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UNGARMA NELAIMĖJO TAUTŲ
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIME

_____ * ■

1931 METAIS BUS SUŠAUKTA

AMERIKOS KUNIGAS Af- i sios vado. Kiek palaukus kilo
GAIVINA APLEISTĄ MI

SIJĄ KINIJOJ

►. Kiek p
pasaulio karas ir misija pasi
liko be kunigo. Praėjus 20-iai ------------
metų šių metų pradžioje šis KARDINOLAS IŠVYKO I

CHICAGOJE

WATLAM, Kinija. — Wu- miestas pateko Į naujų apaš- 
<chowo, Kwangsi provincijoj, t alinį vikarijatų (Wuchow), 

kurs pavestas Amerikos Ma-

OMAHA

I naujai apaštalinei prefektūrai 
priguli šis nemažas kiniečių 

NUSIGINKLAVIMO KONFERENCIJA -miestas. 1898 metais pirmu 
------------------ ' Įkartu į šį miestų buvo atvy

kęs vienas francūzas misionie- 
(rius, prigulįs Paryžiaus Už- 
I sienių Misijų Draugijai. Čia 
'jis rado tik vienus pagonis, 
i kurie kokį laikų į misionierių 
atsinešė labai nepasitikimai. 

| Nežiūrint to, kunigas ėmėsi 
darbo. Įkūrė misijų ir padėjo 
pagrindus krikščionybei. Ne
mažų pagonų būrį patraukė 
Katalikų Bažnyčion.

1910 metais šis Kristaus 
mokslo pionierius šiame mies
te staiga nepagydomai susir
go ir turėjo gryžti į Franci-

Bolševikų Geležinkeliai -
Pavojingiausi Pasauly

UNGARIJA VELTUI SKUN
DŽIAS T. SĄJUNGAI

GENE VA, rūgs. 20. — T. 
Sąjungos suvažiavime Unga- 
rijos atstovas grafas Appon- 
yi iškėlė nusiskundimų, kad 
atskeltuose nuo Ungarijos 
kraštuose didelius vargus ir 
persekiojimus kenčia ungarai. 
Tuos kraštus, kuriuose yra 
pusketvirto miliono gyvento
jų, valdo Čekoslovakija, Ru
munija ir Jugoslavija. Jis rei 
kalavo, kad tos valstybės ne- 
varžytų tautinėms mažumoms 
prigulinčių teisių.

Šių valstybių atstovai užgy 
nė iškeliamas mažumų skun
das ir suvažiavimas tuomi pa 
sitenkino.

BUS SUŠAUKTA NUSI
GINKLAVIMO KONFE

RENCIJA

GENEVA, rūgs. 21. — T. 
Sąjungos suvažiavime išsprę
sta ateinančiais metais sušau 
kti pasaulio valstybių nusi
ginklavimo konferencijų. Į 
konferencijų pasiruošimas 
bus atnaujintas lapkričio pra
džioje. Tada išnaujo susirinks 
pasiruošimo tpn JconJtęrenci- 
jon komisija. Pasiruošimui 
pripažinta daugiau 57/XX) do
lerių išlaidų.

BOLŠEVIKAI IMA UŽVER
STI PASAULIO RINKAS

16,000 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
BOLŠEVIKŲ GELEŽIN

KELIŲ ,

RYGA, rūgs. 20. — Anot 
Maskvos laikraščio “Jezedni- 
evnii Trud,” šįmet pirmuoju 
pusmečiu ant Rusijos geležin
kelių žuvo 16,000 žmonių. _

Tai pavojingiausi žmonėms 
geležinkeliai visam pasauly.

T. SĄJUNGOS IŠLAIDOS

GENEVA, rūgs. 21. —
Svarstant išlaidų sąmatų T. 
Sąjungos suvažiavime paaiš
kėjo, kad T. Sąjungos meti
nės išlaidos sudaro 5,700,000 
dolerių.

Tuo tarpu visos Sąjungai 
prigulinčios valstybės viene- 
riais metais ginklavimuisi iš
leidžia 3,420,000,000 dolerių.

POPEŽLAUS SEKRETO
RIUS ATOSTOGOSE

ROMA, rūgs. 20. — Pope- 
žians valstybės sekretorius Jo 
Emin. kardinolas Pacelli iš
vyko atostogosna į Šveicariją.

BOSTONO IŠKILMĖS

BOSTON, Mass., rūgs. 20. 
— Tomis dienomis šis mies
tas nepaprastai iškilmingai mi 
Oėjo 300 metų savo įkūrimo
sukaktuves. • . įi n i i *

Jo Eminencija Kardinolas 
ryknoll misionierių žinybai. Mundelein, Chicagos Arkivys- 
Tad šių metų pradžioje čia ir kūpąs, išvyko į Eucharistinį 
atvjrko amerikietis misionie- Kongresų, Omaha, Neb. 
rius kun. Jfnas Romanello. Į Vakar Jo Eminencija minė- 

Neberado jis nei misijos, 21 metų sukaktuves, taip y- 
nei katalikų. Misijos trobe- ra vys*InPu
sius buvo užėmę valdžios tar
nautojai. Iš katalikų misionie
rių. džiaugsmingai sutiko ir 
Sveikino tik; vienas senas ki-

Dalyvaus Apie Trečdalis šalies 
Hierarchijos Nariu

Bus Nepaprastai Skaitlingas 
Žmonių Supludimas

OMAHA, Nebr., rūgs. 20.- 
Šį pirmadienį, rugsėjo 22 d., 

VIENA DIENA PILIEČIŲ čia prasideda šeštasis Šalies 
REGISTRACIJAI ' Eucharistinis Kongresas.

Pirm lapkričio rinkimų Chi' Kongresan atvysta daug ša
kietis, kurs per 20 metų pali- cagos piliečiai, kurie persike- hierarchijos narių — ar
ka katalikybei ištikimas. Kiti lę kitur gyventi, kurie pir- kivyskupų ir vyskupų. Jų tar

pe bus ir Jo Eminencija Kar-Visi katalikybėn atversti gry- miau neužsiregistravę ir ku

to pagonizman. • rie įgiję 21 metus amžiaus,
Nežiūrint to, naujas misio- progos užsiregistruoti

...... . spalių 7 dienų, antradieni. Tai
menus greitai įgijo sau prie- užsiregistravi- | bus atidarytas pirmadienį Šv.

Misijos trobesius atga- mui diena g. taisyklė lie5ia Cecilijos katedroje. Iškilmin
ių. Jo vietos niekas neužėmė, vo ir išnaujo pradėjo sunkų .f ęjljcagO jjeights, Cice- gosiąs Pontifikales Mišias at- 

ro, Berwyn, Evergreen Park našaus Jo Eksc. arkivyskupas

linis delegatas Am. J. Vals
tybėms, Šventojo Tėvo Pijaus 
XI atstovas (legatas) Kong
resui.

Kongresas tęsis keturias 
dienas. Ketvirtadienio popiety 
įvyks Eucharistinė Procesija 
miesto gatvėmis šalę kated-

dinolas Mundelein, Chicagos ros. Tų dienų pusei dienos
Arkivyskupas.

Eucharistinis Kongresas

Atversti žmonės liko be

ŽIURĖJO VATIKANE 

VEDAMUS DARBUS

SGYVENO 4 
ŠIAURIUOSE

ir Summit. Kituose aptinki- iFumasoni — BionSdi, apašta- 
n i trosą jauestetiuoše • 'bus dvi! 
dieni registravimuisi — mg 
sėjo 27 ir spalių 7 d.

paskelbta mieste oficialė šven 
tė, taip kad žmonės gantų pro 
gos skaitlingai dalyvauti pro
cesijoje.

Pramatoma, kad į Kongre
są suvyks dešimtys tūkstanft^ 
maldininkų. •> gS

GENEVA, rūgs. 21. — E- 
konominiam T. Sąjungos ko
mitetui pranešta, kad sovietų 
Rusija pradeda visas pasaulio 
rinkas užversti pigiai parduo 
damais javais ir kitų pramo
nių pigiais gaminiais.

Sakoma, jei tas bolševikų 
žygis nebus sulaikytas, ypač 
Europa daug nukentės ekono
miniu atžvilgiu.

APAŠTALŲ SOSTAS TU
RĖS ATSTOVĄ AVIACIJOS 

KONGRESE

ROMA, rūgs. 20. — Šven-! 
tasis Sostas priėmė kvietimą 
dalyvauti tarptautiniam avia
cijos kongrese, kas įvyks šį 
mėnesį Budapešte, Ungarijoj.

VAGYSTĖS LATERANO 
MUZIEJUJ

ROMA, rūgs. 21. — Susek
ta, kad iš Laterano rūmų mu
ziejaus pavogta nemažai bran 
gintinų mozaikos ir skulptū
ros daiktų. Suimta 18 įtaria
mų asmenų.< ____ '

NAUJAS VOKIETIJOS KA
RIUOMENĖS VIRŠININ

KAS
BERLYNAS, rūgs. 21. — 

Vokietijos kariuomenės (vals
tybės sargybos) vyriausiuoju 
vadu prezidentas von. Hinden 
burg paskyrė gen. Curt von. 
Hammerstein-Eųuord.

ROMA, rūgs. 20. — Aną 
dieną Šventasis Tėvas Pijus 
XI dvi valandi apžiūrėjo Va
tikano Mieste vedamus įvai- 
irius gerinimus.

Aplankė kaikuriuos aparta
mentus gubernatoriaus rū
muose, naujai padidintą elek
tros jėgos įstaigą, statomą 
naują paveikslų galeriją Vati 
kano rūmuose ir pagaliau ra- 
dio stotį.

8 SUŠAUDYTA, 438 NU
BAUSTA KALĖJIMU

MASKVA, rūgs. 20. — Va
kar Rusijoj už kontrevoliuci- 
nį veikimą 8 žmonės, jų tar
pe du šventiku, sušaudyta, gi 
438 nubausti kalėjimu. Tas 
nukentėjusių veikimas, tai si
dabrinių ir auksinių pinigų 
taupymas.

ORLAIVIUOSE RASTA 
SVAIGALŲ

GREAT FALLS, Mont, rū
gs. 21. — Iš Kanados čia gry 
žo būrys lakūnų orlaiviais. Jie 
apkeliauja miestus miliome- 
riaus Fordo lėšomis. Jų or
laiviuose agentai padarė kra
tas ir rado nemažai įvairių iš 
Kanados vežamų svaigiųjų ge 
rymų. Visi nubausti.

4 MJRĖ, 2 SUŽEISTA 
KASYKLOJE

POTTSVILLE, Pa., rūgs. 
20. — Sherman Coal Co. ka-

. STOCKHOLMAS, rūgs. 21.
— Pirm 83 metų toli šiauriuo- ... . . A. ,, v. ’. „ • perdem turėjo registruotis
se žuvęs siaurinio žemgalio , . 1

Ikišiol Chicago piliečiai visi.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ŪKININKŲ BĖDOS

.. . , , . kas dveji metai. 'Bet valsty- ________
tyrėjas Andree su dviem pa- , _ . . , , . . . .
lydovais, tanų kaulai nesenai ^6 įstotum almamo Linkuva. Šiemet iš pavasa-

■rasti Baltojoj saloj, peliko Padarekas ketVe" ™eta1.’ ka_ ™ Pa81rods 8eri metfU- > va’ 

dienvna kuriam iraSvta iu tTyksta Prezldent<> nnkl- tarų pablogėjo,.o ruduo — fl- 

gyvenimo sunkenybės Balio- ““.‘i T<ld 8l,net Chicagos P1’ kinintam, ir kaktos raukia, 

_ -v , .» ~ _ ,_ ,tieciams nėra abelnos regis- kai kurių ūkininkų kviečiai at-nu jie išvyko iš Dane salos, 
Špicbergeno. Liepos 14 d. jie 
nusileido ant ledų už 200 my-’ 
lių nuo Dane. Į žemgalį buvo 
dar 500 mylių. Leidosi atgal. 
Virš 80 dienų kamavosi kol 
pateko į Baltąją salą. Tenai 
visi trys žuvo.

tracįjos.

