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Prancūzai ekonomiškai susiartina su vokiečiais
METAI-VOL. XVI

COOLIDGEISSI2ADA KANDIDATŪ
ROS; REMIAHOOVER’l

T. Sąjungos taryba teisinasi'

ANGLŲ KARALIUS PRIEŠINGAS 
NAUJIEMS RINKIMAMS

O

•V

MINISTERIAI NAMIE

PARYŽIUS, rūgs. 30. — Iš 
Berlyno grįžo ministeriai La
vai’is ir Brianrt’aš.

COOLIDGE NE KANDI
DATAS

APLEIDO BERLYNĄ

BERLYNAS, rūgs. 29. — 
Prancūzijos ministeris pirmi
ninkas Lavai’is ir užsienių 
reik. ministeris Briand’as šį 
rytų išvyko atgal į Prancūzi
ją. Sudaryta ekonominė pran- 
cūzų-vokiečių sąjunga kovai 
su dabartiniu krizių. Prancū
zai bus finansininkai, o vokie
čiai — gamintojai. Abi pusės 
bendrai darbuosis abiejų val
stybių naudai. To darbo prie
šaky bus bendra komisija.

Kai kas nurodo, kad tas a- 
biejų valstybių ekonomiškas

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
DABARTINIS ALYTUS

Šis miestas sparčiai auga. 
Jau iš senesnių laikų Alytus 
susideda iš dviejų dalių: Vil
niaus ir Suvalkų Alytaus. Tas 
paskirstymas likosi nuo buvu
sių to vardo dviejų miesteliu, 
kuriuos čia skyrė Nemunas — 
siena tarp Vilniaus ir Suval
kų gubernijų. Dabartinio mie-

1. Viena iš Mukdeno gatvių, Mandžiūrijoj. 2.. Amerikos legijono paradas Detroit’e; 3. sto viduriu teka Nemunas, ku- 
Earl Ovington ’as. Šis žmogus prieš 20 metų pirmų kartų lėktuvu vežė paštų iš Los Ange- rį aplink supa gražūs pušy- 
les’o į Tucson’ų. * nai.

Alytuje yra 3 bažnyčios: 
ir Suv. pusių parapiji

nės ir Įgulos bažnyčia. Vil
niaus p. bažnyčia panaši į Vi
lniaus katedrų. Įgulos bažny-

PALIEKA TIK 12 KUNIGŲPLYMOUTH,' Vt., rūgs. 39.
— Buvusis J. Valstybių pre
zidentas Coolidge’as pranešė, MEXICO CITY, rūgs. 29. 
kad jis atsisako ateinančiais “ Ta"'a»1'P«s valstybės vaiiv« • j ai rt • i •
metais būti kandidatu į pre
zidentus. Jis remia dabarti
nio prezidento Hoover’io kan
didatūrų.

KOVOJA DĖL SAVO 
LIKIMO

ŽENEVA, rūgs. 30. — T. 
Sąjungos taryba kovoja dėl 
savo likimo. Taryba nemano 
pasisakyti, kad ji nesirūpina 
Mandžiūrijos klausimu,- arbfc 
kad ji neturi reikalingų jėgų 
japonams taikinti su kinais.

Tarybos pirmininkas Alex.
susiartinimas yra reikšmingas. Lerroux’as pranešė, kad ma
las užtemdins naujo karo ga- žosios valstybės nepasitenkina 

tarybos nusistatymu. Tad jis, 
kaip sakosi, šios savaitės pa-

limumus.
Lavai’is su Briand’u vakar 

aplankė prezidentų Hindenbu- 
rgų. Prezidentas ilgai dvejojo 
dėl šių svečių priėmimo. Juk 
po karo prancūzai buvo pa
skelbę jį “karo lyiminalistu” 
lygiai kaip buvusį kaizerį.

baigoj paskelbs apie kinų-ja- 
ponų ginčų eigų ir apie tai, 
kų taryba veikia šiuo reikalu.

GRJŽTA AMERIKOS 
LAKŪNAI

CHICAGOJE PAŠALINTI IŠ TARNYBOS Viln.

RINKIMŲ KLAUSIMAS 
BRITANIJOJ

LONDONAS, rūgs. 29. — 
Kalbama, kad anglų karalius 
yra 'priešingas paleisti parla
mentų ir skelbti naujus rinki
nius.

Ministeris pirmininkas Mac- 
Donald’as aplankė karalių ir 
po to sušaukė ministerių ka-

/bineto posėdį.

NAUJAS LONDONO 
MAJORAS

LONDONAS, rūgs 
Šio imesto lordu majoru iš
rinktas aldermonas Maurice 
Jenks’as.

NUSKANDINS LAIVĄ

SUNKIAI SUŽEIDĖ 
ŪKININKĄ

Skardupių km., Marijampo
lės vai., važiuojantį su maši
na pasibaidę arkliai sunkiai 
sužeidė ūkininkų KižĮ. Jis bu
vo pritrenktas prie gluosnio. 
Sunkiai sužeista dešinė ranka 
ir perlaužtas kairio peties kau
las. “M. L.”

GERAI DYGSTA BA
RAVYKAI

džia sumanė tik 12-ai kunigų 
leisti eiti savo pareigas viso
je valstybėje.

Guerrero valstybėje kuniga
ms Įvesti specialūs valstybi
niai mokesčiai.

UŽ ŠIRDIES NUOTAIKĄ

CINCINNATI, O.,- rūgs. 29. 
— Cincinnati’o arkivyskupas 
McNichols’as įsakė arkivys
kupijos kunigams Mišių metu 
kalbėti tam tikrų maldelę už 
minties ir širdies nuotaikų. 
Taip pat po skaitytinių Mišių 
tris “Sveika Marija” už per
sekiojamų Bažnyčių Rusijoj.

TOKIJO, rūgs. 29. — Iš 
Japonijos į J. Valstybes grį
žta amerikonų lakūnai Pang- 
borna’as ir Herndon’as. Jie 
buvo čia ilgam sulaikyti, nes 
buvo be leidimo atskridę į Ja
poniją.

Išskrido į Sabisbiro pajūrį. 
Iš ten jie žada be sustojimo 
“nušokti” tiesiog į Seattle’ų, 
Wasb., o gal ir toliau.

MANDŽIŪRIJA SKALDOMA

TOKIJO, rūgs. 29. — Vie
na kinų grupė Mukdene dar- 

30. — buojasi dėl Mandžiūrijos pro
vincijos atskyrimo nuo Kini
jos, kita — iškilo Kirine. Pa
staroji pranešė Kinijos vy
riausybei, kad nutraukia vi
sus santykius su ja.

AVASHINGTON, rūgs. 30.’ 
— J. Valstybių “Sbipping 
board” pranešė Sir Hubertui 
Wilkins’ui, kad jis gali nu
skandinti Žiemių jūroje nardo
mąjį laivų “Nautilus.”

NUKAUTA 10 SUKILĖLIŲ

AVASHINGTON, rūgs. 30. 
— Pranešama, kad rugsėjo 24 
d. Nikaraguoje nukauta 10 su
kilėlių ir 22 sužeista.

BARA VAIKUS

Evanston’o majoras C. II. 
Bartlett’as bara savo miesto 
vaikus, kad jie nereiškia pa
garbos prezidentui Hoover’iui.

Praėjusį sekmadienį vienam 
teatre buvo rodoma Amerikos 
legijono paradas Detroit’o ga
tvėmis. Teatre susirinkę vai
kai plojo paradui. Bet kadii 
parodyta prezidentas Hoove- 
r’is, vaikai ėmė šnypšti.

Majoras pareiškia, kad vai
kai turi būti pratinami prie 
patriotizmo ir ištikimybės.

AREŠTAVO PLĖŠIKUS

Už savo viršininkų įsakymų 
nevykdymų iš Chicagos poli
cijos tarnybos pašalinti du Čių peršventus iš pravoslaviš- 
policmonai Carlson’as ir Rya- bos į katalikiškų, pirmų dieną 
n’as. Abudu kaltino pats po- užėjęs griaustinis numušė jai 
licijos komisionierius. .bizantiškų kopulų, kuri vėliau

____________ pakeitė smailu gotišku bokštu.

Kazlų-Rūda. Dėl nuolatinio 
lietaus ir šilto oro, labai pra
dėjo dygti baravykai. Netur
tingi apylinkės žmonės iš ba
ravykų gerai uždirba, nes jų 
kaina gana aukšta. “M. L.”

Rusai sakė, kad tai esą Dievo 
bausmė, katalikai atkirto, kad 

Savo namų kieme, 5125 So. Dievui nepatikęs rusiškas ku- 
Wasbtenaw avė., staiga krito P°^as’ tai Jis jį ir numušęs, 
ir mirė Fr. Mizaras, 52 m. Alytuje kyla ir pramonė: 
amž. Sirgo dusuliu. yra 3 lentpiūvės, 7 garo ma-

------------------ lūnai, vandens malūnas, alie-
Federaliniai agentai Chica- jaus ir pokasto fabrikas, ūkio 

goj ėmė veikti, kad susektų mašinų fabrikas “Ukmaš”, 
vienos gaujos bendrus, kurie baldų dirbtuvės. Taip pat stei-
kelinti metai užsiima svetim- giasi daug prekybos bendro- nūs vadinamus valiorizavimo 
šalių šmugeliavimu į J. Vai- vių. Yra spaustuvė ir 5 kny-1 metodus ir sukonsolidavus val
stybes. gynai, 2 gimnazijos — valsty- stybių finansus ant naujo pa-

------------------ binė ir žydų. Pastarajai bus

EKONOMIŠKO KRIZIO 
PRIEŽASTIS

STAIGI MIRTIS
BERLYNAS, rūgs. 30. — 

Ekonomininkas MeĮcbioras 
Palyi’s, kurs 1926—27 m. bu
vo profesorium Chicagos uni
versitete, pareiškia, kad pini
gų infliacija negali panaikinti 
ekonomiško pasaulinio krizio. 
Krizis galima panaikinti tik 
sumažintais muitais, panaiki-

-

GINKLAVIMOSI PA
LIAUBOS

ŽENEVA, rūgs. 29. — T. 
Sąjungos nusiginklavimo ko
mitetas priėmė rezoliucijų, 
kad būtų paskelbtos ginklavi
mosi paliaubos vieneriems me
tams. Rezoliucija siunčiama 
visoms valstybėms.

Homewood’o apylinkėse po
licija sugavo tris automobiliu 
važiavusius įtariamus 
nis. Pasirodė, jie yra plėšikai.
Anų dienų jie pagrobė ir api
plėšė valstybės Įstatymų lei
dimo žemesniųjų rūmų atsto
vų Curran’ų. Jie suimti be
važiuojant Curran’o automo
biliu.

NEGRĄŽINA RADIJO 
ĮSTAIGOS

DVOKIANČIOS DUJOS

MUKDENAS, Mandžiūrija, 
rūgs. 2)9. — Japonų kariuome
nė čia užėmė “Radio Corpo
ration of America” radijo sto
tį. Šios bencfcovės atstovo pa
stangos atsiimti stotį liko ber
gždžios. Kreiptasi į Washing- 
tonų.

McVicker teatre vakare 
susprogdinta dvokiančių dujų 
bomba. Apie 700 žiūrėtojų 
puolėsi prie durų. Po pusva
landžio teatras buvo išvėdin
tas.

Chieagoj gyvenantieji kinai statomi Vilniaus pusėje, tojo 
vakar surengė eisenų gatvė- namelio vietoje, kur gimė mi- 

asme- mig Tai j>uvo protestas prieš lijOnierius p. Čaisas, nauji rfl- 
japonus. mai, kurių statybai milijonie-

------------------ rius paaukojo 100,000 litų. Ir
Įsilaužę Į namus, 750 Ke- valst. gimn. statysis naujus 

nesaw gat., plėšikai pagrobė rūmus, nes dabartiniuose ža- 
apie 7,500 dolerių vertės bran- dama įrengti modemiška pra- 
genybių. !džios mokykla. Alytus turi

1 ....................  9,000 gyventojų.
KASYKLOSE ATNAUJINTI j Alytuje yra gražiausios 

DARBAI Lietuvoje kareivinės, kuriose
------------ stovi ulanų pulkas ir yra karo

AVILKES-BARRE, Pa., ru- sanatorija. Vilniaus pusės ka- 
gs. 29. • “Lehigb Valley reivinėse stovi viena batarė-

grindo.

Nei auksas nei kas kita šį 
krizį sudarė. Jį iškėlė tarpu

savinis valstybhj nepasitikė
jimas.

SUMAŽINO ATLY
GINIMĄ

PITTSBURGH, Pa., rūgs. 
29. — “Aluminum Company 

1 of America,” kurios priešaky 
yra iždo sekretorius A. Mel
lon ’as, sumažino darbininka
ms atlyginimų 10 nuoš.

