors! Kaip toli išklausė koncerto, matė leat- tf
reikės pėstiems eiti? Gal rei- rą, prisišoko ir dar n c ^ k i
kės klaidžioti ir ttf Bet Keno- parėjo namo išsimiegoti, A<r
sliiečiai labai džentetanoniškai Chieagoje susirenka žmonės
ti sielos stebėtinais įspūdž pasirodĮė, taip, kad daininin j svet. kaip penkias? Niekuo
iais. Tokia šauni sielų puota kai nesitikėjo to. Kaip tik met. /Chieagoje susirenka lak
pas mus dar pirmu kartu. Įs- traukinis sustojo, štai jau žino apie pusiau devinta vai. Pit)Patyriau.
nės belaukia.
gramofe' užsitęsia kartai o iki
itėmykime lapkričio ""IS-tą.
Ir kaipf Gi žiūriu, kad su 12 vai., o kol pervažiuoji na
Pirm keletą dienų sužinojo
Laikas susirūpinti.
„ Zi
, . . kokiu tuzinu masinu. &ieke. m o kartais esti antra va!, ryT^ vl
me kad musii žvaigždutė p. E. Kažkur
ant 51 Ct. tenke' , ,
.,
.
v,
nelaukę
sėdome
}
masinas
ir v*o. Man labiaus patinka keRakauskienė rengiasi d Mti virdama munšainę susirgo, ir
koncertą šv. Antano par. svet. mirė. Sako persunkų katilą j>a bežiūrint buvome svetainėje. noshiečių saprotys. Antras da-^
Asmeniškai n u 
S
v
e
t
dar
buvo
tuščia,
ne.;
<ter
eik
pamatyt ko
lykas:
#
Kenoshiaus
lietu
lapkr. 18 d. Ji pas mus dar tik kėlusi. Su ja gyveno kažkoks
ki .ger-eSoi yra
puikus, nauji Copirmu kartu koncertuos, tad lietuvis Molis, pabėgo, kaip buvo l i k 4:30 vai., o skelbta viai dar nėra ištautt-ję. Jie
lumbia
Phonočia yra pulkus oaujas Oografh. Čia yra
daugelis įdomauja ją pamaty zuikis iš krūmo, kuomet jinai buvo, kad programas piasuijs matytis labai mėksta lietuviš
lumbia Pnonograph Modelis
modelis 620, Kai
5
vai.
Pakoliai
dainininkai
42-0, Kaina $100. Tegul Cokus
šokius:
aguonėlę,
klubana $125.
ti ir išgirsti dainuojant. Kiek sunkiai susirgo. Nei Dievo nei
lumbia pardavėjas tau 'pa
rodo.
teko girdėti, rytiečius j i visad doros pas juos nebuvo. Tai to prisirengė jau buvo 0.05 vai. kojį, suktinį ir kitas polkas,
ir jau žmonių svet. buvo kaip kad pradėjo šokti seni, jauni,
žavėdavo. Kartą ją girdėjęs c- kį ir užmokesnį atras.
GERIAU NEGU APLANKFMAS TiV0fiK3W.
kimšte
prikimšta.
maži
ir
pusamžiai,
taip,
kad
jo ir. klausėsi antru ir trečiu
Patartina mūsų mamytėm:;
Atsisėsk iį vakmęa su mylimaisiais tavo namuose ir
žmogus jauties esąs' su savai
kartu. P-nia Rakauskienė vi mažiaus munšainiukjės^be vir Programas.
klausyk šituos puikius rekordus!*
K«ome?t Sitte sarsų* artistai dainuoja Ir ^roja dainas,
sad būdavo koncertų — vaka ti, kad apsisaugojus nuo ligos
Programas taip gerai nusi siais. To nebėra Chieagoje ykurias vaikas girdėjai, grali užsimerkti akis |r vel |>tema~
rų papuošalas. Aišku tad, kv.l ir mirties. Nes aprokuojama, sekė, taip, kad geriaus negu pae ant Bridgeporto; čia pus
tysi gerus draugus ir jaunystės Hnksmas dienas.
^os koncertas turės didžiausio, kad Cieeroje kas antras ua- tikėtasi. Dainuota: solo, due amžių i r rimtų žmonių šokant
TStlkro Šitoj muzikoj rasi daugiaus linksmumo negu
gausi imdamas brangia kelionę į tėviške, šiandien seno
pasisekimo.
rras yra verdama munsain*. tas, kvartetas ir choras daina nematysi. Čia sueina tik jauni
viški draugai namie perdaug užimti didžiosios karės var
šokikai
vadinami
"sliieks"
h
Bet tai dar čion ne viekas.
gais. Jau tų linksmybių kurias tu atsimeni daugiau neturi.
vo keieta dainų, rodos iš visų
Žemaitis.
Sėdėdamas su tavo jšeimyna ir klausydamas tuos rekor
Patyriau, kad į šį koncertą
šauniausiai sudainavo "An ir jie'tik tenais eina, kur yra
dus ant phonographoj turi visu% linksmumus aplankymo
T yra pakviesti ir prisižadėjo
The Gloria" ir "Piauti LAnL muzika "Jazz band", o kur
užjurin ir nematysi tėviškės valgus.
CHICAGIECIAl KENO
/
dalyvauti p. M. Janušauskie
ma". Dar atlošė ir veikalą lietuviškus šokius šoka, ten jų
SHIUJE.
10 COLIŲ 75c.
ne, viena iš žymiausiu Chica
"Kas Bailys!" Veikalas nors nei su botagu neįvarysi. O
28 d. spalių Lietuvos Vyčiu i r trumpas, bet gana i domus koks apsėimas? tankiausiai
(Lalennai.
(Kelionė.
gos' žvaigždučių ir muzikas p.
(IŠ
E-7868
v ^ b a " * ^ I iiauria.
*™ , w * ( puenianas fr
A. S. Pocius. (Taigi rengiama Chicagos Apsk. cJioras davo ir nemažai prijuoMno publiką. girti su kepurėmis, poperosus
(
I^uinakjojis
