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VILNIAUS KLAUSIMU SLAPTOS DERYBOS GENEVOJE
FRANCUOS MINISTERIS BRIANO 

BARA TAUTINES MAŽUMAS
ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Kol-Kas Nutrauktas Civilinis 

Karas Kinijoj ;

AUSTRIJOS KANCI.IERIO VIETON 
NORIMA GRĄŽINTI MONS. SEIPELĮ

VILNIAUS IR KLAIPĖDOS 
KLAUSIMAI

GENEVA, rūgs. 24. — Ka
lbama, kad čia Lietuvos ir Le
nkijos atstovai turi slaptus 
pasitarimus Vilniaus ir Klai
pėdos klausimais.

Vokietija kovoja Dancigo 
karidorių. Yra sumanymas, 
kad Lenkija Lietuvai grąžin
tų Vilnių ir už tai gautų Klai
pėdą. Klaipėda tad lenkams 
būtų išėjimas jūron Dancigo 
vietoje.

MINISTERIS BRIAND 
PRIEŠ TAUTINES 

MAŽUMAS

NAUJOVINIAI KAREIVIŲ NAMAI

-M;

gė. Valdžios pastangomis dabar visi mediniai trobesiai pakeičiami naujoviniais — 
konkreto, geležies ir plytų. Čia atvaizduojumi puošnūs namai, kur yra valgomoji.

VALANČIAUS ŽEMES 
ŪKIO MOKYKLA 

PLUNGĖJE

KLAIPĖDOS KRAŠTO DI
REKTORIJAI PAREIKŠ
TAS NEPASITIKĖJIMAS

BAIGĖS CIVILINIS KARAS 
KINIJOJ?

PEIPING, rūgs. 23. — Kai- 
kuriam laikui baigės civilinis 
karas Kinijoj, kada Mandžiū- 
rijos kariuomenė užėmė šį 
miestą.

Šiaurinės Kinijos armijos, 
kurios kovojo Nankingo val
džią, atsimetė j Shansi pro
vincijos kalnus. Sakoma, te
nai armijos būsią patvarky
tos ir lauksiančios progos iš- 
naujo pradėti savo veikimą.

Nežinia ką veiks toliau Ma- 
ndžiūrijos jaunas gubernato
rius Chang Hsueh-liang užė
męs šį miestą.

GENKVA, rūgs. 23. — T. 
Sąjungos suvažiavime vakar 
buvo du žymesniuoju įvykiu.

T. Sąjungos generalinį se
kretorių Sir Eric Drummond 
kai-kurie atstovai pradėjo aš- 
triai kritikuoti. Sekretorius iš- 
pradžių pasiketino atsistatydi
nti. Paskiau tą atšaukė.

Be to, Francijos užsienių 
ministeris Briand nupeikė tau 
tinęs mažumas, patekusias gy
venti svetimose valstybėse. Jis 
sakė, kad tų mažumų protes
tai yra vien įžeidžiantieji ir 
kaipo toki metanu Sąjungos 
gurban.

Briand sakė, kad tos mažu
mos turi taikintis prie naujo 
gyvenimo ir turi įgyti pilie
tybę, bet ne nuolat protestuo
ti.

AUSTRIJOS VALDŽIOJE 
PERSILAUŽIMAS

KANADOS PARLAMEN
TAS UŽ AUKŠTESNIUS 

MUITUS
OTTAAVA, rūgs. 24. — Ka

nados parlamento žemesnieji 
rūmai pripažino aukštesnius 
muitus už įvežamus 130 atski
rų daiktų. Tas reiškia aukš
tesniąją muitų tarifą.

VIENNA, rūgs. 24. — Au
strijos valdžioje kilo persilau
žimas (krizis), kada iš kabi
neto išėjo prekybos ministe
ris Sclluster.

Kai-kurie politikai reikalau
ja kanclierio Schober atsista
tydinimo. Norima į valdžios 
priešakį grąžinti monsignorą 
Seipelį.

MEKSIKOS KATALIKAI 
RUOŠIAS J NEPAPRAS
TAS IŠKILMES 1932 M.

SUSEKTA PRIEŠBOLŠE- 
VISTINfi DRAUGIJA

MASKVA, rūgs. 24. — Čre- 
zvičaika būk susekusi kaž-ko- 
kią gyvuojančią priešbolševis- 
tinę draugiją. Suimta jos 25 
nariai.

Esą, dabar dirbtuvių darbi
ninkai rezoliucijomis reikalau
ją juos visus nubausti mirti
mi. į

MEXICO CITY, rūgs. 24. 
— 1932 metais Meksikos ka
talikai minės fiv. Marijos P. 
.Guadalupe 4«9O metų apsireiš- 
ikimo sukaktuves.

Normaliais laikais būtų skai 
tlingas iš kitų valstybių vys
kupų ir kunigų suvažiavimas. 
Bet šiandie, ypač vyskupams, 
iš kitur į Meksiką vykimas 
negalimas. Vargiai bus gali
ma ir 1932 metais. Einant šia
ndieniniais įstatymais, vysku
pams ir kunigams yra uždrau
sta viešai rodytis Bavo pašau
kimo rūbuose. Visi turi vi
lkėti civilinius drabužius, ne
turėti net romietiškos apyka
klės. Vyskupams be kitko už
drausta nešioti net vyskupiš
ką žiedą. Iš svetur atvykusia*

Ši mokykla gyvuoja jau 9-ti 
metai. Per tą laiką mokyklą 
yra baigęs 71 mokinys. Nuo 
šių metų čia įsteigiamas me
rgaičių namų ruošos skyrius. 
Prie mokyklos yra apie 300 

j ha. žemės, kurios dalį (apie 
50 ha.) užima plačiai savo 

į gražumu žinomas mokyklos 
’ parkas. Per mokyklos žemę 
! dabar tiesiamas naujasai Te-

. . - , .... ... .. , ’ lšių — Kretingos geležinke-
National Military Home, Sawtelle, CaS, kituomet buvo mediniai. Dalinai jie sude- lig Plungės stotig bus prie

Tuojau po to direktorijos 
pirmininkas p. Reizgys lietu
vių ir vokiečių kalbomis pas
kelbė krašto gubernatoriaus 
aktą kuriuo, Klaipėdos kraš
to statuto 12 str. pasiremiant, 
seimelis paleidžiamas. Laukia
ma naujo gubernatoriaus ak
to apie naujus rinkimus į sei
melį. Manoma, kad rinkimai 
įvyks spalių 10 d. “R.”

NUTARĖ NEBEGERTI

IŠ EUCHARISTINIO 
KONGRESO OMAHOJ CHICAGO JE

-J______

VIRŠ 20 MILIONŲ DO
LERIŲ BONŲ

OMAHA, Neb., rūgs. 23. — 
fiv. Cecilijos katedroje šiandie
pirm. pietų iškilmingas Pon- .. -... . —
tifikales Mišias atnašavo Šve- , Chicagos aįdermonų taryba 
stojo Tėvo atstovas J<ongre-1 patvirtino piliečiams įduoti 
SU i, Jo Eksc. arkivyskupas, balsuoti 20,670,000 dolerių ho- 
Fumasoni-Biondi. Pamokslą nų laidų įvairiems mieste ge-

TAI BENT VYRAS!

pat mokyklos parko apie 0,5 
klm. atstume nuo mokyklos

rūmų.
------------ I Be to, prie mokyklos yra

i Andai šiaurvakarinėj mies- “Valstybinis Žemaičių Arklių 
to daly nakčia nužudyta eina- Veislės Žirgynas,” kuriame 
nti namo iš darbo Mrs. Mary laikoma apie 50 garsiųjų že- 
Jakubiak. Policija areštavo, maitukų. Mokyklos dvare ga- 
daug įtariamų; Pagaliau su- na daug yra geros veislinės 
rado. siūlą ir ant galo patį ka- /medžiagos, kuri nuolat yra 
-muolį. Suėmė patį nužudytos papildoma importuojamais gy 
moteriškės vyrą, Jakubiaką, vuliais. Mokyklos laukų įdir- 
kurs kas naktį savo žmoną bimas kasmet vis tobulėja.

Nuomininkai {Gruzdžių val
se.). Pavasarininkai savo su
sirinkimai nutarė ir pasirašė 
protokole per visą rudens kū
limo laiką nebegerti alaus ir 
kitokių svaiginančių gėrimų. 
Abstinenciją išlaikyti pasiža
dėjo visi iki Naujųjų Metų, o 
jų pirmininkas PetREtuskas'vl-
šiem s metams. »»

sakė Dubuųue arkivyskupas rinimams.
Beckman. į, Iš tos sumos apie 11 mjlio- j pasitikdavo ir parlydėdavo Dabar jau yra vartojamas vi-• . f

Kaip 2.-00 popiety prasidė- nų dolerių skiriama trims nau namo 
jo pirmasis kunigų posėdis, jiems tiltams — Ogden avė., 
Pirmininkavo vyskupas Schre- State ir Halsted gg. Be to, 
mbs. ! dar 2 milionu skiriama švie-

Vakare kaip 8.00 prasidėjo soms.
Iškilmingoji Adoracijos Vala- J -----------------------

iida katedroj ir visose Omar-' 
hos bažnyčiose. Katedroj bu-Į

Už miesto majoro kan- 
datūrą

Po kelių valandų kamanti
nėjimų pagaliau jis išpažino, 
kad jis savo žmoną nužudė. 
Sakosi tai atlikęs dėl kitos mo
teriškės.

Į sos moderninės žemės dirbi
mo mašinos ir tobuliausieji

APIE ŽEIMIUS

AREŠTUOTA 11 FAŠISTŲ

vo vieniems kunigams. Visur Chicago miesto majoro Tho-

Žeimiai, (Kėdainių apskr.)
1 Gyvena čia daug ūkininkų, 
bet yra įr žydų krautuvinin
kų ir šiaip jau pirklių. Krau-

pirmininkavo vyskupai. • mpsono šalininkai iškelia iš-

GALI KILTI REVO
LIUCIJA

LIMA, Peru, rūgs. 24. — 
Ekvadoro respublikoj, anot 
žinių, kilęs revoliucinis bruz-

Evanstoino teatrai

Chicagos priemiesty Evans- tuvių 10, bet tik dvi lietuvių.
naujo jo kandidatūrą.' Kandi-| ^°ne teatrai sekmadieniw® bus Namai daugiausia mediniai, 
dato į majorus skyrimai bus uzdar^tb TalP Pa£ahau išspre tik vieni banko rūmai mūri- 

t ndė aldermonų taryba. niai jar karą statyti.
Yra dviejų komplektų pradžios

ateinantį vasarį.

5 asmenys sužeista
Ties 1642 No. Kostner avė. 

dėjimas. Pramatoma revoliu- gaisrininkų inžinas sudaužė 
cija.

■ms kunigams uždrausta vie
šai net šv. Mišias atnašauti 
arba kitokias savo pareigas 
eiti.

PUOLA ŠERAMS KAINOS mokykla, paštas, aptieka ir 
kitos įstaigos.

NEW YORK, rūgs. 24. —
. Prekybos departamento sekre- 0atvŽ3 negrįstos, nors Sali- 

> automobilių. 5 asmenys a»žei-; J amont gkelWa kad tai gaiviai cementiniai. Vidury 
8U- sosi Saly “biznis.” Tuotarpu miestelio įtaisytas Nepriklau-

vietos biržoje puola Šerams somybėa darželis. Lietuvos de-
Daugiau rekordų

Policija puolė Illinois Po- 
lice Reserve ofisą, 105 So. 

Yra žinoma, kad nemažas Dearborn gat. Paėmė rekor-
Amerikos vyskupų skaičius la- dus. Ieškoma rakieterių. 
bai norėtų dalyvauti sakomo-
se iškilmėse. Bet jie negali į 
Meksiką vykti, ,kaip ilgai ne
bus pakeisti tie nepakenčiami 
(įstatymai ir varžymai 
i Tuotarpu yra žinoma, kad 
Meksikos valdžia neturi pasi- 
ketinimo tuos įstatymus pa
keisti ligi tų svarbių katali
kams iškilmių.

Meksikos primatas, Merico 
City arkivyskupas Diaz, pat
virtino tų iškilmių rengimui 
komiteto sudarymą. Sis komi
tetas paskyrė pakomitetą, ku
riam pavesta rūpintis maldi- 
ninkijomis 1932 metais į Šv. 
Marijos P. Guadalupe Šven
toj.

J mirusio Busby vietą
Chicagos gatvekarių kompa

nijų prezidentu į mirusiojo 
įBusby vietą išrinktas Harvey 
iB. Fleming, kurs ligšiol buvo 
viceprezidentu.

Patikrina bankos padėtį
Lake View State banko, 3197 

No. Clark gat., laikinai užda
ryta. Valstybės auditorius pa
tikrina padėtį.