VISUOTINIS STREIKAS

SALAMANCA, Ispanija, 
rūgs. 30. — Čia paskelbta vi
suotinis (bendras) darbininkų 
streikas. Gatvėse patruliuoja 
civilinė sargyba.

EDISON’AS EINA 
SILPNYN

WEST ORANGE, N. J., rū
gs. 30. — Pranešama, kad se
rgantis garsusis išradėjas E- 
dison’as eina silpnyn.

NENORI PINIGŲ IMTI

Mayfair State Savings ba
nko depozitorių daugumas ne
nori imti savo pinigų. Ragi
na banko prezidentų ir toliau 
vesti įstaigų. Bet veltui. Ban
ko direktoriai nusprendė vi
sus pinigus visai išmokėti ir 
reikalus likviduoti.

NEPASISAKE KALTAS

Pašauktas teisman žmogžu
dys Perry Swank’as, 15 metų, 
iš Crestpn, Ind., pasisakė e- 
sųs nekaltas. Tuo būdu jį teis 
prisiekusieji teisėjai.

Coal” kompanija šiose apylin-' ja, ypa Alytaus ir Dzūkų miš- 
kėse iš naujo atidarė 21 anglių urėdijos, Valstybinė ligo- 
kasyklų. 12,000 darbininkų njnė, Veneros ligoninė, Kome- 
gaus darbo. j ndantūra, Miškų mokykla.

Alytus dar smarkiai kils, 
nes jame žadama statyti keli 
nauji fabrikai. “Maistas” a- 
tidarys savo skyrių — moder
niškas skerdyklas. Geležinke
lis į Vilnių taip pat kada nors 
veiks ir prisidės prie Alytaus 
kilimo, nes Suvalkų kr. trau
kiniai pro čia, kaip ir anks
čiau, važiuos į Vilnių. “R.”

13 ASMENŲ SUŽEISTA

NEAV YORK, rūgs. 29. -t 
Broadway gatvėje susikūlė 
gatvekaris su busu. 13 asme
nų sužeista.

RAGINA PANAIKINTI 
VISAS SKOLAS

LONDONAS, rūgs. 29. — 
Britų rašytojas AVells’as ragi
na pasaulio valstybes benkru- 
tuoti ir tuo būdu nusikratyti 
visomis tarptautinėmis skolo
mis. Tuo būdu pasauly būtų 
pradėta nauja gadynė.

KAS ŠVILPAUJA

NEAV YORK, rūgs. 29. - 
New York’o universiteto fi
losofijos profesorius Ch. Gray 
Shaw’as pareiškia, kad tie vi
si asmenys, kurie dažnai švil
pauja, yra “moronai” (pa
kvaišėliai).

NUSKRIAUDĖ KOOPERA
TYVĄ

Alvito žem. ūkio koopera
tyve “Paramoj” padaryta re
vizija ir rasta išaikvotų pini
gų 6000 litų. Įtartas to koope
ratyvo vedėjas. “M. L.”

ORO STOVIS

CHICAGO. — Šiandie gie
dra ir kiek šilčiau.

PINIGŲ VERTĖ

Lietuvos 100 litų $10.00
Britanijos 1 sterl. sv. 3.84
Prancūzijos 100 f r. 3.94
Italijos 100 lyrų 4.91
Vokietijos 100 mrk. 23.33
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* .Įtaisą kasdien, išskyrus sekmadienius 
PRENUMERATOS KAINA: Metams — *6.00. Pu

sei Meta ■— >3.50, Trlitls Mėnesiams — *0.6(0, Vienam 
Mėneeiūl — 76o. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *4.00, Kopija .00c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrų- 
Mna, jei neprašoma tai Padaryti ir neprlslunciama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 
Skelbimų kainos prlslunfilamos pareikalavus.

▼ai.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
vai. po piet.

“DRAUGAS”
LĮTHŲAN1AN DAILY FRĮEND

Fubllšhed Daily, Except Sunrtay. į
SUBSCRIPTIONS: One Year — *6.00. Slx Montiu 

— *0.50. Three Months — *2.00. One Month — 75c. 
Burctpe — One Yedr — *7.00. Sl't Months — **.<♦. 
dopy — .00c. . 5

Advėrtlšlilt m “DRAUGAS” brlngs best reaults.

Advartising rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oaklėy Av., Chicagc

atpinga telefonai. Ir štai dar pabrangina
mas laiškų siuntimas į Kanadą, Niufound- 
landą ir Britaniją. Pačių bendrovių vedėjai 
nesumažina sau milžiniškų algų. ,

Nuoma už būtus atpigo, nes žmonės neturi 
pinigų. Nėra iš ko apsimokėti. Daug kur vie
name bute apsigyvena /po dvi šeimos. Arti
nantis žiemai nuomos pradės kilti.

Darbo departamento skelbiamą pragyve
nimo “atpigimą” turi vilkti tik sunkius dar
bus dirbą darbininkai. Ši našta neliečia nei 
valstybės tarnautojų, nei pramonės vedėjų.
Jiems tebėra brangūs laikai. Tik darbininkui 
gyventi turi būti “pigumėlls”. Dėlto jam ir 
atlyginimas už darbų mažinamas. '

Jei šio krašto valdžios patys aukštieji 
vairuotojai taip keistai supranta ekonomijų, 
tai reikia laukti blogesnių laikų. Amerikoj 
darbininkai sudaro tas minias, nuo kurių pir
kimo jėgos priklAuso dirbtuvėse vedami dar
bai. Pirmiau ši jėga buvo nupuolus, šiandie ja Gedimino pilimi 
dar daugiau puldoma. Nukapojus atlyginimų, šiandien kenčia lenkų 
pakertama pirkimo jėga. Be šios jėgos nega 
Ii būt gerovės.

Tur būt nėra nieko bran- broliai, sesutės, Amerikos De
gesnio kaip politiška nepri
klausomybė. Kiek tai metų 
lietuvių tautai teko kentėti po 
svetimu jungu, praradus po
litišką nepriklausomybę, ne
tekus savo valdžios. O juk 
Lietuva buvo didelė ir galin
ga valstybė, bei dėl jos vadų 
netinkamumo prarasta vals
tybė ir visos tautos savaran
kiškumas.

Daug vargo teko iškentėti, 
daug nelaimių panešti, daug 
aukų paaukoti, kol vėl nors iš 
dalies atgauta lietuvių tautos 
nepriklausomybė. Bet Lietu
vos sostinė Vilnius, su garsių- 

dar ir 
pries

paudą. Jam gal dar daug me
tų teks yilkti okupantų jun-

tuviai, padėkime vilniečiams 
kovoti dėl jų išsivadavimo 
paremkime jų kultūrines įstai
gas savo aukomis.

Tegu kiekviena kad ir ma-

DIENOS KLAUSIMAI
Iš VVasbingtono skelbiamas pigumas nė- gas, daug metij svetimiems 

ra darbininkų priešų prasimanymas. j vergauti, svetimųjų reikalus
iii—

PIGUMAS IR ATLYGINIMAS. BOLŠEVIKAI IR EUROPA.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. FEDERA
CIJOS VEIKIMAS PER 25 METUS.

(Tęsinys)
' 1919 m. prie Tautos Eondo 
suorganizuota Lietuvos Raud. 
Kryžiaus (vėliau pridėta) Šv. 
Vincento Paulo rėmėjų drau-

tąjj mokslų einančių jaunuo
lių.

Amerikoje sušelpti šie stu
dentai:

Pranas B. Šivickis, gamti
ninkas $100.00.šiaušia lietuvių kolonija tin-jgiK |;urioB ,iks|as buvo rblk 

kainai paminėją spalių m. 9 d. ti drabužių ir aakl} Uetyvos! OeenulB, advokatas,
Mes turime prisiminti, 
kaip gera yra laisviems būti 
ir kaip sunku pavergtiems 
mūsų broliams vilniečiams, 
nes spalių m. 9-tų dienų mi
nimos tos liūdnos sukaktuvės, 
kada Vilnius likos Želigovs
kio pagrobtas.

Jau praėjo vienuolika

beturčiams šelpti. Surinkta ir, 
pasiųsta Lietuvon laivas dra
bužių, kurių nugabenimas Lie 
tuvon atsėjo 7,000 dolerių. Pa
siųsta dr. A. Rutkauskas tik-

$750.00. 
Povilas M. Adomaitis —

ad vok a tas $700,00.
Aleksandras M. Račkus

daktaras $300.00
Jokūbas J. ŠIikas 

gas $900.00. ’
Petras Daužvardis

rajam stoviui patirti Lietuvo
je. Per dr. Rutkauskų, per J.

Į E. Vyskupų Karevičių, per 
ine' i f inansų Misijų ir kitus pusiu- katas $800.00. 

tų, kai vilniečiai velka sunkų, >sia Lietuvon $39,000.00.
lenkų jungų. Padėkime jiems,

Lietuvių Kolegijos R-;i 
kalas.

nors maža aukėle, nors žode
liu kitu paguoskime juos. 

Federacijos skyriai, neapsi- Federacijos 13-as kongresas

kuni-

advo-

Per ilgų laikų viešai buvo skelbiama, 
kad prezidentas lloover’is yra griežtai 
nusistatęs prieš darbininkams atlyginimo 
mažinimų Darbo departamentas gi nepaliovė 
skelbęs, kad įvairiems gyvenimui reikalin
giems daiktahis kainos nuolat puola, kad 
patsai pragyvenimas eina pigyn.

Remiantis tuo skelbiamu pragyvenimo 
atpigimu pasinaudojo visos didžiosios pra
monės bendrovės — sumažino darbininkams 
atlyginimų.

Buvo laukta, kad tuo svrirbiu klausimu 
atsilieps patsai prezidentas. Bet jis tyli. Daūg 
kas iš to tylėjimo daro išvadą, kad preziden 
ta$ pritaria atlyginimų mažinimui. Kitaip ir 
būt negali, kuomet darbo dėpartamelitas nu- 

• rodt>; kad 1926 metą giųpoįj dolrifio pirkimo 
vertė pakilusi ligi vieno Šoferio 43 centų.

Ar prezidentas pritaria, ar nepritaria at
lyginimo mažinimui, kolkas nežinoma. Tik 
žinoma, kad tam pritaria prezidento kabine
to narių dauguma ir daugelis kongreso at
stovų. Jie visi pripažįsta, kad pragyvenimas 
jau pigus ir einąs pigyn.

Tikrumoje tas pigumas yra vien prasi- 
niartymas, kad tuo būdu sumažinti atlygini
mų sunkiai dirbantiems darbinihkams.

Per praėjusį karų ir šiam pasibaigus kon
greso nariai patys sau padidino algas. Padi
dintos algos kabineto nariams, teisėjams ir 
šimtams tūkstančių federalinės vyriausybės 
tarnautojų. Atskirose valstybėse it miestuo
se tarnautojams mokamos aukštos algos. Ne
atpinga valdiški mokesčiai, kuras, šviesa, gat- 
vekariais ir geležinkeliais susisiekimai. Ne-

iiiMg ■UtHtf,l/nf

i. itouittėt.

MASKVA BE KAUKĖS.
Vertė A. Sušinskas irz i. Prauskis

(Tęsinys)
, ■ t, • ’ .

Valstybės priespauda.
Tačiau bažnyčia yra ne tik atskirų as- 

mėhų skriaudžiama ir spaudžiama, bet ir 
pati Valdžia sU ja atvirai kovoja. Vietiniai 
Komitetai atsisako registruoti ir legalizuo
ti parapijas, o dvasininkus ir bažnyčią 
spaudžia nepaprastai sunkiais mokesčiais.

Sovietų dekretu buvo paskelbta, kad 
bažnyčios ir bažnytiniai turtai pereina vai 
stybės nuosavybėn', kuri laisvai juos valdo 
pagal savo’ nuožiūra. ■ ,

Kari bažnyčioj galėtų būti laikomos 
pamaldos, asmenų grupė turi paduoti vie
tinei tarybai savo pavardžių sąrašą ir su
daryti aktą, kuriuo jie pasidaro atsako- 
biingi už bažnyčibs ir parapijos turtą, o 
taip pat ir už mokesčių nesurnokėjimą.

Reikia turėti nepaprastas pilietiškas 
vyriškumas, kad prisiimti už valdymą re
ligiškos bendruomenės ir jos maldos namų

Izidorius liekis — skulpto
rius $250.00

Petras Atkočiūnas — dan
tistas $500.00.

Ignas J. Bartkus — advo
katas $700.00.

Juozapatas P. Pautenius — 
žurnalis $300.00

Kazys P. Oibirka — medi
cinos stud. $200.00.

Juozas Andriulaitis — 
$200.00.