(Uičnakojis.
f
tiesiog nepaprastas koncertas, koncerte, Kenoshiuje. Koncer Šis koncertas matytis Keno- ruko ir jų neužkabink...
(Sibyro Nelaisvėje.
(&a modtatė padarei.
Kenoshiuje taip nemačiau.
turi ame bus galima pa tenkin tą surengė šv. Petvo draugi shiaus lietuvius labai užinteE - 7 6 1 6 ^ * ^ * *s tobfljos. E - 7 6 0 3 (*«*I»K* gražus, gražus.
(Salomjja 8tanhiH(}tė ir
ja. Vakaras atsibuvo parapi resavo, nes publika ramiai už
( J. PUsolunas ir
(O.
Rudauskauė-Bicžis.
Išvados.
LIETUVIAI ADVOKATAI jos svet. Kelionės V.Sas nuo
(
I/U&Akojis
(Piaokia s a u laivelis
silaikė ir ant kiekvieno su(Vos tik mėnnlis.
<JU
,
a <
tt>
6v.(Petro
draugijai
nors
ir
(
Chicagos iki Kenosi'iai daini dainavimo nesigailėjo aplodis
T e l . lHttrbOTU 9 0 5 7
B-7602( „C *'" *™ E - 7 4 7 8 G«««žtoė daina.
daug
kainavo
partraukti
Vy(Brooklyvr'o miAras
( a. StaiMuMutė ir O.
ninkams apmokėjo
minėta mentų — solistus net i^aukė
( Kadansknitė-Biežis
(kvartetas.
t*ių choras iš Chicagos, bet
draugija.
atkartoti dainas.
(Pas fotofmira
(Plaukė /ašelė per
(Jonas
nežiūrint U&ų jie daug laimė
E 7092
Mafeion kariauti. •» 7 n 0 r («t*n«nėŲ.
Kelionė.
(
A.
J.
Geležiumi* ir * " ' « » > (Noriu m ė g o NUdm»
Jspudlki.
jo dvasiniai; ne vien šv. Petro
ADVOKATAS
.
.» .» . »
(miego.
Vldurmiestij Ofisas
(
P . B«k,naitls.
(STmtamm. Basso.
Nedėlioję 28 d. spalio 2:30
Kadangį nuvažiavom*, jau draugija, bet ir visi Keno|Room 1726 Chlcago Temple BĮ ag.
(Ucna m U m S
. MK+JFiTZ
« ^ r , ( Y l r b « u o Polka7 W. Washington St. vai. po pietų, susirinko daini Melai, o išvažiuoti vėl skubi M liaus lietuviai katalikai,
ninkai i Northweotern stotį nome*, kad nepavrė'uotome nors ir buvo girdėję apie tai,
OFISAS CICERO
(J. Butėną-. Hmm*.
f
(Igrajino kvartetas.
iš viso 35 ypatos. N-*H\; choras traukinio, todėl nebu/o laiko kad yra lietuvių katalikų ta
1314 So. Cicero Avenue,
įPanedelin, Seredo Ir P*%tnjeios vak.
yra daug skaitlingesnis, jų
Tel. Cicero 5036
nei j miestą išeiti pasivaikš lentingų žmonių, bet aš abejo
:
•I buvo ir nemažai so« sčių — čioti. Reikėjo daiauoti, nebu ju ar buvo kuomet nors pas'
Iistų poni Rakauskienė, pane
vo laiko nei su Kenofebiečiais juos apsilankę. Gal jie buvo kiek stovi silpniaus finansi nujaučiu: jei kas užprašytu,
lė Sutekaitė, J. Ramanauskas
pasikalbėti. Vietinis geri) kle girdėję bolševikų, laisvamaniu niai. Bet ir čia kai girdėt yra manau nei choro vedėjas, nei
Balsvs ir dar kiti. Maciau
ADVOKATAS
bonas taipgi buv© atsilankęs. koncertus ir gal manė, kad jau gaunama daug choro rėmčju dainininkai neatsisakytu.
buvo advokatas Stasi uianis.
Pasibaigus programui jifc bu jie geriausius talentus' turi, ir šio sezono pirmas koncertas
Choro rėmėjas.
Oftsaa Dtdiufeetyj:
moksleivis M. Bagdonas žod
įvyks
21
d.
lapki.
Scliool
Hali,
vo užėjęs ant estrados ir kal bet dabar persitikrino^ ką, gali
29 South La S*ile Street
žiu lakant, chorai susidėjo
katalikai — Vyčiai. Užtat gdr- a ii t To v n of Lake.
K a m b a r t e 5SO
bėjo* su dainininkais.
.
T e l e f o n a s Ccuiral 8S90
iš inteligentiškų ypaui. Ly
"}. ad-gi visi susipratę kata!i Į ik te LiEYuVos A N *
draugijai
Nors keletą žodžių s u j « o hė y r a š v . P e t r o
Vakarais 3223 S. Haidted St. giai 3 valanda po pfety trau sušnekau ir pirma sykį savo kad ji tokį dalyką sumanė. kai renikite visu kuom, o y- SUVIENYTŲ VALSTIJŲ
VALDŽIOS LAIVŲ
v
Telefonas: Yards 46»1
kinis apleido stoti. Visi dai gyvenime. Jis yra švelnus, Čia dar neviskas. Čia tik bu- ruč ^;r o atsilankimu į V y : j ! i %
J u s keliausit ema>
giai po priežiūra S..
rengiamus
koncertus.
nininkai .'fėdėjo vieiiame va mandagus, inteligentiškus žfn© TO dalis katalikiškų talentin
V. Valdžios. Greitai
laivai, puikus vai
gone ir linksmai t a ^ savęs gus. Gaila kad mažai buvo lai gų pajėgų -*- reikalui prisėju* Dar prie to.
J. P. WA1TCHES
siai, dideli kamba
kalbėjosi. Kaikurie ėmė inko ir neteko sujuomi daugiaus galima butų pastatyti Maug
riai, skirtingi kam
L awy e r
Kadangi ši ekskursija į Ivebariai poroms arba
LCJCTT VI8 ADVOKATAS
teresuotis girdi, " A r mumis pasi kaltjėti. Be ja, pasibaigus daugiaus. Kenoshiečiai vakaro nosliių taip puikiai nųsisel$«ė--Sėmių joms, visokį

