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28-ios Valstybės Genevo j Pasirasė Dar Vieną Sutartį
ĮSKILUS karui, kitos kitoms

TEIKS PASKOLAS
MASKVA PRIPAŽĮSTA, ŠĮMET RUSIJOJ 

NUŽUDYTA 547 ŽMONES

Suomijoj Laukiamos Rinkimų 

Seiman Sėkmės

SAVITARPĖ VALSTYBIŲ 
' SUTARTIS

ŠVENTASIS TĖVAS PA
SIŲS MISIJĄ j ABI

SINIJĄ

MINIA PUOLA AUSTRIJOS PREZIDENTO SARGYBĄ ŽINIOS IŠ LIETUVOS
K. V. C. PIRMININKAS 
PROF. TUMĖNAS DEL 
MOKSLEIVIŲ ORGANI

ZACIJŲ UŽDARYMO

SKUNDŽIASI PREZI
DENTUI

GENEVA, spal. 3. — T.
Sąjungos suvažiavime paga
liau atliktas vienas svarbes
niųjų žygis.

28-ios valstybės pasirašė su
tartį (konvenciją) kita kitą 
gelbėti finansiškai pasitaikius 
karui.

Tarp pasirašusiųjų yra Bri
tanija, Francija ir visa eilė 
mažesniųjų Europos valsty
bių

Nepasirašė Italija, Vokieti
ja, Ungarija, Japonija, Skan
dinavijos ir kitos mažesnio
sios valstybės.

Sutarčiai labiausia priešino
si Japonija, Švedija ir Rumu
nija. Japonijos atstovas sakė, . e _____________
kad tas pasirašymas reiškia- HELSINKI, spal. 2. — Va-į’ Suva^vlmas g"ežJ" ?ne' PoHcmonas traukiamas 
naujas valstybėms pareigas,' kar ir šiandie Suomijoj įvyko ,^nas. federallzuotl švietimą, 
kurių ir be to jau perdaug. Į seiman atstovų rinkimai. Se-.sterilizuoti Proto bga palies- 

Rumunijos atstovas nurodė, kmės dar nežinomos. Jų visi.'^^ už griežtą, kovą

kad jei visomis aplinkybėmis

ROMA, spal. 3. — Iš Vati
kano paskelbta, kad Šventa
sis Tėvas Pijus XI ateinantį 
mėnesį pasiųs specialę misi- 
iją į Abisiniją. (Etiopiją), Af
rikoj, kur bus karūnuojamas 
imperatorius Ras Tafari. Mi- 

• sijos priešaky bus apaštali
nis delegatas Egiptui, vysku
pas Valeri.

Austrijos sostinėje Viennoje žmonių minia ,puola prezidento Miklas policinę sar
gybą parodoje.

TAUTINĖS KATALIKIŲ 
' MOTERŲ TARYBOS 

SUVAŽIAVIMAS

DENVER, Colo., spal. 2
— Tautinės (Nacionalės) Ka-,
jtalflrių MoiMrų>-'Yaryboft suva^
žiavimas čia baigės dideliu

Taipat specialė misija buspokyliu.
pasiųsta į Rumuniją — į ka-Į „

b Suvažiavimas pravedė visą
raliaus Karolio karūnavimo eilę daūgianSia at-

iškilmes. kreiptų prieš šių dienų blo

gybes ir kitus negeistinus va
lstybei ir tautai dalykus.

Plėšikai panaudojo chlo- 
f reformą

Plėšikai apiplėšė L. Golds- 
tein namus, 5235 Drescel boul. 
Pagrobė 650 dol. pinigais ir 
apie 5,000 dol. vertės brange
nybių. Goldsteiną ir žmoną

IŠSPRENDĖ ŽYDAMS 
STUDENTAMS KVO

TIMŲ KLAUSIMĄ

K. V. C. pirmininkasį prof. 
Tumėnas korespondento pra
šomas pareiškė savo nuomo
nę dėl naujo švietimo minis
terijos aplinkraščio mokslei
vių organizacijų uždarymo 
reikalu. Aplinkraštį apie mo
ksleivių organizacijų uždary
mą prof. Tumėnas komentuo
ja iš to, kas buvo paskelbta 

I “L. Aide.” O ten buvo daug 
neaiškumų.

• Skaitydamas kas yra eilu
tėje, ir neskaitydamas to, kas 
gali būti tarp eilučių, K. V.

C. pirmininkas priėjo išva
dos, kad aplinkraštis ateitini- 

I nkų organizacijos neliečia.

“Mem. D.” rašo, kad Klai
pėdos didvokiečių Landvirts- 
chaftspartei padavė Lietuvos 
Prezidentui skundą, esą šių 
rinkimų taisyklė prieštarauja 
Klaipėdos krašto statutui. 
Mat, per šiuos rinkimus bal
suoti turės teisę visi vietos 
gyventojai, Lietuvos piliečiai.

PO RINKIMŲ SUOMIJOJ

bus uždrausta kariauti, tada 
užpultoji valstybė neturės jo
kią apsigynimo priemonių. Pi
rmoje vietoje tai visa prigu
lės nuo T. Sąjungos leidimo 
gauti ar negauti pinigišką pa- 
gelbą. Nes tilų T. Sąjunga tą 
pagelbą garantuoja (užtikri
na).

BRITANIJOS IMPERIJOS 
KONFERENCIJA

LONDONAS, spal. 3. — Ve
dama Britanijos imperijos ko
nferencija. Svarstomi ekono
miniai visų Britanijos dalių 
klausimai.

TIKISI ATGAUfl SOSTĄ

LONDONAS, spal. 3. — 
Graikijos tremtinys karalius 
George tikisi atgauti Graiki
jos sostą. Jis reiškia vilties, 
kad graikų tauta jį pakvie- 
sianti sostan.

VERŽIAS VESUVIUS

NEAPOLIS, Italija, spal. 
2. — Vakar išnaujo ėmė sma
rkiai veržtis vietos ugnekal- 
nis Vesuvius.

laukia. Šiais rinkimais sno- prM kontrolę; per-
miai darbavosi visus komnnis- !kia iTairio8 rtSies 
tns praginti iŠ seimo. I kantorius, ” smerkia mason,

puolimus, atkreiptus prieš 
Šventąjį Tėvą dėl enciklikos 
švietimo klausimu.

547 ŽMONES NUŽUDĖ

RYGA, spal. 3. — Einant 
pačių bolševikų statistikomis, 
praeitais devyniais mėnesiais 
ičekos agentai nužudė 547 žmo- 
/nes, sovietų priešus. Bolševi
kų laikraščiai pareiškia, kad 
tie žmonės nugalabinti už ko- 
intrrevęliuciją, sabotažą ir spe 
kuliaciją*.

Suvažiavimas atnaujino sa
vo pasiryžimus skleisti kata
likybės dėsnius ir pasaulio 
taiką. ,

MUSSOUNI SMERKIA 
SPEKULIANTUS

BOLŠEVIKAI PLANUOJA' 
KOVOTI VOKIETIJOS 

FAŠISTUS

LONDONAS, spal. 3. — Iš 
Maskvos praneša, kad bolše
vikai planuoja kovoti Vokie
tijos fašistus (tautiškuosius 
socialistus). Sakoma^ sovietų 
ivaldžia jų bijo daugiau, negu 
visų kitų vokiečių partijų ė- 
mus jas visas krūvon.

YRIGOYEN I ISPANIJĄ

BUENOS AIRES, spalių 3. 
— Pašalintas Argentinos re- 
ispublios prezidentas Yrigoy- 
en bus ištremtas į Ispaniją.

ROMA, spalių 3. — Itali
jos ministeris pirmininkas Mu 
.ssolini yra palankus visus spe
kuliantus, kurie sukelia fina
nsinius persilaužimus, bausti 

i mirtimi.

MJRĖ SUŽEISTAS STU
DENTAS

HAVANA, Kuba, spal. 3. 
,— Mirė R. Trejo, priešvaldiš- 
kų riaušių metu sužeistas stu
dentas. Kubos prezidentas pa
reiškia, kad studentų riaušėse 
didžiuma buvo komunistai.

TOKYO, spal. 2. — Paga
liau Japonija pripažino Lon
done padarytą karo laivynų 
trilypę sutartį. z

CAMBRIDGE, Mass., spal..Nes aplinkrašty kalbama apie
2. _ Praeitą pavasarį poetiškai visuomeninio pobfl-
vardo kolegija nuskyrė dro-/®® organizacijų užda-rymą, o
zijinius naujovinių kalbų de- ateitininai yra religinė, tauti-
partamente kvotimus į spalių ,n®z ’r kultūrinė organizacija.
2 d. Pasirodė, kad šiandie iš- 6i religinio tautinio* ir kultu-

piktadariai užchloroformavo., P™!* žydų šventė ir žydai nmo auklėjimo pamatai ne-
nnlimio rnzlr. • ^studentai negali dirbti jokio ’ra pohtmiai, kurie galėtų būt 

Paskiau policija rado gat- darbo __ čia keliamL Tft. yra atskir0
• asmens ir visos tautos gyvy-

Skelbimų direktorius tą bėg klausimai.

klausimą vpatingai išsprendė.
, ., Švietimo ministerija tą klauPranese, kad kvotimų laikui . .sima turės apsvarstyti visoje

kiekvienam žydui studentui platnmoje) 0 rtc pereinam, a- 
bus paskirtas įgaliotinis. Tie plinkybi, plotmėje. Tiktai au- 
įgaliotiniai surašys, k, žydai tCTltl;kas apiinkraš{io ai5kini. 
studentai diktuos. !,mas neaiškumns iš.

keltus komentatorių.

DAR NEPALEIDO POLI
CININKO

Birželio pradžioj Utenos ap
skrity šeštam rajone lenkai 
pagrobė stovėjusį pasienio sa
rgyboj policininką Žitiuevičių 
ir ligi.šiol jo dar negrąžino. 
Kalinamas policininkas laiko
mas Lukiškių kalėjime. Nepai
sydami mūsų policijos reika
lavimų jį grąžinti, lenkai vią 
jį dar laiko kalėjime. ^B.”

TIKEJIMO TIESAS SKLEI
STI KATALIKAI RAGI
NAMI NAUDOTI RADIO

vaitėje pamestas 
bes.

brangeny-

tieson
Policmonas Ch. Osterman, 

33 m., suspenduotas ir patrau
ktas teisman už atliktu^ plė
šimus, vagystes ir kitus nusi
žengimus.

Suimta keturi įtariami

EKVADORIO KABINETAS 
EINA PAREIGAS

‘R.

ROMA, spal. 2. — “Osse- 
rvatore Romano” paduoda ži
nių, kad Amerikoj gyvuojan
ti sąjunga vardu °North A- 
merican Association” planuo
ja per radio kovoti katalikų 
tikėjimo tiesas.

Tad šis laikraštis ragina 
katalikus kuoplačiaųsia nau
dotis radio ne vien tikėjimo 
tiesas ginti, bet įas kuopla- 
čiausia skleisti.

Šventasis Tėvas Pijus XI 
kitados yra nurodęs, kad raž
elio šiandie nepaprasta prie
monė skleisti Katalikų Bažny
čios tiesas. Gi sakomas laik
raštis nuo savęs prisega, kad 
radio šiandie apjuošęs kai ti
nklu pasaulį ir lošia svarbes
nę rolę už laikraščius arba 
kratomuosius vaizdus.

NEAPSIGINA VILKŲ

Jačeliai, Rokiškio valse. ČiaQUITO, Ekvadorius, spal
2. — Atsistatydinęs Ekvado- valstybinis miškas pilnas žvė- 
rio respublikos ministerių ka- relių. Lygesni kalneliai pilni 

do ir suėmė keturis įtariamuo- binetas gryžo atgal į savo vie- išrausti urvų ir urvelių, ku
šins galvažudžius. Pas juos, ^4 ministeriai eina savo pa- riuose yra žvėrių — lapių ba-

Apskrities prokuroro ofiso 
policija puolė Monroe viešbu
tį, Chicago Heights. Tenai ra-

kambary rado ginklų ir amu
nicijos.

Meškeriojimo laikotarpis
Washingtono parko kūdrose 

prasidėjo meškeriojimo laiko
tarpis (sezonas).

‘‘National Retail Lumber 
Dealers’ Association” turi 14- 
ąjį suvažiavimą Chicago j. Da
lyvauja apie 1,000 atstovų.

