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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

LENKŲ MOKYKLOSE VIL
NIJOJ NĖRA MOKINIŲ

LENKAI STATO NAUJUS 
STULPUS

GENEVA, spal. 1. — Fran- 
cijos užsienių ministeris Bri- 
and gato iš namų pranešimų, 
kad Francijoj jam rengiama 
“pirtis” už perdidį draugavi- 
mųsi su Vokietija, kada ten 
ima kilti fašistai, atkakliau
si Francijos priešai?

Ministeris Briand tad T. 
Sųjungos suvažiavime tuojaus 
iškėlė to draugingumo su Vo
kietija klausimų. Jis ragino 
Vokietijų ir toliaus bendrai 
darbuotis taikos reikale. Vo
kietijos užsienių ministeris 
Curtius į tai jam palankiai 
atsakė. - '

Tokiu būdu Briand savo vie 
tų išnaujo kiek sustiprino.

MEXICO CITY, spal. 2. — 
Šio miesto arkivyskupas Diaz 
.užmokėjo valdžiai 250 dolerių 
baudos. Teismas arkivyskupų 
nubaudė už tikybinių įstaty
mų “peržengimų.”

Nesenai arkivyskupas vie
nam kalėjime kalinių vaikams 
suteikė Sutvirtinimo sakrame
ntų. Tos rūšies viešos apeigos 
Meksikoj draudžiamos.

PRANEŠA APIE BOLŠE
VIKŲ ŽIAURYBES

HELSINKI, spal. 1. — Iš 
šiaurinės Rusijos sunkiųjų da
rbų miškuose pabėgo liutero
nų dvasiškis Aatami Kuortti, 
kurs buvo išsiųstas dešimčiai 
metų tik dėlto, kad žmones 
mokino tikėjimo. /

VIENNA, Austrija, spal. 2.1 Jls Praneša aPie nepapras-

SUDARYTAS NAUJAS 
AUSTRIJAI KABINETAS

— Naujų Austrijos kabinetų 
sudarė Kari Vaugoin. Užsie
nių ministeriu sutiko būti bu
vusia kanclieris monsign. I. 

Seipel. Kabinetan įeina ir fa
šistų kariškosios organizaci
jos atstovai. ,

tas bolševikų žiaurybes šiau
riniuose miškuose, kur deši
mtis tūkstančių žmonių bol
ševikai kankina alkiu ir , sun
kiausiais darbais.

ITALIJA DUODA DARBO 
BEDARBIAMS

BLOGI LAIKAI KINIJOS 
KOMUNISTAMS

CANGŠA, spal. 2. — Val
džios kariuomenė atsisuko 
veikti prieš komunistų gaujas 
pietinėj Kinijoj. Atima nuo 
jų miestus ir miestelius, ku
riuos jie seniau užėmę ir api
plėšę. Komunistų gaujos gal
vatrūkčiais bėga nuo kariuo
menės.

FRANCIJA SUMAŽINUSI 
KARIUOMENĘ

GENEVA, spal. 2. — Fran
cijos užsienių ministeris Bri
and pirmu kartu iškėlė aikš
tėn, jog Francija sumažinusi 
savo nuolatinę kariuomenę 41 
nuošimčiu. Pirmiau išlaikiusi 
810,000 kareivių, gi šia-ndie 
išlaikanti 556,000.

ATSISTATYDINO EKVA
DORIO KABINETAS

QUITO, Ekvadorius, spal. 
2. — Ekvadorio respublikos 
kabinetas atsistatydino. Pre
zidentas pasilieka savo vieto-

.1 I. fcakNri 4 .

ROMA, spal. 2. — Italijos 
valdžia iškėlė daugybę viso
kių viešųjų darbų bedarbių 
pagelbai. Gavo darbo 395,849 
darbininkai. Artimoj ateity 
būsiu iškelta daugiau įvairių 
darbų<

GYVENTOJŲ SUSKAI- 
TYMAS BRITANIJOJ

Vilnius. IX-13 M. Prasidė
jus mokslo metams, lenkai mo
kytojai pradėjo savo kasmeti
nę medžioklę. Mat, jiems jų 
mokyklose trūksta Vilnijoj le
nkų vaikų, o jie norėtų savo 
mokyklose matyti ir lietuvių 
vaikus. Tuo tikslu šio mėnesio 
4 d. lenkų valdiškos mokyklos 
Čiučikuose mokytojas p. Kiau- 
lewicz (tikras kiaulė, atsipra
šant) atėjo pas Daukšių pri
vatinės “Ryto” mokyklos mo
kytojų p. Gudėnų ir stengėsi

“Mėnesienos” mokyklų mokiniai, 16 ligi 84 metų amžiaus, iš Hamilton apskrities, įkalbėti lietuvių mokytojų lei- 
iTennessee valstybės, aplankė prezidentą Hoover Baltuose Rūmuose. Atvaizduojama, ati in-čia ;r iv-ta skvriu io 

į1 mokyklon

VOKIETIJOS VALDŽIA 
IMASI SVARBIŲJŲ RE

FORMŲ į
KOVA PIKTADARIAM^ 

CHICAGOJ

Iš Alytaus praneša, kad nuo 
Druskininkų iki Gailiūnų kai
mo lenkai pastatė prie demar- 
klinijos naujus stulpus. Da
bar lenkai naujus stulpus sta
to Ucichos link. Be atskiro po
licijos leidimo prieiti prie Ne
muno arčiau tų stulpų lenkai 
neleidžia. '“R.”

SUVAŽINĖJO DARBININKĄ

Šoferis J. Karalius, važiuo
damas lengvu automobiliu, ne
toli geležinkelio stoties užva
žiavo ant einančio skersai ga- 

“Girdi,” kalbėjo, tvę darbininko Povilo Šima-
PARVYKUSIEH IŠ LIETU- <<bai^ mano mokyklų galės nausko, 30 metų vyro, ir jį

vdrnio U /ima ao t\a mielino! antro^inAin o

r' BERLYNAS, spalių 2. — 
Vokietijos kanclieris Brueni- 

tng x nuolatiniam parlamento 
(Reichstago) komitetui įdavė 
didžiai svarbias reformų pro- 

! gramas, kų svarstys susirin- 
1 kęs sesijon naujas parlamen
tas.

ji Kanclieris Bruening prezi
dento von Hindenburgo įga
liotas tujaus veikti, jei par
lamentas atmestų tuos suma- 

jnymus. Būtent, remiantis ko
nstitucijos 48-uoju straipsniu, 
jvisi sumanymai turi būt vyk
domi valdžios išsprendimu. >

i Kuone visi sumanymai lie- 
'čia Vokietijos finansus. Vi- 
jsiems valstybės tarnautojams, 
iįėmus ministerius ir parlame- 
į nto atstovus, mažinamos al- 
'igos 20 nuošimčių. Žemesnio
sios rūšies darbininkams — 6 
nuošimčiais.

i Tuo būdu norima per tre
jus metus sumažinti valstybės 
išlaidas, kas kasmetai iškelia 
didelį nepriteklių.

LONDONAS, spal. 2. — 
Paskelbta, kad Britanijoj bus 
pradėtas gyventojų surašy
mas (suskaitymas) ateinantį 
sekmadienį, kas atliekama kas 
dešimti metai.

11 KAREIVIŲ ŽUVO, 14 
SUŽEISTA

SALONIKA, spalių 2. — 
Guevgueli, Jugoslavijoj, Su
sprogo amunicijos krovinys 
Žuvo 11 jugoslavų karininkų 
ir kareivių. 14 kitų sužeista.

GRĄŽINO WEIHAWE1
NANKING, spal. 2. — Po 

trisdešimts metų valdymo bri 
tai atgal Kinijai grąžino Wei- 
hawei kraštų.

. :.r .. u.. . -........-L-.——

19 METŲ MERGAITĖ 
PERPLAUKĖ PERLAJĄ

Šalies valdžia ir 'Illinois ir 
Wisconsin valstybių teismai 
bendromis jėgomis suremia 
Chicagos piktadarius tikslu 
juos išnaikinti.

VOS SIUNČIA SVEI- r . . , .licininkų reikalaujama tiktai 
pradžios mokyklos liūdymo).

Vakar ii Lietuvos i Chica- 'R Gudėnui J414*’

go laimingai gryžo.- kun. A. * Tali«> Wasė P'**’4’™’ 
Baltutis, Marąuette Parko lie- ir išvažia™- Šio mėn. 6 d. su- 
tuvių klebonas, kun. J. Pai- teukii tu0 reikalu ir Iš
kauskas, Tėvas Augustinas, kartoi° tnos Pafius reikalavi-
Sesuo M. Ignatia, S. Baliekas mus’ taHau tėvai 
su žmona ir sūnumi, O. Senu- Sia0B reikalavimus ataatė.

KINIMŲ

Kovos padėtis y r A^tbkia:^'dviem sūnais it-'M?
Jack Guzik paliuosuotas po 

-60,000 dolerių parankos. Jį 
suėmė pirmiausia federaliai 
agentai, paskiau areštavo Chi- 
icagos policija.

D. Stanton yra kalėjime. Jo 
reikalauja Wisconsino polici
ja už Zūtos nužudymų, 

i Red Barker ir Jack White 
taippat dar nepaliuosuotu.

T. Druggan yra ligoninėj. 
Federalis teisėjas parėdė iš
tirti, ar jis tikrai tiek serga, 
kad negali būt pristatytas tei-

Radavičius.
Parvykusieji sveikina Ame

rikos lietuvius. Gerb. kun. Ba
ltutis sako, kad kelionė laivu 
“Ile de France” buvo sėk
minga ir smagi.

Nepaprastas afrikenas

sman. i > H

būti policininkais” (nes iš po- mirtinai suvažinėjo, Šoferis 
traukiamas Į teismų. “R.”

KLAIPĖDOS DELEGA
CIJA j MASKVĄ

Ss- - — R.’

Autobuso katas
trofa

Klaipėdos miško pramonin
kų delegacija su p. E. Galva
nausku pryšaky, susidedanti 
iš lentpiūvininkų p.p. Ehme- 
ro, Elbergo, Taurage, Nafta-

— 7H0 ir bankininko p. $achso iš
vyko į Maskvų tęsti derybų 

su “Eksportlies,” kurios 
prieš mėnesį laiko buvo už-

Plente tarp Kauno ir Gar- megztos Lietuvoj, dėl rusų
miško importo 
Klaipėdoj.

ir apdirbimo 
E.-

LONDONAS, spal. 1. — A- 
ngliškų perlajų iš Francijos 
į Angliju perplaukė Peggy 
Duncan, 19 m. mergaitė, ka
talikė, atvykusi Čia tam tiks- 

Įlui iš Pietų*^Afrikos. Plaukti
ėmė 16 valandų ir 17 minučių. ,

“Nepaprastas” pasižy
mėjimas

Anų dienų praeinant šalę 
Michigan ežero T. Loach į sa
vo jaunų žmonų atsiliepė; 
“Gali sveika įšokti ežeran!”

Žmona jo paklausė. Loach 
tuojaus puolės į vandenį ir 
jų išgelbėjo. Jis areštuotas.

Teisėjas jį paliuosavo nuo 
atsakomybės pažymėdamas, 
kad liepti žmonai šokti eže
ran ir jų išgelbėti, tai nepa
prastas įvykis.

MIRĖ BAVARIJOS 
KUNIGAIKŠTIS

Upėje lavonas

Nežinomo vienarankio žmo
gaus lavonas, apie 40 m. am
žiaus, rastas Chicagos upėje

MUNICHAS, spal. 1. — Mi-ities 18 Jo kaukuolė 8U' 
------- • • , •...... T ' triuškinta.rė Bavarijos kunigaikštis Le

opoldas. Karo metu jis va
dovavo vokiečių jėgoms ryti
niam fronte.

APIPLĖŠTA BANKA

. Atrasta pasmaugta

' Victoria viešbūty, 222 So.
Halsted g., vienam kambary 
rasta pasmaugta Mrs. Echo 
Sazton, 28 m.

MATTESON, UI., spal. 2.
— Keturi plėšikai apiplėšė L Chicago policija ir gaisri; 
vietos bankų. Pagrobė apie minkai šiandie apturi algas už
3,000 dolerių. antrųjų rugsėjo pusę.

liavos plentų valdybos lengva
sis automobilis susidūrė su 
autobusu Nr. 11. Autobusas, 
pavažiavęs 12 metrų, nuvirto 

Per Chicagų traukiniu į Ka- į griovį su 14 žmonių. Virs-
lifornijų pravažiavo nepapra- tant visi važiavusieji buvo su- 
sto sunkumo žmogus. Jis vyk- |žeistL Lengvosios mašinos kę
sta darbuotis kratomuose vai- leiviaį nenukentėjo.
z<^uose- !i Autobuso šoferis J. Tara-

Tai Catawan iš Britų valdo- gevičius, kuris buvo daugiau- 
mos rytinės Afrikos kolonijos. sįa Sūžeistas, Kauno ligoninėj
Jis švėna 692 svaru. Antįkart mirė. Kiti sužeistieji iš ligo- 
suvalgo 12 svarų ryžių, vienų ninės paleisti namo. Jų dau- 
žuvį ir paskiau išgeria dvi gumas yra iš Marijampolės 
kvortas vandens. Jo avalinės Ištyrus dalykų, paaiškėjo, kad 
yra 22 numerio. katastrofa įvyko dėl kaltės

------------------- autobuso šoferio, kuris jau
F. ROOSEVELT NUSKIR- mirė “R’

TAS KANDIDATU Į ____________
ORLAIVIO KATASTROFA

SYRACUSE, N. Y., spal. 
2. — New Yorko valstybės de
mokratų partijos suvažiavime 
šiandieninis gubernatorius F. 
Roosevelt išnaujo nuskirtas 
kandidatu į gubernatorius.