PINI6VS UEIUVON

Cohimbia

CICEROJE

\

• '•!

T^nsiTiii2iame
Tejęgraniu j)er 2 dienas.,
Perl^iobinia per 25 dienas.,
Turime tiesiogyniug £usisi«i
kymus s-trLietuvoe Bankais.
Pasijtfoadokite proga sinnsi
darni pinigus Lietuvon

IGENTRAL M 5 W M m A
01STBICT BANK
1112 W. 354b St. Chica«o4
Turtas viri $7.000.000.00
?g<e»*

Lietuviai Daktarai
ameriKOt xJ.etuviQ Daktvų
Draugijos
l l » « l

METUVVS GYDYTOJAS I R
OFURURGAS.
U* Chiea,res greičiausiai ir ar-;
• čiausial paniekiamas
sekančioms
kolonijoms: Indiana Harbor, Kast
Chicago, H&mmond, Gary, Harvey,'
Ste«er, ir Joiiet. Todėl visokiais
reikalais kreipkitės:
1444 WENTWORTH AVE. CHI
CAGO BEIGHTS, ILL. Tel. 494
Ketvergo vakarais: 10453 S. State
St. R&selaad. Tel, «4».
Į|» • • ! • • • » • » • —» • • • » • » • •

?Telefonas Canal 5395

i<ą — mm~^+-^***m m« m — • » ^ — m ^ • m* m aa a» m ^ ai —• m fjį

A. A. Slakis
ADVOKATAS
Ofisas Vidurmiestvje
CmCAGO TEMPLE BILLDLNG
77 VV« >t \Vashinsru>n Street
Room 1726 Tel. Dearborn t057
Mamų Tel. Hyde Park 3395
Ifci • mgm m m — • • • • • • • •

—aą^aa—pavadį

S. W. B A N E S
ADVOKATAS
19 W. Monroe Street
Room 004 - Telef. Randolph 2000
Vai: N u o 0 ryto Iki 5 po pietų
Vakarais: 8203 So. Halsted St*.
Telef. Tardą 1010
Chicago.

U E T U V I A I CrRABOEIAI
F. E. P s l a e s
l.ic. Kmbalmer

Telefonas
Cicero 3511
CHAS

T

SYRK\ ICZK
GraborlM

1437 a 49-th A T « . |
Cicero. 111.

JOHN G. MEZLAISKIS
Generalis Kontraktorius,
statytojas ir senų namų
taisytojas.

2319 West 24-th Street
Chicago, UI.
Tel. Lafayettc 4223

PLUM6ING
Kaipo Uctarys, lietuviams visa«
dos patarnauju kuogeriausla
M. YTSKA
3228 West 38-th Street

—

—

kinio, kuris išfcjo 9:50 \ ai.
Kenoshiaus lietuviai yra slartingi savo ypatybėmės ne£U
Cnic&^c^: Tik pngal?okite
Penkta vai&ndą rak. susirin
ko žmonės j svet. ir tnof pra
sidėjo programas. BeišMa, jie

KA TIK GRPLUU IŠ LIETUVOS IR V 4 L
PRIIMU LIGONIUS

DR M. S T A P U L I O N I S
NAPRAPATH
Gydau be vaistų Ir be operacijų
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare

4647 SO. HALSTED STREET
•

(kampas 47 gatvės)

Pacrabams koplyčia TeRnl,
Priratini^ ambulancas. Patarnavimas k u « viaoj Cbleas-oj.

fiiianiiniai ir materialiai, ir
patenkino abi puses ir pria.i\ė daug upo, tai delko nepaiiuaudoti ta proga ir ki.kmic
miestukams ap4elinkėj > Cliicn
^O&J liesa, Vyčių ei: ;iv,i p.M.rgitraukti yra nemažai iškas-

Dr. P. G. Luomons
l i e t u v i s Dantų Gydytojas
2201 W. 22-nd & So. Leavitt Sts.
Tel. Oanal 6222
Chicago, 111.
VAI... 9 Iki 12 ryto ir 1—6.30
vakar*. Ned. pagal sutartį.
% - - - - •
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' Telefonas Boolevard 4138

A. Masalskis
Graborius
Patarnaują laidotuvė*e
restuvėse,
krlkstjnėe Ir idtuose
reikalaose. Kai• o s prteioamos.

07 AubTir.!
JĮ3307
Ao
t

A ve. Cnicago.

S. D. LACHAWICZ
UCKTTJVW GRABOKIUS
1*14 W. tS-rd T\.
Chloaco, OI
Patarnauja laldotaveaa kwopi-.
gteaala. lUtkale m«Mira ataliaa4ril. o mano darbą bosite ažfan4diBrl.
T<l. oacwl
wi—•^••^

*•>!•••!

'ta*.'

rOBUI,IAUSIO»OS MOKSLO|
PRIEMONĖMIS:
1.—be peilio.
2.—be kraujo,
S.—be marinimo,
4.—be skausmo,
5.—be jokio pavojaus svei
katai.
P o operacijos žmojrui nereikta gnletl lovoje, nereikia sirgti,!
nereikia gaišti, nuo darbo, neveikia kentėti sopulių; žmogus gali]
tuoj valgyti, dainuoti ir jausties linksmai.
Patarimus tonsilu. reikalais duodu uždyka.
žmonės yra maloniai kviečiami atlankyti mano kliniką, — |
kuriems patarnauju yra pilnai užganėdinti.

DR. AL. M. RAČKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Obstetrikaa,
Cicero, IUlnois.l
1411 South' SO-th Aveuue

• • i • - "

Dr. A. J. Bertašlus
(Bertash)
GYDYTOJAS ER CBTRURGAS
3464 So. Halsted Str.
Ofiso VaL: l - « po piet 6-8 rak.
Rezidencija
815t So. Union Ave.
Tol. BouL 6»1Š
Tel. Yds.