Vačlas Sodaitis $200.00 
Vincas Jusas $300.00 
Viktorą* Balanda — advo

katas $750.00 
Petras Jurgelionis $400.00 
Jonas Pocius $100.00 
Ąntanas Rakauskas — dak

taras $550.00.
Europoje sušelpti šie stu - 

dentai:
Marija Andžiulytė 12,360.00 

šveic. fr.
carijoj aukštąjį mokslų einan- j Marija Ambraziejifitė 7,- 
tis jaunimas. įtaigus univer-;5W 00 šv fr ir $48o.OO 
sitetų Lietuvoje, ir šios įstai- ! Liudas Čepulis 3,905.00 šv. 
gos jaunimas buvo šelpiamas. fr įr $45000 
Ir jo Amerikos lietuvių jau-1 Kun. Vincas Mykolaitis 5,- 

361.00 šv. fr.

leiskime. Spalių m. 9-ji diena j 4923 m. galutinai paveda Tė 
jau čia pat, ką esate tuo ; vajlls Marijonams įkurti kole- 

savęs pasižada 
remti. Šiandien 
įvykęs faktas: 

bernaičių kolegija jau veikia 
ir tai kolegijai nupirkta dai
lūs rūmai Thompson’e, Conn.

ginti, kol vėl laimingoms ap- reikalu padarę? Kas bus Jūsųjgjj^ Q nuo 
i linkybėms susidarius Lietuva padaryta, kad spalių m. 9 1 nuo§jrj^iai
bus galutinai išvaduota iš 
lenkų nelaisvės ir Gedimino 
kalne ims plevėsuoti Lietuvos 
vėliava.

Lietuva nebūtų atgavus ne-

Buvęs per šešerius metus Latvijos atsto
vas sovietų Rusijai Karolis Ozols daro pas
tangų, kad latvių vyriausybė griežčiau nusi
statytų Maskvos valdžios atžvilgiu.

Anot jo, tas nusistatymas turi būti kon- P1 iklausomybę, jei lietuvių tau 
kretttkas ir nekeičiamas. Maskvos valdžiai U "eMt« susiprato
neturi būt pataikavimo arba nusileidimo. ' lK* ^tktai tautiškai susipratu- 

į šiai tautai pavyko nors - jo
Pasak Ozols, Maskva po visas Europos da|ies jskovoti tautos |aisyė. 

dalis turi paskleidusi Romunižmo propagan-•v
distus. Šie ruošia komunizmui dirvų. Rau
donieji Rusijos valdovai vengia Įvairių san-

VilniaUs kraštas nepasisekė, 
atkovoti dėl to, kad ten la-i 7

I blausiai yra ištautėję ne vien

diena būtų tinkamai paminė- taį jau yrfl 
ta ir bent doleris kitas vil
niečiams sumesta. Federan- 
tai, Jūs daugiausia Lietuvai 
pasidarbavot, vilniečiai žiūri 
į mud. Kadangi, pasauliniam karui 

kilus, Lietuva buvo karo lau- 
Jubiliejinio 1 ederacijos • ko vjeta įr iaųaį daūg nuken- 

kongreso nutarta, kad visi Fe-. 0 dgĮ b) jos jaunįmuį pas.
deracijos skyriai organizuotų tofas kelias aukštajam mok- 
Vilniaus vadavimo’ sekcijas 
skyrių valdybai prižiūrint.

Jvykdykime tą kongreso nu 
tarimų. Parodykime tikrųjų

slui, siekti, nes Lietuvoje uni
versiteto nebuvo, kun. Juožo 
Dobužio rūpesčiu Šveicarijoj 

suorganizuota draugija “Li-tykių su Europos valstybėmis. Susiartina tik • crariniAai> ,bet ir siaip kai. 
su tais kraštais, kur numato sau naudos ir mįe£įaį. jįe net nenusivokia, ?savo lueil? Tėvynei. Atminki-1 tuania”, per kurių Tautos 
kur tikisi daug laimėti propagandos keliu. i]jUrįdg jįe yra tautos liet., gu-lme pavergtąjį Vilnių! Pade- Fondo pinigais sušelpta Švei- 

Maskva turi šen ir ten savo diplomatus, dai ar lenkai. • kime Jį išvaduoti.
bet ne bendram kokiam * — nors Europos i Norint Vilniaus kraštui ne- 
valstybės darbui. Tie diplomatai ^nedirba Eit- priklausomybę atgauti, visų 
ropos taikai arba jos gerovei. Svarbiausioji pirma reikia, kad lenkų pa- 
jų pareiga yra skleisti tarp valstybių nesu- vergtoji Lietuvos dalis ko grei
tikimus, kad paskui tuo pasinaudoti. čia u tautiškai ssiprastų. Jei

Kazys J. Krušinskas,
'* Fed. Sekr.

Jaū iš senų laikų dau 
giauaia sidabro suvartoja nepamiršta.

Europos valstybės yra klaidingai infor- vilniečiai tautiškai susipras nija ir Indija. Šie kraštai su-Į Iš viso Tautos Fondo jr Fe-: Kun. Jonas Navickas 2,- 
muojamos, kad sovietai tyko praryti tik Pa- j°kia svetimoji jėga nepajėgi naudoja du trečdalius pųsau- deracijos pastangomis sušelp- -300.00 šv. fr. 
baltijo valstybes. Kas jiems Pabaltija. Jų W išlaikyti. Taigi, brangūs linės sidabro produkcijos. ta vienas šimtas (100) aukš-i Ona Petrauskaitė 12,441.00
tikslas yra užgrobti visą Europą. ' . ' '. '• . ” sv* ^r*

" ’ ’ ' ’ 1 1 gmoja Berlyno Imk, gr iš tenai toliau. Tada Kazys Pakštas 7,860.00 šv.
ne laikas bus kovoti prieš Maskvos valdovus, fr. ir $352.50.

--------- *— . Kun. Nikodimas Pakalka
Amerikos lietuvių bolševikėliai siunčia 1,400.00 šv. fr. ir $100.00 

Maskvon savo rėksnį Mizarą “pasimokyti”,; Pranas V. Raulinaitis 8,-
gių, Savo taip vadinamu penkių metų planu vjena valstybė turi rimčiau pagalvoti apie ' kaip geriau mulkinti savo pasekėjus. Vienas 794.00 šv. fr.

ta pati Maskva be jokių leidimų savo menkos 
Šiandieninis bolševikų ekonomiškas vei- ver^s preĮ<es “dumpuoja” visuose kraštuose, 

kimūs yra aitimas militariškam veikimui. Jie Qzols sako, kad Europos valstynėms yra 
mano Europos valstybes pirmiau nusilpninti reikalinga tuo jaus imtis priemonių prieš tą 
ekonomiškai^ gi po to imtis militariškų žy- bolševikų atkaklų ekonomišką veikimą. Kiek- 

Savo taip vadinamu penkių metų planu
jie turi vilties visose valstybėse nustelbti pra- savo Hkimą Neturi sakyti, kad Erfropai ne. 
monę, valstybes supjudyti ir to vaisiais nau-.hflgią baini^? jei bol§evikai įsibriausią Pabal- 
dotis. Įjn< Diplomatai turi žinoti, kad bolševikai

Kuri iš valstybių nori savo prekes siųsti be svarbaus reikalo nesibriaus PabalUn. Jei 
į Rusiją, turi gauti Maskvos leidimą, kuomet jie brausis Pabaltih, tas reikš, kad jie žy-

jų pačių šlamštas, būtent Brooklvno šlamš- j Klemensas Ruginis 8,007.00 
tas, taip praneša: “nuo Amerikos lietuvių šv. fr. ir $650.00 
darbininkų nuvysta Sovietų Sąjungon vienas Uršulė* Urnežifltė 11,261. 
iš mūsų vadovaujamų draugų.” Iš tikrųjų — 00 šv. fr.
‘ ‘ nuvysta ’ (Tųsa 3 pusi.)

atsakomybę toje šalyje, kurioje persekio- Komunistai kliudo ne tik organizuo
ja, areštuoja ir šaudo žmones vien tik dėl : ti religiškas bendruomenes bet ir jau gy- 
jų religiškų įsitikinimų. j vuojančioins stengiasi sudaryti tokias są-

Bet tai nieko nepadeda. BolšeVikai ti- Į lygas, kurios užgniaužtų jų gyvavimą, 
kėjosi, kad asmeniškų nuostolių -bamė su
laikys mases nuo. viešo religijos išpažini
mo. Jie manė, kad didžioji bažnyčių dalis 
neįstengs rasti reikiamo parašų skaičiaus 
ii, aišku, netekusios kulto teisės, atiteks 
sovietų valdžios nuosavybėn. Tačiau jie 
apsiriki: gyventojui apvylė jų ciltis. Ta
da sovietai sugalvojo naujus reikalu vi mus^ 
darančius parapijų būklę dar sunkesnę, f

Aš pats mačiau, kaip bolševikai at- į vatiški pirkliai, turėjo juos įmokėti'^po 
sisakė patvirtinti ir įregistruoti Tagan- į trečdalį, tuo tarpu bažnyčios užkrautuo- 
rogo parapiją, nors pakankamai buvo ; ffius mokesčius turi sumokėti vienu kartu 
prisirašę parapiečių ir visos bolševikų ir jei jos to neišsigali, tada už tai atsako 
reikalaujamos sąlygos buvo įvykdytos.

Bolševikai argumehtavo, kad čia ne
są parapijiečių tarpe pakankamo darbi
ninkų procento, čia Vėl reikalavo, kad 
kiekvienas parapijos narys pats atsilan
kytų į vietinį ispolkomą, tuo būdu nu-

Tam jie pirmiausia panaudoja mokes
čius'?' Štai tipiškas pavyzdys. 1925 m. 
Rostovo šv. P. M. Gimimo katedra buvo 
apkrauta valdžios mokesčiais, siekian
čiais 70,(MM) auksinių rublių (t. y. 35,000 
dolerių), o Visų šventų bažnyčia, viena 
mažesnių parapijų, tais metais mokesčių 
turėjo mokėti 20,000 rublių.

Visi mokantieji mokesčius, net pri-

visi parapijiečiai savo turtu. To privers
tinio mokesčių išieškojimo įūetu bolševi
kai bažnyčią užantspauduoja. Tačiau nė 
karto iki šiol nebūvo atsitikimo, kad bol
ševikai bažnyčią uždarytų dėl mokesčių 

* nesumok ėjimo. Kada Rostovo katedrai
keliaudamas 45 varstų kelionę, ir tai vien į jau grįsė uždarymas dėl mokesčių nesu
tik tam, kad pasirašytų. Prieš išvykstant ' mokėjimo, slapta tarp visų miesto gyven-. 
man iš Rostovo, tie pasikalbėjimai jau tojį pasirašė moki'sią ^užkrautuosius mo- 
bttVo užtrukę ilgiau metų, o galo jiems ( kesčius, kad net per keletą dienų jau bū
vis dar nesimatė. f vo surinktą reikalaujama suma.

Daugybė šių pasirašusių su noru at- katalikų dvasininkų. k Rusų pravoslavų 
sidavė kad ir badui, bet bažnyčią vis dėl- dvasininkų tarpe buvo ir vyskupų, tačiau
to išgelbėjo.

Bažnyčia už vandenį ir elektrą turi 
mokėti daugiau, negu privatiški asmens.

Tačiau ne visos bažnyčios prispaus
tos tokiais sunkiais mokesčiais ir ne vi- 

'sos taip persekiojamos. Iš šios bendros 
taisyklės yra išimtis, kuri, būdama vie
nintelė, verčia manyti..^ — tai reformuo
toji bažnyčia, kuri atsiskyrė nuo senosios 
patriarcho Tichono bažnyčios; ji naudo
jasi ypatingomis privilegijomis. Štai pa
vyzdys. Rostove aš pažinau daug dvasi
ninkų. Vienas jų, tėvas Aleksiejus, pri
klausąs, reformuotosios bažnyčios, mo
kesčių turėjo mokėti 160 rubv tuo tarpu 
kitas dvasininkas, kurį aš taip paf pa
žinau, tėvas Vladimiras, likęs ištikimas 
patriarcho bažnyčiai, turėjo sumokėti 
6,000 rub., zt. y. beveik 38 kartus dau
giau. Tačiau svarbiausiu privilegija, ku
ria fmudojasi reformuotoji bažnyčia, yra 
ta, kad jos nepersekioja G. P. U.

aš ten neradau nė vieno dvasininko, pri
klausančio naujos “gyvosios bažnyčios”, 
sovietų globojamos.

* Sov. Rusijoj man teko susidursi su 
pravoslavų dvasininkijos atstovais. Vie
nas dalykas man tada ypač paaiškėjo — 
tai glaudus tarp G. P. U. ir reformuo
tosios “gyvosios bažnyčios” tarpusavio 
sąryšys.' Tuo aš įsitikinau daugybės fak
tų dėka, kurie įvyko, man pačiam ma
tant.

Daugelis mano draugų, Tichono, I. 
y. tikros rusų pravoslavų bažnyčios dva
sininkų, buvo atvesti į G. P. U., kur jiems 
begėdiškai siūlyta pereiti į gyvąją baž
nyčią ir pranešinėti čekai apie savo para
pijiečius. G. P. U. reikalavo iiį jų inty
mių smulkmenų, sužinotų išpažinties me
tu ir jei atsisakydavo jai pasakyti, juos 
areštuodavo ir ištremdavo.