ĮGIJO NEPAPRASTO 
ĮSPŪDŽIO

OBERAMMERGAU, Ba
varija, spal. 1. — Čia lankėsi 
Amerikos milionierius H. Ford 
su žmona. Matė Viešpaties 
Kančios vaidinimų. Paskiau 
jis pareiškė, kad tas vaidini
mas į jį padarė daug nepa
prasto įspūdžio. Labai pati
ko. / * ' •

ATVYKO FRANCIJOS 
GENEROLAS

NEW YORK, spal. 2. - 
Atvyko Francijos generolas 

Rugsėjo 12 dienų apie 12 Gouraud dalyvauti Amerikos 
vai. orlaivis lėkdamas per Ka- Legiono suvažiavime, kas į- 
zlų Rūdos Miškų Urėdijos mi- vyks ateinančių savaitę Bos- 
škus sugeda lėktuvo motoras tone<
ir nukrito Velniakalnio giri- ____________
ninko pasodoje. Lakūnai liko WASHINGTON, spal. 1. — 
gyvi, tik lengvai sūžeisti. d. W. Morrow atsistatydino 

Patikrinę žinių gavom at- įg ambasadoriaus vietos Me-
GAISRAS PALIETĖ NEW 

YORKO MUZIEJŲ
ROCHESTER, N. Y., spal. i sakymų, kad tai būta privers- ksįkoj.

tino nutūpimo. Orlaivis nusi
leidžiant buvo kiek apdaužy-j CHICAGO IR APYLIN- 
tas. “R.” ,KES. — Išdalies de besi uotą;

2. — Gaisras žymiai apnaiki
no vietos Ward’o Gamtos Mo
kslo muziejų. Daugiausia nu
kentėjo geologinė ir anatomi
nė dalys. Nuostolių būsiu a- 
pie 200,000 dolerių.

CARTERSVILLE, spal. 2. 
— Kaukuotų žmonių minia už
puolė vietos kalėjimų, išvilko 
negrų W. Clark ir pakorė.

Negras išpažino, kad jis nu

žudė vietos policijos viršaitį 

Jenkins.

UŽSIDARĖ CELIULOZO 
FABRIKAS

Žinomas Klaipėdos celiulo 
zo fabrikas nuo rugsėjo 14 d 
užsidaro. Jei ateity ir dirbs, 
tai tik pačius svarbiuosius da
rbus. Užsidaryti turėjo dėl 
per didelių mokesčių ir muitų 
sunkumo. Be darbo liko 900 
darbininkų. “R.“

šilčiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.92 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.9-4 

Šveicarijos 100 frankų 19.41 
\ iki.'tijr-, LU markiu
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«M Matų — SS.SO, Trims Mėnesiams — >«.•».
■turtui — T te. Europoje — Metams |7.H, Pusei Mj»- 
tų — |4.M, Kopija ■•»c-

Bendra.darbla.ma ir korespondentams raitų nearė
te*, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tais 
tikslai paito lenkių.

Ppila Irt orius priima — nuo ll:ts iki Xt:tt vai
kasdien.

Skelbimų kalnas prisiunčiamos parelkalarua

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

nųntį kuoiškilmingįaiusia pagerbti ir tuomi 
savo tautinę dvasią sustiprinti.

Ypatinga padėtis susidarė Illinois valsty
bėj. Kada republikonų kandidatė p-ni Mc- 
Cormick, laimėjusi nominaciją keršydama 
šen. Deneen’ui dėl savo velionies vyro, pada
rė pareiškimą, kad ji laikysis to nusistaty
mo, kaip nusistatys didžiuma balsuotojų, ta
da “sausieji” fanatikai pastatė savo kandi-

F « KATALIKŲ FEDERACIJOS CENTRO.
* . J UI ■ ——RR———rw—T—e

VYTAUTAS DIDYSIS IR 
VILNIUS.

Jogailiečiams pasmaugus 
Kęstutį, Vytauto tėvą, ir pas
kandinus Berutą, Vytauto mo 
tiną, ir pačiam Vytautui vos 

datę p-nią O’Neill, kuri tikisi laimėti ir, rei- j pavyko pasprukti (nes Vytau-
kia pasakyti, jinai smarkiai darbuojasi. De

PRADŽIA DARBŲ PRIE H00VERI0 VARDU TVENKIMO 

mpr-y-r-

grobimo’ sukaktuves, atsimin
kime, kad Vytautas Didysis 
vienuoliką metų sunkiai ko
vojo iki galop Vilnių atvada
vo. Sekime jo didvyrišką pa
siryžimą ir būkime tikri, kad į 
Vilnių atgausime, tik nepa
mirškime Vilnijos lietuvių,

“DRAUGAS”
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DIENOS KLAUSIMAI

mokratų kandidatas į senatą p. H. Lewis, be 
abejo, džiaugiasi republikoųų pasidalinimu ir 
Mrs. McCormick nominacijos kampanijos iš
laidų tyrinėjimu, kurį cįarė senato specialiai 
paskirta komisija. Tačiau, kieno naudai išeis 
rinkimai, sunku dar kol kas pasakyti. Kaip 
skaitlingai lietuviai šiame rinkimų “sporte” 
dalyvaus, irgi dar negalima pasakyti. Mat, 
neturime nei vieųo lietuvio kandidato, kas 
labiau mus sudomintų politika. O vis gi dėl 
to joje dalyvauti mums reikia. n

tą išgelbėjo jo tarnaitė, kuri šelpkime juos, kaip moraliai, 
sąyo gyvybe tai atmokėjo) taip ir materialiai, 
pas savo švogerį, bet, nega Kadangi Vytautas Didysis, 
vęs tinkamos pagalbos, turėjo tapęs kataliku, apkrikštijo ir 
bėgti pas didžiausįus Lietų- i yisą Lietuvą ir labai daug pri
vos priešus kryžiuočius. 

Jogaila, ' matydamas, kad
neatsilaikys spaudžianųas vy- 
tautinįnkų, taikosi sų Vytau
tu įr atiduoda jahi yąldyti 
Gardiną ir Bresto žemes, bet 
Vytautas nepasitenkina tuo

'sidėjo katalikybei sustiprinti, 
tat labai gerai daroma minint 
jo mirties 500 metų sukaktu
ves, tas sukaktuves švęsti baž
nytinėmis pamaldomis.

Ketvirtadienis, Spalio 2, 1930

Vidaus Reikalų Sekretorius Wilbur oficialiai pradėjo
Į • i •į darbą prie padarymo Boulder canyon tvenkinio (dam), kuris

Su spalio mėnesiu prasideda įvairių tau
tinių ir visuomeninių darbų sezonas. Be to, 
rengiama koncertai, baliai ir kitokie pasi
linksminimai. Mes čįa norime atkreipti skaity 
tojų dėmėsi, kad ypač šių metų mėnuo turi 

/didelės reikšmės mūsų lietuvių gyvenimui. 
Ne vien turime rūpintis spalįo devintos — 

į Vilniaus dienos atatinkamų paminėjimu, bet, 
turint galvoj, kad šiemet yra Vytauto Di
džiųjų 500 metų mirties sukaktuvės ir kad jos 
pripuola spalio 27 dieną, dėl to mūsų dar
bai ir rūpesčiai šį mėnesį pasididina.

Spalio Devintoji tai liūdna ir skaudi 
Vilniaus krašto užgrobimo diena. Visos mū
sų kolonijos ją atatinkamai privalo paminėti. 
Reikalinga yra suruošti paskaitos, ar pra
kalbos apie Vilnių, nurodant jo reikšmę mūsų 
tautai ir .paųaųjinant pasiryžimą už užgrobtų 
žemių atvadavimą. Ęe Vilniaus mūsų tauta 
nenurims. Tai aišku. Mes, Amerikos lietuviai 
jo ątvadavimo reikalu daug galime padary
ti. Mes privalome Vilniaus klausimą plačiai 
kelti Amerikos spaudoje, mes turime remti 
Vilniaus lietuvius, teikti jiems medžiaginę pa
ramą ir kartu su visa tauta ne tik kalbėti ir 
nuolat dirbti už sostnės atvadavimą. Tais rei
kalais plačiai pasitarkime Vilniaus gedulos 
dienoj — spalio devintoj. ’

Daug kolonijų dar neminėjo Vytauto su
kaktuvių. Spalio mėnuo, tai geriaiusias tam 
tįkslųi laikąs, nes, kaip minėjome, Vytauto 
mirties diena yrą šio mėnesio 27 d. Nedovano
tina būtų tai kolonijai, kuri praleistų Vytam 
to Didžiojo sukaktųyių paminėjimą. Del ko 
taip, nekarta apie tai jau esame rašę. Vytau
tas savp ląiku Lietuvą buvo iškėlęs į didžiau
sią galybę. Jo pastangomis apkrikštyta Re- 
maitija, sustiprinta katalikybė vjsoje Lietu
voje. Didesnio už jį savo tautos istorijoje ne
turime. Tat, mūsų šyenta pareiga yra jo at-

LIETUVOS ŪKIMAS.
r ".4i am —

gpeųos Vaiądai Trijų Atidengimų.
Bį ■ x '

Parašė SEIRIJŲ JUOZAS.

(Tęsinys).

POLE. Ką, tai tau dar maža f... 
LIETUVA. Nesakau kad maža, bet

sesutė daug kuo mane nuskriaudei. 
POL$. (Ęuščiai.) Aš nuskriaudžiau?., 

aš, bet tu mane nuskriaudei! 
LIETUVA. O kokiu-gi tąi būdu? 
POLE. Ribos tavo nuo mano viešpa

tį lajos pusės pertoji siekia, o be to Vil
nius ne tau, bet man turėtų priklausyti.

LIETUVA. Ką?... Vilnius tau turi 

prikl ausyti?...
POLai:. Taip, taip, Vilnius man pri- 

Mauso ir priklausys.
LIETUVA. Ir kodei-gi taip?
POLE. Nes ten ne tayo, įet mąųo

yąjfcai gyvena, aš be jo negalių apsieiti,

Lietuvių Labdaringoji Sąjunga sumanė 
kitais metais suruošti “Lietuvių Dieną” va
dinamojoj Cbicagos “White City”. Matomai, 
tuo žvilgsniu norima pasekti kitas tautas — 
vokiečius, lenkus, čekus, kurie panašiose vie
tose ruošia savo “tautines dienas”. Neblo
gas tai yra dalykas. Jei kiti pajėgia savo 
dienas suruošti, dėl ko mums to nepamėginti. 
Tik reikia gerai prie to prisirengti, į tą dar
bą įtraukti vįsą mūsų visuomenę, kad ištikro 
tokią dieną būtų galima pavadinti Lietuvių 
Diena ir kad ji atneštų kuodaugiausia naudos 
mūsų labdaringiesiems reikalams rūpinti. Ge
rai, kad j^u iš anksto apie tai kalbama ir ruo- 
šiąmąsi.

Labai gražus ir malonus h us pavajįntas Hooverio vardu. Atvaizde parodoma tiesia- 
dalykas, kad didėsės Amen- Ų,nįOn Pacific geležinkelio šaka, kt.L. b.:; vežama me- 

ir, naudodamos Jogailos išvy-.kos lietuvių išeivijos koloni- ’ džiagą tvenkimui padirbti.
kimu į lenkus, išvaro jo brolį įjos tas Vytauto 500 metų mir-i < __ __
Skirgailą iš Vilniaus, užima į ties sukaktuves švęs didelėse’
Vilnių 1392 m. ir pasiskelbia 
Didžiuoju Lietuvos Kunigaik
ščiu, kuriuo ir pasilieki iki 
savo mirties, 1430 iii., spalių 
27 d. 'i

Šįmet, švęsdami Vytauto

Amerikos katalikų katedrose. kultūringa šalis, kurios arclii- Gi pirm pasaulio karo Bu-
tektūra gali susilyginti su ki- charos ernįras tikrai buvo tur-

tuviai tas sukaktuvių pamal- W to laiko aukščiausia'stove-dingas. Jis tmčjo arti -asan-
................... tro niiliono valdinių. Išlaikė

didelį haremą. Gyveno dide
liam pertekliuje. Savo spstinė-

New Yorko apylinkių lie-

das švęs Šv. Patrick’o kated- pušiai kultūra, 
roję, New Yorke, dalyvaujantį Krikščioniškai pagerbkime 
Jo Eminencijai Kardinolui: tą, kuris Lietuvą įrašė į krikš- 

Didžiojo 500 metų mirties su- j Hayes, spalių 5 dieną, 5 va-' čįoniškųjų valstybių tarpą.
Federacijos Sekretoriatas,kaktuves, turime prisiminti ir'landą vakare. j

Vilniaus iš lenkų išvadavimo • Bostono apylinkių lietuviai 
reikalą. Juk mums negi gali' švęs Šv. Kryžiaus katedroj, 
būti vis vien, ar Vilnių vai- Bostone, spalių 12 dieną, 4 va- 
dys grobonys lenkai, ar jisai landą po piet, dalyvaujant Jo 
bus nepriklausomos Lietuvos Eminencijai Kardinolui O’

180 Hale Avė., 
Brooklyn, N. Y.

KAS ČIA JAM GELBĖS.