Tempiami sausųjų pusėn
Sausųjų kandidatė į J. Val

stybių senatą Mrs. Lottie Hol- 
man O’Neill sausuosius demo
kratus ragina balsuoti už ją.

šimtmečiui paminėti pastaty
tas simboliškas paminklas — 

CILI RESPUBLIKOJ SU- kryžius, darželio eželės papuo-
1MTA DU AMERIKIEČIU žtos Sauli« ženklais ir Oedl- 

mino stulpų farma.

kainos.

“R.”
žemės dirbimo metodai. Kaip

rūgs. 23. - Siu. respublikos tcko iS ri“* 6a*tini’ Patirti- 
mieste Coneeption paskelbta nn0 kito P*™*™ mokyklų, 
karo padėtis. Tame mieste no- ariamo-'i žemė bus d™"“«ja; 
irėta pradėti revoliucija Su- ma*
imta du amerikiečiu lakūnu, _
atskridusiu ten iš Argentinos. PEILIU J KRŪTINĘ 
Sakoma, jiedu įveltu revoliu-

SANTIAGO, Cili (Chile),

ciniam sąmoksle.

MEKSIKA MAŽINS KA
RIUOMENĘ

Krakės, Kėdainių apskr. Se
kmadienį, rugpiūčio 24 d. No
rkūnų kaime pas ūkininką Jo
ną Dalboką buvo susirinkę 
daugiau svečių. Kai nuo deg-

MEXIC0 CITY, rūgs. 24. tinės ^lvos *kaito’ iaunaa vai 
■r , . , . ,, , kinas Gaučas iš PeštininkųKaro departamentas paskelbė, .... . .,7vienkiemio susivaidino su V. 
kad Meksiko, kariuomenė M- Dalboku ir dflrė jam .
sianti sumažinta ligi 47,000 krūtinę. Gaučas areštuotas, 
vyrą.

BERLYNAS, rūgs. 23. — 
Aną deną čia areštuota 11 fa
šistų (tautininkų socialistų), 
kurie mėgino surengti demon
stracijas, atkreiptas prieš Prū 
sijos valdžią.

Fašistai šio mėnesio 28 d. 
nori turėti dideles demonstra
cijas Potsdame. Prūsijos val
džia tai yra uždraudusi. Ka
da po rinkimų fašistai pasi
juto stipresni, jie pareikalavo 
panaikinti demonstracijų drau 
dimą. Taipat pareikalayo pa
leisti Prūsijos seimą iii Ber
lyno miesto tarybą. Bet jų ne
klausyta. Tada jie iškėlė grą- 
sinirnų ir pagaliau susikirto 
su policija.

RUSIJOJ SUŠAUDYTA 
DU ARMIJOS VADU

VARŠAVA, rūgs. 24. — 
j Gauta žinių, kad bolševikai 
sušaudė Minsko ąrmijos pul
ko vadą Iljuchih ir ten pat 
aviacijos jėgų viršininką So- 
kolovą. Abu apkaltintu išda- 
vybėje. Sakoma, abu buvę ga
biu vadu.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Gali būt lietaus; va
kare vėsiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00
Britanijos 1 sv. sterl. 4.86
Francijos 100 frankų 3.92
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.94
Šveicarijos 100 frankų 19.41
Vokietijos 100 markių 23.81
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ATEITININKŲ UŽDARYMO KLAUSIMU

Prieš keletu dienų mes jau rašėme apie 
Lietuvos moksleivių ir studentų Ateitininkų 
organizacijos uždarymų, kuriuo užduodama 
skaudus katalikams smūgis. Tas tautininkų 
vyriausybės neteisėtas ir visai mūsų tautai 
pragaištingas žygis, jau iššaukė ir Amerikos 
lietuvių katalikų griežtų protestų. Vakar, 
pirmame puslapyje, mūsų malonūs' skaityto
jai matė “Kunigų Vienybės” ir Am. L. K. 
Federacijos pirmininkų raštų, kuriuo reiškia
ma pasipiktinimas ir protestas dėl Švietimo 
Ministerio p. Šakenio nusistatymo uždaryti 
katalikų jaunuomenės, organizacijų. Tame ras 
te pareiškiama: “Dėlto prieš tokį neteisingų 
kenksmingų Bažnyčiai ir Valstybei žygį visų 
Amerikos lietuvių katalikų vardu mes kelia
me protestų ir reiškiame užuojautos- katalikų 
jaunuomenei”.

Nenuilstantis mūsų tautos veikėjas, dide
lis Ateitininkų prietelis ir ^Adas kan. P. Do- 
gelis pats pirmas Lietuvoje užprotestavo 
prieš tautininkų pasikėsinimų uždaryti Atei
tininkų organizacijų. Kad tas reikalas mums 
būtų aiškesnis, mes čia perspausdiname kan. 
P. Dogelio raštų, tilpusį “Ryte”, kuriame 
yra sakoma:

“Spauda skelbia švietimo ministerio nu-

Ateitininkai yra populariausi žmonėse.) 
Džiaugiasi tėvai ir globėjai, jeigu jų sūnus ar 
duktė ateitininkams priklauso, nes žino, kad 
jie eina geru keliu, nedarys bandymų su Šven 
čiausiu, neištvirkaus, nesikėsins prieš žmonių 
gyvybę ir t. t.

Ir tųjų organizacijų, taip naudingų ir i-

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
SOVIETŲ EKONOMINE 

ATEITIS.

,— nenori turi vykinti pramo
nės plėtimo darbus. To reika
lauja darbininkai. Jei progra- 

nistams. Raudonoji armija pil į8rius, aPie ^4 negali būt 
nai aprūpinama maistų ir dra i dviejų nuomonių, tada ir pa-
bužiais. Komunistai darbinin
kai taip pat visko gali gauti 
iš kooperativių krautuvių. 

Tokiu budu šiandie Rusijoj

ti sovietų valdžia pasijus įlin 
dusi kai katė į maišų. Prisieis 
tik maišų užrištu

Tos rūšies sau likimų pra
mato Maskvos komisarai. Nes

Laikraštis Le Droit iš Ot- 
dealių, savoji lietuviškoji vyriausybė mano|lawa (Kanada) paduoda įdo- 
uždaryti. Tikrai netikėta naujiena! mų aprašymų iš Maskvos.

Kol ateitininkai priėjo dabartinio savo {{aį0 Nicliolas Besseches Vie-Įgerai apsirengia ir sočiai pa- 
gyvavimo stovio, kad lietuviai katalikai stu- anos laikraščiui Neue Freie' valgo tik apie keturi milionai j kitų pasitikimų versmių 
dentai, susiorganizavę po ateitininkų vėliavo- presse apie ekonominį persi- • žmonių — apie 3 darbininkų 
mis, yrą, daugumoje, kad moksleivių skaičius iaužįmų sovietų Rusijoj. | komunistų ir apie 1 milionas 
mokyklose siekia 6,000, kad ateitininkai turi; Besseebeg pareiškia, kad kareivių. Kaip ilgai tie ir ki- 
savo Fondų, kuris reikalui esant juos matt") Rusijos gyventojus maistu ap-įti nebus alkani, sovietų val- 
riališkai sušelpia, kad jie turi savo namus, Į ^p^-, ypač' mįestuose, kas-'džiai nėra pavojaus, 
salę, \algyklų, leidžia laikiaščius ir t. t. kol karį darosį vis sunkiau. Šian- Ūkininkams išnauj
tokio stovio ateitininkų prieita, daug jų pa- die vigi kasdįen vartojami 
sidarbuota, daug nukentėta, daug smegenų; maigto produktai yra, paskirs. 
ateitininkų vadovams išdžiovinta, - ir da- tomi dalimig- paskirstytas ir 
bar vienu plunksnos brūkštelėjimu visa tai Įdrabužių pirkinias. Mėsos vi- 
sutrukdyti ir ateitininkus likviduoti būtų be sur yrft labai maža ir retai 
galo skaudu ir tiesiog netikėtina.

maistu šiandie Rusijoje yra 
! kam jos tenka gauti. Taippat Į laisva prekyba. Visa kitkų

tenka patirti, kad jie į užsie
nių bankas kiauja dideles pi
nigų sumas. Daugiausia Vo
kietijoj ir Anglijoj, kur jie y- 
ra pripažinti. Rusijos gyven-

. . . tojus kankina baisiausia ver--------------- įsnaujo leista ... . ,............... ..
, ... , , gija ir patys ateičiai apsidrauparduoti savo ūkių produk-ĮT. ;. , , 5m . dzia. Jie Kino, kad žmonių*tus. Tuos produktus nuo TO'i •i , , , . . , . . .mulkinimai ir teroras negalėsperka krautuvininkai ir par- .

i j x - m-i dgai gyvuoti,duoda žmonėms. Tik vienu ...
Akstinas,

Ateitininkų organizacijos uždarymas bū- ;,nažai ir pieno, vaistų, cigare- 
tų pavojingas patčiai valstybei ir vyriausybei. ių įr tabokos. Vaistinėse ga- 
Visų pirma sukeltų pačiuose ateitininkuose) į įnia gautį kiek reikia tik as-Įra uždrausta pigiau maistų 
didžiausią tokių valdžios darbu neapykantų. Įpįrįnos. Muilo retai kam gali-• parduoti, negu kooperatyvėse

Ateitininkų viešos organizacijos panaiki-!nia įsigyti. Duona taip pat sovietų krautuvėse. Brangiau,

valdžia turi savo žinyboje. Bet 
ir maisto krautuvininkams y-

NEGALI DEPORTUOTI.

aly gyvena apie 600 
;rusų. Jie yra svetimšaliai. 
• Valdžia jų negali deportuoti,

Šioj

nimas sugrūstų juos vėl į katakombas, kaip'paskirstoma žmonėms ir kol-;kiek tik nori, kad krautuvės ty‘ 1S Sahes lstre™tL. 
i__ ___ • ___ __ __ ._________ . . ........ ... . .1 Tai visa Daaiskėitai buvo prie rusų režimo. Prasidėtų tuomet 

ateitininkų šnipinėjimai, gaudymai, jų bau
kas yra užtektinai. 'negalėtų konkuruoti su koo-

Mėsos labai maža ir ilgus, peratyvais. Iš to ir yra dide

Tai visa paaiškėjo tomis 
dienomis, kada Darbo depar

Httffii 4 i*!*'-
E. Meyer, Jr., prez. Hoovc- 

rio paskirtas vyriausia galva 
federalio rezervo bordo.

dimai; o ar tai būtų sveika mūsų valstybei,'metus nebus, nes ūkininkai lė maisto brangenybė 
kur taika, glaudūs tėviški ir sūniški tarp vai- 'išskerdė savo galvijų didžiu-! 
dančių ir valdinių santykiai yra daugiau ne-'n,^ kad komunistai neatimtų.1

tamentas pradėjo darbuotis iš 
Amerikos į Europą grąžinti 

1928 metais sovietų valdžia Anastaziją Čaikovskų, kuri

dėjo darbr.o.'.i pra’ly-nti jai 
šioj šaly gyventi laikų ir pa
galiau susekta, kad Amerikos 
valdžia jos negali deportuoti, 
ji gali čia pasilikti taip ilgai, 
kiek tinkama. Lygiai valdžia 
negali deportuoti šimtų ru ų 
pabėgėlių, kurie po karo neva 
laikinai čia atvyko. Deportuo
ti negali dėlto, nes šie žmonės 
šiandie yra be tėvynės. Jie y- 
ira pabėgėliai. Jų tėvynę ir tė

gu pageidaujami. Juk ir dabar aukštose sfe-'joį gyvuliai normaliai bus pabkelb(' pragra"1^. * peD^®" Įsakosi „esaatl ardyto Rusi- vi§kes yra užgrobę
rose stovintieji žmonės atsimena tuos laikus * auginami tai ims kokius aš— 1US me us x. J^8 . pram® S’-jos caro Ni a ojaus du te ir,prje§ak šiuos visus pabėgėliusMintaujoje, Šiauliuose ir kitur, kur veikiu” “ T'

ųa, kas įvyks 1932 metais. Į vežta j Ameriką ir vienos nu-1slapti lietuvių gimnazistų būreliai, kuriems ir įkaičių, atatinkamų buvusiam. valdžift 
jie priklausydavo. Tuos laikus jie prisimena'1928 metų skaičiui. Tuo lai- -č* / '7 visur skelbia, i lįonierės globojama ir išlaiko

naminiai

mas jų yra aprūpintas tos Są
jungos pasais — liūdymais.

su didžiausiu entuziazmu ir smerkia rusų mo-:kotarpu Rusijoj įneša bus re- d.19?2,m?tU ^Xao1VKn.^r, raa‘

kyklų vadovybę, kad neleisdavo viešai tiems \enybė. Sovietų ^valdžia yra .V1S.°. . P , . , į Aple ypatinS4 jaun$ m°-
būreliams veikti. [užimta dideliu prekių išveži-1™°kl \,.Ča“*

Viešai veikdami būreliai nebūtų tiek blo-' mu, kad padengi įvežamas i ! panai ’ , ' metais plačiai bu\o lašyta nių aprūko į užsienius į
ga rusams padarę, kiek veikdami slaptai, kon Rusiją įvairias pramones ma- f . ? \'“Drauge” Būtent, kada bru-. svetimas šalis. Daug žmonių
spiratyviai yra padarę. Tat uždrausti viešų! šinerijas. f ; maĮsm. produktais drabu-[taliai bol§evikai wžudę Carų, pab6g0 i§ Rusijos kilus ten
ateitininku veikimą kuris vra mokvklu vado ' A < - Z1&1S kltonns reikaling°mis canenę ir vaikus, jauniausioji holševikų terorui.

