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AMERIKA T. SĄJUNGOJE

ŽENEVA, spal. 1. — J. Am. 
Valstybės palengva pradeda 
vadovauti T. Sąjungai ir jos 
tarybai. Amerika pavadavo 

• tarybų, taikinant kinus su ja
ponais. Dabar Amerika ima 
rūpintis ir kitais tarybai sva
rstytinais reikalais.

į ■ Nusiginklavimo konferenci- 
| jos klausimu Amerika vaidina 
| svarbiausių vaidmenį (rolę). 
BNuo jos pareina tos konferen

cijos darbų sėkmingumas. Sa
koma, ji padiktuos Prancūzi
jai jos reikalaujamų saugumo
garantijų.

PARLAMENTAS BAIGS 
SESIJĄ

LONDONAS, rūgs. 30. — 
Ministeris pirmininkas Mac- 
Donald’as parlamente prane
šė, kad ši sesija bus baigta 
spalių mėn. 7 dienų.

MacDonald’as nepasakė, ar 
parlamentas šiaip sau nu
trauks sesijų, ar bus paleis
tas. To klausiamas nenorėjo 
atsakyti.

Spėjama, kad parlamentas 
bus paleistas ir nauji rinki
mai bus paskirti šių metų spa
lių mėn. 28 dienų.

Darbo partijos vadai yra 
priešingi naujiems rinkimams.

408 MYLIOS PER VA
LANDĄ

CALSHOT, Anglija, rūgs. 
30. — Anglų lakūnas leitenan
tas G. H. Stainforth’as pasie
kė naujų greitojo skridimo re
kordų. Skrido 408 anglų my
lias per valandų.

PAŠALINO PARTIJOS 
VADUS

LONDONAS, rūgs. 30. — 
Darbo partijos organas “Dai
ly Tlerald” rašo, kad šios pa
rtijos vykdomasis (ekzekuty- 
vis) komitetas pašalino iš pa
rtijos MacDonald’ų, Snowde- 
n’ų, Thomas’ų ir keletu kitų.

10,000 TARNAUTOJŲ 
PALEISTA

HAVANA, rūgs. 30. — Ku
bos prezidentas Machado įsa
kė 25 nuoš. sumažinti visas 
valstybės išlaidas. Tad vakar 
iš darbo paleista daugiau kaip
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DAUGIAU RIAUŠIŲ 
LONDONE

LONDONAS, spal. 1. — Va
kar bedarbių riaušės čia at
naujintos ne ties parlamento 
rūmais, bet priešais policinį 
teismų Bow gatvėje. Į šį tei
smų vakar buvo pašaukta 13 
riaušininkų, kurie areštuoti 
priešais parfeunento rūmų. Be
darbiai reikalavo paleisti juos. 
Policija daug bedarbių sužei-' 
dė ir jų daugumų nuvijo į 
Hyde Park’o miestų dalį.

m ''■«« i
BEDARBIŲ RIAUŠĖS 

LONDONE

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
TVARKOSI MIESTELIS , IŠKĖLĖ MOKYTOJĄ

Kazlų-Rūda, Marijampolės 
aps. Miestelis jau pradeda 
tvarkytis. Lig šiol buvo tik 
kelios negrįstos gatvės, kurios 
skendo purve. Dabar pradėjo 
lyginti- gatves, griovius. Nau
jai pravestose gatvėse verčia
mi kelmai buvusiojo miško.
Dirbami kai kur jau ir šaly- 
gatviai. Kai kurios gatvės dar
skęsta purve, ypač laikinoji Anykščiuose naminių pauk- 
turgavietė ir Vienybės aikštė. Į ščių Smulkių gyvulių augint. 
Bet gatvės žadama išpilti ir; dr-ja pradėjo supirkinėti kiau

šinius. Už kiaušinius moka®®®®®®®®®®®®®®®®®®SE®®S Eli išgrįsti. Statoma vis nauji ir
Šis vaizdas paaiškina, kaip žemėje atsirado šiais laikais kurui vartojami angliai. Field’o nauji namai. Yra nusistatymas 

gamtos istorijos muziejuje, Chicagoje, padirbdintas šis miškas natūralaus didumo ir, kaip pro miestelį kasti kanalų ir 
sakoma, tikras. Šis vaizdas rodo, kaip buvo žemėje prieš 250,000,000 metų, kaip moksliniu- parūpinti miesteliui vandens.
kai spėja.

PRIEŠ MIRDAMAS GRIŽO 
/ BAŽNYČION CHICAGOJE

■Wi

Iš Linkuvos gimn. į Rasei
nius perkeltas mokytojas T. 
Šidiškis. Jis buvo aiškus ka
talikas, pavyzdingas mokyto
jas, mylimas mokinių ir visuo

menės. Paliko visiems gerų 
atminimą. “M. L.”

SUPIRKINĖJA KIAUŠINIUS

Sekančiais metais turgavietę
ŪKININKAS IŠTEISINTAS perkels.į dau« d?de8"ę,?r sau‘ 

sesnę vietų. Veikia kelios or
ganizacijos. Lietuvos Pagraži-

nuo 8 riki 12c už štukų.
“M. L.”

NAUJA IŠTAIGA

LONDONAS, rūgs. 30. — 
Vakar vakare tūkstantinės be
darbių 'TfiTnios apspito visas 
gatves ties parlamento rūmais, 
norėdamos įsiveržti į rūmus.

Bet parlamento aikštėje jų 
laukė raitoji policija. Kilo 
riaušės. Daug darbininkų su
žeista ir daug kitų areštuota.

Tuo metu rūmuose trečiuo
ju skaitymu atstovai priėmė 
vyriausybės ekonominę prog
ramų, pagal kurių mažinamas 
ir bedarbių šelpimas.

PARYŽIUS, rūgs. 30. — 
Mirė garsusis prancūzų cini
kas i(paniuręs bedievis) L. A- 
ndrieux’as, 86 m. amžiaus. 
Daug metų jis gyveno, atsi-
m«tea_nuo krikščionybės. _Bu-- -
vO artimas Žinomo Clemen- 
ceau’o draugas. Keliais mėne
siais prieš mirdamas jis grįžo 
į Katalikij Bažnyčių ir palai
dotas su katalikiškomis apei
gomis.

Andrieux’as ilgų laiką bu-

MIESTO MAJORO SU
MANYMAI

Chicagos majoras Cerma- 
k ’as patiekė gubernatoriaus 
Emmersoft ’o' komisijai suma
nymų, kaip pagerinti miesto 
finansinį stovį. Iš sumanymo 
aiškėja, kad miestui reikalin
gas didelis fondas. Jis siūlo 
išleisti 27 milionų dolerių bo- 
nų paskolų, parduoti nemokė-

Kriminaliniam teisme ištei . _ v.nimo Draugijos rūpesčiu yra 
siutas Wheelingo miestelio ū- gražus parkas j -ia Tasar|} 
kininkas W. Schroeder’is. Gy- suvažiuoja vasarotojų, kuriuos 
vulių globėjos patraukė jį tie- linksmina tos pat draugijos 
son už tai, kad jis savo kiau- dūdų orkestras. “M. L.” 
les nešvariai laiko, neparūpi-

Balninkuose, Ukmergės ap- 
skr. atidaryta pašto-telefono 
įstaiga su visų rūšių operaci- 

“R.”

BRITAI KALTINA JA
PONUS

LAIŠKAS ĖJO 17 METŲ

NENORI PRISIDĖTI 
PRIE PARODOS

MEXICO CITY, rūgs. 30. 
— Meksiku valdančioji revo
liucinė partija nenori prisidė
ti prie ruošiamos Chicagoj pa
saulinės parodos. Norint tu
rėti parodoje Meksikos sky
rių, reikalingos didelės išlai
dos, — nurodo partijos vadai.

PAKEISTAS KINŲ 
MINISTERIS

NANKINGAS, rūgs. 30: — 
Atsistatydino kinų vyriausy
bės užsienių reikalų ministe
ris AVang’as. Jo vieton pas
kirtas A. Sze.

BEDARBIAI BRITANIJOJ

LONDONAS, rūgs. 30. — 
Oficiališkai pranešta, kad Bri
tanijoj šiandien yra 2,811,615 
bedarbių.

MAŽINA LAIVYNO 
IŠLAIDAS

AVASHINGTON, rūgs. 30. 
— Prezidentas Hoover’is įsa
kė sumažinti karo laivyno iš- 

10,000 valstybės tarnautojų.^ laidų sųmatų.

tų mokesčių “warant’us” ir 
vo valstybinėje tarnyboje. Ji»fsumažinti miesto maidas 
buvo ambasadorium, Pary
žiaus policijos prefektu, kele
tą kartų parlamento nariu.

Būdamas masonu, jis pasi
rašė pareiškimų, kad miręs 
turi būti civiliškai palaidotas.
Praėjusio gruodžio 8 d. jis 
pranešė savo draugams, kad 
tų pasirašytų pareiškimų at
šaukia, kad nori būti katali
kiškai palaidotas. Tada jis jau 
nekėlė iš lovos. i

Paskiau vienas kunigas lar 
zaritas išklausė jo išpažinties; 
ir jo draugų būrelio akivaiz
doje jam suteikta šv. Komu
nija.

Pastaruoju laiku jam daž
nai buvo skaitomi veikalai a- 
pie garbingų žmonių gyveni
mų. Jis pats kasdien skaitė 
Kristaus Sekimų.

Jo grįžimas į Bažnyčių la
bai paveikė visus nuo krikS- 
čionybės nutolusius ir kovo
tojus prieš Bažnyčių.

nors
15 nuošimčių. Jei tai visa bū
tų įvykdyta, nebūtų reikalo 
mokesčius didinti.

RAGINA DAUGIAU VISKO 
PIRKTI

Prezidento Hoover’io beda
rbių šelpimo organizacijos va
dovybė ragina visuomenę dau
giau visko pirkti. Girdi, tuo 
būdu bus grųžinti “gerieji lai
kai.’’

Be to, pati ši vadovybė dir
bančius darbininkus ragina 
savo uždarbio dalį skirti be
darbių šelpimui.

VARGŠŲ ŠELPIMAS

AUKSAS LĖKTUVAIS 
PERVEŽTAS

PARYŽIUS, spal. 1. — Dvy 
lika lėktuvų vieni paskui kitus 
atskrido iš Olandijos į Le Bou- 
rget’o stotį. Kiekvienas iš jų 
atvežė vieno milijono dolerių 
vertės aukso. 4 milijonai pa
liekami čia valstybės bankui, 
o kiti bus paskirstyti kitiems 
prancūzų bankams.

na joms tinkamos pastogės.
Pirmoje teismo instancijoje' g nesenai

taikos teisėjas ūkininkų nu- .
v j. j i • i j T, gautas laiškas, kuris buvęs išbandė 10 dolerių pabauda. Jis 6 . .
apeliavo į kriminalinį teismų, siųstas 1914 m. spalių 28 d. iš 
Prisiekusieji teisėjai pripaži- Dvinsko. Laiškas namų savi- 
no jį nekaltu. . ninku surado, bet adresatė

kaž kur dingusi. Gal jau miru
si, o gal iš Lietuvos išvažia 
vusi. Šis atviras laiškas rašy
tas lenkų kalba. Užlipdyta 3 
kapeikų pašto ženklas, uždėta 
Dvinsko pašto antspauda, ru-

Mirti pasmerktam žmogžu- Sų karo cenzūros pažymėji- 
džiui Fr. Jordan’ui nepasise-1 mas įr Varšuvos pašto pasta- 
kė pabėgti iš apskrities kalė- Į bos, kur> matyt, ir čia laiško 
jimo. i patekta. Šių retenybę mano

patalpinti Šiaulių muziejuje. 
Illinois’o prekybos komisija *‘M. £ >»

atidėlioja svarstyti gazo pa-
piginimo reikalų.

Keturi plėšikai užpuolė We- 
stern-Southern Life Insurance 
Co. įstaigų, 4013 Mihvaukee 
avė. Paėmė 700 dolerių.

PASIKORĖ ANT PINIGŲ

MUKDENAS,-rūgs. 30. — • 
Į japonų-kinų ginčus dėl Ma- 
ndžiūrijos įsikiša ir britų vy
riausybė.

Tarp Mukdeno ir Peiplngo 
kitas keleivinis traukinys už
pultas ir apiplėštas. Tuo ge
ležinkeliu ir britai yra susi
rūpinę, turi savo interesų. 

Geležinkelio valdytojas yra 
britas Steele’as. Jis kaltina 
japonus. Užėmę Mandžifirijos 
plotus, japonai nuginklavo 
daug kinų kareivių. Šie karei
viai dabar susibūrė ir pradė
jo plėšti gyventojus.

Geležinkelio valdytojas apie 
tai painformavo britų autori
tetus. Britų vyriausybė krei
pėsi tuo reikalu į Japonijos 
vyriausybę.

VIENI IR KITI PRIE
ŠINASI

BERLYNAS, rūgs. 30. — 
Ruhro krašto anglių kasyklų 
darbininkams arbitražo teis
mas sumažino atlyginimų 7 
nuošimčiais.