GAISRŲ APSISAUGOJIMO 
DIENA

Einant Illinois gubernato
riaus atsiliepimu, spalių 5 d. 
visoj valstybėj bus minima 
gaisrų apsisaugojimo diena.

CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — Nepastovus oras; 
vakare šalčiau.

rsukų ir kitų Vilkai net die
nos laiku gyventjų aveles vie
ną po kitos pagrobę nusineša 

-i į. mišką. NepeTsenai Aukštuo- 
WALSALL, Anglija, spa- Įįų kaime vilkai išpiovė ūki

nių 3. — Ties Brown Hills ,ninku šunis ir suėdė. Miškas

reigas.

14 ŽUVO KASYKLOJE

Grove kasykloje įvyko dujų 
sprogimas. Žuvo 14 darbinin
kų.

PREZIDENTAS BANKI
NINKŲ SUVAŽIAVIME

CLEVELAND, O., spal. 2. 
— “American Ranker’s As
sociation0 čia turi suvažia
vimą. Šiandie vakare bankini
nkų susirinkime kalbėjo pre
zidentas Hoover.

NEW YORK, spal. 3. — 
Greenwich miestely sugriuvo 
vieni dideli namai. Žuvo 5 as
menys.

yra didelis, turintis apie 450 
ha ploto. “M. L.”

SUDEGĖ KIAUŠINIŲ SAN
DĖLIS; APDEGĖ PIENINĖ

Mažeikiai. Rugsėjo mėn. iš
9 į 10 d. įvyko didelis gais
ras, kur sudegė kiaušinių skla 
das su visu inventorium ir 
Mažeikių garinė pieninė apde
gė. Stogo lotai kazilai sudegė,
10 pati pieninė mažai ko tenu-
ikentėjo. Nuostoliai apie dvi- 
- dešimt tūkstančių litų. Namai 
ir skladas buvo po vienu sto
gu. Turtas nebuvo apdraus
tas. , “M. L.”

NORI SUSPENDUOTI 
KONSTITUCIJĄ

HAVANA, Kuba, spal. 3. 
— Kuboje įvyks rinkimai la
pkričio 1 d. Respublikos pre
zidentas Machado specialėn 
sesijon sušaukė kongresą ir 
reikalauja suspenduoti konsti
tuciją ligi sakomų rinkimų.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų SI 0.00
Britanijos 1 sv. sterl.. 4.86
Francijos 100 frankų 3.92
Italijos 100 lirų 5.23

I Belgijos 100 belgų 13.94
Šveicarijos 100 frankų 19.41
Vokietijos 100 markių 23.81



DRAUGAS Penktadienis, Spalio 3 d., 1930

“DRAUGAS”
Uetn* kasdien, liskyrus eelrmadl—I—

PRBMUMERATOS KAINA: Metama — ll.ll, Pa
tai Metų — 11.60. Trims Mėnesiams — 91.01. ▼tanam 
Mėnesiui —• 75c. Europoje — Metama 97.11, Pusei Me
ta — 94.11, Kopija .llo.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų necrų- 
■na. Jei neprašoma tai padaryti Ir nepi lslunčlama tam 
tikslai palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:11 Iki 11:11 eaL

■kelbtmų kainos prisiunčiamos parelkalarua.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlebed Daily, kncoept Sunday. 
•UBSCKJPTIGNS: One Tear — 91.11. 81z Meetke

n» 91.61, Tkree Monthe — 91.11. One Montn — Tie. 
■orope — One Tear — 97.11. Blx Montha — 94.11 
Cepy — .llc.

Advertlslng In “DRAUGAS** brinffa beet reenlta, 
Advertlalng rates on appllcetlon.

DRAUGAS” 2334 S. Oakiey Av., Chicago«

DIENOS KLAUSIMAI

ĮŽEIDŽIA MUSŲ TAUTĄ.

ir socialistai), niekindami Vytautą, visą lie
tuvių tautą skaudžiai užgauna. Tas faktas tu
rėtų iššaukti mumyse griežtą prieš juos pro
testą, kuris turėtų pasireikštį didesniu pasi
ryžimu dirbti tautinį darbą, platinimu tauti
niai nusistačiusios katalikų spaudos, metiniu 
lauk iš savo namų visų tų šlamštų, kurie 
taip skaudžiai įžeidžia visą mūsų tautų.

DARBAS
1 - 1 DARBININKŲ SKYRIUS =

UŽ GAMYBOS PAPIGINI 
MĄ.

RIMTAS PAREIŠKIMAS.

Jau girdėjome apie tai, kad Lietuvos 
tautininkų vyriausybė uždaro moksleivių ir

kas kuopigiausia parduodant, 
i Suprantama, tikslas neatsie
kiamas. Nes svarbiausias da- I
lykas yra gaminių kokybė. Iš 
pažiūros daiktai turi būt pa- į 
traukiami. Kitaipgi negali būt' 
pasisekimo.

Daugelis nesupranta, kaip ir

I

Viso pasaulio valstybėse 
šiandie daromos pastangos 
visokiai gamybai sumažinti 
išlaidas, kad iš to gavus dau
giau pelno. Kai-kurios valsty
bės ilgas laikas daugybę ga-i kokiu budu sovietai gali savo

studentų “politiniai visuomeniškas organi- jlUypaį reikalingų produktų tu J gaminius pigiai parduoti. Vi-
zacijas. Ateitininkai — tai irgi moksleivių ir 
studentų organizacija. Del to buvo manoma, 
kad ir ji bus uždaryta. Bet yra šiek tiek vil
ties, kad jai bus padaryta išimtis, nes anot 
pro f. Tumėno, Lietuvos Katalikų Veikimo pir 
mininko, pareiškimo, Ateitininkų organizacija 
nėra nei politinė, nei visuomeniška, o tik 
grynai kultūrinė ir religinė. Nejaugi vyriau
sybė būtų ant tiek trumparegė, kad nematytų 
reikalo kelti Lietuvoje kultūrą ir religinį su
sipratimą.

rėdavo įsigyti iš užsienių. Šian 
die mažiau to visa įsigijama, 
nes savo šalyse surandama to, 
kas reikalinga. Antra, kai- 
kurios valstybės šiandie iš
moksta, kaip tuos produktus 
išdirbti, ko pirmiau nežinota,

sai paprastai. Gamyba kuo
pigiausia. Sovietai labai pi
giai apmoka darbininkus. Ku
one visur darbas yra versti
nas. Pavergti gyventojai turi 
dirbti pusdykiai, kad badu ' 
nežūti. Visi kaliniai, gi jų Ru-!

Gal būt nėra taip skaudu, kad išgirsti 
arba spaudoje pamatai svetimųjų mūsų tautai 
taikomus įžeidimus. Bet tikrai skaudu pasi
daro, kada patys lietuviai savo tautą ir jos 
didvyrius niekina ir įžeidžia.

Jau nuo senai pas mus atsirado socialis
tai ir vėliau iš jų išsivystė bolševikai, kurie 
visomis savo pajėgomis varėsi prieš Lietuvos 
nepriklausomybę, kurie visaip niekino ir 
šmeižė tuos žmones, dirbusius savo tautos ge
rovei. Nors jie Lietuvos nepriklausomybės iš
gavimo darbo nesutrukdė, tačiau jį sunkino. 
Lietuviai Kapsukas ir Amgarietis vedė į Lie
tuvą rusų bolševikus, kad ją amžinai paver
gus. Amerikos lietuviai bolševikai moraliai 
ir medžiaginiai rėmė Kapsuko ir Angariečio 
žygius. ,

Nežiūrint tų skaudžių mūsų tautos įžei
dimų ir daromų pastangų ne tikv valstybę, 
bet visą lietuvių tautą pasmjBffifiį£ bolševiku 
judėjimas mūsų tarpe dar vis tebeturi tam 
tikros reikšmės, jie vis dar pajėgia du savo 
dieniniu šlamštu išleisti. Gaila, kad ir jų 
judėjimas ir spauda pasilaiko kai kurių ne
susipratusių žmonių smalsumu t. y. rėmimu 
jų pramogų, parengimų; jų spauda pasilaiko 
taipgi dėl to, kad ją paremia biznieriai ir 
profesionalai savo skelbimais, paremia nesu
sipratę darbininkai savo centais.

Mes ruošiame Vytauto Didžiojo 500 metų 
mirties sukaktuves, norėdami pagerbti at
mintį to savo tautos didvyrio, kuris tiek daug 
Lietuvai nusipelnė, jos garbę ir galybę aukš
tai iškėlė. Bolševikai — gi išėjo ir prieš Vy
tautą, jį bjauriai šmeiždami ir niekindami, ir 
prieš jo sukaktuvių paminėjimą. Jie viską da-

KODĖL JIE TYLI?

Gerai atsimename tuos laikus, kiek triuk 
šmo kėlė mūsų komunistėliai, kada Lietuvoje 
buvo sušaudyta keletas jų draugų už išdavys
tę, už norą pražudyti Lietuvos valstybę. O 
kodėl komunistai neprotestuoja, kad Rusijos 
sovietų valdžia tūkstančiais žmonių iššaudo. įnnJ* 
Rusijos laikraščiai “Pravda” ir “Izviestija” - K
bolševikų organai, paduoda statistinius davi
nius, kad tik per šių metų devynis mėnesius, 
lik Maskvoje, Lubiankos garsiame kalėjime 
sušaudyta 547 žmones. Ot, kur jiems reikėtų 
kelti riksmą ir protestus!

SILPNI MATEMATIKAI.

nei nenorėta, kada iš užsie-l sijoj šiandie yra šimtai tūks- 
nių buvo galima viską pigiau i tančių, tik už alkio valgį so- 
gauti. Viskam einant bran-' vietams dirba visose jų pra- 

!gyn, valstybės verčiamos nuo- monėsc.
'savais produktais verstis, kas Tai yisa nera jokia paslan_
toli pigiau atsieina. tis. Nežiūrint to, sovietų vai-

Pavyzdžiui galima imti kad d-ia visgį nega|ii taip sakant> 
ir cukraus pramonę. Daugelis ■ sudurti gal„ 5U galais ir jos
Europos valstybių pirm P«saU; tv#rka laipsniskai žengia. ban. 
lio karo nei nesirūpino garniuĮęrutan 
ti nuosavaus cukraus, kadan

SVEIKINAME, SVEIKĄ SUGRĮŽUSĮ!

Gerb. klebonas kun. A. Skripka, kuris ; u- 
vo išvažiavęs su Federacijos maldininku ekskur
sija i Eucharistinį Kongresą, į Romą ir i Lietu
vą. Kun. A. Skripka sveikas sugrįžo spalių 2 d. 
Jo išsiilgę parapijonys rengia sulauktuvių ir pa- 
gerbtuvių pokili kuris bus nedėlioj, 5 d. spalių, 
Krenčiaus svetainėj. Rengėjai tikisi sulaukti 
daug svečių.

gi pigiai jo gaudavo iš užsic-

Kada po xaro cukrus pa-

Kitose Europos valstybėse 
darbininkai taip pat pigiai 
apmokami už darbą. Bet jie

brango ir parsisiųzdinimas pa' ^ra ^a^svb ^ab kovoti už i__
sirodė perbrangus, ‘tada tos,buv!- Jie 8ali i5keiti reikala-1“7------- 7------ . ... . --------.... “7--------------
becukrinės valstybes pašoko'vimus’ «ali reikalauti ^utraliai ir slabdie su

• i ir sąlygų, gali tuos reikalavimus vis skardinėse. visomis valstybėmis gražiaigaminti nuosavą cukrų. Euro-, h i i
poje cukrinių nendrių planta-istreikais parerntL TaiP ngra 1 M valdžia sakosi, kad^ugyv na. Gražiuoju ncsugy- 
cijų nėra;, tad imtasi cukru sovietų valdomoJ Rusi3°3- Te’ Norvegija šiandie turinti apie jena tik su bolševistinės Ru- 
aminti iš cukriniu buroku na^ dagininkams viskas už-' 12 tūkstančių bedarbių. Kas sijos valdžia, kadangi pasta-

*■ J ' Įlietai clnnnfioci nArvAnm lonltBurokų cukrus yra taip ge-1drausta> tikri nelaisviai
Aguona.

