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BOLŠEVIKAI PUOLA UŽSIENIŲ 
LAIKRAŠČIŲ ŽINIŲ RAŠYTOJUS

Ispanijoj Streikai, Revoliuciniai 
Sąmokslai

Haiti Respublika Turi Naują Prezidentą; Rusijoj 
Areštuota Keli Komunistų Vadai

BOLŠEVIKAI GRASINA 
UŽSIENIŲ KORESPON

DENTAMS

SĄMOKSLAS PRIEŠ ISPA
NIJOS MONARCHIJĄ

MADRIDAS, lapkr. 1«9. — 
Ispanijos valdžia netikėtai su-1 
sekė sąmokslą sugriauti mo-j

RYGA, lapkr. 20. — Sovie-j 
tų laikraščiai nepaliauja šuka
vę prieš buvusi t rancijos mi- j narChiją ir įvesti respubliką 
nisterį
kuri vadina didžiausiu "pro-;; komunistai. Areštuota 60 są 
letarijato valstybės” priešu ir mokslo vadi], 
kraugeriu.

NAUJAS VOKIEČIŲ IŠRADIMAS
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LENKŲ KASINĖJIMAI VIL-, PAVOGĖ PAKIETĄ SU 180

NIAUS BAZILIKOS 
POŽEMIUOSE

SKUSTUVŲ

laikrašty ‘Dziennik Wilenski‘ 
laišką, kuriame pareiškia, kad 
iki šiolei bazilikos požemiuo
se nerasta jokių istorinių bra
ngenybių, išskyrus plytų ir iš
mėtytų žmonių kaulų. Darbai 
esą vedami tiktai katedros pa

matams sustiprinti. Netrukus 
Vokietis inžinierius Ernst Zeusem padirbdino naujos rūšies čia atvaizduojamą or- bflsiąs paskelbtas platus pra. 

laivj. Daromi išmėginimai. _________________ _____ _______________________nešimas apie konservacinių
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!,Sak°ma’ !“\™a sul’lanavo-;, LYONS’E NUKENTĖJO 

KATALIKŲ ĮSTAIGOS

Tie patys laikraščiai paduo
da sovietų valdžios grąsini- 
mų užsienių korespondentams. 
Sako, kad jie nepaduoda “tei
singų” žinių apie sovietų val
džios žygius ir abelnąjj nusi
statymą.

Kai-kurie korespondentai 
nepripažįsta sovietų valdžios 
iškelto tariamojo sąmokslo ti
krybės. Sako, kad negyvuojąs 
tos rūšies sąmokslas. Tas yra , 
pačių sovietų sugalvojimas, 
kad tuo būdu nuraminti ver
gaujančias ir alkstančias rusų 
minias.

IPRAMATOMI ART1LERI- 

IOS MAIŠTAI

NAUJAS HAITI PREZI
DENTAS

PORT-AU-PRINCE, lapkr. 
20. — Haiti kongresas prezi
dentu išrinko Stenio Vincent, 
kurs vakar pakeitė baigusį 
tarnybą prezidentą Roy. Nau
jas prezidentas yra talkinin
kas. Jis palankus Amerikos 
J. Valstybėms.

IŠGELBĖTA 550 ŽMONIŲ

LTSBONA, Portugalija, la
pkr. 20. — Britų garlaivis 
lligliland Hope Portugalijos 
pakraščiuos užplaukė ant po
vandeninių uolų. 550 keliau
ninkų paimta į kitą garlaivį, 
atplaukusį pagelbon.

MEKSIKA MAŽINA KA
RIUOMENĘ

MEXIC0 CITY, lapkr. 20. 
— Meksikos valdžia paleido 
(demobilizavo) aštuonis raita- 
rijos pulkus. ’

Šiandie nuolatinėje Meksi
kos kariuomenės tarnyboje y- 
ra 59,300 vyrų.

ŽUVO DU BRAZILIJOS 
LAKŪNU

Leiba Edelmanas, gyv. .To- 
Del pasklidusių žinių, kad navos gt. 16 Nr., atsiėmęs iš 

Vilniaus bazilikos požemiuose Kauno pašto prisiųstų iš Vo- 
atrasta brangių istorinių pa-jkietijos 11 pakietų, perdavė 
laikų, katedros rektorius, pra-J juos pašto darbininkams, kad 
lotas Savickis, paskelbė lenkų šie pakietus nuneštų j jo krau

tuvę.
Sugrįžęs krautuvėn, paste

bėjo, kad trūksta vieno pakie- 
to su įvairiomis prekėmis. Ta
rp jų buvę ir 180 skustuvų.

Kriminalinė policija dalyką 
tiria. “R.”

APVOGĖ AMERIKIETĘ

i LYONS, .Francija, lapkr. 19. 
— Čia įvykusioj nelaimėj 
(nuslinkus kalno daliai ant gy- 

I venamųjų namų, tarp kitko
MADRIDAS, Ispanija, 1&P-j nukentėjo ir katalikiškos įstai- 

kr. 19. — Šiame mieste bai-
-rgės darbininkų streikas. Ne- c , XT , -p. „15 *. . b Sugriauta Notre Dame Fou-

žiūrint to, praeitą naktį įvai-’ . , v XT ,’ ; rviere bažnyčia, Notre Dame
nose gatvėse ir sale valdiškų ,, e A .... 'de Sion vienuolija ir su pa
būtų pastatvtos stiprios karei- . . - , o , T, -. , _ istarąja sujungta Samt Pot-
vių sargybos. Karaliaus rū- , . ..* - Ino sena ligonine.

Viena vienuolių buvo už
griauta mūro siena ir užvers
ta žeme. Pasitaikė, kad ant 
jos lovos aukštai susikryžia
vo krintančios geležys ir ji
nai tame urve išliko gyva. Ė- 
mė keletą valandų darbinin
kams ją atkasti ir išgelbėti.

Kardinolas Maurin, Lyon- 
s’o arkivyskupas, kelis kartus 
buvo atsidūręs pavojun tarpe 
griūvėsiu patarnaudamas su
žeistiems ir mirštantiems.

Sužeistųjų nebuvo kur dėti, 
tad kardinolas leido laikinai 
panaudoti katedros dalį.

Žuvusių žmonių skaičius ne
žinomas. Spėjama, bus žuvę 
60 ligi 100 asmenų. Atkasimai 
slenka palengva. Galybės že
mės užversta. Surasta vės ke
liolika lavonų.

rū
mai kareivių saugojami.

Kalbama, kad valdžia pa
būgus kariuomenės maištų. Y- 
pač bijoma artilerijos sukili-į 
mo, nes ši kariuomenės dalis 
visais laikais yra pasižymėju
si maištais.

Antrukait kėsintas! prieš 
seržantą

Artrukart kesintasi nužudy
ti policijos' seržantą J. Mc- 
Bride, kurs yra Melrose Par
ko ligoninėje. Piktadariai mė
gino į ligoninę įsigauti per 
langą, bet nepasisekė.

Seržantas nesenai buvo pa
šautas jaęi važiuojant gatve- 
kariu Mayw6ode;

Piktadarių gaujos norėtų jį 
pašalinti, kadangi jis yra sva
rbiausiuoju valstybei liudinin
ku prieš vieną gaujos vadą, 
kurs laukia bylos.

Mažėja gatvekarią kompa- ,^ar^ e^- j M. Jakštienė, nuolat gyve-
nijai pajamos I “Kui'jer Milenski,” atsilie- nanti Amerikoje, So. Bostono

.pdamas į ‘Vilniaus Rytojaus’ |miest., kelias paras buvo ap- 
Gatvekanų kompanija Chi- pranešimą apie “paslaptingus sistojusi “Romos” viešbutyje 

cagoje praneša, kad spalių kasinėjimus Vilniaus bazili-
mėnesiu ji turėjusi pusę milio- kojt” praneša įdomių smulk- 
no dolerių pajamų mažiau pa- menų apje kasinėjimus. Bazi-, 

likos požemiai yra kasinėjami, Ilyginus su rugsėjo mėnesiu. 
Mažiau žmonių naudojasi ga- 
tvekariais. •

VATIKANE NAUIA TE
LEFONŲ SISTEMA

ROMA, lapkr. 20. — Vati
kane įvesta ir naudojama nau
ja telefonų sistema, kurioje 
yra 220 atskirų telefonų. Šve
ntasis Tėvas aukština telefo
nais susisiekimo pažangą žmo
nijos gerovei. ,

BARCELONOI DARBININ
KŲ RIAUŠES

Žuvo įžymus advokatas
Ties State gatve vienoj pa

tiltėj į geležinį stulpą smogė 
ir subįrėjo greitai važiuojąs 
automobilius. Žuvo advokatas

RUSIJOJ AREŠTUOTA 
KELI AUKŠTIEJI KO

MISARAI

kaip pasirodo, ne kapitulos, 
bet lenkų Vytauto Didžiojo 
komiteto iniciatyva. Darbus 
veda valdyba, kuri ta proga 
nori išaiškinti, kiek lėšos leis, 
požemių n pamatų stovį. Ka- j 
sinėjimo metu padaryta įdo
mių atradimų, kurie bus ap
rašyti ir atvaizduoti speciali- 
niam leidiny. Leidinį, greičiau
siai, išleis Vilniaus miesto ma
gistratas.

Vytauto Didžiojo palaikų 
neatrasta. Taip pat brangių

Kaune. Po kiek laiko Jakštie
nė pastebėjo, kad nešą .jos ri- 
dikiulio, kuriame buvę; Amer. 
pasas, laivokartė, gintariniai
karoliai, 100 dolerių ir 500 lt. 
pinigais. Krimin. policija va
gis seka. “R.”

NAUJAS MILWAUKEE 
ARKIVYSKUPAS UŽE- 

M,E SOSTĄ

MILWAUKEE, Wis., lap
kr. 19. — Šiandie čia arkivys

kupijos sostą užėmė naujas 
ganytojas, arkivyskupas Stri- 
tch. Bažnytinėse iškilmėse pi
rmininkavo Jo Eminencija 

liekanų iš Vilniaus praeities Kardinolas Mundelein, Chica- 
irgi neužtinka. i gos Arkivyskupas.

Šiomis dienomis Vilniuj pra
sidėjo antras visuotinis Len-

BARCELONA, Ispanija, la
pkr. 19. — Šiame mieste at
sinaujina darbininkų riaušės. 
Daug sužeistų. Tarp sužeistų 
yra du katalikų kunigu, ku
riuodu užpuolė ’ radikalai.

Praneša apie kilusius gene
ralinius streikus kituose mie
stuose.

SUŽEISTA DU STUDENTU

CADIZ, Ispanija, lapkr. 19. 
— Vietos medikalinės mokyk
los katalikai studentai susiko
vė su radikalais studentais. 
Pavojingai sužeista du stude
ntu.

DAUGIAU ALKOHOLIO 
ALUJ

HELSINKI, laj>kr. 20. 
Suomijos valdžia išsprendė 
padidinti alui alkoholio kieky
bę nuo 2 ligi 5 nuošimčių. Tas 
sumanymas bus įduotas sei
mui.

SVARSTO KARO LAIVYNŲ 
KLAUSIMĄ

KATALIKAI PITTSBUR-
GH’UI SUTAUPIA VIRŠ
5 MILIŪNUS DOLERIŲ

PITTSBURGH, Pa., lapkr. 
19. — Pittsburgho miesto ka
talikai, išlaikydami nuosavas 
parapijines mokyklas, kas me
tai miestui sutaupia virš 5 
milionus dolerių.

Kitais žodžiais tarius — jei 
katalikai neišlaikytų nuosavų 
mokyklų, miesto gyventojai 
turėtų mokėti aukštesnius mo
kesčius mokyklų išlaikymui.