. ų , mų, Y 7 9 < Kada sovietų raidžia pas- žmogaus gyvenam, prekėmis ęJ(r|tttg Anastazija buvus tik Tadfų teigi> ir į§kii0 kiaus-i.
kareivių jų nia,s> kas daryįį su taĮs pabė_vvbėo kontroliuojamas, būtų rizikingų^, daly- j kejf-,g nauj^ ekonominį nusis- ir daiktais. Tada nebūsią jauLuįeįsta> Vienas

kas valstybei ir jos vyriausybei labai nenau- jtatymų, krautuvus greitai ap- jokių pirkiniams ženklų.

Kada pasibaigė karas ir ka
da Europoje susiskaldę seno
sios valstybės, daugelis žmo-

dingas. Iš to tik pasidžiaugtų mūsų nepriklau'7 ° .. g I*'”“7<‘"'7.' " 7 - ;pagrobęs ir Paem?s i Austn''geliais. Santarvės valstybės
8 , , ^7 'tt' .tuštėjo ir šiandie yra apitus- Visi laukia tų gražiųjų ir m : eniručiu laikais buvo k 1 - * -i t w 1somos valstybės priešininkai, kurių, deja, y-1 7 r v - . ... - r n - • ±1U suiru<ių lamais duv o |bendrai su Amenkos j. Vals.

v ’ J J 5 tęs. Daugelis amonių net su laimingųjų dienų. Deja, jau'galima tas atlikti. Ddšiol dar
ra nemaža. _ /ženklais negali gauti pakan- šiandie laikraščiai iškelia1 neįrodyta, ar ta Čailtovslta y-

'asis ^ji vy nausy į a ei mn ų uzda-; kamai maigto arba drabužįu. gandų, kad programos vykini-Tra caro duktė. Sakoma, jos
pažiurę ų aip j prieš a a i ų az- pirmoje vietoje viskuom ap- mas nesiseka, kad į suvirš du protas iabaį apsįblausęs per-

i nycių Lietuvoje pradėtų žūtbūtinę kovų. Čia' - - - * r vrūpinami
sistatymų uždaryti ateitininkų organizaciją, taip lengvai negalės praeiti, kaip keno ma- sįonajaį 
Vadinasi, vienu plunksnos parėžimu manoma -noma. Konkordatas su Vatikanu garantuoja

komunistai profe- metu neatlikta pažangos. .'gyvenus tais visas baisybes.
Sovietų valdžia pastatyta Gana to, kad jai laikinojo

tybėmis pagaliau išsprendė ir 
sutarė leisti tiems pabėgė
liams apsigyventi ten, kur jie
ms būtų tinkamiausia — Eu
ropoje ar Amerikoje. Dauge
lis pabėgėlių apsigyveno į-

likviduoti ateitininkus.
Kas yra ateitininkai, tai visiems gerai ži

noma. Jų vardas aidi Lietuvos padangėj jau 
nuo 20 metų. Jie įsisteigė rusų priespaudos

katalikiškųjų akcijų Lietuvoje. 6 kasgi yra' Sovietrj Rusijoj šiandie ge- ant pramonės pagrindo. Tas apsigyvenimo laikas šioj šaly .vairiose Europos šalyse, ne-
ateitininkų organizacija? Gi viena iš tos ak- riausia klojasi kariuomenei ir pagrindas yra milionai dar- baigės, tad norėta jų grąžinti
cijos šakų. Paliesti ateitininkus, vadinasi, ar- ^dalies darbininkams komu- bininkų. Šiandie sovietai nori į Europą. Jos advokatai pra-
dyti katalikiškųjų akcijų. O čia būtų jau kon- .■,? .■i.ĮJir-. . , - ...-----------------------—

laikais. Įsisteigė ir veikė slapčia, kol Nepri- ' kordato laužymas. Ateitininkai yra tiesiogi- nimas turi būti tikybinis, kad katalikų jau- 1 nizacijos yra dalis katalikų akcijos, esančios
klausomos Lietuvos susilaukė. Jie patys tų : niai Episkopato žinioje. Vyskupai, savo au- nimas turi dėtis į savas katalikiškas organi 

toritetu ligi šiol globoję ateitininkus, nesutiks zacijas, kad dvasiškija turi laikyti darbų 
su jų uždarymu, nes ne vėjams vyskupai sa katalikų jaunimo organizacijose, kaip antai: 
vo konferencijoje 1928 m. kovo mėn. 27, 28 ir Pavasarininkuose, Ateitininkuose, savo pas- 
29 d. yra pasakę: jaunimo švietimas ir dori- toracijos dalimi, kad katalikų jaunimo orga-

Nepriklausomybę ir laisvę iškovojo.
Ateitininkai yra ištikimiausi Nepriklau

somos Lietuvos sūnūs. Ištikimiausi dėl to, 
kad jie Tėvynės meilę remia Dievu.

mažas gi skaičius persikėlė ir 
į Ameriką. Tie visi žmonės 
visas laikas yra T. Sąjungos 
globoje. Amerika yra sutikusi 
jų nekliudyti ir turi laikytis 
savo žodžio.

Tokiu budu šioj šaly vra ap

Episkopato žinioje.
Ateitininkų uždarymas garsių Vytauto ir 

šv. Augustino asmenybių jubiliejaus metais 
būtų tiesiog nusidėjimas tų metų vienybės,)saugota šimtai svetimšalių: 
džiaugsmo, entuziazmo dvasiai.” 'rusų, graikų, armėnų ir kitų.

NE ŽEMĖS VIEŠNIOS,
Stasius Būdavus..

1 -'
s 1 APYSAKA.

(Pabaiga)

Dar gerokai prieš vakarų Angelė iš
sivirė vakarienę ir skubiai atliko namų 
apyvokų. Saulei palinkus į žemę, ji susi
ieškojo Juozeli, pavalgydino jį, užrakino 
namus ir kartu nusiskubino ganyklon. 
Juozelį paliko piemenaitei ir pati rugie
nų pakraščiais skrido dvaran. Ten buvo 
ilgai, ilgai... — N. vienuolyno seselė su 
Augele kalbėjosi iki pat saulės laidos...

Prieš vakarų parvažiavo Antanas. 
Pats atsirakino trobų ir pavalgęs kažkur 
atgal išlėkė...

Saulei lendant už pušyno iš dvaro 
kiemo išbėgo Angelė. Gyvai išbėgo — 

^veidas dega nežemišku linksmumu ir ji 
viena pati sau šypsos... Širdelėj dar di
desnis laimėjimas gimsta. Tik .traukia, 
traukia į save rugpiučio kvapus ir nulei

dusi galvų skuba ganyklon... Vienuoly
no seselė, kurių ji šiandien bažnyčioje 
matė, su Angele buvo begalo meili. Ne
moka Angelė apsakyti kaip meili... Ji ne
žino kaip už tai seselei atsidėkoti... Ir 
daug daug jai ji papasakojo...'

Dvaro virtuvėj ji sužinojo kitokių 
naujienų... Labai keistu ir Angelės lauk
tų naujienų... Apie Antanų... Antąnėlis jau 
senai lankosi dvaro kumietyne. Pas Kuo
džius. Jis myli jų Zosę. Pati Zosė apie 
tai jau visoms mergaitėms išsipasakojo, 
Pasigyrė, kad Antanų nuo Angelės pa
viliojusi ir jai nebeatiduosianti...

Angelės nenuliūdino ta naujiena. Tik 
širdelė stipriai pyktelėjo... Kodėl Antanė
lis jų, tokių jam ištikimų, taip biauriai 
apgaudinėja... Ji ir pati tai pirmiau ma
tė...

Kaip tamsas debesėlis praėjo ta ži
nia. Bet ji vėl greit nusiramina. Išvidaus 
jau kitos liepsnos jųdegino ir stiprino. 
Stipriai ir nepaliaujamai degino... Sutirpo 
tas pirmykštis rūkus ir nauji, nepabaigia
mi šviesuliai pradėjo lietų.,.

Su degančia šypsena ji skrenda ga

nyklon. Pasiima glėbin Juozelį ir dar 
linksmesnė, tarsi kažkokių paslaptį suži
nojusi, skuba į viensėdį... Visu keliu kal
bina Juozelį ir įvairius juokus jam pa
sakoja... Linksmas ir Juozelis...

Parėjusi šį tų tvarko, į vienų Vietelę 
rankioja. Lyg bėgti kur norėdama. Išniū
niuoja keletu dainelių ir tas pačias iš nau 
jo kartoja. Sutemus užmigdo Juozelį ir il
gai meldžias. Šį vakarų jos malda begalo 
karšta... Pakilę jausmai upeliais liejasi... 
Galo nesimato. Ilgai meldžiasi Angelė..

Paskui nurimsta. Ji ilgas valandas 
sėdi prie lango. Kažką gilų mąsto ir An- 
tuno laukia. Miegus nesiprašo — toli nuo 
jos...

Antanas sugrįžo tik po vidurnakčio. 
Vos pradėjus šviesti. Angelės nekalbina. 
Ji siūlo jam valgyti. Jis niurna kažką... 
Bet ji nenusimena. Mielai, mielai jį šne
kina. Dabar jai jau visai ne be galvoj jo 
melai, apgaudinėjimai... Tačiau jis vis 
toks pat —1 niūrūs ir nekalbus... Ji links
ma.,.

Kitų rytų jie kažką trumpai ir aštriai 
pakalba. Paskui Angelė atsisveikina, pasi

ima Juozelį ir keliais ryšuliais nešina iš
eina pas Audeklus... Ten būna visų dienų.. 
Pavakary pats Audekis atvažiuoja į vien
sėdį... Antanas kažko prašo savo uošvio.. 
Labai prašo... Senis purto galvų ir, ma
tyt, nesutinka... Pasiima Angelės dėžę ir 
grįžta į kaimų...

Būdama pas Audeklus, Angelė nuo
lat bėgdavo į dvarų ir kalbėdavos su vie
nuolyno sesele. Su Antanu labai retai su
geldavo. Bet ir vengė jo žvilgsnių... Jis 
dabar jau atvirai pradėjo draugautis su 
Zose Kuodyte... Žmones pilna burna ėmė 
kalbėti, kad jis vesiąs Zosę. Angelė nero
dė jokio susirūpinimo. Kitų šalių šviesos 
jų šildė. Ji buvo toe žemės viešnia; kaip 
ir jos draugė Anelė Jaugclienė...

Juozelis, Angelės globojamas, gyveno 
pas savo senelius. Tėvo, kažkodėl, jis be
veik visai nesiilgėjo. Ir Antanas jį labai 
retai teatlankydavo....

nelioi Audeklai apie tai dažnai prisimin
davo...

Juozelis pasiliko vienas. Keistas il
gesys įkrito jo širdelėm Jis pasidarė dar 
labiau nešnekus. Jo akelėse glūdėjo kaž
koks nesuprantamas liūdesys ir susimąs
tymas. Matyt ta vienuma ir .Angelės nete
kimas giliai siekdavo jo širdelę... Jis nus
linkdavo kur nors kertelėn ir tyliai tyliai 

Į verkdavo... Be balso... Prieidavo senutė 
Audekienė ir jį klausinėdavo... Jis tik im- 

' davo kukčioti ir nieko neatsakydavo... Ta
da senutė Juozelį paguldydavo lovelėn ir 
jis su ašarom akutėse užmigdavo... Jis bai 

' šiai ilgėjosi savo antrosios motinos — A11- 
gėlės...

Po Kalėdų Angelė apleido Audeklus 
ir dvi dieni apsigyveno dvare. Paskui, ne
jučiomis, kažkur išvažiavo su senuoju 
dvarininku. Niekas Bežinojo kur. Tik se-

Tuo laiku K. miesto vienuolynas pri
ėmė naujokę — Angelę Daugerytę. Ji ten 
atlikinėjo paprastus darbus. Praėjo me
tai ir Angelė padarė pirmuosius apžadus.. 
Ji užsivilko juodų rūbų, ant galvos užsi
dėjo taunsų gobtuvų ir pailgu kryžiumi 
viršuj... Prie šono — ilgas rožančius su 
pasidabruotu ir nemažu kryželiu...