Tuo žygiu nepatenkinti nei 
darbininkai, nei kasyklų Savi

i Iš Chicagos labdarių gru
pių veikimo aiškėja, kad Chi
cagoj pašalpos reikalingų šei
mų skaičius per rugpjūtį mė
nesį padidėjo ligi 800 nuošim- Į ninkai. Darbininkai kovoja
čių, palyginus su praėjusiu 
metų rugpiūčio mėnesiu.

Vargšų šelpimas mūsų mie
ste darosi tiesiog neįmanomas.

prieš mažinimą, o savininkai 
nori sumažinti atlyginimų 12 
ųuošimčių.

Iš Sasnavos (Marijamp. ap- 
skr.) gauta žinia, kad ten pa
sikorė visiems žinoma pinigu 
skolintoja ir vekselių davėja 
Eidukienė. Pasikorė ant pa
čios nuvytos tolkos ir šalia 
pasidėjo vekselį. Žmonės kal
ba, kad ji buvo labai didelė 
šykštuolė. Žmonėms skolydavo 
pinigus už aukštus procentus 
ir niekam niekad skolos nedo
vanodavo ir nieko nepasigai
lėdavo. “R.”

TIESIOGINIŲ DERYBŲ 
KLAUSIMAS

TOKIJO, spal. 1. — Kinų 
vyriausybės atstovas Či Ši-yin- 
g’as tarėsi su japonų užsienių 
reikalų ministeriu Šidehara. 
Pranešama, kad, rasi, kinai 
sutiks pradėti tiesiogines deb 
rybas su japonais Mandžiūri- 
jos reikalu.

PLATINKITE “DRAUOA

SALAKAS
ORO STOVIS

BUS PAKEISTAS POLI
CIJOS VIRŠININKAS

Eina gandai, kad Chicagos 
majoras pakeis policijos ko- 
mi8ionierių.

VOKIETIJOJ MAŽINAMAS 
ATLYGINIMAS

BERLYNAS, rūgs. 30. — 
Vokietijos pramoninkai, banki
ninkai ir kiti darbdaviai nu
tarė mažinti darbininkams afc 
lyginimų. Reikalauja, kad ir 
vyriausybė mažintų algas vi-Avolos teatre susprogdinta 

dvokiančiųjų dujų bomba. siems valstybės tarnautojams, lankų.

Rugpiūčio 27 d. Gruodiškių 
kaime pil. Juozo Kevelės dvie
jų metų sūnus bežaisdamas 
užsimovė ant galvos geležinį 
lankų taip kietai, kad joks mė
ginimas nedavė galimybės pa- 
liuosuoli vaikų. Tik kalvis at
sargiai ant priekalo nukirto 

“D.”

CHICAGO. — Šiandie debe
suota; pavakarį kiek vėsiau.

PINIGŲ VERTĖ

Lietuvos 100 litų $10.09 

Britanijos 1 strel. sv. 3.93
Prancūzijos 100 fr. 3.90
Italijos 100 lyrų 5.10
Vokietijos 100 mrk. 23.15
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ei jų valdybos. Mes žinome, kad jos veikia, 
savo pareigas gražiai atlieka, bet lyg ir pri
sibijo publikacijos, kuomažiausia savo na
rius ir plačiųjų visuomenę informuoja apie 
dirbamus centre darbus. Kuklumas geras y- 
ra dalykas, tačiau nevisada jis tinka visuo
menės veikime. Norint organizacijos veiki
mų išjudinti, jį plėsti, reikia kuodaugiausia 
apie tai kalbėti, rašyti, informuoti.

Prasidėjus veikimo sezonui, manome 
mūsų jtf^ganizacijų centrai apipils 
r»ę informacijomis, nurodys planus, duos 
medžiagos tinkamai agitacijai gauti į jas 
daugiau narių, atgaivinti apmirusias 
pas bei skyrius.

Pradėkime, jau laikas.

PASTABĖLĖS.

SLA. niekuomet sąjūdžio 
niau bolševikai triukšmavo,

DAUGIAU VEIKIMO.

Šiemet mūsų organizacijų seimai pra
ėjo su ypatingu gyvumu. Jie buvo skait
lingi atstovais, vaisingi nutarimais. Tai 
džiuginantis reiškinys. Deja, norint veiki
mų padidinti, neužtenka suorganizuoti gra
žius seimus. Reikia imtis vykinti seimų nu
tarimus didžiausiu uolumu. Tada tik bus ga
lima išjudinti plačiųjų visuomenę į dides
nį tikybiškų ir tautiškų sųjudį.

Pavasarį buvo gražus Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos seimas. Visi juo džiaugia
mės. Ir mums teko plačiai apie jį išsitarti. 
Mes ir visa katalikiškoji visuomenė troško, 
kad nuo šiųpnetų seimo toj organizacijoj pra
sidėtų didesnis ir vieningesnis veikimas, nes 
prie to veikimo turėjome ypatingų paties A- 

^paštalų Sosto paraginimų ir pats gyvenimas 
raginte ragina krikščionis ■darbininkus prie 
susiorganizaviino, prie solidariško veikimo. 
Mūsų visuomenė laukia ir dar nesulaukia 
iš LDS. centro valdybos iniciatyvios, instruk
cijų, tinkamų darbininkų organizavimui ir 
veikimui planų.

Mes nenorime įtarti, kad LDS. centras 
nieko neveikia. Jis darbo, be abejo, turi 
pilnas savo rankas. Tik, mums rodos, jis 
savo darbu turėtų apimti platesnius visuo
menės sluoksnius, daugiau savo darbus gar
sinti mūsų visuose laikraščiuose, prašyti 
kooperacijos kitų mūsų idėjinių organizaci-

PARAPIJOS MOKYKLA.
Viena iš svarbiausių katali- kūdikio žingsniuose tas moti- 

kiškų šeimų uždavinių-kfidikė- (uos rūpesitngumas pasireikš- 
lių auklėjimas. Norint tinka- tų. Kūdikėlis auga; jau anam 
mai vaikelius išauklėti, reikAfc nepakanka teikti vien maistą 
daug vargo pakęsti, nema®ir drabužių. Jau jis pats ne 
pinigų išleisti. Nors tai sunki j prilaikomos eina, o dar be to 
našta, bet kiekvienos katali- ir greitai bėga. Tadgi, šiuo at

veju tėvai turi susirūpinti 
svarbesniais vaikų reikalais—• 
tinkamu jų mokymu ir auklė
jimu. Čia tėvai turi parinkti 
vaikams tinkamų mokslo įs
taigų, kur pastarieji galėtų

’ j kiškos šeimos pareiga yra tin- 
\ isuome-1 |<aiuaį uždavinį atlikti. Bet 

ne visos šeimos atlieka tų 
svarbių pareigų su tikra tė-

kuo-

netrūko. Se- 
stengėsi Sus

inu užvaldyti. Dėl to visos liberalų tautinin- kus — apįe ninkamų mokslų ir 
kų grupės “vienybėje” gyveno. Net ir so- aukiėjįmų Mažas ir nieko ne_

viška meile. Daugelis šeimų, 
tiesa, rūpinasi, kad jų vaike
liai būtų sotūs, gražiai apreng semtis mokslo žinių ir būtų 
ti, retkarčiais dar duoda po ! auklėjami, kad jaunuolis bū- 
keletų centų saldiniams nusi- j tų tinkamai parengtas gyveni- 
pirkti ir kitiems vaikų reika- inui.
lams, bet dažnai ir dažnai pa 
miršta apie svarbesnius daly-

Tėvai yra regimieji savo 
vaikų sargai. Šioje . gadynėje 
žmogus turėtų būti aklas, kad ; 
nematytų ir nesuprastų, ko
kia mokykla yra tinkamesnė

caiž;

IrT

ir
cialistai tada buvo jų bičiuliai . Ibis lai- suprantantis kūdikėlis ateina
kais, mat, visiems reikėjo vieno bendro fron- į »į pasaulį, motina ima jį i vaikų mokslui ir auklėjimui, šuoja Japonijos kariuomenė.
to, kad galėtų bolševikų apsiginti. Ir apsi- anį saVQ rankų įr reiškia jam Beveik prie kiekvienos lietu-,-------------------------------- -—
gindavo. Tik 1930 m. kitaip su bolševikais savo iUOtinišką. meilę. O kaip .viškos parapijos yra parapinė (mokyklų, tas labai blogai da- galba piadeda mokytis, Jfcna- 
nebepajėgė kovoti. Meste juos išmetė iš niaĮonu įr džiaugsminga būtų,! mokykla, kur vaikeliai yra į’0 ir menkas yra katalikas ir si tikro dienos darbo.

XJ6c««sc:c

Mukdeno, Mandžurijos sostinės vartai, pro kuriuos niar-

Sus-mo. kad ta motinėlė ne vien tik tinkamaiĮ
jausmais tų kūdikėlį pamiltų,

Kai tik bolševikai išėjo iš Sus-mo, tuč.- įr proĮU Jausmų meilę

rengiami gyve
nimui. Šiose mokyklose 
vaikelius moko segelės vienuo-

tuojau visų liberalų ir socialistų frontas su turį įr neprotingi sutvėrimai, Ičs ir kunigai, 
iro. Dabar jie tarp savęs kovoja. Centro ras- žmogus turi dar ir protų, Mokslas ir auklėjimas pa- 
tinėje, bekovojant dėl buities, net kuinštvs ta<Jgi |urį sujungti tuos du reina ne tiek nuo mokyklos 
į darbą paleistos. Kas negirdėjo apie pagal- dalykus, reikšdamas meilę sa-! išvaizdos, didumo ir gražumo 

vo kūdikiui. Jei motina glau-įmūru, iš kurių mokyklos įs- 
džia prie širdies savo kūdikė- į taigos sudarytos kiek nuo 
lj, perka jam tinkamus ir mokytojų ir

mūruose

bėjusias Vitaitienės — Jurgeliūtės muštynes, 
kurios didelę sensacijų savo laiku sukėlė.
Kalbama, kad tos muštynės kilo ne vien dėl
asmeniškos tų dviejų asmenų nesantaikos, gražius drabužėlius, tadgi tu-.čių tuose 
bet jos turėjo ir “politiškos” reikšmės.

Del to ir nesistebime tuo, kad besiren- 
giant prie SLA. centro valdybos rinkimų, jei SVeikas kūdikio kūnui 
net keli kandidatų surašai atsirado. I ašis- maistas taip rūestiugai paren- 
tai turi savo sąrašų su p. Bačiūnų priešą- kainas, jei ir renkami drabu-

šiaudinis lietuvis. Doram ka 
talikui ir lietuviui turi rūpėti, 
kad ir jo vaikai būtų tuo at
žvilgiu panašus į jį. Bet jei 
tuo nesirūpina tai aišku, kad 
tų svarbių dalykų jis neįver
tina, 'nebrangina. laikas grei
tai prabėgs, o vaikai, kurių tė
vai nepasirūpins tinkamu jų

Kitose mokyklose to nema
tysi: vietoj kryžiaus ten ko
kis nors paveikslas, genero
las, didvyris arba kokis kito- 

; kis piešinys; vietoj sesutės — 
panelė; pamokos pradedamos 
be maldos. Ten šalia kataliko 
vaiko sėdi žydelis, protestonas 
arba vaikelis be jokios tiky
bos.

Tadgi gėda lietuviui katali
kui nesirūpinti savo vaiko

auklėtojų, esan- Įauklėjium parapijos ntokyklo-
Seselės, -’e’ l>ivV° ■nePažins ir lietu; 

ri pasirūpinti ir kitais svar- atsiskyrusios nuo pasaulio, kalbos nemokės. Gal tėvai 
besniais to. mylimo kūdikio pasiaukavusios Dievo ir 2mo- ir. laW «ailSsis> bet buS P« “•>*“"* » auklėjimu 
reikalais tinkamu auklėjimu, nijos labui, moko ir auklėja vėhu Tikybos mokslas ir Pr0 | šykštumas,

vaikučius mūsų parapijinėse
vėlu. Tikybos mokslas ir pro
tėvių kalba dėstoma tiktai 
parapijinėse mokyklose.

Išvaizda.