Sulig lenkų statistikos, šiemet Vilniuje 
esą daugiau kaip 192,000 gyventojų, kurių 
tarpe lenkų esą net 55%, žydų 36%. Lietuvių 
Vilniuje tesuradę tik pustrečio tūkstančio, o 
gudų visai neradę. Bet tiems lenkų statistikos 
daviniams nieks netiki. Jei jie Vilniuje nei 
vieno gudo nerado, tai reikia suprasti ant 
kiek teisingai jų yra paduota lietuvių skai
čius. Mat, jie ir statistika, daro prisilaikyda
mi ‘ ‘ lenkiškų metodų ’

“P. B.” rašoma: “Auklėjimas nevien 
tik valstybės — valdžios pareiga ir teisė, 
bet šeimos ir Bažnyčios. Taigi valstybė turi 
nepamiršti tėvų teisių ir Bažnyčios teisių.”

Chicagiečiai ne tiek senatoriaus rinki
mais šį rudenį rūpinasi, kiek miesto majoro

, , , . ..................... ., . . linkimais 1931 m. Ieškoma gero kandidato.
ro, kad sutrukdyti paminėjimo iškilmes, kadi AT . , , , . , . ... , .’ . . . . . 1 Norima surast tok}, kuris gerai galėtų atsto

vauti miestą 1933 parodoje. Kol kas vis darkuodaugiausia nesusipratusių žmonių suklai
dinti

M
obejojama, ar dabartinis majoras Thompso-

Bolševikai (o kai kada prie jų prisideda nas bekandidatuos kitam terminui.

Scenos Vaizdai Trijų Atidengimų.

LIETUVA. Tai klausimas, greta Jė
zaus ant kryžiaus du latru kybojo, vienas 

1 grįžo prie Dievo, antras nugrimzdėjo pra

garan. Duok jam Dieve Šventąją Dvasią.

Parašė SEIRIJŲ JUOZAS.

(Tęsinys).
POLE. Jie visi silpnabūdžiai, silpna

pročiai, be energijos.
LIETUVA. Tai gražus pagyrimas

skaičius ma- roji stengiasi norvegų tautą 
Ižėjąs vienu tūkstančiu. Tiek į prislėgti ekonomiškai, nes 
I bedarbių iš valdžios gauna mat neturi pasisekimo vesti 
šelpimą. Be to, būsią dar keli raudonąją propagandą. Bolše- 

I tūkstančiai tokių, kurie ret-i vikai pasisavino šiauriuose

ras, kaip nendrių cukrus. Ir t 
štai šiandie burokinį cukrų • 
gaminasi Angliją, Austrija, į
Ungarija ir kitos kelios vals- „ .. - •< in T * . .v „ .
tybės. Tose valstybe tam tik> NorveS*J» 5™ nedldel° kartlals *rba. V- nu°- F raaco Juozo zem«.ir ,lš.tanal

. Skandinavijos valstybė. Turi latinių darbų. pasalino norvegus žuvininkus.
apie pustrečio miliono gyven-l „ , • Pirm karo sakoma žemė buvo

i . i. Norvegu “biznio atsigai-Į . .....toiu. I . . , , i visam pasauliui liuosa, visiPasirodo, kad valstybės. " • .yinmiui poiaro daug paken- nnu(]otis
kiekvienoj pramonėj daro pa-I Pirm pasaulinio Laro ji bu- kė ir Rusijos bolševikai. Bol-
Žanuos ir kaskart mažiau per- vo turtinga, žmonės ištekliuje sševikai pradėjo visur pigiai Pabaltės valstybių sumano- 
kania žaliosios medžiagos už- gyveno, jautėsi laimingi. Tą parduoti savo sienojus. Seniau m u bloku Norvegija neįdomau 
slėny. laimę jiems suardė buvusis tąja prekyba plačiai užsiim- J1'-- Nes ji nesusisiekia su Ru-

Tuo atžvilgiu nemažos* pa- haras. Karo metu Norvegija davo norvegai. Konkuruoti su fcUa ir nepriguli Pabaltei. 
žangos nori atlikti sovietų Patyrė blogų laik^* Po karo holšeyikais pasirodė negali- ■ • u,. =w
valdžia Rusijoj. Ji yra išspren dar dau&iau. Atsirado daug mas daiktas. giuomi pranešame Vytauto
dusi iš užsienių pirkti tik vi-,bedarb^* t Komunizmo Norvegijoje kaip Didžiojo Sukaktuvių Komite-
sokių reikalngų mašinerijų irt gį šalis, anot žinių, išnau- ir nėra. Maskva neturi nieko to skyrių valdyboms, kad Vy
kiomis visokius daiktus pasi- j0 pradeda atsigauti. Karo iš- bendra su norvegų darbo par- tauto jubiliejiniai medaliai
gaminti namie. griauta norvegų prekyba ai- tija, kuri parlamente turi 62 jau yra platinami. NorintiejiI I _

Sovietų valdžia ima daug naujinama. Prekybai nemažą atstovu iš visų 150 atstovų, jų gauti, kreipkities į p. Joną
visko gaminti. Deja, visoki smūgį uždavė Amerikos J. Darbo partija turi radikalę Krotkų, komiteto finansij ko-

slui kas metai auginama 
cukrinių burokų.

NORVEGUOS PADĖTIS.
•*«u-

gaminami daiktai savo koky-'.Valstybių tarifa. Norvegai programą, bet ji yra parla- 
be labai prasti. Tais daiktais šiandie mažiau gali išvežti mentarinė, ne revoliucinė.

Iji nori užkariauti pasaulio rin-1 medžio košelės poperai gamin-' Karo metu Norvegija pasi-

LIETUVA. Girdėjau, girdėjau, o tu, , rus Pilsudskiui, vargas jums..
Pole, ar girdėjai, kad Pilsudskis sirgda
mas Druskininkuose gydėsi?

POLĖ. Taip girdėjau, girdėjau ir tą,
Beje, girdėjai Kristaus pamokinimą ir a- į kad jis ne^ Rentgeno spinduliais pasinau-
pie sūnų palaidūną.

POLE. Pilsudskis geras žmogus, tai
gi tie prilyginimai čion nepritaikomi.

LIETUVA. Nors jis jums geras, o 
mums blogas, tai vienok mes jam geriau 
velijam nei jus. Mes jam velijani ir sie-

savųjų ir pripažinimas gabumų lietuviui, , los ramybės ir pasitaisymo, jus-gi, laikv- 
tik gaila, kad jis jų nepanaudojo savo darni jį, velijat jam pražūties, bei am- 
4ėvy»ės labui, bet svetimos ir todėl visi žinos neramybės.

duodamais savo vidurių paveikslą liepė nu 
traukti.

LIETUVA. Ir kam-gi jam tas buvo 
reikalinga?

POLĖ. Visaip manoma, liet mūsiškiai 
sako, kad jis norėjo persitikrinti ar iš- 
tikrųjų, taip kaip jis sakė, ten visus len
kus turi.

POLE. Taigi, mes to ir bijome ir to
dėl skverbiamės ir trokštame, kad Lietu
va susijungtų su Lenkija.

LIETUVA. Ačiū, tau, sesutė, už atvi
rumą, bet kokią naudą mano tauta iš to 
turėtų? Per tiek šimtmečių lietuviai dir
bo jūsų naudai, o jus ką?... Arjuvote 
mums už tai dėkingi?..

POLE. O-gi Lietuvos krikštas...
LIETUVA. Ar jus stengėtė lietu

viams duoti žinančių, bei 
lietuvių kalbą kunigų?

mes Pilsudskį už tai smerkiame.
LIETUVA. Ar taip?.. Tai mums gera Į POLE. O iš kur galėjome jų gauti?

misijos iždininką, Metropoli
tan State Bank, 2201 W. 22

POLE. Mes neginome, kad lietuviai 
mokintųsi savo kalbos.

LIETUVA. Jei neginote, tai kodėl 
dabai* ginate, kodėl Lietuvius persekioja
te, kodėl uždarote lietuviškas mokyklas, 
kodėl darote peštynes lietuvių bažnyčiose 
už savąją kalbą?...

POLE. Tai tik karštuolių darnas, bet 
mano valdžia lietuvius myli.

LIETUVA. Graži man meilė, jeigu už 
lietuvystę lietuvius j kalėjimus brukate,

mokančių į vaikus iš prieglaudų varote. Tai jau taip 
net maskoliai nedarydavo.

POLE. Jei tas kur atsitiko, tai tik 
man nežinant.

LIETUVA. Taip, tai vis iš jus pusės 
ženklas dėkingumo už iškėlimą jūsų tau
tos, už literatūrą, už nuopelnus Mickevi-

POLE. Tas visai teisingai. Bismarkas paties priklauso. Jis labai nervuojasi, 
labai smarkiai smaugė lenkus. Lenkai nesiskaito su žodžiais. Vieną kartą supy- 
smerkė jį už tai, bet kas tai pranašavo, kęs ant atstovų pasakė viešai, kad jis vi- 
kad ateis laikas, jog lenkai statys Bis- J sus lenkus tur savo užpakalyje. Apie tai 

markui paminklus. Kas žino, ar ir lietu- ; net mūsų laikraščiai rašė.
▼a kada nors nepradės statyti paminklų } LIETUVA. Na, o tie visi atstovai,

Pilsudskiui, jog jis lietuvis ir nežinia ' ką'?..
prie ko veda savo politika? Visgi vilko FOLfi. Priversti buvo tylėti, nes su 
prigimtis ji į girią traukia. » juo visa kariuomenė.

POLE. Teisybė, bet tas vien nuo jo ; viltis. Jeigu vienas lietuvis gali sutalpinti ; Siuntėm tokius, kokius turėjome
ten jūsų net kelioliką milionų, tai mūsų Į LIETUVA. O kodel-gi protestonai 
trims milionams lietuvių apsidirbti su ju- galėjo turėti ir išlavinti savo tikėjimo 
mis bus lengva. Na, o jus ką, ar už tai dvasiškiu ir į Lietuvą siųsti?
neprotestavote. POLE. Tai mūsiškių buvo klaida l čiaus, Krašio, Kondratavičiaus ir daugelio

POLE. Už jo padarytus nuopelnus LIETUVA. Klysti galima tūlą laiką, J kitų. 
tėvynei mes priversti viską priimti ge- bet ne ištisus amžius. Tuomi jus ir pasie- į POU5. Taip, mos tą vertiname ir e- 
ruoju. kėtė savo tikslą. Ištautinote Lietuvą taip, i gauie lietuviams dėkingi.

LIETUVA. Ištikrųjų, jeigu jau tiek kad net Vilniuje tikri lietuviai gėdinasi, !
kas link gabumų esate nusmukę, tai mi- ar jau pamiršo savo gimtąją kalbą. (Bus daugiau)

i
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[ Prašau Į Mano Kampelį l
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PROF. KAMPININKO 

RADIO.

Philadelphijos nezaležni tau 
trečiai negali išrišti vožno klau 
simo, būtent kam buvo pirk
tos tautiškos kapinės. Bosto
no Maikio advokatas — Tė
vas sako, kad parapijos val
dyba kapines pirkusi sau, o 
valdyba visomis keturiomis 
ginasi; esu, kapines pirktos 
ne sau, bet “parapijai”. Pa
sak rimtų, tautiečių, neužilgo 
viskas turės paaiškėti: kas1 
pirmiau mirs — valdyba ar į 
“parapija”, — tas ir bus pir
kęs sau tas kapines.

bepradedą ožkas piauti ir me
džių macės netekusių kulnų 
paramai ieškoti, nemačys at
nešė probišinus, kurie visų 
“iškilmę” suspoilino.

Vidurių . partija, sakoma, 
dabar labai pykstanti, kam 
neduota pašenavonės baigti, 
t. y. ant akių po juodų “me
dalį” užsidėti bei akmenimis, 
pagaliais ar kuo kitu znokų 
ant galvų pasidaryti — at
minčiai Vytauto metų, ir su
ruoštų iškilmių.

Pavyzdingi patrijotai!

LAIMĖJO.

PRAŠAU NESIJUOKTI.

DRAUGAS
■P

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
KĄ SAKO PATSAI HITLER

B

Lowelio, Mass., lietuviškų 
vidurių partija — nezaležni 
tautiečiai — tai, brač, patrio- 
jotai! Vytauto 500 m. mirties 
sukaktuves, kaip gazietos ra
šė, jie minėjo netaip kaip ka
talikai mini: paradais, pra
kalbomis,

J. A. V. cenzas rodo, jog 
gyventojų skaičius per 10 m. 
paaugo 15 nuoš., o kalėji
muos per vienus metus kali
nių padaugėjo 20 nuoš.