G. P. veikimai.

Kai buvau kalinamas sovietų kalėji-
mtroae ai ten sutikau daug pravoalavų ir (Bus daugiau)
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SVEIKINAME! Juozas Leimonas 1,500.00 gyvenime. Jos darbai patys 
šv. fr. ir $300.00 į už save kalba.

Antanas Kazakauskas $500
Ii. Šidlauskas $50.00.

Jonas Jusionis $100.00 
Mikas Lipčius $150.00 
Kazys Ambrozaitis $300.00 
< i rigas Valančius $500.00

K. J. Krušinskas.
Fed. Sekretorius.

Gerb. kun. Jeronimas Vaič.ūnas šv. Antano par. klebo
nas, A. L. R. K. Federacijos vice-pirm., “Draugo” bendro
vės pirm. ir žymus visuomenės veikėjas, šiandien švenčia sa
vo vardines. Sveikiname!

L. R. K. FEDERACIJOS 
25 M. VEIKIMAS.

(Tąsa iš 2 pusi.)

Kun. Enrikas Žilevičius 7,- 
074.00 šv. f r.

Emilija Ramanauskaitė 4,- 
125.00 šv. fr.

Vladas Erslavanas 4,644.00 
šv. fr.

Jurgis Košius 6,123.00 šv. f r. 
Kazys Sakevičius 2,247.00 

šv. fr. - . * i !
Julija Vilimaičiūtė 1,862.00 

šv. fr.
Julė Žilevičiūtė 3,926.00 šv. 

fr. ir $300.00 (jau mirus)
Kun. Izidorius Tamošaitis 

5,050.00 šv. f r.
Stasys Šalkauskis 10,140.00 

šv. fr.
Edvardas Turauskas 8,143.- 

(X> šv. fr. ir $300.00
Antanas Vanagaitis 1,100.- 

00 vok. mark.
Kun. Ignas Česaitis 300.00 

šv. fr.
Leonas Bistras 4,385.00 šv. 

fr. ' *
Pranas Jucaitis 1,236.00 šv. 

fr. 4,724 vok. m. ir $115.00
Andrius Muraška 5,390.00 

šv. fr.
Zofija Orvydaitė 3,000.00 

mark.
Kun. A. Steponaitis 600.00 
Petras Mačiulis $800.00 
Irena Jackevičiūtė $950.00 
Kun. Pijus Aleksa $150.00 
Kun. P. Karalius $150.00 
Kun. Jonas Starkus $100.00 
Kun. Petra.s Malakauskis

$100.00
Antanas Puodžiukynas 

$250.00
Česlovas Paknekas $200.00 
Julius Aperavičius $50.00 
Marija Smetonaitė $750.00 
Jonas Bendorius $230.00 
Leonas Vrubliauskas $50.00 
Antanas Valavičius $75.00 
Antanas Kubilius $250.00 
Lilda Jovaišaitė $75.00

Jonas Statkevičius $75.00 
Petras Kalpokas $200.00 
Kazimieras Trukanis $30.00 
A. Gylys 2,000.00 vok. m. 
Astanas Sivickas 300.00 

šv. fr.
Kun. Borisevičius 300.00 šv. 

fr.
Stasė Orvydaitė $75.00 
Emilija Urnežytė $75.00 

Salomija Juozelėnaitė $75.00 
Pranas Masilionis $75.00 
Felicija Rogalskytė $50.00 
Juozas Macevičius $600.00 
Kazys Žagrakalis $50.00 
Povilas Gaučys $150.00 
Juozas Urmanas $50.00 
Balys Paliokas $50.000 
Pranas Vainauskas $50.00 
Petras Meškauskas $100.00 
Juozas Petrušauskas $100.- 

00
Edvardas Jatulis $50.00 
Balys Marcilionis $25.00 
Juozas Gražulis $25.00 
Aleksandra Daktaravičiutė 

! $25.00
Ona Girčytė $25.00 
Adolfas Mikšys $25.00 
Vladas Juodeika $25.00 
Jonas Remeika $70.00 
Juozas Mičulis $100.00 
Julius Jakulis $250.00 
Petras Radzevičius $300.00

— Didžiausias žinomas me
teoras nukrito Sibire 1908 m. 
liepos 30 <1. Krisdamas išde- 

Iš viso 82 asmeny.. "in0 aP|inkui ,21’ k'a,Imtinių
Nuo suteikto, studentams kil°metr,i bu-
ii x t — \ o toks stipins, lc&cl zuinus! paskolos turime pasižadėjimų 1 ’

paskolą gražinti doleriais $14, drebėjimas buvo jaučiamas 
155.00, Šveicarijos frankais I)er 1.300 kilometru tolumo.*
$82.50 146,266.00 frankai ir _____________

j m. Tš viso-gi paskolinta $20.-
082.50, 146,266.00 Frankai ir 
11,124.00 v. m. gražinta pasko
los $961.28.

Paskolas gražino:
Marija Andziulytė — Rugi- 

nienė $40.00
Kun. dr. J. Navickas visą 

paskolą $311.28
Klemensas Ruginis $40.00 
Uršulė Urnežiūtė — Star- 

Įkienė $50.00
Vadas Sodaitis $150.00 
Pranas Jucaitis $10.00 
Kun. Pijus Karalius visą 

$150.00
Kun. Jonas Starkus visą 

100.00
Kun. Petras Malakauskis 

su % v. $110.00.
Iš viso $961.28.
Art. Juozui Vaičkui pasko- 

lyta $500.00.
Federacijos XI-to kongreso 

nutarimu iš 1921 m. sureng
tas kultūros vajus. Surinkta 
$64,100.52. Lietuvos katali
kiškajam universitetui pasiųs
ta $45,452.54. Likusieji pini
gai sunaudoti moksleivių šel
pimui ir vajaus išlaidoms.

1919 m. Tautos Tarybos 
posėdy prieita išvado, kad 
aukomis valstybės neatstatysi- 
me, čia pirmiausia ir buvo 
iškeltas Lietuvos Laisvės Pas
kolos reikalas. Finansuota 
Lietuvos karo misija, kuri! 
tuo laiku turėjo didelės svar- j 
bes nepripažintos Lietuvos gy- 
venimė. Žodžių, federacija bu
vo toji ašis, apie kurią suko
si visas Amerikos lietuvių ju
dėjimas.

Kad ir milijono parašų su
rinkimas, prašant pripažinti 
Lietuvą de jure. Ar tai yra 
mažos istoriškos vertės doku
mentas? Tik mokėkime jį į- 
vertinti.

Tie, kurie prikiša katali
kams netikslų Tautos Fondo 
aukų sunaudojimą, jie tai da
ro iš blogos valios arba neži
nodami, ką,kalba.

Federacijai vadovaujant, 
nuveikti milžiniški darbai,
Lietuvos laisvę atgaunant ir 
Amerikos lietuvių katalikų

luozas Masiliauskas $200.00

— Senovėje žmonės daug la - 
)>iau puošdavosi, negu mūsų 
dienomis. Kada vokiečių Kur- 
ifursto duktė 1770 m. ištekėjo, 
i tai vestuvių iškilmės truko 
beveik ištisą mėnesį. Prie 86 
Ogų, puikiai papuoštų stalų 

į sėdėjo svečiai ir valgė virš 
500 visokių valgių. Jaunoji 
marti buvo nepaprastai gra
žiai apsirengusi. Josįos eilutė 
buvo apsčiai auksu ir viso
kiais brangiais akmenimis ap
siūta ir svėrė virš vieno cent

nerio. Jos rūbus nešė dešimt į — Didžiausios staklės yra. 
tarnaičių. Ir kunigaikštytei j Vokietijoj. Jos sveria 35 tuk?

buvo malonu, tokį svorį pas-itančius kilogramų ir audži: 
kili valkioti. audeklą 18 metrų platumo.

LACHAWICZ IR SŪNŲ
PAGRABŲ VEDĖJAI

Visa p- gr: bo p:» arnavimą galime atlikti Už $J(
1 • Iv p.yčios Dykai Del šeri.icnu

d ro :tl‘ii hvitus reikale Insurance i>- vis, 
Notarv Public nukalus.

Chieago, III.
231 Į W 2’rd P ace 

'i' !<V. Roos.’velt 2515

Uicęi-'. UI.
1439 S >. 49 Cour< 
Telef. Cicero 5927

k

k

i

PIRK DABAR!
Daugiau, negu puse sezono 

jau praėjo

KALIFORNIJOS
SULTINGOSIOS

VYNUOGES

KALIFORNIJOS SULTINGOSIOS VYNUOGĖS

aiabar jau eina Į rinkas. Šiemet vynuogės pristato- 
‘mos 3—4 savaitėm anksčiau, negu pernai, šieme
tis derlius žymiai menkesnis, negu pernykštis. Lie
tus gali labai pakenkti, jei siuntimas ilgiau truktų. 
' Dabar laikas prieinama kaina prisipirkti vyn
uogių tiek, kiek jums reikės šiam sezonui. Sultin
gųjų vynuogiij Siuntimas baigsis anksčiau, negu 
•jus manote.

Kalifornijos sultingosios vynuogės šiemet yra 
cukringesnės, negu bet kuriais metais praeity kad 
buvo.

Užsisakykite šių rūšių: Zinfandel, Alicante, Mus- 
cat, Petite Sirah ir kitokių pas savo pardavėją 
kol dar nevėlu — Sultingosios Vynuogės šiemet 
greit prinoko ir jų nedaug teužderėjo.

Atsiminkite, kad vynuogių sunkos 
namų reikalams yra legalus. t

vartojimas

CALIFORNIA GRAPE 
CONTROL BOARD, Ltd.

San Francisco, California

Reprezentuoja 85% visos Kalifornijos 
vynuogių gamybos

1800-1802 W. 47th Street
TURIME GARBES JUS PAKVIESTI Į MŪSŲ

IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ
THE WOOD STREET DEP’T STORO,

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

CICERIEČ1Ų DOMEI
BEDARBIAMS TAISYSIU DANTĮ:

UŽ pusę KAINOS

Kadangi dabai’ yra dr 
vargstančių žmonių net; 
rinčių darbo, o labai r 
kalingi taisyti dantis, t: 
atsižvelgiant j tai, bodai 
biarrts ir jų vaikams tai 
sysiu dantis UŽ PUSĘ 
KAINOS. Valandas tau 
tikslui skiriu Subatomi: 
nuo 9 vai. iki 6 vai. va
kare.

DR. G U S S E
4847 West 14th St., Cicero, III.

Telefonas: CICERO 1260

LAIVAKORTES ATPIG
Greičiausiu ir patogiausiu laivu Pasaulyje NORTH 

GERMAN LLOYD LAIVAIS: BREMEN — EUROPA 
— COLUMBUS ir kitais.

IŠPLAUKIA:

BREMEN OGT. 9 
EUROPA OGT. 15 BERLIN OGT. 22

Kainos laivais Bremenu ar Europa, trečia klesa iki
Klaipėdai, dabar yra ........................... $105.00
Kitais laivais iki Klaipėdai................ 94.50

Tuojaus klauskite informacijų, kurias suteiksime dykai.

Apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. Darome 
įgaliojimus ir visokius legališkus dokumentus.

Registruotas NOTARAS.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chieago, Illinois

• Tel. Yards 4669

BlLLY'S UNCLE

X
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l DRAUGAS Trečiadienis, Rūgs. 30 d., 1931

LAIŠKAS IŠ RUSIJOS “ROJAUS". LIETUVIAI AMERIKOJE ,ILL
Brangusis Prieteliau. > kilo, rūs, pinigais visa WESTVILL? AT0AL

Labai aviu uz laišku, lasytai . . . . ; __________
.. ... , v .v .. skini paimti prisėjo tris dienasliepos 10 d., s. m. As jį gavau ‘ \ ,

on , in.,, rn 1 i [Stovėti 13 valandų 'eileje; Ii- •liepos 30 d., 1931 m. Tukstan- , .. . ".
„ Igonę tuomet laikiau uzdary-.

cius kartų dėkoju uz manęs'
vargšo prisiminimų. Deliui . I

Svetimos šalies atsiųstieji1 
Iper Tosbankų pinigai išduo
dama tiktai išmanyti vieti-

Dėliai
Jūsų širdies ligos aš su senute 
reiškiame jums didelės užuo
jautos. Daugeliui širdies ligo
nių mano senutė pagelbėjo pa mais
tardama per porų savaičių var slulu‘lanileJ1 

lOTni-rvcin ”toti džiovintų kadugių uogų i 
nuvirintos sunkos bei arbatė
lės rytais ir vakarais išgeriant 
po vienų arbatini stiklų. Jeigu 
jaučiama sopėjimas, tai pata

Rūgs. 26 d., 4 vai. po pietų 
keturi automobiliai pasileido 

!j Westvillę, nes Vyčių 4 kp. 
: basebolo .tymas ant rytojaus 
'turėjo susiremti su vestvilie- 
čiais.