TeL
i

aus

CanaJ 1 R 7 ,

DU P. Z. ZALATORIS j
Ltotnvis Ojdyto j u Ir
1611 tovtk Halsted M ^
Talaedaa: l t iki 12 ryta: 1 ftl I
po platų? I k l I vakarą

•---j

" DR.A.LYUŠKA

patogumai -— nega
lite gaut daugiatf už jūsų pinigus.
Išplaukimai 2 kartu kas savaitė
j Bremen'ą ir kitus portus.
S. ^ . F*cs. Fillmore . . I*pkr. S
S. S. Leviatham
Lapkr. ^10
S. S. America
l.apkr. 13
S. S. Prcs. Kooscvelt . . Ijapkr. 24
S. S. (Pres. Arthnr . . Omod. 5
S. 6. Gco. Washlngton Gruod. 1»
S. S. Pres. Hardlng . . Gruod. 20
Del kalnų ir informacijų raSyk:

1900 3o. Halsted Ste.
Tel. Oanal 1118
Ofiso vai.: 16 ryto iki XI po pHn.
I Iki 7 vai vakaro.
Rea. vai.: 2 Iki 6 po platn,
s i w AfOK^f Ave.
* Tai. Lafayetts ••»«

it

1

Tel. kamievard 1166

DR. A. J. KAKAUbš
UNITED STATES LINES
irgi buvo pilnai patenkintas, čių, bet žiūrėkite Kenoshius 110 SO. DEARBORN ST. CHICAGO.
Uetnvis Gydytojas
Mat, jis daibar iisiaėgino chv-o yra gana toli nuo Chioago£, Lokaliai agentai visuose mlest I
Valdantieji Operatoriai del
3303 South Morgan Street
f
jėgas ir jigad pamatė, kad ne o vienok jie apsimokėjo ir dar
Ckleago, DX
UWft-STATI <SBWMS SMITO
veltui nuiėjo jo visa*' vasaros I neabejoju jiems liko keletas
darbas net iki šioliai. \\ęė dolerių pelno. 0 yra pl«aug m.:<;TeL LAfayette 5415
pirmadienio
vakaras
jis stulcu, kurie arčiaus prie Clu
Physicil Gulture Institute:
duoda pamokas choro narėms cagos negu Kenoshius, tad ir
DR. J. A. VELONIS
Ostcopatas, Chiropratas,
— merginoms. Mokina gaidas iskateių mažiaus butu. Xors
(CHERRY)
Naturopatas.
ir praktikuoja. O taip-gi p. J.ir Ilgiomis išeitų, tai jau butu
Nesikankink savęs su ligomis,
DENTBSTAS
jgyk naują sveikatą, uiaujaisiais
;
Perkėlė
savo
ofisą j Brįgkton Park
Ramanauskas" lavina balsus. nemaža nauda jus"ų kclon jfli; budais be vaistų 1r operacijų nuo
4454 So. Wastern Avenue
ir užsisemėjusių ligų.
Vyrams esti pamokos antra i iikeltij daug upo. Tiesę pa- įvairių
4204 Archer Ave. ant 2 hrbų
(Kamp. 45 St.) a u c a g o , JJI.
dieniais. Dabar jie mato, kad saJiius, aš čia kalbu nk nuo ant kampo skersai Brlghton Te-£
Valandos: Nuo 3 po pietų iki V
atro.
'
o
Subatoms nuo 9 ryto Iki.
jų. darbas jau atneša vaisius. savęs, kaip ir privač : ai. Aš o Vai. nuo 9—12 "dieną; nuo 8« i vakaro;
e vak.; Nedėlioma nuo 16 iki 12
8 vai. vak.
J
L. V. Chic. Apskr. clioraa ;reko nekalbėjau apie tai r.» i £i«ikiNedėliomis
nuo 9 iki 12.
o
;
atsistojo ant tvirtų pamatų, *;* choro veiiėju, p. Poc um.
'»«• Į « » » l
—H
ypač iš dailės atžviigio. Gal 1 ei su choristais. Bet .as hiski ' 'Rezidencijos Tel. flransrrrick *Šft
Dr. 0. YUCIUS D. C. Pb. 0 .

m , C. I r ČERYS

^

Dr. M Strikol'Ui

r^

UĄ\&

TONSILUSl
IŠIMU

i

.

» ,,

• • « j |

DENTISTAS
4103 Archer Avenue
' Vai.: » Iki 9 vak. kasdien. Nedėiioj 9 iki 12.
TeL Ija*aye*te •OM

V. W. RUTKAUSKAS |

rengėjai buvo pilnai pasitin
ki nę, taipgi buvo patenkint' ir
visi dainininkai, jie turėjo
progos pasivažinėti ir gal dai
nekurie iš jų nebuvo buvę Ke
noshiuje, tai dabar jį pamatė.
Choro vedėjas p. A. S. Pocius

•

Dr. M. ŽILVITIS

iSTASULANI

programai toliaus tęsėsi šo
kiai. O tuo tarpu po estrados
uždangai kenoshiečiai mumis
pavaišino. Davė kumpio, pyra
go, duonos ir minkštų gėrimų.
Bet ir čia reikėjo skubėti, kad
i
[nepavėlavus paskutinio trau-

• • — » ^ |

Dr, Makaras

\. E.

Dien.: IL 514-M6-127 W. Dearborn Str.
Tel. Randolph N&4
Vakarais: 10736 S. vVabash A
Koseland
Tel. Pultman 6377

nariai

• •^•.M • • • ! » • • • » • •

Krikščioniško

Katekizmas

lietuvis
GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ*
4601 So. Ashland AVOMM
TeL Boulevard 7810
Vai.: 2 Iki 4 ir 6 Iki •
Ned. 16 lkl 11
lt 6641 So. Albeny AvCMM
Tel. Fraspect 1*80
•ai.: Pacai sutartL

OBOROPRACTIC GYBYtOJAM
Be gyduoHų, be operacijos
Vai. 9-1; *-* P . M. Sv«ntad. *-12
1570 Mdtvaąikee Aveane
Kamp. Rol'ey ir rTorth Av«.
Ofiso Telef. Bmaavlok 1692

) | » » « » » • m*^^*^*»

+mmmm

nu —i— 1 ^ — l f |

i L Michnievicz-Vidikieie

m m I I • m-mr^mm— • • m^*fv^*m • • •
P

TeL Blvd. 1401.

Surengtas ir užgirtas

Dr. V. A. ŠIMKUS

Trečiojo Baltimores Koncilijaųs

01 S.Hal«Ud 8t
Kampas 31 gatve
hone Yardi 1119
lfMW&6 ofise su

Pagal Angliško sutaisė
Kun. f1. Serafinas

j.