Yra tėvų šykštuolių, kurie 
visko nemokamo ieško. Bet 
reikia gerai įsidėmėti, Lad 
gerų dalykų dykai gauti ne
galima, d taip pat gėda ir no-

mokyklose.
Tiesa, gal

i pridengti, kodėl gi tokių milžinu
atskirų sąrašų sudaro. Agitacija vedama, vi- nesusi r ūpįna^ua tinkamu kfl- galime pasidžiaugti, kad dė
tu frontu. Ne tiek agituojama'* ^ganizacijos dįkįo auklėjipiu? Argi maistas ka tų centelių, kuriuos suren-
reikalais, kiek dėl savų kandidatų j centro įr drabužiai turėtų būti svar-į kame aukomis iš geraširdžiu, J K \ t,,™*; ;i.. m u m j i* i , . imokvkros (kambarį) ir iš ti. Jei nori kų turėti, reikiavaldybų, lad, bolševikų laikais renkant besni dalykai, negu tinkamas žmonelių, turime tinkamas is- j . ... . . . •. . .. ,. / » © vr - !pirmo žvilgsnio ir pirmoje savo prakaitu tai pasiekti,
centro valdybų, buvo tik vienas socialtauti- auklėiinias? Priešingai. Kaip taigas su kilniomis mokyto- , . . . ' , . , . v ;v i i«i „vietoje matai kryžių — tų Vienas iš geriausių dalykų

kyje, sandariečiai savo, o socialistai irgi žiai kūnui
mes neturime 

mūrų, bet Kaip labai parapijinės mo
kyklos skiriasi nuo kitų mo-
kyklų. Įeini į klasę parapinės rėti kų nors gero iš kito gau

I venuu valųjį^ uuvu nn vienas socialtauti- auklėjimas? Priešingai. Kaip taigas su kilniomis mokyto- 
Į įlinkų sąrašas, o dabar jų yra trys, ar keturi. yra svarbūs ir reikalingi kū-jomis seselėmis, kurių tinka- 

Mums rodosi, kad, taut. liberalams tarp sa- dikiui aukščiau minėti daly- mani auklėjimui ir mokymui 
’ vęs besipešant, bolševikai tuo naudojasi. Jie kai, taip svarbus yra ir kū- kiekviena šeima turėtų paves- 
, traukia Sus-mo narius į savo naujųjų pašai- dikio auklėjimas. ti savo vaikučius.

pinę organizacijų. 1 «••••«••! T i v-Pirmieji žingsniai. Laikas bėga.

mai,
Šiemet įvyko lenkų susivienijimų

kuriuose buvo laukiama daug triukš- smu seka pirmuosius kūdikė- ta; laikas nestovi vietoje. Ne
sei- Geroji motinėlė su džiaug- Vaikai auga, o tėvai sens-

žinom jos atpirkimo ženklą; vaikams yra tinkamas auklė- 
ant sienų kabo senojo ir nau- jiinas ir mokslas. Ir tinka- 
jojo įstatymo paveikslai; ka- mani mokslui tėvai neturėtų 
ridoriuose pamaytsi ir šio gailėtis ir išlaidų, nors tos is- 
krašto garbingų pasižymėju- laidos pradžios mokykloje dar 
šių atvaizdus. Tokis malonus labai menkos. Šykštuoliai tė- 
ir jaukus įspūdis. Tos pačios vai gailisi savo vaikams tin- 
tautos ir tikybos vaikučiai' karną mokslą duoti, rūpinasi

mo. Taaau jie gana ramiai praėjo. Vieno lio žingsnius ir geriu daro. tinkamas vaikų auklejin™., ............... ..... , , ,,
• • • .. .. , tao i ii .. ... .... v x v . , i- ’ . maloniai ir jaukiai sėdi nieky- sau “skarbus” .susikrauti,jų, sistematmgai informuoti LDS. kuopas a- lenkų susivineijimo pirmininkas yra lietu- Svyrstancius prilaiko, par- atsilieps per visą tolimesni d ' ir. . • vx . .

. . x- j • ’ . .v. .. . . ... ... - '• • m .. i . klos suoluose, o sesute dėsto Bet pamiršta, kad geriausiaspie centro veikimą, organe duoti daugiau j vis p. Runaškevicius, o kito susivienijimo or- gnuvusius pakelia, paėmusi jų gyvenimą. Tegu kiekvienas , . . . .
rašinių aktualiais darbininkų klausimais, gano redaktorius yra lietuvis, būtent, Ste- už rankučių veda. Laimingas savaip mano, kaip kas išma- uždavinius. Pamokų pradžioje ui as, o | evai ga i - ai ui

Tokia perdaug didelio kuklumo liga ponavičius. Be lietuvių vadų lenkai, matyti, būtų kūdikis, laiminga būtų no, bet jei kas savo vaikų ne- maldelę sukalbėjus, giesmelę * uo 5ia 1110a> 11 in mainas
serga beveik visų mūsų centralinių organiza- nė čia, Amerikoje, neapsieina. motina, jeigu ir tolimesniuose leidžia į katalikišką parapijos pagiedojus, visi su Dievo pa- (Tąsa 3 pusi.)

' J. Donillet.

MASKVA BE KAUKĖS.
Vertė A. Sušinskas ir I. Pranskis

(Tęsinys)

Žymus šių dvasininkų, nežinomų did
vyrių, skaičius buvo tokiu būdu ištrem
tas į Solovkų salas, į Sibirą, ar ilgą lai
ką iškentėjo sov. kalėjimuose. Panašių at
sitikimų aš žinau ištisas dešimtis, bet nė 
kiek nemažiau aš žinau ir tokių faktų, ka
da piliečiai po išpažinties pas “gyvosios 
bažnyčios” dvasininkus netrukus būdavo 
čekos areštuojami ir ištremiami.

Kad neprisidėčiau prie padidinimo 
bolševikų teroro aukų skaičiaus, aš pri
verstas nutylėti pavardes, kurias galė
čiau pasakyti. Tačiau aš galiu padaryti 
vieną išimtį, nes Dievui patiko pasišaukti 
pas save vienų tokių dvasininkų kanki-

juo susitikdavau .ir jį lankydavau, ypač, 
paskutinėmis jo gyveninio dienomis. “Gy
vosios bažnyčios” atsiskyrimo metu tė
vas Jonas energingai ir atvirai protestavo 
prieš tų atskalų. Rostovo G. P. U. suarešta 
vo jį ir dar kelius kitus dvasininkus už 
pamokslus prieš G. P. U. ir kas savaitė 
siūlė jam išsivadavimų, tik su sąlyga, kad 
tuojau pereitų į “gyvųjų bažnyčių”. Tos 
bažnyčios šalininkai lankėsi pas jį į ka
lėjimų, siūlydami jam vyskupo sostų ir 
perspėdami, kad priešindamasis jis rizi- i
kuoja savo gyvybe. Tėvas Jonas G. P. U. ! Savo mirties dienų dar kartų jis buvo pa-

pradėjo sveikti. Daug dar valandų aš pra- kas kita, kaip tik Rusijos sovietų vvriau-
leidau prie jo galvūgalio, ir jis dažnai 
man sakė, kad diena po dienos laukiąs 
naujo arešto.

Jis man taip pat dažnai kalbėjo, kad 
nežiūrint aiškių išgijimo žymių, jis nujau
siąs netolimų mirtį. Ir ištikrųjų vos tik 
jis atsistojo ant kojų, jį vėl iš naujo pa
šaukė į G. P. U. Dabar jo kankinimai at
sinaujino, ir nuo jo ėmė reikalauti, kad 
jis būtinai pereitų Į “gyvųjų bažnyčių”. 
Vėl jis susirgo ir daugiau jau nebesikėlė.

kalėjime iškentėjo daug grasymų ir ken- ‘ 
tėjimų. Ten jis galutinai ir suprato tų sų- j 
ryšį taip pastatytųjų sovietų “gyvosios i 
bažnyčios” vadų ir G. P. U.

Morališkų ir fiziškų kentėjimų dė
ka, iškentėtų kalėjimuose, tėvas Jonas su
sirgo, o gydytojai konstatavo, kad nebė
ra vilties {ingyti.

Tada čekistai įsitikinę, kad jis mirs

šauktas į G. P. U., bet jis jau nebeturėjo 
jėgų ten nueiti ir po kelių valandų mirė. 
Vos tik jis užmigo amžinu miegu, tuojau 
pribuvo ir čekistai. Kai jiems .pranešė a- 
pie jo mirtį, jie pareikalavo jo kūno: 
“Mums įsakyta atvežti jis į G. P. U. gy
vas ar mirusis.” Subėgę tikintieji, pasi
priešino šiam pasityčiojimui buvusio ga
nytojo kūnu.

Tuo būdu neišgriaunamai įrodyta, kad 
“gyvoji bažnyčia” ir G. P. U. dirba ran-

sybės agentūra. Gyventojai šalinosi nuo 
jos, ir aš pats daug kartų mačiau, kad 
“gyvosios bažnyčios šventnamiai buvo 
tušti, tuo tarpu patriarcho Ticbono baž
nyčios buvo pilnos besimeldžiančiųjų.

Parapijiečiai nukankinto tėvo Jono 
Zengulenko atminimui pagerbti suorgam- 

i zavo ‘Dubens’ draugijų, kuriuos tikslas- 
niaitinti vargšai, elgetos ir bedarbiai. A- 

! pie 500 nelaimingųjų gaudavo ten mais- 
į to ir buvo išgelbėti nuo bado. Bet kadan- 
1 gi labdaringi darbai ėjo iš krikščioniškos 

bendruomenės, todėl G. P. U. tų draugi
jų panaikino, vadinas tikintiesiems už- 

! draudė organizuotai gelliėti nelaiminguo- 
! sius.

tuves, kaip anksčiau minėjau, kartų ir 
apžiūrėjo anglų tred-unionislų delegaci
ja. Prieš išvažiuojant man iš to miesto, tų 
dirbtuvių komunistų jačeika padarė vi
suotinį susirinkimų ir pusi Ulė tų bažny
čių nugriauti, o jos akmenis sunaudoti 
kfūbo statymui. Darbininkai, kurių tarpe 
buvo ir šios bažnyčios parapijiečių, pakė
lė triukšmų ir užprotestavo. Jokios kalbė
tojo pastangos negalėjo įtikinti darbinin
kų šiuo klausimu. Tada kalbėtojas pareiš
kė, kad vyriausybė apsieis ir be darbinin
kų, užnuodytų “religijos nuodais”, ji vei 
kė be jų sutikimo jų pačių sąskaitom Po 
mitingo ėmė visi skirstytis j namus. Ne
garbingas oratorius komunistas ėjo su 
vis dar tebesiginčijančių darbininkų mi-

Stengdamiesi palaikyti bet kurį baž- I nia. Ir vos tik užėjo ant geležinkelio, štai-

ir todėl jiems pasidaro nebepavojingas, 
nių ir išvaduoti jį iš budelių rankų. Kai- į jį paleido. Parapijiečiai su dideliu atsar- 
bu apie dvasininkų Jonų Zegulenkų, Ros- gutnu pernešė jį į mažutį bažnyčios sar- 1 ka į rankų. Nežiūrint tos galingos para- 
tovo “Visų Šventų” bažnyčios klebonų, į go namuką, riia Visagalis, o taip pat ir mos, “gyvoji bažnyčia” neturi jokio tvir- 
gerbiamų ir mylinių visos jo parapijos. 20 malonaus artimųjų rūpesčio dėka atsiti- tuino ir jau pradeda merdėti. Gyventojai 
metų su juo buvau pažįstamas, dažnai su ko nuostabus dalykas — tėvas Zegulenko Į puikiai suprato, kad ši bažnyčia yra nie-

nyčios skaldymąsi, komunistai be /palio
vos ir toliau varo savo persekiojimus, už- 
darinėdami, kur tik gali, bažnyčias (tai 
buvo seniau; dabar komunistai su religi
ja ir bažnyčia dar smarkiau ėmė kovoti). 
Ne'galima tačiau pasakyti, kad' visi šie 
bandymai būtų pasekmingi. Įrodymui 
štai dar vienas pavyzdys. Šalia Rostovo, 
Timernike, arti Vlailikaukazo geležinke
lio dirbtuvių, stovi bažnyčia. Šias dirb-

ga ant jo užlėkė pravažiuojąs traukinys, 
ir vargšas kalbėtojas buvo vietoje užmuš 
tas.

(Bus daugiau)

I



e

Ketvirtadienis, Spalio J, 1931 draugas s

mas įvyks sekmadieny rugsė-

(Tąsa iš 2 pusi.)
auklėjimas. Jei vaikas nebus 
tinkamai išauklėtas, tą skriau
dą atmins per visą, savo gy
venimą. Tėvų palikimas, ne
tinkamai naudojamas, greitai glU 
nyksta ir galų gale visai pa
sibaigia. O tinkamas mokslas

Gyvendami šiame krašte ir 
turėdami savo parapijinių 
mokyklų, ne tiktai kad gali
me savo kalbą išlaikyti, bet 

t ir taisyklingai jos išmokti ir 
(tinkamai vartoti. Vienintelė 
lietuvių tvirtovė šiuo atžvil- 

vra parapinė mokykla.
Parapinėje mokykloje moki
niai gerai išmoksta ne tiktai 
kalbos, bet ir Lietuvos istori-

Labdarybės Skyrius.
Į TALKĄ CICERIEČIAMS. i ŽIEMAI BESIARTINANT.

laikas atgaivinti V. (L K. iNavickis, A. Misevič, P. Ven- 
skyrius visose kolonijose irklzelis, S. Lešinskaitė, U. Zu- 
pradėti veikti. Pasitikėti, kad Ikauskienė, K. Valantinas, O.
\isi vargšai bus sušelpti iš1 Pratašienė, J. Panavas, 8. 
miesto fondo, Į, kurį bus ren- Stulpinas, A. Kavaliauskas,

Pereitos savaitės “ Labda-! karnos aukos, negalima. Dau- L. Navickas, V. Zopalskis, A. 
rių Skyriuje” Vargšų Glo-Į geliui mūs vargšų pašei pa iš 1 Jesutis, M. Jurkienė, J. Acias, 
bos Komiteto Centro pirmi- to fondo bus tik gražioji vii- J. Čepulienė, L. Jakimauskas, {nė, M. Setkaitė, V. Katau

os
Ir

Rugsėjo 4 d. Labd. Są-g 
3 kuopos pastangomis įvyks
ta viešoji po visą Cieeros mie
stą rinkliava (tag (lay) Lab. 
Sąjungos reikalams.