8 vai. vak. pasiekėme West
villę ir sustojome prie Šv. Pe-

Torgsin” išduodama tik tro ir Povilo parap. svetainės.
tai prekėmis bei maistu be Mus pasitiko WJestville base-
stovėjimo eilėje. į bąli menedžerius, p. Karužis,

. v . , v i kuris nusivežė į savo namusAs ir mano_ senutė prašome

pinigais. Iš Amerikos 
doleriai per

riama einant gulti sopamų vie-į 

tų pridengti šildomuoju kom
presu. Po šio gydymosi nau
dinga ilgesnį laikų vartoti kū

elbėti mus nuo bado.
Katrina ir Vincentas.

persirengti. Po to visi grįžo
me, į svetainę, kur jau buvo 
surengta banketas.

Įėjus mums. į svetainę mu- 
maršų. Pasi-

— Vyšnių medžiai atgaben
ti į Europą iš Azijos apie 70įzika užgriežė 

no sąnarių braukymų bei ma-Ji’-etų prieš Kristaus gimimų., sveikinV su visais, sėdome 
sažų. Anksčiau Europoj vyšnių ne- prie stalo, prie garažios va-

Mums maisto stokojant, se-jbuvo. |karienės.
nutė nusilpnėjo ir nors nejau-i —Paragvajuj, Pietų Ame-1 Pavalgius p. Karužis, \aka- 
čia jokio skausmo, bet jau tre-Likoj, surastas augalas, ku- 10 ve<kYjas, dėkojo visiems at- 
čias mėnuo nebepajėgia iš lo- rio sultys yra 200 kartų sal-
vos išlipti. ’desnės negu mūsų cukrus.

Visus Tamstos pažįstamus — Austrų inžinierius dr.
pasveikinau ir jie Jums taip-i Ringer, išradęs amžinų degtu- 
gi linkėjimus siunčia ir laukia ką, dabar padarė naujų išra- 
jūsų sugrįžimo. Jūsų Šv. Šei- dimų. Jis sugalvojo amžinų | 
mynėlės koplyčioje kas trečias žvakę, kuri ypač tinka auto- 
sekmadienis šv. mišias atlaiko mobiliame. 'Į
šv. Klemenso bažnyčios klebo- — Pirmoji dainų šventė pa- j 
nas, apie penkių dešimčių m. šaulyje įvyko Šveicarijoje kome prie Šv. Petro ir Povi-

silankusiems į banketų ir 4 
kp. už atsilankymų. Po to, 
pakviesti gražias kalbas pasa
kė 4 kuopas pirm. P. Šalti- 
mieras, gerb. klebonas, kun. 
Bartkus, varg. Stulga.

Po vakarienės buvo šokiai. 

Sekmadienis.
9 valandų ryto Visi susirin-

ėjome išklausyti šv. Mišių. 
Per mišias choras vedamas 
Stulgos, gražiai '.giedojo. Gar
bė vestviliečiams turėti tokį 
chorų.

Po pietų prasidėjo baseball 
Žaidimų laimėjo vestviliečiai. 
Valio jiems! |

Širdingiausias ačiū.
Negalime praleisti nepadė

koję svetingiems vestvilie
čiams, pas kuriuos nakvojo
me, ir kurie mus taip vaiši
no: ačiū pp. Karpiams, Vai- 
nauskiams, Karužiams kun. 
Bartkui ir visiems kitiems.

Pasilinksminimas.
Sekmadienį po pietų buvo 

pasilinksminimas parapijos 
naudai. Visi gražiai su vest- 
viliečiais laikų praleidome ir 
apie 11 vai. atsisveikinom. 
Net griaudu buvo skirtis su 
taip vaišingais žmonėmis.

Gyvuokite vestviliečiai il
gus metus ir darbuokitės taip 
kaip dabai' darbuojatės.

Lauksime kitų metų, kada 
jus pas mus atsilankysit lošti 
baseball. Sutartis padaryta 
gegužės 30 d., 1932 m.

Vyčių Karvelėlis.

Darbuojamės.

Nek. Pras. P. š. mergaičių 
odalicija darbuojasi ir ren

giasi prie šokių vakaro, kuris 
įvyks Šv. Antano parapijos 
salėje, spalių (Oct.) 10 d. 
Grieš gera aštuonių “šmotų” 
orkestrą.

Visi širdingai kviečiami at
eiti ir atsivesti savo draugus 
bei drauges. Vsems užtikrin
tas “good time”.

A. D.

» S1

LIETUVOJE

ŠIEMETIS LIETUVOS 
DERLIUS.

Rugsėjo mėnesio vidurys... 
Oras vėsus... Lija beveik kas
dien nuo pat šio mėnesio pra
džios. Kai kuriomis dienomis 
saulė šypsosi ir niaukiasi su 
lietum, vienos kitos valandos 
tarpais. Šen ir ten ne visi ja
vai yra suvežti iš laukų, li
nai nenuravėti, bulvės neiš
kastos, o žemė paskendusi 

vandenyj. Dirbami vidaus 
darbai daržinėse, jaujose ir

laukiama, kada nustos lyti. , Marijampolėj. Jis yra Mari- 
Bimtai susirūpinta, kad lau- Į jonų gimnazijos mokytojas ir 
kuose palikti javai nenueitų j vicedirektorius. Jis yra links, 
perniek, bulvės žiemėj nesu- mas, matyt, savo gyveniniu
putų (kai kurių ūkininkų jau 
kiek ir supuvo). Gerojo Die 
vulio meldžiama, kad sustab 
dytų lietų, kiek nusausintų 
žemę, kad būtų galintu rugiai 
pasėti ir kiti laukų darbai at
likti.

Šiemet rugių derlius yra 
nedidelis. Tas jau jaučiama ir 
rinkoj — rugių kainos yra 
pakilusios.

. Trempsas

AMERIKIEČIAI LIETU
VOJE.

Chicagiečiams gerai pažįs
tamas kun. Jul. Kazakas, M. 
I. C., kurs keletu metų dirbo 
“Draugo” administracijoj,, 
gyvena Marijonų vienuolyne

patenkintas.

Tame pačiame vienuolyne 
yra ir kitas amerikietis, Po-

(Tęsinys 5 pusi.)

PROBAK-

t PROBAK fcLADE)

teikia
barberiškų

skutimosi
patogumų

namie

amžiaus žmogus gyvenus za- 1818 met. 
kristijoje, nes parapijos klebo
nija yra iš jo atimta.

Prancūzai jau trys ingiai, 
kai atgavo savo bažnyčią iš 
unitų ir dabar kas trečias šven 
tadienis turi senosios bažny
čios klebonų su šv. Mišiomis.

Skirtojo maisto gyvybei pa 
laikyti nebeužtenka: kas turi 
už kų pripirkti, tai gyvena, o 
neturintieji kapuosna eina.
Jau pora mėnesiu, kai nebe
duoda pajokų.

Pereitų mėnesį du žmogų ga 
vonae vien tik kilo cukraus; ši- 
gi į mėnesį ligi šiol duoda 
juodos duonos dienai dviem 
V/z svaro. Mėsos jau antri me 
tai nematom. Ant bazaro juo
dos duonos svaras rublis ir tai 
nevisuomet galima gauti. Bal
tų miltų pūdas 50 rub., kornų , 
miltų pūdas 38 rub. bulvių 
svaras nuo 50 lig 75 kap.; ci
bulių svaras 50 kap., kopūstų 
— 75 kap.; kruopų — nuo rub 
liaus ligi 3; lašinių nuo 5 ligi 
7 rub.; aliejaus svaras 6 rub.;
10 kiaušinių vasarų — 2 rub.
75 kap., o žiemų 5 rub.; pieno 
kvorta 1% rub., mėsos svaras 
-— 2 rub., višta — 15 rublių.
Bateliai — 150 rub., mėnesi 
pramisti reikia turėti 390 
rub.,'o aš gaunu tiktai 23 rub 
pirmiau da turėjau darbo, da 
bar ir to nebėra, nes savysto- 
viai dirbantiemsierns valdžia 
nebeduoda medžiagos ir verčia 
eiti jos dirbtuvėn, aš gi negu
liu pamesti ligonės, kuri nebe
gali ant šono Įkiši verst i.

Pereitų žiemų išmitom ko
pūstais ir burokais, šiai gi žię- 
mai, ir tų nebegalime įsigyti, 
nes jau dabar jų svaras 75 kp., 

kas bus žiemos laiku.
Dabar pas mus atsidarė su 

svetimšaliais nauja prekyba 
vadina Torgsin. Joje galima 
maisto pirktis tiktai doleriais.
Doleris skaitomas už 1 rub. 94 
kap. Ačiū Jums, susidarė pas> 
mane trys doleriai už ku 
riuos pirkau cukraus 5 kilo, 
aliejaus 2 kilo ir ryžių kruo-

lo bažnyčios ir “in corpore”

Pagražina išvaizdą Patenkinimas garantuotas

PUIKŪS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKIS, PAŠALINS JŲ NUOVARGĮ IR STEBĖTINAI 

PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr, G. Serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

ONOS PAULJKIENĖS
Po tėvais Kibelaitė. Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 2, 1930. Gimus Lietuvoj Tauragės apskr. Kve 
darnos par. Guvainių Kaime. Paliko dideliame nu
liūdime vy^ų Antanų, 2 sūnūs Juozapų ir Stanislovų, 
dukterį Marijonų Ūselis, marčių Petronėlę, anūkę 
Dolores, Brolį Petrų, seserį Vainauskienę ir gimi
nes, o Lietuvoj brolį Antanų. Jau praslinko metai 
kaip mano mylima moterėlė ir musų brangiausioji 
motinėlė Įiersinkyrė su šiuo pasauliu, bet mūsų 
atmintyje ir širdyje Tu gyvensi amžinai. Tavo kūnas 
ilsisi Šv. Kazimiero kapinėse, o likusieji liūdime. 
Ilsėkis brangiausioji ir mylimiausioji motinėlė šaltoj 
žemelėj, kur ašaros ir skausmai pasibaigė, o musų 
širdyse pasilieka liudeyis ir skausmai. Tu pas mus 
jau nebegrįši brangiausioji' motinėlė, bet mes anks
čiau, ar vėliau pas tave nueisime. I^auk musų. Reng
dami metinį paminėjimų už a. a. Onos sielų gedulin
gos pamaldos įvyks spalio 1, 1931, 7:45 vai. ryte Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Šv. bažnyčioj Brighton 

<Parke. Visus gimines ir pažįstamus nuoširdžiai pra
šome atsilankyti j pamaldas ir pasinielsti už a. a. 
Onos sielų, kad Gailestingas Dievas suteiktų jai am
žinų atilsį, o amžinoji šviesa jai šviestų per nepa
baigtus amžius.

Nuliūdę: Vyras ir Vaikai.

Lietuviški
NAUJI REKORDAI

Jums dabar yra proga linksminties, kada 
jūs galite įsigyti naują gražią portable Vict- 
rola tiktai už ^4.95. Arba savo senu vict- 
rolu ir radio kombinacija grajįsite sekančius 
rekordus.

COLUMBIA REKORDAI 75c Vienas
16223 Pasisėjau Žalią Rūtą

Dyvai — Įdainavo Jonas Butėnas
16222 Svajonių Naktys — Stasys Pauras

Artojaus Daina — Stasys Pauras ir Juozas Antanėlis
16221 Aš Už jurų

Kazokėliai — Antanas Vanagaitis ir Juozas Olšauskas
16216 Ukvei

Sena, Bernas — A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 
16214 Marsalletė —„Stasys Pauras

Sudiev Panaitėlė — Stasys Pauras ir Juozas Antanėlis 
16206 Subatos Vakarėli t

Vilniun Trauk — A. Vanagaitis ir J. Olšauskas

OKEH — ODEON REKORDAI po 45c Vienas
26110 Linksma Polka

Klaipėdos Polka — M. Bruslauskas—Arnionistas 
26109 Susapnuota Polka — Petro Sarpaiiaus Orkestrą

Sesutė Polka — Chicagos Lietuvių Orkestrą 
26108 Senelis Ganė Aveles — Petro Sarpaiiaus Orkestrą

Žaliojoj Girelėj — Įdainavo Jonas Sarsevičius 
26107 Džiaugsmo Valandos

Kraic Polka — Petro Sarpaiiaus Orkestrą 
26088 Smuklėj Vainikėlis

Kur Nemunas ir Dauguva — Juozas Olšauskas 
26070 Dzūkų Kraštas

Kudlis — Įdainavo Juozas Olšauskas 
26081 Gieda Gaideliai — Elena Rakauskienė ir J. Olšauskas 

, Gražus. Bernelis — Elena Rakauskienė 
26103 Petro Vestuvės — Juozas Uktveris ir Adelė Zavistaltė

Senis Petras Polka — Sarpaiiaus Orkestrą
I

V.ICTOR REKORDAI po 75c Vienas
* <

14040 Gersim Broliai, Uliavosim
Žydų Bėdos — Padaužos Grupė v

14034 Pavasarėlis Polka
Kaimo Polka — Viktoro Kapellja 

14042 Užmiršai Tėvų Kapus
Laivine — Įdainavo Jonas Butėnas 

14036 Mandruollų Polka — J. Padaužo Orkestrą
šok. Mergyte Polka — Padhušos Grupė

Rekordus siunčiam į kitus miestus.