Vienas pašautas, kitas 
sužeistas

Šeštadienį trys nežinomi 
policijai galvažudžiai puolė

kurių ūkininkų 
pigo, vasarojus net nuplautas 
pradėjo dygti. Bet- lietus bu- 
ivo ir apstojęs, o štai dabar 
ir vėl apsiniaukusi padangė 
-baugina žmones. . t

Labiausiai ūkininkai nusi
mena dėl menkų kairių rinko-saliuną Argo miestely. Vie

Inas vyras nušautas, kitas pa-jge: kviečių centn. 10 — 13 lt., 
VOKIETIJOS RINKIMAI — vojingai sužeistas. Sakoma, rugių Centn. 8 — 9 lt., avižų

TAIKAI PAVOJUS jie ten kokį laiką girtavę.

Sulmta du bankų plėšiku
Suimtu du bankų plėšiku, 

VVatson ir Bottom. Anksčiau

WASHINGTON, rūgs. 20.- 
Gryžęs iš Europos George-
town Universiteto vice-prezi- _ ____
dentas Dr. Edm. A. Walsh, snįmtį geši įtariami tad pa- 
Jezuitas, pareiškė, kad buvu- Įįuosuoti.
šieji Vokietijoj rinkimai pa- Į Suimtuoju visą eilę bankų 
vojingi taikai. Kadangi rinki- apiplėšė Chicagos apylinkėse, 
mus laimėjo “karščiausi kraš ____________

4 — G lt. Reikia trąšų, reikia 
samdyti darbininkų, nes dar
bas suvarytas visas kartu, rei
kia pagaliau ir tą ūkininkų 
didįjį vargą — paskolą pra
dėt atlyginti, o iš kur gi gali 
jie gauti pinigų?

i Taip pat labai vargina ūki- 
■ninkus ir laukų sausinimas, 
nes valdžia už tai paima kelis

tutinieji.” Tai reiškia, kad Sutintas Gary politikierius kart dau^au ne^ verta- 
Europai gali būt pavojaus.

KAUNAN ATVYKO DAN
CIGO VYSKUPAS

South Bend, Ind., suimtas 
Gary, Ind., miesto politikie
rius R B. Bradford. Kaltina
mas prohibicijos įstatymo per 
žengime. Jam paskirta 25,-

Kannan atvyko Dancigo vy- do,
skapas grafas o’Rourke. Ap- ____________
■įstojo pas tėvus marijonus.1
Kaune išbus kelias dienas. Iš 
čia vyks Rygon. “ R. ”

NEI CENTO SŪNUI

NEW YORK, nigs. 21. — 
Andai mirė milionierius Mor
ge. Paliko 40 milionų dolerių

i Pačius ūkininkus galima su- 
,skirstyti į dvi grupes: saviže- 
mius ir nuomininkus. Vargas 
tyra šiais laikais savižemiams, 
bet nepalyginamai didesnis 
ivargas nuomininkams.

i Liūdna kalbėti apie nuomi
ninkų būklę, nes niekas ja ne- 

r irūpina. Reikia pasakyti, kad 
ūkininkai — nuomininkai tu- 
iri daug sunkesnį darbą dirb
ti, o pelnas tik vargingas pra
gyvenimas.

Javai pigūs, linai pigūs, dtc

Perdaug bonų laidų ,
(vairių bonų laidų Chicagoj turtų žmonai ir vaikams, tai- 

piliečiams nubalsuoti lapkrity pat anūkams. Vyriausiąjara gi 
pasirodė perdaug — virš 53 sūnui nei vieno cento. Pirmrbininkai brangūs, nuomos, —

-A : <

nigai? Vis dėlto reikėtų pasi
rūpinti bent kiek pagerinti va
rgingą nuomininkų būvį. “R.”

MIESTO TARYBOS 
POSĖDIS j

Patvirtinta gauta apie 1 mil. 
litų paskola, kuri būsianti su
naudota gatvių meksfaltavi- 
rtiui ir kanalizacijai.

i Šančius pavadinti Vytautė- 
nais sumanymas atmestas. U- 
gniagesių gatvė pavadinta Dr, 
Feinbergo vardu. Gaisrininkų 
rūmuose būsiąs padarytas Vy
tauto biustas. “R.”

TALLAT-KELPŠA PARA
ŠĖ LIETUVIŠKĄ OPERĄ

Muzikas J. Tallat-Kelpša 
parašė lietuvišką operą, ku
rios siužetas paimtas iš Lie
tuvos istorijos Mindaugo lai
kų. “R.”

GRIAUSTINIS UŽMUŠĖ

sykloje įvyko sprogimas. 4 milionai dolerių. Darbuojama 10 metų su juom susivaldė! kaip ir visuomet, — aukštos. 
1 darbininkai žuvo, 2 sužeista, si nors 25 milionais sumažinti.,“biznio” reikalais. Iš kur gi jiems gali kristi pi-

l Rugp. 22 'd. griaustinis už
mušė iš lauko į namus eina- 
intį Ant. Dirsę, 56 met. am- 
ižians, gyvenantį Raguvos va- 
lsČ., Statiškio vienkiemy. ‘R?

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų siūk 
Britanijos 1 sv. steri 4.8» 
Pranei j os 100 f ranki 3.9 '• 
Italijos 100 lirų 5.2:
Belgijos 100 belgų l3.9« 
3veicasijos 100 frankų 19.3' 
Vokietijos 100 markiu 23 8
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DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc

ai ateiviai. Toki žmonės negali pakenkti Ame
rikos darbininkams, kurių daugelis ir taip 
neturi darbo ir jau senai skurde kamuojasi. 
Tat griežtai ir aklai uždaryti sienas nėra 
reikalo.

Bet sumanymas yra sumanymu. Kada 
pats prezidentas yra tam palankus, tas bus 
iškelta kongrese ir jis gali praeiti.

RADIO KONCERTAI.

Aplink Afriką.
Prof. K. Pakštas

LAIŠKAS PENKTAS

Nigerijoj.

(Tąsa). Akys raibsta nuo į 
vairumo ir keistumo ir, ypač 
sumaišo mūsų žiūrėjime apa
ratus tas fasonas, kuriuo 
čia negrai patiekia savo val
gius. Žiuri ir matai suveltų,

i antilopų dvokiančios odos, 
įkeistos medžiagos virvės, po- 

ir

nijų, kurios melodija tebeskam 
ba mano ausyse. Kiti vaikščio ' 
darni 'su maldos įrankiais, vi- j 
siškai panašiais į mūsų rožan-; 
čius, tylomis ir mekaniškai 
krutina lupas. Lagos, Lagos! 
Juodasai mieste, kurs susikris 1 
talizavai iš daug tūkstančių 'tašo akmenys, kroktudilo 

gyvačių kailiai, kasavos žak- mikroskopiškų krautuvių ir
nys, keistos molinės pypkės, dirbtuvių, nematomo milžino;

rankos pažertų lygumoje tarp 
girių ir jūros. Tu sukonden-' 
suoji ir atvaizduoji juodosios 
rasės milijonų patenkintų

apšepusi geltona katė, antis 
su pririštu prie kojos ilgu 
skuduru, daugybė visokių gru 
dėlių, žievelių, žolių, lapų

Šiandien mūsų dienraštis ir The Peoples 
Furniture Co, pati didžiausia tos rūšies lie
tuvių kompanija, pradeda radio koncertus iš aP8y^^n)^ ir dulkėmią aPaa
WHPC stoties. Mes esame įsitikinę, kad žį į- gus!,kaž,gabal’. w,1 , džiovintų ir žalių ir dar daug 
wki miisn vianAmpTip ninlnnini sutiks. gtrai įsižiūrėjęs a S iri a • i- L-urlome oovr.vykį mūsų visuomenė maloniai sutiks.

Gyvename Vytauto Didžiojo metus, kurie
ir į mūsų lietuvių tautinį gyvenimų Ameri
koje šį tų naujo privalėtų įnešti. Nieks ne
abejoja, kad Amerikos lietuviams yra reika
linga daugiau vytautiškos dvasios, daugiau 
tautinio susipratimo ir daugiau vienybės. Be 
to, mums yra reikalinga, kad li'ėtuviai Ame
rikoje ekonominiai įsistiprintų, kad savo ka
pitalų telktų krūvon, kad augintų savas eko
nomines, kultūrines ir biznio organizacijas. 
Tiems dalykams padėti vykinti yra leidžia
mas dienraštis .“Draugas”, kuris daug yra 
padaręs. Bet jis neatsisako panaudoti ir nau
josios gadynės išradimus — radio, kad ugdy
ti mūsų tarpe vienybę, kelti kultūrų, garsinti 
lietuvių vardų plačioje Amerikoje.

Taigi, susitarus su Peoples Co., šiuos 
Vytauto metus gražiais radio koncertais ma
noma užbaigti ir tuomi lietuvių visuomenei 
ir visai tautai pasitarnauti. Radio programų 
ruošiant bus laikomąsi obalsio, įrašyto į mū
sų tautos himnų: “Ir šviesa ir tiesa mus 
žingsnius telydi... Vardan tos Lietuvos vieny
bė težydi”.

Dr. Gunnar Horn, vadas 
ekspedicijos, kuri šiauriem 
žemės ašigaly rado lede įšalu-

Tave gailina tik pajusti, bet sius Au«ust Andree ir ’° dal>’’ 
bejėgiu esu tave aprašyti, lavonus, apie kę jau bu- 
nors pora dienų slankinėjau v0 laibrašėiuose rašyta, 
tavo arterijomis, nekartų tarsi ---------*=
stabu ištiktas prieš tavo ne- darbininkų gyvastis, nei neuž- 
išsivaizduojauna margumų ir jaučiama ' ibiuinkams, pa
keistumų. Baltajam žmogui tu tekusiems skaidma. Kltco ša- 
esi naujas pasaulis. lyse vai .žios daugiau rūpina-
Lagos, 1930 m. rugp. 5 d. isi dubininkų padėtimi. Moka 

pašelpas ne tik nedarbo laiku,
. P. S. Šiandien išplaukiu į įr pensijas senatvėje. A- 

Angolų, kurių pasieksiu permerikoj įstatymų leidėjai pc> 
penkias dienas ir ten jau išli-' daug užimti savitarpe politi-

‘skurdų, rūpesčius, vargus, ga
mybų' ir tartus. Tu esi juodo
sios žmonijos tikrasai pulsas.

visokių daiktų, kuriems savo 
žodyne vardų neturiu.

Tai statika. O kur dar di
namika?! Visa spalvomis mir
ganti daugtukstantinė negrų 
minia — kų ji veikia? Gerai 

didelės, mums nematytos žu-j įsižiūrėjus galima sakyti, kad 
vieš galva, ar rūkyta, ar džio-' daugumas jų nieko neveikia, 
vintą — kas ten beatspes. arba gal tik betiksliai ir lėtai 
Dar toliau — štai gyvi mo- kruta, tik vaikai judriau suki- 
liuskai šliaužioja gatve su nėjasi. Vieni jų visai nuogi, 
kriauklėmis, ragučius atstatę kiti bent su Adomo lapais iš 
ir gatavi savo minkštų, slidų europeiškos pigios medžiagos, 
kūnų patys tiesiai tau į ger-Yra šiek tiek ir dirbančių, 
klę įnešti. Kitur krūva keptų Štai senyva moteris rankomis,

tai keptas viščiukas; kaip jį 
galima valgyti — negaliu išsi
vaizduoti. Einia toliau ir štai 
nustebęs sustoji: į tave žiuri 
kaž kokio monstro akys, ne
gyvos, kaip stiklinės — tai

NORI SULAIKYTI ATEIVYB?.

Po karo ateivybė (imigracija) į Ameri
kos Jungtines Valstybes žymiai suvaržyta.
Šis suvaržymas padaryta pirmiausia šios ša
lies darbininkų naudai. To labai pageidavo 
Amerikos Darbo Federacija. Šios organizaci
jos viršininkai sakė, kad be ateivybės varžy
mo į šių šalį suplauks galybės darbininkų iš 
Europos, jie ims visur pigiau dirbti ir štai A- 
merikos darbininkai neteks įgyto sau aukšto
jo laipsnio gyvenimo, kiti ir daabo. Paklau
syta tų reikalavimų ir ateivybė suvaržyta ke
liais atvejais. Įvestos taip vadinamos tauti
nės kvotos.