United Press pranešimu, 
pereitos savaitės pabaigoje,

dainų šventėmis, | šeštadienį ir sekmadienį, J. .
plačiu Lietuvos vardo išgarsi
nimu svetimtaučių spaudoje ir 
t. t. Visa tai niekis, anot jų. 
Vytautui pašenavoti jie užu- 
miestin nusigabeno 30 keisų 
alaus ir 10 galionų gyvatynės.

Kai jau kaikurie, iš didelės 
Vytautui pašenavonės, buvo

Phillip La Follette, jauny- 
sis, brolis J. A. Valstybių se- 
natorio Wis. vai. primarėse lai 
mėjo nominacijų į Wisconsi- 
no vai. gubernatorius. Jo opo
nentu buvo dabartinis gub. 
Kohler.

I

jos narius visais klausimais, 
kuriuos manoma gvildenti 
Seime.

2) Seimas pakartoja savo' 
nusistatymų, kad Centro Vai- j 

dyba duotų kuopoms metinęA. Valstybėse užmušta 63, . .. , .v _ „ . x , . organizacijos apyskaitų bentžmones, o sužeista dvigubai i _ . . « „ .
menesiu prieš Seimą.

tiek.
Ar nereiktų mesti geležis 

ir iš roberio pradėti automo
bilius dirbti. Tada susidūrę, 
arba apvirtę jie nesudužtų ir 
gal tiek žmonių neužmuštų.

3) Seimas pageidauja, kad 
Centro Valdyba išdirbtų be
darbių ar streikuojančių fon
do projektų.

4. Seimas paveda Centro 
Valdybai paruošti organizaci
jos Tarybos sudarymo projek
tų, įnešant atatinkamas pa
taisas L. D. S. konstitucijom 

Rugsėjo 23 ir 24 d. d., š. šie: VI. Paulauskas, pirm.:^r Ištiekti jas sekamam Šei
ni. Šv. Petro lietuvių parapi
joj, So. Bostone įvyko LDS.
XV seimas. Dalyvavo apie 
50 atstovų iš Mass., Conn. ir 
N^įv York valstijų ir apie 100 
svečių iš apylinkės ir toli
mesnių kolonijų.

Svečių ir atstovų tarpe bu
vo šie kunigai: J. Ambotas, A.
Šmulkštys iš Hartford, Conn.,
J. Balkūnas iš Brooklyn, N.
Y., A. Petraitis iš Worcester,
Mass., J. Juškaitis iš Cambri- 
dge, F. Strakauskas iš Lowell,
F. Juras iš Lawrence, F. Nor- 
butas iš Norwood, J. Švagždys 
ir S. Kneižis iš Montello ir 
vietinis klebonas kun. F. Vir
mauskis.

Seimas buvo gausus daly
viais ir turiningais nutari
mais. Į.

Dviejų dienų didesnę dalį 
darbo skaitytojai ras 4 puš

IŠ L D. S. SEIMO
V. Kudirka, vice-pirm.; A. Įmui-
F. Kneižis, sekr.; J. Versec- 5- reiškia pageidavi-
kąs, ižd.

Kontrolės Komisija: K Ven 
čius, O. Siaurienė ir J. Zai- 
kis. i

Literatinė Komisija: Kun. 
K. Urbonavičius, kun. J. 
Švagždys, kun. F. Virmauskis, 
kun. F. Juškaitis, kun. F. 
Strakauskas ir kun. J. Balkū
nas. i

mo, kad “Darbininko” ofisas 
būtų atidarytas iki 8 vai. to
mis dienomis, kada išeina 
“Darbininkas” iš spaudos.

6. Seimas paveda Centro 
Valdybai paimti bussiness 
man vesti namų ir spaustuvės 
reikalus ir sutvarkyti admi
nistracijų bei ekspedicijų.

7. Seimas ragina apskričius
;Į suruošti išvažiavimų Centro

Atstovu į A. L. R. K. Fe- 'nau(]ai bent sykį per metus, 
deracijos Tarybų A. O. Avi- ‘ Reikalūi esant Centras at-
^in’s- siunčia savo atstovų su prame-

Dvasios vadų skiria Kuni-. §įniu pgr apskričio suvažiavi
gų Vienybė.

Redaktorių ir administrato
rių samdo Centro Valdyba. 

Seimo vakarai.
Antradienio vakare, Muni- 

cipal Svetainėje, įvyko šeimi
nis koncertas. Dainavo Lietu
vos operos artistė p-lė O. Kat

inus.
8. Seimas su džiaugsmu iš

klausęs Labdarybės Draugi
jos pareiškimų' ir pilnai pa
laikydamas jų varomųjį dar
bų, nutaria juos remti mora
liai, bet negali duoti finansi
nės paramos

Adolfas Hitler yra vyriau
sias vokiečių fašistų vadas 
Vokietijos fašistai oficialiai 
vadinasi tautiškųjų socialistų 
partija. Ši partija neturi nie
ko bendra su socialdemokra
tais. Hitler nėra socialistas. 
Tai tautininkas.

Jo vadovaujamoji partija 
per rinkimus laimėjo 107 at
stovus parlamentan. Apie 
šių vokiečių fašistų staigų iš
kilimų visa Europos spauda 
daug rašo. Daugiausia rašo 
Francijos 'spauda, kadangi 
Hitler yra pasiryžęs pirmoje 
vietoje kovoti Franciją.

Vokietijos fašistai neturi 
nei mažiausio pasiryžimo 
griauti Vokietijos respublikų. 
Tik jie kovoja ' kitų partijų 
vadus, kurie yra valdžios 
viršūnėse, kad patiems tenai 
patekti.

Delko fašistai nori iškilti 
į valdžios viršūnes, patsai 
Hitler aiškina kai-kuriuose
amerikoniškuose laikraščiuo-/

Tautiškųjų socialistų parti
ja pirmoje vietoje nori ap
drausti vokiečių tautų nuo iš
naudojimo. Hitler pareiškia, 
kad laimėjusios karų valsty
bės jau gana iščiulpė vokiečių 
tautos prakaito. Tos valsty
bės dar gali dabartinę vokie
čių gentkartę spausti, išnau
doti ir laikyti pavergime. Bet 
neturi teisės taip elgtis su 
busimomis vokiečių gentkar- 
tėmis.

Vokiečių liaudies kantrybė 
išsibaigė ir ši liaudis šiandie 
iškėlė tautiškuosius socialis
tus, sako Hitler. tautiškųjų 
socialistų partija gimė iš vo
kiečių tautos kentėjimų ir 
vargų. Save gerbianti skait
linga tauta negali būt paverg
ta taip, kaip šiandiė yra pa
vergta vokiečių tauta. Jų pa
vergė Versalio taikos sutartis 
ir žinomas Youngo planas 
Sutartis ir tas planas yra ly 
gūs atliktai ant greitųjų ope
racijai. Tas ligoniniu! ne tik

negelbėjo, bet užkrėtė nuo
dais jo kraujų. Ligonio kitaip 

'negalima išgelbėti, kaip tik 
Į išnaujo atidaryti žaizdų ir pa
šalinti gangrenų, kol pastaroji 
neišsivysčiusi.

Po buvusio karo visas lai- 
■ kas Vokietijos valdžios prie
šoky buvo žmonės, kurie vien 

, pataikavo Versalio taikos 
j sutarties autoriams ir tos su
tarties vykintojams. Tie žmo
nės vokiečių liaudį ramino į- 
vairiausiaas žadėjimais ir po
draug griežtai prisitaikė ne
teisingos Versalio taikos su- 
tartes ir Youngo plano sųly- 
goms. Pildydami tas sąlygas 
jie negalėjo vykinti savo žadė
jimų liaudžiai. Ir štai vokie
čių tauta pakliuvo po tokia 
sunkia svetimų valstybių ver
gijos našta, kad šiamdie ta sun 
kenybė jau vos-ne-vos atke
liama. Tolimesnis svetimiems 
vergavimas jau nebegalimas.

Ir štai tautiškųjų socialis
tų partija šaukia, kad Vokie
tija atsisako toliaus vergauti 
svetimoms valstybėms, nes tu
ri rūpintis nuosaviais reika>- 
lais.

Hitlerio vadovaujamos par
tijos programoje štai kas pa
žymima:

1. Pataisyti Versalio taikos 
sutartį.

2. Pataisyti Youngo planų.
3. Grąžinti Dancigo (lenkų) 

karidorių, kuris kai kad mė
sų diržas, išplautas iš musų 
kūno. Tas diržas perskelia Vo 
kietijų į dvi dali. Tai didelė 
tautai žaizda. Ji neužgys, kol 
nebus grąiintosi ir įgydytos iš
pjautos mėsos.

Anot Hitlerio, yra didžiau- 
, šia veidmanybė sakyti ar 
i mintyti, kad Vokietija yra 
Įkalta už buvusį pasaulio ka- 
Jrų. Tautiškųjų socialistų par
tija to griežtai nepripažįsta. 
Už karų kas kitas yra kaltas, 
gi Vokietija viena turi atsa
kyti.

Hitler savo partijos nusis
tatymų ir programų taip aukš 
tai ir rimtai stato, kad Fran-

lapy rezoliucijų ir nutarimų kauska>tė ir kitos mūsų įžy- j 9 Seimas paveda Centro 
rrnos dainininkės ir šv. Petro Valdybai numatyti sekamam 
parapijos choras. Žmonių bu- Seimuį iaįkų įr su padėka pri-

formoje.
Dalyvių ūpas buvo geras 

ir visi gyvai svarstė kuopų,' 
apskričių ir narių ..įnešimus.

Seimo prezidiumų sudarė 
šie: V. Kudirka, vėdėjas, P. 
Tutoraitis ir O. Siaurienė, 
padėjėjais, K. Venčius ir O. 
Adomaitienė, raštininkai, J. 
Zaikis, maršalka.

Mandatų ir skundų komisi
ja: J. Smilgis, J. Verseckas ir 
kun. J. Švagždys.

Įnešimų, rezoliucijų ir svei
kinimų komisija:. kun. J. 
Balkūnas, A. Vaitkūnas ir 
kun. J. Švagždys.

Kun. A. Šmulkštys pasakė 
turiningų kalbų apie katalikų 
veikimų. Kun. J. Balkūnas — 
Socialis veikimas ir jaiunuome 

| nė. Gerb. prelegentų kalbos bu’ 
vo turiningos ir gyvos ir šei
riui davė daug medžiagos.
|Į Centro Valdybų išrinkti

vo apie 400. jįma domėn Lawrence koloni-
------------ • jos pasiūlymų, turėti ten Sei-

Trečiadienio vakare, para-į ,
pijos salėje įvyko vakarie-! 10 ra3lda galima

nė atstovų pagerbimui. Buvo žiaig Vytauto Didžiojo jubi- 
apie 150 žmonių. Toastmaste- ’iiejiniais metais nustatyti
nu buvo kun. F. Strakam-|<<Darbinink0» prenumeratų 
kas. Kalbėjo kun. F. Virmans $400 vietoj H50 Kuopų 
kis, kun. F. Norbutas, J. Ro- penktukų klausimas palieka- 
manas, kun. J. Švagždys, V. ma įgSpręgti pačioms kuo- 
Kudirka, stud. Pr. Galinis, ’ p^g
kun. A. Šmulkštys, kun. J. Seimas su padėka pri-

Balkūnas, A. F. Kneižis ir va- ima. kun p. Juro dovanėlę 
karienės rengėjų vardu V. $3000 ir paRiūiyrnQ duoti 
Vlatka ir J. Markčųenė. premijų geriausiai parašy-

Dainavo p-lė O. Mečkaus- tiems trims socialių klausi- 
kaitė. mu straipsniams. Literatinei

Kaip seimas, taip ir vaka- Komisijai pavedama šiuo klan 
rai pavyko. simu dairyti sprendimų. Pre-

1) Seimas ragina Centro mijos bug duodamos tiktai 
Valdybų ir “Darbininko” Re- moksleiviams — $15 I premi- 
dakcijų pirmiau negu įvyksta ja, $10 — II pr. ir $5 — III
Seimas informuoti organizaci- premija.