Jos. F. Sudrik,Ine.
34T 7-21 S HALSTED ST.

CHICAGO, ILL

Phone Boulevard 4705 arba 8167

W.C.F.L. 970 k. Lietuvių Programas - Ska
mba Lietuvių muzika kas nedėldienį nuo 
1 iki 2 v?L po pietų.

i

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIK*ĖAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa
tyrei!. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kaB jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzaminavimo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kitą daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio —. geopo — Raggi 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, Įsi
korė j uslą, chronišką ligą, kurĮ ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėllokit neatėjo pa
manė.DR. J. E. ZAREMBA

SPECIALISTAS 
Inėjimas Rūmas 1016

20 W. JAOKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 
po piet. Vakarais nuo 6 iki 7 

Nedėliofnls nuo 10 ryto iki 1 po 
piet

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Bordeo)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton 8t 
Roam 1602 Tel. Centrai 2978

Valandos; 9 rytd iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., Ir Subatos 
— 6 iki 9 vau

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namų Tel. Hyde Park 8896

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTJI LA SALLE STREET 
Room 1701 Tel. Randolph 0231

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak 
2841 8o. Haisted St. Tel. Vlctory 0662 Į

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. ir Bubėtos vakare

For COLDS, COUGHS
Sore throat, muscular rheu- 
matic aches& pains,apply Mus- 
terole, the ''eounter-irritant”

AT ALL DRUGGISTS

A food for pro* 
tein; a food for 
mineral 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«KXheese
KRAFT-PHENIX 

CHEESE COMPANY

ASIKRATYKIT 
LIGŲ PERŲ

Nosyje, Burnoje ir 
Gerklėje

Zonite išvalys susi
kimšusias atmatas, iš
naikins perus, nepri- 
leis Ilgų. Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves.

PATENTO
laikus daug reiš
kia prie patentų. 
Nerizikuokit su 

apsaugojimu mvi>KnrepV 
sumanymų. Pri- Dykai 
siųskite braižini ar mo
deli arba rašykite dėl 
Nemokamos knygutės *How 
to Obtain a Patent’ Ir 
•Record of Invent.’ formos.

CLARENCE A. O’BRIEN
Rsglstered Patent Attorney 

O-A S««rllT sarlift e C«m«Ktal

tSUesUy uroa from F*Uat
n’AsaucnoN. D. c.
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AMERIKIEČIAI LIETU
VOJE

i t

-(Tęsinys iš 4 pusi.)

-vilas Misiūnas -iš Gary, lnd. 
Būdamas Amerikoje, jis ypa
tingai darbais ir gausiomis 
aukomis rėmė visus kilnius 
mūsų tautos ir Bažnyčios rei-

yra Lietuvos universiteto pro
fesorius. Jis turi pirkęs ne
maža žemės ties Alytum, ar 
ties Zarasais, ir dabar jo drau
gai profesoriai perša jam 
mergelių, iš kurių galėtų iš
sirinkti sau žmonelę ir dvare- (į, negalvoja apie grįžimų A-j derniškiausias greitasis salio

Tel. Cicero 9764

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

A K T A R A I:

Tel. Canal 6764 Res. Republlc 5350 |Telefonas Grovehill 8262

DR. A. R AČKUS
lio šeimininkę. merikon. ninis gurlaivis. Persėdimo Ko 

penhagoj keleiviai beveik ne 
jaučia, nes, vienam garlaiviuiįžymus Amerikos lietuvių “Mūsų Vilniaus” redakto

kalus. 1925 ^n. jis išvyko Į te-Į ra£y|ojas įr Anisterdam’o, N. rius Vincas Uždavinys yra iš į prie antro priplaukiant, jiems
vynę ir įstojo į Marijonų vie-: y., lietuvių parapijos klebo- dalies amerikietis. Jis buvo; Belieka tik pereiti iš vieno
nuolynų Marijampolėj. Jis ten nas |<un j. židanavičius lan- pusės metų amžiaus išvežtas i garlaivio į antrų. Taip kelei-

kėsi Vilniuje, nepriklausomo- Amerikon, į Omaha, Neb., kur1 viai, užuot bastęsi po įvai-'
je Lietuvoje, iš kurios rugp. pagyveno iki septynerių metų rius uostus ir geležinkelius, į-.

yra vyliausiu valgyklos “bo
su.” Jis iš mažumės turėjo 
pašaukimų į .vienuolijų.

Cliicagos lietuvių katalikų 
visuomenės veikėjos Onos Ale- 
liunienės sūnus Adolis jau ke

lt) <1. išvyko į Romų. Rūgs. amžiaus, kada tėvai išsivežė 
3 d. sės į “Leviathan” ir grįš jį atgal Lietuvon. Jis savo 
Amerikon.

sėda į Skandinavų Amerikos 
linijos garlaivį New Yorke ir

IR OBSTETRIKAS 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo' staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
- pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomis tik 
Iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo l vai. —
4 ir 6:30 iki 8 vai. vakare 

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSK1S
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 6 3 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. y. 

Nedėlioj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

SVARBI ŽINUTĖ

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po nuin. 4645 S. 
Ashland Avė. VaL 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutap
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Alban7 Avė., 
Tel. Prospect 1930.

išvaizda yra panašus į prof. išlipa iš garlaivio Klaipėdoje. '
------------ J. Eretų; taip pat yra labai ’ šio realaus susisiekimo į

Cliicagietis (dargi northsi- iškalbus. Galimas daik-1 patobulinimo dėka, Amerikos
linti metai lanko tėvų jėzuitų (lietis) Ant. Sutkus, kurs su tas, kad jis vyks>J<ada pamaty 
gimnazijų Kaune. Jam patin- žmonele (kuri yra veikėja A. ti tų kraštų, kur septynerius 
ka kraštas ir mokykla. Bacevičiaus sesutė, darbavosi savo jaunystės metus pralei-

ypač Moterų Sų-goj) 1925 m. Joj* ir susipažinti su jo myli-
Buvęs “Draugo” redakci-i atvyko Lietuvon, turi gerų 62|niais Amerikos lietuviais, 

jos narys, paskui aukštus mo- hektarų ūkį' su dideliu inven- 
kslus baigęs Chicagos univer- toriuni Paežerėlių valsčiuje,

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai
lietuvių lankymasis Lietuvoje I on,„ „„ WeI, 22nd street

žymiai pagyvėjo. Pažymėtina, Cor. s°- Leavitt st. Tei. canai 0222
Rezidencija: 6628 So.. Richmond 

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

kad per Skandinavų Ameri
kos linijų išvyko visa eilė di
delių ekskursijų; pirmoji di
džioji Vytauto Didžiojo jubi-!~

,, v. . . , , . ... Ofiso Tel. Victory 3687
Panašiai yra ir su kat. ju- • liejmė ekskursija, Ekonomi- ot. 'ir Rez. Tei. bHemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
HALSTED STREET

sitete, buvęs zoologijos de- Jjįjotulių kaime. Dabar turi moro ir satyros žurnalo “Y-lnio Amerikos Lietuvių centro J 
partamento vedėjas Manilos ketinių metų dukrelę ir an-jlog” redaktoriumi Jonu Vai- ekskursija, “Draugo” eks- 
universitete, Filipinų salose,, trus metus einantį sūnelį. G,y-|deliu. Jis buvo pusės metų'kursija ir k. Atskirai panii- 
prof. Dr. Pr. Šivickas dabar veniniu tėvynėj yra patenkin- < amžiaus, kai jį atvežė į Broo- nėtinos Vyčių ir kitų katali-

-------------------— (klynų, N. Y. Jis ten lankė ir ’kiškų organizacijų kaip antai fonso vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

'kat. parapijos mokyklų. A- L. R. K. Susiv., kurios gau-££rr° i^'subaV n"o° 3-Vvat 
pie 10 metų amžiaus jį išsive- singai plaukė Lietuvon šios Šventadieniais pagal sutarimą, 

žė atgal Lietuvon, kur baigė linijos laivais.
universitetų. Jis domisi Ame- Įdomu pažymėti, kad šiais . 
likos lietuvių gyvenimu, seka metais, kada Amerikoj alau- J 
jį ir nuostabiai gerai yra su- čia sunkus ekonomiškas kri-1 
sipažinęs su juo. Jis bendra- zis, Lietuvon išvykę gana i 
darbiau ja Amerikos liet. kat. daug Amerikos lietuvių. Tie

3133 S.
Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CH1CAGOJE

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS

Ofiso Tel. Victory 6893 

Rezidencijos Tel. Drex*d 9191

DR. A. A. ROTH

i Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stervart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 

Kampas 31 Street
VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šv mtadieniais 10-12

Res. Phone 
Englevvood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3009

OR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

‘ i Patarnauju laidotuvėse kflopigiausia. 
Laid-otnvėse l>a- Heikale meldžiu atsišaukti, o mano 

tarnauju geriausia
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad prikJau-

2314 VV. 23rd PI., Cliicago 
SKYRIUS

darbu busite užganėdinti. 

Tel. Itoosevelt 2515 arba 2516

sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS 
668 West 18 
Telef. Canal

-SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street. Tel. 
Victory 4088.

ste*įe®] ^39 S- 49 Court, Cicero, III. 
Tel. Cicero 5927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply^’i dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards. 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems ręikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

spaudoje, ypač eilėraščiais, sioginis susisiekimas sudaro 
Jis galvoja apie atvykimų, patogiausias. sąlygas ameri- 
Kmerikon kiek ilgesniam lai- kiečių atsilankymui, o vi- 
kui, geriau susipažinti su A- siems aišku, kaip tokie atsi- 
merikos lietuviais ir pastudi- lankymai stiprina ryšius tarp 
juoti kuriame nors gerame Amerikos lietuvių ir Lietuvos. ' 
Amerikos universitete. Spalių m.il5 d. iš New Yor-j

Amžinas žydas. k d išvyks , laivas “Frederick-Apa. 
-------------------------------------  VIII” su didele metine ru

Ofisas Tel. Grovehill 0617
Res. 6707 S. Artesian Avė. 

Tel. Grovehill 0617

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

2423 West Marąuette Road 
Vai. 2-5 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-12 

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8151

DR, V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street 

VALANDOS
įkl. 12 ryto. 6:30 iki 8:30 vak, 
irt Šventadienio ir Ketvirtadienio

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

, Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4
4443 So. Talmaa Avė. 

Tel. Virginia 1290 
Yards 1138
Chicago. TU

S. M. SKUDAS
, LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

' 718 WEST 18 STREET
Tel. Rooaevelt 7582 ,

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
t

Kampas 46th ir Paulina Sta 
Tel. Boulevard 5203-8418

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų] 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

‘ Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

SUSISIEKIMAS SU LIE 
TUVA.

dens ekskursija. Taigi, kas 
nori ar mano važiuoti Lietu- 

~ von spalių mėjiesį, tegu pri-
. Skaitydami pranešimus a- sideda prįe šios rudens el-.s-'Į 

pie Ahierikos lietuvių atvyki-. kursi jos, nes kelionė į abu ga- , 
mų į Lietuvą, dažniausiai ma- lus trečia klese nuo spalil} m<' 
toine minint Skandinavijos 15 d bus pabranginta. Į

Amerikos garlaivių linijų. Iš
to matyti, kad ta linija per 
trumpų laikų liko labai po
puliari Amerikos lietuvių tar
pe. Tai yra jos pernai įvesto 
tiesioginio tarp Amerikoj ir 
Lietuvos susisiekimo pasek
mės. ■

Tiesioginis susisiekimas — 
tai skamba labai paprastai, 
tačiau įvedimas tiesioginio 
susisiekimo su tolimu kraštu, 
kaip Lietuva, sudaro didelės j 
reikšmės Klaipėdos uostui ir į 
pačiai Lietuvai. Ypač pažy-,
mėtina, kad dabartiniu krizio ' ebual™J2£ttmak‘U ,temp,ni* kuns

DENTISTAI

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P, Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREE1

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

6 iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Midvvay 6512

DR. R. C. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street 
Telef. Wllmette 195 arba 

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

ir Ketvergais vakare

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

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

DR. S. A. DOW!AT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
VaL: 11 ryto iki 1 po pietų 

t iki 4 ir 6 iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto✓
Telefonai dieną ir naktį 

Virginia 003®

Phone Boulevaid 7049

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 
4645 S<Z Ashland Avė.

Arti 47 Street
Bedarbis ekskursantas.

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

DR. VAITUSH, DPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Tel. Canal 6221

DR. 6.1. BLOŽIS
DBNTIgTAS.