• Ji- gavo paujų vardų — Agnietę...



Trečiadienis, Engs. 24, 1930 DRAUGAS B

Teisiu Skyrius Prašau Į Mano Kampelį
----------------- Rašo prof. Kampininkas.—-------------

‘'Inos savo skūros (vėžiai kaip įbaltymo. Paskui į vidų įpilti 
ir visi sliužiai — gyvatės ir (spirito ir, skylutes vašku už-

Rašo Adv. JOHN B. BORDEN 
2151 W. 22 St. Tel. Roosevelt 9090

KORPORACIJOS ARBA BEN, įėjęs pretenzijų prie dvasiško
DROVĖS ŠĖRININKO AT

SAKOMYBĖ UŽ NEPILNAI 
UŽMOKĖTUS SĖRUS.

j

rūbo, bet, delei susidėjusių ap
linkybių ir stokos “pamietli-
vuino
ino.

”, neatsiekė savo troški-

PROF. KAMPININKO 
RADIO.

i koks visoje neprik. Lietuvoje,' 
Ibe Klaipėdos Krašto. į j

k. kasmet maino savo skū- 
ras) lieka baltas, kaip snie
gas.

Sis -tas, kų tik dabar sužino
jau.

Kad dažnai žaibas du kartu 
trenkia į tų pačių, vietų.

Kad iš vienos musių poros 
per penkis vasaros mėnesius 
prisiveisia 4,000,000,000,- 
000,000,000 (keturi kvintalijo- 
rfai) musių.

“ Kitam dirbdamas žmogus 
niekad nepraturtėsi, nepralob- 
si,” kalbėjo Ksaveras Pyra-

“Aš, mano mielas drauge,
Leonai Skūpinske, esu, netik 
vienas iš pašauktųjų, bet ir 

gjitis savo senam draugui Leo i vienas iš išrinktųjų — kepti 
nui Skūpinskui, kurio namuo- j žmonėms ‘duonų mūsų visų 
se jis viešėjo vieno sekmadie-1 dienų ’, — gardžių, sotinančių, 
nio popiety. skalsių ir sveikatų priduodan-

“Kaip tai nebūtų, gerkim čių,” kalbėjo iš reto su pasi- 
dar po vienų”, tarė Skūpins-^idžiavimu Ksaveras Pyragai-
kas, pasiturintis senbernis, tis, tuomi norėdamas savo j Kad Šv. Patriko katalikų 
kuris savo uždirbtus dolerius Raibai priduoti įtikinančio to- katedra, New Yorke, yra gra-'^orn 
mokėjo geriau ganyti negu no ir užakcentuoti savo opti-
puskapis žvalgių piemenų sa-įmizmų.
vo bandų. Tiesa, jis jų ir tu-* “Tiesa, — nebandysi, ne

pelnysi,” kalbėjo Skūpinskas, 
siekdamas ilgakaklės, kurioje 
dar buvo mažne trečdalis ku-

Kad lietuviai ir-gi turi kla-’ Kad nuo įvedimo probišino 
sikų: Duonelaitis, Valančius,!J- A. Valstybėse iki šiam lai-,trys Amerikos lietuvių — ka- 
Beranauskas, Mickevičius. J kui 1,300 žmonių užmušta ir^alikų muro bažnyčios, būtent 

600,000 buvo suareštuota užiMabanoy City, Baltimore ir 
peržengimų to “akto”.Kad Londone kaikurios gat 

vės yra padengos storu gu
mos (roberio) sluoksniu.

Kad iš 1,000 
drai imant vienas būna kai 
riarankis.

Kad lietuvių literatūroj ži
nomas rašytojas vokietis Sau- 

žmonių ben- erveįnas> autorius dainos 
“Lietuviais mes esame gi
mę”, mokėjo 53 kalbas.

rejo.
“Medžiaginę laimę, prie ku 

rios, paprastai, yra prikergti 
ir kiti šio pasaulio asmeniniai j km-j^inio ‘eliksyro’, turinčio 
patenkinimai, galima atsiekti' iškalbinugumo ir drųsos ypa- 
tik pramone, prekyba, tiesiog tybes. “Niekad nesu rizikavęs 
sakant, — bizniu,” toliau nei vieno dolerio, bet tau, 
kalbėjo Pyragaitis, kuris buvo Ksaverai, kaipo geram drau- 
vienas iš dvidešimties išve-
žiotojų didelėj duonos kepy
kloj.

“Klausau, klausau”, prita
rė Skūpinskas, trečiu kartu 
pripildamas Pyragaičio čer- 
kutę kvėpavimų užimančia na- 
minėle.

Kad New Yorke ant “Cus- 
House” penkto floro 

žiausia bažnyčia visoj Ameri- fasajos, tarpe dvylikos statu- 
Jlų, yra karalienės Izabelės — 

valstybė, kuri1 katalikės statula, kuri repre-Kad Illinois 
yra maž daug tokio didumo 
kaip Lietuva^ turi 29 univer
sitetus. (Lietuva tik 1).

Kad vienam Kaune yra veik 
toks pats telefonų skaičius,

Prarieksiu sidabriniu pei- 
gui, pagelbėsiu, parizikuosiu. į jįu^ įaj laimę ir pasisekimų
Žūt būt, pelnysiu, žudysiu, 
neprapulsiu, — ne pati, ne

atvestu naujai įstaigai. 
“Ksaverai, tikėk man,’

zentuoja Ispanijų.

lipdžius, tris ar keturias mi- 
nutas kiaušinis smarkiai plak 
ti. Kai nustos ūžęs, kiaušinis 
bus kietai išviręs.

Kad Kinijoj skambinamos
gitaros, Ilavajuj dažnai gir- Kad pirmutiniam, spaudų 
dimos ukulelės ir pietinėse atgavus, “Lietuvių Laikraš- 
valstybėse ausį draskantieji ty”, kurį A. Smilga pradėjo 
bandžio yra daugiausia iš- leisti Peterburge, lapkr. 1 u., 
dirbami Illinois valstybėj. Į1904 m., ilgo ir begalo įdo-

-------  įmaus feljetono V Pasakos ne
Kad 35 m. atgal buvo tik įpasakos”, ėjusio veik ištisus į

Philadelphia. Mahanojaus baž 
nyčių statė patys parapijonai, 
o kitos dvi buvo pirktos.

Kad Washingtone, D. C., 
Simsonian institute (muzie
juj) randasi ir dabartinės 
Neprik. Lietuvos monetų —

KALIFORNIJOS VYNUO
GĖS JAU ČIA.

Geresnės ir pigesnės negu 
pirmiau.

Mr. Jay H. Twitehell, at- 
stovasn uo California Grape 
Control Boardo, kalbėjosi su 
svetimtaučių laikraščių atsto
vais. Jisai pareiškė, kad šie
met vynuogės užderėjo labai 
gerai ir visos geros rūšies. 
Toks užderėjimas atsitiko dėl 

i palankaus oro. Šiemet dėl to-
, . kio palankaus oro šiemet vyn-metus autorium yra kun. A. 1¥y. . .„ ,, .. ir , uogės aukščiau net dviem sa-Bublys, marijonas, Kenoslia, Ir . ,ivaitėm nnnoko.Wis. lietuvių klebonas. , ,T * . , .Vynuogių kainos šiemet yra

Atydžiai skaitykite biznie
rių garsinamus bargenus 
ir įvairius išpardavimus.

Remkite tuos biznierius ii 
profesionalus, kurie garsi-

metalinių pinigų. (Tame pa-«;nasi dienraštyje “Drauge.”
sidarbavo žymiausias lietuvių { ;---- x;..g—g-tm-v-■ w ==

numizmatikas Dr. Račkus).

Kad pietinėj Utali valsty
bėj yra pačios gamtos padirb
tas tiltas, kuris turi 90 pėdų, 
aukščio ir 200 pėdų ilgio. Apa-! 
čioj nėra jokios upės.

Kad be ugnies galima kiau
šinį išvirti šiuo būdu: kiauši
nio lukštų įmušti keliose vie
tose, kad truputį nutekėtų

Kad vėžys, išsinėręs iš se-

prieinamos.
Californijos vynuogių jau 

pristatyta net ir į tolimas ry
tines valstijas.

Reikia atsiminti, kad vyn
uogių sulčių sunktis namų 
vartojimu yra valia. Valdžia 
į tai nesikiša.

lumbia

SKINITCHIHG ENDS
tvfcen aootMng Žemo to uaadl

Right from the first toucb, antiseptic. 
healing Žemo takes the itching 
misery out of mosąuito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itching, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, >1.00.

J. BUTĖNAS

NEPAMIRŠKITE

ŠIANDIEN
* •

Jono Butėno
KONCERTAS

Lietuvių Auditorijoj
3133 South Halsted Street

Pradžia 8 vai. vakare
,Butėno dainos yra labai gražios. Dabar yra jums vie

nintelė proga išgirsti jį ypatiškai dainuojant.

Vėliausi J. Butėno Rekordai, kurie yra įdainuoti 
Columbijoj: Jfi

16118F Močiutė širdelė ir Ispanė (La Spangola)
E7025 Noriu Miego ir Plaukė Žąselė.
16009F Oi Mergele ir Stasys

Aš Mergytė ir Nesigraudink Mergužėlę 
Pamylėjau Vakar ir Išsigėriau ArielBytės 
Kur Bakūžė Samanota ir Vilniaus lilnel
Leiskit j Tėvynę ir Litai (Lietuvos pinigai |
Aš Išėjiu J Girelę ir Vai Varge, Valgė 
Kada Noriu Verkiu ir Ant Ežerėlio 
Lakštingalėlė ir Aguonėlė'
O kai aš pas močiutę ouvau ir Eina Ot.
Mes Bfe Vilniau Nenurimsim ir Girtuoklio

vaikai; vienui vienas, nekal- kalbėjo Pyragaitis uždėjęs 
savo dešinę rankų ant Skū- 
pinsko kairiojo peties. “Pir
mas, iš geriausių miltų, kepa
las, rėčkos didumo, specialiai 
naujam pečiuje iškeptas, tai 
tau, su rūtų vainiku viduryje 
įsodintu, atvaizduojant tavo 

gyvenimų, ol-

tas bernelis. Dirbu, taupinu, 
rūpinuos, mirsiu, — viskas pa 
liks Dievas žino kam; — taip, 

I tai nors žinosiu, kad savo
Jeigu turėčiau nors kiek draugui pagelbėjau. Turiu l>an

daugiau kapitalo, tai bema ke virš tūkstančio pinigais
tant uždėčiau kepyklų, — ne ir keletu morgičių — vienas

bet didelę, modemiš- 
kalbėjo Pyragaitis, lai

dydamas rankoj stiklelį “drų
sos” lašų. “Duonų kepčiau 
tokių, kad juo daugiau žmonės 
valgytų, tuo labiau norėtų — 
pavaduotų mėsų ir bulves. Ir 
kas tokios duonos nepirktų T 
Gaspadinės išgaudytų kai žą
sys grūdus. Išvežiočiau savo

jų, ant dviejų tūkstančių do
lerių, baigsis už metų, gausiu 
pinigus. Trejetų tūkstančių 
gedėčiau duoti kad ir tuojau, 
o kitus du, morgičiui išsibai
gus.”

“Ah, tiesų sakei, kad daug 
pašauktų, bet mažai išrink
tų,” urnai prakalbėjo Pyragai 
tis. “Ot, toji patarlė kaip tik

[duonų po visas mieste maisto atatinka tavo nuoširdumui;—
sankrovas, išplėtočiau biznį, 
ir, netik pats likčiau turtin
gu, bet duočiau didelį pelnų 
tiems, kurie prisidėtų kapita
le

turiu daug draugų, bet tik 
vienų tokį kaip tu, kurį galiu 
vadinti tikru, ištikimu draugu 
— už tikrų brolį brangesnį.”