Kalazis, K. Zarumbaitė, F. 
Gedminas, K. Maslauskas, F 
Zarumba, P. UrJjonavič, F 
Vienskus, A. Jakimauskas, V 
Sudaitė, K. Labuckas, J. Le 
šinskienė, M. Malakauskienė 
S. Varanauskis, J. Trepenskie

J ra tokis palikimas, kurio nie- . . ,v . , ,
ks įgalės iŠ vaiko atimti. Ne- '""'T"!
svarbu, ką vaikams paliksi,

Vaikai, auklėjami katalikiš
kose, mokyklose, tinkamai ren
giami gyvenimui.

je lietuvių mokykloje, šiek 
tiek susipažįsta su Lietuvos 
praeitimi. Tai mums yra la

ibai svarbu, nors ir gyvenam 
gana toli nuo mūsų bendros 

j tėvynės Lietuvos.
Mokslas ir auklėjimas yra (lai kam ateis į galvą pikta 

du vienas antram giminingi'mintis, kam tie visi dalykai 
dalykai, bet taip pat ir skir-'reikalingi šiame krašte gyve- 
tingi. Žmogus gali būti mo-į nančiam, nes čia vartojamai 
k y tas, bet tuo tarpu galime -vien tik anglų kalba. Bet su-
pastebėti, kad jis nėra .Sau- ' „raskime tai, kad mes esami . Praeivių. Syk?nJK 

laukia didelės talkos iš Clu- 
cagos lietuviškų kolonijų. Dėl

. y. , y. , ... to, šiuo ir kviečiama talkon
rūpinanmasi mokslu ir auklė- tumem’ lr 810 krasto konstltu'

Mokslas ir auklėjimas.

kietas. j lietuviai katalikai, nežiūrint
Parapinėse mokyklose labai ito’ kuriame kraSte mes gyven-

cija nedraudžia mums varto
ti savo kalbą ir praktikuoti 
savo protėvių tikybą. Tadgi 
jei kas kitaip darytų, tai būtų
išgama. < ■ i '

šeimų vaike- /
liams, tuo būdu, tik ir tinka Jei išmintingi amerikonai 
ne kokia kita, bet parapijinė nori^ kad vaikai be anglų 
mokykla. Parapinės mokyklos kalbos mokėtlĮ dar kelet* kb 
suoluose sėdi vaikeliai lietu- kalbų ir jei tie, kurie gali.

jiniu. Ir ne bet kokiu auklėji
mu, bet tokiu auklėjimu, ku
lis yra paremtas krikščioniš
kais principais.

Katalikiškų šeimų vaike-

įlinkas pajudino opų, vasaros | kambario neapšildys, ncap-jB. Kalvaitė, A. Supis, A. 1-ali
ni e t u apleistą, klausimą, bū- švies, rūbo neduos. Tie varg- rinavičia, A. Bažis,J.Jasulai- 

Uolūs Cieeros labdarių srity j tent susirūpinimą vargšų glo- L.s. Bet ji vargšo nepasotins, tis, A. Kuzaris, V. Kareiva, 
veikėjai su savo gerb. klebo-įba. , » Įsai šauksis savųjų pagelbos. J. Lešinskis, J. Strikas, P.
nu išrūpino leidimą rinklia- Pereitą rudenį, Labd. Są-I Dėl to, V. (1. K. skyriai,' Pilitauskis, O. Lešinskaitė, O.
vai daryti. Tas neatsėjo be jungos iniciatyva, įsteigtas bendrai su L. S. kuopomis, Švažas, J. Vitkauskaitė, A.
didelių pastangų. Taigi, neiš-j Vargšams Globoti Komitetas, i turėtų kolonijose šaukti susi- Slumbraitė, A. Vaivadienė, J.
naudoti tos progos būtų lygu'kurio skyriai, sykiu su I.. S. linkimus ir pradėti didelį, kii- Zarumbienė, G. Stakauskas, 
mūsų apsileidimui. i skyriais, parapijose veikė iš-!nų, šventą darbą, kol da die-į J. Bulava, P.-Karpis, L. Pet-

Pati viena Labd. Są-gos 3 tisą žiemą rodydami varg- nos nešaltos, kol da šaltis ne- kelis, A. Pucelis, P. Bielskis,
kuopa nepadarys sėkmingos šams daug meilės ir gailestin-j pabeldė į vargšo lūšnelę.
rinkliavos. Čia reikalinga tal
ka. Iš kur ji turi ateiti. Cice- 
riečiai, be abejo, visi jau pa
siruošę rinkliavai, “tagavi-

visi, ypatingai augesnės mer
ginos ir moterys, kas tik sa
vo širdy jaučia bent truputėlį 
artimo meilės. Didelė taika 
duos naudos 3-jai kuopai, ku
ri šelpia nemaža suvargusių 
šeimynų.

Visos rinkėjos sekmadienio 
rytą tevažiuoja į Cicero, šv. 
Antano parapijos salę, kur

U. Vinskienė, A. Vienskus, 
J. Kinčinas, P. Mikutienė, P.

kienė, J. Gedvilas, K. Pocaib'. 
J. Zelevas, J. Varpucensl;
A. Norušas, M. Jotkaitė,
N., N. N., M. Kranklis, M:\ 
Vaičulienė.

Po 50c. A. Norbut, S. Lu! 
šis, J. Keršauskis, A. Einiki;-.

Smulkiais $54.80.
Visiems aukotojams Labd.

ringos Sąjungos 1 kuopa tarii 
širdingą ačiū.

J. Čepulienė.

KAS AUKOJO LABDARY
BEI ŠV. KRYŽIAUS 

BAŽNYČIOJE.

gurno. Kolonijose pasišventu-, " Labd.
šių žmonių rinkta drabužiai, -------------------
ir dalinta jie reikalaujantiems
linkta aukos, kuriomis vie 
noms šeimoms apmokėta nuo
mos už kambarius, kitiems nu !-------------
pirkta kuro (anglių), kitoms Town of Lake. — Rugp. 23 
apmokėta gazo ir elektros są- d. Šv. Kryžiaus bažnyčioje 
skaitos (bilos) ir t. t. Atėjo' labdarybei aukojo sekantieji: 
pavasaris, užėjo vasara ir V. i V. Padoginski $ų.00.
G. K. skyriai paliovė veikę, ' Po $2.00: K. Būras, P. Dor-

viai - katalikai. Jiems vi-,siunčia savo vaikus net i ki‘
siems dėstomas tas pats mok- tas valstykes, kad tų kraštų dėžutėmis, ženkleliais ir išve- dąjai dienai.

likvidavos.
Bet, štai, vasara pasibaigė, 

jau ruduo, o jį seka šaltoji žie
ma. Gi vargšų ne tiž kad ne
sumažėjo, bet da padaugėjo, 
ųes kas pereitą žiemą ir vasa
rą nedirbo, suvalgė, sudėvėjo

rinkliavos komitetas aprūpins j ir tai, ką turėjo pasidėję juo

sias. Tos pačios mintys, vie- kalbų PramoktU, — tad ai'g’ Į žios į paskirstytas vietas, 
noda kalba ir tikyba. Kadan-' ne&ėda lietuviui, kuris nepasiį Visiems tą dieną pasidarba- i 
gi parapinėse mokyklose mo- raP^na» ka^ j° vaikas išmok-
kytojos yra seselės — vienuo- savo gimtąją taisyklingą 
lės ir dvasininkai (kunigai), kad)^- Bažnyčia tikybos var
tai aiškus dalykas ir kiekvie- du isako ir reikalauja, kad 

kiekvienas katalikiškas šeimos

Dėlto laikas

vusiems, be abejonės, Dievas 
gausiai atlygins. J

. Bus. rinkėjas. ■

ša, O. Vaznis, J. Gaižauskai
tė, M. Doršienė, O. Rudminai- 
tė, P. Birbilaitė.

Po $1.00: J- Landis, J. Sau- 
daitienė, U. Mažeikienė, P. 
Jurkus, S. Olbeikis, J. Lovie- 
kis, A. -Kinčinienė, O. Ješels- 
kienė, M. Paukšta, E. Ragus, 

ĮO. Kvečinskienė, P. Zarumba,
susirūpinti, V. Patarelis, J. Paukštis, B.

nas protingas žmogus supran
ta, kad šių mokyklų vaikeliai 
yra tinkamai auklėjami ir mo
komi. Nuo pat pirmųjų, krikš
čionybės dienų katalikai mo
kytojai — mokytojos su dide
liu pasiaukavimu ir vargu, uo
liai ėjo ir eina savo šventą 
pareigą ir vykdo savo uždavi
nį, auklėdami ir mokydami 
žmoniją, o ypač jaunimą, pra
dedant pradžios mokyklomis 
ir baigiant aukštojo mokslo 
įstaigomis, universitetais. Tai 
katalikiškų mokytojų pareiga 
yra mokyti ir auklėti jaunimą, 
tai kiekvienos katalikiškos 
šeimos šventa ir būtina parei
ga yra savo vaikelius siųsti į 
katalikišką mokyklą.

Gimtoji kalba.
Pasaulio žmonija sudaro į- 
Pasaulio žmoniją sudaro į- 

vairios tautos ir tautelės, 
vairiomis kalbomis. Mes lietu
viai vartojame savo lietuviš
ką kalbą. Kitų tautų žmonės 
vartoja savo - gimtąją kalbą. 
Kiekvienas gyvas sutvėrimas 
rūpinasi, kad jo veislė neiš
nyktų. Dar daugiau kiekvie
na tauta rūpinasi, kad ji ne 
tik neišnyktų, bet kad pleto- 
tųsi, augtų ir stiprėtų. Galin-' 
gesnės ir gausingesnės tautos 
rūpindavosi ir rūpinasi ma- 
žesniosioms primesti kultū
rą, o ypač kalbą ir tuo būdu 
asimiliuoti tarp savųjų. Tokio 
nelemto likimo buvo ištikta 
ir mūsų tauta: gana didelis 
mūsų tautiečių skaičius sulen
kėjo, suvokietėjo, bet bran
duolys dar išliko sveikas ir 
nesuterštas. Nelaimingas ver
gavimas svetimoms tautoms 
per ištisus šimtmečius atne
šė tą nelaimę mūsų, lietuvių, 
tautai.

vaikelis lankytų parapinę mo
kyklą, išeitų ten tinkamą ka
talikišką mokslą ir būtų ten 
auklėjamas. Mūsų tauots gar
bė ir gerovė reikalauja, kad 
kiekvienas lieutvių vaikelis 
būtų siunčiamas į parapinę 
lietuvių mokyklą, kad išmoktų

taisyklingos savo protėvių 
kalbos ir istorijos.

Jei kai kurie lietuviai ka
talikai to viso akivaizdoje ne-' 

1 kreipia dėmesio į tai, galima 
suprasti, kad jie yra menki ka Į 
talikai, o dar menkesni lietu
viai, o tokie jiepelnys savo 
tautos bei tautiečių meilės ir 
pagarbos. Kun. A. Briška.

AKERIAI
ARU HINSDALE

1800-1802 W. 4-71 h Street
TURIME GARBĖS JUS PAKVIESTI Į MCSŲ

IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ
THE WOOD STREET DEPT STORO,

I

kurį pirmiau valdė Ernest Weiner, kaipo Dry Goods 
štorą. Mūsų stakas yra naujas ir pilnas. Pilną paten
kinimą garantuojame ant visko, ką tik pirksite. Pas 
mus dirba lietuvaitės pardavėjos, kurios teiks jums 
geriausią patarnavimą.

5 akeriai už kainą vieno 
loto mieste.

Ši žemė,-gaunama penkių akerių plotais, randa
si geroje vietoje ant 63 st. priešais lietuvių Marian 
Hills College ir tik dvi mailės į pietus nuo Hins- 
dale. Iš West Side pasiekiama į 15 minutų. Nau
jas Super Higliway už dviejų blokų į rytus. Kainos 
už akerį nuo $300.00 iki $700.00. 63-čia gatvė dou- 
ble Section linija penkių akerių kampas $7,500.00. 
Pusė casli. 5% nuolaidos mokant casli į 60 dienų.

FRANK YOVANOVITZ, Manager,
Western Agency & Loan Corp.
5600 Wl 22 ST. CICERO, ILLINOIS

Latvndale 2277 
Telefonai: • Cicero 1000

Riverside 5892

Vietinis ofisas ant pietų rytinio kampo 63-čios ir
Clarendon Rd. .Atdara subatomis ir nedėliomis

Knygos
I ——w————

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštai-

i 400 puslapių kaina ................................................ $2.00
BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Maliauskas 20c 
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 
JAUNUOLIO LATVIMASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c. 
ŠVENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c 
MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku 

tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K
Zajančkauskas kaina .......................................... 15c

ŽEMĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M 
I. C. kaina.................................................................... 10c.

EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c. 
KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c 

i ANHELLIS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir iliu> 
tracijas darė dail. V. Bičiūnas, kaina .................... 40c.

(GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis
kaina .......................................................................... 10c.

į NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis, 
kaina ....................................... . ...................................  75c.

KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks
mų drama, kaina  ..................................................... 25c.

ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun. 
Pranas Jakštas, kaina.................................................50c.

GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00

TEOLOGUOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. 
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius. 
246 puslapių kaina ................................................. $1.75

TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C. 
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.

ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy 
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.

kun J. Bikinas, kaina................................................. 90c.
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. 
LIETUVOS ISTORUA, parašė Antanas Alekna, Antra pra

platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina......... 80c.
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške

vičius, kaina 20c.
DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina........... 40c.
5,009 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C. 

kaina ........................................................  15c.
SIELOS TAKAI TOBULYBĖN, parašė kun. D-ras K. Ma

tulaitis,-M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00 
Siunčianti užsakymą, prašomi siųsti ir pinigus.

2334 to- Oakler Avenne Chicago, Illinois.

BZirZ’3 VNCLE

/



4

t

DRAUGAS Ketvirtadienis, Spalio 1, 1931
nizatoriams) pavyko ji gero
kai apkandžioti atplėštoje Ma
žojoje Lietuvoje.

Bet vis dėlto mūsų kalba 
atlaikė atkaklias didžiųjų tau

siekti — pakalbėsime kitu at
veju.

P. Jurgėla.
IR MOKSLAS MUSĮI KALBA BRANGINA.

Pasaulyje yra daug kalbų, tų giminės kilmę, gyventas 
Kiekviena tauta turi savo kai-pietas žiloje senovėje, klajo-
b«- Malonu pažymėti, kad lio-ijinuj. Tais klausimais yra dau- tlJ atllkas. ,H yra „„mirštama 
tuvių kalbu yra viena iš se- gybė knygų prirašyta. h gyvuo;. jj b#TO( y.
niausiu mokslui žinomų kalbų. > Dėl to ir kitataučiai moks- la ir ba8 tikrianriw mūs, Maskvos spaudos žiniomis, 
Mes, lietuviai, turime tuo dalininkai stengiasi knygose į tautog Mrgafc Tjk ka|bos!viBB Kristaus Išganytojo baž-

BOLŠEVIKAI TEBEGRIAU- 
NA BAŽNYČIAS.

Šios bažnyčios vietoje ren- kla užima vos dvidešimtų bū- 
giamasi pastatyti didžiuliai j simųjų rūmų sklypo dalį.

Rusijos gyvnetojai gyvena 
pusbadžiu arba rimtai badau-

žavinti savo “kūryba”. Gal 
turistai tikrai gėrėsis pana
šiais rūmais, bet negaus, kaip 
ir ligi šiol negauna, matyti

Sovietų rūmai”. Šių rūmų 
planų parodoje yra iš lėktų 
vo (aeroplano) daryta nuotrau I ja, o komisarai bažnyčias darbininkų ir ūkininkų vargo 
ka (fotografija), kur atvaiz- j griauna ir tebestato brangiau- Lir skurdo.
(luotas busimųjų “raudonųjų” 
rūmų žemės sklypas. Raudonu

sius žydiškajam Markso ir 
Lenino mokslui skelbti. Turės

džiuotis, tuo labiau, kad mūsų ; amžininti senąsias kalbas, 
gyvenamais laikais visai ne- tarp jų ir mūsų kalbų. Tuo 
daug tėra tokiij labai senų tikslu surašomi žodynai, 
kalbų, kurios yra žmonių uau- Eilė vokiečių Tialbininkų y- 
dojamos susišnekėjimo reika- ra sudariusi net keletu dide- 
lui. .Pavyzdžiui, viena iš se- lių lietuvių — vokiečių kalbos ^„^„5 įr „ar-
niausiųjų kalbų, būtent saus- žodynų, kur surašyti beveik 
krito kalba, yra išlikusi tik visi lietuvių kalbos žodžiai, 
literatūroje, knygose. Nežiū- Kai kurie iš tokių žodynų net 
rint to, šį nūn jau “negyvo- jau kelintų kartų perspausdi- lue, gerbkime tų savo gimtųjų 
jį” kalba dėstoma įžymiau- narni Vokietijoje. Tai daroma kalbų! Neniekinkime jos, uo
siuose pasaulio universitetuo- pačių vokiečių reikalui (dau- darkykime svetimybėmis -{a- 
se. Įžymių (garsių) universi- ginusia universiteto jaunimui, merikonizmais, slavizmais), 
tetų filologijos (kalbų moks- einančiam filologijos moks- Patys nedarykime to, kų mu
lo) skyriuose taip pat dėstoma lūs). ' priešai stengėsi padaryti,
ir lietuvių kalba, kaipo paly-; Deja, patys lietuviai ligi' Dūpinkimės jos saugumu, gry- 
ginamoji kalba. Tas mokslui šiol neįstengdavo savo kalbos numu, lietuviškumu. Kaip 
reikalinga kalbų taisyklėms žodyno išleisti, kad plačioji 
palyginti. Berlyne, Paryžiiije, Lietuvos visuomenė galėtų 
Jungtinėse Amerikos Valsty- juo naudotis. Dėl to ligi šiol 
bėse ir kitur yra įžymių kalbi- lietuvių kalbininkai ir šiaipjau

neišsižadėjusi, mūsų tauta 
išliko gyva ir nūn net Nepri
klausomybę atgavo. Tik ji iš
skiria mus iš kitų tautų tar
po. Tik ji yra pačios mūsų

gas.
Tad mylėkime, branginki-

te

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, net eikit pas

. , ,. ... • ■ - iii i • i •• tikrą specialistą, ne pas kokį nepa-ninkų profesorių, kurie gerai musų kalbos besimokantieji tyrėįj. Tikras specialistas, arba pro- 
nioka lietuvių kalbų. Jie yra'asmenys paprastai naudojasi fesorius, neklaus jūsų kaB jums ken-

svetimtaučiai, ir daugumas nelietuvių sudarytais bei iš- po pilno išegzaminavimo. Jus su- 
. . . .. . , v . taupysit laiką ir pinigus. Daugelis
leistais lietįl\lU kalbos žody- kitą daktarų negalėjo pagelbėt jums

nais. Ir tik visai nesenai l.ie- ?elto- kad j‘e ne,tur‘tyrimo, suradymui žmogaus kenks-
tuvos švietimo ministerija mingumų.

. - I -ii . . . . Mano Radio — Scopo — RaggiLietuvos - universitetų baigų- tuo reikalu rimtai susirūpino. x-iuy Roentgeno Aparatas ir vi- 

šieji) nuvažiuoja pas juos pa-1 Sumanyta išleisti platus iie- X“
siniokyti lietuviu kalbos daly-i tuvių kalbos žodynas. Tam ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu 

i jus gydyti, tai jūsų sveikata ir~ gy-
kų. darbui pakviesti įžymiausi vumas šugryš jums taip kaip buvo

. , - - i i • i ■ ,. pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil-Mokant senąsias kalbas, ‘ musų kalbininkai bei proleso- vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner- 
< vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 

Taigi, matome, kad mūsų jeigu turit kokią užslsenėjusią, įsi- 
i, ., . , . • i kerėjusią, chronišką ligą, kuri neir giminingumas kitoms sve-I Kalba yra labai sena ir net pasidavė net gabiam šeimynos gy-
kitataučiai mokslininkai įų dytojui- “eatidėiiokit neatėję pa- 

mane.
DR. J. E, ZAREMBA

jų nėra buvę Lietuvoje. Ir, 
nežiūrint to, jaunieji lietuvių 
kalbininkai (studentai ir net

dažnai būna lengviau tirti į- 
vairių tautų praeitis, jų kilmė

nai.

nyčios (cerkvės) aikštė ap
tverta aukšta tvora ir ši baž
nyčia jau pradėta griauti. Ru
sų stačiatikiai labai brangino 
šitų senovinę šventyklų. Bol
ševikų laikraščiai rašo: “Pra 
eis dar keletas mėnesių, ir
tam tikras lengvų sprogimų 
skaičius pavers šventyklų 
griuvėsių krūva.”

kryžium perbrauktoji šventy kuo turistus mulkinti ir juos

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITGHES BROLIU RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt

— Žvirbliai per metus pe
ri keturius sykius.

SIU ITCHIHG EHOS
tvben «oo<Mf>o Žemo fe uaedt

Right from the firat touch, antiseptic, 
healing Žemo takes the itehing 
misery out of mosųuito bites, rashes, 
and many other skin afflietions. Try 
it also for itehing, peeling toea. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunbum. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

timoms tautoms, o taip pat ir 
įvairių tautų santykiai su sve
timomis tautomis tolimoje pra 
eityje. Dėl to šiais laikais 
mokslininkai kalbininkai la
bai daug padeda istorikams 
net painius istorijos klausimus 
išaiškinti. Kalbų mokslas daug 
padeda žmonijos praeities ty
rinėtojams prieiti įvairių išva
dų, kurios nušviečia klausi
mus apie atskirų tautų ir tau-

STATEMENT OF THE OWNER- 
SH1F, MANAGEMENT, CIKCL- 

LAT1ON, ETC., KEŲL1KED 
BY THE ACT OF CON- 

UKESS OF A t GUST 
24th, 1912.

OI Dr»u<a»—Llthuanlan Dali. Frlend puu 
n.ava aini i y eaaepl SuiiUara at CIuuaKO, Illi
nois for Oct. 1, 1931 Stote ot Illi
nois, County of Cook.

Batore me, a Nolary l’unllc !n and for tila
Blate and county atoreauid. pereuualiy ap- 
peared L. Draugelis, who having been 
dūly sworn according to law, deposes 
and says that he is the business ingi', 
of the Draugas Fubl. Co. and that 
the following is, to the besi of his 
knowledge and Lelief, a tiuo Htatemoiu ot
Ui e owner»hip, inaiiageiiient, circuiauon, Izirinnm 
•te., of the aforesaid publication for thu iMllallla, 
date shown in the abovo caption, reųulred 
by th Aet of Augusi 24, 1V1Z, eiiiboched m 
•ectlon 443, Poetai Luws and Keguiaiiona 
prlnted on tlie reverse of tina fonn, to wu.

1. That the narnės and addresscs of the 
publiahei, editor, managing editor. and bust 
nesą managera are:

Publtaher: Draugas Publlshlng Co., 2334 
8. Oakley Avė., Chicago. Ui.

E-ditor Mr. L. šimutis 6916 So 
Maplewood Avė., Chicago, 111.

Managing Editor: Nonų.
Business Manager: L. Draugelis
2334 South Oakley Avenue/ Chicago, UI.

2. That the ovvneie am; brangus Publ.
Co., I. e.:- Kev. H. Vaičiūnas, 1515 
Ho. 60 Avė, Cicero, UI., Marlan Fathers,
2336 8. Oakley Avė.. Chicago, UI. Many 
others. This putilication is published 
not for profit.

3. That the xnown bondhoklera. 
gagee.s, and otlier neeurity holtiers ownlng 
or holding 1 per cent or mole of totai 
ainount ot bonds, inoi tgages. or othei eeeur 
Itfcs are: Mariau EaUioia.

4. That the two paragraplin nexi abote. 
givlng the nemes oi the ownei m, stock- 
holderM, and secunty nokiers, ir any t omam 
not only the Hat of stocklioldeis and aoeur- 
ity hoiuera aa they appear upon the book* 
of the company būt also, In casea where the 
atorkholder or securtty holtlei appears upon 
the booka of the company as truatee or h) 
any, otlier fiduciai y relatlon, the name ot the 
peison or Corporation for vvhoin atlch truatee 
ka actlng, la glven; alao that the aaid twr 
paragrapha contain atatementa embracing 
afflant’a tūli kuowludge and heiief aa to the 
elrcumatances and conditions uiutei Vlnoii 
•tockhoblern and securlty holdei a who do 
not appear upon the booka oi the compan) 
aa truateea, hohl atock and ae< uritiea in a 
capaclty othei than that of a bona fltle 
owner; and thla nffiant haa no reaaon to 
belleve that any other pernon, aaaoclatlon 
or Corporation has any imereat dlrect oi hn 
alrect In th« aald »to< k, bonda, or oth«» 
eocurltloa than a* mo atated by hlm.

6. Tnat the average number of copiea oi 
each issue of thig publication aold or 
distributed, through muEs or ortber- 
wise, to paid subscribers during the 
slx months preceding the date above 
is 20,000.

U Draugelis. Business iMgr.
8worn to and aubocrlbed before me tln»

30 day of Sept. 1931.
Notary Public
Hclen Ma<’l<ivwictv,

My Connnission expires June 28,
1934.