Nežiurinttų suvaržymų, Amerikos darbi
ninkai ir be ateivių plūdimo pergyvena ne
paprastai sunkius laikus. Pradėjus 1929 me
tais ėmė mažėti darbai. Šiandie milionai be
darbių. Šalies administracijos organai ir di
dieji pramonės centruose leidžiami laikraščiai 
džiugina darbininkus pranešimais, kad va už 
kelių savaičių, gal už mėnesio — kito gryšių 
visų laukiami gerieji laikai. Bet tų gerųjų lai
kų gryžimas nesulaukiamas.

Ta pati Amerikos Darbo Federacija jau 
jaučiau kad “aukštojo laipsnio” gyvenimas 
smunka, tat jos viršininkai pradėjo rūpintis, 
kad visokių ateivybę perdėm sulaikyti viene- 
riems ar keliems metams.

> Iš Washingtono atėjo žinių, kad prezi
dentas Hoover yra palankus sulaikyti visokių 
ateivybę iš Europos. Praneša, kad tuo reika
lą jis kreipsis kongresan, šiam susirinkus se- 
aijoa.

Daugelis angliškų laikraščių nepalankiai 
atsiliepia apie tų naujų sumanymų. Jie nuro
do, kad ateivybės varžymai ir šiandie jau pa
kaktini, kad jau ir taip tuo reikalu veikia)™” kUusg kokios ^ra^08 ---------------------------- '----------------
visa eilė supainiotų įstatymų. Tat, vietoje lei- karu. Dr. Delany jam atsakė, kad jis yra “Delko taip”, atsakė jam Dr. Delany. 
sti naujus, ar kokius kitus priedus, reikia i Visų Sielų parapijos ganytoju. Tada Mui- “juk nėra skirtumo, esame visi lygūs 
patvarkyti pačius veikiančiuosius įstatymus. I pusbalsiai prabilo;
Pagaliau nurodo, kad einant šiandieniniais 
įstatymais į šių šalį įleidžiami parinktiniau- nau Tėvu”

VISU PRAGARU SKIRTUMAS.’

Dr. Selden P. Delany, buvusis protestan
tų dvasiškis, nesenai penėjo katalikų tikėji
mam Pirm to jis darbavosi protestantų “Vi
sų &ielų” parapijoje, Appleton, Wis. Būda
mas “pryčeriu” jau jis pasižymėjo kaipo 
uolus ligonių lankytojas. Labai dažnai jis 
lankydavo ligonius Šv, Elzbietos ligoninėje,

psiu ilgesniam laikui. Skubi nę kova. Kaujamasi už pel
nant dar galima būt man at- ningas vietas. Darbininkai,didelių kaip vėžiai žiogų. Kų trina kaž kokių skystų tešlų,

čia kalbėti apie Europos įvai- gal ruošiasi negriškus blynus siusti laiškus į JJetuvos Kon- teg-ul sau žinosi, 
riausias prekes, kurių čia pil- kepti. Kita katile verdu irjsulatų: Lithuanian Consulate,
na! Lygiai stebėtinas ir ne- maišo raganiškai išrodantį 141 Upper Orange Street, Cape
paprastas mišinys, tobulas pre sukepusio kraujo spalvos skis-, Town, South Afrika. Ten nu- 
kių chaosas užtvenkęs visų tymų, iš kurio garuoja keisto | vyksiu apie rugsėjo vidurį ir .
juodųjį miestų, didžios impe- kvapo garai; tai primena Sek-i išvažiuosiu iš ten šiaurės link dirb$ vyrai mo a as

Nedarbo fondų bedarbiams 
šelpti Anglijoj sudaro darbi
ninkai ir darbdaviai. Suaugę

rijos sostinę. Štai atsistok spyro raganas “Macbeth’e” rugsėjo 28 d. laivu “Ubena” 
ant kokios dėžės ir skaityk kų'tik trūksta aplink katilų raga- 
aplink matai netoli savo kojų niškų šokių. Čia mėsininkai 
ant žemės, ant stalų, suolų, kapoja į kąsnelius tokius me- 
lentų, krepšiuose, dėžese, pin- sagalius, kuriuos pamačius 
tinėse ir rašyk, aš diktuoja gauni greitų įkvėpimų vegete- 
kų akys mato, kąjoms nekei- rijonu tapti. Ten kala peilius, 
čiant savo vietos: maži džio-'siuva rubus, ant žarijų kepa 
vinti vėžiai, žuvys džiovintos, kukuruaų; ankštis,’skut& barž- 
sudytos ir rūkytos, pipirai moterys daro vienų kitai
žali ir džiovinti, kiaušinai, negriškas kuafiuras arba me- 
moliuskai, didelių žuvų gal-'džioja trumpuose garbeniuo-

savaitė po 14 centų, gi darb
daviai už kiekvienų darbinin- 

Atviručių rašau daugeliui j ką 16 centų. Suaugusi dar- 
draugų ir pažįstamulių, tikjbminkč moka 12 centų, gi 
dažnai jas tenka į paštų siųsti darbdavis prie to prideda po 
per mažai patikimas juodųjų 14 centų. Valdžia taip pat pri- 
rankas. Bijau, kad pašto ženk-, sideda. Už kiekvienų darbi- 
lus nusilupę mano laiškų ae.su- nįnką jį moka pg cenb?> gį u2

darbinipkų --.12 centų.
Kas gali gauti pašelpų? 
Pašelpų gauna kiekvienas

bedarbis, kurs valdžios atatin
kamiems organams įrodo, kad 
negali gauti atatinkamo dar
bo. Be to, jis turi būt .nedarbo 
fondan įmokėjęs mažiausia 30 

į du metu. Pašelpa

draskytų...
(Bus daugiau)

NEDARBO FONDAS ANG
LIJOJ.

vos, svogūnai, pimentai, pa- se plaukuose pasislėpusių gy- _________

Anglijoj bedarbiams moka 
ma pašelpa, kas bereikalo va 
dinama išmalda. Tokiu varduI duoklių 
tai vadina blogos valios žmo- mokama 44 savaites, 
nes. Iv line niekus dairo iš dm -, fiiifiTUFnsAAm

„ . . . .. .i . • • i ,!os nukapotos ir nedideliais atatinka vidurį tarp žmonių bįnĮnk„ TtrCT Ypač Ameri-' • t • a j i a •. ^U7kU,i.1,.gOr?’ ,pnS 7° r kreivais rašteliais, medžio an- kalbos ir kiaulės krinkseioji- .b““?..7rCT- n'nk“ < d°L g. suaugn-
rert.kel.sgdez.nkeho begins kur visuos bu-' vištos m0 arba Šunies suurzgimo.
vo sargas. Vienų kartajam teko susitikti su ’u 8 l ir v • • , . apvožtos iš vitebų pintų sto- Moskose (mečetyse) susėdę
tuo sargu — Patriku M.urphy, amu katah- r x v, .
ku. Sargas pažinojo visus Appletono kaituli- gu’ JUoda maža ožka’ nu8U8U8i Magometo šlovinto-

kų parapijų rektorius (klebonus). Bet jis ne- kalė, patiestos džiūti dar ne- 3a* tūkstančius sykių kartoja 
pažinojo Dr. Delany. Tad pasveikinęs jį “Tė- galutinai išdirbtos karvių ir linksmp tonu tarsi kokių lita-

kurių' veda Pranciškonės Seserys. Nebuvo at , 
sitikimo, kad jis kada būtų apleidęs ligoninę ! nedorai, kaž kokios žolės į vybę, motina permetusi savo 
neužėjęs koplyčion pasimelsti į Švenčiausiąjį jkamoliukus suminkytos, įvai- krūtį per pečius žindo ant 
Sakramentų. Nors buvo protestantu, bet pri-'riM medžių žievės, nugaros pririštų vaikų, ubagai
pažino tikrųjų Dievo Esvbę švenčiausiųjam i kukurūzai, serga, ryžiai, visų monotoniškai kartoja keletą 
Sakramente ' I1* 3avV g™dai ir miltai, mal- savo formulos žodžių, kurie

kos,didžiulė spauda tyčiojas 
iš tos pašelpos bedarbiams. Ir

šiai darbininkei 3 dol. 60c. sa
vaitėje. Be to, prisegama 2

dėkoja Dievui, kad tos rūšies i įgę kas savaitė nuo be- 
pašelpos nesama Amerikoj.

Amerika yra turtinga pluto- 
kratais. Čia nebranginama nei

‘Visi lygus?! sušuko Murpliy. “Aš ma- 
“Dieve, atleisk man, kad šį žmogų vadi- nau, kad visu pragaru yra skirtumas tarp 

'Kristaus ir Enrikio VIII”.'

darbio prigulintiems asme
nims — nevaikams. Vaikų iš
laikymui skiriama 48 centai 
kiekvienam kas savaitė.

Nedarbo fondas yra atski
ras iždas. Kada šiam fondui 
ima trūkti pinigų, tada jam

Dr. Delany Murpbio žodžius priėmė nuo
širdžiai. Ligoninėje juokdamasis jis apie tai 
pasakojo Seserims.

Nežinia kų šiandie Murphy mono apie skolina pinigų valdžia.
i>r. Delany. I D. C

NE ŽEMĖS VIEŠNIOS.
--------- Stasius Būdavus.——

APYSAKA.

(Tąsa)

Vėl nieko. Brenda jis giliau. Staiga 
MMtoja ir vėl atsitraukia. Atsisuka į An- 
••k ir linksmai sušunka:

—■ Angelė, eik šen. Kų aš tau paro- 
djraiu!..

Ji prieina.
— Žiūrėk... — parodo Antanas.
— Vargelis. Buvo pavargęs, matyt.. 

— rugiuose gulėjo aukštienikas Juozelis. 
Delnuose — puokštelė mėlsvaakių rugia
gėlių... Abu žiūrėjo į jį ir tylėjo. Paskui 

i jį Antanas pažadino ir paėmė ant rankų. 
rJia nustebęs žvalgėsi...

Grįžo namo. Angelė pirma. Staiga ji 
ir priėjo prie Antano.

— Antanėli, duok man Juozeli — aš taškais skarelė. Privažiuoja arčiau. Dva- . taškais, balta bliuaelė ir tamsus sijonėlis
panešiu.

— Nu kų, Angelytė. Tu pavargsi. 
Toks sunkus.

— Ne, Antanėli, vistiek duok...
— Ale man tavęs taip gaila — kad 

nepavargtum...
— Ne, Antanėli, aš nepavargsiu...
Jis jai padaivė sūnų. Juozelis apkabi

no jų. Ji. greit palenkė kūdikio galvelę 
ir Antanui matant jį pabučiavo. Jaugelis 
šypsojos...

Grįžo į namus... Angelė buvo kažko 
vis nerami.

9. Vėl pikti vijai atūžia...
Žmonės pradėjo kalbėti apie Antano 

ir Angelės vestuves. Kai kurios kaimo 
mergelės ėmė baisiai Angelei pavydėti. 
Visus užpuolė kerštas smalsumas.

Vienų kartų Antanas, pardavęs tur
guj* šieno vežimų, tuščiais grįžo atgal. 
Važiuoja ir žvalgos. Mato Antanas: prie 
vieškelio mirga skarelė. Žalia, geltonais

ro merga — Zosė. Senai Antanui pažįs
tama. Ir perdaug pažįstama...

Ji stovi prie vieškelio ir žiūri jo pu
sėn. Antanas visai arti privažiuoja. Zosė 
gyvai žiūri į jį ir mergiškai šypsos. Jis 
pajudina arkliukų ir, tarsi nieko nema
tąs, nusigręžia kiton šalin... Ji nusijuokia 
ir prakalbina jį:

— Na, Antanėli, nle ir išdidai. Nebe
nori nė į mane pasižiūrėti...