11 GAISRININKŲ SU
ŽEISTA

RIO DE JANEIRO, lapkr. 
20. — Netoli šio miesto nukri
to kariuomenės orlaivis ir žu
vo du kariškiu lakūnu.

GENEVA, lapkr. 20. — Pri
ruošiamoji nusiginklavimo ko
misija svarsto karo laivynų 
mažinimo klausimą.

DETROIT, Mich., lapkr. 20. 
— Susikūlė du gaisrininkų 
troku. Sužeista 11 gaisrinin
kų.

Severin ir su juomi kartu va- BERLYNAS, lapkr. 20.— kįjos sentikių soboro suvažia- 
žiavusi viena jauna moteris- ^>ven5l rusai socialistai iš vjmag Suvažiavimą atidarius, 

Maskvos gavo žinių, kad te- ,VyPjausjas tarybos vicepirmi- 
nai areštuota keli aukštieji ,nįnkag pasįūlė pasiųsti sveiki-

16 KŪDIKIŲ MIRĖ, 
33 SERGA

kė.

Advokatą didžiuma prieš 
prohibiciją

“American Bar Associa- 
tion” paskelbė, kad dvi treč- 
dalys visos šalies advokatų 
yra nusistatę už proliibicijos 
priedo atšaukimą.

komunistai. Stalinas susekęs, nimo telegramą lenkų respub

BOGOTA, Colombia, lapkr. 
19. — Medellino ligoninėje 
vienas gydytojas per klaidą

kad jie organizuoją jam prie- (Hkos identni Pii8udskįuį 49 kūdikius pačiepijo difteri-
__  ____ 2__ 22^ T., 1-. * * . ■» • • • i • _ iiišingą organizaciją. Jų didžiu 

ma yra Stalino draugai. Tarp 
areštuoti] yra ir gen. Blue- 
icber, kurs su savo armija ko- 
ivojo kiniečius Mandžiurijoj.

ir ministeriui Červinskiui. Su
važiavimą sveikino vietos val
džios atstovai. “R.”

to toksinais vietoj antitoksinų. 
16 kūdikių mirė. 33 serga. At
likęs tą baisią klaidą gydyto
jas pakvaišo. • ,! jį

NELAIMĖS BEKULIANT

“Grand jury” tardo policijos 
narius

Cook apskrities “grand ju- 
•ry” pradėjo išklausinėti Chi- 
icagos policijos viršaičius ir 
•kitus policmonus tikslu suse- 
ikti gyvuojančią departamente 
betvarkę. • ■ ’

Žada darbo 10,000 
darbininką

Chicagos publiškų mokyklų 
viršininkas Bogan praneša, 
kad artimoj ateity prasidės 
naujų mokyklų statymas ir 
kaikurių mokyklų padidini
mas. Darbo gausią apie 10,- 
000 darbininkų.

BUVUSIS BRAZILUOS 
PREZIDENTAS GAVO 

PASĄ

RIO DE JANEIRO, lapkr. 
20. — Nauja Braziluos vald- 

ižia įteikė pasą buvusiam pre
zidentui AVasbington Luis. 
Leidžia jam vykti, kur jis no
ri, arba pasilikti Brazilijoj.

Pasai išduoti ir buvusios jo 
valdžios nariams.

IŠMOKĖTA 8 BILIŪNAI 
KARO PENSIJOMIS

i Nusakomas lietus Ir sniegas

Federalis oro biuras šiai 
dienai nusako lietų ir paskiau 
sniegą. Oras žymiai atšalsiąs.' sijų.

WASHINGTON, lapkr. 20. 
— Karo pensijų ^omisionie- 
rius praneša, kad federalinė 
valdžia karo veteranams pen
sijomis ligšiol išmokėjusi 8,- 
169,558,473 dolerius. Ši suma 
nepaliečia praeito pasaulio ka
ro veteranams išmokėtų pen-

Pirmoji ištiko netoli Kėdai
nių gyvenančią Vainatiškių 
kaime moterėlę Krutkienę. Be- 
kuliant motoru javus pas Ba
gdoną, ji kažkaip neatsargiai 
prisiartino prie mašinos ir, ta 
ją parsitrenkusi kone sumalė. 
Bevežama pas daktarą pake
liui mirė.

UŽDARYTOS PERU 
KASYKLOS

LIMA, Peru, lapkr. 20. — 
Po įvykusių kruvinų darbini
nkų riaušių uždarytos Cerro 
de Pasco kasyklos. 15,000 dar
bininku liko be darbo.

PITTSBURGH, Pa., lapkr. 
19. — Čia vienoj vaistinėj im- 

Kita nelaimė atsitiko prie ta pardavinėti įvairios rūšies 
Lydavėnų. Čia ūkininkas Vai- mėsa.
šnoras, bekuldamas javus, per
giliai kyštelėjo* ranką, ir CHICAGO IR APYLIN-
mašina sudraskė. Jo gyvybė — Pramatomas lietus;
pavojuj. “R.” šiandie popiet ar vakarą šal-

SUDRASKĖ VILKAI 
MERGAITĘ

Iš Šiluvos praneša, kad ne
toli miške prapuolė 8 metų 
piemenaitė, kuri ganė galvijus. 
Nors žmonės ir kiek jos ieško
jo, bet niekur nesurado. Spė-

. _ įaa kad ją sudraskė vilkai. ‘R.’

ciau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų 
Britanijos 1 sv. sterl 
Francijos 100 frankų 
Italijoj 100 lirų 
Belgijos 100 belgų
Šveicarijos 100 frankų 19.41 
Šakieti jos 10Q markią 23.21

$10.01
4.86
3.92
5.23

13.94
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tėty. 2) Religinio auklėjimo srityje pirmuti
nių balsas priklauso Bažnyčiai, nes; “Aukš
tesnės kaip tėvų teisės yra Dievo teisės, to
dėl tėvai negali vaikų auklėti ir mokyti prieš 
Dievo valių. Dievo teisių saugotoja yra Baž
nyčia, todėl jos ir tik jos vienos yra teisė, 
ypač katalikų vaikams nustatyti auklėjimo 
kryptj.” 3) Kadangi valstybė yra žmonėms, 
o ne žmonės valstybei, todėl “valstybė turi 
taip tvarkyti viešuosius reikalus, kad žmonės 
geriau galėtų vykdyti jiems Dievo ir gam
tos pareigas.”

. Be to, Vyskupai nurodo svariu, jaunimo^““1 vi“ KoB«° p“sieny
organizacijų. Lietuvoje Bažnyčios globoja- Jau “ u* P*n*£UK jokių geių

Aplink Afriką.
Prof. K. Pakitas.-

LAIŠKAS VIENUOLIKTAS

(Tąsa).

Bet pavažiavus toliau į rv 
tinę Angolų, kur europiečių
labai mažai ir tie čia dar ne
seniai apsigyvenę ir neturi 
sodnų, — mums tinkami vai-

jaunimo organizacijos yra šios; vaikams va*^V n<?būvo galima gauti.
irpin Shi-oti ” kfl.itnn -įminimui “Pavasa- diliose beklajodami ii pagel-

• „ ■ ■ bos ieškodami matėme daugi
Jd IIIIUIIUI

mos
“Angelo Sargo,

Kauno Arkivyskupas ir visi Lietuvos 
Vyskupai išleido Ganytojiškų laiškų apie Ba
žnyčios teises auklėjimo srityje. Tam svar- ( sutarties, Apaštalų Sosto su mūsų 
biam laiškui davė priežastį Ateitininkų orga-! sybe padarytos. Mes katalikai
nizacijos uždarymas.

Susidariusiai Lietuvoje padėčiai vaikų 
auklėjimo srityje, Vyskupai pastebi:

“Apaštalai, nenorėdami prileisti vaike
lių prie Kristaus, tiesa,, klydo; bet darė tai 
gerų norų vedami, nes norėjo apsaugoti Iš
ganytojų nuo bereikalingo, jų nuomone,' var
ginimo ir sutaupyti Jo brangų laikų.” ,

Bet laiške toliau pabrėžiama:
“Ir šiandien nemaža daroma pastangų 

neleisti vaikeliams eiti prie Kristaus, tik, de- ! 
ja, blogomis intencijomis, lies norima, kad i 
tie vaikeliai Kristaus visiškai nepažintų, kad 
augti] ir gyventų toli nuo Išganytojo, toli nuo 
Bažnyčios, toli nuo religijos.”

Šie žodžiai yra taikomi tiems, kurie sklei
džia klaidingą nuomonę apie vaikų auklėji
mą, apie- Bažnyčios ir tėvų teises Šioje sri-
. • . a . .<z-b.... J ■’;

MARIJONU BERNAIČIU 
KOLEGIJA - ŠV. KAZI

MIERO DRAUGIJOS 
AMŽINAS NARYS.

V

kirti prie visai sveikų žmonių.
Ikišiol musių ir įki’ių vabz 

tižių kaip ir nebuvo, tačiau
dabar, sausojo pusmečio pa-!Uctuvoj(. |^džia 
baigoje, jau pradeda atsiras
ti musių, o giriose vienų kar
tų jau buvo mus apnykę ma
žučių muselių pulkai. Tad kli
mato, valgio ir sveikatingu
mo atžvilgiu Angola man 
pasirodė visai tinkama balto
jo žmogaus gyvenimui ir kai 
kuriems, fiziškai nelabai sun
kiems, darbams. Lietaus pus-

kaimo jaunimui 
no” sųjnnga, mokslus einančiam 
‘ ‘ Ateitininkų ’ ’ federacija.

Laiško gale Vyskupai griežtai jiasisako 
prieš tautininkų vyriausybės žygi, uždarant dažnm necbišdavom jų į bur- 
moksleivių organizacijas; imti, nes tarp jų yra ir

“Bet štai katalikų moksleivių ateitinin-------------------------- **.......... —i padaugėjimas esąs
kų organizacijai mokyklose neleidžiama veik- nul^ raPaz (tarti- raPas) An įžymus ir turis kitu "erų y pa 
ti kaip ateitininkams. Yra tai Bažnyčios tei- tonio šių kraštų giriose augęs, fvresnj oni daugiau ?.US’
šių varžymas, yra tai laužymas iškilmingos drąsiai imdavo nuo medžių

i visokių vaisių, mažų ir dide
lių, su kevalais ir be jų, bet

mėty šilumos padaugės, bet
v *. ’ , . ”*r T* S*"kaip vietiniai sako — šitas 

, nuodingų: baisu apsirikti. Tiki *
labai ne-

Šv. Kazimiero draugija 
gražias ka 

talikiškas knvg&s. Tas kny
gas stengiasi išplatinti tarp 
lietuvių kaip Amerikoje, taip 
ir užsienyje. Kiekvienas, kurs 
įsirašo į šv. Kazimiero draugi
jos narius, tas veltui gauna 
gerų, įdomių knygų pasiskai
tyti* ir naudojasi Dvasinė
mis Draugijos Malonėmis.

Kilnus lietuviai katalikai 
suprasdami katalikiškos spau
dos svarba iv įvertindami šv.I *•

'Ar ; t imk*
Hassan Noury, Kurdų va

das, kurio vadovaujami suki
lėliai teikia turkams didelio 
rūpesčio.