1920 metais Rusijos bolševi-

je jis turėjo didelius iždų rjj- 
mųs, kuriuose buvo sukrautą 
daug aukso, sįdabro ir galy
bes brangenybių. Tai visa bu
vo vertės arti 200 milionų do
lerių. Tas jo iždas dienomis ir 
naktinius buvo saugojamas. 
Emiras kasdien ten lankėsi ir 
patik/,adavo, ar viskas yrasostinė. Kaip žydai neatsiža- Connell.

Nęw Yorko gubernatorius F. Roosevelt' dėjo Palestinos, kaip prancu- Philadelphijoj taipgi ruQ-kų raudonoji armija užėmė ir . ....
demokratų partijos vėl nominuotas kandida- ’ zaį kovojo už Lotaringijos že- šiamasi turėti pamaldas ka-' pasisavino Bucharą. Šios ne- .vaT />^e‘ • 11
tu į gubernatorius antram terminui. Jisai y- mes, taip lietuvis nepamirš ir tedroj. Chicagoje irgi, rodos, didelės šalies emiras (kaipirpam - lnu*
ra artimas draugas buvusiojo demokratų neatsižadės Vilniaus ir kitų' tokias pamaldas suruoš. (karalius) Salyid Mir Alam' Bet *tai KusiJ^ užplūdo
kandidato j Jungtinių Valstybių prezidentus Lietuvos žemių, - nežiūrint J Švęsdami Vytauto. Didžiojo suspėjo pabėgti į Afganistaną.
Al. Smith’o ir taipgi prohibicijos įstatymo 
priešas, Kaip žinoma, New Yorko republiko- 
nai irgi nusistatė už atšaukimą prohibicijos 
įstatymo ir kandidatu į gubernatorius pasta
tė prohibicijos priešą. Rinkimų kovą tikrai 
bus įdomi.

Prohbicijęs klausimas, .tai gyviausias 
, šiandien klausimas Jungtinėse Valstybėse. Ge 
'riainą buibžgerių pristatytą arba namie dary- 
tą degtinę ir karštaį diskusuojama klausimas, 
ar ilgai reiks “troškulį” kentėti Jungtinėse

kaip ilgai tenai priešas vieš--500 metų mirties ^sųkal<tuyes.«feiandie jis sakosi gyvenąs ša- 
pataus ir tenai gyveną lietu-’ amerikiečių katalikų kątedro-de miesto Kabul dideliam 
viai lauks progos, kad nusi- se, ąrčiąų supažindinsime ame neturte. Jo paliktus visus tur- 
kraityti okupanto ir susivie-' rikiečius katalikus, o ypač a- tųs bolševikai pagrobė ir pasi-‘ 
nyti su savo broliais nepri- '' merįkįečįų katalikų dyasiški- ėmė į Maskvą. Šiandie Bu- 
klausomoj Lietuvį. ‘ją, kuri da nevisa mus pajė- cliarą valdo Maskvos nuskir-

Vytautas Didysis visiems 1 gia atskirt nuo lenkų. Ši šven tas komisarus.
lietuviams geriausias pavyz- į tė duos galimybės visierns įsi-! Buuvsis Bucliaros emiras, 
dys, kaip reikia nenupulti tikinti, kad mes nesame “po- kurs yra apie 50 m. amžiaus,
dvasioj, dirbti iki tikslą at- laki” ir kad su jais nieko ben- anot žinių, kreipės į T. Sąjun į jokio politinio pelno 
sieksi. Štai, Vytauto tėvas d ra neturime ir nenorime tu- gą prašydamas pagelbos. Jis 
Kęstutis pasmaugtas, Vytauto rėti. .nori atgauti ne savo šalį —
motina Bėrutė prigirdyta, du Švęskime Vytauto Didžiojo Bucharą, bet turtus, kas jam

bolševikai. Neužilgo jų agen
tai pakliuvo į Turkestaną, ša
lę kurio yra Buchara. Jie į- 
ėjo Bucharon įr paskleidė rau
donąją propagandą.

Emiras pasijuto gaiįs pa
kliūti nelaimėn, tad jis krei
pės į Angliją, kad pastaroji 
užimtų Bucharą, Anglija at
sisakė, nes iš to nepramatyta

I Valstybėse, ar greit ateis toji “palaimintoji 
valandą”, Ip-da “gerai” degtinei gauti nebe-(Vytauto sūnų kryžiuočių ne- 500 metų mirties sukaktuves šiandie, esą, labai reikalinga.
reiks neį būtlegerio tarpiainkystės, nei na- 
piįą lųrąyąpėįįųįs ‘‘vargti"”. Susirūpino tuo 
klausimu ne vįen šiaip jau eiliniai žmonės, 

į bet visuomenės vadai, o net ir politikai. Ir į 
/‘saugiąją” republikonų partiją veržiasi “Sla
pieji”, ten įtakos daro, savus kandidatus į se
natą, į gubernatorius ir į kitas aukštas vie
tas stato. Pavyzdį turime New Yorko, New 
Jersey ir kitas valstybes.

be to Vilnius tai brangiausias žemčiūgas 
bus mano vainike. Tų džiaugkis, kad tau 
liks Kaunas su kitais nuėstais. s

LIETUVA- Sesutė, jog Vįlųiųs įr yįį.- 
niją, tąi mano ajcys...

POLE. Taigi aš tąu jas išlupsiu.
LIETUVA. Pats Vilnius, tai mano šir 

dįs.
ROLE. Taį aš liepsiu tąu ją išplėšti.
LIETUVA. O tu besotė... Tu pavy

duolė... Nepamiršk, kad tarp mūsų vieš
patijų jau nustatyti rubežiai.

POLE. Kam reikalingi tarp musų 
viešpatijų rubežiai, kas mano, tai ir tavo.

LIETUVA. Taip, taip, tau sapnuojasi 
Jogailos laikai.

POLE. Na, ar tuomet mūsų viešpati
jos nebuvo galingos?

UĘTUVA. Ną, o kas tai. padarė?
POLE. Tai nųopeįnos Jogailos. ,
LHBTUVA. Gerai, kad lietuviui tą 

pripažįsti, bet oš kitaip manyči*1)- Malio 
supratimu, tai Vytautę nuopelnas-

PQI$- Įr to ąeužginu.

laisvėje nunuodyti. Pats vos iškilmingai ir priminkime pa- T. Sąjungą neturį tiesiogi 
spėja gyvybę iš kalėjimo iš- ' šauliui, kad mes gerbiame tą nių sentikių su raudonąja 
nešti, bet tie visi jam užduo žmogų, kuris viską paaukojo Maskvos valdžia. Kadir turė
ti smūgiai jo nenupuldo dva- 'už savo tėvynę, kurią jisai į- tų, yargiai ji galėtų gelbėti 
šioje. Jis, pilnas pasiryžimo rašė į garbingųjų to laiko emįrui. Kas bolševikams klių- 
atgąuti savų tėvo žemes, visa , valstybių eiles. Jo (pastangoms vo, tai ir pražuvo. Milionai
išpildo.

Minėdami spalių 9 dieną,

Rugpiučio 5 d.,, 1920 m., į 
Bucharos sostinę staiga sugur 
bėjo raudonoji armiją. Emi- 
ro nebuvo kam ginti, neį jo 
turtų saugoti. Tad jis suspėjo 
tik persitaisyti prasčioko dra
bužiais ir nepatėmytas pa
bėgti į Afganistaną.

Remkite tuos biznierius iipastatytoji katedia Kaune žmonių pasauly gyvena dide- 
liudija, kad Lietuva jo vieš- liam neturte. T. Sąjunga ir profesionalus, kurie garsi

dešimties metų Vilniaus ųjt- ’patavimo laikais buvo aukštai jiems negali gelbėti.

LIETUVA. Neužgini, nes, jei ir no
rėtum užginti, tai istorija liudija, kad, 
jei ne Vytautas, tai niekuomet nebūtu
mėt sulaukę tų laikų, kuriuos turėjote.

POLE. Turėjome mes, bet ir jums 
gerai buvo. Pasilsėjote kuomet buvo su
triuškinta kryžiuočių galybė.

LIETUVA. Tai vis ačiū Dievui, kuris 
tiek gabumų suteikė Vytautui, nes tavo 
Jogaila mūšyje ties Žalgiriu būtų amži
nai pražuvęs. Jis visą laiką tik ant kal
nelio stovėdamos žiopsojo.

POŲjfc. Aš prętestoju... Negali taip 
žeminti mūsų garbingą veikėją.

LIETUVA. Ne 'aš, bet jis pats save 

žemina taip besielgdamas. Apie tui rašo 
jūsų istorikai, paiy. 'Dlugošas. Po Žalgi- 
rįę kovos n u vykote prie Mąlbufgp, na, 
ir pasitraukus Vytautui, tuščios beveik 
tvirtovės negalėjote paimti,

POLE. Gana typie tai kalbėti. Aš grį
žtų prj» ViĮniąųs. Įdąųo mąųyiųų jis prį- 

, vąlo mums prikląųsyti.
DfETUVA. Nė tų ąpįe taį svąjfik, nė

taip bus.
POLE. Jeigu tu, Lietuva, neveiksi su 

manimi iš vieno, jeigu nenorėsi su mano 
tauta savo tautos sujungti, tuomet aš 
nepaisysiu. I

LIETUVA. Tai reiškia: nė Dievo, nė 
teisybės, nė pasaulio, nė manęs nepaisant 
stengsiesi man Vilnių išplėšti.

POLE. Tai politika, o politikoje tę 
viso nepaisoma.

LIETUVA. T°ki°s politikos laikėsi ir 
caras ir kaizeris. 0 kas su jais atsitiko? 
Žuvo jie, nors daug galingesni buvo, nei 
tu.

POLE. Tai sujung savo tautą su ma
no; savo kraštus su manp; ir tuomet Vil
nius bus bendra nuosavybė.

LIETUVA.,Ištisu8 apižius taip gyve
nome. Gale ir aš ir tu tapome apkausty
tos nelaisvės retežiais. O prie to privedė 
tavo tautos ištyžimas, betvarkė, stoka 
d'įsciplktos- Tomis gi ydomis užsikrėtus

5 nuo jųsų ir wa*o Dųla nusmuko.
POLE. Tai (Wpi jau dalykai; kas bu

naši dienraštyje “Drauge.”

vo, tas negrįž. Dabar kitaip tvarkysimos.
LIETUVA. Kad-gi dabartis ką kito 

rodo, jog jus susiskaldę net į 33 dalis. Tai 
gi, atrodo, kad viskas eina ne geryn, bet 
aršyn.

POLE. O pas tave ar ne panašiai de
dasi.

LIETUVA Teisybė, ir mano žmonės 
susiskaldę į partijas, bet ne tiek, kiek 
pas tave.

POLE. Duok Dieye pagyventi mano 
Pilsudskiui, tai viskas bus kitaip.

LIETUVA. Tavo Pilsudskiui? Kaip 
matau, tai tu be lietuvių negali apsieiti. 
Na, argi jus iš tarpo savo žmoųįų megali
te atrasti gabaus ir energingo žmogaus 1 
Štai, ir net pirmą savo prezidentą išrin
kote lietuvį Narutavičių.

POLE. Taip, ir Narutavičius ir Pil
sudskis lietuviai. Turim daug kunigaikš
čių, bet kas iš jų.

LIETUVA. Ir kodel-gi f

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį

----------------Rašo prof. Karųpininkas.—■

PROF. KAMPININKO PAS
KAITA.

(Pasakyta per radio pereito 
pirmadienio vakarę, iš WHFC 
stoties “Draugo” ir Peoples 
Furniture Co. — Lietuvių Va-! pyrėtis.

— Mes! — atsakė.
— Kas suorganizavo teis

mus, pastatė kalėjimus, be
pročių namus T — vėl paklau
siau.

— Mes! — pasigyrė užsis-

Pasikalbėjus dar kai kuriais 
reikalais, susirinkimo dalyviai 
skirstėsi geroje nuotaikoje, 
pasiryžę dar didesne energija 
darbuotis labdarybei.

P. FabiJonaitis, rait.

BUKIME LABDARIAIS.

TURTUOLIAI IR VARODIE 
! NIAI.

------------ į les išlaidas. Tuo budu jie su-
Skaitome laikraščiuose, kad mažintų ir patį nedarbą.

metinis valstybės sekreto-. Be to nemažas skaičius mo
lius Bainbridge Colby pasi-’terų turi užėmusios kitas aukš 
rašė iš anksto pagamintą pro-itesnes vietas atskiriose valsty 

. (klemaciją, kad tas konstituci-, bėse. Nemažas jų skaičius y- 
Šiandie yia geriausias ai- Įn.g prįe<jas yra įstatymu. jo atsakomingose federalės

kas turtuoliams daryti dide- • 1Kaip tais laikais, taip šio- va^z,os vietose. Kelios yia 
mis dešimties metų sukaktu- jau ir diplomatinėje tarnybo-

landoje.)