Ji}
brangina ir rūpestingai jos 
mokosi. Jie pripažįsta, kad 
lietuvių kalba yra labai gra
ži, įdomi, sklandi, turtinga ir 
labai reikšminga ne tik tau-, Oflsp°o nį°0 Tį,“ 1
tinei, bet ir tarptautinei, žmo-; Nekėliomis nuo 10 ryto iki i po

nijos istorijai. į______ ____________ ____________________

Jeigu ši senoji Kalba yra 
svetimtaučių taip aukštai į-1 
vertinama, branginama, tai: 
tuo labiau jų turi branginti i 
tie žmonės, kuriems ji yra, 
gimtoji kalba. Tiek daug šimt t 
mečių išlikusi beveik visai 
sveika ir kitų kalbų įtakos 
beveik visai nesudarkyta, lie-1 
tuvių kalba tuo būdu parodė! 
savo atsparumų kitų kalbų į- • 
takai, kuri buvo galinga dėl 
daugybės nepalankių istoriš
kų aplinkybių. Daugelį šimt- ’ advokatas

mečių ji buvo rusinama, len- ^iesto1?"sas 77 w’
vokietinama. Carinė valandos; 9 ryto iki < po pietų 

Rusijos Valdžia per savo įsa- Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos

kyilius ir per gausingų savo ,414B Archer Avė. Tel. tafayette 7887 
žandarmerijų net žiauriai kru
vinomis ir kalinimo priemonė-; 
mis stengėsi panaikinti kal
ba tos tautos, prieš kurių ei
lę šimtmečių patys carai ir' 
kitų tautų valdovai drebėjo.

SPECIALISTAS 
Inėjimas Rūmas 1018

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
i (John Bagdziunas Bordeo)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 8727

12151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 8600

A. A. SLAKIS

Namų Tel. Hyde Park 8898

A. A. 0LIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Ta kalba spausdintos malda- Room 1701 Tei. Randolph 0331 

knygos ir net elementoriai valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 
iš 'rankų plėšomi. Šių kalbų ir 3241 So- Halsted st Tel v,ctory 0562 
klastingoji lenkybe ‘kultunno. UUu.n Rety ,r 8uba,os vnRure 
Tiktai vokietintojams (gerina-

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

Buy gloves with what 
it savęs

v

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Bilas,
Laiškus,
Konvertus,
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

“Draugas” Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

Telefonais Roosevelt 7791

A

y

Nerelk mokėti 60c. ui 
dantų inostį. Listerine To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai ji vei
kia. Ją vartotadamas per 
metus sutaupai >3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c

Jos Nieks 
Nekviečia

.. s •
Ar žinot, kodėl jos nieks 

nenori? JI pati to nežino. 
Jos kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. Išgarga.- 
Uuodaml su Listerine, išva
lysime burną Ir užmušime 
Ilgų perua Vartok kas
dien.

)

LISTERINE
DOUBLE 
ACTING
'|//*BAKING
Rvkmder

Tėmyk kelkų gražu
mą Ir Jų šviežumo 

išlaikymą.

<AMEPR|Q

40YEARS 1

25 ounces for 254 ’
MULIONSOF POUNDS USED 

BV OUR GOVERNMENT

ĮgiU RUNN
:» CARL EO

l'oor Olų 
Fellow Has

Something Or> 
His Handt 
Now-A

Flocli 
of Automobile 

Agentą!

i*e (m *w. (be 
r J T»» B<cA<.a iMboiUt 
•uTo^o Now ItMkTcMi^b 
b Menėse e ftuRufttOHa 
-----------

1 M o» 
soti OKU

'StMn •olu's 
(UNRd Bu* A

• caa

— 4
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LIETUVIAI AMERIKOJE Tel. Cicero 8764

CICERO, 1L
Iš Federacijos 12 skyriaus 

susirinkimo.

1, Amžinojo Rožančiaus —< 1, 
Apaštalystės Maldos — 4, Su
sivienijimo 48 kuopos—l, L. 
Vyčių 14-tos kuopos — 2,
Labdarių 3-čios kuopos •

DR. P. ATKOČIŪNAS
P Ę N T T S T A S

1446 SOUTH 49 COURT, CICERO, ILL.
Vai.: 9-12 ryto: 2-6 Ir 7-9 vakare

DAKTARAI:
Tel. Canal 6764 Bes. Republlc 5250 (Telefonas Grovehlll >262

Federacijos 12 skyrius lai
kė Susirinkimą rugsėjo 27 die
nų, Šv. Antano parapijos S 
mokyklos kambaryje.

Pirm. K. Žilvitis atidarė su
sirinkimų su malda.

Valdyba sus-me buvo visa.
Šiais metais Federacijos 12 
skyrius turi veiklių valdybų.

Nutarimai perskaityti ir pri
imti.

Peršaukus draugijų atsto
vus, pasirodė, jog visų veik 
draugijų atstovai
susirinkime. Valio, šv. Anta
no parapijos draugijoms ir 
jų atstovams!

Šv. Antano draugijos at
stovų buvo 3, Visų Šventų —
1, Moterų Sųjungos 2 kp. —
2, Dievo Motinos Sopulingos 
— 1, Rožančiaus Gyvojo - -Į stove

gia banketų pirmų sekmadienį .imtas delnų plojimu ir padėka. 
1, Advento ir kvietė visus daly-1 Išrinkta penki atstovai į 

Akademijos Rem. 9 skyriaus— vauti. Sakė, banketas busiųs viešųjį politiškų susirinkimų, 
1, Jaunamečių Sųjungiečių 1, šaunus ir labai įvairus. į kuris bus Šv. Antano parapi-
Šv. Pranciškaus Tretininkų— Šv. Antano draugija rengia j jos svetainėje, spalių 1 d. 8 
3. Musų Gerbiamas klebonas banketų spalių 25 d. ir visus valandų vakare. Atstovais iš- 
taipgi dalyvavę. Atstovų ne- kvietė dalyvauti. | rinkti: A. Stulginskas, A.
buvo iš šių draugijų: Šv. Gri- Visų Šventų draugija ren-; Putramentas, M. Dambraus- 
galiaus choro, Šv. Vardo, skau ginasi prie parapijos bazaro. kas, H. Pajaujis, O. Rašins- 
tų, Nekalto Prasidėjimo Fa- Sako, šįmet subytins visas bū- kienė.
neles Švenčiausios ir Alum- das. Visų Šventų draugija, į Susirinkimų uždarė pirm. 
niečių. vedama darbštaus pirm. Jono 1 K. Žilvitis su malda.

DR. A. RAČIUS
IR OBSTETRIKAS 

GYDYTOJAS. CHIRURGAS

Gydo ataigiaa Ir chroniška* Ilgas 
vyrų, moterų Ir va^tų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomls Ir seredomls tik 
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija'ir X-Ray

2130 WEST 22nd ŠTREET 
CHICAGO

DR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vaL ryto. Nuo 1 vai. —
4 Ir 6:30 iki 8 vai. vakar* 

Seredomls-nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimą

Nežinia, kas yra su tomis Šileikio yra veikli. Garbė drau 
draugijomis, ar jos nieko ne- gijai turėti tokį pirmininkų, 
veikia, ar jų jau nėra Cice- Tretininkai pranešė-, kad 
i o j ? .Jeigu gyvos, atsiųskit sa- viešai labdarių rinkliavai iš- 

dal\\au,ja vo aįstovus j sekantį Federa-• rinko 21 rinkėjų. Rinkliava į-! 
cijos susirinkimų'. Iš tų kai-
kurių atstovai per visus me-

Anastazas Valančius, rast.

Vieša padėka.

Nors ir biskj pavėlavau, bet 
visgi noriu išreikšti savo šir- 

vyksta 4i d. spalių. , , dingų padėkų Moterų Sųjun-
Lietuvos Vyčiai rengia So-1 gQB 2 kuoĮ)os

tus nelankė Federacijos susi- ' kių vakarų lapkričio 14 d., pa- j •
narėms, taipgi

DR, S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 Weet 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 662 8 So Richmond 
Ayenue Tel. Republic 786 8 

Valandos I—S & 7—g vai. vak. 
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641 So. Al bau y Avė., 
Tel. Prospect 1930.

rinkimų. Laikas pabusti.
Pranešimai.

Dievo Motinos draugijos at- 
pranešė, kad dr-ja ren-

rapijos svetainėje ir visus kvie 
itė į pasilinksminimų, kad pa
rėmus jaunimų. Visų draugijų

ir draugėms, už gražų vaka J Ofiso Tei. victory 3687
rėlį, surengtų man — sutiktu- j ot lr Rez- Tel- Hemlock 2374

yėms iš Lietuvos. Lietuvoj tu- > DR. J, P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREETrėjau gerus laikus, bet daug

atstovai paėmę tikietų parda- ... _v * f , meiliau yra parvažiavus na-
vinėti. Išrodo, kad bus didelis! 1 .’ ;mo, ypatingai radus savo dr-

G R-A B ORIAI:

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGO JE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088,

S. D, LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2516 arba 2516
2314 \V. 23rd PI., Chicago 

SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

balius, nes ir seniai eis ir šoks 
lietuviškus šokius ir dainuos 
žemaitiškas dainas.

Akademijos Rem. 9 skyrius 
buvo suruošęs išvažiavimą 
Marųuette parke, kuris pui
kiai pavyko. Iš Rėmėjų sky
riaus atstovų pageidaujama 
daugiau pranešimų.

Pranešimų iš Apskričio da
rė A. Valančius. Pranešė, kad 
visi skyriai rengiasi prie

Antras ofisą* ir Rezidencija 
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

augės, kurios manęs dar ne-|Of,1,s0 Xal Nuo 9-12 rytals: nu0 7’9 ° (vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po
piet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

pamiršo.
Pirmiausiai gilių padėkų

reiškiu ponams Stasaičiams, 
kurių rezidencijoj buvo su
rengta puotelė; toliau ačiū 
komisijai, kuri sukvietė taip 
skaitlingų būrelį pažįstamų ir 
pagamino gardumynų.

Negaliu pamiršti malonių 
linkėjimų, kuriuos draugės 
man linkėjo, ir netikėtos do-

Ofisas Tel. Grovehlll 0617
lies. 6707 S. Artesian Avė.

Tek Grovehlll 0617

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

2423 West Marųuette Road
Vai. 2-5 lr 7-9 P. M. Ketv. 9-12 

A M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8151

Ofiso Tel. Victory 6893

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas J102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

V ALANUOS: 1- 
Nedėllomls lr

-8 po plet, 7-8 vak. 
šv mtadieniaia 10-13

Res. Phone
Engiewood 6641 p Office Phone 
Wentworth 3000 Wentworth 3004

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SQ. HALSTED STREET
Vai. 2-4 lr 7-9 vai. vakare

Tel. Canal 0257 ltes. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Av< 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

8 iki 8:30 vakare

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOW1AT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PI. Nedėliomis
Tel. Cicero 2888 Susitarus

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply^A dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Tards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUČTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina, priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

EZERSKI
LIKTUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tel. Roosevelt 7682

spalių 9, kad ir apskritys ir 
rengia vieną didelį susirinki- van“ visai neužlytos kuri, 
m? tai dienai paminėti. Panų- raan 8uteik§- Ta Puota V18ados 
Dėjimas bus didelėj svetainėj. bus m“ atmhlt« ir P11"1111 s j 
Prie to reikia pridėti, kad ir «cras ir meillas. š,.rdls v 
mūsų 12 skyrius nutarė ujami- maJ10 artimų draugių, 
nėti spalio 9. Išrinkta kon.i-1 Kotrina Sriubienė.
sija iš K. Žilvičio, H. Pajau
jo, A. Stulginsko, M. časie- 
nės ir J. Motiekaičio. Komisi
ja žadėjo pakviesti įžymius 
kalbėtojus. Vyčių 14 kuopa 
žadėjo atvaidinti veikalų.
(Pasirodo, Vyčių 14 kuopa ne-

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street 

VALANDOS ,
VISU 10 Iki 12 ryto, 6:30 Iki 8:30 vak. 

Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio

— Japonai labai mėgsta 
i šokoladų. Jų vyriausias mies-1 
'tas Tokio, turėdamas 1,995,-', 
000 gyventojų, turi ir apie 6,-! 
000 šokolado krautuvių, tuo i
tarpu mėsos krautuvių Tokio

^* “"**'' ’’ ’/.T* ■mieste yra tik 100.juokais pradėjo veikti. Valio, •_________

DENTIST AI

Rez. Tel. Midway 5612

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue lr 24-tas Street 
Telef. Wllmdtte 196 arba 

Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliak 

ir Ketvertais vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 

1 Iki 4 lr 6 iki 8 v .▼.

Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir nakt} 
Vlrglnla 0086

Phone Boulevaid 7041

DR. G. Z. VEZELIS
DENTĮSTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

ArU 47 Street

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIU8

4443 So. Talmaa Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Tards 1138
Chicago. III

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5203-8413

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatifi- 
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai

Vyčiams!). Be to, komisija 
žadėjo kreiptis į vietines se
seris, kad jos prirengtų vai
kučius tos dienos programai.