Antanas nustebo. Nustebęs teisinasi. 
Paskui Zosė įsiprašo jo vežiman ir paleng
va, palengva kartu važiuoja. Ji daug kal
ba. Ir liūdnai ir linksmai. Ir verkia ir 
juokias. Vis apie jo vestuves.

netoli kelių... Zosė basa...
Jis nuvažiuoja neramus...
Prie vartų jį sutiko Angelė su Juo

zeliu. Ji paklausė jo kas su juo kartu va
žiavęs... Kraujas staiga ūžt Antano gal
von ir jam užsikiša gerklė. Trujritį pa
raudo. Bet po valandėlės greit, susimeta: 

— Beeinanti tokia bobelė — užmir-

Antanas vis toks pat nešnekus. Kaž
ko susinervinęs ir baisiai užsimąstęs. Su 
Angelė švelnus, bet ilgai nebūna ir ne
sikalba: kur nors į pašalius traukiasi... 
kažko vengia, kažko nerimsta, kažkoks 
nenurarndoinas liūdesys- jį slegia...

Saulei pasislėpus Jaugelis apsižvalgė 
aplink namus ir nejučiomis, nė vieno ne- 
pastebiamas, nuėjo už tvarto. Ten atsi-

Po gerokos valandos ji išlipa ir ilgai 
spaudžia jo rankų. Spaudžia ir kažką ver- į knebinėjasi prie pakinktų 
kiančiu balsu prašo. Baisiai prašo. Baisiai į suprantu, kad Antanėlis 
prašo. Antanas prižada;.. Paskui ji nu- kinko...
eina dvaro pusėn. A Titan** ilgui žiftri. Jo Į Atėjo sukvipęs vakaras. Saulėlydžiai 
akyse mirga žalia skarelė su geltonais raalouučiai. Debesys į saulę lenkiasi...

šau pavardę — ir paprašė... Į turgų kiau- sėdo ant rąstų ir vaJandėlę kažką galvo- 
šinius nešusi... Ir pavežiau». — kalba , jo.- Paskui pakilo ir bulbių vagomis nu- 
Antanas ir bijo atsisukti į Angelę... Vei- I šliaužė į laukus... Pasuko pro vasarojaus 
das kiek kaista. Ji žiūri į Antanų ir gal- galų ir staigiai pasileido dvaro link... 
voja: kodėl jis šiandien toks nedrąsus... į Pro svirno langelį jį Angelė pamatė... 
kažkas liejas jos širdelėn... Taimsuliukas Pamatė kaip jis 4 .laukus nuskubėjo... Ji 
užbėga ant jos akių, bet ji ir vėl nusira- į išbėgo iš svirno... Atsidūrė darže ir klau- 
mina... Tačiau ji ir toliau žiūri į Aata- • sos...
nėlį... O jis Ujo atsikreipti į jų ir kažko 

Ji aiškiai
Temo. Už kelių varsnų kilo skysta, 

lengvutė ir minkšta migla. Juodos nrin- 
perilgai arklį tys apipuolė Angelę... Ji visų popietį gal

vojo ir niekaip negalėjo išspręsti kodėl 
Tas Antanėlis iš miesto toks keistas grį
žo. (Bus daugiau).
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VYTAUTO DIDŽIOJO MINĖJIMAS IR 
VILNIAUS ŽAIZDA,

i. j Kaunas nuo Vilniaus yra 
(tik 100 kilometrų atstumo; oLietuvos praeities tyrinėto-, .. .

. . . j i j rnn nuo demarkacijos linijos ikijai yra priparodę, kad 500, . J Qn i i *, . ,, , t ,, Vilniaus yra tik 30 kilometrų
metų atgal Vytauto valdoma omaah y
T. , , • i • v arba apie 30,000 žingsnių...Lietuva buvo pasiekusi gahn- .x ,

, . • • i ,'Klausiniai: kiek žingsnių Vii-igos imperijos laipsnio ir kad . „ T. . :... .v - , įmaus link nužengė Lietuviųtos galybes viršūne atatiko' °
Vytauto vainikavimo dienai,
būtent 1430 m. rugsėjo 8 d.

Garsi Lietuvos istorinė pra- .. , , . ..y , , ,. Vilniaus klausimo įssprendi-eitis yra mums dabar stiprus I . . _ ,, . . w . mo? Kokioje padėtyje dabarįrankis prieš tuos svetnnsa-| , . * . , .
.. ,.A., , . , randasi Vilniaus vadavimof liūs politikus, kurie vis dar, ....

f nenori tikėti Lietuvos nepri-. J . .
5,, , _ ................. , Tų spirginančių mūsų jaus-| klausomybes ateičiai vien dėl . . ...T. A . ..... mus ir protą klausimų nega-1 to, buk Lietuva neturinti isto- , . °

, , .. lėsime nusikratyti kolei Vil-riniu savarankumo tradicijų., . . „ .. .. A , ....... . . Inius neatvaduotas. Kaip ten,Kai Vytauto Didžiojo vami-, , . ,
.... .. o bebūtų, vienas dalykas yra1kavinio diena — rugsėjo 8 —, ,V1 *’

, ... T. , . m 'aiskus: žodžiais Vilniaus netapo paskelbta Lietuvių Tau-/ , „
. , . ... • T. . |atvaduosime; reikalingas durtinę Šventę ir reiškia Lietuvos,,

.... , _ . bas, reikalinga žengti, o negalybes ir garbes viršūnę pra-1 . ° .
.. . , . _ . ... ant vietos stovėti,eitvje, — taa musų laikais

reikėtų skaityti šviesiausiu at- Visoje Lietuvoje veikia ga- 
gimusios Lietuvos momentu ^n»a Vilniui Vaduoti Są-
tą neužmirštamų faktų, kada jun&a” 0 kodel tokios ,
Lietuvos kariuomenė, įgstū. (jungos nėra tarpe Amerikos j Prieškalėdiniame sezone Tė- 
musi iš Vilniaus rusų bolševi- lietuvil^? Juk gan greit visos'vai Marijonai yra apsiėmę

Į Tauta per 10 Vilniaus okupa- į 
eijos metu? Kiek žingsnių dar 

I reikia padaryti iki teisingo

kų pulkus, Gedimino Kalne 
iškėlė Lietuvos trispalvę vė
liavų. Tas Vilniaus, kaipo Lie
tuvos sostinės, atvadavimas 
iš rusų įvyko 1920 m. rugpiu- 
čio 26 d. Tai yra didelios po
litinės reikšmės faktas.

Neilgai, tačiau, Lietuvos 
vėliava plevėsavo Vilniuje, — 
vos pusantro mėnesio: klastin-
-ujisud -p 2 fnpjds ‘resnai iŠ 
šydami sutartį Suvalkuose ir 
pasižadėdami Vilniaus nelies
ti, — spalių 9 d. įsiveržė į

Jo Ekscelencija tit. Olimpo vyskupas P. Būčys, marijonas, tarpe kitų šešių ry
tinių apeigų vyskupų Įšventinimo į vyskupus dienų. J. E. vysk. P. Būčys sėdi trečias 
iš dešinės. Prie šono turi prisegta Gedimino II laipsnio žvaigždę, Lietuvos Respub
likos garbės požymį. Šiame paveiksle matyti ir buvusis „Draugo” redaktorius, kun. 
K. Rėklaitis, bet jį sunku įžiūrėti, nes matoma tik veido dalis.

MARIJONŲ MISIJOS. Nepažymėtos dienos yra 
laisvos. Prašytume gerb. kle-

tai gyvuoja, bet jis ligšiol bolševikai kalba apie savo 
i nekliudo Amerikos. Rusijoj “rojų’’, kad tuotarpu Rusijoj 
gyvenimo laipsnis taip nepa- gyvenimas kaskart darosi jau 
prastai žemas, kad vargin- ,ne gyvenimas, bet pragaras.

Amerikos darbinin- • •• -------- •--- — ■ =*
kas purtosi komunizmo.

Klesių kova Rusijoje kas-1
dien eina aržyn. Trylika me
tų ix) bolševistinės revoliuci
jos, tcčiaus val-

yra tik pasaka. Sovietų val
džia giriasi, kad už kelerių

bonų, kurie norėtų tose die- metų Rusija savo pramones 
nose turėti pas save Marijonų' pažanga busianti lygi Ameri-

komunistai 
džioje nėra stipins, 

i Visose Rusijos dalyse gy
vuoja neišpasakyta brangeny
bė. Duona, mėsa, cukrus, svie
stas ir.kitoki valgomieji pro
duktai parduodami tik turin
tiems specialius leidimo pirk- 

Iti ženklus.
Miestuose visur matosi ei- 

į Kinis susirikiavę žmonės, kad 
/gauti tokio ar kitokio mais
to. Daugeliui reikia eilėse 
prastovėti ilgiausias valan

čias, kol tenka nusipirkti 
i duonos arba kitokių produktų.’ 
1 Sovietų valdžia žmonėms 
pasakoja, kad jie turi dar 
keleris metus kentėti sunkų 
gyvenimų, kad tuo budu už
tikrinti “rojų” busimoms 
gentkartėms. Trylikti metai

25 ouncęt forlįcęnts 
wre
BAKINC 
P0WDER
effic/ent

IT) DOUBLE ACTINC
MILLIONS OF POUNDi USED BV 

, OUR GOVERNMENT

From Youth to Age
Moteries gyvenime yra trys 
išbandymo laikai: kuomet 
mergaitė bręsta j merginą, 
pirmas gimdymai ir vidur

amžis. Tada I.ydia E. Pink- 
namis Vegetable Compound 
gelbsti atgauti sveikatą Ir 
gajumą. ą

I.YDIA E. PINKHAM’S 
VEGETABLE COMPOUND
I.YDIA L. 1’IShHAM MED. CO.LYYY, M YSS

Amerikos lietuvių didžios ir laikyti Misijas šiose parapi 
mažos draugijos bei susivieni- jose:
jimaii stovi už Vilniaus atva-1 Rugsėjo m. 28 d. — Spalių 
davimų; juk berods visos A- 26 d., So. Boston, Mass. 
menkos lietuvių politinės sro-j Spalių m. 13 d. — Spalių 26 
vės Vilniaus vadavimo reika- d., Frackville, Pa, 
lų yra įsirašiusios į savo pro- Spalių m. 27 d. — Lapkr. £ 
gramas; juk veik visose didės- d., Mount Carmel, Pa. 
niose ir mažesniose lietuvių Lapkričio m. 10 d. — Lapkr. 
kolonijose Amerikoje buvo ir 23 d., Shenandoah, Pa. 
yra dedamos Vilniaus reika-| Lapkričio m. 24 d. — Lapkr. 
lams aukos ir rengiami įvai-’ 30 d., St. Clair, Pa. 
rūs parengimai; juk ir dabar į Lapkričio m. 28 d. — Lapkr,

misijas, kreiptis šiuo adresu: 
Marian Fathers 2336 So. Oak- 
ley Avė., Cbicago, III.

Tėvai Marijonai.

kos pramonės pažangai, arba 
ir pralenksianti. Tas negali 
įvykti. Štai delko: sovietų 
Rusijai trūksta kapitalo, svar

biausiojo tai pažangai pagrin-
NORI IŠKELTI KATALIKŲ do- Jai inžinierybės

KAPUS ir administracinių 
Neturi įgimtosios, kai kad 
amerikiečiuose, iniciatyvos. 
Taigi, tuom atžvilgiu Ameri
kai nėra baimės.

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
1NZSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS 

Per virš 200 metų tikrųsie Gold

šiais Vytauto Didžiojo metais 30 d. Pittsburgh, Pa.
Vilnių ir ten įsiviešpatavo, i ^ra teigiami didžiuliai komi-: Gruodžio m. 1 ——-Gruod. 

aip Jogailos laikais. įtetai ir rengiamos įspūdingos u d.,. Mahanoy, Pa.
iškilmės, kaip va Baltimore, Gruodžio m. 15 d. — Gruod.