(Tąsa)
Pinigams taupyti ir gi rei

kia žinojimo. Maikis Plykai- 
tis, iš savo taupmenų nusi
pirkęs radio iš Peoples Furni
ture Co. ir užsistatęs gerą 
muziką dėsto sūnui savo ga
bumus, kokiu būdu jis, dirb
damas krautuvėje už pardavė
ją žinojo kaip sutaupyti pini
gų. Tėvui baigus kalbą, sū
nus sako:

— Gera buvo tėveliui tau
pyti, kad tais laikais nebuvo 
kėš registerių.

Pasigyrimui taip pat reikia 
žinojimo. Vakar teko man

— O kas tuose kalėjimuose 
sėdi?

— Ir-gi mes! — atsakė man.

Katastrofų išvengimui ir-gį 
reikia žinojimo. Vieną kartą 
mačiau tokį atsitikimą. Ringe
lio cirko piktų liūtų malšinto-

Labdaringoji Sąjunga, jos 
centras ir kuopos labai daug 
turi šelpiamų žmonių. Tiesa 
pasakius, pašalpos reikalau
jančių yra daug daugiau, ne
gu mus dabartinės pajėgos iš
neša. Pašalpos prašo net to
kie asmenys, kurie sveiki ir 
laimingi būdami tik juokėsi iš 
tų, kurie su pasišventimu lab-

kituomet New Yorke turtuo
lis, išleisdamas dukterį už 
vyro, vestuvių pokylių rengė
jams įsakė neatsižvelgti Į lė
šas, kad tik viskas išeitų kuo 
puikiausiai.

Jo įsakymas stropiai buvo ■ šimts metų, kaip šios šalies 
pildomas. Vestuvės atsiėjo moterys laimėjo lygias su vy

vėmis moterys neruošė jokių'Je- ^ai Chicagoje yra mote- 
iškilmių ir pramogų. Sukaktu-'riiM valdiškų mokesčių rin-

MOTEBŲ TEISIŲ SUKAK- paminėjimui jos paskelbė
TUVES ’t’k aPie tai, kokią pažangą v Ir n,uiunese *r Kitur.

________ moterys yra patariusios poli- j Tik jų nėra dar vyriausią-
Šiomis dienomis suėjo de- Hk°je dešimtmečiu. Ir >■” ««™e.

X.

virš 100,000 dolerių. Taip no
rėjo nuotakos tėvas ir jo no
rai išpildyta.

rais teises politikoje,
Pirm dešimties metų rug-

'piučio 26 d. valstybės depar-

jas, suvaręs visus liutus į nar- .darybei darbavosi, juos ubo-; 
vą pradėjo žaisti su jaunais Į ga*s *r kitokiais vardais pra- 
liutukais. Kur buvus nebuvus vardžiuodaini. Jei labdariai tu 

lėtų iš ko, nei vieno prašy
mo neatmestų. Iki šiol taip ir 
daryta. Tačiau dabar šis rei-

atbėga jo žmona, matomai, 
pasirengus vyrą kolioti, o gal 
net ir kailį išlupti. Drąsus

liūtų malšintojas, nebežino- ,^a^as nutariama kitaip sut-
damas kur dėtis, šmukšt į nar 
vą pas liutus ir užsidarė. Įn
iršus žmonelė atsistojo prie 
narvo ir, degdama pykčiu, bet

, .. . ..... nebeįmanydama kaip čia ar-diskusuoti su vienu atkakliu i . . „
siau vyrui užgauti, didelė pa
nieka pasakė:

žmogum iš tos tautos, kuri 
turi pretenzijos visur girtis, 
kad visa, ką Amerika yra pa
siekus, tai ačiū tiktai jiems.

— Kas pastatė tuos tiltus, 
fabrikus, mokyklas, bažnyčias; 
kas paguldė tuos vieškelius; 
ištiesė tuos geležinkelius, — 
paklausiau jo.

Et, tu baily! baily!

Na, tai ir atsisveikinu. Vi
siems linkiu maenios sveika
tos, kad kitą pirmadienį vėl 
galėtume pasimatyti. Bai bai!

Jūsų prof. Kampininkas.

varkyti, būtent remti tik 
tuos, kurie yra Labdaringo
sios Sąjungos nariais. Ir tai 
visiškai yra teisinga. Nei vie
nas žmogus, kuris yra sveikas 
ir laimingas nejaus jokio ap
sunkinimo mokėti į Labdarin
gą Sąjungą po taip mažą mo
kestį, 10 centų. Visi mokėda- giau pinigų visokioms praban 
mi bent po 10 centų į mėnesį, goms, tada jie tuo budu suke- 
visi dirbdami, daug padarysi-'ha daugiau darbo darbinin- 
me, visus vargšus ir našiai-1 kams.

Ši įvykį rimtai studijuoja tamente gauta žinia, kad Ten- 
kai-kurie šalies ekonomistai. nessee valstybė pripažino 19 
Jie ima domėn kiekvieną da- konstitucijos priedą. Ši vals- 
lyką, pradėjus nuotakos parė- tybė buvo 36-oji, nes tiek 
dais ir baigus iškilminguoju valstybių buvo reikalinga pri- 
pokyliu vidunakčiu. pažinti priedą.

Pagaliau prieina prie išva-! Kaip tik gauta žinia, tuo*-
dų, kad tai negirdėtas tos rū- ' -------------------
šies išlaidumas.

Ar tas turtuolio išlaidumas 
vargdieniams darbininkams 
teikia bent kokios naudos, 
klausia jie, ir atsako, kad ne.

Daugelis yra nuomonės, kad 
kuomet turčiai išleidžia dau

žtai ką jos visuomenei prar 
neša apie savo pažangą:

Aštuonios moterys šiandie 
yra atstovėmis Kongrese; dvi 
buvo valstybių gubernatoriais; 
149 valstybių legislaturose; 6 
valstybių sekretorėmis; trys 
valstybių iždininkės ir dvi jų 
padėjėjos; dvi valstybių au- 
ditorės; trys moterys yra gu
bernatorių taryboje ir viena 
darbo departamente.

Kalbama , kad netolimoj at
eity jos gausiančios progos 
siekti ir prezidento vietos.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ.”

LABDARYBĖS SKYRIUS

čius sušelpsime, o ir*,patys sa
vo ateitį geriau užsitikrinsi
me. Nei vienas žmogus, kad 
jis būtų turtingiausias, laimin 
giausiais ir sveikiausias, nega

Tai tik dalina teisybė. Kas 
kita būtų, jei turtuoliai pirk
tų ir naudotų daugiau tokių 
daiktų, koki yra reikalingi 
žmogaus gyvenimui, be ko ne-

Ii pasakyti koks jo rytojus lau' galima apsieiti. Bet štai jie

VISOMS LABD. SĄJUNGOS 
KUOPOMS.

naudoja brangius, parėdus, gė
les, rengia nereikalingas puo
tas, be ko galima gyventi.

Šis turčių išlaidumas darbi-, 
ninkams gelbsti šiandieniniais

Federacijos paramos. v™ ^a^a’s’ ^ada gyvuoja didelis ;

- . ..... j. , J 8 ’ nedarbas. Linkėtina tad, kad
Planiai kalbėtu bosimoje gražių darbų yra nuveikus, ir turtnoliai 5iais |aikais ku0. 

labdarių seimo reikalais. Pa- .kuri dar tiek daug žada. O jei daūgim visokioms sa.
kvietimo laiškai jau yra ats- dar pridėsime tų, kad kiek- ------------------- B,į„

vienas katalikas yra užparei-
guojamas rūpintis pavargė
liais ir našlaičiais, tada nebe-

vyks lapkričio 16 d., šv. Kry- jrasime jokio išsisukinėjimo ’i^aarttoink^ė '^da’rš 
šiauš par. salėje. Paaiškėjo, nuo kilnių labdarybės darbų. me5kos Qerni.

siais laikais tie prabangos

5 kp. Bublis, 6 kp. Stroga, 7 
kp. Bartkus, 8 kp. Klimas, 10 

... i ^ ..jkpL: Gedvilas, 23 kp. Pajaujis.
’.lau atspausdinti laiškai Nutarta šiam darbui prašyti 

kvietimai draugijoms į Labda
ringos Sąjungos 11 seimą, ku
ris bus 16 d. lapkr., Šv. Kry
žiaus parapijoje, To^in of La
ke.

Prašome visų kuopų pasi
imti laiškus iš “Draugo” ofi
so ir pasiųsti visoms draugi
joms parapijoj.

Visi laiškai draugijoms turi 
būti išsiuntinėti per šį spalių 
mėnęsj. i

Kiti laiškai yra biznieriams, 
inteligentams ir profesiona
lams bei visuomenės veikė
jams. Prašome laiškų pasiim
ti iš “Draugo” ofiso. Tuos 
laiškus reikia išsiuntinėti 
lapkr. mėnesio pradžioje.

Laiškų pasiimkite tiek,
\kiek yra reikalinga kolonijoj, 

fįabd. Są^gos Cent. Valdyba.

pausdinti. Kuopos juos ras 
“Draugo” spaustuvėje. Kaip 
jau buvo paskelbta, seimas į-

kad visos kuopos gana rūpes
tingai prie seimo ruošiasi. 
Visoms rūpi, kad seimas pasi-

CENTRO NUTARIMAI.

Praeitos savaitės kampely 
trumpai buvome pranešę apie 
Labdaringosios Sąjungos cen
tro susirinkimą, kuris įvyko 
rugsėjo 24 dieną, Aušros Var
tų par. salėj. Susirinkimui va
dovavo pirm. p. A. Nausėda, 
protokolą perskaitė raštinin
kas P. Fabijonaitis. Protoko
las priimtas. Išklausius valdy
bės ir komisijų raportų, eita 
prie svarstymo naujų sumany
mų, kurių vienas svarbiausių 
buvo, tai “Lietuvių Dienos” 
1931 m. organizavimas “Wbi- 
te City”. Diena numatyta 
birželio 14 d. Į komisija tam 

rai vykinti išrinkta šie vei 
iš 1 kp. Sodeikienė, 3

Srubienė, 4 kp. Valiulis,

kia. Ir tokiam ateityje para
ma gali būti reikalinga.

Del to šiuomi kviečiame vi
sus geros valioš lietuvius tuo
jau dėtis prie Lietuvių Labda
ringosios Sąjungos, kuri tiek

Labd. Centro Valdyba.

vo prabangoms. Būtų da/ugiaū 
darbo.

Bet kada jie tos rūšies iš
laidas daro geraisiais laikais.

daiktai dėl gamybos sumažė-
North Side. — Nedėlioję, 28 .. , . r v .. Tt , 3imo staiga gan pabrangti. Ir,sektų ir kad kuodaugiausia d. rūgs. Šv. Mykolo baanyčio- pab imas kaj kartas t

—— ,e įvyko rinkliava Labo. Są-1 , ... . . «. , ,. .. , atsiliepia į pačius darbimn-
jungos. ikus. Nes .r ~e |ur«

Gcrb. mūsų klebonas, kun.r . ... m ,T o . . ... . ’ , , I brangiau mokėti. Tada varg-J. Svirskas, paaiškino labda-!,- . . , v-x., , . X- T . 1 dieniai nukenčia,rybes tikslą ir prašė, kiek kas 
gali, paaukoti labdarybei, ku
ri yra reikalinga kiekvienoje 
parapijoje.

naudos atneštų. Išreikšta pa
geidavimas, kad kuopos kuo
daugiausia draugijų į seimą 
pakviestų.

Kai kurios kuopos pridavė 
pinigų iš buvusiojo išvažiavi
mo padaryto pelno. 1 kp. pri
davė 50 dol., 3 kp. $35.25, 7 
k p. $90.00.

Dar tebešelpiamas J. Lapin 
skas, V. Pajaujis ir O. Bud
vidaitės apmokėta ligoninės aukotojams.

Geraširdžiai žmonės aukojo, 
kiek kas galėjo. Viso surinkta 
$66.06. Širdingai ačiū visiems

bila. Dar yra laikas ir tiems, ku

rie negalėjo aukos suteikti. 
Tie gali auką įdėti į konver- 
tuką ir įmesti bažnyčioje. Au
kos bus perduotos labdarybei.

Visų aukojusių vardai ir 
kiek kas aukojo bus paskelbti 
kitą kartą.

Labd. Są-gos Valdyba.

Vynuogių Sultis Namams 

Yra Legalės

Pilna Apsauga Užtikrinta

'įmik

Apsisaugokite užsikrė
timo! Gydykite kiek
vieną žaizdą arba įsi- 
brėžimą su šiuo nenuo
dijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakte
rijas ir gydo.

HA8
MADE 6OOD wlth

mitUons!

įJU

Kalifornijos vynuogių augintojams 
valdžia užtikrino kad nebus jokio au
torizuoto Federalio trukdymo varto
tojams, kurie nori pirkti vynuogių iš- 
sidirbimui vaisių sulčių vien namų 
naudojimui.