Dalis H , Kaina 25c.
DRAUGAS PUBLISHING. € 0 .
2834 South Oakley Avenue

Chicago, Illinois.

— — O

F. Van

aąžinl&kas paatarnavjoas
Pfi«
įfhndymo.Vtaokl pa
patarimai dykai.
J Valandos: nuo 1 ryto. Ild 13. « » •
i • lkl 6
i ]Lmmw + mwim+vw

•

8816 So. Halsted Street
Valaodes: Nuo 6 Iki 8 diena. Na©
7—6 vak.
Nedėliotais 8 * 1 18 dlea*.

*<»»>HI«^«'

aai

NAMU STATYTOJAI
M«* t t a N n t *r mkmHtmmt pimiteu* ant |
bua»alow«, bainyChi, krautuvių Ir fhrtOIBUI W M M +*Hr*r CMOC rtrvi«U>. M "
dabar statome narna $175,SSS i u 6 w '
li*-tuvių AudUoiium J131—37 S. H«l»t«d r«*v*«. Teipgt parduodame A m a i nius Bondsuit aa» vra MMUTUH larfaiemaatai. AtaUauk - D l t A U O i V ' (U. B.)
2334 8. Oakley Ave.
Cblaaso, UI.
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NUO ADMINISTRACIJOS.

L

PASIMAČIUS SU M.
ZUJUMI.

•
f
Šiandien ir rytoj, "Drau
go" ofisas bus atidarytas tik Praeitame pirmadieny, spa
lio 29 dieną, ir man teko pasi
iki 7 vai. vakare.
matyt su p. M. Zujumi, kuris
"Draugo" Adm. k a tik sugrįžo iš Lietuvos.

Reikia pasakyt, jog jis atro
do žymiai atjaunėjęs ir labiau
energingesnis, neg kad buvo
prieš keletą metų. Mat, (Tėvy
Už vieno detektivo nužudy nės grynas oras *ir sveikas
me ir kito sužeidimą Monta- maistas, kiekvienam priduoda
nų šeimyna nepaliuosuojama daugiau fiziškų ir dvasinių jėis kalėjimo.
gyDu advokatu darbuojasi už
Matas Zujus, kas' jis toks?
paliuosavima, bet nevyksta. trumpai suglaudus, veikėjas,
Teisėjas Lewis, pas kurį krei jaunimo mylėtojas, Vyties exptasi su "habeas corpus," at redaktorius, tiesąmylįs, retasakė, jog policijai reikia duo &albis, draugiškas, beletris
ti daugiaus laiko surasti fak tas, literatas, beto jis yra:
tų, atkreiptų prieš* suartštuoL. K. Sąjungos 'Pavasaris',
tus.
a a. studento Jurgio KrasnicTos žmogžudystes Montanų ko Fondo įgaliotinis, Lietuvos
namuose niekas kitas nematė, katalikų laikraščių bendra
kaip tik vienas sužeistas dete- darbis.
ktivas. Jis vra vienatinis
A. a. studento Jurgio Kr.
kovos liudininkas.
Fondo uždavinis yra šelpti ne
Areštuoti) advokatai tvirti- pasiturinčius gabius, talentin
na, kad detektivas negali but gus studentus siekiančius au
savo departamentui liudinin kštojo mokslo.
kas;
Korespondentas.
Tai bus įdomi byla. Nes čia
einasi apie privatinių namų DIEVO APVEIZDOS PAR.
nepalieeianrybę.
MONTANŲ ŠEIMYNA NE
PALEIDŽIAMA.

WEST PARKŲ KLAUSI
MAS.
"West Chieago P a r k " konrisionierių pirmininkas pra
šo " D r a u g o " painformuoti
vakarinės Chicagos dalies pi
liečius, jog ateinančiais balsa
vimais jiems bus duotas ma
žasis baliotas balsuoti.
• /Tas baliotas palies West
Chieagos parkus ir bo ui var
dus. Norima juos pagerinti.
Tad tam tikslui komisionieriai nutarė išleisti 2 milionų
vertės bonų.
Piliečiai prašomi balsuoti
už bonus, nes vakarinei mies
to ; daliai reikalingi viešieji
pagerinimai.
Norima be kitko paplatinti Wasbington boulvardą tar
pe Hamlin ir Crawford Avės.
Jei bonai bus nubalsuoti, tai
to boulvardo paplatinimui ne
bus jokių specialių asesmentų aplinkiniams gyventojams.

Jaunamečiai vyčiai.
Vaikų vakacijos jau* senai
pasibaigė, bet dar jaunamečiai
vyčiai tik dabar pradės vlėl
veikti.
Penktadienio vakare, spalio
26 d. po mišparų tapo sušauk
tas susirinkimas. Apsvarsčius
kaikuriuos reikalus išrinkta
valdyba: pirmininku B. Mi
liauskas, rast. A. Staniutė,
ižd. A. Lorencas, maršalfta S.
Majeris.
Tikimasi kad kitų susirin
kimą atsilankys skairiingesnis
būrys iš 7 ir 8 skyrių ir jauni
kurie baigę mokyklą.
Ad. G. Alaburdas.
Liet. Vyčių 4-tą kuopa jau
rengiasi statyti " Nekaltą Avinelį", lapkr. 25 d. parap.
svet.
Teko nugirsti, kad artistai
jau baigia mokytis savo roles.

>RAlfE6IMAS-ČH(3RrsTAMS.