Kazimiero Draugijos nuopel-
skaitlingai rašosi į šv. Marijonu B. rn« v r kolegija,

Kazimiero Draugijos narius, i pilnai įvertina šio lakto reikš-

darbus turime kelti savo balsų
talikams moksleiviams ateitininkams sugrą- stambių ir Kietų Kauliukų, , mininžinbi »nerirrin
žinta fo draugijos laisvė”. Antonio ir jų nemekina, viak» “,etU bU “a 4 6 e3>'

Sis Vyskupų laiškas turi didelės reikš-‘nurija. Paskui jį’ir mes ban-' Lietuva Kongo spaudoje, 

mės. Joję pareikštos be galo svarbios mintis dome laukinius Afrikos vai- šiandien (rugsėjo m. 13 d., . v
teigiamai atsilieps į Lietuvos katalikiškųjų^111^ bet retas iš jų mūsų go- Įygįaį ju mėnesiu praslinko į Pr^va^^bai tuo reikalu, o ki 
visuomenę. O be to, jisai pasiliks svarbiu is-'muriui tinka. Vis kaž kokio kaip igyažia<vau iš Lietuvos!U isira5d ir P**Jaiškus. Ma- Beabejo ir visi kilnios sielos 
toriniu dokumentu'iš šių laikų, kuriuose Lie-(keisto skonio ir labai maža ir nuo to laiko nebemačiau P°nu yra su d«kin««mu Paž>’* geios vanos asn,enys lablau 
tuva pergyvena sunkų vidaus politikos krizį, valgomųjų dalių. Tad lauki- naiįj„ Kauno spaudos nunie-
o katalikiškoji visuomenė neteisėtos tautiniu* niais vaisiais negali išsimai- Vietiniams Afrikos laik- 

tinti -ir negrai, o baltiesiems j^gtėliams Lietuva visai no
tai nėr ko jų ir valgyti. Ta-Įsvar|>į ga.jjSj kaj apje ja rašy

Nežiūrint sunkių laikų, 
daug kas tampa nariai^ lai 
ke prakalbų,

žarijos rašytis steigt: avo . t 
bliotekas, jas didinti ir tokiu 

daug kreipiasi i būdu platinti švietimų ir re
liginį bei tautinį susipratimų.

ki] vyriausybės persekiojimus.

Del Ateitininkų organizacijos uždarymo 
išsitarė ir Lietuvos Katalikų Veikimo Centro 
konferencija, priimdama tokio turinio rezo
liucijų:

ėmu nuo bado vis dėlto kurį Tad ir svetimoje spaudoje
būtų galima apsiginti. sunku kų nors apie

mėti, kad rašosi visa garbinga vertins katalikiškųjų spaudų, 
kunigija, daug pasaulionių, o M skaitys ir rems. 
nemaža ir organizacijų. , Todėl malonių randu sau

Štai neseniai gaunu nuo Ma pareigą Bernaičių Kolegijos 
rijonų Bernaičių Kolegijos Direktoriui aukštai geibia- 

D-ro J. nicni kun. D-rni J. NavickuiLietuva1 Direktoriaus kun.
su prašymu į- jr visai garbingai Marijonų

Laiške nurodoma tėvų ir Bažnyčios tei- kalikų jaunimo organizacijų Moksleivių Atel- 
8ės. Tos tėvų teisės yra taip didelės, kad į rįnįnky Sąjungų, kuri yra katalikų akcijos 
niekam nevalia jų įžeisti” — sako Vyskupai
ir čia pacituoja (Sum. theol., 2-2, Q. X, a. 12):
“Būtų prieš prigimtų teisingumų, sako Šv.
Tomas Akviniškis, jei vaikas, prieš ateida
mas į protų, būtų iš tėvų globosi atimtas ar 
būtų kas dėl jo daroma tėvams nežinant.”

Pasiremiant Išganytojaus pasakymu A- 
paštalains: “Man via duota visa valdžia dan
guje ir žemėje. Eidami tat mokykite visas 
tautas...” Vyskupai nurodo neabejotina Baž
nyčios teisė mokyti, “juo labiau vaikelius, 
kurie ypač Dievo mokslo reikalingi.” Tų tei
sę Bažnyčiai Pats Dievas suteikė. “Ir jei 
kur bandoma iš Bažnyčios tų teisę atimti ar 
bent susiaurinti, tai daroma prieš Paties 
Dievo sutvarkymų. ’ ’

Iš tų pagrindinių dėsnių padaroma iš-

Portugalų restoranuose pie-'patirti. Kaip anksčiau mirė-! 
tunis ir vakarienei duoda 

“Švietimo Ministerijos aplinkraštis už- vįen{^ žuvies ir du mėsos pa 
graudžius moksleivių politiškas visnomenįš; tickaIu .Tad bendrai valgoma ’t’euutro ištręmipių. .pabar bū-'|™ero draugijos narius, kų ga ;r &įrdii 
kas kuopeles ir skaudžiai palietęs vienų ka čia. daug ir net substancia-1 damas Kongo pasieny sučiu* su ypatingu malonumu pada- gynlų savo

da jau, garlaivio r.ulio perdavė, J° vedamų Bernaičių Kongregacijai išreikšti vardu
>a- 'k- ’eiviams žinia apie P. Voi- i kolegiją į amžinus šv. Kaži- gv. Kazimiero Draugijos vie-

liai, ne taip kaip mes mano- i pau , as pažįstarnns Elisabetli- 
nie apie tropikų virtuvę. Di-'ville dienraštį “L’ Essor du 

narys. Apgailestaudama sį liūdnų taktų dėlėje ir sunkioje kelionėje Congo” rugp. 21 ir 20 d. nu-
turėdama galvoj

1. kad Liet. Kat. Moksleivių Ateitininkų'pavargsti, kad galva ant pe-'nių apie politinės policijos vir
Sųjunga yra ne politinė*, bet religinė ir* kulričįų nebesilaiko. Per tai iršininko įmik. Rusteikos (?) 
tūrinė jaunimo organizacija katalikų akcijos apetitas pasidaro daug didės- sužeidimų, kai jį viename vieš 
narys Vyskupų žinioj, ,nis negu Lietuvoje. Prie sta- bučio kambary užpuolę du

2. kad turėti auklėjamąsias kultūrines lo atsisėdęs kerti kaip geras vilku, tik ne su dantimis, o
religines organizacijas, kaip Moksleivių Atei- artojas, lovon įdribęs — mie- su peiliais ir revolveriais. To- 
tininkų Sąjunga, yra katalikų neabejotina gi kaip užmuštas, ryto atsis- kios rūšies žinios toliausia ei- 
teisė ir pareiga, tojęs ant kojų — vėl energin- na, nors kraštui jokios garbės

3. kad Moksleivių Ateitininkų organiza- £as kaip liūtas. Nuolatinis, neteikia. Vieni pagarsėja No-
cijos uždarymas nesutaikomas su Lietuve; greitas judėjimas, darbas be helio premijomis, Kiti gud- 
veikiančiais įstatymais ir konkordatu pada- jokių sielvartų — priduoda ū-(riais politikais, mes-gi nauja 
rytu su Šv. Sostu, . P° ir sveikatos. Iš Vargingos vilkų veisle. Gal ateity me-

Kataliku Veikimo Centro Konferencija P« Angolos girias ir džiotojai apleis Afrikij ir pra-
giliai dėkoja Kksceleneijoms Vyskupams nž narnas sugrįžau į Huambo ites važiuot* Lietuvon nauju

'būdamas dažnai nežmoniškai, merius ir abiejuose randu ži

, -ė ” . • - . ‘ i -i ■ • i ... vx • , • v. (Nova Lisboa). kaip pažįsta- «peei menu muziejams ieškoti,vados: 1) Tenai turi rūpintis tinkamu vaikų. ; minėtos organizacijos užtarymų ir kviečia ' ™ y i t i . .>
auklėjimu. “Jei tėvai atiduoda savo vaikus ivisus Lietuvos katalikus visais būdais palai-,111^ tvirtina, net žymiai pa- anasios minios sveur e. ai. i i jmckyklų,. tai jie* turi žiūrėti, kas tai per > kyti moksleivius ateitininkus ir reikalauti, !'^a*s^‘‘s* D juk dabai, seno vai n uvį a imi jauc ina, negu 
mokykla; koka mokytojas joje moko ir kaip kad jiems1 nebūtų trukdoma veikti pagal jų jau skrandžio katarą turėda- J namie likusius, nes jis nuo sa- 

j obalsį: “Visu atnaujinti Kristuje.” mas, nebe galiu savęs plis- vo krašto izoliuotas tiktai po-jis moko, kad vaiko sielos reikalai nenuketi- kilnų

širdingų, padėka už įra- 
Bernaičių Ko) egi-

nau ir šių džiaugsmingų žinių jpg į Amžinus šv. Kazimiero 
pranešiau šv. Kazimiero drau- draugijos narius.
gijos centrui Kaune.

Šiuo įrašymu, Marijonai dar
labiau padidino savo nuopel
nų vainikų. Kiekvienas Ame
rikos lietuvis žino ir įvertina, 
kokį naudingų ir kultūrinį 
darbų atlieka Marijonai savo 

mokyklomis, misi-

Kun. S. Stonis,
Šv. Kaz. Dr-jos Įgal. Anier.

PREKIAUJA LIETUVIŲ 
OBUOLIAIS

i Didesnis eksportas iš Lie
tuvos obuolių prasidėjo jau 

jomis ete. Ateitis aukso t aidė ,pi.įeg povų savaičių. Dabar 
mis užrašys į Amerikos lietu- lietuviškais obuoliais Eitkūnai 
vių istorijos lapus Marijonų stačjaj užversti. Prie jų nuo- 
Luopelnus Bažnyčiai ii lietu- ja^ s-jjęasį apie 20 stambių pi-
'yt,eL rklių iš Berlyno ir iš Frank-

šv. Kazimiero L'raugija fuido>
džiaugdamosi iš gavimo į sa- Iž Eitkūnų kasdien išveža į 
vo narių tarpų tokios garbiu- Vokietijų ir toliau jų apie 30 
ges organizacijos, koki yra vagonų.

■ ■■ - ===ė Pflskutiniomis dienomis Į
litinės kriniinaiogijos žinies ir iten atvyko net viena prancū- 
teg’u na. zė, kuri iš Lietuvos vaisius ž,a-

(Bus daugiau) da gabenti į Prancūzijų. “R.”

kolegija

UETUVOS PINI6AI VYTAUTO 
DIDŽIOJO GADYNĖJE

(Medžiaga Lietuvos Tautinei 
Numizmatikai).

fcaio Dr. AL M. RAČKUS—
(Tęsinys)

2)f — Didelės suirutės įvyko tarpe 
Totorių chanų Auksinėje 1 (ordoje. Clm-

Vytauto kontramarkų ant Tokbtamyšo 
pinigo Fig. 61.