Iš ryto bus laikomos mišios 
šv., kurias Federacijos 12 sky
rius užprašys. Gi vakare bus 
masmitingas, kuriame bus pri
imta rezoliucijos. Masmitingas 
bus šv. Antano parapijos sve- j 
tainėj. Įžangos nebus.

Del p. L. Šimučio 20 metų 
darbuotės sukaktuvių paminė- j

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

DR. VAUDSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Tel. Canal 8133

DR. G. L BLOŽIS
DENTIlTAS

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampa* Leavitt 8t.)

Valandos Nuo 9 Iki 11 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

SeredoJ pagal sutarti

Boulevard 7639
Rez. Hemlock 7491

DR. A. P. KAZLAUSKIS
- DENT1STAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 16 ryto Iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo. ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUAL1STAS

Džiovų, Mdterų ir Vytų Ligų 
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 8—4 po 

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomls 10 Iki 11 

Telefonas Midway 2880

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 iki 3 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Hemlock 8700

Rea. Tek Prospect 0810

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

... -

jimo, nutarta prisidėti su $10 est^'^^tim^^STuViS!^ Clcero 12„
Pirm. Žadėjo visa padaryti, ,va,kimo, aklų aptemimo, nervuotu- ‘

... . m°. Skaudamą aklų karšų. Nulmu
kaip komisija reikalavo. cataractus. Atitaisau trumpą^ regys-

Labdarių 3 kuopa atsišau-|te parengiu* euiSJ'akmius visuose
kė, kad Federacijos 12 skv- ataltlkl"»uo*e, egzaminavimas daro- 

’ ” ' mas su elektra, parodanča mažlau-
i rius prisidėtų prie viešos rin- Bia« klaidas.

1 , , tu Speclale atyda atkreipiama moky-(kliavos spalio 4 d. Skyriaus klos vaikučiams.
Į valdyba, , ir visi atstovai, pa- ryt° ““ 8 va‘

DR. MADRICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVJ3. 
Tel. Yards 0994

Resldencijoe Tel. Pleze 3204

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedek nuo 10 Iki 12 dieną

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzie 
Rez. 6426 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

South Side Office North Sųje Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chlc. Av 
Tel. Aberdeen ,0028 Tel. Bruną. 7240 
Vak 3-5 7-9 P. M. Vak 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras lr Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRIVE 
Tek Beverly 0870

X-Rey

lOslis®

| žadėjo
lu.

Skyriaus

pagal sutartj.
tų dienų pasidar’mo kreivas akis atitaiso j trum

pą laiką su nauju išradimu 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 

Vakaro rengimo be Kainos pigiau kaip kitur

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramq( 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
J V SU QRABORI Al 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARD8 1741 ir 1742

komisija pranešė, kad Fed. 12 
skyr. vakaras įvyks 20 d. 
gruodžio. Alumnečiai, vado
vaujami p-lės Onos Skiriutės 
vaidins “laisvės Kovotojai”.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Tardė 1889

DR. G. SERNER
Pusę pelno skiriama parapijos lietuvis akių specialistas 
naudai. Tikėtai bus pigūs: 35c 
augusiems, o 15c vaikams. Va
karas bus šv. Antano pavapi-•
jos svetainėje. j Ofi«*» lr Akinių Dirbtuvė

Gerbiamas klebonas patlnrė 756 WEST 35th STREET
platų pranešimų iš Federaci- Kempe* Heieted st

. »• Velandoa: nuo 14—4; nuo 4—I
JOS kongreso. Pranešimas pn- N^uomiet nu- 10 iki u.

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTI8TAS 

kasdien nuo 10 v. ryto Iki 8 
v«L/ vakare

Nedėliomls lr Seredomls susitarus
4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Tel. Central 707 9 
Rez., Longbeach 9458

Vak: 1-4 vak vak. Ir 
Pagal sutarti

Vėl.;

DR. P. P. ZAHYS
DENTIST AS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tek Pullman 0856 
Gasaa X-Ray, etc.

Tek Republlc 7698

DR. A. R. LAURAITIS
DENTIST AS

' 2423 W. .Marųuette Rd.
Vak: 9-12 ryto: 1-6 ir 8-9 vak. 

SeredoJ 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTI8TA8 

Gas Eftractlon
Vai. 9-0. Ned. 9-12 

<562 SO. WESTKRN AVĖ.

DR. B. G. LAMBRAKiS
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS

Buvęs Instruktorius Vienuos Universiteto Per 5 Metus 
Ofisas 1447-49 Plttsfldd Bldg., 55 E. Weshington St., Chicago, 111.

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Vai.: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. Seredomis ir 

Nedėliomis pagal susitarimą 
Ofiso Tel, Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Oflao Ir Rez. Tel. Boul. 6918 Ofiso Ir Rez. Tek BouL 8214

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Tekt 1-2 lr 4:80-2:80 vat vak. 

Nedėlioj susitarus
VaL: 2-4 lr 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj aualtanu

I 1
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DRAUGAS Ketvirtadienis, Spalio 1, 1931

C H I C A G O J E
ŽINELĖS IŠ DIEVO AP 

VEIZDOS PAR.
I apibudino p. A. Peldžius, S. 
ISakalienė, A. Aitutis, pp. LP- 
! kai, Volterienė, I. Sakalas, Bu

VYRIAUSIAS KR. TEISMO TEISĖJAS KILĘS 
Iš LIETUVOS.

D. g. teisėjas Harry M. 
Fisher ’is

X Dievo Apveizdos parap. į drikas, Jr., Aitutienė ir kiti. 
bažnyčioje Rožančiaus pamal- O pp. Mazeliauskų švogeris p. 
dos su palaiminimu Šv. Sakra- IVilčiauskas iš Springfieldo,
mento prasidės ketvirtadienio, 
spalių 1 d., vakare, ir tęsis 
kas vakarų per visų mėnesį.

X Parapijos bazaras bus 
šeštadienio vakare. Prasidės 
7 valandų. Bazaras baigsis at
einantį sekmadienį. UZbaigtu- 
vėse žada dalyvauti visos šios 
kolonijos draugijos, visi inte
ligentai, biznieriai ir darbinin
kai žmonės. Tikimės, jog pas
kutinė bazaro diena duos gra
žių vaisių parapijos naudai.

X Pereitų savaitę pas mūsų 
gerb. klebonų kun. Vaitukai
tį viešėjo kun. J. šeštokas iš 
Now Yorko.

X Rugsėjo 26 d., Dievo Ap
veizdos pflftap. bažnyčioje Mo
terystės Sakramento ryšiu1 

kun. Pr. Vaitukaitis surišo V. 
Gudavičių su Marcele Ziman- 
tienė. Jaunavedžiams linkime
laimės.

‘Rap.

III., be gražių linkėjimų gerb. 
jubiliatams prie krutinės pri
segė po didelį sidabrinį me- į 
dalį. Gi pp. Antano ir Mari
jonos Mazeliauskų dvi dūk- ! 
terys vienuolės Pranciškietės 
atsiuntė artistiškų, jų pačių 
pieštų, Saldžiausios Širdies 
Jėzaus paveikslų su tokiu į- 
rašu: “1906 — 1931. Ilgiausių 
Metų Jonui ir Rozalijai Ma- 
zeliauskams. Sulaukus Sidabri 
nio Jubiliejaus Moterystės G y 
venime.”

“Sesuo M. Gabrella 
“Sesuo M. Gonzaga”.' 

Puotoj toastmasteriavo p.

Šių metų rugsėjo 4 d. Cook 
County kriminalinio teismo 
vyriausiu teisėju išrinktas tei- 

A. Mazeliauskas,. o šeiminin- sgjas Harry M Fisher’is, su 
kavo švogeris p. Aitutis, Ai- kuriuo man teko susipažinti 
tutienė ir kitos. praėjusį pavasarį. Kų tik susi-

Po gardžiij pietų, gražiai pažinus, p. teisėjas pasidi- 
pasilinksminta ir padainuota Jžiuodamas priminė man, kad 
pp. Mazeliauskams “svodbl- jįs es;^s lietuvis, tiksliau sa-

Mozė (Kaufinan) Fisher’is bu 
vo malūnininkas.

Į Amerikų Harry Fisher’is 
atvyko vos 12 metų amžiaus. 
Gyvenimo pradžia šioje-šalyje !^es 
buvo nelengva. Reikėjo iš ma
žumės sunkiai dirbti. Prade 
joz laikraščių pardavinėjimu. 
Pramokęs kepurninko amato, 
dirbo dirbtuvėj ir kartu mo
kėsi. No/s sunkiai dirbdamas, 
tačiau turėdamas nepaprastų 
gabumų mokslui, lankė Cbica- 
go Kent College of Law ir jų 
baigė 1901 m. Advokatauti 
pradėjo 22 "m. amžiaus. Savo 
profesijoj taip pasižymėjo, 
kad . buvo pakviestas ginti 
tokias bylas, kaip vadinamo
ji “Free Press” (Chicago vs 
Tribūne) ir kitas. Jau 1912 m.'

Gathering” pas S. Statkaitę,
4440 So. Washtenaw Avė., spa 
lių 3 d. 7 vai. vakare. Narės 
prašomos atsivesti savo drau
ges. Tų pati vakarų bfls “ini- 
tation” naujų narių. Tam da
lykui atlikti išrinkta komisi
ja iš Ališauskaitės ir Statkai-

tikietų, būtinai atsilankykit 
ir sugrvžinkit pinigus arba 
tikietus, nes reikia baigti są
skaita iš musų skyriaus dar

bo. Valdyba.
RED. ATSAKAI.

damas tam tikrais naujais me
todais. Tos rūšies mokslus jan 
yra baigęs vimias Kauno rme^ 
sto stipendininkas, stud. J. 
Laužikas. Tų mokyklų atsidė
jusi remia ir Kauno miesto

nių” dainų. kant, kilęs iš Lietuvos. Tas
6 vai. vak. vėl paruošta ska fafctas mane gerokai sudomino 

ni vakarienė, po kurios sve- įr to stengiaus apie tai 
čiai, palinkėję gerb. jubilia- daugįaa sužinoti.
tams sulaukti auksinio juM- Pra(i)usj b
liejaus, išsiskirstė į namus. teis8jas gkyr8 man valand81ę 

Pp. J. ir M. Mazeliauskai y- pasikalbėti su juo. Iš to pasi-

Šv. Jono Evangelisto vyrų 
ir moterų dr-ja laikė mėnesi
nį susirinkimų rugsėjo 27 d.,
parapijos mokyklos kambary. _ . .. . . . - - - *

Susirinkimų atidarė pirm. ra uolus veikėjai katalikų dir- kalbėjimo gavau geriausio įs- 
J. Blankus — su malda, rast. v°je* priklmiso pūdžio apie aukštų' ir labai
J. Grisius neatvykus (buvo iš- n®m’ kultūrinėm bei idėjinėm atsakomingų vietų užimantį 
važiavęs atostogoms), vietų draugijom W visose ne tik gra žmogų, kuris iš tikro yra la- 
laikinai užėmė jo brolis A. žiai darbuojasi, bet ir auko- bai gabus juristas ir simpatin 
Grišius. Ja kur tik mato reikalo. Be to, gas Vyras. Gerb. teisėjas ma-

Ligonių dr-ja turi: J. Mos- P- Mazeliauskienė Moterų loniai papasakojo, kad jis yra 
kevičių, kuris jau trys mene- Jau penktus metus gimęS netoli Šaulių miesto,
šiai serga. Guli Cook County Kra»»ai eina Centro Valdybo- Lietuvoje, ir ten gyvenęs li- 
ligoninėj; A. Gerdauskį kuris Direktorių Pirmininkes pa- gį j2 metų amžiaus. Tėvas
buvo automobiliaus sužeistas, rei^as‘ Paeitam “Draugo” -------------------------------------
dabar jau pasveiko. va™e ~ konteste p. R Maze- rnais stovį aukšti triobesiai.

Nutarta kitiems metams pa- liauskien5 laimėj» ™- l>ahar (majakai) iškel
imti Sakalausko daržą deiiai ** “ dov.an«- U 200_P«d« a»kščm, taip kad
dviejų išvažiavimų. Tam dar-į Ilgiausių metelių ir geros vtr^un«s iškilo viršum vi-
bui atlikti įgaliotas M. Loran-, sveikatos pp. Mazeliauskams triobėsių. Stoties inžinie- 

ir toliau taip gražiai, pavyz- 1^ad tikrina, kad nuo daoarcas
Nesant daugiau reikalų dingai darbuotis lietuvių ka- stotis bus gerai girdima ir

svarstymui, susirinkimų už- talikų dirvoje, 
darė pirm. J. Blankus su mal-

pietinėj miesto daly.

aa.
Koresp.

ŠAUNI PUOTA 25 M. MOTE 
RYSTĖS GYVENIMO 
SUKAKTUVĖMS PA

MINĖTI.

Buvęs. Zip.

MALONŲ BUVO KLAUSY- 
» TIS.

GRAŽIOS MYKOLINĖS PAS 
pp. JASNAUSKUS.