Ketrirtad. Lapkričio 1, 1928

AU.O&ft
j'..V

'

i - ą f y g

mis ne btogiausiaf dr-jai se
kasi. Linkėtina, kad Dr-ja
pelnytų dvigubai.
/ p a I>r-ja gruodžio 2 dieną
rengia gražų vakarą su puikia
programa. Taigi ir rėmėjams
tos dr-jos has dviguba nauda,
pelnyti auksinę dovaną ir pa
sinaudoti gražia programa.

t II • I

II

— — — — > •

1

jllll

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj

Visu L. Vyčių ChicagOs Aps.
eboro narių prašoma būti ant
praktikos lapkr. 2 d. Mark
Wbitė parko salfcj 8.-00 vai.
vakare. Minėtoj dienoj žadėjo
atsilankyti svečiai, kurie yra
atvažiavę iŠ Lietuvos pp. Zu- . r e t o , Viet. Sfcyr. Vakyba
PEARL QUEEN KONCERTINA
x
j u s ' i r Justas Kudirka. Apart
r.-i
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Moterų S%-ga veikia.
to bus pranešta apie busiantį
Mūsų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoj e
Moterų Są-gos vietos kuopa
koncertą, kuris bus lapkr. 21
ParduodEjlfe už žemiausią i a i n ą , k u r kitur taip
negausi.
Mašinėlių, laiškams drukuoti i r ofiso dar
d. Sehool Hali ant 48 ir Hono- ne juokais ima darbuotis vabams y r a naujausios mados. Užląikom visokius lai
sarai* praslinkus.
re gat.
krodžius, žiedus, šliubinius i r deimantinius; gramaTrumpoje
ateity
rengia
pra
fonus lietuviškais rekordais i r koncertiniu, geriau
K. J. Gervilis,
siu^ armonikų rusiška i r prūsišku išdirbysčių. Ba
L. V. C. Aj>. choro pirm. kalbas ,<m garsiausiomis kalbė
lalaikų, gitarų i r smuikų, kokių tik reikia. Dirbame
tojomis. Beto rengiasi nemo
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius
ir muzikališkus. instrumentus atsakančiai.
LABDARYB4S SRITYJE. kančias savo narės išmokyti
Taipgi užlaikau pilna eilę optišku dalykų.
skaityti ir rašyti. Laimingo
fown of Lake. — Spalio 28 pasisekimo, gerame darbe.
4632 S*. ASHLAND AVL,
CHICAGO.
d. Labdarybės 1 kuopa turtėjo
#į
Telefanas BOULEVARD 7369
Federacijos vietos skyrius
" » i HIIIIII
mėnesinį susirinkimą šv. Kry
•
?rgi darbuojasi. Projektuoju*
žiaus parapijos' svetainėje.
>
a3»»»»»»*;»;*»»*»<»:»»-*»*»;»»*»
* • > • • » *
Narių susirinko neperdau- vakarinius kursus ir seriale
VISIEMS ŽINOTINA
i
11
^
'
•
I
i
v
giatisiai, tečiaus
nesvarbu savaitę.. .
(•••*•••*v
•
NAUJA
kiek, bet kokie.
Vakariniams kursams pasi
Visus raštus ir aukas sių
žadėjo
į
prelektorius
gorb.
Mūsų kuopoje esti keletas
3107 S. Morgan St
sti, visais reikalais kreiptis
1
1
CHICAGO ILLINOIS
narių, kurie* visas jėgas sude Dr. Tananevičius, viet. kienoTelefonas Yards »032
A n t Bridgeporto
da vien labdarybei. Pav^din, n a s kun. P . Lapelis ir manoma prašoma pas Federacijos Se
A '
Valandos — 8 iki 11 ifi ryto po
pietų 5 iki 8 vak. Nedeliomis ofi- .
p. p. A. Hadavičius, M. Paukš dar pora gauti.
Puikiausios nuskintos kvietkos,
kretorių Kun. B. Bumšą.—
sas uždarytas.
vestuvėms bankietams, pagrat>ams]
ta, I. Panavas, P. Veryga, J.
Taigi jaunimas ir suaugu 2201 W. 22nd st. Chica^o, IU. vainikai ir kitoms pramogoms.
TaiP8l užiaikom© pcrwder'l, per-<
Kardelis. Jie lanko Centro su sieji tureą gražios progos pa
{urna,,
Čekiai reikia išrašyti iž- nets). plaukams tinklelius (hairj
sirinkimus, jie dirbo abejuose sinaudoti apšvieta.
Patarnavimas
mandagiausias, J
Centro piknikuose, surengė
v J. Š.
kainos žemiausios.. . . .
GYJ^rrOJAS IR CHTRCRGA8
MISS MARY B A R T E L M E
vietiniai kuopai šeimyninį iš
ANT
4442 So. Western A ve.
U R B A F L O W E R SHOP
Telef. LAfayette 414«
važiavimą kuris pelno davfe
CIRCUIT COURT T E I S Ė J O S
i
3324
A
u
b
u
m
Avenue
Ant Republikoniško Tikieto
$99.14. Dabartės rengia vaka
BALSAVIMAS
Telefonas Blvd. 2035
TeJefonas Seeley 74S8
rą sausio 13, 1924 p. ŽaJan- IEŠKAU kambario Ulridgeport apie- U T A R N I N K B - LAPKR. $
Hnk.j vienam vaikynui kambarys tudauskio svetainėje. Bilietus rl buti,apMldoraas ir šviesus ir kad
daug burdin^erlų—valgio ne
padarydino jau senai ir baigia nebūt
I^
reikia gaminti geistina kad butų blai
Oydo specialiai visokias ryrų Ir
vus. Kas toki kanibari turite praneš
moterų lytiškas ligas.
perditvoti.
kite laišku
9401r MadlKoo Street
4. FOCIUR
. Tokiu« žmonas turėti kuopo
PIRKTI,
PARIHJOtI
AR
MAI
2*0* W. Ht Street
Ramp. Western Ave. — Chieago
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
I Valandos: t—4 po pietų 7—» vak. J
je yra begalo svarbu. Reikia REIKALINGAS Rrldgeport apy
PAS MUS.
TAS JUMS BUS
linkėje vienam vaikinui kambarys su
V
•- AKT NAUDOS.
nepamiršti kad mes turime ne vakarienes
pagaminimu, pageidauja
mažai moterų ir mergaičių ma prie mažos šeimynos kad butų
kambarys švarus ir* t u aukščiau kaip
Dr. Maurice Kahn
nuolat lankančių susirinkimus ant antru lubų. Apsišaukite pas
V. STULlrlNA
ir prisidedančių prie visų
Gydytojas ir Chirurgas
33 U No. Hitfsted Street
labdar. darbų. Siame laike
4 6 3 1 S. Ashland Ave.
Tel. Yards 0994
darbščiausia jų tarpe pasirodė
p-nia'U. Panaviene. Parapijos
809 W. 35fh SI., Ghicago Valandos:
<- i
; Nuo 10 iki 12 piet.
Tel. Bouievard «6L1 ir 0774
bazare Lab. Sąj. 1 kuopa tu
PADAROM PIRKIMO IR PAR
I Nuo 2 ilu S po piet
rėjo savo būdą. P-nia l l Pa
DAVIMO RAŠTUS.
[Nuo 7 iki 9 vakare.
PĄRSIDUOnĄ Pianas, var
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
navienė ištikimai dirbo per
INedėl. nuo 10 iki 12 piet.
•
Parduodam Laivakortes.
totas, geras mokintis už $75.
IL I I I
i
i
visus bazaro vakarus.
i
Victrola kainavo $150, už $45.
—
r
r
Ačiū p. Panavienei, ji t p,
—
3343 So. HaUted St.
» —» » • « » » W
•r;Rc7.1d.! *Tel.
Verą Burcn 0294
^įynė mus kolonijos' moterų
|į
Ofiso T e i Boolevard »«t3
Perkėlė savo ofisę po numeriu
"Norint būti užtikrintais Mus Ma
^arbę. Pasirodo, kad labdaryry Bartieme's laimėjimu balsayimuo-,
sa įdėkite jos paveiksią j kiekviena
i*ė.> darbus atliko nevien ji.}
4729
S. Ashland Ave
1
. P A n s i D l ' O D A mūrinis namas 3 laikrašti kad kiekvienas balsuotojas
RUSAS
GVriYTOJAS
I
R
bet ir jos.»
flatų po 5 kambarius cementuotas turėtų proga .Ją. pamatyti. Yra tai ^
SPECIALISTAS
CHIRt^GAS
veidas intelegrentiSkos ir gefos rĄote- \
beismentaa,
skalbyklos,
elektra,
va
DžiOMi. Motcni ir Vyrif I.iinj
Ty;<*. nos ir kiti moderniški įtaisymai. Par riškės. Tokios moterys kaipo teisėjos , Specialistas Moterišku, Vyriškų