Miesto burmistras Vileišis 
pareiškė, kad katalikų kapai 
norima iškelti iš dabartinės 
vietos į Šančius ar prie kelio Lygiai Jr
vBŽiuoj^nt į Eigulius. žyd,, atžvilgiais Amwito neturi ko 

bijoti Rusijos bolševizmo. Ru-

gabumų. Medai Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole dėl šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

Anais praeities laikais Vy-„ __ , L ,
tauto genijus išvarė leukusNew Yorke’ Ch,- 121 d., So. Chicago, UI.
iš Vilniaus. Kas paliuosuos “f ,r klturl ,. „ .. I Gruodžio m. 15 d. - Gruod.
Vilnį, mūs, laikaisi Stebflk. spal.0 9 d«®“21 d., Bochester, N. Y.
lų bei katastrofų nelaukiame.
Tik tvirtai organizuota Lietu- . . . , .

• m A ... i Visi gerai atsimename, kaip siios Brooklvne. Pittstone.vių Tauta sąmoningai ir nepa- B 8 niiMunr,
ilstamai žingsnis po žingsnio

Šiemetinės 
minėjimai turėtų būti visuoti- Pokalėdiniame žiemos Mi
ni ir reikšmingi. sijų sezone yra numatytos Mi-

vienas Išdidus lenkas akivaiz- Detroite, Elizabethport, N. J. 
doje viso pasaulio paklausė ir

kapai taip pat būsiu iškelti, 
nes per dabartinius žydų ka
pus bus pravesta Mateikos g- 
,vė. Tačiau dar nežinomas dva
siškosios vyriausybės tuo klau 
simu nusistatymas. “R.”

PROF. HARPER APIE 
RUSIJĄ.

Chicago Universiteto rusų 
istorijos profesorius Harper 
iš bolševistinės Rusijos gry- 
žo Berlynan. Jis vyksta namo

kitur, bet maršrutas 
galutinai nustatytas, 

taika? — Atsakymas buvo: Kas dar norėtų tame sezone
kad buvo Vytauto lai- ^a’^a’ pas save Misijas daryti, pra ]— į Amerikų. Jis daug kartų

• *iTį taika be teisybės, kai Vii- šome, ilgai nelaukus, pranešti
nereikalauja nei n’aus negija? Kokia mums nurodytu adresu.

gali būti “taika”, kada po jos -M=.

eidama prie tikslo, — išva- T.
, ...... . Lietuvos delegato: karas? ar nėraduos Vilnių ir vėl ji padarys ., a ___ v „
suvienytos Lietuvos sostinė,
kaip
kais. ’ j "’t »v.nv, ilga. nmauKus, pranešu ,ankę5 Rl|fi^ praeitais dvi.

Lietuviai nereikalauja nei "lauĮ žalz,da,"'fl“’ Kokla' mn"’s “jodyta adresu. deSimts smetais gj
sprindžio svetimos (lenkų) ze- . ’ • i ----- ------------ '---- Rusijos bolševikais jis yra
mes, bet niekas negali mums Paina^u yanT”a u as^ su au’ rialės pagalbos suteikimo die- gražiuoju^ir todėl įsileidžia-

» •’ i- ” -i* y* ,.** • \***" žytos teisės (Suvalkų sutar-uzginti reikalauti amžiais lie- ... , . _ . . .
tuviškos Vilniaus žemės. Te- S eVe raS eisy as* i šiam didžiam darbui turėtų
gul lenkai kolonizuoja Vilniju, ^a* ko Lietuva reikalauja! | va(jovauįi Amerikos Lietuvių
tegu mėgina įtikinti pasaulį, Bet spalio 9 dienos minė ji- į Vilniui Vaduoti Sąjunga. Tos 
kad Vilniaus krašte lietuvių mas privalo būti kas metais Sąjungos įkūrimo pradžia ga
jau nebesama, — tuščios jų reguliariai atliekamas, — lėtų būti padaryta per Vytau- 
pastangos. Vilniaus krašto gy- kaipo teisybės reikalavimo to Didžiojo iškilmes. Tai tik- 
ventojaii kaip buvo taip ir liks diena, kaipo lenkų papildytos rai būtų dar vienas rimta- 
ištikimi savo gimtąjam kraš- nedorybės “momento” ir kai- žingsnis Vilniaus link. 
tni, — Lietuvai, o lenkus kaip po vilniečių lietuvių suramini- 
skaitė taip ir skaitys atėjū- mo ir jiems moralės bei mate- 
nais ir grobikais.

na.

P. Žadeikis,
L G. K.

sijoj bolševizmas trylikti me- c > f» 11 L «=:

Buy gloves with what 
it savęs

Nerelk mokėti 50c. už ' 
dantų mostj. Listerine To- j 
oth Pašte gaunama po 25c. 'j 
Tėmyk, kaip gerai ji vei- į 
kia. Ją vartotadamas per Į 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25c

Daktaras
Kapitonu

Specialistas iš

Pasauliniam* kare

V/ISSIG,
Seno Krajaus

GYDO VISAS EIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
KEZILRINT KAIP UZSIfENĖJVsIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Specialifikal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodljimą kraujo, odos, Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir pas
laptingas Ilgas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia Ir 
persitikrinkite, ką Jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki S ▼. v. Nedėllomis iki 12 d. 
4200 West 20 St. kampas Kceler Avė., Tel. Cravvford 5573

PENTU01AME AUTOMOBILIUSmas asmeniškai patikrinti 
Rusijos padėtį.

Berlyne laikraštininkams 
štai ką jis tarp kitko pasa
kojo apie tą sovietų šalį:

Reikia pripažinti, kad' kai- 
kuriais atvejais bolševistinė 
Rusija daro pramoninės pa-į 
žangos. Bet kad ji kada nors 
savo pramonės atžvilgiu pa
vytų Amerikos J. Valstybės,

Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se
nų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas 
pilnai garantuotas — kainos žemos.

Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saima- 
nizuojame ir atliekame visą “body and fender work.” 
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
kiais reikalais kreipkitės;

ROXEE AUTO PAINTING SHOP
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas 

907 W. 35th ST. CHICAGO, ILL.

Jos Nieks 
Nekviečia

Ar žinot, kodel jos nieks 
nenori? Ji pati to nežino.
Jos kvapas nemalonus, O 
to visi nekenčia. Išgarga- 
liuodami su Listerine, išva
lysime burną ir užmušime 
ligų perus. Vartok kas
dien.

LISTERINE
Negalime todėl tylėti, kai 

Vilniaus krašto atėjūnai min
džioja vietos gyventojų — 
lietuvių teises ir varu jiems J 
bruka nusibodusią “lenkų 
kultūrą”.

4 n.
9 spalio šiais 1930 metais j 

sueina dešimts metų, kai per 
Želigovskio avantiūrą buvo 
pagrobtas Vilnius. Vilniaus, 
Suvalkų ir Gardino apylinkių 
gyventojams tai buvo juodas 
ir liūdnas dešimtmetis. Tą 
nelaimę giliai jaučia visa Lie
tuva ir visa Lietuvių Ta«ta. 
Ir kas gi toliau?

TUBBY -And He Takas it With Kream.

/
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LIETUVIAI AMERIKOJE

Baaaro-karnivalo apžvalga.
Vienas žymiausių rudens dar 

bų yra bazaro suruošimas. Ka 
dangi gyvename bedarbės 
laikus, ilgai buvo svarstyta, 
galvota, ar ruošti bazaras, ar 
ne. Daug buvo ir įvairių kal- 
bų girdėti. Tačiau bazaro rei
kalas buvo gyvai jaučiamas 
ir pasirįžta ji surengti. Kaip 
sunkia širdimi jį pradėjome, 
taip pakelta dvasia, pilni 
džiaugsmo jį pabaigėme. Sun
kus buvo darbas, bet visiems 
parapijonams, net ir kaimy
nams svetimtaučiams jį re
miant gražaus sulaukėme pel
no. Malonu yra dirbti, kuomet 
daug sulaukiama lankytojų. 
Tuo žvilgsniu negalima skų
stis: svečių buvo daug. Nekal
bant apie švenčių vakarus, 
kuomet pilnas kiemas lyg bi
čių avilys kibždėdavo, bet ir 
šiaip vakarai^ žmonių netruk
davo. Ačiū už tai lankyto
jams, rėmėjams. Bazarų turė
jome 14 vakarų.

Bazaro darbas yra nevieno 
žmogaus darbas. Nuo darbi
ninkų uolumo ir gyvumo pa
reina ir darbo pasisekimas. 
Pasistengsiu bent trumpai 
juos išvardyti, iš anksto atsi
prašydamas, jei delei daugu
mo visų neatminsiu, neišvar
dysiu. Man už tai dovanosite.

Prie baro dirbo komitetai: 
J. Leleika, Rubinas, A. Drau
gelis. Padarė gryno pelno 
$235.70. Ten pat J. Žukauskas 
prie “pool table” $29.55. Ko
mitetai: A. Bytautas rūpinosi 
smulkiais pinigais, P. Bružas 
žiurėjo tvarkos ir, reikalui e- 
sant, kitiems gelbėjo. Ačiū 
jiems už jų darbų ir pasišven
timų.

Akademijos Rėmėjos turėjo 
savo būdų, restaurantų, par
davinėjo saldainius ir ice cr iž
am’ų. Budoj dirbo narės: Ab- 
ramavičienė, Tiškevičienė, 
Rusteikaitė. Restaurante: Ju
cienė, Paliulienė, Naujokienė; 
prie ice cream’o: Jončienė, jai 
padėjo Norvaišienė, Zakarienė 
ir kitos; saldainius pardavi
nėjo: Deivikienė, Bytautienė, 
Černienė ir kitos. Bazarui da 
neprasidėjus, kolektavo daik
tų ir šiaip aukų pinigais šios 
Marės: Rusteikaitė, Šilienė, Be

A.
PETRAS

PAŠVENSKA3
mirė rūgs. 18, 1930 m. 8 vai. 
ryt 47 metų amžiaus. Kilo ift 
Vilniaus Red., Trakų Apskri
čio Semeliškių Parap. Lr tnies- 
Vello. ASinerikoJe išgyveno 28 
metus.

Paliko dideliame nulludimtf 
moterį Marijonų 2 aunua An
taną ir Benediktą, 2 dukteris 
Petroaelę lr Marcele. 2 broliu 
Pranciikus lr Kaslmierą Ir 
broliene, aeecrj Oną, Lietuvoj 
seserį Uršulę, pusbroli Stanis
lovą A. s. Petras mirė po sun
kios ir Ilgos ilgos iv. Kotrlnos 
ligoninėj.

Kūnas pašarvotas 4021 Ij 
Northcote avė., E. Chicago, I1 
Ind. Laidotuvės įvyks Šiandie IĮ 
rugsėjo 22 d. Ii namų 9 vai. S 
buri atlydėtas 1 šv. Prancllkaus 11 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulla- I 
gros pamaldos už velionio (dalą. I 
Po pamaldų bus nulydėtas J I 
Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus I 
gimines, draugus lr pažįstamus I 
dalyvauti iiose laidotuvėsa J

Nuliūdę: I
MbtorK Talkai, Broliai, 

Brolienė lr Ciklinės

pelno. Tų ratų laimę daugiau-
____  šia mėgino svetimtaučiai. Rei
liausįeienė, L. Paliulienė, A. kia už tai ir jiems ištarti pa- 
Jucienė, K. Jonelienė ir A. dėkos žodis.
Mickevičienė. Atsirado nema

> ža geraširdžių aukotojų, ku- ir jaunimų įtraukti į naudin- 
rie tinkamai bazarų parėmė, gus parapijai lošimus. “Bali 
Iš viso Akad. Rėmėjos su au-'game“ per visus vakarus tū
bomis padarė gryno pelno J rikiavo savo mėgėjų. Dirbo: 

'$533.73. Graži parapijai do- K. Meškauskaitė, L. Meškaus- 
• vana! Ačiū joms už šaunių j kas, J. Dambrauskaitė, O. Ši- 
ipagelbų. I liūtė, I. Abramavičiutė, K. Gri

1 Įdomus yra lošimas “bin- 'niutė. Viso įėjo (gross income, 
go“, arba “corn game”. Pa- t. y. neatmokėjus išleistų daile 
įlinkta tinkamos ir įvairios!tų) $290.51. Labai ačiū, jau- 
! dovanos, darbininkams gi sa-įnime, už sugebėjimų patrauk
to darbų stropiai ir gyvauti savo draugus.
(dirbant, publika tuo lošimu' Prie “dolls” dirbo alumnie- 
labai interesavosi. Dirbo šiepės: E. Tumonytė, M. Abran 
asmens: p. Venckai, J. Janu-' mavičiutė, O. Puodžiukaitė. 
šauskas, Theresa Vinska, M.'Gross income $127.58.
Povilonis, A. Petrauskaitė, 
Mrs. Tliomas, A. Draugelytė,
padėjo Petreikis, . Vaitkus, j Tumonytė, Norvainaitė. Gross 
Tiškevičius. Visų įeigų buvo'income $115.45. Ačiū joms už 
(gross income) $339.45. Labai / =r—=r.. i? —, , : s
ačiū uoliems darbininkams ADVOKATAIuž ištvermingų pasišventimų.