Toks Pyragaičio išsireiški
mas palietė jautrių Skūpins- 
ko širdies stygų, jo išdidumų, 

sumaniais, 
Pyragaitis

“Kiek tam pinigų reikėtų 
ir kaip tų būtų galima įvyk- 
lintif” užklausė Skūpinskas, į ant kurios, savo 
enkdamas bonkų prie Pyra- švelniais žodžiais 
raičio ištuštinto stiklelio. ■ gabiai grojo — savo naudai.
“Sutverčiau korporacijų,' “Ilgai nelauk, eik ir da- 

irba, kaip mūsų inteligentai ryk, aš padėsiu,” tarė Skū- 
adina, bendrovę. Iš pradžių, Ipinskds. “Bet, atmink, Ksave- 

iakysim su kapitalu, dvide- rai, pirmas kepalas rugienės,
imts penkių tūkstančių dole- 
ių”, optimistiškai kalbėjo 
■yragaitis. “Žinoma, kol kas, 
etų reikėtų nuomuoti, o vi

lus reikalingus prirengimus 
irkti ant iŠmokesčių, nes dau 

mn taip šiandien daro. Lai- 
ui bėgant, pats biznis ap- 
okėtų visas skolas, o tada iš 

o pelno pastatyčiau nuo- 
avų namų, padidinčiau ke- 
yklų, biznį išplėtočiau, o pi- 
igų, tai būtų kaip šieno. Ot, 
ada, tai bent būtų gyveni- 
las; bet, dabar, vis tik skur- 
k, vergauk kitam už ta mon- 
ų algų. Yra sakoma — ne-
andysi, nepelnysi.
“Daug pašauktų, bet mažai 
rinktų, visiems pavyksta biz 
yje”, atsakė Skūpinskas, 
uris savo jaunatvėje yra tū

tos ‘gardžios, sotinančios skal 
sios, sveikatų priduodančios 
duonos* — tai man, supranti?

“cnatlivų” 
raiti”

“Be juoko, kaslink “cnatli- 
vumo”, tai da tikčiau į kuni
gus, tik nelaimė kad jau per
daug metų ant kupros sukrau
ta — per senas, kalbėjo Skū
pinskas, ramindamas save pra 
eities prisiminimais. Bet, ant
ra vertus, kam čia kalbėti apie 
vandenį patiltėj prabėgusį: 
kas praėjo, tai praėjo, nebe
grįš.”

“Žinoma;, kad taip,” pritarė 
Pyragaitis. “Kam tau apie tai 
ir svajoti; jog pinigų turi 
ganėtinai, gali gyventi be jo
kio rūpesčio, o kada mano ke
pykla išbujos, tai gausi stam
bių dividendų. Štai, sudurkim 
stiklelius, delei didesnio sus
tiprinimo draugiškų ryšių!”

Suskambėjo stikleliai, o juo 
se buvęs skystimėlis nusriove- 
no į draugų pilvus, pakelyje 
(irėkindamas nuo kalbos išdžio 
vintas jų gerkles.

(Rytoj bus daugiau)

TUBBY
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SėiHAT HAPPetfED

Daktaro 3 Taisyklės
Pagelba Viduriams
Koks smagumas, kai viduriai 

veikia kaip laikrodis kasdien! 
Tas lengva, jei prisilaikysi Šių tri
jų taisyklių garsaus seno dakta
ro:

1. Išgerk dideli vandens stiklų 
prieš pusryčius ir keletą, per die
ną.

2. Pasimankštyk lauke be per- 
didelio nusivarglnlmo.

3*. Bandyk Išeiti lauk lygiai 
toj pat valandoj kasdle.

Retkarčiais kiekvieno viduriai 
reikalauja pagelbos. Tąsyk reik 
imti Dr. Caldwell's Syrup Pepsin. 
Tas Jums pilnai išvalys ir tas 
nenusilpnina Juąų vidurių ir ne- 
praskledžia jų. Tas daktaro re
ceptas yra šviežias, liuosuojantis, 
tyras pepsinas ir kiti daiktai, ku
rie nei valkui nepakenkia. Bet 
kaip jis paakstlna sutingusius vi
durius, kaip jums po išvalymo vi
durių nuo nuodlngių medžiagų pa 
sidarys smagu.

' Nuvalyk ta savo apsivėlusi lie
žuvi, atšviežink kvapą ir pašalink 
tuos aitrius galvos skaudėjimus. 
Truputis Sy.rup Pepsin paliuosuos 
jūsų vidurius nuo pašalinių me
džiagų, kurios užkemša sistemą. 
Po to jus geriau valgysite, ge
riau miegosite ir geriau jausitės.

Jums patiks Dr. Caldwell’s Sy
rup Pepsin. Jus džiaugsitės, kai 
jis velkg jūsų viduriuose. Dideli 
buteliai — visose aptiekose.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thl* 1a a Pamoua Vlvanl Sėt and In- 
eludea fac* p»wder, $1.00; Rouge, 75c. 
Tįsau* Cream 51.00, Depllatory 51.00. 
Tadai Aatrlngent 51.75. Bath Salt 1.00, 
Tollet Wat*r 51.25. Perfume 52.75, Brll- 
llantlne 75c. Skin Whltener 75c. Totai 
Valu* 512.00 Spectal prlce, 5107 for all 
ten pleces to lntroduc* thls liną.

Vardas .....................................
Adresas ...!...........................
Siunčiame per paštą COD

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkintas.

Bes Van 58O-5th Avenue, New York

Got
o COLD?

At the first sign of a 
cold or sore throot, 
gargia with full 
strength Listerine. 
These ailments are 
caused by gerins, 
and Listerine kilis 
germs in 15 seconds.

Da. W. B. Calowell’$

SYRUP PEPSIN
A Doctor's Family Laxativc

LISTERINE
KILI* OIRMS IN 

II SECONDS

Buf Daisies Never TelL
\

OW,OH,OH. 
8OOO00.

I JUST FOUC0 
OUT GOD DOšiT

VOUS'.ADOKMS,
SODE HE OOE^.
HE LOUES ALL
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-THEV AQt HlS
. ATKELS
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ČADE FDD ME. 
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13016F 
16114F 
16012F 
16016F 
16023F 
16037F 
16038F 
16040F 
16041F 
16044F Kalinio Daina. Ir Mano Gimtinė

Budriko Radio Orkestras;
16173 Čigonai Ir Vakar Vakarė?! * ' 
16177 Mano Polka ir Našlio Polka 
16172 Lietuvos Kareivių ir Einik Polka 
16176 Atsimeni tą Dieną ir Muzikantai

Siunčiame į kitus miestus

jos. r.

<OOu)z DOhiME, 
U1HAT E.UE.C2. 
HADE ^OU 
THU0K THAT?
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1

nuo rubei 
Daina

Ine.

3417 S. HALSTED ST.
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LIETUVIAI AMERIKOJE

WAUKEGAN, ILL.
Ii Iv. Baltramiejaus parapijos 

istorijos.
Waukegano šv. Baltramie

jaus lietuvių parapija yra 
viena iš seniausių parapijų 
Illinois valstybėje. Pfadžioje 
buvo nedidelė, gi dabar turi 
jau 325 šeimynas, kurios prie 
jos priklauso. Daug čia kuni
gų darbavosi jos tvarkyme, 
ypatingai-gi pasižymėjo du: 
dabartinis Bridgeporto par. 
klebonas Monsign. M. L. Kru
šas ir dabartinis Waukegano 
klebonas kun. J. Klioris.

Mons. M. Krušui atvykus į 
AVaukegano parapijų, rado jų 
mažoje betvarkėje. Pasirinkęs 
sau gerus padėjėjus, kaipo' 
Bažnyčios Komitetų, uoliai 
stojo į darbų. Greitu laiku' 
kun. Krušui pavyko jų su
tvarkyti, patraukiant prie 
tos parapijos iškrykusius pa
rapijiečius. Parapija neturėjo 
mokyklos. Praloto rūpesniu, 
stojosi puiki mūrinė mokykla.

Buvo pakrikę finansai — pa 
sisekė ir juos sutvarkyti. Gai
la tik, kad kun. pralotas ne
ilgai Waukegane tebuvo, nes 
vos 4 metus.

Po praloto M. Krušo 5 me
tus buvo klebonu kun. K. Zai
kauskas, kelis mėnesius kun. 
Meškauskas ir apie pusę metų 
kun. P. Bučys. Po kun. P. Bu
čio J. E. vyskupo buvo pasių
stas i Waukeganų taip pat

nemažiau darbštus ir parapi
jos reikaluose rūpestingas kun 
J. Klioris, kuris jau 12 metų 
kaip Waukegane klebonauja.

Pačioje klebonavimo pra
džioje kun. J. Kliorio pirmas 
rūpestis buvo — sumažinti 
parapijos skolų, kuri tuomet 
siekė virš $30,000. Per tuos 
12 metų su duosnių parapijie
čių pagalba sumažino skolų 
iki $9,000, kartu apmokėda
mas ir visus nuošimčius. Be 
to, sumokėjo $5,000 už patai
symų gatvės, apie $5,000 už 
pataisymų bažnyčios ir moky
klos ir už $2,200 nnpirko 
parapijos reikalams prie mo
kios ir už $2,200 nupirko 
žmones prie parapijos, trauk
damas prie jos tuos, kurie bu
vo atsitraukę ar dar nepriklau 
sė.

Rūpinosi palaikymu parapi
jinės mokyklos, kurių šian
dien gražiai veda Seserys Ka 
zimerietės. Taip pat visu rū
pestingumu stengiasi palaiky
ti ir paremti kuomi galėda
mas parapijines draugijas, 
kurių yra 5, kaip tai: Šv. Bal
tramiejaus, Šv. Juozapo, šv. 
Antano, šv. Onos ir mergaičių 
Nekalto Prasidėjimo. Moterų 
šv. 'Onos draugija jo paties 
sutverta. Tos draugijos turi 
savo Aucjitorium, kur daro 
susirinkimus, vakarus, šokius, 
balius, piknikus etc., kas toms 
pačioms draugijoms duoda n • 
mažai pelno.

i Kun. J. Klioris, turėdamas

timus ir skaldo bendras jė
gas. Toks darbas, kiek girdėti, 
yra varomas žmonių, kurie 
arba visai prie parapijos ne
priklauso, arba, jei ir priklau
so, tai jiems parapijos reika
lai visai mažai terūpi.

Todėl geriems katalikams 
parapijiečiams nevertėtų jų 
klausyti, bet eiti yisiems ran
ka į rankų su vietos klebonu 
kun. J. Klioriu, kurs tik vien

A. I A
LEONAS RAMANAUSKIS

Mirė rugsėjo 21 d., 1930 m., 6:30 vai. vak. 7 metų am
žiaus. A. a. Leonas gimė Spalio 22 d., 1922 Chicago, 
III. Lankė Nekalto Prasidėjimo Panelės Šv. parapijos 
mokyklų. Paliko dideliame nuliūdime motinu Onų po 
tėvais Žvirblaitė, tėvų Antanų, brolį Benediktų, pus
brolį Silvestrų Beinorį, 2 cioces, Emilijų Beinorienę 
ir Kazimierų Deringienę, 4 pusbrolius, 2 'pusseseres 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4353 So. Fairfield Avė. Laido
tuvės įvyks'ketverge, rugsėjo 25 d., iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo Panelės Šv. baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus- 
ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Tėvai, Brolis, Pusbrolis, Pusbroliai, Pus
seserės ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborius Eudeikis. Te
lefonas Yards 1741.

didelę įtekmę miesto adminis
tracijoje ir jei tarp liet. Au
ditorijos valdybos ir miesto 

'majorato kildavo kokių nors 
nesusipratimų, visuomet už
tardavo ir todėl tokie nesusi- 

> pratimai lengvai būdavo lik- 
! viduojami.

Todėl garbė už tai kun. J.
^Klioriui, kurs pats būdamas 
karštu lietuviu patriotu, taip 

! uoliai rūpinosi ir rūpinasi ne 
tik dvasiniais, bet ir medžia'- 
giniais savo tautiečių reika
lais. Beto, dar vienas faktas 
(reikia pažymėti, tas būtent,
'kad kun. J. Klioris, būdamas l
labai geros širdies, įvairiuose 
reikaluose padeda ir atski
riems asmenims. Teko sužino
ti, kiek daug įvairiems asme
nims yra suteikęs visokios 
pagalbos. Pav., paprašys kas 
nuvežti jį prie daktarų — 
specialistų ar klinikų į tolimes 
nius miestus, mielu noru tai 
padaro. Girdėjau, kad tokių 
atsitikimų buvo keletas. Rei
kalinga išgauti neturtingiems 
vaikams vieta į tam tikras 
prieglaudas, kun. J. Klioris 
visiems išrūpina. Čia pasireiš
kia kun. J. Kliorio labdary
bės darbas.

Šiais metais parapijiečiai 
yra nutarę statyti naujų kle-1 
bonijų. Kun. J. Kliorio rūpes
niu tapo pagaminti tokios kle
bonijos planai, gauta paskola 
ir klebonija jau baigiama sta
tyti.