Steponas P. Kaztawskt

4 i

,

I

Si

Dr. M. Stupnicki

KVIETHNYČIAl

T
.

IEŠKO KAMBARIO,

1

, I. M. Feinberg

NORĖDAMI

į

*-

PARDAVIMUI.

•

Dr, CnlRLES SEGAL

»

. A.A.R01H

padarys žmonijiai daug gero".....'. [
Valkai Ir visų chroniškų llgii.
duosiu už prieinama kaina. Savinin
Arthur
Brisbane
in
HeraM
Esaminer.
ką galima matyti Kasdiena.
ROSELAND
PRANEŠIMAS ATEIVIAMS;
MYKOLAS SERKIKA
Y«l.f 1 0 — i i ryto* !— 3 po piet.
31 SI So. Emeimkl Are.
ŽMONĖMS GYVENAN
.. .
. .
7—« vak. Ned. 10—18 d..
TIEMS CODK
1139 Indepcndcnre Blvd.
Spalių 9 dien^ paminės.
PAVIETE.
A N T P A R D A V I M O medinis
Chieago ,
kurios patenka i'^juve-*
Federacijos vietos skyrius namaą a n t 2 pagyvenimų. Tik nileMergaitės
>•«#»
Teismą yra dalykas kuris turėtų
.
visiems rūpėti. >Ne# joS yra
remdamas Feder. Kongreso ras pargenąs. Kaina tik $2,500, mums
mūsų busimos pačios ir motinos.
•*f
2443
W
.
34-th
Plaoe
Joa
nėra
visai
blogas
—
nei
vienos
šių metų nutarimu ir Apskri
nėra kurios nebūty galima pataisyti
CShicagp, IU.
Vyras negali • Joms pagelbėti. Būtinai
čio- paraginimu gedėti spalių
••
reikia moteriškės k\tri supranta visa
9-tą dieną kas metai, iki VilATPIGO NAMAI
J dalyku stovi.
«
Tokia moterišicė kaip tik ir >ra
Mūrinis namas ant pirmu
lubų
Ke
niUS i r V i l n i a u s S r i t l S p i l n a i krautuvė ir 4 kambariai, ant antrq
Bartleme. Per dešimts metų ji
llAu 5 :ir 4 kambariai. Prekė 98,000 čirbo kaip asistentė prie Juvenile
sugrįš Lietuvai nutarė užpra R M M $90.00 Jmokėti $3.000. Motr- Teismo, per tą. laiką ji sugebėjo su
virs 7,000 atitraukti nuo bloga f-eHo.
šyti gedulingas šv. Mišias už
ir pauukti jas ant gerojo kelio.
i
Ji dabar kandidatuoja ant Teisėjo'
Murinu namas, 1 flatai. du flatal
dūšias visų žuvusių nuo lenkų po 4 kambarių ir du po 3 trn kam Circuit
Court, kad užpildyti dabar
| Ligonius priima kasdien
barius. Visi (taisymai pirmos klesos. esančia tuščia vieta. Ji seužims nei!
žiaurios rankos Vilniuįe ir ki* ;jr*jkė
$5,000. Įmokėti $2,000. Kanda vieno vyro vietos. Ji ir ant toliau taip tono 2 t a i . po piet i k i 8 vai.
pat dirbs Juvemile Teisme kaip ir iki
$44
j
mėnesi.
tur.
vakaro. Šeredomis ir Nede
šiol tiktai .jau bus. legaliai išrinkta
Mūrinis namas <du flatai po 6 kamb. Teisėja. Mes ŽemiFau pasirašiusios ja
GeduMngos šv. Minias su Furnace
liomis ofisas uždarytas. Pro
Šiluma.
$10,000.
Jmokėti rekomer/duojame kaipo tinkama ypata tam darbui.
fesionali patarnavimą teikia
Egzekvijoms atlaikys geri), $4,000. Cafrpenter ir 65 gatvė.
Othelia Mnyrnum
savo ofise:
kleb. kun. P. Lapelis subato- Mūrinis namas su bizniu $9,600. Mrs. Otto PeUkan
^
*
Marshfield ir 45 gatvės.
Mrs. Antioni Krvavica
1411 So. 50-th Ave.
je, lapkričio 3 d. 8:00 vai ry
Miss Maiie Neola
Mūrinis namas tris flatai Preke
Cicero, HL
Mi». C3eo. E. Schubcrt
'£tQ
to
$7.500. Lowe ir 32- gatves.
MIss Irane .Fakopicb,
\mm • > > > • * •
• • • • • .
Mrs. Otto Ring
L
TodelJifs tik gali, prašoma j Turiu I daug; gerų bargenų vijose Mrs.
John Schustck
' ,', J
Mrs. Joscph J. FJlas
miesto
dalys
vertos
nuo
$10,000
iki
ateiti, amt šių šv. Mišių. Pra $40,000. Turiu daug pigiu uamu ant Mrs. Jofaai R. iPalandech • :i»* '
SKAITYKITE IR PLATIN
Misi Braily Napieralskl
18-tos, Bridgeporto, Brighton Park,
šo viet; klebonas' ir Feder. fr
Mrs. Bamard P. Barasa
Vienuolyną.
Namai labai pigus
EITE "DRAUGĄ."
Kreipkitės
pas
Mrs. P. k 8. LJunbros.
skyrims.
J. MOCKŲ
• >•
4034 Archer Avenue
——