K. Račkauskas su gerai pa- 
gelbininkais: S. Rakausku, A. 

i Valevičių, J. Dargiu ir A. Če- 
pulioniu prie nuostabaus rato 
savo judrumu, gyvumu ir pa
tarnavimu “with smile“, į- 
vairiomis kelionėmis į De- 
troit, New York sudarė gryno 
pelno $550.90. Tai tikri darbo 
žinovai! Ačiū jiems. Kitas 
panašios rųšies ratas “six ar- 
rows“ padarė $349.85. Prie 
tų ratų, kaip matote, pada-

PILNAS EGZAMINAS 

$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pa* 

tikrų specialistų ne pas kokj nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skaudų bet pasakys pats, 
po pilno lšegsaminavlmo. Jus sutau
pysit laikų lr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — 8cope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatus lr vi
siškos bakteriologiSkas’ egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, lr jeigu at paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat auo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, Širdies, reumatlsmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokių užsisenėjuslų. Iš
kerėjusių, chroniškų ligų, knrj ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pa* 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1»1(
20 W. JACKSON BLVD.

Arti SUte Gatvės
Ofiso - Valandos: Nuo lt ryto lk( 
L po pietų. Vakarais nuo B iki f 

Nodėlioml* nuo lt ryto Ud 1 
no olėtų

JOANA
KASMAUSKIENfc

mirė rūgs. 12, 1930 m., 7:25 
vai. vak. 56 metų amžiaus. Ki
lo U Tauragės Apskričio, Pa
gramančio Parap. šak ričių Kai
mo. Amerikoje Išgyvenę 20 
metų su vlrium.

Paliko dideliame nubudime 
3 sūnūs Jurgi, Povilų ir Petrų, 
dukterĮ Marijonų, marčių Pet
ronėlę, žentų Povilų Remeiki ir 
gimines. A. a. Joana buvo Tre
tininkų dr-jos narė.

Kūnas pašarvotas 1618 80.
49 Ct. Cicero, Iii. Laidotuvės J- 
vyks l'tarninke, rugsėjo 28. I* 
namų 8 vai. bus atlydėtas 1 Sv. 
Antano bažnyčių kurioj iVyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų Po pamaldų bus nu
lydėta | flv KasitnJero kaplnea

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti iiose laidotuvėse.

Nubudę:
Valkai Marti, testas ir <-tonines
Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudetkla Tinto 1741

ryta iš viso $900.75 gryno pastangas ir darbą žmones

Bazaro ruošėjams pasisekė tė. Gross income $75.30.
Prie “grocery“: R. Urbo

nas, Vaitkus, Petreikis, Čes

Prie blanketų dirbo: p. Ge
nienė, S. Stočkauskaitė, A.

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 No. La Šalie St. Rm. 1431 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak. 
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ.

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

(ISskiriant seredos)

A, A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-5

-Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET - 

Tel. Vlctory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedštlo lr’1*-' 

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117 
Telephone Randolph 6717

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name; > iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN IUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Ganai 2552

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

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 918 

Tel. Franklin (177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Sulįsta*

52 East 107-th Street 
Kampas Mtchlgan Ava 

Tel. Pullman (950
Neo 8 iki t vak. Ir Suhatomte

Ralslnę m© Family

nuo šalčio apsaugoti.

Prie “silverware dirbo: K.
Butkus, T. Koncevičiutė, J. 
Stočkiutė ir N. Bumblauskaii-

nauskas. Gryno pelno: $59.09. 
Ypatingai gyvas buvo paskik- 
tinis vakaras. Ačiū.

Prie gyvų ančių dirbo J.

The Peoples Furniture Co
IR

Dienraštis “Draugas”

lfnnsdntbeonfųrBasliui*, ihųt ųarraioouMnnnsve been movatt*

Lietuviu Valanda
WHFC Radio Stoties

Kiekvienų

Pirmadienio
/

Vakarę

Tarp 7-8 Valandos

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

1) Art. Juozas Babravičius
2) P-ni Marijona Čižauskienė
3) A. Leonora Nemčauskaite
4) Muz. Jonas Čižauskas
5) Komp. Antanas Pocius
6) Kalbės Adv. J. Borden

' 7) “Prof.” Kampininko Minutėle
8) Kitokie Įvairumai 
šiuos Radio Koncertus Ruošia:

TIONAl CAUTOflt CONĄJ

umtvaout"
-7 AX<W»NS? t---- 1

Žukauskas, jam padėjo K. 
Grinius. Antys gan interesa
vo žmones ir gryno pelno liko 
$93.28.

Prie merry-go-round dirbo 
Kučinskaitė ir Pilipavičiutė; 
prie ferries wheel — ĮCernytė 
ir kitos.

Prie bazaro pasisekimo 
daug prisidėjo radio išlaimė- 
jiinas. Už radio tikietus aukų 
sudėtai $535.20. Radio su ti-

kietų spausdinimo išlaidomis 
atsiėjo $182.60. Gryno pelno 
liko $352.60. Labai ačiū gerb. 
parapijonams, kurie pasisten
gėte tikietus su aukomis su
grąžinti ir paįvairinti bazarų. 
Kaikurie net daug jų parda
vė: p. Lauraitienė — 15 kny
gučių, Mazrimienė — 5 kny
gutės, p. Uselienė — 5. Radio 
išlaimėjo A. Vaičiūnas, 10730 
Forest Avė. Laimingas nume

ris buvo 4069. Gavo Majestic 
su phonograplie. Laimingi 
žmonės!

Žymesnių aukų pinigais 
suteikė šie žmonės: H. Smitli 
and Co. (įvairių paskolų ir 
gold bond įstaiga) $50.00, p. 
J. Juodeikis graborius $25.00, 
p. Sudentas $10.00, J. Kruša 
ir Belinis po $5.00. Labai 
jiems ačiū.

(Tąsa 6-ųjam pusi )

šou s<mc» ir;
\JT ftCUSVE M& 
(HP.H, VUC CEHTA. 
kO OMC TOUCHoioB 
do<w »r, we oio

PTshėf>M

J
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GRABORIAI: ĮSIGYK ATMINČIAI VYTAUTO JUBILIEJINĮ MEDALĮ DAKTARAI:
Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA S. M. SKUDAS
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roeeevelt 7582

C H I C A G O J E
40 V AL. ATLAIDAI.

Telefonas Grovehlll 8262

DR. A, G. RAKAUSKAS
CHIRURGASkunigų choras pritarė, art. J. 2433 ^UARętJETTE BOAD 

Kudirkos choras tęsė kitus

DR. J. J. KOWARSK1S
Gydytojas ir Chirurgas

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. D. LACHAWIGZ
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopiglau-
sla. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 West 23rd Place 

Chicago, Illinois 
SKYRIUS

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

J. LuIeviČiui
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
sies S. Halsted 
S t, Chicago, III.

Tel. Victory liti

I. J. Z O L P
GR ABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46 th St.

J. F. RADZIUS
Kampas 46th Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5203 - 8413

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 
CHSCAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau- 
Eiau prie grabų 18- 
dirbystės.

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

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži 
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE
■— fcsb.i'SS . ........... ..

Brighton Park. — Rugsėjo 
14, 15 ir 17 d. Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. - 
giesmes punktus. P. Legaudo S Ir t Iki 9 vai. vakara 

vedamai, mokyklos vaikų be- Seredomis nuo S — 12 vai. ryto. 

nas procesijoje tarpais grojo Nedėliomls pagal sutartį.

buvo metiniai 40 vai. atlaidai, pučiamais instrumentais.
Oras pasilaikė labai palan- į Draugijų nariai: Nekalto 

kus, parapijonys ir svečiai iš Prasidėjimo moterų ir niergai- 
kitų kolonijų gausiai naudojo-7‘ių, taipgi Apaštalystės Mal
si Dievo malonėmis. dos nešė savo vėliavas. Tar-

Į pagelbą ^klebonui kun. A.1 nautojų draugija savo leiupo- 
Briškai buvo atvykę veik mis švietė kelią, mažesnės ir 
visi gerb. lietuviai kunigai iš didesnės mokyklos mergelės
Cliicagos ir apielinkių. barstė gėles ir su žvakėmis

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Weatern Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2868 So. Leavltt St 
Tel. Canal 2330

Valandas: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 
Nedėlloj pagal susitaršau*

Ofiso Tel. Virgtnla 0036
Rezidencijos: Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 Iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėliotais nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.

Vai.; nuo 8:30 iki 9:30 vkk.
Rytais ir vakarais Įspudin- • rankose, baltais rūbais nak- _________________

gus pamokslus sakė šie pa-' ties tamsumoj atviram ore, po Rez. Tei. Midway &611

mokslininkai: kun. J. Klioris, žvaigždėtu dangum darė di-

Telefonas Bculevard 1939

Dr. Si A. Brenza

Nuliūdimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu si m pa t Iš- MartinkllS, P, 
kai. mandagiai, gerai Ir pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS

710

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc. 

Koplyčia Dykai
WEST 18th STREFT

J. Čužauskas, J. Svirskas, A.
Gasiunas.

Iš ekstra surinktų aukų bu
vo perkamos gėlės ir kitokie 
papuošalai, kuriais sesutės 
gražiai papuošė « altorius tai 
iškilmei.

Artistas J. Kudirka su sa-
vo gerai išlavintu choru gra-

delį įspūdį.
Varpai savo gaudimu tą įs

pūdį didino.
Per atlaidus apie 2,500 žmo

nių priėjo prie Šv. Komuni
jos, sustiprindami save dva
sioje.

Labai malonu matyti, kad

DR. R. C. CUPLER

Canal 3161

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenne

Tel. Boulevard 9277' • . 4. »..... ■■■■■■,   ...............—■

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. 'Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: rruo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki

9:30 vakare .
4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Tel. Victory 6892 
Rezidencijos Tel. Drenai 9111

DR. A.
Republic 8466

RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo maigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Wilmette 195 arba 
Canal 1718

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllais 
Ir Ketvertais vakare

DR.A.A.ROTH
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomls ir seredomis tik 

iškaino susitarus

Tel Wentworth 3000
Rea. Tel Stewart 8191

DR. H. RARTON
Gydytojas ir Chirurgas

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų Ilgų

Ofisas 8102 So. Halsted St 
Kampas 81 Street 

VALANDOS: 1—8 po plet, 7-8 vak. 

Nedėliomls Ir šventadieniais 10-12

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 6798

lietuviai, gyvendami įvairių į 

žiai išpildė muzikadę iškilmių i tautll tikybų mišinyje pasi-
dalį. Be to, pasikviesdamas I į įeka tvirtais nariais savo Mo-
savo draugus vargonininkus j tįnos — Katalikų Bažnyčios. 6558 SO. nAHSTED STREET 
paskutiniam vakarui padarė iIr ne tik tgvai) bet tą gražlJ '
iškilmės da didingesnes. j paVyZ(jį įspaudžia ir savo vai-

Atlaidų užbaigime buvo su
daryta milžiniška ir įspūdin
ga procesija lauko pusėje. Jo 
M. prelatas AL Krušas su 
sista, susidedančia iš gerb. 
kleb. H. Vaičiūno ir kun. A. 
Linkaus lydėjo Šv. Sakramen
tų po baldakimu. Celebrantui 
užgiedojus “Garbė ir šlovė”

6 U U V j v A-U

keliuose.
Namiškis.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
OHCAGOS PAŠTE

517
518
528

Gasmontas Jonas 
Gerlikas Juozas 
Kamar&fiskis K.