Pereitų antradienį klau
siausi Peoples Furniture Co. 
radio koncerto, kuris man y-

Rugsėjo 29 d. visi Mykolai 
šventė savo vardo dienų, o į- 
žyinus West Side biznierius ir

pač patiko. Muzika, dainos Gedimino “spulkos” direkto- 
Pereitų sekmadienį vienam parinkta gražios. Be dainų, rių pirmininkas ypatingai. Sa

Nutarta ateinantį mėn. su
ruošti “bunco party”. Diena 
da nenustatyta. Narės prašo
mos tėmyti pranešimų “Drau
ge”, nes vėliau bus paskelbta. 
“Bunco” rengti išrinkta -ko
misija iš: 'F. Norbutaitės, T. 
Ustelos ir S. Statkaitės.

Daug kalbėta ųpie suruoši
mų vakaro parapijos naudai 
ir veikalo atvaidinimų. Narės 
žadėjo dėti daug pastangų, 
kad vakaras pavyktų.

Kalbėta apie suruošimų šo
kių vakaro sausio mėnesy.

Panelė O. Ivinskaitė padarė

Marei (Chicago, III.). — Ra
šėme ir pakartojome, kad ko
respondencijų, rašytų paiše
liu, dienraštin nedėsime. Pra
šome rašyti rašalu.

DAUŽO KAIMYNAMS 
GALVAS

savivaldybė. R.’

MOKYKITĖS MUZIKOS

išrenkamas teisėju, 1921 m.'pranešimų iš M. S. Seimo, 
perrenkamas ir paaukštinamas j Pranešimas buvo labai gra- 
Cook County Circuit Court|žus. Sekantis susirinkimas į-

Rugsėjo y. d. Viršaitis Ber 
nardas iš Raudondvario vai., 
Černenkos kaimo ir Mačiulis 
Vincas iš Netonių kaimo, abu 
būdami girti, ties Ž. Kaniūkų 

.kaimu užpuolė savo Jcaimynų 
Malžinskų Juozų ir jį peiliu 
sunkiai sužalojo. Nukentėjęs 
tuojau nuvežtas Kauno karo 
ligoninėn,' o kaltieji . suimti. 
Pasvalio valsčiuj Ant. Juoze- 
lėnas sumušė Kazį Kairį. Tas

Beethoveno Muzikos Lietu
vių Konservatorijoje sėkmin
gai įr nuosekliai dėstoma vi
sas muzikos kursas. Mokoma 
groti šiais muzikos prietaisais:

Vargonai
Pianas
Violončelė
Smuikas
Mandalina
Gitara
Kornetas
Trombonas
Klarnetas
Saksofonas

Ir kiti

teisėju. Šiandien yra vyriau-i vyks spalių 6 d. Visos narės rytojaus dienų mirė. Mušeika
sias teisėjas 
teisme.

Be svarbi^ teisėjo pareigų, 
gerb. H. Fisher’is yra veiklus 
labdarių organizacijose. Augi
na dvi dukteris ir sūnų. Jis 
didžiuojasi tuo faktu, kad yra 
Lietuvoje gimęs ir ten vai
kystės dienas praleidęs.

Smagu yra pastebėti, kad 
ateiviai savo gabumais ir 
darbštumu gali taip aukštai iš

kriminaliniame Į kviečiamos atsilankyti.
Koresp

ŠV.

areštuotas.

Raudondvario valsčiaus, La 
mpėdžių kaimo Peikauskas 
Juozas peiliu subadė Jusevi- 
čių Adolfų iš Veršvų kaimo.

------------------- Nukentėjęs paguldytas Kauno
JUOZAPO DRAUGIJOS m. iigoninėn, o užpuolikas pa-

NARTAMB. * sodintas Kauno s. d. kalėj i-
“R.”

North Side. — Draugijos šv. \ 
Juozapo Globėjo svarbus, bet 
trumpas, susirinkimas įvyks 
ateinantį sekmadienį, spalių Į

man.

ORGANIZUOJAMA MO
KYKLA

kilti. Teisėjas p. Fisher’is y ,. , .,4 d., parap. svetainėj, 1 vai.ra geriausias pavyzdys, kad ’. . . . . 1 Įvairiems defektyviams vai-
jei tik ateivis nori, jam visos P° piat?‘ Visj nariai malon<!' jkams t a«W«ti (atsilikusiems 
progos šfoj šaly yra (prieina- kde ayvaul- uruae svar nuo ’V.okslo, nenormaliems ir 
mos) ir leidžia kopti į pa-1 revlkallį svarstymUb Be lo’ su kitokiais defektais) moky-
čias laimingo gyvenimo aukš- tą dieną P;asideda P®’ i kla organizuojama urie Kau-
tumas ;rapijos bazaras. Draugija nu- n0 ]nįest0 jo pradžios mokyk-

1 tarė, kaip it kas mėt, turėti
iškilmingus pietus. Todėl kiek 
vieno nario pareiga dalyvau
ti. Nepamirškite.

Valdyba.

K S. los. Joje auklėjimas bus ve-

dėkojo už tokių skanių vaka
rienę.

sžirstė-visiVėlų vakarų' 
si namo da kartų linkėdami p.
Mykolui sveikatos ir visame 
pasisekimo.

Buvęs. ■

Bridgeport. — Šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų 2 sky
riaus susirinkimas įvyks spa
lių 2 d., tuoj po pamaldų.

/

4 R. ANURELIUNAS \
(Manpiette Jevrelry * Radio) 
Pirkusieji pas mus už 35 ar dau- 

Kiau bus dykai nufotografuoti. 
2650 West 63 St., Chicago, Hl. 

Tsl.
Hemlock 8380

JAUNAMETĖS MITIN
GUOJA.

[ Visos rėmėjos kviečiamos
skaitlingai susirinkti, nes tu- 

'rime daug sumanytų naudin-
V
%

Brightoi Park. - Moterų darbų’ kurie reikia sek- 
Sąjungos 20 kuopos jauname-1ae8e'ių naudal bal«U
čių skyrius laikė susirinkimų,
rugsėjo 22 d., parap. salėj. 

Nutarta suruošti “Sočiai

įvairus Pardavimai
Bridgeporte “dangoraižy”, t. įdainuotų į plokšteles lietuvių vo naniuose, prie 22 gat. ir S. 
y. dideliam ,pp. Mazeliauskų dainininkų karaliaus Kipro Cakley avė., iškėlė šaunių 
name įvyko šauni puota gerb. Petrausko, Petro Petraičio ir
šeimininkų, t. y. pp. Jono ir kitų, dainavo L. V. “Dainos”
Rožės Mazeliauskų, 25 m. mo- choro solistas p. J. Romanas 
terystės gyvenimo sukaktu- ir retai per radio girdima 
vėms paminėti. Puoton buvo Į dainininkė, taipgi L V. “Dai-
sukviesta visa gyvenanti Chi-’nos” choro narė-solistė p-lė augintinėm sutaisė tokių va- 1809 W' M St 
cagoj ir Springfielde, III., gi-'A. Bereckaitė. Pianu abiem J karieųę, kad tik valgyti ir no- 
minė, artimieji draugai, drau1 akompanavo jaunas gabus pia 1 rėti tereikėjo. Susirinkusieji 
gės ir pažįstamieji. Pietuose nistas p. J. Romano sūnus Ri-,p. Mykolui linkėjo ilgo amže- 
taipgi dalyvavo ir gerb. pre- čardas. Galis Kepurė pupasa-įlio ir toliau gražiai darbuo- 
latas kun. M. Krušas, Šv. Jur- kojo labai “navatnių” radio tis bei sugabiai vesti patikę-' 
gio parapijos klebonas. naujienų, kurios klausytojus, į tas pareigas, o p. šeimininkei

Per pietus, kurie buvo itin be abėjo, prijuokino. Žodžiu j---- . .. -............... ........... —-
nepaprasti, gerb. jubiliatams radio koncertas buvo gražus
pasakyta gražių sveikinimų, Už tai ačiū Peoples Furniture 
linkėjimų. Kalbėjo gerb. Co. »
prelatas kun. M. Krušas, ku-; Be to, pranešta, kad radio 
ris džiaugėsi ne tik pp. Jono koncertai ir toliau eis pnmai- 
ir Rožės, bet jo ir jos brolių nytu laiku, t. y. nuo 7 iki 8 
ir seserų bei visos giminės gra- vai. vakaro

puotų, kurioj dalyvavo visi 
Gedimino “spulkos” direkto
riai, kaikurie su žmonomis ir 
kiti artimieji draugai.

šužių taisymo ftapa. valymo ir da
žymo Storas. Pigiai parsiduoda. 8988 
Cottage Grove.

PardaviiĄul — reetaurantas tinka 
porai. Pigi renda. 2771 Lincoln Avė.

Wm. J. Kareiva

žiu, pavyzdingu gyvenimu, Teko girdėti, kad radio sto-
veikimu. Toliau savo kalbose tis WGES žada būti pagerin-
gerb. jubiliatus, kaipo kuklus ta. Iki šiol jos vilnims į pieti-
visuomenės veikėjus, gražiai'nę miesto dalį kliudė netoli-Į

Be to, gerb. rėmėjos, kurios
da tebeturite Centro pikniko

IBRENDAVIMU1
8 kamb. flataa, pečium 811d., gar. 

1328 flatas, 35 gar. 6364 So. Wells 
St.

Rendon 6 kamb. flatas, Stymo 
Šilima. 346, 508-10 No. Peoria.

Pardavimui SiuSlų taisymo Sapa. | 
Geraa biznis. 2868 Broadway. |

REAL ESTATE
Pigiai nuo sav. geras namas kai

navo 312,800. dabar 39,800. 6088 No. 
Dellc. daro gerų bisn), 4 gyv. Harlem avė. Norwood Park. PaSauk- 

Ponia Jasnau8kienė SU savo kamb. užpakaly. Sav. išvažiuoja. , tl Newcastle 1998.

Groc. delic., 5 gyv. kamb. renda 
328, už 3860, 648 Webster avė., Vlc- 
otry 9790. \ 4 kamb. namas, gyv. kamb. bels-

_________________ , _____________ mentes, 2 karų gar. 32,800, cash

Parsiduoda delicateaen gro-,!^ 8135 N°- WMhtenaw

6 kamb. mod. plytų namas. Pi
giai. 6349 W. Crystal St.

cernė. 4 gyvenamieji kamb. ir 
garadžius. Kaina $400.

5127 So. Campbell Avė.

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

aus priimu į mainus.
2608 WE8T 47 STREET 

Tel.Lafayette 108S

APTIEK A
NAUJAS APTIEKO8 SAVININKAS 
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite Ir aplankykite didžiausių Ir gražiausiai {rengtų lietuvių 
aptlekų Šioje apielinkSJe

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptlekorius 

, 1900 SOUTH HALRT^D STREET
VAISTAI SMULKMENOS ‘ ICE CR«AM
Mes speciallsuoJamAs pildyme receptų Ir nė vienas receptas neišei
na 1S mueų aptlekoe Iki Jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

Tel. Tards 8488

J. W. ZACHAOICZ
REAL ESTATE 

Paskolos ir Apdraudė
903 WEST 33 STREET

Savlnlnkaa
Del geriausios rųSles 
Ir patarnavimo. Sau
kit

OREES VAI.LEY 
PRODUCTS

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA 8TREET 
Tel. Boulevard 1888

PINIGy SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČUJ 

AGENTŪRA
Nusiunčiamo pinigus Lietu

von paltu J dvi savaites, tele
gramų | dvi ar tris dienas.

Latvakorteė parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengtame , kelionei 
| Lletnvų.

Turime skyrių Lietuvoj.
' Darome {galiojimus Ir visus 
legalllkue dokumentus pirkime 
Ir pardavtma

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morgtčių.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobllina

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu ir nuoSIrdžin patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4668

Moko patyrę mokytojai spe
cialistai. Pamokos dienomis 
ir vakarais. Dainavimo pamo
kos. Prasilavinusiems proga 
dalyvauti koncertuose. Kursus 
baigusiems išduodami diplo
mai, medaliai ir kiti pasižy
mėjimo ženklai.

Kviečiame naudotis 
įstaigos patarnavimu.-

3259 S. HALSTED ST.
' Chicago, UI.

Telef. Victory 1404

niusų

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

’forničius ir kitokius dalykus.

• Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ mekanikae eksper
tas lietuvis, seniausias Chicago), pi
giai taisys jūsų namuose. Tel. Lafa- 
yette 1329.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

Telef. Republic 6888

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prielnacniausloa
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK- 

TORITT8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

•apoe Telef. 
Hemlock 8887

JOHN YERKES

Namų Telef. 
Republic 6688

Plumblng A' Heattng Lietuvis 
KONTRAKTORIU8

Mano darbas pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

Tel. Victory 1246

DOUGLAS ELECTRIC CO.
JOSEPH SHAGZDA8, Sav. 

Elektros relkmenos ir ftkSčle-
rlal. {vedame elektrų | namus Ir 
dirbtuvės.
MM 8. Halsted St. 1 AngMs

f4