3). — Vytautas paskelbė karų bai- 
] šia jum chanui Tamerlanui bei Tinmr Kut- 

lukui, ir surinkęs milžiniškų kariuomenę, 
I 1399 metais atžygiavo ties Vorskla. Timur 
j Kutlukas išsigando ir prašė taikos. Vy- 
I tautas numanydamas jog Lietuvos kariuo 
Į menė kelionėje išvarginta jaučiasi sve

timoje teritorijoje nejaukiai, tad sutiko 
J taikinties ir pastatė savo sųlygas. Viena

cha: Jadwiga i Jagietto, Vo. IV, p. 218.
Taip pat rašo ir A. 68rtkow: Opisanie 
drevnieb Russkicb monet. Moskva 1834, p. 
4). Tada įvyko baisi -kova, ir Lietuvos 
kariuomenę Totoriai sumušė. Vytautus iš 
kovos lauko bėgo, o Totoriai vijosi. Bet 
ties Dniestru Vytautui pribuvo daugiau 
paspirties, ir tada Vytautas atsisuko

monetų kontramarkavimas įvyko daug 
vėliau; be to, jas kontramarkavo 
ne patįs Totoriai, bet Vytauto mintos. Tu
rime žinių, kad vėliau Vytautas vėl ren
gėsi Totorius šluoti lauk iš Europos. Da- 
nilouiczo kronikoje dokum. Nr. 989, yra 
pažymėta, kad tūlas Sifried von Span- 
lieiin rašydamas laišką Kryžiuočių Ma-

prieš Totorius. Chanas Edyga pabūgęs ' gistrui liepos 15 d., 1412 metais, praneša

nas Tamerlanas nuveikęs galingąjį chanų jo sąlygų buvo ta, kad Timur Kutlak&g 
Tokhtamyšų, išgujo jį iš Kaj^-ako 1397 • Aut savo pinigų dėtų Vytauto ženklą, kas 
metais ir jo vieton paskelbė Auksinės reiškė pripažink ant savęs* Vytauto vir-
Hordos chanu Timur Kutlukų. Toklitu- 
niyšas atbėgo pas Vytautų maldauti pa- 
gelbos. Su ta,n tikrom išlygom Vytautas 
apsiėmė Tokbtarnyša glolioti ir grąžinti 
jam teisėtai priderantį sostų. Taigi gali
mas dalykas, kad Vytautas tuojau įsakė 
dėti Lietuvos herbų ant Tokbtamyšo pi-

šenybę. Timur Kutlukas sujaudintas to
kiu reikalnvinuų prašė duoti trijų dienų 
laiko apsisvarstymui. Bet trečioje dieno
je atėjo Timur Kutlukui pagelba nuo Ta-/
merlano. Tiria Tanlerlano kariuomenės 
vadas chanas Ed*yga tyčiodamasis iš Vy
tauto pasiuntė jam laiškų sakydamas:

. Vytauto, liovėsi kariavęs (Szajnocha, p.
216). Taigi faktas yra, kad Vytautas rei- 

jkalavo Totorių dėti ant savo pinigų Lie
tuvos herbų; to paties pareikalavo ir To
toriai iš Vytauto. Bet kadangi niekiir ne
siranda Lietuviškų monetų su Totorišku 
kontramarkų, o Totoriškų monetų su Lie-

jog \ ytautas ruošiasi į karę su Totoriais. 
Ir numizmatikoje tas aiškiai mafosi. 
Vytautas pradėjo mušti savo kontramar- 
-kų ant Totorių pinigų su tikslu, kad To
torius išprovokuoti. Išpradžios jis dėjo 
tik Lietuvos herbų “Pilies Vartus” ant 
Totoriškų pinigų, bet kadungi Totoriai į

jtuvos ženklais yra, — tai daugelis numiz- į tai negana reagavo, tad paskiau Vytautas

nigų ženklan jog Tokhtamyšas yra po i “Mokėk man doūį ir dėk ant savo Uetu- 
Vytauto protekcija. Taip bent suprantu viškų pinigų mano antspaudą” (Szajno-

' matiki] mano jog Vytautus visgi priver
kęs Totorius jo reikalavimų išpildyti. O 
, man atrodo, kad Totoriškų monetų , kon- 
tramarkavinias nieko bendro m*tnri su 

•' mušiu ties Vorskla, ypač jei Vytautas šio
je kovoje buvo pralaimėtojiu Totoriškų

pradėjo kontramarkuoti jų pinigus net su 
Kryžium. Totoriai buvo .Mahometonų ti
kybos, ir Kryžiau^ ženklas unt jų pinigų 
buvo baisiausiu įžeidimu. Beabejonės To
torių kraujas virė regėdami tokį baisų 
pažeminimų, bet savo vidujiniais vaidais

buvo taip nusisilpninę, kad jau jokiu bil
du neišstengė kelti ginklų prieš Vytautų.

Vytautas Didysis buvo pirmutinis val
donas kurs išdrįso dėti savo kontramarkų 
ant Totorių pinigų. Tai vienatinis istori
joje įvykis. Tokios monetos pasklidusios 
po Rusiją' darė gilų įspūdį į Rusų tautų. 
Tai buvo gudri Vytauto propaganda. 
Krikščioniškiems Rusų kunigaikščiams 
buvo sarmata ir skaudu, kad jie turi ver
gauti pagoniškiems Totoriams... Rusai 
pamatę Totoriškus pinigus su Vytauto 
ženklais, ir dar net su kryžium, beabejo
nės įvairiai šiokį apsireiškimų aiškino, 
visi iš to stebėjosi. Tas Rusus ĮMidrųsino 
mėginti išsivaduoti iš po Mongolų jungo.

Dr. Guinoirskis paduoda žiinų buk 
randasi Rusiškų monetų su Vytauto kon- 
traumrki]. Tokių monetų dar neesu ipates.

(Bus daugiau)
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| Prašau Į Mano Kampelį
* ■■■ Rašo prof. Kampininkas-------------------

PROF. KAMPININKO 
RADIO.

Nelaimėjus Pilsudskiui lin
kimi} Lenkijoj, Vilniaus arkli
ninkai, (arklių augintojai) 
nubraukę nuo savo veidų gai
lių ašarų, pakėlė ji nors ar-

WEST PULLMAN, ILL
Rinkliava Bažnyčioj.

Labdarybės 10 kuopa turė- 
clioras programai išpildyti. jo rinkliavą. Švento Petro ir

J

Kai laisvamaniams renkant 
aukas vienas nesusipratęs kle 
rikalas paklausęs, kur bus 
siunčiamos aukos, sandarietis 
užvožęs: “Ne jūsų, mulkiai, 
biznis! Mes geriau žinom, kas 
Vilnių vaduoja. Aukos bus pa-

klių auginimo draugijos gar- siųstos dr. Alseikos priežiū- 
bės pirmininku. Visgi einas, rai”. 
o tai geriau kaip niekas, 
r ____

Kad šiame čėse žmonėse yra 
daug gailestingų širdžių, ne
tenka apie tai nei kalbėti. Pri-jmai kakariku gieda, kad leng 
klodui, vienam mieste susitvė-' vai pavyko jiems tuos neap-

Taip ir padaryta.
Dabar Pittsburgo sandarie- 

eių gaidukai ant laisvamaniš
ko spaudos šiukšlyno links-

rė bedarbiams šelpti komite
tas, kurio pirmininku apsiėmė

kenčiamus klerikalus pagal sa 
vo katarinkos pašokinti.

būti vienas fabrikantas. Iš jo j “ Garbė ”, gieda, ir kun. Vaiš- 
dirbtuvės, jo paties įsakymu,! norui, kuris leido Bažnytiniam 
keli mėnesiai atgal atleista iš
darbo virš 500 darbininkų.

Povilo bažnyčioj, Labdarybės 
naudai. »

Aukojo sekančiai: po' $1: Z. 
Kūkalis, M. Zubė, J. Zubė, B. 
Sueilienė, A. Kripas, J. Pet
ravičius, L. Kalašinskienė, A. 
Šliužas, J. Andruška, ir $1.27 
smulkiais. Viso sukolektuota 
$10.27.

Širdingai ačiū visiems au
kotojams už nuoširdžių aukų 
labdaringiems tikslams. Bet 
labai gaila, kad mažai tokių 
geraširdžių tėra mūsų para
pijoj. Daug parapijom} turtin
gai gyvena, bet artimo meilės 
visai neišmano.

Kuopos Valdyba.

nizaeijos sulig reikalu ir išga
lėmis vis daugiau steigtų la
bdarybės įstaigų: prieglaudų 
vaikams, seneliams ir invali
dams, vaikų darželių ir ama
tų mokyklų;’laikomos gi jau 
įstaigos turi būti uoliai ir duo- 
sniai katalikiškosios visuome
nės remiamos.

3. Gyvai susirūpinti teikti 
dvasinės moralinės ir kultūri
nės paramos, lietuviams emi
grantams, ypač jaunoms emi
gruojančioms mergaitėms.”

Dėl socialės globos.
1. “Sveikinti imti suinany-

- ------------- ------------------- ----- - ------------------------- |
uoliai remiamas, palaikomas irjsuomenės organizacijų; c) kad 

i užtenkamai šelpiamas; b) kad organizacijos laisvai ir neva
li- socialės globos reikalus,* labdarybės ir globos srityje

i mų, kad valdžia įstatymo ke
liu nori sutvarkvti labdarybės

steigiant ir laikant valstybės 
ir savivaldybių lėšomis atati
nkamas labdaryliės ir socialės 
globos įstaigas ir pašalinant 
Lietuvoje elgetavimų;

2. Tačiau kartu pareikšti 
gyvų pageidavimų, kad a) nu- 
-matomas išleisti socialės glo
bos Įstatymas būtų taip sufo
rmuluotas, kad labdarybės or
ganizacijų darbas nebūtų po- 
stpcnuojamas, o priešingai —

ržomai galėtų sulig jų randa
mu reikalu steigti savo labda
rybės ir globos įstaigas; f) kad 
valdžia steigtų lalslarybės į- 

kur nėra to- 
isuomenės orga-

(būtų ankštas ir nuoširdus vai 
istybės, savivaldybių ir labda- 
rybės organizacijų bendradnr- ........... .... ,sl„
biavimas; c) kad įstaigose, ku'staigas tik ten, 
rios bus valstybės, ir savival- kių laikomų vis, 
dybių įsteigiamos ir laikomos 
labdarybės ir globos tikslams, 
gyvenimas būtų tvarkomas ti
kybos ir dorovės; d) kad nu
statant neturtų ar invalidumų i 
Asmenų, kuriems turės būti 
.teikiama globa, luitų atsiklau
siama vietos labdaringų vi-

nizacijų.’

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Chorui
Tautos

dalyvauti
istoriniam

Lietuvių
paminėji

Kaip Lietuvoj rūpinamasi 
labdarybe

me
Pittsburgo katalikus reikia- 

tikrai pašlovinti už didelį su
sipratimų ir pakarnumų — lai 
svamaniams. Priklodas koks.

Spalių 26 d. keletas laisva
maniui surengė Vilniaus 
gedulos paminėjimų. Kadangi 
sandariečių Pittsburge nėra, 
tat katalikams isakvta sueiti» v
ir savo duosnumų parodyti. 
Be to, pakviesta parapijinis

PRAŠAU NESIJUOKTI.
Lietuvos Katalikų Veikimo 

Centro konferencija, įvykusi 
praeitame mėnesyje, Kiaune, 
labdarybės klausiniu priėmė.— Ali, nelaimė! Pamiršau 

žodžius dainos, kurių daina-j tokių rezoliucijų:

KLAUSYKITE ŠIANDIE LIETUVIŲ PROGRAMO
NUOi 7 iki 8 v. v. iš stoties \VHFX?, duodamo .JOS. F. BUDRIK Krautuvės

Nekuomet Ikšiol Tokio 
Tolumo ir Tokio Balso

Thls Ir a Famoui Vlvanl Sėt and ln- 
eludea face powder. 51.00; Rouge. 75c. 
Tįsaus Cream 51.00, Depllatory 00 
Faclal Astrlngent 51.75, Bath Salt l.oo’

n.nu ,l-25- p*'rfuni® »3-«. Brll!llantlne 75c. Skln Whltener 75c. Totai 
Valus Jll.00. Spectal prlce. 51.07 for all 
ten pfacea to lntroduce thia line.

Vardas ...................................
Adresas ... >..........................
Siunčiame per paštų COD 

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Bea Van 58O-5th Avenue, New York

BAS
MADE GOOD witfi

miniotu!

B**1*®.’

vom vakar kliubo šokiuose, 
— dejavo Lucė Fleperkaitė.

— Dukrelė, — atsiliepė tė
vas, — mūsų namai ir kaimy
nai labai džiaugsis, jei tu už
mirši ir meliodijų tos dainos.

LABDARYBĖS SKYRIUS
Centro pirmininko padėka.

1. “Raginti katalikus veikė
jus ir inteligentus, kad jie, a) 
patys kaskart vis giliau Įsi
dėtų Į širdį Kristaus žodžius: 
“Palaiminti gailestingieji” ir 
krikščioniškojo gailestingumo 
dvasių uoliau skleistų mūsų 
visuomenėje; b) kad gyviau 
susirūpintų organizuotu labda
rybės darbu, steigiant katali-

A. L. R. K. Labdaringosios 
Sųjungos vienuoliktasis seimas 
yažiai pavyko. Del to skai
tau sau už pareigų padėkoti 
visiems dalyviams, draugijoms 

aukojusiems.

kokiu nors būdu prisidėjo prie 'kiškos labdarybės organizaci- 
šio labdarių seimo gražaus Į jas, ypač šv. Vincento iš Pau- 
pa s i sekimo. ' lo Draugijos-skyrius ir juos

A. Nausėda,
Labd. S-gos pirm.

LABDARIŲ “BUNCO”.
ir

įmanomai aprūpint nekilnoja
mu turtu, taip pat uoliai pa
laikant esamus.