Prapijiečiai klebonijos sta
tymo reikalams yra užsidėję 

; atatinkamų mokestį, bet, kaip 
girdėti, to mokesčio nėra ga
limybės taip staigiai surink
ti, nes viena — esant bedar
bei žmones neturi pinigų, gi
antra — esu atsiradę, kaip M -usefui Information”. Rašyk j
paprastai tai visur esti, vie-i^he ~hllL‘pslr cį' -?70 yar,lckr,v' . ’ ! New York. N. Y. Bus pasiųsta DY-
nas — kitas agitatorius kurie kai.
, , „ , . Pirkdamas žiūrėk, kad šautumkursto žmones neduoti klebo- tikrą Phillips Muk of Masncsia. 
nijos statymui visai pinigų., °aktarai prašinėjo per so me-
Vieni tų agitatorių klausoj Miik °f Magncaia buvo s. v. Re- 
...... . .. I glstruotas Vaizbos Ženklas The Chas.
kiti 1S jų juokiasi ir tas daro H. Phillips Chemical Kompanijos Ir 
parapijiečių tarpe mesusipra- > M™“*-1" »• »»"

klausytojams p. Jono Butėno galėtų toliau tęsti pro gramu ■
dainavimas. Ne tik lietuvių 
dainininkų tarpę, bet ir tarpe, 
svetimtaučių ne daug tokių 
dainininkų tesiranda kaip Lie 
tuvos Valstybinės Operos ar
tistas baritonas Jonas Butė
nas.

Taipgi gerai dainavo p-lė 
Gricaitė, soprano ir Vaidylos

ir kitais metais apvaikščioti 
jau dviejų metų sukaktuves.

Radijukas.

PILNAS EGZAMINAS 

10.00 TIKTAI 15.00

METINĖS SUKAKTUVĖS

A.
JUOZAPAS GERIĄS

Mirė rugsėjo 25, 1929, o po gedulingų pamaldų Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Šv. par. bažnyčioj palaido
tas Šv. Kazimiero kapinėse rugsėjo 28.

Atmintinės šv. Mišios už a. a. Juozapo sielų įvyks 
ketverge, rugsėjo 25 d. Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. par. bažnyčioj, 8 vai. ryte.

Visi a. a. Juozapo giminės, draugai, pažįstami ir 
kaimynai maloniai prašomi atsilankyti į tas pamal
das ir pasimelsti už velionies sielų.

Nuliudusi:
GĖRCŲ ŠEIMYNA.

ipgeiėnirji 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pea 

tikra epeotalletų, ne pae koki uepa- 
Tikras epeciaiutsa arba pro- 

DEGINAMI LENKŲ D VA- teaprluz, neklaus jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lšegaaminavlmo. Jus sutau
pysit laika Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums del
ta. kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, surėdymui žmogaus kenksmin
gumų.

liūno Radio — Bcope — Raggl.

RŲ TROBESIAI GALICIJOJ

VARSA V A, rūgs. 24. — 
Praneša, kad Galicijos ,(Malo- 
polskos) mieste Lvove suspro- 

choras, pono Saurio vedamas, (gusios rusinu kolegijoj sukrau 
o smagi Budriko radio orkes-1 tos bombos. Būtas apnalkin-

gero parapijai trokšta ir josjtra versti vertė visus šokti. O j tas.
naudai su pasišventimu dar-j P- Budrikui, už tokius gerus - Galicijoj nežinomi piktada-
buojasi.

Ten buvęs.

BUDRIKO VALANDA.

Jau buvo laikrašty minėta, 
kad rugsėjo 20 d. Budriko 
krautuvė rengia speciali radio 
programų, paminėjimui meti
nių sukaktuvių kaip tie pro
gramai yra duodami. Ir tie
sa, p. Budrikas surengė vie
nų iš gražiausių programų. 
Didžiausio malonumo teikė

Kuomet Vaikas 
Karščiuoja,

Piktas, Nesveikas

i radio programus, linkėtina 
geriausio ir didžiausio biznio

Dieglys, gesal, iš
pūtimas, dažnas vė
mimas, karščiavimas 
vaikuose ir kūdikiuo
se paprastai rodo, 
kad maistas viduzė- 
lluose yra surūgęs.

Kai tie ženklai pa
sirodo, tai duok vai
kui šaukštą Phillips

Mllk of Magnesia. Jdėk Jo t pirmu
tini vaiko maisto buteliukų ryte. 
Paaugusiems vaikams reikia duo
ti šaukštų vandens stikle. Tas nu- 
rajmlns vaikų — palengvins Jo vl- 
durėlius. Į penkias minutas Jis bus 
linksmas Ir laimingas. Paliuosuos 
vidurius nuo visokio surūgusio ir 
nesuvirškinamo .jaoalsto. Jis atidaro 
vidurius vaiko turinti užkietėjimų, 
slogas ir tt. Vaikai Ji geria dėlto, 
kad Jis skanus.

Sužinok apie jo naudų motinoms 
Ir valkams. Išsirašyk indomių kny-

Daktaras
Kapitonus

Specialistas ii

W1SSIG,
Pasauliniame kare 

Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ tft MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP VZSI£ENtJCSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speclališkąi gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, ui- 
nuodljimų kraujo, odes. ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, kų Jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto Iki I v. v. NedėliomU Iki 18 d. 
<300 West 8# St. kampas Keeler Avė., TeL Cravrford 5573

MuriittCo., Dp<. H. S., 9B. OUe St., ChicasB

Yra didelis tartas
Murinę valo, švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus Jų pamigsite 
Knyga “Eye Care” arba “Eyo 
Heauty” ant pareikalavimo.

Tyros, Aiškios, Sveikos 
GRAŽIOg

iriai degina lenkų dvarų tro
besius. Suimta nemažas skai-

su radiomis ir piamaisį kad čius agitatorių

PŪSLĖS BĖDOS
Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medai Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svambius organus laikykite sveikatoje su “New and Improved 
Gold Medai Haar- IMPRgv lem Oil CaPsulc,M
ir gamta atsilygins. Visose vaistinėse tri
jų dydžių. Ieškoki- * “Gold Medai”
vardo dėžutėse. Ne- (332339959 imkite kitokių.

Vynuogių Sultis Namams 

Yra Legalės

Pilna Apsauga Užtikrinta

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

VALDŽIA Į TAI NESIKIŠ

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

VISŲ GELEŽINKELIŲ STOČIŲ

PIRK SAU VYNUOGIŲ SULČIŲ 
DABAR PO VALDŽIOS 
KONTROLES PLENU

California Grape Control 
Board, Ltd.

San Francisco, California
85% of the entire California grape produetion is being 

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

These agencies are:
California Fruit Ezchange

California Vineyardists Association ;
San Joaųuin Grower-S'hipper Afeociation

maa kraujo atidengs man Juzų tik
ras negeroves. Ir jeigu ai paimsiu 
Jus gydyti, tai Juaų sveikata Ir gy
vumas zugryš Jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat šuo Ilgų skil
vio, tarnų. Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, Širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokių uiaisenėjuslų, {si- , 
kerėjusių, chroniškų ligų, kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy- 

įdytojul, neatldėlloklt neatėjo pas

DR. J. E. ZAREMBA
•PKCIAI.I8TA8 

Inėjlmųs Rūmas IMI 
20 W. JACKSON BLVD. 

Arti State Oatvėe
Ofise Verandos: Nuo lt ryto lkt 
1 po pietų. Vakarais nuo t iki f 

Medėlloml* nuo lt ryte Iki 1 
pe pietų

ADVOKATAI

Telephone Dearborn #057

F. W. CHERNAUCKAS
advokatas

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

Nuo t:lt Iki 5 vai. vak.
Lecal Office: l»0« 8. UNION AVK. 

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

(Išskiriant seredos)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 8o. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 0-5 

Vakarais
8841 SO. HALSTED STREET 

TeL. Vlctory 05(8
7-1 vai. Vak. apart Panedėlio Ir 

Pėtnyčloe

JOHN B. BORDEN
(John Bagdztunaa Borden) 

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph <787

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 909<

Name; 8 iki I ryte Tel. Repub. #«•

JOHN UICHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Canal 2552

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

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 888 

Tel. Pranklln <177
Nue • iki 1 Išėmuz Subataa

52 East 107-th Street
Kampas Mtchlgan Avė.

Tel. Pullman i#5<
Nao 8 Iki 8 vak. Ir Bubėtomis

Fisher

I
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G R A B O R I A I: I C A G O A K T A R A
Telefonas Yards 1118

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN A VENYJE 
Cliicago, Illinois

S. 0. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS

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

Tel. Ytoosevelt 2515 arba 251S 
2314 West 23rd Place 

Chicago, Illinois 
SKYRIUS

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHSCAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iž- 
dirbystės.

OFISAS
•88 West 18 Street 
Telef. Canal (174 
SKYRIUS: 8288 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

S. M, SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7888

WEST SIDE fcINIOS.

J. Lulevičiui
GRABORIUI 
BALSAM U
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia neitai.
8103 S. Halsted 
SI. Chicago, IU.

Tel. Victory 1118

[UB IR 
O'foJAS

liaus atvykusių mūsų parapi-

ŪR. A- G- RAKAUSKAS
sekmadieni. T sekmadienio ba 2433 w MAKQIJETTe ROAD 
zaro ypatingu būdu kviečia- Nuo , _* u TBl. ryto. Nuo 2 vai. - 

kuriems 6 ir 7 Iki 9 vai. vakare, 
visokį 11 Seredomia nuo S 12 Tai. ryto. 

tikimės,1 ««•*

Telefonas Grovehlll 8281

Plione Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

I. J. Z O L P
GRLBORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5203 - 8413

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

BUTKUS
UNDERTAKINO CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREFT
Canal 8161

A, PETKUS GO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORfUS 

o f i e a •

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

X Aušros Vartų klebono 
pagerbimui dėlei 50 metų am
žiaus sukaktuvių, 28 rugsėjo
dienų, auksinės vakarienės mi yra biznieriai,
rengėjų komisijos nariai: V. rengėjai žada daug 
Duoba, Ig. Kryževičius, Teklė “surprizų”. Taigi, 
Barauskaitė, Agota Kairaitė, kad šitas vakaras “subytins” 
M. Mikšienė, Pranciška Šlio- visus kitus, 
gerienė pirmadienyje turėjo sa
vo posėdį irx nutarė prašyti 
parapijos bazaro komisijos 
užbaigti bazarų ateinančiame 
šeštadienyje ir neišlaimėtų ba- 
zare daiktų išpardavimų atidė

Ofiso Tel. Virginia 0036

Aukos Labdarybei.
t j

Praeitų sekmadienį gerb. 
kunigai plačiai paaiškino a- 
pie Labdaringos Sųjungos nu-

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Resldenclja 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2330

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

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

Nedėlioj pagal susitarimą

Rezidencijos: van Buren 5858 Telefonas Boulevard 1039

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

S Iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
Nedėliomls nuo 10 ilil 12 ryto__________ _ _ ____ veiktus darbus ir tolimesnius ____________

ti busiančiame* lapkričiZ mėn. jrūpeščius, ragindami remti Na^t Of^ 
paukščių bazare. į savo aukomis. Ateinantį sek-

X Šiandien parapijos baza- j madienį mūsų bažnyčioje įvy- Rez. Tel. Midway 5512 

ro pieš paskutinis vakaras, ^s rinkliava ir tuo tikslu buvo 
išdalinti vokeliai. Kaip praei
tyje ir šiuo sykiu aštuonioli- 

nierius, svečius ir parapijoms Į kiečiai parems šitų kilnų ir 
atvykti išbandyti savo laimę, Į šventų darbų.
nes da daug turime naudingų Į Atlaiduose pas kun. Urbų. 
ir brangių daiktų išlaimėji-

Bazaro komisija užprašo vi
sus da neatsilankiusius biz-

n J So. Ohicagos 40 valandų
X Ryt Aušros Vartų sve- atlaidus buv° nuv’’k« netik 

taineje Vyčių 24 kp. mėnesinisJ '"ūsl) k“ni«ai’ bet ir dau« P8' 
susirinkimas vakare 8:30 vai. i raPiion’i- įvairiuose

_______________  ; parapijos iškilmėse ir paren-

vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-8 PO 
piet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Dn. Se A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46th St.

Tel. Canal 6764 Republic 8466

I DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 2 4-tas Street 

Telef. Wllmette 195 arba 
Canal 1713 

Valandos: 2 iki 4 p. p. PanedėllaU 
ir Ketv.ergaia vakare

Ofiso TeL Victory 6892 
Rezidencijos Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH

Tet Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
, . . , , .. , . Gydytojas ir Chirurgas

DIEVO APVEIZDOS PAR. taaka matj“ dauk' 6558 SO. HAMTED STBEET
-------------astuomo .hemų ve.dų, kurmi

Sėkmingas ba,žaras. .'nepamiršta kun. prof. Urbos,
Parapijos bazaras sėkmingai >darbųotės mūs^ Parapijoje. | ~

tęsiasi. Praeitų sekmadienį j mal°nur kad jis jau SU- (jAvIuvNISi Mi Di
buvo pilna žmonių svetainė ir i kvarkė savo naujoje darbo• 4910 go michigan avenue 

'dirvoje, nes visur matosi rū
pestinga šeimyninko ranka.