VALDŽIA Į TAI NESIKIS

Vynuogės noksta dviem savaitėm 
anksčiau, negu paprastai — vėliau 
oras gali pagadinti gerumą uogų, ku
rių dabar galima gauti prie 

VISŲ GELEŽINKELIŲ STOČIŲ

PIRK SAU VYNUOGIŲ SULČIŲ 
DABAR PO VALDŽIOS 
KONTROLES PLENU

Califomia Grape Control 
Board, Ltd.

I z

San Francisco, Califomia
85% of tho entira Califomia grape prodaction is being 

marketed this year by agencies cocperating with the 
CALIFORNIA GRAPE CONTROL BOARD, Ltd.

These agencies are:
Califomia Frnit Ezchange 

Califomia Vineyardists Assodation 
San Joaąuin Grower-8hipper A&ociation

i

TO

Šame Price for Over 
38 Years

25 «~~e. tar 15/

MILLIOMB OF POUNDS 
USBD BY OUE COVBKNMBNT

a=

A food for pro- 
tein; a food for 
minorai salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT.PHENK 
CHEESE COMPANY

Thafs Proof.TUBBY
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
n,uh Rugsėjo 28 d. šie biznieriai 

ir parapijonys ftv. Antano pa- 
rap. bazarų parėmė: J. Kar
pus, J. Jaškunas, A. Bemadi- keletos metų beturįs tukstan- 
šius, Norbertas, Bajoras, vais- (tį, kitų. o tie neša gerų nuo- 
t i įlinkas Bruno Jankauskas, Simtį.

reanių laikų. 0 tuo tarpu sa- įdarius Gardamo Favasarinin- 
Vo uždirbtus centus praranda kame. Visi jausmingai ui jos 
ir nieko nesutaupo. 0 katras garbę sušuko tris kartus Va- 
pasideda į “spulkų” savai- lio.
tė po savaitės, dolerį prie do-( Gardamo Pavasarininkai
lerio, nei nepajunta kai už pirmų kartų pasirodė organi

zuotai su vėliava. Kuopa labai 
dėkoja p. R. Maseliauskienei 
už atsiųstus kutus, bet jie ne- 
siuti ant kuopos vėliavos. Vai 
dyba nutarė juos palikti Pa-

Pranešimas.

Spalio 1 d., Šv. Antano baž
nyčioje prasidėjo trijų dienų
rekolekcijos misijos, kurias Kulpinskas, Šeputis, Raude- Į Tad, tamista, nieko nelauk
ved. (pamokslus sako) Tėvas liunttS) Petrali6; Drugeikien«,1 pradėk taupyti šiandien. Spa- ________ v___ r_______ _
Alfonsas Kazlauskas, pranciš- stulgiai, Martinkus, Bulvariš- lio 1 d. prasidėjo nauja.serija vasarininkų bažnytinei v&ia-
konas. kiai: Kauliai, A. Rudis, Mrs. No. 80 “Spulkos” susirinki- vai, o šiai vėliavai gavom

Spalio 4 d. apvaikščiosime ]\fartįn> Kinderis, Petronis ir 'niai būna kas ketvergo vaka- kitus. Be to, labai džiaugia-
rr Dm a lx o is o tinnt i»I 1Sv. Pranciškaus, metinę Tre- df ugelis kitų. rų. “Spulkos” į buveinė, 4917 

Mūsų duonkepis p. Maliaus- W. 14 St. 
kis nevien duona parapijos Minėta “spulka” rengia 
pramogoms aukoja, bet ir par. iškilmingų vakarų 7 d. spalių, 
bazare pirmų vietų užima. 1 Liet. Liuosybės svet. Bus į-

tininkų, Šventę. Visi tretinin
kai kviečiami į minėtas reko
lekcijas, ypač kurie bei kuriosI 
norite tapti tretininkais.

Spalio 1 d. prasidėjo Ražam- i 
čiaus mėnesio pamaldos. To.
dėl bažnyčioje pamaldos bus I . , , T , .
, , J 9 . - . i rių bazare nebuvo. Labai pra-kas vakaras. Rekolekcijomis * . x. ., , ,, . , . !sau visus 6ių savaitę dalyvau-visi galėsite pasinaudoti. L. . _T, . *. .7. .. .. ti ir paremti musų pačių rei-Kviečiu eiti ispazjnties, y |Į.ajus
pač tuos, kurie bei kurios, gal ' .

Girdėjau, kad P. Jukms 
sekmadienyje žada su visa 
iškilme parap. bazaran atei-

Matote, daug da mūsų ko- 
parapijonų ir biznie-

žymūs kalbėtojai ir kitų praš
matnybių. Taipgi bus ir muzi
kali programa. Tėmykite vė
lesnius pranešimus ir reika
laukite įžangos tikietų.

• Koresp.

kokių aplinkybių delei, išpa
žintį buvo apleidę.

Nesibijokite, brangieji, nors , . . _ ,
. , . . . v . . ti. Pp. A. Miliauskai ir Frankir labai senai jau „būtumėt f . . , . v.

, .v v. ,. , . Sobol specialiai yra kviečiami,buvę išpažinties arba prie pa- r . \
Dpl)cir ' I onas Jurgis .AndziuliSj tik 

kų sugrįžęs iš Lietuvos, žada

LIETUVOJE
(Musų korespondento).

lietuviškų' kindziukų-skilandi įI
bazarų atnešti. Paul Putrim— 

Į amerikoniškų.

IŠ PAVASARININKŲ VEI 
KIMO.

GARDAMAS. (Tauragės 
Todėl, Kvieslys visus Cice- ap.) Pavasarininkų kuopa čia

rapijos nepriklausote, 
turi proga, eik išpažinties, su
sitaikink su Dievu. Niekas 
tavęs neatstums.

Išpažinčių klausoma rytais 
ir vAkUtaiSe

p. .. . įtos ir apielinkės žmones kvie-i gražiai gyvuoja. Nesenai tu-
Tretininkus bus -ki ba2ar* |r6j° Vi<“* 8U8iriD-

je, 2 valandų po pietų.
Raginu visus šios kolonijos 

lietuvius naudotis Dievo ma
lonėmis — rožančiaus spalių 
mėnesio ir rekolekcijų proga.

Km. B. X Vaičiūnas, kfeb.

Mūsų parap. klebonas, kun. kimų, per kurį įvyko vėliavos
Vaičiūnas, kaip visuomet lau
kia visų.

Kvieslys ir Klebonas.

KVIESLYS.

Jau tik trys beliko musų pa 
rapijos bazaro dienos. Ateinan į 
tį sekmadienį, spalių 5 d., ba- 
zaras baigsis. Šeštadienio va
kare bazaras prasidės 7 valan
dų, o* sekmadienyje — užbaig- 
tuvės? prasidės 4 Valandų po 
pietų.

Bazare yra labai puikių daik 
tų. Atsilankiusieji ir laimin
gieji džiaugsitės.

Brangieji, nuoširdžiai kvie
čiu, ir prašau, visus į bazaro 
pabaigtuves. Turiu vilties, 
kad mūsų kolonijos lietuviai, 
draugijos, kliubad, biznieriai, 
profesionalai ir visi stos į 
parapijos bazaro rėmėjų ei
lės. Ypač šiame sekmadienyje 
norėčiau su visais bazare pa
simatyti.

Klebonas.

A, f A,
ELZBIETA DI&IENĖ

(Po tėvais Sukaitė)
Mirė rusa. 29 d., 4:80 vai. 

rak. 1930 m., sulaukus 38 me
tų amžiaus, gimus Panevėžio 
apskr., Naujamiesčio parap. 
Papufiių kaime. Amerikoj išgy
veno 20 metų. Paliko didelia
me nulludime vyrą Petrą, du 
sūnūs Albertą 19 metą ir Leo
nardą 2 metų, dukterį Elzbie
tą 15 metų, brolį Juozapą, se
serį Julijoną, Svogerį Karolį A- 
domonius ir gimines, o Lietuvoj 
dvi seseris Adelę ir Filamoniją 
ir gimines. Kūnas paSarvotas 
4200 S. Campbell' avė.

Ladotuvės įvyks pėtnyčloj, 
spalio 3 d. 8 vai. ryte 14 na
mų J Nekalto Prasidėjimo baž
nyčią, kur bus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o 1S 
ten bus nulydėta J Sv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Elzbietos DISlenės 
giminės, draugai ir pažįsta1, »i 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir sutelkti Jai 
paskutln] patarnavimą i.r atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Valkai. RraUs.

Sesuo, ftvdgerts 9T Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab. 

Eudeikls, Tel. Yards 1741.

Vytauto sukaktuvių veiksme 

baigta.

Pereitų penktadienį komisi
ja turėjo susirinkimų ir pa
darė galutinų atskaitų. Visos 
bilos atmokėtos ir da liko pel- * 
no $20.04, kurie palikti prie, 
iždininko, kol bus tikrų žinių 
apie statymą Vytauto pamin
klo. Tuomet tie pinigai bus ’ 
pasiųsti tam fondui. O jei tas 
nesusitvarkys, tai pinigai bus 
perduoti labdariams.

Vadinasi, mūsų tas mažas 
kampelis, bet garsus — Cice- j 
ro, atliko istorinį darbų. Gar- į 
bė visiems!4 i

Dabar lauksime, kaip Chi-1 
cagos lietuviai pasirodys 26 d. j 
spalių. Suprantama, be cice-j 
riečių pagelbos jie neapseis. 
Kad ir neoficialiai, bet vis
gi prašo paramos.

Ant galo susirinkime buvo 
plačiai apkalbėta apie vietos 
reikalus, kaip palaikyti lietu-I 
vių tarpe vienybę, kuri būti-į 
nai yra reikalinga, kurios tar-1 
pe Amerikos lietuvių nebuvo, 
nėra ir vargu ar kada bus, 
prie tokių aplinkybių.

Klebonas kun. Vaičiūnas 
išsireiškė, kad naujo nieko į 
neapsimoka tverti. Katalikų 
Federacija attiko visam vei
kimui, tik reikia visiems spie
stis prie jos. Tuo viskas ir 
baigės. ’

Spaudos komisija.

pašventimas, bendra išpažin
tis visų narių, iškilmingas po
sėdis ir bendri pietus. Tik 
gaila, kad bendruose pietuose 
negalėjo dalyvauti musų kuo
pos garbės narė Amerikoj — 
Chicagoj p. Rožė Maziliauskie- 
nė. Per pietus gerb. mūsų dva
sios vadas kun. St. Ignotavi- 
čius pasakė prakalbą', per ku
rių paminėjo Rožę Mazeliaus- 
kienę, nupiešdamas jos kilnius 
darbus ir kiek ji yra gera pa

Kelertas žodžių apie fiaansinę 
įstaigų — “spUlkų”.

Šioj gadynėj visi tų žodį su
pranta, kų reiškia “spulka”. 
Nes tik per spulkas daug 
žmonių šiandie turi įsigiję ( 
gražius namus, o nannai vi-1 
siems reikalingi. Tik bėdp, Į 
kad Visi tų savaip supranta 
ir vis atidėlioja, laukdami ge-'

mes, kai Markvaldaitė Ona 
mums pranešė, jog mūsų Gar
bės Narė žada da 100 litų mu
ms atsiųsti. Bus lengviau įsi
gyti bažnytinė vėliava.

Rugp. 29 d. Naumiečio Pa
vasario kuopa šventė 10 metų 
sukaktuves nuo kuopos įsikū
rimo. Šventėj dalyvavo pen
kios kuopos su vėliavomis iš 
kurių skaitlingiausiai dalyva
vo Gardamo kp. nariai. Buvo 
atvažiavęs iš Telšių J. E. vys
kupas ir daug svečių, dalyva
vo ir kun. Baltutis iš Chica- 
gos, kuris gražiais žodžiais 
sveikino Pavasarininkus ir la
bai džiaugėsi Lietuvos jauni
mu. Sakė^ jeigu Dievas patęs 
amžių, dar parvažiuos' į Lie
tuvę. Dabar Gardamo kuopa 
rengiasi važiuoti į Švėkšnos 
Rajono Kongresų.

R. K.

ATSIŠAUKIMAS.

liūs ir skaitytojus, prašyda
mas suteikti man Amerikoje 
išleistų knygų, kas kokių ga
li. Knygos: religijos, mokslo, 
kultūros, meno, beletristikos, 
poezijos ir kit. visais klausi
mais man lygiai reikalingos. 
Ir jų suteikusiems lygiai bū
siu dėkingas.

Jūsų knygų lentynose ran
dasi daug apdulkėjusių, ne
benaudojamų knygų, kurių 
vienų — kitų suteikę man 
duosit galimumo tęsti savo 
studijų, ir kuria galės pasi
naudoti daug kitų, kuriems 
suteiks dvasinės naudos.