SAUGUMO VIETA

,<1

Už musų geležinių volto durų jūsų bran
giausi popieriai, auksiniai, sidabriniai ir dei
mantiniai daiktai, atmintinės dovanos bus 
pilniausia visada čielybėj ir geram stovy.

Apsauga ir Ramumas bus jūsų, kuomet 
turėsit pas mus bankinę skrynelę. Atseina 
pigiau, negu centas dienoj.

Central'^’Bank
ATRUSTCOMPANY 

UlOVfcst 35* Street 
A State Bank • • • • AClearinvHomeBaak

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

rija ištikrųjų turi gerai pagal
voti, ar yra verta tolesniai 
išnaudoti Vokietijų. Hitler ne- 

| atmainomai pareiškia, kad vo
kiečių tautai yra tik viena iš 
eitis: pakilti ir nusimesti sve

timų jungų. Jei atatinkamuo
ju laiku tas nebus atlikta, 
Vokietija pateks bolševizmo 
jungam Tada ir Vokietijos 
spaudėjams turės kliūti.

Akstinas.

Bei eikalingas
Skausmas!

Kai kurie skausmu, laiko būtinu, 
šaltį jie leidžia "persirgimui”.
Jie laukia kad galvos skausmas "pe

reitų”.
Jei serga neuralgia ar neuritu, jie pasi

tiki geriau jaustis sekant} rytą.
Tuom gi tarpu jie kenčia bereikalingą 

skausmą. Bereikalingą dėlto, kad yra an
tidotas. Bayer Aspirin visada greitai pa
gelbsti nuo visoktų skausmų kuriuos mes 
sykį turėdavom perkęsti. Jei skausmas 
nesiliauja, atsiklausk savo daktaro jo prie
žasties.

Jus išvengsite daug skausmų ir nesma
gumų per daugumą vartojimų Bayer As
pirin. Apsaugok save pirkdamas tikrus. 
Bayer yra saugus. Visada tas pats. Visose 
aptiekose.

BAYER AS PI IIIX
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacidester of gaJicylicacid

Artisto

Juozo Babravičiaus
Atsisveikinimo

Koncertas
------------  |vyks ------------

SEKMADIENYJE,

Spalio-Oct. 5 d., 8:00 vai.
Eight Street Teatre

(Eight Str. ir Wabash Avė.)

Apart paties art. į. Babravičiaus, programe 
dalyvauja: p-ni Ona Biežis, P. Stogis, Sylvia Sa
bonis, J. Byanskas ir kiti.

Šiame koncerte visi būkime: pasigerėkime, 
atsisveikinkime, padėkuokime.
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LIETUVIAI AMERIKOJE
’ rociford, h±7

Jis eina pamažiau, bet ant vie 
tos nestovi. , C H I C A G O I E

Sekmad. rugsėjo 28 d. 
rėjo savo susirinkimą.

Ši darbšti moterų katalikių 
kuopa pasiima savo globon 
parapijos virtuvę ir žada visa 
kuo jų aprūpinti, kad galima 
butų kelti vakarienes parapi
jas svetainėje lf turėti viso-Petro ir Povilo draugija. Jo 

kūj ypatingai svarbių dalykų į[ų relka|ingy indy 
neturėjo. Tarėsi surengti ku
rių nors dienų pramogų, kad 
sudarius pinigų padengti he- 
kurias extra išlaidas.

Vytauto 500 metų sukaktu
vėms minėti komitetas dirba.

. .. .... ... , Jū nariai patys, ir padedant
Ši draugija veikli it remia . . k _

. .... .' , . į nekuriems kitiems žmonėms,
visus religinius ir visttotttėtti- . , x A , .., skleidžia Vytauto medalius,
mus reikalus. , . »

Jie renka informacijų

šeštad. rugsėjo 27 d. vaka
re L-. K K. Moterų Sąjungos 
vietini kuopa buvo pabengus 
pramogėlę* Svečių susirinko 
pusėtinai. Pasilinksminimas 

ėjo sklandžiai. Pavaišinimas 
buvo nuoširdus. Pelno padary
ta. Jis skiriamas įsigyti pei
liams, šokufcėms, lėkštėms ir 
kįtiems reikalingiems daik
tams virtuvėje.

UUOSUOJANTIS, KURS 
VAIKĄ RAMINA.

Kūdikio mažytis kūnelis priešina
si ricinai ir stipriems vaistams: bet 
štai vaistas, kurs tikrai jam taiky
tas. Ir jis veikia greitai ir taip švel
niai, kad vaikas nei nejunta. Flet- 
cherio Castoria ramina piktus ne
rimastingus kūdikius ir vaikus ir už
migdo juos ir karščiuojančius, su už 
kietėjusials viduriais valkus atitaiso. 
Taip dedasi milijonuose namuose 
kasdien. Castoria yra grynai augme- 
nlnė, nekenksminga ir užglrta dak
tarų. Vartgk imitacijų. Chas. H. Flė- 
toherio patašas garantuoja tikrumų.

apie
rengimų iškilmingos parodos 
mieste.

Šv. Petro ir Povilo parap. 
ėlioras, vadovaujant j. Kai- 
liukaičiui rengiasi prie Vytau 
to iškilmių.

Šv. Vardo draugija buvo 
beriangianti vakarienę) spalių 
5 d., “baseball te&m’o’’ na
riams pagerbti. Del nekuriu 
nepramatytų kliūčių ta vaka
rienė negali įvykti skirtųjų 
dienų. Ji bus vėliau arba ki
tokia pramoga bus tuo tikslu 
parengta.

Daūg dabar Rockforde yra 
reikalų lietuvių tarpe. Vi
siems jiems tinkamai vykdin- 
ti trūksta žmonių ir lėšų. Bet 
Vykinirttas dėl to tlėšustdja.

METINiS MIRTIES SUKAKTUVES

DOMICĖLĖ NEFFIENĖ
(Po tėvais Kavaliauskaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu spalio 6, 1929. Buvo 
sulaukus 43 metų amžiaus. Kilus iš Bernaitoniiį k*» 
Panevėžio par. Paliko dideliame ttūlluditne vyrų 
Vladislovų, sūnų Vladislovų ir dukterį Geridvaitę.

Metittėtiis a. a. Domicėlės mirties sukaktuvėms 
paminėti yra užprašytos trejos šv. Mišios Aušros 
Vartų par, bažnyčioj Spalio 6, 1930, 7:30 vai. ryte. Į 
tas pamaldas širdingai meldžiame atsilankyti gimi
nes, draugus, pažįstamus ir kaimynus.

Begailestinga mirtis išplėšė mums mylimų mote
rį ir vaikų motinų. Kožnų mielų valandėlę tebesi tu 
hiusų akyse ir širdys musų negali nusiraminti be 
brangios moterėlės ir motinėlės. Kur einam, kur žiū
rim vis nesusitiūkam. Ak Dieve brangus, kad mes 
pamatytume savo brangių motinėlę. Apšviestų mus, 
kaip saulė iš dangaus, kad apšviečia kalnus ir kal- 
helius. Tada kožnas vienas yra linksmas ir laimin
gas, sulaukęs saulės spindulių. Taip tai linksma sji- 
lauktts savo brangios motinėlės. Suramintų ji nubudu
sias širdis. Bet šių valandėlę ak brangi motinėle il
sėkis šitoje šaltoje žemelėj, jau mes tavęs nebesulauk
sime. Tai nemariai sielai Gailestingas Dievas lai 
suteikia amžinų atilsį.

Nuliūdę:
Vyras, Etanus, Duktė ir Giminės.

Teko išgirsti iš Gerbiamojo 
lietuvių klebono, kad šv. Pet
ro ir Povilo parapijai pareina 
iš Romos labai brangintina 
dovana. Jei teks man sužino
ti daugiau ir smulkesnių apie 
tai žinių, pasidalinsiu su 
“Draugo” skaitytojais.

Pakliuvo po daktarų pei
liais Magrieta Jasilionytė (M. 
Smith) ir Milašienė Emilija.

Šiai pastarųjai darė opera
cija daktaras Jovaiša.

Ligonės sveiksta.
Raporteris.

DIEVO APVM2D0S PAR. 
ŽINUTĖS.

rapijonai prašomi kooperuoti 
šitam darbe.

Ašt.

INO. HARBOR. INO.

Praeitų sekmadiėnį į para
pijos bazarų buvo sukviesti 
biznieriai, kurių atsilankė ne
mažas būrys. Tai buvo sėk
mingiausias vakaras. Klebo
nas ir visi parapijonai labai 
jiems už tai dėkingi. Tai gra
žus pavyzdys, kaip reikia vi
siems gražiai sugyventi ir vie
ni kitus remti. Į ateinančio 
sekmadienio bazarų kviečiami 
mūsų seni parapijonai, kurių 
taip pat nemažai tufime ir to
liau gyvenančių. Lauksime jų 
skaitlingo atsilankymo.

REIKIA SAUGOTIS.

Dievo Apveizdos Parap.—
Visiems lietuviams patariu bū 
ti atsargiems, ypač vėlų va
karų einant, nes šioj apielin- 
kej slankioja daug plėšikų, 
kurie žmogų sumuša ir pini
gus atima.

Pašventinitnas ir atlaidai.
Šį penktadienį, tai yra spa

lio 3 d. t :30 vai. vak. musų 
šv. Pranciškaus bažnyčioj į- 
vyks pašventinimas šv. Tere
sės stovylos, kurių paaukavo 
Jocių šeimyha. ŠVentys ir pa
mokslų sakys didžiai gerb. 
kun. Jeronimas Vaičiūnas. Vi
si huoširdžiai esate kviečia
mi dalyvauti tarrte pašventini
me. iį

Taipgi šį sekmadienį, tai y- 
ra spalio 5 d. pas mus bus 
švenčiami šv. Pranciškaus at-

ONA KULIENĖ
(Po tėvais Kibelaitėj

mirė spalio 2, 1980 m. 5 vėl. 
ryt. 54 metų amžiaus. Kilo iš 
Tauragės ApSkrtčio, Kvėdarnos 
Parap. Guainių Kaimo. Ame
rikoje išgyveno 30 metų. Buvo 
narė šv. Odos d.r-jos. Paliko 
dideliame nubudime vyrą An
taną, 2 su nu Stanislovą ir Juo
zapą, marčią Petronėlę, artu- 
kę Dolores, dukterį Marijoną 
Ūselis, brolį Pettą it hrolienę, 
seserį Marijoną Vainauskienę, 
švogerį Petrą, pusseserę Pau
liną Bacevičienę ir gimines. O 
Lietuvoj brolį Antaną ir brolie
nę. <

Kūnas pašarvotas 6809 South
Rockwei) St. Laidotuvės įvyks 
panedėly, spalio 6. Iš namų s 
vai. bus atlydėtas į Nekalto 
Pr. Panelės šv. Brlghton Park 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Vyras, Sunai, Marti, Anūkė, 

Duktė, Brolis, Brolienė, 
Sesuo, švogeris ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
S. P. Mažeika Yards 1138.M

Jau prasidėjo ražančiauso
pamaldos, į kurias dievoti 
katalikai skaitlingai lankosi. 
Pamaldos laikomos kas vaka-Z
rų. Taip pat šiomis dienomis 
laikoma triduum prie šv. Te
resės, kuris užsibaigs penkta
dienio vakarų, spalių 3 d. 
Gerb. svečias kun. P. Kara
lius, šiomis dienomis atvykęs 
į Cliicagų, pasakys pamokslų 
apie šv. Teresę ir šv. Pranciš
kų. Reikėtų visiems pasinau
doti šitomis ypatingi} Dievo 
malonių dienomis.

Naktį iš Sekmadienio į pir
madienį per miegų išgirdom^ 
kad stiklai subirėjo ir žmogus 
ėmė šaukti. Pakilom iš miego, 
pakelėm langų ir matom — 
žmogus ant šalygatvio guli, o 
trys plėšikai kojom spardo 
galvų, krutinę. Paskui iškraus 
tę kišenes nuėjo. Mes per at
virų langų šaukėme, kų daro
te, kam taip žmogų mušate, 
bet jie nieko nebojo: kratė ki
šenes primušto žmogaus, ku
ris vėliau valandų pusgyvis 
išgulėjo, o policmono ne šešė
lio nesimatė.

irikos Linijos iš New Yorko į
Klaipėdą per Kopenhagenų.
Tuo laiku susidaro daug žmo 

nių norinčių tai Amerikos be
darbę lengvai praleist ir pi
giai Lietuvoje pragyvent, tai 
apsižiurėt kur kokių biznių ar 
žemės nusipirkimų arba visų 
žiemos sezonų linksmai su sa- i 
vaisiais praleist. Ši Ekskursi
ja tikis smagiai ir linksmai 
praleisti laikų laive, nes gerb. į 
Juozas Babravičius vadovaus į 
ir prisidės palinksminti eks- 
kursantus-kaleivius.