Aštuoniolikietis,

kiemas. Linksma nuotaika, vi
sur tik knibždėte knibždė
jo, tarytum bičių avilyje. Ne 
tik čia pat gyvenantieji pa- 
rapijonai skaitlingai apsilan
kė, bet daug matėsi ir iš to- AR ŽINOTE, KAD

Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai 
atvažiuoja Ir visiems čaznpionama 
per nosis duoda.

Taip Ir T. A. D. tonikas visiems 
seniems tonikams duoda Ir apgali.

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

T. A. D. PRODUCTS 
S133 So. Halsted St. Chicago, Dl.

JOHN SMETANA, 0. D.

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halsted BL 
Kampas 31 Street 

YALANDO8: 1—8 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomls ir šventadieniais 10-12

. Tel. Kenwąod 6107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte: 
Nuo 6 lai 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Chicago, III. ’• Gydo staigias ir chroniškas ligas 
° * ' vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų 'iki 8 vai. vakaro.
Nedėllomis ir seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKDL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2428 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel, 
Prospect 1936.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandoe: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7828 
Res. 6641 8. Albany Avė. Tel. Pros- 
oect 1986. Nedėtomis tik pagal aa- 
ertl.

OFISAI:
*901 — 14 St 2324 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS h CHIRURGAS

Tel. Euclid 817

DR. HARWOOD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas: 831 So. Qak Park Avenue 
Prie Garfield Park “L”

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

Tel. Lafąyette 5788

DR. A. J. JAV01Š
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 6 vak.

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West ?2nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 8222 

Rezidencija: 6640 So. Maplewood 
Avenue Tel. Republic 7888
Valandos 1 — S&7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedeiiomlft
Susitarut

Tel. Hemlock 8706
Rez. Tel. Prospect 6616

DR. B. ARON
Ofiso ir Res. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
84(4 SO. HALSTED STREET 

Ofise valandos nuo 1 iki 8 po 
pietų ir 6 iki 8 vai. vakare 

Rea 8201 8. WALLACE STREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

Rez. 8622 So. Whipple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant KeL

Tel. Canal 8257 Rea Prospect <668

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED R.
Resldenclja 6600 8o. Artesian Avė, 

Valandos 11 ryto iki 9 po pietų 
8 iki 8:80 vakare

AKIŲ GYDYTOJAI:

DENTISTAI

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
k 4447 So. Falrfield Avenue

Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

i Tel. Boulevard 3201

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

Pastebėkit mano iškabas 
Vai. 9:80 ryt iki 8:30 vak. Seredo
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomls nėr 

skirtų valandų. Room 8 
Ptaone Canal 8521

A . f A.
Aniela

Visikavičienė
(Po tėvais Spakevičiutė)

Tel. Boulevard 7042

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SQ. ASHLAND AVĖ.

SPECUALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

ryto nao 16—12 nuo 8—< p« 
pietų: 7—8:26 vakare 
Nedėliomls 16 iki 12

Telef. Midway 2880

^aL

3201 Aubum Avenue

mirė rūgs. 19 d. 11:20 v. vak. 
1930 m., 39 metų amžiaus.

Kilo iš Pasvalio ir Biržų Ap- 
skr., Vaškų Parap., Gudgallo 
Kaimo.

Amerikoje Išgyveno 18 metų. 
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Petrą, dvi dukteris Elo
ną, Necatą ir sūnų Petrą 
ir du pusbroliu — Antaną, 
Jurgj ir dvi pusese- 
res: Bukauskienę ir Vokintie- 
nę, o Lietuvoje 4 seseris ir du
broliu.

Kūnas pašarvotas 8319 So. 
Paulina Str.

Laidotuvės Jvyks Trečiadieny. 
Rūgs. 24. 1930 iš namų 8 vaJ. 
bus atlydėta i flv. Kryžiaus 
bažnyčią, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta | flv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vtaue 
gimines, draugua-gee ir pažye- 
tamue-mas dalyvauti šiose lai- 
dotuvėse.

Nuliu*®:
Vyras, Dzikterys, Manus, Pu- 

abrolMi ir IhzzaescrŠs.
Laidotuvėms patarnauja grab. 

Eudeikis. Tel. Yards 1741.

DENTIST A8
1545 WEST 47 STREET

Šate Depositors State Bank skersai 
Peoples National Bank arti 

Ashland Avenue

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimą kuris 
esti priežastlmgalvoa skaudėjimo, 
svaigimo, akli) aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt]. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomls nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

Kainos plgesnėa kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLADSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.- Nuo 9 ryto iki 8 vakare

Tėl. Cicero 1260

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 4

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 8 
vai. vakare

Nedėliomls pagal sutarti
847 W. 14 ST. Cicero, III.

Tel. Boulevardl 1401

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

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

7—9 vakare

DR. HERZMAN
Iš RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per >6 
metus kaipo patyrus gydytojas, chi
rurgas ir akušeris. i

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street 

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 11 pietų Ir 
nuo 6 Iki 7:20 vai. valcara.

Tel. ofiso Canal 8110 Res. Bo. BhorV 
22SS, 'arba Randolph <806.

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

Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8 
Heddliomis: nuo 10 iki 12.

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS 

4901 W. 14St.
Viršuj National Tea Sture |

Valandoe: 10 vai. ryto iki 9 vai. 1 
vakare. Ned. susitarus i

Cicero, III. 
Rtor

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8206

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Ne4M. nuo 10 iki ii dienų
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C H I C A G O J E
'‘DRAUGO” IR PEOPLES 

RADIO KONCERTO 
PASIKLAUSIUS.

turinį ir ekonominį veikimą, 
pakelti mūsų tautos meną ir 
išgarsinti lietuvių vardą”.

BALSAI DEL PEŪPLES FURNITURE GO, IR “DRAUGO” 
RADIO KONCERTŲ.

Kas girdėjo pirmąjį šio se
zono “Draugo” ir The Peo
ples Furniture Co. radio pro
gramą', tas pripažįstai, kad 
jis buvo gražus ir įvairus. 
Tokių programų netik “lietu
vių valandose”, bet ir ben
drai radio koncertuose yra 
maža.

Pranešėjas p. Juozas Bule
vičius, pradėdamas programą, 
štai kokią įžanginę kalbą pa
sakė:

“Šių radio programų obal- 
siu esame pasirinkę Lietuvos 
himno žodžius — “Ir šviesa ir 
tiesa mums žingsnius telydi.. 
Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi”. *

“Niekas negali užginčyti, 
kad mūsų tautai yra reikalin
ga vienybė, šviesa ir kultūra. 
Tie dalykai ir mums Ameri
kos'Lietuviams būtinai yra * '
reikalingi, jei norime išsilai-

Gerb. “Draugo” Red.: 
Dienraščio “Draugo” ir

Peoples Furniture Co. radio 
programa pirmadieny, ištik- 
rųjų, buvo viena iš puikiausių, 
įvairiausių ir įdomiausių vi-

Nekantriai laukiame dau
giau tokių programų — kon
certų ir kalbų.
Astros Kliubas — per. P. A.

nauskų sūnelis. P-nas Antanas 
Ramanauskas yra uolus Nekal 
to Pr. Panelės Šv. parapijos 
narys, taip-gi narys parapijos 
komiteto.

PRANEŠIMAI.

svetainėje 68 & Washtenaw. vykstą didelė vakarienė pager 
Kas nori “good time”, at- bimui J. M. gerb. praloto kun.

eikite.

Operos artistas p. Juozas 
Babravičius, ponei Babravičie lietuviškų programų. Yra 
nei akomponuojant, padaina- įvertį aukštų komplimentų mu

zikai Čižauskai, art. J. Bab
ravičius ir dainininkė A'? 
Nemčauskaitė. Jų dainos lie
tuviška melodija, žavėjo kiek
vieną klausytoją. Tik klausy
kis ir gerekis! Be to, da bu

vo:v
1) “Siuntė mane motinėlė”

— Liaudies daina ir
2) “Naktis svajonėms pa

puošta” — Vanagaičio.
Art. J. Babravičius .visada

gražiai dainuoja, tačiau šiuojvo maionu išgirsti adv. Bor- 
kartu jisai ypatingai gerai ir j^en ir prof. Kampininko kal- 
jusmingai išpildė ir klausyto- (į)0S. rpaį įvairenybė! O žinios

*
Po gražų dainų padarytas Į 

pranešimas, kad dainininkas

jus žavėjo. * 5' j irgi naujienybė

Juozas Babravičius, spalio 18 
dieną išvažiuoja į Lietuvą ir 
stoja Valstybės Operon.” Lin
kėdami jam pasisekimų, savo 
gražiu balsu žavėti Lietuvos 
Operos lankytojus, primename 
kad jisai važiuoja Scamdinavų 
Amerikos Linijos laivu Fred-
rik vm.”

P-nas Babravičius bus jos 
vadu rudeninės lietuvių eks-

matingai lavinamas. Tai paro
dė jos pirmas per radio pasi
rodymas.

Šio radio programo sve
čiais buvo pp. M. ir J. Čižaus- 
kai iš Cleveland, Ohio. Žino
mas muzikas ir dainininkas 
Jonas Čižauskas gražiai pa

kyti kaipo lietuviai ir bent kursijos į Lietuvą. Visus eks-
šiek tiek reikšti Amerikos gy
venime. Mums yra reikalin
gos Visuomeninės ir kultūri
nės organizacijos bei įstaigos, 
mums reikia jungti savo ka
pitalą į krūvą, mums reikia 
kelti lietuviškus biznius, mes 
negalime pamiršti brolių dar
bininkų — mes turime jiems 
padėti ir kelti jų gerbūvį. Žo-’ 
džiu, turime remti kas yra ge
ro ir kas savo. Šie radio kon
certai ir turi tikslą, kad su
burti mus į krūvą, išvystyti 
lietuviškąjį visuomeninį, kul-

kursamtų kelionės reikalus ap
rūpinsiąs plačiai žinomas lai- 
vokarčių agentas p. Paulius- 
P. Baltutis.

Išgirdome ir radio debiūtan 
tę p-lę A. Leonorą Nemčiaus- 
kaitę, kuri dainavo Kelpšos 
“Mano sieloj šiandien šventė” 
ir Vanagaičio ‘4 Godelės ”.. A- 
komponavo komp. A. Pocius. 
Įteikia pasakyti, kad p-lės 
Nemčiauskaitės asmenyje mū
sų visuomenė susilaukia bal
singos ir talentuotos daininin
kės. Jos balsas gražus, siste-

VISI IŠGIRSKITE TRIMITININKĄ
Šis trimitininkas tri

mituoja ir visus šaukia į 
West Sidę į Aušros Var
tų parapijos bazarą, kurs 
bus šį vakarą ir- subatoj 
rugsėjo 24 ir 27 d. para
pijos darže. O nedėlioj 
gerb. klebono kun. L. 
Draugelio 50-ties metų 
jubiliejinė vakarienė 8 v. 
vak. par. salėj. Pelnas eis 
parapijai.

Prieš jubiliejinę vaka
rienę ankščiau atvykusie
ji ypač nebuvusieji baza- 
re turės progos išbandyti 
savo jėgas prie straikierio 
ir rūtų darželyje, taipgi 
ištirti savo giliukį prie 
lietuviškų saldainių. Iš

šalto limonado.
Spalio! 5 d. Aušros Vartų par. laukia vyskupo atsilanky

mo, o Spalio 12 <1. Aušros Vartų Altorių Puošimo Dr-ja ren
gia pramoga su gardžiais .užkandžiais parapijos darže.

Spalio 19 West Sidės singcliad, jaunimas, vyčiai, parapi
jos mokyklos vaikai tariasi sudaryti didelių šokių kontestų.

Per bazarą ir kitas pramogas darže, grieš smagi muzika, 
Antano Budrio vedama.
Pelnas eis daržo pagerinimui, kaip va daugiau medžių paso
dinti, platformai stogą uždėti ir t. t.

Gerb. klebono kun. Draugelio jubiliejinė vakarienė turės

Gentlemen:
Your Lithuanian program 

over WHFC this evening was 
enjoyed immensley, and hope 
we have the pleasure of hea- 
ring Mr. Sabonis sing over 
the radio soon, especially the 
song “Saulutė Raudona.”

Thanking you in advance 
for extending us this courtesv 
we reinain,

Mr. & Mrs. Anton Wabol

Labdarių Centro mėnesinis’ 
susirinkimas įvyks rugsėjo 24

North Side.
d., 7 valandą vakare parapi
jos svetainėj bus susirinki
mas. Malonėsite visų draugi
jų atstovai atsilankyti ir visi 
parapijos komiteto nariai, 
nes šiame susirinkimą galuti
nai nutarsime ir rengsimėsd., 8 vai. vakare, Aušros Var

tų parapijos mokyklos ^am'iprie Nazaro, kuris prasidės 28
baryje. Valdyba.