Vai : ryto vįįįp 10—12 nuo 2—G
po pietų: nUT> 7—8.30
vakare
NedėHomia: In iki 1.
Telefonas ©rexcl 2S80

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St

TeL
I

BHd.

*04»

r. C. Z. Vezelis

UKTTVIS DENTISTAS
Jaunimo veikjėja p-nia M.
471S tM>. ASHLAND AVElfUK
ortj 47-tos Gatvės
Balsienė, pastaruoju
laiku
Valandos: nuo 0 ryto iki % vak.
pradėjo mokytis (įienomis siu
geredomis nuo 4 iki 9 vakar*.
i
• • • • • • • • • • • • • » - • • ' • • • » »
vimo.
TAKSŲ REIKALE.
Linkime jai pasekmiųTel. Bouievard 05S7
,
,Vidujinių mokesčių kolek
Aras.
toriaus ofisas (First District
of Illinois) pranefea, kad grei
BRIGHTON PARK
tu laiku bus išsiųstos blankų
"VAIDYKLA. M
lTt7 W. 47-th 8 1
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6
formos 1099 ir 1096 bus pa
Iki S vai. vak. Nedeliomis nuo S
iki S vai. po pietų.
siųstos visiems tiems, kurie
Čia susitvėrė dramos sekcisių metvj pradžioje tokias pat ja, kurios vardas yra, "Vai
' Telefonas Bouievard l»3»
blankas pildė apie savo meti-, dykla".
nes įplaukas.
*
Sekcija susideda iš vietinio
i
Tos blankos paliečia visus J gabesnio jaunimo. Bet vįsi y4408 So. Asliiaod Avena*
Ghicago. III.
tuos, kurie už 1923 m. turės, ra nariai L. Vyčių 36 kuop. ii*
Vai.: » ryto Iki 12 piet: 1 po
piet iki I po piet: I . l t vmk Iki
įplaukų 1,000 dolerių
a m t sv. A.^nietės choro.
9 1 0 vak.
Rezisorium yra Ig. Sakalas,
H*——
daugiaus.
nnrakalės dalies vedėju St.
*-,
Žilius. Jau mokinasi tris vei
NAUJAS PROHIBICUOS
Draugija Trečio Zokono Šv.
i
ka) us, ' Sibiro
Žvaigž(^ė • \ Pranciškaus užvis labiausiai
DIREKTORIUS.
"Katriutės
Gintarai ,>
ir pamylėjo Seserų Pranciškie1
Illinois valstybei paskirtas * 0 raf as Kaimiečio Benra *'. čių vajų. J i pasiryžo padarj7- ANT PARDAVIMO bučernė Ir
Ką tik esame gavę is Lietuvos
grocernė su namų, 7 kambariai pa
ČĄ
naujas prohibicijos direkto Jeigu kurios kolonijos' norėtų ti pelno Seserims iki poros gyvenimui, elektra, gazas, vano3 Ir
rius. Juo yra majoras Owen pastatyti virš minėtus veika šimtų dolerių iki gruodžio 2 d. kiti moderniSki j taisymai. Atsišau
kite pas savininką:
lus, gali kreiptis prie Ig. Sa siu metų.
iš Jacksonville, BĮ.
2856 So. Emerald Ave.
kalo.
Baidvkia
K n y g a labai gražiai atspausdinta i r mažo formato r— didumo sulig, maldaknygę.
Ateinantį antradienį ChicaDr-ja leidžia išlaimėjimui
P A R S I D U O D A bučernė, c r o " N a u j a s T e s t a m e n t a s ' r reikėtų kiekvienam katalikui įsigyti, nes tai y r a Katalikų
goje piliečiai gaus progos bal
tris
brangius
ir
naudingus
cernė i r lunch-room, galima
APIPUS**.
tikėjimo pamatas.
suoti už teisėjus.
daiktus, t. y. auksinį laikrodė pirkti su namu arba be namo.
,'.5»
Maudynėn ant 679 N. Clark lį vertės $30.00, branzalietą Namas mūrinis su 8 kambd
K a i n a t i k $1.25
riais. Savininką* važiuoja Lie
Nuo sausio 1 iki vakar Chi gat. anądien užėjo plėšikas ir $15.00 ir auksinį žiedą vertės tuvon. Atsišaukite į
" D R A T O A S " PtTB. OO.
«
cagoįe.
i r .apylinkėse
apylinkėse nuo
nuo au"Efcango" Ačm.
igoie.ir
ai afcamęs nuo T h o m a s ^^hite, m a $10.00. Serijos j a u plačiai pasS 2334 South Oakley Avetiue
Chieago, Hiinois. !
0BM 7
^rs^^z
sžuvo
^ r 588"
coa asmenys.
—~„™
^^^—
*k™
*i~
kleistos ir fiįrdėtis sti s e r i j o 4 { V , ^ ^
*
***
tomobiliųf
nagieriaus,
$500 ^pabėgo.

Jau Sugryžo iš Tolimos

Dr.ARačkus

BIZNIS

!

1

Dr. Marya
Dowiat-Sass

Dr.SABrenza

ŠVENTAS RAŠTAS*
"NAUJĄ

TESTAMENTĄ"
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