AR ŽINOTE, KAD

Val.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

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

Tel. Kenvrood 5107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 lai 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
DR. A. J. JAVOIŠ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laural- 
čla — viršuj Belskio-Rakščla aptie
kos) *o nr. >428 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo i ild 4 *o plet. Tel. 
Prospect 1980.

Benas ofisas toj pačioj vietoj: 
4001 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
8 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Res. 6641 8. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1988. Nedėtomis tik 
tartį.

Vai.: 2 Iki 5 po pietų. 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėliojo pagal sutartį.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Tel. Euclid 817

OFISAI:
4901 — 14 St 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-0 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Ctoeso 462. Tel. KedMe 2460-8451

DR. HARWOOD

Ofisas 2201 West ?2nd Street
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6222 

Rezidencija: 6640 So. Mapletvood 
Avenue Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v. 

Nedėlloj: 10 — 12 ryto

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofišae: 831 Ik*. Oak Park Avenue 
Prie Garfield Park “L”

Vai.: 9—10 ryt., 6—8 v. v. 
Išskiriant seredos, ned. 10-11

Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai 
atvažiuoja ir vlsiefns čempionams 
per nosis duoda.

Taip ir T. A. Ik tonikas visiems 
seniems tonikams duoda Ir apgali.

T. A. D. dar tik keltų metų senu
mo, o jau turi tūkstančius vartoto
jų ir nuo jų padėkavonlų. T. A. D. 
būdamas vienoj formoj, gydo daug 
ligų. Reikalaukit iš savo aptiekos ar
ba lšdirbystėa

T. A. D. PRODUCTS 
8188 So. Halsted St Chicago, MM.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
TeL Cicero 2888

Nedėliomls
Susitarus

Tel. Hemlock 8790 
Rez. Tel. Prospect

DR.B.ARON
06 Iš

Tol. Canal 0257 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 
įsai bouth halsted bt.

Ofiso ir Res. Boulevard 6911

DR. A. J. BERTASN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6156 Bouth Kedsie
Res. 6622 So. Whipplo 

Vai. 2-4, 1-9 v. v. Išskiriant Ket.

Rezidencija 6600 So. Artealan Ava 
Valandos 11 ryto iki t po pietų 

6 Iki 8:80 vakare

DR. CHARLES SEGAL

Ambulance Patarnavimas

JOHN SMETANA, 0. D.
K

'//

#•

OPTOMETRISTAS
Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE

8464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki • po 

plotų Ir I Iki 8 vai. vakare 
Rea 8201 8. WALLACE STREET DENTISTAI

AKIŲ GYDYTOJAI:
Tel. Boulevard 7042

DR. VAITUSH, 0. P. D. DR. G. Z. YEZEUS

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECUALISTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 

ryto nno 10—12 nuo 2—4 paVai
pietų: 7—2:10 vakaro 
Nedėliomls 19 Iki 12

Telef, Midway 2880

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą.

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagoš lietuvių.
Eudeikio graborių Įstaiga išdirba Įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus 
aprengimui mirusiųjų.

Nubudimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą. ' -

ĮPlatt Bldg^ kamp. 18 St. 2 aukštas 
. Pastebėklt mano Iškabas 

j Vai. 9:30 ryt iki 4:90 vak. Seredo- 
mls 9:30 iki 12 v. Nedėliomls nėr

skirtų valandų. Room 8
Phone Canal ŠR2S

DENTIST AS
1545 WEST 47 STREET

šalę Deposttors State Bank skersai 
Peoples National Bank arti 

Ashland Avenue

Tel. Boulevardl 1401

DR. V. A. ŠIMKUS
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Tel. Canal 6222

Gydytojas. Chirurgas Ir Akušeris

3343 S. HALSTED STREET

J. F. Eudeikis Komp.
A. I A.

JONAS VAIČIULIS
mirė rūgs. 19, 1030 m. 3:30
vai. Tyto 45 metų otnžiaus. 
Kilo Iš Radviliškio Parap. Pl- 
lakello Kaimo.

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yarete 1741 ir 1742

SKYRIUS • 
4447 So. Fairfteld Avenue

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero
TeL Cicero 3794 

SKYRIUS

Paliko dideliame nulludlme 
moterį Barborą, dvi dukterį 
Barborą Ir Valeriją, brolį Je
ronimą ir gimines, o Lietuvoj 
hrolĮ Vladislovą.

Kūnas pašarvotas 4453 So. 
Rlchmond St. Laidotuvės įvyks 
Utamlnke rūgs. 23. Iš nan>ų S 
vai. bus atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į fiv. Kazimiero ka
pines. *.

Nuoširdžiai kvlečlufcne visus
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

3201 Aubum Avenue Tel. Boulevard 3201

Nubudę:
Moteris, Dukterys Rrolis

ir Giminė*.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Mažeika. Yards 1138.

■ - - v --a. Jh

Palengvins aklų {tempimą kuris 
esti prležastlmgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Atltąl- 
sau kreivas akis, nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą 
regystę.

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

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 
kare. Nedėliomls nuo 10 ryto 
12 po pietų.

va
iki

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LUTU V18 AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtnvi 
756 W«9t 35th St

Kampas Halsted St.
Valandos: nuo >0—4; nuo

Nedaliomis: nuo 10 iki 12.

DR. G. I. BLŪŽIS
Valandos: Nuo 2 — 4 p. 

7—9 vakare

DENTISTAS
2201 WEST 22nd STREET

(Kampas Leavltt St. >

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Boulevard 7689
Rez.

DR. A. P. KAZLAUSKIS

Gerai lietuviams žinomas per 20 
metus kaipo patyręs gydytojas, chl- 

Įrurgas Ir akušeris
1 Gydo stalgias Ir chroniškas 11- 

Hemlock 7691 gas vyrų, moterų Ir vaikų pagal nan- 
i jauslus metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
Val.: Nuo 9 ryto iki 8 vakare

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir 
nuo 6 Iki 7:20 vai. vakare.

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS „ 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

vai. vakare
Nedėliomls pagal sutartį

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Vai.:

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS 

4901 W. 14St. Cicero, III.
Virtoj National Te* Store 

Valandoms: 10 vai. ryto iki 9 vai.
Ned. susitarus

—

Tel. ofiso Canal 2110 Rez. 8o. Sbore 
2238, arba Randolpb 6800.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 3 po plertų 
Nuo 7 iki # vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dieną
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VYTAUTO DIENA CHICAGOJ SPALIO 26 D. apie 4 valaii-

CHICAGO J E
ŽINGSNIS PIRMYN.

Brighton Park. — Nekalto 
Prasidėjimo parapija per visą 
savo gyvavimą žengė ir tebe
žengia pirmyn visose srityse.

Štai, kad ir šįmet. Da me
tai neužsibaigė, bet per. 9 
mėnesius parapijos skolų at
mokėta $15,000.00. Tai graži 
pažanga, tai milžiniškas žing
snis pirmyn.

Didelius ir naudingus daly
kus galima atlikti tik tada, 
kada visi parapijos vadų su
manymai yra visuomenės re
miami. Todėl ir matome Bri
ghton Parke turint gražias

diena po piet 
dų bažnyčioje.

X J. E. Vyskupo Sheil atsi
lankymas Aušros Vartų bažny 
cioje 5 spalių supuola su baž
nyčios pamatų įkosimo metine 
diena 1906 m.

gražias išleistuves.
Lai Dievas padeda jaunutei

burbtelėjo nemalonaus. Tada 
janitorius, nieko daugiau ne-

aspirantei ištesėti kilniame pa- laukdams, ir priglaudė savo

giama mokėti. Jos liko jau 
nebedaug, bet šį kartų dar ne
noriu pranešti kiek.

Tik parapijiečiai, dirbkime 
sujungtomis jėgomis, kad ne- X Išduodant atskaitų iš A. 
nžilgo būtų galima visai sko- A. D. metiniam piknikui au
lų likviduoti. kotojų, nepažymėta dovana p.

Reminms parapijos reikalų K. Šimkienės, kuri davė 100 
reiškia rėmimų mūsų tautos s varų bulvių. Šiuomi ačiuoja'- 
ir tikybos tvirtovių. jme gerb. geradarei ir tikimės,

Bažnyčia ir mokykla yra kad ji nenustos rėmusi šv. 
mūsų dvasios gaivintojos. Kazimiero Vienuolyno.

Namiškis. X P-Iė P. Nevardauskaitė,

BRIDGEPORT NAUJIENOS.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Šių savaitę besiruošian
tiems Sutvirtimo akramentų 

parapijos įstaigas, o skola bai- priimti pamokinimas bus kas

Radio Tūbos

1 M. S. kps. narys, išvyko 
Lietuvon, rūgs. 19 d. Plauks 

'per okeanų laivu “Bremen”.
Laimingos kelionės p-lei 

Paulinai.
X Jauna dukrytė Emilija, 

musų gerosios A. R. D. 2 sk. 
rėmėjos p-nios E. Ežerskienės, 
išvyko šv. Kazimiero Vienuo- 
lynan, įstojo kaipo kandidatė 
į Seserų Kongregacijų. Poni 
E. Martinkienė surengė jai

LIETUVIAI AMERIKOJE

siryžime.
X P-ni B. Bitautienė, M. S. 

1 kps. ižd., su duktė Stella 
grįžo iš atostogų, labai paten
kinta “automobile tour” ir

lietuviškų kumštį prie redak
toriaus ausies.

Janitorius turėjo būti iš dar 
bo paliuosuotas, bet, gavęs vė
jo nuo savo boso, pasiliko dar

gražumu garsiųjų “Wisconsin ,be. Dabar kiti darbininkai tų

ROSELAND, 1LL.

Delis”, bei kitomis įdomiomis 
vietomis.z

X Visas Bridgeport laukia 
p. E. Rakauskienės koncerto, 
kurs įvyks spalių 19 d. Liet. 
Auditorium. Tikietai platina
mi žaibo greitumu. Ir nenuos
tabu. '

Poni Elena Rakauskienė tait
chicagiečių “darling” — my
lima dainininkė.

X Ponų T. ir O. Aleliunų 
sūnelis Lietuvoje įstojo Tėvų 
Jėzuitų Gimnazijon, šauniai 
jon prisirengęs per vasarų 
Kaune.

Gi duktė p-15 Lucija skina 
sau laurus meno pasaulyje. 
Jinai klasiškai šokikė. Dabar 
lanko “Central States”, o vė
liau rudeny yra užangažuota1 
New Yorkan. Ponai Aleliunai 
pavyzdingi tėvai — lavina 
vaikų įgimtus gabumus ir drą
sina vis aukštyn siekti moks
lo.

Rap.

lietuvį vadina lietuvišku par
tizanu.

Ašis.

IŠ LIETUVOS ATVAŽIAVĘ 
ŽMONĖS.

Švedų Amerikos Linijos 
gražiuoju laivu “Kunglis- 
holm”, rugsėjo 7 dienų atvy
ko į Ameriką šie lietuviai:

Alšauskienė Amilija į New 
Yorkų, Atkočiūnas Jurgis j 
Arlington, N. J., Abakanavi- 
Čius Mikas į University of 
Detroit, Matulevičienė Rožė į 
Ansonia, Conn., Simanavičie- 
nė Amilija į Brooklyn, N. Y.,

Valančius Jonas į Detroit, 
Mich., Valontienė Ona į De
troit, Mieli.

Rugsėjo 15 d., Švedų Ameri
kos Linijos laivu “Drottning- 
liolm” atvyksta į Ameriką šie 
lietuviai:

Teklė Šalkevičienė į Cliica- 
go, Robertas Srnukas į Pliila- 
delpliia, Pa., Antonette Du- 
kauskaitė į Cleveland, O., Jo
nas Junusevičia į AVorcester, 
Mass.