Pirm viso norėčiau gauti: 
Chantepie de la Sanssaye 
“Tikėjimų Istorija”, Dr. Pli. 
Želi “Gyvybių Protas”, Tar 
Wallace “Ben — Hur”, S. 
Daukanto “Lietuvos Istori
ja”, Vysk. M. Valančiaus 
“Pradžia ir išsiplėtimas kata
likų tikėjimo Lietuvoje”, H. 
Sienkevičiaus “Kryžiokai” ir

kiti} senesnės laidos knygų;, 
“Draugo” išleistas knygas, 
“Laivo” komplektus ir A. 
Lalio “Žodynų”. Bet tas dar

PILNAS EGZAMINAS 
16.00 TIKTAI |6.Q0

■ PECIAlcipTAB 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

... . . , ... , , tikrą specialistą, ne pas kokj nepa-nereiškia, kad tik tų veikalų ,tyr*lj. Tikras specialistas, arba pro-
vrn norima Kipkvicnft nors neklaus Jūsų kas Jums ken-yra norima. ruenviena, nors kUf kup ,kauda> bet paU>
ir menkiausia knygelė man p° »llno liegiaminavim©. Jus šutau 

bus naudinga. Ypač norių gau
ti po Didžiojo Karo išėjusių 
leidinių.

Rašyti:
J. V. Girdvainis,

Estų g-vė 8 ,nr.
Šančiai, Lithuania. ■,

...... .• ! Pirmiau. Jeigu kenčiat auo ligų ekll-
P. S. Mano didžiai gerbia- Ivlo. tarnų, Inkstų, odos. kraujo, ner-

-r. u u t> -i •   Ivų. Širdies, rsumatlamo. kirminų,mani Dr. Al. M, Račkiu SU- į uždegimo tarnų, silpnų plaučių arba
teiksiant mano brangių dova- kv ° * 'kerėjusią, chronišką ligą, kuri na-
nų — gražu ir didžiai svarbu pasidavė net gabiam Šeimynos gy- 
... .... ... . dytojul. neatldėlloklt neatėję pasLietuvos istorijos mokslui vei
kalų “Gudomis” ir “Vinco 
Kudirkos Raštus” I-VI tom. 
nuoširdžiai dėkoju. Dr. Al.
M. Račkus savo veikalu yra 
atvėręs dar vienų angų į gar
bingų Lietuvių tautos praei
ties Šventovę!

J. V. Girdvainis.

pyslt laiką Ir plnlgua. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad jia neturi reikalingo patyri
mo, surėdymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radlo —- Bcope — RaggL 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakterlologlškaa egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, tr jeigu ai paimsiu 
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš Jums taip kaip buvo

mane.
DR. J. E. ZAREMBA

SPECIALISTAS 
Inėjlmas Rūmas ltl®

20 W. JACKSON BLVD. 
Arti SUte Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 1® ryto Iki 
1 pe pietų. Vakarais nua C Iki f 

Nedėllomls nuo 1® ryto Iki 1 
po platų

ADVOKATAI

Į “DRAUGO” PŪSTELIUS 
S SKAITYTOJUS.

Pirm tuk> laiko pradėjau 
studijuoti Amerikos lietuvių 
literatūrų. Bet leidinių truku
mas sudaro labai nepalan
kias sųlygas darbui. To reika
lo verčiamas (ir kreipiuosi į 
geriausius “Draugo” priete-

Daktaras
Kapitonu

ii

fflSSffi.
Pasauliniame kare 

Seno Kr a j aut

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
REZIVRIKT KAIP U ĮSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. SpecialiSkal gydo ligas pilvo, plaučių, Inkstų ir pūslės, ui- 
naodljlmą kraujo, odas, ligas, 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 19 ryte iki 8 v. v. Nedėliomlg iki 18 d. 
4300 West 2® St. kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

S|žiNI$KAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
v. VISUOSE JUSU REIKALUOSE ,

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

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

patarimai, risi rašto darbai, ir tt.

KODĖL REIKIA GARSINTIS

1. I Mėnraštis •‘Draugas” pasiekia žymiausius lietuvius, kurie 
gali su Tamsta padaryti gerą biznį.

2. “Draugas” yra organizuotų lietuvių katalikų organas. Jis 
atstovauja katalikišką mintį Išeivijoje. O kur organizacija — ten 
galybė.

8. Dienraštį "Draugą” skaito tūkstančiai šeimynų ne vien Chi- 
cagoje, bet visoj Amerikoj ir Europoj.

Jeigu norite greitai išduoti nuomon: namus, kambarius, gara- 
ilžių. parduoti lotus, gauti naujų kostutmerių — garsinkitės “Drau-

DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avenue 
Tek Roosevelt 7791

Ralsjnfl tftfl fa MII y aegįi e®a« ąoasgvih,^

HE OOur. 
ho* iSkfr uvsr 
sraANte*. v—

ĮgttkATioNU 630

Telephene Dearborn ®057

F. W. CHERNAUGKAS
A D V 0 K A T-A S 

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

Nuo #:8® Iki 6 vai. vak. 
Lecal Office: 1900 S. UNION AVĖ.

Tel Roosevelt 871®
Vai. nuo ( iki 9 vai. vak. 

(IBsMriant seredos)

A. A. OLIS
v

ADVOKATAS
11 So. La Šalie St., Room 1701 

Tel. Randolph 0831-0832 Vai. 9-( 
Vakarais

8241 SO. HALSTED STREET 
Tel. Vlctory 0562

7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir
Pėtnyčioa

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
106 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 9717
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. 

Telephone Roosevelt 9999 
Name: t iki 9 ryto TeL Repub. 9999

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

»
2221 W«t S8nd Street

Arti LMtvitt Street 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. SeredamiB ir Pėtnyčio- 

tnis nuo 9 iki C.

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 929 

Tel. Franklla 4177 
Nno 9 Iki 1 Uėmue Subatai

62 Esat 107-th Street
Kampas Michigan Ava 

Tai. Pullman 9959 
Wae I IW 1 vak. Ir Huhatomle

r~ish«t

ųikFn »TS

vov»- '
CPkME. vo TH'15 0D,jr«cW'-<
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GRABORIAI:

Telefonas Jarde UIS

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. M. SKUBĄS
LIETI;VW URABORIIg 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

TH- Roosevelt

J. Lulevičius

I ĮSIGYK ATMINČIAI VYTAUTO JUBILIEJINĮ MEDALĮ
”1... -t—

C H I C A G O J E
a" .. 1 . i

VAKARAS V38HU/AI PAt 
DERRTĮ.

DAKTARAI:

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuoplgiau-
sia. 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, 111.

Tel. Cicero 5927

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICĄGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau- prie grabų 16- 
dlrbystės.

OFISAS
668 West 18. .Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
yictory 4086.

Plione Boulevard 4139

A, MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE
. ..'i . • -r i T

„KABOK,C8 » . C1UCae0S

BALSAMUOTOJAS Apskričio SlHn&flyĮĮiJl JT lni-
Patarnaujn ui*®- ciatyva, rengiamas yakarųg 
tuvėse visose mis- A- ., . U • v-
ste ir miestelių p. Marijonai Vauciųn^nei pa-1 

kalykopiyču°dreitU' gerbti, kuriai rugpįučio mė- 
3103 s. Haisted nesy sukako 10 metų kaip

m vtotoS’inf dirba Moterų ^W>s Cen- 
‘__________tre, kaipo Raštininkė įjr Ad

ministratorė.
Kad paminėjus ir atjautus 

p. Vaičiūnienės 10 metų sun
kių ir atsakomingų darbuotę, 
Ghicagos sųjungietės ir su
manė viešai jų pagerbti, nes 
ji pilnai to užsitarnauja.

M. S. Chicagos Apskričio 
išrinktoji komisija jau turėjo 
pirmų susirinkimų Cicerojė 
pas p. V. Petrošienę, kuriame 
padaryta gražūs prisiruošimi 
tam vakarui planai. Komisijos 
pirm. išrinkta p. V. Petrošie
nė, tai viena smarkiųjų ir ga
biųjų Ciceros veikėjų. Rast. 
išrinkta p. G. Sntkienė. Sų- 
jungietės džiaugiasi, kad į ko
misijų įėjo ir iš M. S. Centrb 
p. R. Maziliauskienė, Direkto
rių pirmininkė. Jinai su p. J. 
Čepuliene, Town of Lake smųr 

kiųja darbuotoja, pasižadėjo 
programų suruošti. Gi kitais 

rbais pasiskirstė visos kitog 
omisijos narės, į kurių įeinjg. 

pp. M. Paukštienė, Sudeiki^-
D. Kaminskienė, Palubinjf

D. L. K. VYTAUTO 500 M. 
MINĖJIMO PARODA- 

VIMO TVARKA.

Telefonas Grovehllj 3243

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2433 W. MARQUETTE ROAP
Nuo 9 — 12 vąl. ryto. Nuo 2 vai. — 

5 Ir 7 iki 9 vai. vakare. 
Seredomis nuo • — II vai. ryto. 

Nedėliomis pagal sutartį.

a? s

I- J. ZOLP
GR ŪSORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.
Kampas 46th Ir Paulina Sta

Tel. Boulevard 6293 - 8413. .
Nubudimo valandoje kreipkitės 

prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

jOUao Tej. Virgbda 0038
Rezidencijos: Vau puren 6860

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

S iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
Nedaliomis nuo 10 iki 12 ryto 

Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Vai.; nuo 8:30 iki 9:30 vak.

Ofiso Tel. Vlctory 3887
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Valandos? 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

Nedėlloj pagal susttąrUną vak. Antro Of. Vąl.: Nuo 9-8 po
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 8-9 rak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Telefonas Bouleyųrd J.939

Dr. S, A. Bronza
Ofiso Valandos:

9 iki 12, I įki 3 d. ir $:30 iki 
9:30 vakare

4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46th St. Chicago, Įll.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prosppct 1028
Rezidencija 3359 So. Leavltt St. 

Jei. Canal 2330t

Jei. Canal 8789 RspųbUc 84M

BUTKUS
UNDERT AKINO CQ. v 

P. B. Hadley Llo. 
Koplyčia Dykai

710 ĮVEST 18th STREFT
Canal 3111

A. PETKUS GO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. M0ZART ST.

Tel. Virginia 1290 '
-•."'-V!

EZERSKI
LIETUVIS ORAHOHIUS.

O f 1 a a s D
4603 S. Marshfield Avenue

Tai. Boulevard tiri kįęnė, Rašinskienė, Sakalienų.

t i

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar

navimą.
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuviu,
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

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

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

PAGRAPŲ VpDEJAl
Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Fairfleld Avenue

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49tti ft., Cicero 
Tel. Cicero 3794

ČKYRjyg

3201 Aubum Avenue Tel. Boulevard 3201

Specialis parodavimo ir 
tvarkos komiteto sus-mas į- 
vyk6 spalių (Oet.) 3 d., 7:30 
vai. vak., Aušros Vartų par. 
svet.

Šiame 6us-me bus galutinai 
nustatyta parodavimo tvar
ka. Del to visų kolonijų iš
rinkti tvairkos sudarymo ko
mitetai būtinai turi susirink- (
ti. O jei kurių kolonijų nėra________________________
išrinkta tokio kom., tai lai Rez. jei. Midway 5513

komisijos pirm. ir rast. atsi- Į DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas 8treet 

Telef. Wilmette 196 arba 
Canal 1713

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėlials 
Ir Ketvergais vakare

lanko, nes turime nustatyti 
parodavimui gatves, gaut; Iširi 
dimus ir policijos.

Visus kviečia
s

Parodavimo Kom. Valdyba

v t pim *■* UAVIDONIS, M. 0.
y. Duoba, rast. 4910 eo . j<ichigan avenue

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

Vakaras įvyks Ciceroje, para- £uo ’ Lkl. V valandal ryte:w w 7 at Nuo C Iki 8 valandai vakare
pijos salėje gruodžio 14 d. apart šventadienio Ir ketvirtadienio
Taigi, visoms kuopų sųjungie- j“ ofisai:
tems reikėtų įsidėmėti šia die- 4801 — K st. 2924 washington 

. , .. J13-19. 9-9. 7-» 12-2. 4-6. Blvd.nų ir nieko pas save nerengti, j Tpi. cicero 862. Tei. Kedzie 2460-2451
bet suvažiuoti skaitlingai ir 
pagerbti savo darbuotojų p. 
Vaičiūnienę, kuri 10 metų/ i **dirbdama Sąjungai sutvarkė į 
ir sustiprino mūsų Sąjungos 
reikalus, kurie dabar stovi 
ant stiprų panSatų. Dirbant bi- 
le kokį - darbų, be 
abejo, kiekvienam tenka pa
tirti įvairių nesmagumų, už
metimų ir t. p. Tikime, kųd 
ir p. Vaičiūnienė yra rųgųyusi 
visko, bet, anot posakio, kas 
nedirba, tas ir nekenčia. Del 
to, kad pridavus p. Vaičiunie 
nei daugiau energijos ir ištver 
mės, parodykime, kad mes 
mokame, reikalui prisėjus, ir 
pagerbti.

Tat, šį gražų Chicagos sų- 
jungiečių sumanymų reikia 
girti kad jos »moka įvertinti 
savas veikėjas ir iš anksto 
ruoštis į v gražų vakarų. 
Platesnių žinių apie vakarų 
pamatysime spaudoje vėliau.

Ta pati.

MALONI PRIVILEGIJA.