Marąuette Park. — Ar tam- 
ta žinai, kad Marąuette Park 
jaunų merginų sodalicija ren
gia puikų “Balloon ir Confet- 
ti” šokių, vakarą, rūgs. 25 
d., 1930, 8 vai., vak., parapijos

išlaiko savo parapiją, bet ge
rai, kad mūsų organizacijos 
ir kitos kolonijos buvo atsto- 
vaujomos šitoje didelėje kata
likų šventėje.

X Chicagoje porą dienų 
viešėjo kun. A. Ežerskis, Mi-

Tunijlų Ir taisau players Ir repro- 
ducing pianus. Darbą atteku atsa
kančiai ir pigiai. Važiuoju j bite ku
rią miesto dalj.

WM. KANAPACKAS 
6522 So. Rockwell St.

Tel. Republic 8305

i ners Mills, Pa. lietuvių par. 
•klebonas. Aplankė ir “Drau- 

a^i J. ig0>, Redakciją Gerb. kun. E-
dainavo “Vilniaus miestely 
ir “Šėriau žirgelį”
Cižausko. Jo balsas lygus, ‘“Draugi’,
stiprus ir gražus, kurį galima 
teisingai pavadinti “radio 
balsu”.

Po jo dainavimo padaryta 
trumpas pranešimėlis apie p. 
Justą Mackevičių, “Gedimi
no” spulkos sekr. ir biznierių, 
2342 So. Leavitt.

“Dukružėlė”, Sarpalio ir 
“Panelio dainą” dainavo p-ni 
Marijona Čižauskienė. Padai
navo labai gražiai. Jos colo- 
raturo sopranas gražus ir 
išlavintas. P-nios Čižauskie- 
nės dainavimo klausai ir gėrie 
si. Tai tikras chicagiečiams 
supraizas.
Adv. J. Borden pasakė turi

ningą prakalbą apie teises. 
Jisai pasirodė esąs tikrai ge
ras radio kalbėtojas.

Pp. Čižauskų duetas tikrai 
klausytojus žavėjo. Jų balsai 
gerai liejosi. Tokio dainavimo 
tikrai malonu buvo klausytis. 
Jiems akomponavo komp. A. 
Pocius.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųSles 
Ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLEV. 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 

4844 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1382

Kom. Mykolo L. Krušo.
----  Bankieto rengėjai tikrina,
Rugsėjo 24 jog bus gera vakarienė ir į- 

domi programa. Muzikalę pro 
gramo dalį rengia du Anta
nai, kun. Antanas C. Martin- 
kus ir komp. Antanas S. Po
cius. Aišku, pasitenkinsime 
visi.

Tyla.

d. rugsėjo. Be to, išgirsime 
raportus, kas dabar yra vei
kiama. ’

Vienas iš Komiteto.

Bridgeport. — Rugsėjo 281 
d. Šv. Jurgio parap. svet. į-

bendrovės pirmininkas.
X Pereitą sekmadienį šv.! " ’ ’ '

Kryžiaus ligoninėj mirė Leo- ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAIs
nas Ramanauskis, 7 metų vai- _ __________________
kutiš, Onos ir Antano Rama-

MARQUETTE JEWELRY
& radio

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

uiludnių tr slda- 
orl&ų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, pianų rolių, 
rekordų Ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos lnstru- 
merttus.

2650 Weat 83rd St. Chic&go.
Telefoną* HEML 8880

AUTOMOBILIAI

DE GOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.

jausiu DE SOTO ir PLY-
. . MOUTH Chrysler išdirbystės

“Prof.” Kampininkas pro-1 ntomobili„ až labai prieina. 
gramą paįvairino juokeliais. . įainą.

Iš “Dr.” Redakcijos pa> :Nau.ag D(J goto fob
tiekta keletas vėliausių amų,| Naujaa plymouth $590.00 f.o.h.

GAGE PARK MOTOR 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas 
5625-27 S. WESTERN AVĖ. 

Telefonas Prospect 5669

gyvumo

IŠRENDAVIMUI

Rendon 3534 Huron, 5 kam b. sau
lės parl., kamp. št. š., gera transp., 
naujai išt. Rendos 352. Norint gar.

Tel. Van Buren 9063.

Rendon 6 kamb. flatas, 2-ras flo
ras, pečium šild., gera transp, 338. 
2730 Best avė.

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 vra vi eitas ireras ir' uyv’ Kanv>‘ selas' Kauras- vacu vunas via gienas, geras ir radiOi veidrodis, blankletal, bead por 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Parsiduoda 6 geri upright pianai 

Standard išdirbystės, 313 Ir aukš 
čiau, Storage, 54 i 5 W. Lake St.

Grocernė, Delic., gyv. kamb., kam 
pas. 31.000 casb. 1034 W. 69 St.

Mahogany bedr,, riešuto medžio 
valgom, siutai, radio, davenport, krė
slai, saulės parlorio rak., kaurai ir 
tt. Rogers Park 10316, Hagen, 1237 
Jarvis avė.

Gyv. karr\b. setas, kauras, vacuum,

M. Z IŽAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock S 533

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMASTnrnrtri;

Namų Statymo 
Kontraktoriua

4556 So. Rockwell Street

Telef. Republic 6396
D. GRICIUS

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

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

Tel. Lafayette 8662 Ofisas ir Rea 
Ir 2384 4401 S. Mozart St.

J. C. ENCHER 8d CO.

MES
. Budavojam naujas 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 Avenne 

Tel. Lafayette 7674

tiers, stalų paduškaltės ir tt. Pigiai. 
5009 Shejidan Rd. apt. 523.

Geros jaunos giesmininkės kanar- 
kos. 34.00, 5939 Laflin St.

Merginų kautai, dresės, 14, kana
pa, knyg. stalas, krėslai, kaurai. 1622 
Sharwin, apt. 1.

1 augščio dirbtuvė, 75x135, ofi
sai 2-rame augšte, šviesos iš 4 pu
sių ir stoge. 3615 So. Morgan St- 
Kreiptis O. Kitzelman, 3615 So. Mor- 
gan St,_______________________________

F A R M O S

Geriausia 2 ak. vištų farma Mich 
už 32,500. 8 kamb. namas, mokykla 
ežeras, upė, Jersey karvė, 50 vištų 
2 kiaulės, pusę cash. B. F. Helleni 
Morenci, Mich.

REAL ESTATE

JONAS PUDZIUVELIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau naujus namus ir pertaisau 

senus. Senus namus priimu j mai
nus.

2650 West 69 Street
Telef. Hemlock 4574

kas irgi programan 
įnešė.

Dar gražiai dainavo p-lė 
Nemčauskaitė, o programą už
baigė art. J. Babravičius. Pa
baiga tikrai buvo iškilminga. 
P-mas J. Bulevičius pranešė, 
kad art, Babravičiaus atsisvei 

troškusieji galės gauti kinimo koncertas bus spalio 
5 d., Eight Street teatre.

Po taip gerai pavykusio pir 
mojo koncerto, klausytojai ne
kantriai lauks kito, kuris į- 
vyks iš tos pačios stoties ir 
tuo pačiu laiku.

R. K.

GENERALIAI KONTRAKTORIAI 
Ateik pažiūrėti musų nau-! Real Estate ir visokia apdrauda 

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Falrfleld

JOHN PAKEL & CO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Rez. Grovehill 1680

FOUR LEAF CLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bioksal 
Garadžlal, . porėtai 

2 metų lakto l*iokėjlmul 
Taipgi budavojam visokius naujus 

namus.

436 W. 45 St. Yards 2124 
Arba

2100 W. 23 St. Canal 5065

GERA PRO&A LIETU- 
0 VIAMS

Kas turite nuosavybę Lie
tuvoje, ūkį ar mieste namą, o 
ne manote grįžti į Lietuva ir 
jei norėtumėt mainyti, tai aš 
turiu Chicagoj namą. Kas in
teresuotas, tai prašau atsi- 

1 šaukti.
FRANK NAVAKAUSKIS 

3961 So. Campbell Avenue 
Chicago, UI.

6 kamb. rez., k. v. šild., tailių 
virtuvė toiletas ir stogas, canvass sie
nas, frigidaire. Duok pasiūlymą. 1737 
N. Newland avė.

Puikus 6 kamb. bung. k. v. š„ ge- 
sas, aptvertas porčlus, gar. 2757 Wil-
son avė.

(PIGIAI 5 KAMB. MED. NAMAS
Randasi 10127 S. Princeton, furn. 

1 š., 30 p. lotas, labai pigiai, reik
Į 31.000 cash. John Pecujatis, 11633 

So. Princeton. Tel. Pullman 7963.

ŽINIŲ-Ž1NELĖS

HUPMOBILE
Geriausi ir Stipriausi Automobiliai.

Jei Tamista nori pirkti Automo
bili, pirmiausiai prašome ateiti pa* 
mus Ir pamatyti HUPMOBILE 1931 
modelių, kurie tikrai Tamlstaa nus
tebins tavo gražumu, greitumu, ir 
visa konstrukcija. Kaina 31,193.
f.o.h. Ir aukščiau.

BALZEKAS MOTORS 
. 6012-14 So. Kedzie Avė.

Telef. Republic 9004

Pbone Republic 4949

PETRAS GRIGAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes moliavojtme, dekoruojame ir 
llpoperluojame visokiu* namus. 
Musų kainos labai prelnamoe Ir dar
bas garantuota*.

6127 S. Maplewood Avė.
Tel. Lafayette 5197

W. & L. ELECTRIC GO.
Not Ine.

Telefonas Canal 7233 MORGIČIAI-PASKOLOS
PETRAS CIBULSKIS
MallavoJImo Kontraktorius 

Maliavų ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas stakaa

3334 So. LEAVrrr ST. CHICAGO

M. 7USZKA 

Plumbing Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams patar

nausiu kuogeriausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
TEL. BOUL. 0411 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug Išlaidų

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRANAM PAIGE
Kaina 1845.00 F. O. B.

Elektros kontraktoriai, suvedam Svle- Sapos Telef. 
sas ir jėgą. Elektros relkmenos Ir Hemlock 2367 
fikščierlai.

L. DOMBROWSKI A ROM 
3014 West 47 Street

Namų Telef. 
Republic 3643

A. M. BUTOHAS

Maliavų ir visokių geležinių
j«t manai pirkti karą. pirmiausiai daiktų (hardware) krautuvė, 

ateik pas r,*u* Ir persitikrink, kad. '

Gerb. klebonas kun. Ig. Al-
gerą pasisekimą. Tikietai uoliai platinami ir jau apie 200 bavičius, pakviestas vyskupo 
išparduota. Rengimo komisijos nariai pasiekia ir kitas kolo- raštinės vykti į Otnahos Eu- pas mus rasite geriausios rųu«s au-į Atliekame maliavojimo dar
ni jas, buvo net Kenoshoj, Wis., kur gavo geros paramos. Sve- charistinį Kongresą, išvažia- j Taip^U’turime*m*vairiun*i^*iriausių ^us lauko ir vidaus, taipgi 
Čių yra pakviesta iš visų kolonijų. Raguviečiai ketina in cor- vo su gerb. kun. J. Vaičiūną u* kaina. piumerio, taisome elektrikas,
pore atsilankyti. Programo išpildyme dalyvaus Gražybės cho- ir kitais kunigais, lydėdami BRIGHTON MOTOR SALES įdedame šilto vandens pečius

JOHN YERKES
Plumbing A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kalno* prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmalnom visokį 

turtą.
Padarom davernastes ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notariališkus raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Tra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES OVARANTUOJAM 8AVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

ras, kurs varosi, kad geriausia pasirodyti. Vakarienės tikie- jo Eiminenciją Kardinolų:. Už 
tų galima gauti “Draugo” ofise, pas komisijos narius, p-noįtruks porų dienų. Nors Oma- 

’ivanausko kriaučių šapoj, 2252 W. 22 St. hoje yra lietuvių ir lietuviai

INC.

zvtabikal: Vainoru, l. JLnskya 
Telefonas Lafayette MM

3962 Archer Avenne

ir tt. Kainos prieinamos. 
4414 So. Rockwell St

Tel. Lafayette 4689

Thomas Higgins
PLUMBKRIS

Turiu patyrimą per daugel) metų. 
Darbą atliekų greitai ir plglaL 

2313 80. OAKLEY AVĖ.
‘Tslsf. Canal 0310

SKOLINAM PINIGUS
Paskolas suteikiam į 24 vai. 

neimam komiso nuo
$50 iki $300.

J. NAMON & CO.
Po Valstijos Priežinra
6755 So. Western Avė.
Telefonas Grovehill 1038