2. Daryti pastaugi}, kad ka
talikiškosios labdarybės orga-

Labd.Brighton Park. —
Sų-gos 8 kuopa buvo suren
gus “bunco party”, spalių 25 
d. Pasisekė.

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

Tariu ačiū gerb. kun. B.
Vaičiūnui tuž atlaikymų pama
ldų, gerb. kunigams — A. Li
nkui ir A. Martinkui už asis
tavimų, o kun. J. Mačiulioniui ’ pirmiausia- tenka padėkoti
už gražų pamokslų. lgerb kun> Vaitukaičiui už

Ačiū darbščioms 1 kp. šei- paraginimų, paskui Ragai- 
mininkėms, o ypač p-nei Su-.šiains už davimo namo. Ačiū 
deikienei, už paruošimų dele-įtaip pat ir Gendrolienei, kuri
gatams pietų. Ačiū kun. A. Li
nkui, labai daug prisidėjusiam 
prie seimo suruošimo.

Gale tariu ačiū p. L. Šimu
čiui, “Draugo” redaktoriui^ 
už kalbų apie aktualiuosius

daug pagelbėjo tame vakare. 
Ir kitiems ačiū, taipgi ir mū
sų Vyčiams 3'6 kuopos. Vyčiai 
netik nepaniekino mūsų pa
kvietimo, bet da tikietų mer-' 
gaitės pardavė. Ačiū joms. Dė 
ikojam visiems, kurie pardavi-lietuvių labdarvbės klausimus

kurie- Skietus aukojo dovanas 
'ir Sedauskienei; ji daug au
koja. Ačiū A. Samoškai už 
muzikų ,kuri linksmino susi- 
inkusius.

J. Samoškienė.

Taipgi ačiū visiems,

PILNAS EGZAMINAS 

* 16.00 TIKTAI 16.00

ipkcia^zitai
Taigi nenusiminkit, bet eikit P*» 

tlkrs specialistu, ne pas koki nepa- 
tyrėų. Tikras specialistas, arba pre- 
fseorlus, neklaus Jūsų kas Jums kea- 
kla. ar kur skauda, bet pasakys pata 
po pilno UegsamlnaTlmo. Jus sutan- 
pyslt laikų Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt *umg lai
to. kad lle aetsrl . eisallngo patyri 
Bt». aut adymui Imogaus kenksmln 
guašų.

Mano Radis — Boope — Raggt 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vl- 
sllkas bakterlologiikas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras nagaroTSS. Ir Jeigu ai paimate 
jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
vumas augryl Jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat auo Ilgų skil
vio. tarnų, Inkstų, odos. kraujo, ner
vų, llrdies. rsu mat lemo, kirminų, 
uldeglmo tarnų, silpnų plaučių aibe 
Jeigu turit kokių utstsenėjuslų. {at
kerėjusių, chroniškų Ilgų, kuri ue 
pasidavė net gabiam Šeimynos gy 
dytojul, neattdėlloklt neatėję pa,

"“dr. J. b. ZAREMBA
RPBCIAIdSTAfl 

Inėjlmaa Rūmas lėlė
30 W. JACKSON BLVD

Arti Stot. OatvAe
Ofiso va.andoa Nuo 1S ryto Utį 
1 pe pietų. Vakarais nuo B Iki f

Nadėllomla auo lt ryte Iki 1

GARSINRITĖS “DRAUGE’

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Linceln 3044

Baik P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Avė.

AGITATORIAI.*

Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba 
2328 W. 23rd St.

J. Dimša
3230 So. Emerald Avė.,

M. Šiitas
10556 So. State St. 

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdyba arba 
agitatorius.

TUBBY

TIKRAS įstabumas nau
jo Jubilee Sparton nėra 
vien jo tolume, bet taipgi 
jo stebėtiname tyrame to
ne. Pasiekdamas naujų 
tolimų stočių Sparton su
darė naujus rekordus vi
sur. Nemaišyk šių metų 
Sparton su bile kuo kitu 
jums žinomu. Šis radio 
teiks jums daugiau, negu 
tikės. Ateik. Išgirsk Jubi
lee Sparton ir suprasi.

TheNetv JUBILEE 
SPARTON Model 610

$136-75

SPARTON RADIO
>•» r> • f . . ..Radio's Richest Voice”

Jos. F. Budrik, !*
3417 - 21 SO. HALSTED ST.

No School is Good SchooL
THAT S MOT' 
MV PA U L~T. 
DOėi’T B LAME 
ME-GOSH 
\WHISKEBS!
I CANfT HELP 
\WHAT SHE 
TELLS

YoOra *T£ACHEQ PHOMEO 
VESlECOAV-rt? TELL ME 
VOU HAO fiEEM TACOV 
-TV01CE A LRĘ AOS*, THIS^ 
\WEEW

Tel. Boulevard 4705

Šame Price for Over 
38 Years

25 osinces for 25/
Pure — Economical 

Efficlent
M1LLIONS OP POUNDS 

USED BY OUK GOVERNMENT

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains

Ali dragfista—35o and 65c i art and tub*a. 
Childreo’a Muaterole (milder form)35c.

Better than a Mušt ar d Plaster

Jos Nieks 
Nekviečia

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

LISTERINE

— AMO LAŠT UULV 
PlGHT AFTEfc SCHOOL
HAOCLOSE.O VOU Z
\amsheo Vou COULO J rd SURE 

go asaim yjjgaū '
—1 wo!

GOlM' TO SCHOOL’ 

tAJ JULV WOULO

8ECAUSE THERE 
AlAFT AIOMF 

THEAl!

I



4 DRAUGAS Ketvirtadienis, Lapkr. 20 1930

LIETUVIAI AMERIKOJE

PITTSBURGH, PA.
Trumpos žinelės.

Choras surengė trukšmingų 
“buneo party”, lapkr. 4 d. 
“Buneo” pittsburghieėiams 
buvo naujas dalykas — tad 
buvo geros sekinės. Išdalinta 
keturį gražūs “prizai”. Pel
nas ėjo parapijos naudai.

p. Zimnitskas; baso — p. Sa
kalauskas. Choras pasižymėjo 
geru giedojimu.

Tų pačią, operetę jo choras 
atkartojo savo parapijoje, 
iapkr. 10 d.

Šv. Kazimiero par. choras 
palinksmino braddockiečius su 
operete “Piršlybos”. Didžiu
mą melodijų ir arijų operetei 
parašė jaunas, gabus to cho
ro vadovas, p. V. X. Medonis. 
Ypatingas roles išpildė: so
prano — p-lė Kateliutė; al
to — p. Brazauskienė, tenoro 
— p. Bernatonis; baritono —

South Sidiečiai rengiasi 
apvaikščioti Vytauto 500 me
tų sukaktuves. Paminėjimas 
įvyks lapkr. 25 d., Šv. Kazi
miero par. svetainėje, So. 22 
ir Jane Sts.

Vakaro programa susidės 
iš prakalbų, deklamacijų, dai
nų. Muzikalę dali išpildys, Šv. 
Kazimiero par. choras po va
dovyste p. Medonio.

Visi pittsburghieciai priva
lo dalyvauti apvaikščiojime, 
nes bus labai įspūdingas.

Lapkr. 28, 29 ir 30 d. įvyks 
Šv. Kazimiero parapijoje 40 
vai. atlaidai. Bus daug sveti
mų kunigų — proga visiems 
atlikti išpažinti ir priimti Šv, 
Komuniją.

Iš tikrų šaltinių dažinojau, 
kad atvyks pittsburghiečių 
labai pamylėtas pamokslinin
kas misionierius geri), prof. 
Vaitkevičius, marijonas.

Cliorai-didysis ir mažąsis 
rengiasi prie iškilmių.

En£.

TRUMPOS ŽINELĖS.

CHICAGOJE
BRIGHTON PARKO ŽINE

LĖS.

Nek. Prasid. parap. choras 
po vadovyste art. p. Justo 
Kudirkos, sparčiai rengiami 
prie choro metinio koncerto.

X Sunkiai serga uolus pa
rapijomis Antanas Mikutaitis, 
4407 So. Faiirfield avė., gydo
si County ligoninėje. Lanky
tojai pakol kas neprileidžia- 
mi, nes ligonis esąs gana silp
nas ir reikalingas ramumas, 
(lydytojai sako, kati už 2 sa-

daiktų vėliausios mados: laik
rodėlių, špilkelių, radios, mu
zikos dalykėlių ir t. t.

Metropolitan Wet VVash

lių valsčiuje, Mažeikių apskr. 
prašo pranešti, kur dabar gy
vena Leonas ir Justinas Sa
kalauskai. Prieš keletą metu

Manoma, įvyks po šv. Kalėdų,
X Parapijos bazaras eina Į vaičių bus sveikas.

gana gerai. Daugelis žmonių j X Nors Brighton Parke 
atsilanko ir iš kitų kolonijų.! galima kasdien rasti ką nau- 
Visi pilnai patenkinti gražio-1 jo tačiau mūsų kolonijos ko
mis sėkmėmis. ' respondentai visai apsileido

X L. Vyčių 36 kuopa ga- Berods, l>e atskirų korespon
dentų, kiekviena draugija tu-

LAI NAUJAS

ZJ&runsivick^
RADIO

RANDASI TAMISTŲ NAMUOSEIŠ
Peoples Furniture
KompanijosKrautuvių!

/
Su tuom Tamista busi apsaugotas, kad įsigijai atsa
kantį radio iš didžiausių ir atsakomingiausių Lietu
vių Krautuvių Chicagoje. Besigėrėdamas gavęs tei
singą kainą, geresnį patarnavimą, ilgesnę gvaranci- 
ją ir prieinamesnius išmokėjimo būdus.

$ s

? X 
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XX
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Nauji Brunsvvick radios yra padaryti ir pagerinti pa
gal vėliausio radio ištobulinimo inžinerijos mokslo, 
kurie pilnai gali suteikti visą tą, ką tik moderniškas 
radio gali teikti jo savininkui.

Peoples Krautuvėse galite rasti pilną eilę Bruns- 
vvick radios ir Brunsvvick Kombinacijos radio su gra- 
mafonu — dėl pasirinkimo keleto skirtingų modelių

$139.50 iki $185.00
IŠSKAITANT TŪBAS.

Lengvus Išoiokėjinuai SiitcikianAai Visiems Pagal Norų
Ir Išgalę Ir f Ne rok iro ja om Jokie E.rtra Mokesčiai, 

Nes Peoples Krautuvės Pačios Eiiiausiloja 
Z 01 o n i ii Iš mok ė j i orus.

4177-13 ARCHER AVC.cea RICHMONO ST.

4177-83 Archer Avė.
Kampas Kichmond gatvės 

Lafayettę 3171

2436-40 W 63^ ST. & MAPLEWOOO AVt

2536-40 W. 63 St.
Kampas Maplewood Avė. 

Hemlock 8400

Amsterdam. N. Y. — šau
nioji “Birutės” draugija pas
tatė scenoje 5 veiksmų dramą 
“Rytų Pilis” spalių 26 d. 

ĮDaug kas stebėjosi iš kur bu
vo gauti artistai. Vaidino dai
liai, gražiai. Tai vis mūsiš
kiai, neskolinti iš kitų kolo
nijų vaidilos. Lauksime dan- 

jgiau gražių parengimų.
P. D-kas.