Į Halifax, Canada.-

Samuelis Marksonas į Win- 
nipeg, Meisha Balkosackis į 
Amprior, Ont., Cliaja Maler 
į Montreal.

Rap.

rodoma “Love in the Rougli” 
Yra tai golfo komedija. Da
lyvauja garsūs artistai.

Oriental Teatre rodoma 
“The Sea-God,” dalyvauja 
Richard Arlen.

Roosevelt Teatre rodoma 
“Jo'ifrney’s End,“ labai įs
pūdinga drama.

McVickers Teatre rodoma 
“The Spoilers,” dalyvauja 
Gary Cooper.

United Artistą Teatre da
bar eina “What n Widore,” 
dalyvauja Gloria Stvanson.

TEATRUOSE

Chicagos Teatre šiuo tarpu

/ — ■- A
Peoples Krautuvėse Rasite Geriausių 

Isdirbyščių Radio Tukų Kaip tai:

R. C. A. RADIOTRANUS 
CUNNINGHAM TŪBOS 

MAJESTię TŪBOS 

ARTHURA TŪBOS
PHILCO TŪBOS X >

(Tąsa nuo 4 pusi).
Užmokėjus už įvairius daik- 

’tus, kurie išėjo prie com ga- 
me, bąli game, dolls, silvervva- 
re ir padengus kitas išlaidas 
gryno pelno liko $2,509.26. 

It Graži parapijai pagelbal To
dėl da kartų dėkoju komite
tams, Akad. Rėmėjoms, ki
tiems darbininkams ir darbi
ninkėms, rėmėjams, svečiams, 
biznieriams (nors nevisi atsi
lankė) už paramų ir darbų. 
Taipgi vargon. S. Rakauskui, 
kler. S. Joneliui ir kler. V. 
Tikuišiui už darbų ir sirgn’iu 
nupentavimų ir suruošimų po
ra kartų “car parade” po Ro- 
selandų ir apielinkes. Praeivių 
akis patraukius paradas daug \

REDAKTORIUS GAVO 
MUŠTI.

Viename Chicagos cLidelio 
amerikoniško laikraščio re
dakcijoj dirbo lietuvis janito- 
ris. Tame laikrašty nesenai 
tilpo neteisinga "žinių apie Lie
tuvą. Kalbamą* lietuvis, pa
sitaikius progai, pasiklausė 

redaktoriaus, kur gavo tokių 
neteisingų žinių apie jo tėvy
nę. Žinoma, redaktoriui toks' 
janitoriaus klausimas nepati
ko ir jis kaž kų janitoriui

AUTOMOBILIAI

DEŠOTO IR PLYMOUTH

REIKALINGA
senyva, moteris prie namų dar
bo, ir 3 vaikus prižiūrėti ant 
vietos. Kambarys ir valgis.

8319 So. Paulina St.
CHICAGO, ILL.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųSles 
Ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALIZET 
PRODUCTS 

Olselis šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių. 

4444 SO. PAULINA STREET 
TeL Boulevard 1389

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas

A

Tunljlų Ir taisau players Ir repro- 
dueing planus. Darbų atteku atsa
kančiai Ir pigiai. Važiuoju i bile ku
rt* miesto dal).

WM. KANAPACKAS
6522 So. Rockwell St.

Tel. RepubUc 8305

A. ALESAUSKAS 

MOTOR EKPRESS

Mes permufuojame-perveža-

Užiaikau visokių 
su kalnių ir sido- 
orinlų daiktų, v4- 
llausios mados ra
lio, pianų rolių, me pianus, forničius ir kito- 

lų ir t t r 1rekordų
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 83rd St. Chic&go.
Telefonas HEMLOCK 8380

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius Darnus prieinama 
kaina.

7217 S. CAUFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 8588

Phone Virginia 20M 
JOSEPff VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktoriai 

<556 So. Rockwell Street

Telef. Republic 8398
D. GRICIUS

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prielnamlauslos.

2452 WEST 69th STREET

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių par 
darom mūrinius, apmnrinam 
medinį nšmų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7674

kius dalykus.
Taipgi parduodame anglis

geriausios rųšies už prieina
miausių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099 

Mes pervežame daiktus ir į
kitus miestus.

I I B E N D A V IM U I

Rendon 3534 Huron, 5 kamb. sau
lės pari., kamp. 5t B., gera transp., 
naujai iSt. Rendos |52. Norint gar. 
Tel. Van Buren 9093.

Rendon — 1704 W. 22 St. mod. 6 
kamb., pečius, 225. Sav. 1922 So. 
Central Pk. avė. Lawndale 7353.

Jei setas neveikia gerai, tai kreipkitės į musų ra
dio patarnavimo skyrių, kame suteiksime patarimą 
veltui, ir patarnavimą už mažą atlyginimą, per mu
sų patyrusius radio mekanikus. Atsilankykite ar
ba telefonokite Lafayette 3171, arha Hemlock 8400.

JAI DAR NETURITE RADIO SAVO
NAMUOSE tai prarandate daug svarbių ir malo
nių gyvenimo valandų. Ypatingai kuomet dabar y- 
ra duodami “Peoples” ir "Draugo” puikiausi Lie
tuvių programai per orą.

Radio Įsigyti Yra Labai Lengva
Peoples Krautuvės galėtų rasti puikius pilnai už

tikrintus elektrikinius radios pilnai įrengtus tik po:

$2500 - $4000 - $48.00
$55.00 Ir Augšciau

’ PARDUODAM ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

padėjo mūsų kamivalų pla
čiai išgarsinti ir padaryti jį 
labai pasekmingu. Ačiū jau
nuoliams už dalyvavimų pa
rade.

Knn. A. Kruša.

Rugp. 28 d. Nemune besi
maudydamas uždraustoje vie
toje prigėrė pil. Ovsejus Gav
rilovas, 31 met. amžiaus. “R.”

4177-83 Archer Avė.
Cor. Richmond Street

2536-40 W. 63 St
Near Maplewood Avė.

A. + A.

, Aniela 
Visiką vičienė

MlrB Rugsėjo 11:20 vai. vak. 
1980 m., 89 metų amžlaua

KUo I* Pasvalio Ir Biržų Ap- 
skr.. Vaikų Parap., Oudgalio 
Kaimo.

Amerikoje išgyveno 18 metų. 
Paliko dideliame nuiiudime 

dvi dukteris Elena, Necatų ir 
sūnų Petrų ir dw pusbroliu— 
Antanų, Jurgi ir dvi pusese- 
res: Bukauskienę ir Voklntie- 
nę. o Llrtuvoje 4 seseris ir du 
broliu.

Kūnas padarvotas 8819 So. 
Paulina Str.

Laidotuves {vyks Trečiadieny, 
Rūgs. 84, 1980 ii namų 8 vai. 
bos atlydėta J žv. Kryžiaus 
bažnyčių, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos ui veliones 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta { iv. Kazimiero kaplnea 

Nuoširdi t ai kviečiame visus 
rimines, draugus-ges Ir paiys- 
tamua-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Dukterys, Hunus. Pu-

Geriausios Rūšies Automobi
liai.

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės 
automobilių už labai prieina
mų kainų.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
; OAOE PARK MOTOR 

SALES
Joe Bagdonas, Savininkas 

6626-27 S. WESTERN AVĖ. 
Telefonas Prospect 5669

HUPMOBILE
| Goriausi Ir Stipriausi Automobiliai. 
| Jei Tamlsta nori pirkti Automo
bile pirmiausiai grąžome ateiti- pas 
mus ir pamatyti HUPMOBILE 1981 
modelių, kurie tikrai Tamlstaa nus- 
trttlna savo gražumu, greitumu, ir 
vis* konstrukcija. Kaina fl,195. 
f.o.b. ir auklčtau.

BALZEKAS MOTORS 
6012-14 So. Kedzie Avė.

Telef. Republic 1004

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE

Laidotuvčma patarnauja grab. 
Eudelkia Tel. Tards 1741.

Tel. Lafayette 8862 Ofisas ir Rez. 
ir 2384 4401 8. Mozart Si.

J. C. ENCHER & CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI 
Real Estate ir visokia apdrauda 

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Falrfleld

JONAS PUDZIUVELIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau *naujus namus ir pertaisau

senus. Senus namus priimu j mai
nus.

2650 West 69 Street
Telef. Hemlock 4578

Rendon 6 kambarių flatas, elek
tra, toiletas, naujai ištaisytas. Ran
das Dievo Apveizdos parap. Kreip
tis

1821 So. String Street 
2 floras

JOHN PAKEL & GO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Rez. Grovehill 1680l

F0UR LEAF CL0VER 
C0NSTRU0TI0N

Fundamentai 
Cementiniai bloksal 
Garadžiai, porčial

2 metų lakto ^Mokėjimui 
Taipgi budavojam visokiu* naujus

namus.

436 W. 45 St. Tards 2124

FLATAS RENDON
Išsirenduoja flatas 6 kamb. 

Tinkamas daktarui, advoka
tui ar kitokiam profesionalui. 
Randasi ant antrų lubų.

3327 So. Halsted St.

REAL ESTATE

Sav. 5 kamb. namas, 22,700, Įmo
kėti 2500. 3532 No. Ottawa, 7600
West ant Addison.

Arba 
2100 W. 23 St. Ganai 6065 ^Utorntft-

. 25,600 mokėsi už plytų bung., furn.
[žild. gar. Priverstas parduot. 5817 S.

Pbone Republic 4948

PETRAS GRIRAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes moliavojlme, dekoruojame Ir 
iSpoperluojam* visokius namui. 
Musų kainos labai prelnamos ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

Tel. Lafayette 6197

W. & L. ELECTRIC GO.
Not Ine.

Elektros kontraktoriai, suvedam švie
sas Ir jėgų. Elektros reikmeAos ir 
flkičlerial.

L. POMBROffSKI A 8ON 
3018 We*t 47 Street

; A. M. BUTCHASo
J Maliavų ir visokių geležinių

jei manai pirkti karų. pirmiansiųi.daiktų (hardware) krautuvė, 
ateik pas Ir persitikrink, kad i ,
pas mus rasite geriausios njiisa su- j Atliekame maliavojimo dar-
tOSESM\urtm^vaSiMivairiausių !bus iš lauko ir vidaus, taipgi 
vartotų karų už labai mažų kam*. Įplumerio, taisome elektrikas, 
BRIGHTON MOTOR SALES įdedame šilto vandens pečius

8*46.00 P. O. B.

INC.
I: Vainora*, J.

LtfayeUe MM
3962 Archer Avenue

ir tt. Kainos prieinamos. 
4414 So. Rockwell St.

Tel. Lafayette 4689

Telefonas Canal 7888

PETRAS CIBULSKIS
Moliavojimo Koatraktortas 

Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stokos.

8884 So. LEAVITT ST. CHICAGO

M. TUSZKA 

Plumbing & Heating
Kaipo lietuvis, lietuviam* patar

nausiu kuogeriausia.
4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227

MORGIČIAIrPASKOLŪS
ATMINK SAVO 

NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

S. L. FABIAN & CO.
809 Weet 35th Street

CHICAGO
TEL. BOUL. 0811 ARBA 0774 
Vteadne sutaupysi daug lAloldų

Sopos Telef. 
Hemlock 8847

Namų Telef. 
RepubUc 8488

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvi* 

KONTRAKTO RIUS 
Mono darbo* pilnai garantuota* 

Kalno* prieinamo*
2422 WEST 69th STREET

Perkam Mortgečlus ir Bonus. 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam ir IBmainom visok) 

turtų.
Padarom davernastes ir Pirkimo 
bei Pardavimo NotariallBkus rofttus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES OVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

Thomas Higgins
FLUMBERIS

Turiu patyrimų per daugel) metų. 
Darbų atliekų greitai ir pigiai. 

3218 SO. OAKLBT AVĖ. 
Telef. Canal 0410

BKOLINAM PINIGUS
Paskolas suteikiam į 24 vai. 

neimam komiso nuo 
$50 iki $300.

J. NAMON & CO.
Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Westem Avė.
Telefonas Grovehill 1038

1