Klaipėdoj Ekskursijų pasi
tiks Šaulių Sąjunga. Ši Eks
kursija rengiama ir paremta 
Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Asosiacijos Amerikoje ir dėl-

GYVYBE 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
tNKSTŲ-KBPBNŲ-PUSLBS

Per virš 200 metų tikrąsia Gold 
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.

HAARLKM OILt- ' “SIJLE^

PILNAS EGZAMINAS 
>5.00 TIKTAI >5,00

BPEClALZSTAfl 
Tal*i nenusiminkit, bet eikit pa* 

tikrą specialistą, ne pas koki Bepū
to pasekmės šios Ekskursijos i*** Tikros specialistas, arba pro- 

1 . ° jfesortus, neklaus jūsų kas jums ken-
priklauso nuo kiekvieno Lietu- kla. ar kur skauda, bet pasakys pats, 

po pilno lšegiaminavlmo. Jus sutau-
vių agento ir keleivio išva
žiuojančio spalių mėnesį.

Tadgi nuoširdžiai prašom 
paremti, kad ši gerb. Juozo 
Babravičiaus nepaprasta Ru
deninė Ekskursija puikiai nu
sisektų.

L. L. A. A. A.

Grab.
įrengtai
gražius,
langus.

Radžius sav 
“koplyčiai’1 
auksuotom 

Kaž kokie

o naujai 
sudėjo

raidėm
piktada-

PERVIRŠIS RŪGŠTIES 
SARGINA - PAŠA

LINK JU!
Ketvirtadienio rytų parapi

jos mokyklos vaikeliai iškil
mingai šventė Angelų Sargų 
šventę. Mergaičių choras gra- j 
žiai sugiedojo naujas mišias, 
visi-gi bernaičiai priėjo prie 1 
Dievo stalo. Gerb. klebonas 
po šv. Mišių pasakė pritai
kintų pamokslėlį ir priėmė ttau 
jus įtarius į Angelo Sargo dr- 
jų.

Parapijos cenzas, arba ka
talikų sąrašas, jau pradėtas. 
Gerb. kūh. P. Gasiunas jau 
daug parapijom} aplankė.
Darbas gerai sekasi. Visi pa-•
- r;-—

laidai, musų parapijos globė
jo. Išpažinčių klausys svečiai 
kunigai iš vakaro ir ryte iki 
sumos. Pamokslus šv. mišių 
laike ir mišparuose sakys ir
gi svečiai kunigai. Todėl nuo
širdžiai kviečiu visus pasinau 
duoti Dievo malonėmis.

Kun. K. Bičkauskas,

Klebonas.

riai nakty langų sudaužė.
Rap.

SU BABRAVIČIUM Į 
TUVĄ SPALIO

MĖNESĮ.

LIE-

Šieiriėt linksmų rudeninę 
Ekskursijų Lietuvon per Klai
pėdą vadovaus niekas kitas 
kaip Žymiausias Lietuvių Dai 
nininkas Gerb. Juozas Babra
vičius. Ekskursija išvyks sp- 
lių 18 d. 1930 V. D. m. didžiu
liu populiariu laivu “Frede- 
rik VIII?’ Skandinavų Ame-

Surugę viduriai, nevirškinimas, 
gesai. Tai ženklai, rodantys tik vie
ną — rūgšties perviršį. Pilvo vidu
riai suerzinti. Perviršis rūgšties 
raugina valgį pilve ir viduriuose.

Tą atitaisysi su alkalais. Geriausi 
tam alkalal yra Phillips Milk of 
Magnesia. Tik paimk šaukštą to ne
kenksmingo, veik be skonio vaisto 
vandens stikle. Veikia tuoj. Viduriai 
atsitaiso. Į penkias minutas pralink
smės!! Rėmuo, gesai, galvos skau
dėjimai, susierzinimai arba nevirš
kinimas pranyks!

Pažink Phillips Milk of Magnesia 
ir busi pabaigęs su senais budais. 
Tai malonus būdas — tikras būdas 
apvalyti sistemą; pašalinti rūgšties 
perviršį. '

Phillips Milk of Magnesia per 50 
metų buvo standartas pas daktarus. 
25c. ir 50c. buteliai visose aptieko- 
se. Žiūrėk, kad tikrą gautum.

“Milk of Magnesia” buvo Chas. 
H. Phillips Chemical kompanijos 
Suv. Valstijų registruotas vaizbos 
ženklas ir jo pirmtakuno. Chas. H. 
Phillips nuo 1875.

g>

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas ii

WISSIS,
Pasauliniams kars 

Seno Krajaus
BY»O VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

Nežiūrint kaip lžsden ėjusios ir neišgydomos jos 
V R A. ftPėclaltškal gydo ilgas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, už- 
nuodijlmą kraujo, odos, ligas, iaiždas, reumatizmą, galvos skans- 
ihus, ihiusmus Nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptinga* Hgas. JfeigU kiti negalėjo jus išgydyti, ateikltš Čia ir 
persitlkrinkits, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li Olėtų tr išgydė tukstančiuS ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryte Iki 2 ♦. v. Nedėliotais ik! 12 d. 
4300 W«st 24 St. kampas Keeler Avė., Tel. Cravvford 5573

pyslt laiką tr pinigu*. Daugeli* kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jum* dėl
to, kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, surėdymui žmogau* kenksmin
gumų.

Mano Radlo — Bcope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparato* ir vi
siškas bakterlologlškos egzamlnarl- 
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo* 

j pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skll- 
Ivio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner- 
’vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 

(Jeigu turit kokią užsisenėjnslą. įsl- 
i kerėjusią, chronišką ligą, karį n«- 
! pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mine.

DR. 3. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rųmas 1911
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės 
Ofiso Va,andos: Nuo 10 ryto iki 
I po pietų. Vakarais nuo 6 iki f

NedėllOmls nuo 10 ryto iki 1 
po platų

ADVOKATAI
Telephone Dearborn 0067

F. W. CHERNAUGKAS ,
ADVOKATAS

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

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

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

(Išskiriant seredos)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Kandolph 0331-0332 Vai. 9-t 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėlto ir 

Pėtnyčio*

KODĖL REIKIA GARSINUS

“Drauge”
1. Dienraštis “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.

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

Jeigu noėiie greitai Išduoti nuomon: namus, kambarius, gam- 
džlų. parduoti lotus, gauti naujų knsOumerlų — garslnkitės “Drau
ge.”

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

JOHN R. RORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 0717

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

Narni; 8 iki O.j-yte Tel. Repiib. 0000

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Lgavitt Street 

Telefonas Ganai 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 vfc- 
Į Ikare. Seredesmis ir Pėtnyčio-

mis nuo 9 iki 6.

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 938 

Tel. Franklln 4177
Kuo I Iki 1 Išėmus Subatoš

62 East 107-th Street
tampos Mlchlgan Avš.

Tai. Pullman 0050
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GRABORIAI: Į ĮSIGYK ATMINČIAI VYTAUTO JUBILIEJINĮ MEDALĮ A K T A R A
Telefonas Yarda 11 SS

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7111

C H I C A G O J E
ART. BABRAVIČIAUS 

KONCERTAS.

S. D. LACHAWIGZ
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuoplglau-
sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2516 arba 2516
2314 West 23rd Place

Chicago, Illinois 
SKYRIUS

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

Labdaringos Sąjungos 1 kp. 
jau ne juokais rengiasi prie 
metinio seimo, kuris Įvyks 16 
d. Lapkričio, Krenčius svetai
nėj. Programan skelbimai jau 
renkami. Girdėti, surinkti dau

Telefonas Grovehlll *261

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2433 W. MARQUETTE ROAD
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo * vai. — 

S tr 7 iki 9 vai. vakare. 
Seredomis nuo 9 — 13 vai. ryto. 

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. J. J. KŪWARSK1S
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Realdencija 2359 So. Leavltt SL 

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

Nedėlioj pagal susitarimų

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock *174

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHSCAGOJE
Laidotuvėse pa

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8288 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

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

J. Lulevičins Artisto p. J. Babravičiaus
GRABORIUS IR L . , . . . „.BALSAMUOTOJAS koncertas įvyksta ateinancia- 
Patarnavju uido- me sekmadienyje, spalio 5 d.
•te ir miestelių 8 vai. vakare, Eight Street giau kai pusė šimto. Žadama į
ka^opiyču^eitui" teatre (8th Str. ir Wabasb visa šimtinė padaryti. Tame 

avė.). Šiuo koncertu p. Bab- darbe daugiausia pasišvenčia 
ravičius atsisveikina su Ame-' p-lės O. Kleinaitė, B. Kalvai- 
rika ir vyksta Lietuvon. Jisai tė, skyriaus pirm. M. Sudei- 
eia buvo visų mėgiamas dai- S kienė ir J. Čepulienė, 
nininkas. Ne kartą ne tik mus,! Alma.

110* 8. Halsted 
8L Chicago. I1L 

Tel. Victory 111*

I. J. Z O L P
GH ABORIUS IR LAIDOTUVIŲVED8JAS

1650 West 46 th S t.
Kampas 46th ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 8203 - 8413

Nubudimo valandoje kreipkltAa 
prie manęs, i>atarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS

710

UNDERT AKINO CO.
P. B. Hadley Lic.

Koplyčia Dykai
WEST 18th STREFT

Canal 3141

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIa GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9*77

bet ir svetimtaučius savo bal- -------------------
su džiugino. Tuomi jisai kėlė PARAPIJOS BAZARAS SE-
mūsų tautos vardą šioje šaly
je. Del to, atvykime į jo kon
certą, paskutinį kartą pasi
klausykime jo dainavimo, pa
remkime ir padėkuokime jam.

Dain.

LAUKIA GRĮŽTANT.

Town of Lake. — Townof- 
laikiečiai laukia grįštant savo

KASI.

Oflao Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: Van Buren 5868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
i 8 iki 4 ir 4 iki 8 v. v.
Nedėliomis nuo 10 iltį 12 ryto 

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

Telefonas Boulevard 1939

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

Antras ofisas ir Realdencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-11 rytais: nuo 7.* 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Dr. Si A. Brenza
Ofiso Valandos: 1

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki1
9:30 vakare

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

Tel. Canal 6764 Republic *464

A. RAČKUS

. Rez. Tel. Midway 6512

North Side. — Parapijos ba 
žarą žmonės remia. Vieni au
kas siunčia, kiti atsilankymu 
bazarą remia savo centais. 
Taip iš vien dirbdami daug 
gera parapijai padarysime.

Rūgs. 28 d. visi buvę ba- 
zare grįžo namo laimėję 
daiktų, kurių šįmet bazare

laikiečiai jau sulaukė savo i yra labai daug ir visokių. Kas 
važiavęs į Lietuvą. Taip pat'tiek savo laimę bando, tas ir 
laukia ir jo sulauktuvių va-!randa.
karionės, kuri įvyks 5 spalių, Darbininkai
Krenčiaus svetainėj. Kaip te- Žmonės vieni
ko girdėti, vakarienėj visko 
bus, gal truks tik paukščio 
pieno.

Programa bus įvairi. Grieš1 
parapijos benas, bus dainų 
ir visokių pamarginimų.

Taigi, sulaukę nedėlios, visi 
(trauksime į sutiktuvių vaka
rienę.

* »- 4 «

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

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

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

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

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

3201 Aubum Avenue Tel. Boulevard 3201

dirba iškaitę. 
serijas perka,

kiti ratus suka. Viskas eina 
kuogeriausia. •>'

Visos draugijos savo būdose 
biznį varo ir viena kitai nepa
siduoda.

Lai gyvuoja North Side ir 
visos draugijos! Gi mes, para- 
pijonai, bazarą lankysime ir 
nedėlioj, 5 d. spalių, vėl biznį 
darysime, [ Baa&re buvęs.