Rochester, N. Y. — šv. Jur
gio par. gali pasidžiaugti sa
vo jaunuoju klebonu knn. J. 
Bakšiu. Dar visai nesenai ėmė 
darbuotis šioj parapijoj, o pa
darė gana daug. Šiais metais 
jisai į kūrė pilną par. uiokyk- 

ilą, gavo seseris mokytojas ir 
įkūrė čia seserims vienuolyną. 
Daug ir gi darbo ir rūpesčio 

Į įdėjo prie tinkamo Vytauto 
dienos paminėjimo. Pasakyto
jo pamokslo bažnyčioje dau
gelis ilgai nemirš. Į iškilmes 
pajėgė sutraukti, kitiems pa
dedant, žmonių minias.

Antanaitis.

Chicago, III. — Labdarin
gos Sąjungos Seimas įvyko 
lapkr. 16 d. Buvo skaitlingas 
ir gražus. Sutarta įtraukti į 
labdaringąjį darbą plačią vi
suomenę, eit prie senelių prie
glaudos j kūrimo ir visų gali
mų priemonių imtis, kad pa
lengvinus vargšų būvį.

Sekantis svarbus Cbicagai 
įvykis bus —' tai Marijonų 
Kolegijos Rėmėjų Seimas gruo 
džio 7 d. Aušros Vartų par. 
svetainėje.

A. K.

Cleveland, Ohio. — Jau ke
turios savaitės prabėgo nuo 

Mailių iškilmių vienoj lietuvių 
šeimynoje, o vis pamiršti ne
galima. Ponai Skodžiai šven
tė savo 50 metų Moterystės 
Sakramento priėmimo sukak
tuves. Dalyvavo dailus svečių 
būrelis. Buvo ten 3 jų sūnūs, 
duktė Ona ir visus būrys anū
kų. Nors abudu p. J. ir K. 
Skuodžiai pagyvenę yra, bet 
dabar lauksime jų deimanti
nių vedybinio gyveninio su
kaktuvių. K. A.

11a puikiai veikia. Baigus bu- 
žarą, mano pastatyti parapi
jos naudai vakarą', atkartojai^ iš mūsų kolonijos veikimo 
veikalą — komediją “Trys “Drauge” nieko nesimato. Vi- 
mylirnos”. soms draugijoms reiktų pa-

X Teko girdėti, kad dange- raginti gerai savo korespon- 
lis lietuvių pageidaują, jog dentus, kad su savo veikimu 

veikalėlis — komedija j galėtumėm supažindinti ir ki

ri savo korespondentus, tačiau

šis

“Trys mylimos” butų pasta
tyta ir jų kolonijose. Kas ma
tė tą komedija, žino, kad ge
resnės komedijos ir būt ne
gali. (komedija pirkta “Drau
ge”). Jei kitos kuopos norė'ų,

tas kolonijas.
šauklys.

Tarp biznierių.
Artinanties Kalėdoms Ra

polas Andreliunas gražiai iš- 
kad “Trys mylimos” lutų'puošė savo krautuvę po 2650
suvaidinta ir jų kolonijose,
lai kreipiasi į K. Zaromskį,
4527 So. Sacramento avė. 
lef. Lafaytette 8192.

Te-

X Art. Juozas Kareiva grį
žęs iš Kalifornijos sustojo Bri 
ghton Parke ir mano iš naujo ' 
su jaunimu darbuotis.

Laundry vedėjas V. Balanda jiedu gyvenę Chicagoje. Turįs 
praneša, kad šeimininkės, ku-Įsvai'bių reikalų, 
rios da nemėgino lendrės duo
ti lietuvių skalbyklai, tegul 
prieš Kalėdas pamėgina ir pa
matys, kaip greitai ir gerai 
atliekamas darbas. Telefonuo- 
kit Prospect 3939 ir tuojaus 
pribus draiveris, o kitą dieną 
atveži gatavą lendrę.

A. S. Prečinauskas, 4309 
Archer aVe., sako, kad ge
riausia Kalėdoms dovana bus 
— tai paveikslas, kuriuos pas 
jį galima gražiai nusitraukti 
ir už pigią kainą.

Peoples Furniture Co. skel
bimų vedėjas p. Krukas pra
neša, kad Kalėdoms dovanų 
niekur nerasite geresnių, kaip 
pas juos už prieinamas kai 
nas.

susikim
šimas— 
šaltis 
krutlnSfe?

Sloan’s
Liniment

ADVOKATAI

PAUL M, ADOMAITIS

PRAŠO ATSILIEPTI.

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyje 

Hoom 2414
ONE NORTH LA SALLE BLDG.

ONE NORTH LA SALLE ST. 
(Cor. La Šalie and Madlson Sts.) 

Ofiso Tel. STATE 2704; 4412

Leonas Kontrymas, “Drau
go’ skaitytojas dabar gyvenan 

W. 63 St. ir prigabeno naujų itis Pašerkšnės dvare, Tirkš-

Garsus Europiškas
PAIN-EXPELLERIS Į

Jau Jung. Valstijose

Naminis linimentas naudojamas 
per suvirs 50 metų greitam sus
tabdymui skausmų nuo Neuričio, 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 
Neuralgijos, Skaudamų ir Susti
rusių Muskulų ir Sąnarių.

Amerikos vyrai ir moterys gali 
tikrai pasidžiaugti, nesą bonką 
Pain-Expellerio su Inkaro vaizba- 
ženkliu, kuris tarptautiniai naudo
jamas ir giriamas kaipo skausmų 
ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek
vienas gali lengvai nusipirkti bile 
vaistinėje visoje Amerikoje tik už 
35c. ar 70c.

Paimkite blogiausi iš visų seną 
skausmą — Reumatizmą, arba 
Neuraitį, Neuralgiją, Mėšlungį, 
Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli
mą, Įsisėdantį į kūną Peršalimą— 
tik pavaktuokite kaip kelių minu- 
tų patrynimas su Pain-Expelleriu 
su Inkaro vaisbeženkliu urnai at
neš palengvinimą. Sunku tikėti 
tam, kuris turėjo kankinančius 
skausmus.

O prašalinimui apšlubimo ir 
fckaudėjimo iš pailsintų ir ištam
pytų muskulų ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygaus lini men
te. Jokia darbas nebus jums per
sunkus, jokis šokis nebus jums 
perilgas. Jus jausitės begaliniai 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu
rėdami laisvą nuo skausmų kūną 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sąnarius.

Karta patyrę kaip urnai ir efek
tingai Pain-Expelleris su Inkaro 
vaisbaženkliu veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti su kenksmingais ir vidurius 
apsarginančias vaistais, kad tuo 
bud u sumažinti skausmą.

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

Dr. B. M. Ross —

Iki 3 vai. kortuose—nuo 3 iki 0 
Subatomis nuo 9 iki 9

52 East 107th Street 
Kampas Michigan Avenue 

Tel. Pullman 5950-Namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutarti 
127 North Dearborn St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

I

V i

s^'iiiiiimiiiiiimiiiiimiimimiiimiimiiiimmiiiiiimiiitimiimiiimiitiimimimiity

| DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA 

30 METŲ

E Sergantys žmonės yra kviečiami dykai 
pasitarti su daktaru.

Jo gydymai tapo išbandyti ir pripažinti išgy- 
E dančiais po to, kaip kiti gydymai nedavė pa- 
S sekinių. Tūkstančiai turėję kraujo ligas, privati

nes ligas, chroniškus, nervų, inkstų ir pūslės
pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti laimingais. Geriausias gydymas Įjj 
sugrąžinimui stiprumo ir gyvumo silpniems vyrams.

Žmonės turintys prastą kraują, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm E 
nėra perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo E 
paralyžių, beprotybę ir smegenų suminkštėjimą. Ateikite ir pasikal- S 
bėkite su daktaru apie bile kokią ligą ar silpnumą. Už geriausj E 
gydymą jus mokate ne daugiau, negu norite ir galite mokėti.

DR. B. M. ROSS I
35 SOUTH DEARBORN STREET

Kampas Monroe St., Grilly Building. Chicago.
Imkite elevatorių iki penkto augšto

VALANDOS: Kasdien nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Nedėlioj 10 a. m. iki s 
1 p. m. Panedėllais, Seredchiis ir Subatomis valandos prailginamos S

nuo 10 a. m. iki 8 p. m.
iiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiimiiiiiiiiiiKiiiiiimiimimiiiiiiiiiiiiiii.E

Telephone Dearborn 0057

F. W. GHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

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

Nuo 0:30 iki 5 vai. vtk. 
Local Office: 1900 8. UNION AVJB.

Tel RooMvelt 8711 
▼ai. nuo 6 iki 3 vai. rak. 

(Išskiriant zeredos)

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

Pasauliniame kare 

Seno Krajaus

W1SSIG.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Roora 1701 
Tel. Randolph 0331-0833 Vai.

Vakarai*
3241 30. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562
7-1 vai. vak. apart Panedėllo tr 

Pėtnyčloe

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN ĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už
nuodijamą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo jus išgydytu ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VAL. nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. ir 5-8 v. v. Nedėliomis 10-1 
4200 West 20 St. Kampas Kccler Avc., Tcl. Cravrford 5578

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

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

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

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9G00

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

8221 Wwt 22nd 8treet

Arti Leavitt Street 
Telefonas Canal 2552

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

feišlng the Family- Ma vvesonly Taikinį, l» her Sleepi Flsltor.
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G R AB O R I AI:
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C H I C A G O J E U AK 1 AKAI:
Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAM UOTO JAS
Turtu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. D. LACHAWIGZ
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 
2314 West 23rd Place 

Chicago,. Illinois 
SKYRIUS

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

S, M, SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Rooseve’.t 7532

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS IUET. GRABORIUS 

CHCCAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
kr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 15- 
dirbystės.

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

Phone BouieTard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.
' 3307 AUBURN AVENŪE

$5.500.00 ATLYGINIMO UŽ personai nuvyko j Wisconsinų 
PAVILIOTĄ VYRĄ. Į ii • ten apsigyveno ant fanuos.

Tirmoji įtarė pastarųjų, buk 
ji paviliojus jos vyri}, Anta
nų Zubavičių. Zubavičienė 
liudijo, kad ji su savo vyru, 
pradžioje 1925 metų, Juozui 
ir Elzbietai Bakužiams, par
davę savo namų, prie 3112 
West 111-tos gatvės, Mt. 
Greenvvood, kuriame Baku
žiai buvo uždėję “minkštųjų

Mt. Greenwood Lietuvių Mo
terų Byla.

Praeitos savaitės treėiadie- 
j. lulevičius ny, Superior Court teisme, 

Baisamuotojas pi ic teisėjo r itcli, pasibaigė 
nagrinėjimas bylos dviejų 
lietuvių moterų už paviliosi
mų vyro. Abi moterys, per 
daug metų, gyveno M t. Green

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.

3103 S. Halsted
St. Chicago, Iii. 

Tel. Victory 1115

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevaid 5203 - 8413

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREFT
C.mal 3161

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

\vood kolonijoj ir yra plačiai gėrimų” sandelį. Tų pačių
ten žinomos.

Bylų užvedė Barbora (Bes- 
sie) Zubavičienė prieš našlę, 
Elzbietų Rakužienę, kuri ne-

IZIDORIUS
SIMANUS

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

mirė lapkr. 19, 1930 m. 49
metų amžiaus. Kilo iš Lietu
vos.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Sally, dukterį Liliją ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 903 Broad- 
way Melrose Park, III. Laido
tuvės įvyks Subatoj, lapkričio 
22. Iš namų 10 vai. bus at
lydėtas į Mt. Carmcl par. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę;
Moteris, Duktė Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
National Undertaking Co. Te:. 
Lavvndale 3767

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

navimą. , .j

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.s

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Falrfield Avenue

Tel. Lafayettc 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201

Telefonas Grovehlll 8268

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2433 W. MARQUETTE ROAD
Nuo 8 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. — 

B ir 7 Iki 9 vai. vakare. 
8eredomls nuo t — 12 vai. ryto. 