DR. $. A. ODWI AT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
RezldenoM* 

4729 W. 13 Pi. 
Tel. Cicero 2889

Pfla« Jej, Vlctory 6899 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191 *

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ‘ Ir Chirurgą* 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų ligų
Ofisas 8103 So. Halsted SU 

Kampas 91 Street 
VALANDOS: 1—S po plet. 7-g vak. 
Nedėliomis Ir šventadieniais 1U-11

DR. A. RAKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKĄS 

Gydo stalgias ir chroniškas jjfąf 
vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną, nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomis tių 

iškaino susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir K-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

—TT-

Nedaliomis
Susitarus

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Atidarė antrą ofisą fao Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptle
kos) po nr. 3423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 8 iki 4 po plet. Tel. 
Prošpect 1939.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Vąlandos: nuo 
9 Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7838 
Res. 8041 S. Albany Avė. Tel. Prog- 
pect 1939. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

Tel. Lafayette 57^8

DR. A. J, JAYDK
Vai.: 3 iki 6 po pietų, f UU | vąg.

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

Ofiso ir Res. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
4 3494 Sfd? 'halsted STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki > po

pietų Ir > Iki S vai. vakaro 
Res. 1201 8. WALLA.CE STREET

Tel. Hemlock 8709
Rez. Tel. Prošpect 9619

DR.B.ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 9165 South Kedzie 
Rez. 9623 So. Whlpple 

Vai. 3-4, 7-9 y. v. Išskiriant Ket.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai
Ofisas «3.6j We«Ą Sjrjst

Cor. So. Leavltt SL Tel. Canal 4239 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. RspubUo 7888
Valandos 1 _ .3 4 7 _ g , - 

Nedėlloj: 10 — 13 ryto

AKIŲ GYDYTOJAI: Tel. Wentwortb 3000 i

Tel. Canal 0257 Res. prosppct 6659

DR. P. Z, ZALAT0R1S
Gydytojas ir Chirurgas

DR. VAJTUSH, 0. P. D.
, 1821 SOUTH HAIj3Tf3D 8T-

Rez. Tel. Stewart 8191 Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

DR. H. BARTON I_ _
DR. CHARLES SEGAL

Perkėlė aavo Ofisą pų uomgriu

4739 SO. ASHLAND AVB.
SPECUALĮSTAJ3

Dllovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vgl.: ryto pao 19—13 nuo 1—pą 

pietų: 7—9:39 vakare 
Nedėliomis ip Urt 18 

Telef. ?88P

Gydytojas ir Chirurgas 
6558 SO. HAU3TED STREET > 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare |

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų (tempimą kuris 
esti priežastimgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšų. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regyatę ir tolimą 
regystf.

Prirengtu teisingai akinius visuose 
atsitųųmuoee, egzaminavimas daro
mas yu elektra, parodančia mažiau 
zlas jtlgldgs.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nekėliomis nuo 10 ryto Iki 
13 po pietų.

1 K*ln08 Pigesnės, kaip įdtur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Dųulevprd 7589

Ponia E. Rakauskienė, Chi
cagos ir Rytų mėgiama gra
žiabalsė, pirmų koncertų (grį
žus iš Italijos) duos spalių 
19, 1930,

Bilietai šio koncerto plati
nami visose kolonijose, nes p.
E Rakauskienė turi legionų’ Tardė 1829
savo balso ir savo simpatingo ! DR. G. SERNER 
asmens gerbėjų. ‘ LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Kas tikrai įvertina dailę ir 
kas nori praleisti rudens va
karų tikrai maloniai, besi
klausant musų žavingos lakš
tutės, tų prašome p. Rakaus
kienės koncertan atvykti. Jos 
balsu grožėtis galima pava
dinti malonia privilegija.
Gerb. dainininkė rengia ypa
tingai turtingų repertuarų sa
vo “debiutui”. Visas koloni
jas, visus dailę ir dainų my
linčius, prašome atvykt į Lie-\

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St
Kampas Halsted St. 

Valandoa: nuo 10—4; nuo 6—8 
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

D E N T I S T A I
Tel. Boulevard 7042

DR, G. Z. VEZEUS
DENTISTAS

1545 WEST 47 STREET
Šalę Deposltors State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Aveuue

Tel. C&nal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandoa Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7689

AR ŽINOTE, KAD
II Lietuvos vyrai, kaipo miltinai 

atvaiiuoja Ir visiems čaraplonams 
per nosis duoda.

Taip ir T. A. D. tonikas visiems 
seniems tanikėms duoda Ir apgali

T. A. D. dar tik keltų metų senu- 
lOi®1®. o jau turi tukstanCius vartoto- tuvių Aųjįtonjų, i-paįių 19. |Jų ,r nuo j14 pa^ėkąvonių. t. a d.

Koncerto pradžia 8:15 vai. y b- ^rmoi. gydo daug
jlgų. Reikalaukit 16 savo aptlekos ar-

kare. '.ba lldlrbystėa
-Dar. "1 T. A. D. FRODCOT9
^P- !S1SS So. Halsted Su Chicago, m.

Tel. Boulevardl 1401

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

3343 S. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

7—9 vakare
--------J.!7g

DR. HERZMAN
IS RUSIJON

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Į Gydo staigias Ir chroniškas II- 
Res. Hemlock 7691 g&B vyrų, moterų Ir valkų pagal nau

jausius metodus X-Ray ir kltokluą 
elektros prietatsua

l‘

DR. A, P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
▼al.« Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

Tol. Cicero 1260

DR. 6USSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vaj.: kasdien nuo 10 r. ryto iki • 
vai. vakare

Nedėliomis pagal sutarti
4847 W. 14 ST. ęicero, III

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 13 pietų ir 
nuo 8 Iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 1119 Ros. 8k>. «h0rf 
3338, arba Randolph 8309.

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DBNTISTųa

4901 W. 14St. Cicero, Ilk
Viriui National Tea Stara 

Valandos: 10 vai. ryte Iki 9 vai. 
vakare Ned. susitarus

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plązf 9200
VĄLANppS:

' Nuo 10 Iki 19 diena
Nuo 2 iki S po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare

nuo 10 iki 13 dieną
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Marąuette Park, — Rugsė
jo 28 d. vienoj stubelėj čia į- 
vyko baliukas sukaktuvėms 
paminėti (birthday party). 
Susirinko būrelis svečių. Jų 
tarpe buvo ir įžymesnių žmo
nių. Bet labai nemaloniai ba
liukas pasibaigė. Prisitraukę 
dvokiančio raugalo kaikurie 
svečiai vienas kitų pradėjo 
visaip kolioti, o pustagalviai 
net kumštimis galvų kietumų 
bandyti. Jau buvo kalbama 
apie varento išpirkimų, bet 
laimė, kad pats šeimininkas 
buvo dar drūtas, tai vienų 
kumštininkų turėjo pro duris 
išpravodyti.

Tai matote kokios sėkmės 
tos buzos. Gėda mūsų tautie
čiams, lietuviams, o ypatingai 
Marąuette Parke.

Visiems patarčiau, kad vie
toj to nelabo gėrimo, kuris 
priveda prie barnių ir muš
tynių, tokius vakarėlius pra
leisti gražiai pasilinksmi
nant, pasikalbant apie įvai
rius reikalus ir t. t. Tada ne-

BALSAI Da PEŪPLES FURHITURE 00. IR ‘DRAUGO”
laidas, 3,000,000 dol. bonų Li
ncoln parkui, 2,500,000 dol.

RADIO KONCERTU-
Gerbiama Redakcija:

Bravo Peoples kompanija
ir dienraštis “Draugas” už su 
rengimų tokių puikių radio

pasitikimas, sako liekis, buvo 
grandioziškas ir įspūdingiau
sias įvykis, kų tik yra matęs, 'programų. Taipgi labai ačiū 

Šiuo tarpu Kaune ir provin- visiems dainininkams, daini- 
cijoj, sako Hekis, plačiai ve- _ nįnkgms, muzikams, taipgi a- 
dami statybos darbai. Lietu- j naunceriui ir prof. Kampinin- 
voj bedarbių nesu, kak tik no- įuį žinių pranešėjui. Tai 
rįs dirbti, tas darbo gaunąs įgtikrųjų, turėjome visi kų pa-
ypač meistrai.

Rap.

PATOBULINO OFISĄ.

siklausyti ir pasididžiuoti, kad 
mes, lietuviai, galime surengti

gul nueina į vyriausįjį paštų 
(Clark ir Adams gatvių) at
siimti. Reikia klausti prie lan-

Bridgeport. — Dr. Serner, 
vienintelis šios kolonijos lie
tuvis akių gydytojas ir akinių ; kur padėta iškaba Ad- 
pritaikytojas, nuolatai tobu- vertised Window lobėj nuu 

Adams gatvės, pasakant laiš
ko NUMERĮ, kaip kad šiame 
sąraše pažymėta. Laiškus paš
tas laiko tam tikrų laikų, o

lina savo ofiso įrengimų, 
sai budriai seka naujus išra
dimus jo šakoj ir patobulin
tas mašinas tuoj įsigija. Da
bar Dr. Serner įsigijo naujų 1 Pk®kui sunaikina, 
mašinų ir jo ofiso įrengimas ' 
yra pirmos klesos. ■

Dr. Sernerio ofisas randasi i 
756 W. 35 St. Tel. Yards 1829. |

į-

BUDRIKO RADIO VALAN
DA.

1 Babravičiui Juozui 
4 Cemauskaitei Alinai 
15 Gudjonui Juozapui
28 Lupeikai Apaliniarui
29 Macijauskui Stanislovui 
48 Sieupui Jonui
60 Zelniui Agnės

Pereitų šeštadienį vėl leista
. , . lietuviškos muzikos ir dainos
būt, gėdos nuo savo kaimyni, .. radio s,oties WCFL Muzi. 
svetimtaučių. I I

tokias puikias radio valandas.
Prie progos turiu priminti 

kad esu “Draugo” skaityto
jas ir Peoples krautuvių kos- 
tomeris, kurių prekėmis, kai
na ir patarnavimu esu labai 
patenkintas.

Mes šiuos programus visuo
met klausysime. Laukdami ki
to pirmadienio, liekame,

Su pagarba
F. G. Mačiūnas.

priėmė mons. Waring, Šv. O- 
nos bažnyčios, New Yorke, re
ktorių.

Monsign. Waring yra kardi- 
•nolo Hayes generalinis vika
ras Am. J. Valstybių kariuo
menėje ir karo laivyne.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

Mes permufuojame-perveža- 
me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

REIKIA DARBININKŲ

Keik 5 vyrų, nuolatinis darbas, 
gąll uždirbti >45 sav. ItaSyk Box 
100, Draugas, 2334 So. Oakley,

PILIEČIAMS VISA EILE 
PASIŪLYMŲ

Ateinančiais lapkričio pra
džioje rinkimais Chicagos pi
liečiams balsuotojams bus į- 

i duota balsuoti net keliolika 
pasiūlymų.

Lincoln parko apylinkės ba
lsuotojai turės dar vienų dau
giau pasiūlymų parko reikale. 
Gi renkamų kandidatų bus ke
turi baliotai.

Be kandidatų rinkimų bal-

bonų apskričiai ir 14,000,000 
dol. bonų taip vadinamai val
stybės konservacijos sistemai.

Kiti: Verstinas vandens fil
travimas (valymas) Chicagai; 
valstybės konstitucijai mokes
čių priedas; leidimas moteri
ms būti prisiekusiomis teisė
jomis bylose; bankoms kapi- _ . . ,
talo padidinimas ligi'50,000 Taugt parduodame anglis 
doleri,; leidimas valstybės genamos mš.e^ už prieina- 
auditoriui pilniau patikrinti 
bankas; taipat prohibicijos 
referendumas.

Reik rankinių siuvėjų, patyrusių 
prie dresių. Lipson Bros. 325 W. 
Adams St.

Tuoj reik moters ar mer
ginos prie namų darbo. Kreip 
tis

Mrs. M. GRISH 
6515 So. Rockwell St.

Tel. Republic 9723

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

MONSIGN. IWARING ŠV. 
TĖVO AUDIENCIJOJE

miansių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street

Telef. Republic 5099 
Mes pervežame daiktus ir į

kitus miestus.

Parsiduoda geras pečius kietomis 
anglimis kūrinamas. Taipgi rubber 
plant, kurs užaugo' didelis ir gra
žus Ir jam vietos neturime. Parduo
sim pigiai.

4054 So. Artesian.

Grocernė, Delic.. gyv. kamb. kamp. 
Storas. >1,000 cash. 1034 W. 69 St.

ROMA, spal. 1. — Vakar 
Šventasis Tėvas audiencijon SVARBU FILATELISTAMS

7 kamb. forničiai ir plano >350. 
1304 Gienlakel. Rogers Park 7970.

IftRENDAVIMUI

Išsirenduoja 5 kamb. flatas 
su pečium šildomas. Norint 
galima su garadžium. ' Renda 
nebrangi.

7242 So. Fairfield Avė.

PARDUOSIM su dideliu nuosto- 
IjABAI PIGIAI! 1,U visus puiklus rakandus, Wilton

Visa serija Vytauto Didžio jo paS- kaurus lr viską, musų 4 kamb. apart- 
to ženklų (stainps) išviso 14 štukų mente. Vartota tik 2 m.ėn. Kreipkis 
8 dolerai. ,, tuoj. Tikras bargenas.