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue ir 24-tas 8treet 

Telef. Wilmette 195 arba 
Canal 1713

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

A. L. DAVIGONM. D.
4919 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvrood 6107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo I Iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

OFISAI;
4901 — 14 St 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
TeL Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DŪWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofiso Tol, Victory 6898 
Rezidencijos Tel. Drezel 91*1

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ligų

Ofisas *103 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—8 po plet 7-S vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10-1*

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomis tik 

iškaino susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 ĮVEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 67»l

Rezidencija 
473* W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitartu

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptle- 
kos) po nr. 2422 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet Tel, 
Prospect 193*.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4691 8o. Ashland Avė. Valandos: nuo 

iki * vakare. Tel. Boulevard 7829 
Rez. 6641 8. Albany Avė. Tel. Proa- 
pect 1434. Nedėtomis tik pagal su-

Ofiso ir Res. Boulevard *91*

DR. A. 1BERTASH
*444 SO. HALSTFD STREET

Ofiso valąndoa nuo 1 iki > po 
pietų ir * Jkl s vai. vakare

Ros. 3*01 8. WALLACE 8TRSET

Tel. Hemlock 870* 
Rez. Tel.

DR. B. ARON
Prospect 1*1*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie 

Res. 6622 So. VVhlpple 
VaL 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Keb

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

Office: 4459 S. Califomia Ava.
Nedėliojo pagal sutartį.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West ?2nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal *21* 

Rezidencija: *640 So. Maplevood 
Avenue Tel. Republic 7888
Valandos 1 — 14 7 — 8 V. ▼. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

JOHN SMETANA, 0. D.

OPTOMETRISTAS
Aklų Ekspertas tr pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas 
Vai. 9:30 ryt iki 8:30 vak. Seredo
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėr 

skirtų valandų. Room t 
Phnn« Canal SK2i

AKIŲ GYDYTOJAI: TeL Wentworth

ŠV. MIŠIOS UŽ

PRANCIŠKŲ
STASIULI i

Kadangi rytoj spalio 4, 1930, 
pripuola šv. Pranciškaus die
na, tai užprašiau šv. Mišias už 
a. a. Pranciškaus Stasiulio sie
lą ir Jos bus atlaikytos rytoj 
Nekalto Prasidėjimo Panolės 
šv. par. bažnyčioj 7:30 vai. ry
te. Visus a. a. Pranciškaus gi
mines. draugus ir paž|stapius 
kviečiu atsilankyti J tas pamal-

Kadangi s. «. Pranciškus 
neturėjo artimų giminių, tai 
Jo atminimu tr jo kapo užlai
kymu tvarkoj rūpinasi čionai 
pasirašiusia

v"Antanas Lukošius.

DR. VAITDSH, 0. P. D.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina akių jtempimą kuris 
esti prleiastlmgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštj. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystą.

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

Bpeciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 1* ryto Iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 0257 Res. Prospect j»‘«59

0R. P. Z. ZALATOI
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rez. Tel. Stewart 819L Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 

6 iki 8:30 vakareDR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

DENTISTAI '
Tel. Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

1545 WEST 47 STREET
Sale Depositors State Bank skersai

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

i

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVI. 
SPECUALISTAB

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nno 19—1* nuo 2—-4 pe 

pietų: 7—*:*• vakare 
Nedėliomis 1* ua 18

Telef. Midway 2880

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

AR ŽINOTE, KAD
I* Lietuvos vyrai, kaipo milžinai 

atvažiuoja Ir visiems čempionams 
per nosis duodą.

Taip ir T. A. D. tonikas visiems 
seniems tonlksms duoda ir apgali.

T. A. D. dar UU kelių 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 aptlekoe ar
ba lidlrbystėa

T. A. D. PRODUCTS 
1*1*3 So. Halsted SL Chicago, DL

Tel. Canal 4222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
* (Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

SeredoJ pagal sutarti

Beulevard 7*89
Rea Hemlock 7*91

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.- Nuo 9 ryto iki * vakar*

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
vai. vakare

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

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER I
DENTISTAS

4901 W. 14b t. Cicero. IU.
ViržuJ National Toa Store t

Valandos: 10 vai. ryto iki 9 vai. : 
vakare. Ned. susi tarus «

Tel. Boulevardl 1401

DR. V. A. ŠIMKUS\
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeri*'

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

7—9 vakare

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per S* 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris

Gydo staigias Ir chroniškas li
gas vyrų, motorų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prletalsua

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan atrėš*

1025 WEST 18 8TREET
VALANDOS: Nuo 10 — 13 pietų tr 
nuo 6 Iki 7:S0 vai. vakare.

Tel. ofiso Canal 8110 Rot. So. įkorė 
2238, arba Randolph *800.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 OU 12 dieną
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C H I C A G O J E
DAR APIE VAKARIENĘ.

West Side. — Aušros Var
tų parapijos vyrai ir mote
rys ilgai minės pereitą sek
madienį įvykusią jubiliejinę 
vakarienę surengtą gerb. kle
bono kun. Draugelio 50-tai 
gimimo dienai paminėti. 
Džiaugiamės ‘ visais atžvil
giais: žmonių buvo labai daug 
visų ūpas geras, visi gardžiai 
pavaišinti, visi gražiu progra
mų palinksminti ir visi džiau
giamės parapijai padarę gra
žaus pelno. Taip tai džiaugda
miesi privalome atsiminti ir 
geradėjus, tą pokilį uoliai 
parėmusius.

Jubiliejinei vakarienei gau
sias dovanas atsiuntė plačiai 
ir nuo senai žinomas rubsiuvis 
ir krautuvninkas Ivanauskas, 
2252 W. 22 st., jo duktė p-lė 
Vladislava, biznieriai p-nai 
Dobrovalskiai, 2324 So. Lea- 
vitt st., p-lė Magd. Rinkevi- 
čaifcė, svetimtautis krautuv- 
ninkas H. Cooper, 2154 W. 
22 st. ir daug kitų šiaip jau 
darbininkų ir darbininkių ir 
draugijos dėjosi pagal išgalę.

Sis parengimas teesie mums 
gera pamoka, kad smarkiai ir 
vienybėj padirbėję, visi turi
me džiaugsmo. Ypač kurie 
daugiausia darbu ar dovano
mis prisidėjo prie to gražaus 
parengimo.

Viską žinantis.

nigai su J. M. pralotu prieša
kyj, p-nai Ručai, p-nai Kalė
dai ir kiti. Gardžius valgius 
pagamino gerai žinoma gabi 
valgių gamintoja p-nia Kalė- 
dienė, turinti bučernę ir duo
nos kepyklą prie 35 ir So. U- 
nioin avė.

P-nų Abromavičių šeimyna 
rūpinasi savo vaikelius gra
žiai išauklėti. Vienas sūnūs an 
trus metu sėkmingai eina 
Quigley Preparatory Semina- 
17.

Rap.

tižioj arba teismuose visur ne- 
pilietis pastumiamas į užpa
kalį.

Norintiems tapti piliečiais 
kliubas vėl duos progos, bū
tent rengiamas klubo balius 19 
d. Spalių, parapijos svetainėj. 
Į balių kviečiami atsilankyti 
ir įsirašyti į naują klesą, kur 
nė centas nekainuos, nes kliu
bas padengia visas lėšas už 
mokinimą, nežiūrint ar kas

ties. sukaktuvių minėjimo dė
lei kviečiami visų draugijų 
atstovai susirinkti penktadie
ny, spalių 3 d., parapijos kny 
gynan, vakare, po pamaldų.

Gerb. draugijų atstovai! 
Visi, kurie esate įgalioti da
lyvaukite, nes šis jau paskuti
nis susirinkimas. Reikia, kad 
visi žinotų, ką daryti ir kaip 
prisirengti. Visos komisijos su 
savo raportais turį atsilan-

Alfonas Skutunna į Chicago, 
III.

Elzbieta Skutuma į Chica
go, M.

I Kanadą atvažiavo

Rachmiel Krupat į Mon- 
treal Elzbieta Janosonytė į 
Montreal Mina Wainstain j 
Montreal, Apolionija Norei
kaitė į Montreal. Rap.

paėmė Klaipėdos firma Ber- 
nickis už 432,000 litų. Galuti
nai namai baigti bus 1931 me
tų rugsėjo 1 d.

M0RGIČIA1-PASK0L0S

Iš POLITIKOS KLIUBO.

Marąuette Park. — Rugsė

jo 27 d., parapijos svet. Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu
bas laikė mėnesinį susirinki
mą, į kurį susirinko daug na
rių, už ką mūsų gerb. pirm. 
C. Bičiūnas visiems dėkojo.

MIKOLINIŲ UŽBAIGIMAS.

Bridgeport. — Šv. Jurgio 
parapijos parapijonai ir pa- 
rapijonės bendrai minėjo, šv. 
Mikolo dieną per dvi dieni. 
Sekmadienį gražiai pagerbė 
savo dvasios vadą J. M. pra
lotą Mikolą Krušą, ant ryto
jaus . turėjo bažnytines pamal
das, tai dienai pritaikytas, o 
pereitą trečiadienį pas p-nus 
Abromavičius, 3432 So. Lowe 
avė. buvo šeiminiskas pokilė- 
lis “Mikolinėms” užbaigti. 
Dalyvavo visi vietos gerb. ku

priklauso prie kliubo, ar ne. kyti. Reikalaujama, kad atsi
Vėliau kliuban įsirašė šie 

nariai: J. Kabelis, M. Gudie
nė, M. Kiela, J. Vaičiulis, J. 
Sutkus, C. Čepulis ir p-lė A. 
Ančiutė. ' (! i ■

t. r. b. i

PRANEŠIMAI.
VYTAUTO KOMITETO PA- 

RODAVIMG KOMISUOS 
SUSIRINKIMAS.

. Vytauto komiteto paroda- 
vimo ir tvarkos komisijos su
sirinkimas įvyksta šiandien, 
7:30 vai. vakare, Aušros Var-

Apsvarsčius bėgančius kliu '1’ par' l 1““W# >eina: 
bo reikalus, pakelta klausi- j* *>'“>«* . Gri“,f’ J
mas, kas daryti su Marąuette P- Pkck<ut,l> Ed. Mi-
parku, kad miestas nesirūpina] 
atatinkamai jį ištaisyti, o 
taksai jau nuo senai renkami. 
Po trumpo svarstymo išrinkta

sius, P. Kvietkus, Čepulis, J. 
Mickeliunas, Z. Gedvilas. Ku
rios kolonijos šioj svarbioj 
komisijoj dar atstovo neturi,

komisija su vietos 18 vardos i^r oma 1 
aldermonu priešaky vykti 
pas South Park Komisionie- 
rių ir reikalauti, kad parkas 
būtų ištaisytas. Į komisiją 
pateko adv. J. Grisius, adv.
C. Kai, C. Bičiūnas, T. Bičiu- 
sas, K. Belecky, A. Preibis ir 
J. Milaeb.

Toliau adv. J. Grisius darė 
pranešimą iš klesos, kur duo
dama pamokos gavimui pilie
tybės poperų. Klesa prasidė
jo su 24 nariais, bet baigėsi 
su 13 narių. Vieni buk pabū
gę, kiti susisarmatiję mokin
tis. Bet čia adv. Grišius da 
pridūrė, kad gavimas pilie-

DIEVO APVEIZDOS PAR.

D. L. K. Vytauto 500 m. mir

“AFRICA SPEAKS’.

Woods teatre šis veikalas 
•ėjo per dvi savaiti ir jį matė 
minių minios žmonių. Tai įs
tabiausias šių laikų pąvekslas, 
parodantis neištirtą, nežinomą 
Afriką. Nuo Subatos tas vei
kalas perkeliamas į RKO Sta
te Lake ir bus rodomas per 
7 dienas. Rytoj Palace teatre 
prasidės rodymas “The San
ta Fe Trail” ir taipgi daly-

lybės popierų kasdien vis yra lgnrrendeIg„ 
varžomas ir vėliau bus daug , 
sunkiau gauti. į

Toliau mūsų adv. aiškino, 
kad jau ir šiandien nepilie- 
čiui sunku yra darbas gauti.
Arba; reikalui susidūrus val-

Lietuviu Valanda
Kas Subatų iš Stoties WCFL 970 k. nuo 6 iki 7 vai. vakare. 
Kas Ketvergą iš Stoties WHFC 1420 k. nuo 7 iki 8 vai. vak.

Žemos Ka irios Ant Radlo, Pianų, 
Skalbiamų Mašinų.