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

SeredoJ pagal sutarti

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7991

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
▼ai.: Nuo 19 ryto Iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po nunieriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SUECU ALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 10—12-nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomis II Iki 18

Telefonas Midway 2880

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

Tel. Kenvvood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

OR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8209

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

Tel. Hemlock 8700

Rez. TeL Prospect 9919

DR.B.ARON I
GYDYTOJAS LN CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6425 So. California Avė.

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

South Side Office North Slde Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chic. Av 
Tel. Aberdeėn 0028 Tel. Bruns. 7240 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGNVOOD DRIVĘ 
Tel. Bcverly 0870

galvos skaudėjimo, 
SUsisi^kilIlO sva^m°, akių aptemitno, nervuotu- 

v. nlo. skaudamą, akių karštj. Nuimu
mažinamus. O ca.taractus. Atitaisau trumpą regys-

Klaipėda tebeturi tokį susisie- Prire^giu’teislnga? akinius visuose 
į atsitikimuose, egzaminavimas daro- 
' nias su elektra, parodanča mažiau-

I Netenka įrodinėti kokios sf,M
! .... Speciale atyda atkreipiama moky-
į didelės svarbos tiesioginis su- klos vaikučiams.
ši Siekimas turi Lietuvą lan- kare Nailonu. pagL sutari,.
kautiems Amerikos lietuviams, kreivas akis atitaiso j trum- 

i . , ... . .. laiką su nauju išradimu| Anksčiau daugel} atbaidy- Daugėlų atsitikimų akys • atitaisomos 
'davo nuo Lietuvos lankvmo be akln,ų- Ka,no’ pigiau kaip kitur

1 4712 S. ASHLAND AVĖ.

metu didžiausios 
linijos ' yra 

i teb
ikimų su Amerika.

įrodinėti

Tel e. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTA8 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis Ir Seredomis susitarus 

4847 W. 14 ST. Cicero, HL

Vai.

Tel. Central 7079 Vai.: 1-4 vai. vak. Ir
Rez., Longbeach 9453 Pagal sutartį

DR. B. G. LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLĖS SPECIALISTAS

Buvęs Instruktorius Vlcnnos Universiteto Per Metus 
Ofisas I447-40\Plttsficld Bltig., 55 Y:. Wasliington St-, Cliicago, UL

į varginga ir brangi kelionė po 
svetimus uostus ir«geležinke- 
lins. Skandinavų Amerikos 
linijos didžiuliai vandenyno 
laivai “Frederik VIII”, “U-

Tel. Boulevard 7589

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0,856 
Gožas, X-Ray, et c.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
nited States” ' ir kiti negali lietuvis akių specialistas 
bet kada įplaukti j negilų 
Klaipėdos uostą. Todėl ekskur 
santai jais atplaukia į Ko
penhagą. O tarp KopenhagOS Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

ir Klaipėdos reguliariai kur- • WMT 35th STREET
suoia specialiai plaukiojimui .

. I Valandos: nuo 10—4; nuoM—f
Baltijos Jūrėje pritaikytas mo Nedėliomis: nu- 10 iki įa.

Tel. Republic 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W. Marąuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto; 1-5 Ir 9-9 vak. 

SeredoJ 9-12 ryto. Nedėlioj sualtaruz

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gaa EztrAction
Vai. 9*# N,sd- f-1> 

tfSS 80. WESTERN AVB.

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5913 Ofiso ir Rez. Tel. Bonl. 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St.)
▼*!.: 1-8 lf 9:80-8:30 vai. vak. VaL: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj susltarue
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Brighton Park. — Nekalto 
Prasidėjimo parapijos baigi-'

C H I C A G O J E
JUBILIEJUS. tas į šv. Kazimiero kapines.

------------ I kapines lydėjo virš 200 au
tomobilių.

Laidotuvėms gražiai patar-
mo skolas mokėti jubiliejus navo grab. Eudeikis. 
jau čia pat. Ne viena Chica- Kapinėse prie karsto pas- 
gos lietuvių parapija apvaikš- kutinės apeigas atliko kun. A. 
čiojo jubiliejų. Tat, visuome-ĮDeksnis, gi įspūdingų pamok-, 
nei žinoma, kų jubiliejus reiš- ! sielį pasakė kun. A. Linkus, 
kia. Tai yra nepaprasta iškil- Šv. Petro ir Povilo klebonas, 
mė, su ypatingomis apeigo- Fotografas, p. Stankūnas 
mis. 'nutraukė laidotuvįų paveiks-

Parapijos, net ir pavieniai ;lus.
žmonės, suėjus tam tikram ■ elionis persiskyrė su šiuo 
metų skaičiui, apvaikščioja Į pasauliu palyginimai dar jau- 
jubiliejų. Nekalto Prasidėji- Į Iiast sulaukęs vos 36 metus, 
mo parapija apvaikščios ne -*• a- Paukšta pastaruoju 
pergyventų tam tikro laiko- j laiku socialiam gyvenime bu- 
tarpį, bet nuveiktų darbų ju- v° gerokai iškilęs: visur ėjo, 
biliejų, t. y. baigimo mokėti 'Dur dalyvavo ir visokiems 
parapijos skolas. kilniems reikalams- aukojo.

, * -Visur buvo populerus ir suSpalių o d., s. m., bus atmo
kėta paskutinė parapijos no
ta sumoje $5,000.00 ir nuošim
čių $125.00. Nuo tos dienos,
Nekalto Prasidėjimo lietuvių 
katalikų parapija, kurioje kle
bonauja kun. A. Briška, bus 
liuosa nuo skolos.

Spalių 11 d. bus svarbioji

visais draugingai sugyvenda
vo.

Vyrui mirus, moteriai, Sta
nislavai, tenka sunkesnė gy
venimo našta nešti: palikta 
pora mažyčių vaikučių ir bu- 
černės biznis. Visų jai tai rei
kės rūpesningai prižiūrėti ir 
vesti.

diena - deginamas paskolos, Velionio žmonai linkime vi- 
poperų, parapijos darže. Bus sanie kanie i§tvermės> 0 ve_ 
sukrautas laužas, ant kurio Iiongs sielai prašome Dievo 
taps sudegintos atmokėtos pa
skolos notos. Iškilmės prasi
dės iškilmingomis šv. mišio- Į

imžinosios laimės.

mis, kurias laikys pats kle- DIEVO APVEIZDOS PAR
bonas, asistuojant kitiems ku
nigams. Per pamaldas bažny
čioje bus J. E. vyskupo B. J. L Vyčių 4 kuopa laikė sa- 
Sheil, D. D., atstovas, gi pats vaįtinj. sus-mų rūgs. 24 d.,

VYČIŲ ŽINELĖS.

KORESPONDENTŲ
DĖMĖSIU!.

DOVANA TEKO ELEONO Itus. Jos moka už geriausias 
RAI MATUZIENBI. » vynuoges daug augštesnę kai- 

negu kad mokėjo pernai.

ATNAUJINS “SAUSUO
SIUS” PROJEKTUS

J. K atvyks 2 po pietų su
teikti palaiminimų Šv. Sakra
mentu ir pasakys iškilmei pri
taikintų pamokslų.

Laiko liko neperdaugiau-

Dievo Apveizdos parap. kny
gyno kamb. Sus-mų atidarė- 
pirm. Šaltimi era^ su malda.

A. Vardauskas pranešė, kad 
jau išdalinta 600 tikietų. Iš

šiai, tat reikia visiems su- gg jau SUgrąžinti su pini- 
brusti, kad tinkamai pasiro
džius. j ! i

Po iškilmių bažnyčioje, pa
rapijos darže bus kita jubi
liejinio programo dalis, kaip 
tai dainos, prakalbos, muzika

gaiš. Darbas sparčiai einųs.
Sportas.

Iš basket bąli pranešimą 
darė pirm. Šaltimieras. Mene- 
džerium išrinkta A- Cernaus-

ir t. t. Viskas dėsis degant kas’ 0 mergaičių sportui 
laužui Vidmontaitė, Daukšaitė ir As-

Jubiliejiniai guzikėliai jau trauskaitė.
paruošti ir kiekvienas turėtų Varg. atsilankymas, 
įsigyti atminčiai, nes bus pir- Sus-man buvo atsilankęs K. I 
mas Chicagos lietuvių istori- Sabonis, kuris kvietė ,Vyčius' 
joje įvykis. priklausyti prie choro, žadėjo

Šis įvykis lai įtikina visus, kuopoje dramos ratelį sutver- 
kad ir parapijos gali išmokė- ti ir visus ragino iš vien dirb
ti savo skolas. Reikia tik ne- ti.
nuilstamo darbo, pasišventi
mo, o tikslas, su Dievo pagel- 
ba, gali būti atsiektas.

Dabar, atsiminkime spalių 
11 d. ir visi stengkimės daly
vauti toje iškilmėje.

Namiškis.

Lauksime dramos ratelio.

IŠKILMINGOS LAIDO 
TUVĖS. *

Metinis vakaras.
Metinis kp. .vakaras įvyks 

šv. Agnieškos parap. naujoje 
auditorijoje, prie Archer ir 
Rockwell. Salė įrengta visais 
moderniškais patogumais.

Vakaras įvyks lapkričio 7 
d., 8 vai. vakare.

9 '
Ligonė.

Town of Lake. — Rugsėjo Pranešta, kad viena mūsų 
25 d. iš Šv. Kryžiaus bažny- kp. direktorių, p-lė Sabonytė, 
čios įvyko a. a. Stanislovo pasidavė gerklės operacijai. 
Paukštos iškilmingos laidotu- Linkime jai greitai pasveikti, 
vės. i i “Bowling team”.

Gedulingas mišias sykiu Mūs “bowling team” šįmet 
prie visų altorių laikė penki smarkiai varosi. Tyman įeina 
kunigai. ' sekantieji: Bakutis, Cernaus-

Prie vargonų įspūdingai kas, Dargužis, Micionis, Mar- 
giedojo šeši vargonininkai ir I tinionis ir Danielius, 
solo solistės Aleks. Peržyns-1 Nesant daugiau reikalų, Šu
kienė ir A. Oželienė. mų uždarė malda pirm. šal-

Klebonas kun. A. Skripkus timieras.
pasakė pritaikintų pamokslėlį, 
pažymėdamas velionio nupel
nąs mūsų bažnyčiai.

Po pamaldų kūnas nulydė-

Vyčių Karvelėlis.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ
BARGENUS

ŽADA APLEISTI SALAS
MANILA, Filipinų salos, 

gerfeyalinisrūgs. 29. — Salų
gubernatorius Davis’ns 

18-ojo konstitucijos priedo au-^apleigti llžimanill 
us M. Shep-

Šv/ Pranciškaus Tretininkų į Be to numatoma, kad greitai 
Labai dažnai pasitaiko, kad kuri darbavosi Aušrom, padidės pareikalavimas sul-

gerb. mūsų korespondentai | Vartų par. naudai, buvo pas-Į čių vynuogių rytų marketuisė,, torius senatori 
rašo korespondencijas .apie į- , kyrusi dovanų — $5.00. kas irgi dar labiau pakels kai- pard’as iš Tcxas’o valstybės
vykius, kurie dėjosi dvi, trys, j Pranešame, kad dovana te-j11^' Ii praneša, kad, kongresui susi-
savaitės ar mėnuo atgal. At- ko Eleonorai Matuzięnei —1 Todelnorintiemspirkticynrinkus sesijai,jisišnaujaį- 
sisakius redakcijai tokias ko- knygut?8 num 19> No 49 Tq1i nogiu, geriausia yra pirkti. teiks projektų, kad svaigalų 
nespondencijas dienraštin dė-Įde{ ,ninėta moteris lai atsi- >7™°^ geriausia yra pirk-į pirkėjas lygiai būtų kaltina- 
ti, korespondentai laiškais ar- kaukia pas pirm.- 2321 W. 22 d dabar’ ko1 kainos tebėra mas kaip ir pardavėjas. Be to, 
ba telefonu, visokiais pasitei- pjace ž.mos ir kol galima gauti j- jis stengsis, kad svaigalų ga-

• vairias rūšis geriausių vynuo minimas namie būtų uždraus-sinimais, priekaištais ir net... 
grųsinimais gaišina redakto
riams brangų laikų.

Del to, šiuo redakcija savo 
gerb. korespondentų prašo: 
korespondencijas apie įvyku
sius vakarus, susirinkimus ir 
visa kita rašyti ir siųsti re
dakcijai tuojau, nes dienraščio 
uždavinys yra perduoti skai
tančiąja! visuomenei tiktai 
naujausias, žinias. Pasenusių 
korespondencijų, atsiųstų už 
savaitės, kitos po įvykio dien- 
raštin nedėsime.

Be to, korespondentams pra 
nešame, kad redakcija pasilie
ka sau teisę korespondencijas 
taisyti, trumpinti ir tt.

Kad žinios, korespondenci-

OMAHA, Neb., rūgs. 29.