Nedėllomls pagal sutarty.

metų pavasary, Juozui Raku- 
žni mirus, jo našlė nusamdžiu- į 
si Antanų Zubavičių barten- 
deriauti ir, taipgi, eiti šofe
rio pareigas, vežiojant busu 
pasažierius nuo galo gatveka- 
rių linijos į lietuviškas Šv. 
Kazimiero kapines.

Zubavičienė toliau liudijo, 
kad už parduotų narnų, nuo 
savo vyro netik kų negavus jo 
'kių pinigų, bet ir paties vyro 
netekusi — Rakužienė buk jį 
paviliojus. Zubavičienė teisė
jams skundėsi, kad jos vyras, 
padirbėjęs tūlų laikų pas naš
lę Rakužienę, pradėjo su pas- 
įarų-ja automobilium Važinė
tis ir dažnai naktimis nepa
reidavęs namon, nors jo na
mai buvę ten pat, šalę Raku- 
žienės namo, ir, kada ji pa- 
rūgodavo jam už jo toki pasi
elgimų ir neištikimumų, tai 
jis jų mušdavęs, o Kalėdų ry
tų, 1926 metais, apie ketvir
tų valandų, parvažiavęs su

A, “f8 A.
TAMOŠIUS
SAPATAVIČIA

(SAPIT)
mirė lapkr. 18, 1930 m. 2:30 
vai. p. p. 62 metų amžiaus. Ki
lo iš Vilniaus red., ir Apskri
čio, Dobiškių I’arap. žvaga- 
kalnių Kaimo. Amerikoje iš
gyveno 36 metų.

Fa’iko dideliame nuliudime 
dvi dukterį Oną ir Mortą, 3 
sūnūs Pranciškų, Juozapą ir 

Tamošių, seserį Marijoną ir
gimines.

Kūnas pašarvotas 6323 So. 
Whtpple St. Laidotuvės įvyks 
Subatoj lapkričio 22. Iš namų 
8 vai. bus at’jydėtas į Gimimo 
Panelės šv. par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę:
Dukterys, Suual, Sesuo Ir 

Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741.

A. "f" A.

PETRAS PAKELTIS
mirė lapkr. 19, 1 930 rn. R vai. 
ryt. 43 metų amžiaus. Kilo iš 
Ukmergės Apskričio, įllų I'ar. 
l^tukagalėlių kaimo. Ameri
koj Išgyveno 22 met,ų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Veroniką, po tėvais Jo- 
nulyčia, sūnų Petrą, marčią 

Leoną, anūkę Carol, ir gi
mines, o Lietuvoj 3 brolius 
Eraminas, Juozapas ir Jonas,
seserį Marijoną,

Kūnas pašarvotas 5624 W. 
64 St. ('learlng, III. laidotuvės 
įvyks subatoj lapkričio 22. Iš 
n<tlu«j 9 vai. bus atlydėtas į 
Gimimo Panelės par. bažnyčią, 
kurtoj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. I’o pn- 
maldų bus nulydėtus į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Hunus, Marti ir 

Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 

Eudelkjs, Tel. Yards 1741.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2408 WEST 68 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2859 So. Leavttt 8t 

Tel. Canal 2339

Ofiso Tel. Victory 86 87

Of. Ir Re* Tel. Hemlock 2874

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. ▼. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: JI ryto Iki 1 po pietų 
S Iki 4 Ir 6 Iki 8 y. ▼.

Nedėllbmls nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.

Vai.,- nuo 8:30 Iki 9:30 vale.

Rez. Tel. Midtvay 6512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Wl!mette 195 arba 
Canal 1713

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllals 
Ir Ketvergais vakare

Telefonas Boulevard 1939

vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. Ir Subat. Nuo S-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

I
Dr. Si 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.

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

Tel. Kenvrood 5107
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto; 
Nuo 6 lh.1 8 valandai vakare

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

Tel. Canal 6764 Republic 8466

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS
Chicago, BĮ.. Gydo stalgias ir chroniškas ligas 

° , * vyrų. moterų Ir vaikų

Ofiso Tet Victory 6898 
Rezidencijos Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų Iki 8 vai. vakaro. 
Nedėiiomis Ir seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

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

Ofisas 8101 So. Halsted St 
Kampas 81 Street 

VALANDOS: 1—8 po plet, 7-8 vak. Tel. Lafayette 5793 
Nedėllomls Ir Šventadieniais 10-11

Rakužienė iš svečių, puolęs jų 
peiliu, bet ji spėjus iš stu 
bos išbėgti, vienais naktiniais 
marškiniais, ir buvus priver
sta išbūti Jauke pusnuogė ir 
basa, virš bertainio valandos, 
pakol jos Antanas užmigęs.

Zubavičienė, ašarodama tei 
sėjams pasakojo apie savo 
vyro romansinius santykius su 

Pabaiga ant 6-to pusi.

AKIŲ GYDYTOJAI:

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '*' 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščlo aptie- 
kos) po num. 2423 West Marąuette 
Rd. Valandos, nuo 2 iki 4 po piet. 
Tel. Prospect. 1930

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Kez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėiiomis tik pagal su
tartį.

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

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

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

Rezidencija: 6640 So. Maplevvood
Avenue Tel. Republic 7888
Valandos 1 — S & 7 — J v. k 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto
OFISAI:

4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9. , 12-2. 4-6, Blvd.
Tel. Čiobro 662 Tel. Kedzie 2450-2481 c ’

Tai. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. S. A, DOW1AT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. VAITUSH, 0. P. D.
Rezidencija 

4729 West 12 PL 
Tel. Cicreo 2888

Nedėiiomis 
Susitarus I

. Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0610

DR. P. Z. ZALATDRIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti prležastlmgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractua. 
Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą 
regystę.

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

Spsciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėiiomis nuo 10 ryto Iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kittfr

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 S. Wilipple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

6 iki 8:30 vakare

Tel. Boulevard 1 1401

DR. V. A. ŠIMKUS
DENTISTAI

| Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

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

7—9 vakare
Tel. Boulevard 7042

DRl C|LVEZELIS DR. CHARLES SEGAL
DENTISTAS

1545 WEST 47 STREET
dali Deposltors State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

T. A. D. Man reik tokių žmonių, 
kurie lankytų mano kos- 
tomerlus. Gera mokestis 
atsišaukti

T. A. D.
PRODUCT

Tel. Canal 6222

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 "VVEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėiiomis 10 iki 12

Telef. Midway 2880

/

Boulevard 7589
Re* Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

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

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

DR. 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 
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dtong

Ofiso Ir Res. Boulevard 5913

DR, A. J. BERTASH
3464 80. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po

pietų ir 6 iki 8 vai. vakare
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki t Res. 3201 S. WALLACE STREET 

vai. vakare I
Nedėllomls pagal sutarty i

4847 W. 14 ST. Cicero, BĮ. Tel. Wentworth 3000

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
3133 S. Halsted St., Chicago

Tel. Caluinet 4479

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET
DENTISTAS

4901 W. 14St. Cicero, 111.
Viršuj National Tea Store

Valandos: 10 vai. ryto iki 9 vai. y į . 2-4 įr vai. Vakar©
vakar* Ned. susitarus ■
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C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS.

X Geraširdė westsidietė O. 
Šturnuenė ir AVestpulmano 
Žitkevičių pereitų antradienį 
atvežė Aušros Vartų klebonui 
parodyti nelaimingų Pranciš
kų Drangienę, kurios vyras

zaro darbuotojų bei rengėjų 
susirinkimas parapijos sve
tainėje 7 vai. vakare.

X Paukščių bazaro atida
rymas bus šeštadienio popie
tyje 4 valandų.

X Ateinančiame sekmadie
nyje ix) piet 3 valandų bus 
naujai pasta-tytojo boilerioKastas pasodintas kalėjime 

už slaptų atvykimų iš Gana-, inspekcija, įkurtuvės ir iškil-
dos Chicagon ir abu su ma
žučiu pusantrų metų šuneliu 
Petruku paskirti greitu laiku 
deportuoti Lietuvon, Vėkšnių 
parapijon, Mažeikių apskri
čio, iš kurio jie yra abu kįlę.

X Šiandien paukščių ba-

mingos liturginės apeigos, į

ieškantiems paiapijonnms Į Kryžiaus bazn. dvi poros pri-jini. Rakuzienes advokatas da- gyvenimo ir paviliojimų' vyre, kia byla lietuvių tarpe C'hi- 
Aušros Vartų parapijos ofisan Į ims Moterystės Sakramentų, hė pastangų teisėjus įtikinti, (ir paneštus širdies skausmus
(2327 W. 23 Place, Chicago, būtent: Pranciška Šidlauskai
III., Pilone Roosevelt 8079) 
prisiųsti savo adresus drauge 
su pažymėjimu, kas ir kokį 
darbų galėtų atlikti ir kiek 
norėtų gauti užmokesčio už 
vienų darbo valandų.

tė su Salvador llernandez ir 
.Julijonas Kasilkus su Ona 
Rakauskiene.

X Kirs pamato, grožėjasi

kad jo klientė, kuri sveriuĮZubavičienė 
280 svarų, neturėjusi jokio 
patraukimo ir pertai negalėjų 
si Tonio Zubavičiaus pavilio
ti ir, kad ji, nedariusi jokių

Šv. Kryžiaus baižn. Kas ne- overturų jį pasisavinti; o jei- 
matėtė, atvažiuokite per Misi-'gu Tonis prie jos kibęs, tai ne

per savo advoka
tų donų B. Borden, reikalavo 
teisėjų, kad jie jai priteistų 
$15,000.00 atlyginimo. Teisėjai 

— IX) ilgo bylos

eagos apielinkėj. Lookout, 
moterėles, nežaiskit svetimų 
vyrų širdimi, nes tokie žaidi
mai, kaip matote, brangiai at- 
seina. Rap.

“jury”,

RADIO ŽŽŽ.
jas, pamatysite.

Town of Lake. — Lapkr. 
24 d., ateinančiame pirmad.,

kurias Aušros Vartų klebonas Šv. Kryžiaus bažnyčioje pra- 
visus kviečia atsilankyti. .sidės vienos savaitės misijos,

X Bėliai savy tarpinės pa- kurias duos kun. Urbonas, 
gelbos Aušros Vartų parapi- Pranciškonas.
jos klebonas pataria visiems 
darbo neturintiems, bei darbo.

>

Scandinavian — American Linijos naujas laivas 
“Vistula” pastatytas specialiai susisiekimui tarp Ko
penhagos ir Klaipėdos.

X Jau nuo Subatos, lapkr. 
22 d. Šv. Kryžiaus mokyklos 
salėje bus galima gauti devo- 
cijonalų, k. v., rąžančių, škap- 
lerių, kryželių, paveikslų ir 
tt.

X Garnys, lėkdamas pro 
Honore gatvę apsilankė prie 
p. S. Paukščių ir apdovanojo 
šeimynų šuneliu.

X Ijapkr. 23 d. townoflai- 
kiečiai rengiasi važiuoti i šv. 
Kazim. Akademijos Audito
rium, kur bus graži progra
ma, vaidinamas veikalas 
“Praeities Garsai’’. Vytauto 
paminėjimas.

X Lapkr. 23 d., 2 vai. šv.

LIETUVIŲ VALANDA.
Pereitų sekmadienį, lapkri

čio 16 d. iš stoties AVCFL 
nuo 1 iki 2 vai. po pietį} pro
gramas buvo labai įvairus: 
Budri ko orkestrą sugriežė ke
letu gražių šokių, Birutės cho
ras padainavo labai gražiai 
ir keletas kitų dainininkų 
palinksmino klausytojus. Ma
lonu, kad daugiau tokių kon
certų būtų. Budriko korpo
racija deda visas pastangas, 
kad programai būtų Įvairūs 
ir kad visiems patiktų.