Televlsion
Naujas rHILCO BABY 
ORAND RADIO 849.00 
Naujas CUB RADIO su
viskuo už .............. 869.00
ATWATER KENT RA- 
DIO su tūbomis už $39 00

Nauja SKALBIMUI MA
ŠINA tiktai už .. $99.75 
Naujas PIANAS Grojikus
už ................................... $98.00
Naujas BABY GRAND 
Planas už .... $196.00
Naujas RADIO Ir Vlctro- 
la Kombinacija. 10 tūbų 
už ..............................». $98.00

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 SOUTH HALSTED STREET

Telefonas BOULEVARD 4705

lankytų j susirinkimą ir L 
Vyčių 4 kp., alumnų, skautų ir 
mergaičių Nekalto Prasidėji
mo, Angelo sargo ir kitų dr- 
jų atstovai.

Korespondentas.

ATVAŽIAVO 16 LIETUVOS.

Svelų Amerikos Linijos lai
vu “Gripsholm” stačiai iš 
Klaipėdos rugsėjo 29 d. atva
žiavo šie lietuviai:

John Lųkpetris, į Cleve- 
land, O. Julija Vaitekaitis į 
Springfiėld, III.

Simas Iremskis į New York, 
N. Y.

MAROUETTE JEWELRY 
&RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

lukslnlų Ir sido-

Pagėgiuos valdžios gimna
zijai statomi nauji namai. Jie 
bus mūriniai, trijų aukštų. Vi
daus įrengimas bus pritaikytas 
pagal paskutinius technikos 
reikalavimus. Statymo darbus

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

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

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausią kainą. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street

Telef. Republio 5099
Mes pervežame daiktas ir į 

kitus miestus.

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
TEL. BOUL. 0*11 ARBA 0774 
Visados sutanpysl daug išlaidų

Perkam Mortgečlus Ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam, išmainoin ir inšlurl- 

nam visokį turtą.
Padarom davernastes ir Pirkimo 
bei Pardavimo NotarialiSkus raitus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES GVARkNTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

SKOLINAM 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

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

M. ZIZAS
orinių daiktų. vė- i i,
tlaustos mados 
aid, planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
fai&u laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

2650 Wert 6Srd St Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8tg* -

Wm.i’y. Kareiva 

Savininkas
Uėl g^lUusios rųšies 
ir patfcmaviino, • šau
kit

anmss valley 
PRODUCTS 

Olselia'Tlviežfų kiauši
nių. sviesto ir sūrių.

4*44 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 3 88*

AUTOMOBILI Al
vaus Olsen ir Johnson, o Wo-,__ euM«Maava.
ods teatre prasidės “A Lady-DE ‘SOTO IR PLYMOUTH 

Geriausias Rūšies Automobi
liai.

žiūrėti musų nau- 
jausių - Jjfc SOTO ir PLY- 

.MOUTtt Chrysler išdirbystės 
J automobilių už labai prieina- 
jmą - ‘

Namų Statymo Kontraktorlua 
Statau Įvairiausius namu* prieinama

kaina.
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 6528

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namą Statymo 

Kontraktorius
4556 So. Rockwell Street

Telef. Republlc 6896
D. GRICIUS

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prleinamtauslos.

2452 WEST 69th STREET

Iš LIETUVOS KONSULĄ* 
TO CHICAGOJE.

Tel. Lafayette 8*42 Ofisas Ir Res. 
Ir 2884 4401 S. Mosart SL

J. C. ENCHER & CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI 
ResJ Estate Ir visokia apdrauda. 

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Falrfield

PAIEŠKOJIMAS.
Aukščiau išvardyti asmenys'Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 

prašomi atsiliepti. Ir kiekvie-1 Naujas Plymonth $590.00 f.o.b.
GAGI PARK MOTOR 

SALES
Joe Bagdonas, Savininkas

(nas, kas ką nors apie juos 
; žinotų, prašomi suteikti žinių-.
Bent kokia žinia bus bran
giai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,

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

5625-27 S. WESTERN AVĖ. 

Telefonas Prospect 5669

NEPAPRASTI PIANO 
BARGENAI

Sekančią Savaitę

HUPMOBILE
Geriausi ir Stipriausi Automobiliai.

Jei Tamista nori pirkti Automo
bili. pirmiausiai prašomo ateiti pas 
mus Ir pamatyti HUPMOBILE 1881 
medelių, kurie tikrai Tamistas nus
tebins savo gražumu, greitumu, ir 
visa konstrukcija. Kaina $1,18*.
f.o.b. ir aukščiau.

BALZEKAS MOTORS 
6012-14 So. Kedsie Avė.

Tel«t Republlc 80*4

JOHN PAKEL & CO.
Generaliai Kontraktoriai 

Reol Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

, Res. Grovehill 1680

JONAS PUDZIUVELIS
GENERALIS KONTRAKTO RIUS 
Statau naujus namus ir pertaisau

sentta Senus namus priimu | mai
nus.

2650 West 69 Street
Telef. Hemlock 467*

Tel. Lafayette 8197

W. & L. ELECTRIC CO.
Not Ine.

Elektros kontraktoriai, suvedam švie
sas Ir Jėgą. Elektros relkmenos Ir 
fikščierlai.

L. DOMBROW8KI A BO9 
8016 West 47 Street

SVARBU FILATELISTAMS
LABAI PIGIAI!

Visa serija Vytauto Didžio jo paš- 
i to ženklų (stamps) išviso 14 štukų 
6 dolerai.

60 Lietuviškų įvairių gražių dau
giausia vartotų pašto ženkuų 1 dol.

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

JONAS SARNACKIK 
Kaunas Daukanto 10 
Llthuania — Europe.

I6RENDAVIMUI

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

7242 So. Fairfieki Avė.

I6RENDAVIMUI
KAMBARYS RENDON prie mažos 

šeimynos. Karštu vandeniu šildomas. 
Arti strytkarių. Su valgiu ar be 
valgio.

6919 So. Campbell
l-mas floras

REIKIA DARBININKU

Reik 5 vyrų, nuolatinis’ darbas, 
gali uždirbti $45 sav. Rašyk Box 
100, Draugas, 2334 So. Oakley.

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

REIKIA draiverio su locnu 
troku dėl išvažinėjimo kepi
mo. Kreiptis

1500 So. 51 Avenue 

Cicero, UI.

Keletas planų gerai žinomų Išdlr- 
byačlų, nesenai paimti } mainus ant 
Conover Grande pigiai parslduos už 
|75 Ir auklčlau. Tuos Instrumentus 
peržiurėjo musų Sapos foremanas ir 
rado, kad Jie verti pot $150.

Kiti Bargenai

Oroeger Uprlght ...... $25
Klmball Uprlght ...... $5
Vose Uprlght ............ 45
Conover Uprlght .............. (5

Ir daug kitokių.
Lengvlos išlygos 

įmokėti $5.00 Ir *5.00 mėnesi

GAULE PIANO GO.
301 So. Wabaah Avenue

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

GRANAM PAIGE

A. M. BUTOHAS

10% nupiginta ant flat ma
liavų ir ready mixed.

i
9S45.M P. O. B.

Jei mgital pirkti karą. pirmiausiai 
ateik p<* mtlš Ir penltlkrink, kad 
pas mus rfcstte geriausios rųšies au
tomobilius už Žethą kalną.

Taipgi tilHMiė Įvairių įvairiausių 
vartotą karų už labai mažą kalną

BRIGHTOM MOTOR SALES
twc.

"3ELafayette MM1 Avenue

6io krano kaina $3.50 
4414 So. Rockivell St 

Tel. Lafayette 4689

ES
Bndavojam nanjas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namą po vieną plytą. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7674

Phone Republlc 4949

PETRAS GRIBAS
MoliaVoJimo Kontraktorius

iMes .mėHąvojime, dekoruojame Ir 
lšpoperiuojacne visokius namua 
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

FOUR LEAF CLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksal 
Garadžlal, porčlal

2 metų lakto Ubeokėjtaral 
Taipgi budavojam visokius naujas

nsmua.

436 W. 45 St. Yords 2124
Arba

2100 W. 23 St Ganai 5065

Telefonas Canal 7888

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojlmo 

Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas

3884 80. LEAVITT ST. CHICAGO

M. YUSZKA 
Plumbing A Heating

Kaipo 11 etų via lietuviams patar
nausiu kuogerlauala.

4426 So. We8tern Avė.
Tel. Lafayette 8227

Sapos Telef. 
Hemlock 8847

Namų Telaf. 
Republio *488

JOHN YERKES
Plumbing A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th 8TRENT

tV

Thotnas Higgins
PLUMBERI8

Turiu patyrimą per daugeli metų.
Darbą atliekų greitai Ir plgtaL 

8818 80. OAKLEY AVĖ. 
Telef. Canal 0*10

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Parsiduoda geras pečius kietomis 
anglimis kūrinamas. Taipgi rubber 
plaut, kurs užaugo didelis ir gra
žus ir jam vietos neturime. Parduo
sią! pigiai.

4054 So. Arteslan.

Grbcernė, Delic.. gyv. kamb. kamp. 
Storas. $1,000 cash. 1034 W. 69 St.

7 kamb. forničiai ir piano $350. 
1304 Glenlake. Rogers Park 7 970.

PARDUOSIM su dideliu nuosto
liu visus puikius rakandus, Wl’.fon 
kaurus Ir viską, musų 4 kamb. apart- 
mente. Vartota tik 2 mėn. Kreipkis 
tuoj. Tikras bargenas.

3O40 W. 02 St. l-mas noras
Našlė priversta parduot 5 kamb. 

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

Reik partnerio su $300 ar $500. 
Geras biznis, nuolatinis darbas, iki" 
$50 sav. Kreiptis 184 W. Washlng- 
ton. St. Room 602.

REAL ESTATE

KAMP. 5 kamb. plytų bung. 2 ka
rų gar., šalinis jvaž. pigiai. Sav. 575 8 
So. Troy.

Greit perkant gausi geromis iš
lygomis už $20,000 roominghouse iš 
22 kamb. dalinai su fom., štymo šil., 
gera vieta, 20 mln. J loop, strytk. ir 
L. Kreiptis 1136 Wrightwood avė. iki 

į 5 v. v. arba tel. Avenue 4307 po 5 
v. v. dėl susitarimo.

Pigiai pulki veik nauja kampinė 
Octagon rezidencija, 6 kamb. bung. 
arti viešų Ir kat. mokyklų, du bloku 
Milwaukee avė. Reik matyt, kad J- 
vertlnt. Kaina $9,750. Kreiptis po 
6 vai. vak. 5700 No. Moody avė.

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

5 kamb. bung., mieg. porčlus, furn. 
šlld., 2 karų gar., priverstas parduot. 
8a v. dirb. už miesto. Pigiai 1617 
N. Lockwood avė.

HARVEY
Įmokėdamas $600 už musų 5 

kamb. plytų bung. daug pelnysi. Tuoj 
ateik ar kreipkis 1 Mrs. Lee, Har- 
vey 1757 ar 15716 8o. Paulina avė. 
Harvey, IU.

6 kamb. bung., furn. šll., gar. Kai
na $7,000. Už geriausią cash pa
siūlymą. 5748 Marmora avė. Tel. 
Kildare 8588

(PARDAVIMUI
8 apt. 2-5 Ir 6-4, pečiais apšild., 

kamb. 56x125, mažai Jmokėt, pri
imsim mainus. Sav. A. Holland, 
$054 Addlson, Juniper 8145.

DOWNER8 GROVE
8 kamb. bung., furn. šil., naujai 

ištaisytas, stiklinis porčlus, 8 bedrui- 
mlal, virtuvė, pertartus, didėt 
kamb., pilnas beiim., gar., 98x287, 
vaisių medžiai, puiki transp. Sav. 
818 Franklln st. arba šauk L. J. 
Karnutb, 1436 N. Wood 8t Bruns. 
8877.

Pusė sekcijos arti Duluth Ir Two 
Harbors, MLnn., miško. Oeorge Zepp. 
Ladysmith, Wla

2 ak., dailus naujas 4 kamb. na
ktis, 30 vaisinių medžių, vynuogės, 
(tftimai, sodas, didelis vištų Ir ančių 
natnas, 20 dedekllų, jardas aptver- 
tas, Jrankla, arti miesto, kaina $3,- 
$00. Geros išlygos. Don Fredenha- 
fkd. Falrview stotie Doerners Grove, 
m.. Tel. »«*.