Labdarybės Centro susirin- v'suose vynuogių yarduo- tas. To visa neliečia veikian- 
kinias įvyks trečiadienį, rug- ’ 4* ,,desLe. D kiekvienas gi zi- j tis Volsteado įstatymas.
sėjo 30 d., 8 vai. vakare, Auš- no’ kad yra le«alus dalykas 

pasigaminti vynuogių sunkos 
suvartojimui savo namuose.

ros Vartų parapijos svetainėj. 
Prašoma atstovų kodaugiau- 
siai susirinkt, nes yra svarbių 
reikalų svarstymui.

Valdyba.
39 NAUJI TILTAI KITAIS 

METAIS

NUOŠIRDUS AČIŪ. Ateinančiais metais apskri
čių savivaldybėms <reikia pa-

Lai būna leista man pareik
šti kų mano širdis jaučia. No
riu tarti nuoširdų ačiū už su
rengtų man puotų La Šalie i Kretingai

AMANULAH SU TROCKIO

LONDONAS, rūgs. 29. — 
Iš Istanbulo (Konstantinopo
lio) gauta žinių, kad ten su
moksiu daro buvusig Afganis
tano emiras Amanulah’as su 
Trockiu. Vienas antram nori

statyti visų eilę naujų tiltų. | g(,|b<iti savo senosioms vieto- 

Daugiausia statyti tenka Kaip j llls atgauti. Ainanulah nori at- 

no apskrities savivaldybei - ,rjuti Afganistano sostų, Ti >-

4, po 3 Pane- ckis gi —Vyriausiųjų vailovv- 
k; l>olševikų kariuomenėje.viešbuty, 22 <1. rugsėjo. Visų ivėžio ir Trak,>’ I“ <lu “ Al>’ 

pirnia tariu ariu brangioms taus- Kėdainių, Mažeikių, Šiau 
to vakaro rengėjoms ponioms l'ų ir Utenos, po vienų- Bir- NAUJAS MEKSIKOS 

AMBASADORIUSM. PauTtštienei, J. Stugienei, Marijampolės (per Šešupę 
jos būtų įdomios, rašant rei- O. Spaistienei, kad, jūs bran ^-a^yarD°s nyeste)> Raseinių
kia prisilaikyti vienu, t. y. 
rašyti tik faktus, be jokių pa
gražinimų, ypač, vengti savij 
išvadų. Išvadas reikia palik
ti patiems skaitytojams pasi
daryti.

Taipgi, da sykį pakartoja
me: neleisti laiko rašymui ko
respondencijų . apie visokias 
lioterijas, laimėjimus, “lai
mes” ir pan., nežiūrint kokiam 
tikslui būtų tai daroma, nes 
vistiek jos dienrašty netilps. 
Šis įsakymas yra iš Chicagos 
pašto ir redakcija, nori, ar ne, 
turi jo laikytis.

Redakcija.

PRANEŠIMAI
L. V. “DAINOS” CHORIS

TŲ DĖMĖSIU!.

L. Vyčių “Dainos” choro 
nariai-ės būtinai turi būti 
repeticijoj penktadienio vak., 
8 vai., nes yra labai svarbus 
pranešimas.
Taipgi šeštadienio v., spalių 

3 d., choras imsis paveikslų. 
Kiekvienas narys turi būti; 
Be to tų patį vakarų choras 
turės vakarėlį. Nariai prašo
mi atsivesti po naujų narį; 
da yra progos įsirašyti cho- 
ran ir sykiu nusifotografuo
ti.

Rugsėjo 18 d., choras vien
balsiai nutarė, kad per šį se
zonų ‘kiekvienas narys turi 
parduoti po 2 tikietu dėl visų 
choro vakarų.

Su pagarba
L. Vyčių “Dainos” Choro 

Valdyba.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

vietų.

Moterys, Saugokit Savo

VIDURIUS
Ką moterys turi daryti, kad jų 

viduriai gerai veiktų? Daktaras 
tų. žino. Todėl Syrup Pepsin tin
ka moterims. Jis tinka jų orga- 
ni|mui. Tai receptas seno šeimyniš 
ko daktaro, kurs gydė tūkstan
čius pacienčių ir studijavo vidu- 

_rių ligas.
Labai tinka ir vaikams. Jiems 

patinka jų skonis. Duokite jiems 
kai jų liežuvis apsivelia ar jų 
oda išbliška. D.r. Caldwell’s Sy
rup Pepsin pagamintas iš liuo- 
suojančlų žolių, gryno pepsino ir 
kitų gydančių daiktų.

Kai galva skausta, negali val
gyti, aitrus arba sustingęs, ir kai 
viduriai palinkę prie sukietėjimo, 
imk to daktaro vaistą, (visose ap- 
tiekose buteliuose). Tada sužino
site, kodėl Dr. Caldwell’s Sy.rup 
Pepsin patapo mėgiamiausiu liuo- 
suotojų moterims.

giosios, nesigailėjote nė var
go, nė savo brangaus laiko 
rengdamos man tų puotų. Jū 
sų gerumo aš niekad neuž
miršiu.

Tariu nuoširdų ačiū gerb. 
dvasininkams gerb. klebonui 
kun. A. Skripkai, kun. A. 
Linkui, kun. M. Švarliui. '

Rokiškio, Seinų, Šakių, Tau
ragės, Telšių, Ukmergės, Vil
kaviškio ir Zarasų. Taigi sa
vivaldybėms teks pastatyti 
naujus 39 tilfus. “R.”

BANKROTAI DIDĖJA
Lietuvoje bankrotų skaičius 

ūkininkų tarpe ir visokiose fi-

WASHIN9T0N, rūgs. 29. 
— Ateinančių savaitę atvyks Į 
naujas Meksikos ambasado
rius J. Valstybėms Dr. Jose 
Manuelis Puig y Casauran- 
ce’as.

LABDARIU CENTRO 
VAIDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Ceuter St.
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė. 
AGITATORIAI:

Kun. K. Matulaitis,
2334 S. Oakley Avė

V. Duoba
2328 W. 23 St.

J. Dimša 
3225 Lime Street 
M. Šlikas

10555 S. State St.
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdybų arba 
aeritatoriue.

AUTOMOBILIAI

“Chicago Bank of Commer- 
“ Union Bank of Chi- 
susijungė į vienų bun

1 ' ce” ir “Union Bank of Chi-
rmose auga. Šiemet nuo gegu-Ačiu programo dalyvėms, " - ° ° cago

, - . , v- :žės mėn. 15 d. iki rugpiucio ,kurios tų vakarų puošė savo t . . . , Mb
• 15 d1, išviso Lietuvoje suban

krutavo 24 įvairios firmos. Iš, 
jų 8 Kaune, kitos — kitur. To-1 
ki bankrotai siekia apie 5,830,- į

augo” red. p“Tšimu^fui, i °?°. Dėl nukentėjo ir į 
“Moterų Dirvos” red. p. S. , uzsieni° firmos> Ištyrimai paj 
Sakalienei, varg. p. V. Danlc- rodė’ k»d bankrotai padaryti: 
šai; Moterų * Sųjungos Centro bb)^a vali® ar
Rast. M. Vaičiūnienei, M. Sų 
jungos Direktorių pirm

damomis ir linkėjimais: K. 
Saboniui, p-lei S. Sabonytei, 
A. Peržinskienei, p-lei O. Ski- 
riutei, E. Rakauskienei, “Dr-

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republicį 5099

pasipelnymo! Me8 permufuoįame pianas,
tikslais. ūkininkų prasiskolini"”™*™ “ kitoki’>' d“"1™- 

p 1 mas taip pat esųs didesnis ne,' Musų patarnavimas yra grei
M^uiuški^ M. Sąjunga , kaiP metais. Dam tas, gerae ir nebrangus.

' gumas ūkininkų tenka bank
rutuoti dėl sunkios ūkiškos 
padėties. Krašto tvarkytojai 

į tai rimtai turėtų pažiūrėti.
“M. L.”

1 kuopos veikėjai J. Volterie- 
nei, M. S. Centro vice-pirm. 
V. Petrošienei, M. S. Centro 
iždininkei p. M. Juškienei.

Ačiū ir visoms gerb. sųjun- 
gietėms ir visiems kurie da
lyvavo.

Ačiū už gėlių pintines ir

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

•IŠRENDAVIMUI
2931 Milwaukee, naujai ištaisyti, 

6-4 kamb. flatat, 2-ras floras, fron-
brangias dovanas, kurios vi- te, vim Šviesus. »25. _
suomet man primins tamstų
širdžių gerumų.

Lieku visiems dėkinga.
Jadvyga Čepulienė.

I

6 kamb. flatas, pečium Slld., grar. 
$28 flatas. $5 <ar. S364 So. Wells 
St.

REAL ESTATE

VYNUOGIŲ TRUKUMAS 
GALI IŠKELTI KAINAS

San Francisco. — Donald Avė. canai 1736. 
D. Conn., direktorius Califor- 
nia Vineyardists Assn. ir.
Fruit Industries, nuomone, J 
sulčių vynuogių kainos turės 
neužilgo pakilti.

I Pigiai nuo sav. geras namas kai-1 
navo $12.800. dabar $9,800. 6038 No. 
Mariem avė. Norwood Park. Pasauk
ti Newcastle 1998.

j 8 kamb. medinė resldenclja lotas 
37x125, $5,000, 8858 So. Wlnchester

ANGLŲ KALBA
Yra labai svarbu mokėti kiek

vienam gyvenančiam Šioje Salyje. 
Kurie kalba gerai angliškai vi
sur turi pasisekime ir pirmeny
bę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, pilie
tybės, Ir daug kitų dalykų galite 
lengvai! Ir gfeltai ISmokti pagal 
naują būdą mokinimo musų 
mokykloje. Ateikite Ir pradėkite 
mokintis Šiandien, jums mokslo 
pasekmės bus užtikrintos.

J. P. Olekas, mokytojas
AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA
3106 So. Halsted Street

Chloago, III.

AUTOMOBILIŲ mekanlkas eksper
tas lietuvis, seniausias Chlcagoj, pi
giai taisys jūsų namuose. Tel. Lafa- 
yette 1329.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau (vairiausius namus prieinama 
kaina7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 6626

Telef. Republlc 689$

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip tr

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prlelnamiauslos.

2452 WEST 69th STREET

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

RAKANDAI VARTOTI 
DU MĖNESIU.

Z.
R. ANDRELIUNAS \

Savininkas parduoda 4 kamb. n, (Marųnette Jewelry « Radio)
- - kandus. Gražiai lžrodantls parlortau«| '

Fruit Industries šiemet ope setas ltalliku aksomu aptrauktas $85. mnufom d*U"
, . vertas $850. Silkinis 9x1$ amerkonlž- T!“ nufotografuoti,

penkias dirbtuves 1S ka, — orientalUkas kauras $35, ver- | 2650 W6St 63 St., ChiCftgO, UI.ruoja
l.nnnnnlni tas $150. Bestulinlg ,9x12 Wllton kau vynuogių gaminti koncentra- ra8Loute XV1 rie8ut0 medtl0,

valg. kamb. setas $65, vertas $260.1 
Supamasis krėslas $25, vertas $100. 
sutaikytas mlegk . setas $85, vertas ] 
$360, cAdelabra lempa $(, verta $25 i 
ra<llo, Itališkos flrankos, stalai, vėld- Į 
rodžiai tr tt. I

8228 Maryland avė 1-mas apt 1 
blokas | rytus nuo Cottage Grovo. 
Tel. 8tewart 1875. Prlatatom.

Tol.
Hemlock 8980

Tel. ifemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

lapos Telef. 
Hemlock 3887

Namų Telef. 

Republlc 6688

APTIEKA
NAU/AS APTIEKOS SAVININKAS ,
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite tr aplankykite didžiausią ir gražiausiai Jrengtą lietuvių 
a p tieką Šioje apiellnkėje

J. P. RAKŠTIS
I Registruotas Apttekorlus

1900 SOUTH HALSTED 8TREET 

VAISTAI SMULKMENOS - ICB CREAM
Mes speciallsuoJamės pildyme receptų Ir nė vienas receptas neišei
na 11 mueų aptlekoe iki Jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
Ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

SuSlų taisymo Sapa, valymo Ir da
žymo Storas. Pigiai parsiduoda. 8988 
Cottage Orove.

j Parsiduoda delicatessen gro- 
cemė. 4 gyvenamieji kamb. ir 
garadžius. Kaina $400.

5127 So. Campbell Avė.

/

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųMles 
Ir patarnavimo. Sau-V klt __

GREEN VALLEY
. PRODUCTS
Olsells šviežių klauSI- 
nlų, sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA 8TREBT 
Tel. Boulevard 1189

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1345
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH 8HAG7.DA8, Sav. 
Elektros' relkmenos ir flkSčle-

rtat. įvedame elektrą i namus Ir 
dirbtuvėa
MM 8.' Halsted St. 8 Angitia

L