60 Lietuviškų Įvairių gražių dau
giausia vartotų pašto ženkuų 1 dpi.

Pinigus siųsti iškalno pašto per
laida. Į laiškus pinigų nedėti. Su 
užsakymais kreiptis (:

JONAS SARNACKIS 
Kaunas Daukanto 10 
Lithuania — Europe.

3040 W. 63 St. 1-mas floras
Našlė priversta parduot 6 kamb. 

bung. arti transp. pigiai, labai geros 
išlygos. Sav., 249 S. Vilią avė., Vilią 
Park, III. '

REAL ESTATE

Į V AI ROS KONTRAKTO RIAI:MAROUĖTTE JEWELRY 
& RAINO

Savininkas R. Andrelhinas

KR.

M. ZIZAS MES
Bndavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbns, iš medinių pa
darom marinius, apmurinam 
medinį namų 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

CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namug ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Iš LIETUVOS KONSULA
TO CHICAGOJE.ka yra duodama lėšomis Bud- 

riko radio krautuvės ir kas 
savaitę girdime lietuviškas ar
tistines jėgas.

Šeštadienį kaipo svečių ar
tistų išgirdom Jonų Butėnų, 

savo globėjų šventę, bet nau- į Lietuvoj Operos baritonų. Jis 
juosius draugijon narius, d‘ė-jįdainavo kelias dainas. Bute-,’Ieško Juozas -Cereška. 
liai pirmojo penktadienio šio no balsas yra ypatingai pri-Į Tomkovidas yiadas, 1929 m. 
mėnesio, iškilmingai priims minus per radio ir visos jo Hepog mėn w Pg
per šv. Mišias rytojaus dienų.! damos puikiai skambėjo. rry Avė., Maspeth, N. Y. Ieš- 

X Aušros Vartų tretinin-į Kartu dalyvavo vietiniai ar k<> pusseser£ Qna Bajorienė.

Pro šalį ėjęs.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Aušros Vartų Angelų 
Sargų draugija šiandien turi

PAIEŠKOJIMAS.

Pševorskaitės, Elena (Šau
lienė), Stasė ir Zosė, kilę iš 
Seirijų valsč., Seinų apskr., 
Amerikon atvykę prieš karų.

smm.

dlcc planų rolių, 
rekordų ir t t 
tapau laikrodžius 
ir muzikos instru- 
mestus.

2650 West 63rd St. Ohicago. 
Telefonas HEMLOCK 8886

kai susitarė šeštadienyje savoį^s^a*’ H. Stasiliutė Bar-
įsteigėjo šv. Pranciškaus gar tush ir Juozas Žuronas, taip-
bei aukoti 6 valandų ryto šv. 8* J* Olšauskas su kanklėm,

Aukščiau išvardyti asmenys 
prašomi atsiliepti. Ir kiekvic-

Namų Statymo Kontraktorlua 
Statau (vairiausius namus prieinama 

kaina.
Užlaikau visokių 

mišinių ir sida
brinių daiktų, ▼*-1
Jausto, mados ra- 7217 S. CAUFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 8638

Wm. J. Kareiva
' ' 8ayĮtrinkta

, Del _<«ciaualoD. rųšles 
ir patarnavimo, šau- 
k,t

GREEN VALI.EY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši- 
' nlų, sviesto Ir sūrių. 

4644 .80. PAUUHA STREET
TeL Boulevard j>8»• •> r

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 

Kontraktorins
4566 84. Rockwell Street

KAMP. 5 kamb. plytų bung. 2 ka
rų gar., šalinis jvaž. pigiai. Sav. 5758 
So. Troy.

FAACTt

Telef. Republic 6396
D. GRICIUS

GENERALIS KONTRAJCfORIUS 
Statau namus kaip mūrų taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prieinamiauslos.

2452 WEST 69th STREET

Mišias ir bendrų šv. Komuni
ją ■ . :

X Ryt šv. Jėzaus Širdies 
mėnesinės pamaldos Aušros 
Vartų bažnyčioje bus prieš Ra, 
žančių. į ;

!X Maldos Apaštalystės kon 
ferencija — tuojau po vakari
nių pamaldų mokykloje.

X Antradienio vakare skait 
lingai susirinkę Dirmavonės 
kūmai turėjo bendrų prie Dir
mavonės apeigų pasiruošimų. 
Ateinančiame sekmadienyje 
visi susirinks apie septintų 
valandų vakare, kad sutikus 
J. E. vyskupų, kuris pranešė, 
jog atvyks Aušros Vartų baž
nyčion pusiau aštuntų valan
dų vakare.

R. Vaitkus su armonika, Pet- (nas» kas kų nors apie juos 
ruševičius ir Jozavitas. I žinotų, prašomi suteikti žinių.

Jau antri metai, kaip ne tik Bent kokia žinia bus bran- • 
mes, lietuviai, bet ir dangų- 8^a* įvertinta.
mas svetimtaučių klausom ir 
gerėjamės mūsų dainomis ir 
muzika ir kas šeštadienis lau
kiam tos valandos.

99.

Lietuvos Konsulatas,

Room 1904
201 N. Wells Street,
Chicago, Illinois.

SUGRĮŽO ILEKIS.

ŽINiy-ŽINELĖS
X Lietuvių golfo čempiana- 

to bankietas įvyko šeštadieny, 
27 dienų rūgs. Dalyvavo pro
fesionalai ir gydytojai iš šv. 
Kryžiaus ligoninės, tarp jų ir 
Dr. A. R. McCradie, kuris lai
mėjo pirmų dovanų (Loving 
cup) golfo čempionatų.

X Pereitos savaitės pabai
goj garnys aplankė p-no P. 
Pikturnos šeimynų, gyv. 4421

Pigiai žinomas clncagieti, s Wood gt Tq km5 
alininkas I. liekis siomis; ..

Elgin, Amerikoj darytas laik
rodis... geriausias ir tikriausias 
iš visų. Mes turime dideli pa
sirinkimą Elginų dėl vyrų ir 
moterų, už kainas, kurtos yra 
prieinamos kiekvienam klšeniul 
Parduodam ant išmokėjimo ar

ba cash — kaina ta pati.
Taisymas laikrodžių musų 

speciaMžkumas.
Pritaikome akinius kiekvienam 
Didelis pasirinkimas deimantų 

ir auksinių daiktųJ ,
J. A. Kass Jewelry

Savininkas
J. A. KAZAKAUSKAH

2045 WEST 36 STREET

Prie pat Archer Avė. 
CHICAGO

AUTOMOBILIAI

DE SOTO IR PLYMOUTHI ■ ’
Geriausios Rūšies Automobi

liai. *.

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY- 

iMOUTH Chrysler išdirbystės 
| automobilių už labai prieina- 
;mų kainų.

•Naujas De goto $885.00 f.o.b. 
| Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR 

SALES
Joe Bagdonas, Savininkas 

5626-27 S. WESTERN AVĖ. 
Telefonas Prospect 5669

I

Tel. Lafayette 8663 1
ir 2584 4401

Įsas Ir Ues. 
Mošart Su

J. C. ENCHER & CO.
GENERĄLIAI kontUJLKtoriai 
Real Estate ir visokia apdrauda

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Fairfield

Phone Republic 4949

PETRAS GRIRAS
Moliavojimo Kontraktorins

Mes mollavojlme, dekoruojame ir 
išpoperiuojame visokius namus. 
Musų kainoa labai preinamos ir dar
bas garantu-otaa.

6127 S. Maplewood Avė.

Greit perkant gausi geromis iš- 
lygomis už >29,000 roomlagbouse iš 
22 kamb. dalinai su forn., štymo šil., 
gera vieta, 20 min. Į loop, strytk. ir 
L. Kreiptis 1136 Wrightwood avė, iki
5 v. v. arba tel. Avenue 4307 po 5 
v. v. dėl susitaritno.

Pigiai puiki veik nauja kampinė 
Octagon rezidencija, 6 kamb. bung. 
arti viešų ir kat, mokyklų, du bloku 
Milwaukee avė. Reik matyt, kad Į- 
vertyt. Kaina >9,700. Kreiptis po
6 vai. vak. 5700 No. Moody avė.

6 kamb. mod. plytų bung. 2 
maud., aptverta porėtus, pigiai. 4555 
N. Le Claire, Kildare 8872.

5,kamb. bung., mleg. porčius, furn. 
šild., 2 karų gar., priverstas parduot. 
Sav. dirb. už miesto. Pigiai 1617 
N. Lockwood avė.

JOHN PAKEL & CO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 

Telefonas Hemlock 0367
Res. Grovehill 1680

FOUR LEAF CLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksal 
Garadžial. porėtai

2 metų lakto IŽMokėJlmul 
Taipgi budavojam visokius naujus

namus.

436 W. 45 St.
Arba

2100 W. 23 St.

Yards 2124

Ganai 5065

FARMOS

Farmos — 80 ak. 1 mail. j piet. 
Basa Lake, Knox, lnd. 23 ak. 1 mail. 
| šiaurę Argos, lnd. prie National 
viešk. Rd. 31. Geros išlygos. 1 A. 
De Loney, Plymouth, lnd.

80 ak. farma, 1 malt Į Atbens, 
elektros kelias, tel., labai gerinamai, 
dėl žinių .rašyk Herbert Mueller, R. 
3. Atbens, Wia

dailininkas
dienomis sugrįžo iš Lietuvos, 
kur išbuvo veik ištisus metus.
Per tiek laiko būdamas Lie
tuvoj plačiai apsipažino su vi
su kraštu ir visokiais žmonė- Bridgeport. — Dr-jos 
mis. Gerai susipažino su dai- Petronėlės susirinkimas bus 
lininku Rimša, kurs .pagamino nedėlioję, spalių (Oct.) 5 d. 1 
istoriškąjį Vytauto paveikslų, v»l. po pietų, Sv. Jurgio pai- 
kars keliavo apie Lietuvą. P. racijos svet. 
nas liekis matė dailininkų Narės malonėkite atsilanky- 
Bimšę tų paveikslų gaminant, ti. i , } į

O. Kliučinskaitė, rašt.,

vikrus sūnelis.

PRANEŠIMAI.

HUPMOBILE
Geriami Ir Stipriausi Automobiliai.

Jei Tam lėta nori pirkti Automo
bili, plrmiauslii prašome ateiti pas 
mua ir pamatyti HUPMOBILE 1981 
medelių, kurie (ikrai Tamlstas nus- 
tatoina aavo gražumu, greitumu. Ir 
visa konstrukcija. Kaina >1,196.
f.o.b. tr auklčlau.

BALZEKA8 MOTORS 

6012-14 So. Kedzie Avė.
Telėf. RepUbtlo 9004

JONAS PUDZIUVELIS
GENERALIS KONTRAKTO RIUS 
Statau naujus namus Ir pertaisau

senus. Senus namus priimu i mai
nus.

2650 West 69 Street
Telef. Hemlock 4576

Tel. Lafayette 6197

W. & L. ELECTRIC CO.
Not Ine.

Elektros kontraktoriai, suvedam švie
sas' ir Jėgų. Elektros reikmeųos ir 
flkSčlerlat.

L. DOMBROWRKI A 8ON 
1016 Weat 47 Street

P-nas liekis buvo Kaune, 
kuomet Vytauto paveikslas
apkeliavęs aplink Lietuvą grį- Šie laiškai yra atėję iš Eu 
žo Kaunan. Vytauto paveikslo ropos. Kam jie priklauso, te- /

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRABAM PAIGE
Kama Imam ». o. b.

Jei manai pirkti karų. pirmiausiai 
ateik pas mus Ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšles au
tomobilius už lemų kainų.

Taipgi turime Įvairių (vairiausių 
vartotų karų už labui mažų kalnų.

BRIGHT0N MOTOR SALES
DtC.

Bartninkai: Vainoru, J. Tuskys 
fcefefonta IAttyette MM

8962 Arefcer Avcbm

ZA. M. BUTCHAS

10% nupiginta ant flat ma
liavų ir ready mixed.

l

Šio krano kaina $3.50

4414 So. Rodnvell St
Tel. Lafayette 4689

«<• • <

Telefonas Canal 7283

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojimo Kontraktortaa 

Maliavų ir sieninės popleroa krau
tuvė. Naujas stakaa

MORGIČIAI-PASKOLOS

3334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

M. YUSZKA 
Plumbing Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlauala.

4426 So. We8tern Avė.

Tel. Lafayette 8227

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
TEL. BOUL. 0611 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug išlaidų

!

Sapos Telef. 
Hemlock 3867

Namų Telef. 
Republic 1688

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis 

KONTRAKTO RIU8 .
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WE8T 69th STREET

Thomas Higgins
PLUMBERI8

Turiu patyrimų per daugeli metų. 
Darbų atliekų greitai Ir pigiai. 

2813 80. OAKLEY AVĖ. 
Telef. Canal 6610

Perkam Mortgečlug ir Bonua 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam, išmainom ir inšiuri-

nam visokj turtą 
Padarom davernastes ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notariailškus raštus 
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmingumo. 
ME8 GVARANTUOJAM SAVO

ATIJKTĄ DARBĄ.

SKOLINAM PINIGUS
Paskolas suteikiam į 24 vai. 

neimam komiso nuo
$50 iki $300.

J. NAMON & CO.
Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Western Avė.

Telefonas Grovehill 1038