Ketverge dainuos nauji 
kontestantai iš radio stoties 
WIIFC nuo 7 iki 8 vai. vaka
re ir, kaip teko nugirsti, kon- 
testantams akompanuos p 

Sauris. Girdėjęs.

ji kalta, bet kaltas pats Zuba- 
vičius, todėl, teisėjai privalų 
Rakužienę išteisinti. Rakužie- 
nės žentas ir jos dvi dukte
rys Rūdijo, kad tarp Rakužie
nės ir Zubavičiaus nebuvę jo
kių meiliškų santykių, o jei
gu jie ir buvo kada nors sy
kiu išvažiavę, tai tik biznio 
reikalais.

Už sugriovimų šeimyninio

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

tukainlų ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, pianų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru 
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMI.OCK 8380

svarstymo, ketvirtadienio ry
te, išnešė nuosprendį, pripa
žindami Zubavjč.ienei atlygi
nimo $5,500.00. Rakužienės 
advokatas George Ciane pra
šė teisėjo Fiteli, kad bylų at
naujintų, bet manoma, kad 
teisėjas to nepadarysiąs ir 
greičiausiai nuosprendį galu
tinai užtvirtinsiąs.

Tai, gal būt, • pirmutinė to

LIETUVOS IR DANIJOS 
DRAUGIŠKI SANTI

MAI
Nuo pirmų Lietuvos nepri

klausomybės dienų prasidėjo 
draugiški santikiai tarp Dani
jos ir Lietuvos. Lietuviai iš
karto matė, jog iš Danijos 
daug ko galima pasimokyti, 
nes Lietuva labai panaši Į Da
niją. Kadangi Danija buvo 
žymiai pasivariusi ūkio vedi
mo srityj, tai Lietuvai, ūkio 
šaliai, buvo ko pasimokyti.

Danija buvo viena iš pir
mutinių šalių, su kuria Lietu
va užmezgė diploinatin. ryšius. 
Pirmutinis Lietuvos atstovas 
Danijoj buvo p. Jurgis Savic
kis. Jisai rūpestingai ir ener
gingai ėjo savo pareigas. Jo

’ Du Danijos inžinieriai p-nai 
{Hojgaard ir Sehultz iš Ko
penhagos Kaune stato du di
džiuliu tiltu.

Tie patys inžinieriai statys 
geležinkelio linija, kuri vienys 
Klaipėdą su Lietuvos geležin
kelių itnklu. Ta geležinkelio 
linija bus 72 kilometrų ilga. 
Tas geležinkelis prisidės prie 
pakėlimo prekybos visoje Lie
tuvoje ir pakėlimo Klaipėdos 
uosto. Dabar norint iš Kauno 
patekti geležinkeliu į Klaipė
dą priseina duoti didelį vingį i 
ir važiuoti per dalį Latvijos. 
Dabar jau daug laivų atplau
kia į Klaipėdą. Į Klaipėdą 
plaukia ne vien prekiniai Da
nijos laivai, bet ir pasažieri- 
niai.

Danijos Scandinavian — A-

LIETUVIŲ DAINOS
Iš stoties WCFL 970 Kl. 

kas nedėldienis nuo 1 iki 2 
vai. po pietų. Iš stoties 
WHFC 1420 Kl. kas ketver
gas nuo 7 iki 8 vai. vakare. 
Šie programai duodami lė
šomis Jos. F. Budriko Mu
zikos Krautuvės.

$5,500 UŽ VYRO P A VI
LK) J IMĄ

(Tąsa nuo 5 pusi.)
Rakužiene, kurie buk galuti
nai privedę juos prie divorso 
ir visiško atsiskyrimo.

WALTER THE TAILOR
Valytojas ir Taisytojas

I Siutų, dresių, vyrų Ir moterų kau-
Bnves Mt Greenwood uoli- tų lšva,ymas ir suprosijimas $1.00 nuvęs 1V1D. uteeuuouu poli ( Kailiniukų išvalymas, glaziravimas 

cijos viršininkas, John Ura- lr ^afnu^“'° — $14.00

lia, Rūdijo, kad jam, pildant
policijos viršininko pareigas, 
daugel kartų matęs Zubavi- 
čių parvažiuojant kartu su 
Rakužiene po vidurnakčių. 
Taipgi Rūdija ir apie kitus 
tarp jų santykius.

Zubavičienės ir jos Rūdi
ninkų visi įtarimai buvo iš 
Rakužienės pusės užginčija-

Ateiname pasiimti ir pristatome.

2655 WEST 69 STREET

Tel. Hemlock 6484

DIDŽIAUSIA LIETUVIU 
AGENTŪRA AMERIKOJ

Kas nori važiuoti Lietu
von ar atsitraukti giminių 
iš Lietuvos, tai kreipkitės 
į mus.

Mes atstovaujame vsias 
linijas ir esame bonsuoti a- 
gentai.

Siunčiame pinigus į visas 
pasaulio dalis paštu ar te
legrafu.

Apdraudžiame nuo ugnies 
ir kitų nelaimių. Darome 
įgaliojimus.

Registruotas Notaras

P, P. BALTUTIS & CO.
3327 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.
Telefonas Yards 4669

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

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

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

Perkam Mortgečius lr Bonus. 
Skollnam pinigus ant Namų. 
Parduodam, Išmalnom lr lnšiurl- 

nam visokį turtą.
Padarom davernastes lr Plrkfrno 
bei Pardavimo Notariališkus raštus 
Siunčiam Pinigus lr Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.
K_______________________ s_________________ >

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

ISRENDAVIMUI

RENDON 5 kambarių Da
tas. Labai pigiai. 2-me augš- 
te. Pečium apšildomas. Atsi
šaukti :
1524 So. 49 Ct. Cicero, UI.

Wm. J. Kareiva
SavlplnkM

Del goriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto lr sūrių, 

4844 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 138*

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 652*

rupesniu iš Lietuvos atvyko 
jaunų vyrų pasimokinti ir už- f merican Line su Amerika pra- 
megsti biznio ryšių. Lietuvos i dėjo laivų susisiekimą 1866 me 
vadai greit pamatė, kad Lie-' tais. Dabar toji Linija labai 
tuVa be gamtiškų turtų turi
kreipti savo domę į ukius, 
kaipir Danija. Danija buvo 
pirmutinė šalis, kuri pradėjo 
exportuoti savo pieno produk
tus. Eksportavo į Londoną ir 
į kitus pasaulio kraštus.

Šiemet Kaune buvo įvykus 
ekonominė baltiškų valstybių 
konferencija. Lietuvos minis- 
terių pirmininkas toje konfe
rencijoje pareiškė, kad Lietu
vos ūkis yra remiamas Dani
jos ūkininkavimo budais. Da
nų instruktoriai buvo pakvies
ti į Lietuvą ir ūkio mokyklų 
pristeigta Lietuvoje. Dabar 
neilgai truks iki Lietuvos uki-

išsipopulerizavo lietuvių tar
pe. Amerikos lietuviai tąją 
Linija naudojasi vykti vaka- 
cijų į Lietuvą. Laivai, kurie 
plaukia per Atlantiką yra šie: 
Oscar II, Hellig Olav, United 
States ir Frederik VIII.

Oscar II buvo pirmutinis 
didžiausias laivas įplaukti į 
Klaipėdą. Tas įvyko birželio 5 
d. 1930. Tąsyk plaukė Ameri
kos lietuvių Vytauto ekskur
sija su 350 pasažierių. Nuo 
įto laiko Scandinavian Ame
rican Line plačiai paskilbo 
lietuvių tarpe. Toji Linija pa
statė nauja modernišką laivą

Naujas radio Baby Grand 
Console kaip ant paveikslo 
su naujausiais patobulini
mais ir 3 screen grid tūbo
mis. Tikra kaina šių radių 
$75.00 pas Budriką su tū
bomis ir su viskuo tik

$49.00
Budriko Krautuvėse

didžiausias radio pasirinki
mas Chicagoje geriausių iš- 
dirbysčių.

yra

Phone Virginia 2054 
JOSEFH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

MES
Budavojam naujas namus, 

į dirbam cemento darbus - fun-

DE SDTŪ IR PLYMOUTH id“3 . taipgimuro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo. 

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Aveuue 

Tel. Lafayette 7674

Telef. Republic 6398

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir 

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnamiauslos.

2452 WEST 69th STREET

Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius
Mes moliavojlme, dekoruojame lr 

tšpoperiuojome visokius namus. 
Musų kainos labai preinamos lr dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

Rendon 4 kamb. pečium S., nau
jai ištaisyti, 2-ros lubos, aptv. por- 
čius, mok. bažn. 4422 W. Cortez 
St. $28.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

RAKANDUI PARDAVIMUI
PARDUOSIM su dideliu nuosto

liu visus puikius rakandus, 2 Wilton 
kaurai, elektrinis radio ir viską mu
sų 4 kamb. apartmente. Viskas kaip 
nauja. Kreipkis tuoj. Tikras barge- 
nas.
3040 W. 62 St. Arti Whipple Street

AUTOMOBILIAI

Geriausios Rūšies Automobi
liai.

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

GAGE PARK MOTOR 
SALES

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

Telefonas Prospect 5669

A. M. BUTCHAS Tik ką gavom karliodą bulvių iš 
Idaho. 100 svarų j namus prista- 

PARDUODAME: Pentą, aliejų, t°m už *2.35. Cibuliai 95c. Tel. Ke-
vlnis. Ir {vairius {vairiausius Hard- dzie 1434.
vare — geležinius daiktus — reik

menis. Musų kainos labai prieina
mos.

4414 So. Rockwell Str.
Telefonas Lafayette 4680

Del staigios ligos pigiai pelningas 
laikraščių stand. Patogus kampas 
Southsldėj. Kreiptis 5949 So. Car- 
penter St. Beizmentas.

“Vistula” kurs reguleriai 
ninkai padvigubins gamybą, plaukinės tarp Klaipėdos ir 
Lietuvos ūkio produktai nuo- Kopenhagos. Tasai laivas jun- 
latai keliaus į Anglijos rinkas, gs su transatlantiškais at- 
Be to Lietuva rūpinasi, kad (plaukiančiais ir išplaukian- 
Vokietijos muitai ant ūkio pro Iriais laivais. Persėdimas Ko- 
duktų būt sumažinti taip, kad
Lietuvos ūkio produktams Vo
kietijoj atsidaryt rinka.

Lietuva iš Danijos impor
tuoja sėklų ir veislinių gyvu
lių.

Danijos inžinieriai atlieka sijų bus daroma be persėdi 
Lietuvoj milžiniškus darbus, mo Klaipėdoj.

penliagoj trunka tik keletą va 
landų. Todėl galima sakyti 
♦Scandinavian American Line 
turi tiesioginį susisiekimą 
tarp New Yorko ir Klaipėdos.1 
Vasaros laiku keletas ekskur-

Naujas Pianas Gulbran- 
sen tikra kaina $500.00, da
bar trumpam laikui pas 
Budriką gausite už

$149.00
Galite mokėti į savaitę $2.00

JOS, F. BUDRIA, INC.
3417 S. HALSTED ST.

Telef. Boulevard 4705

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

GRANAM PAIGE !
Kaina $845.00 F. O. B.

■ Jai manai pirkti karą. pirmiausiai 
ateik pas r.,us ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au- Į 
tomoblllua už žemą kalną.

I Taipgi turime Įvairių įvairiausių 
vartotų karų už labai mažą kainą.

BRIGHTON MOTOR SALES
, INC.

Savininkai: Vainoras, į. Laakya

[Telefonas Lafayette 6664 
3962 Archer Aveuue

Tel. Lafayette 5197

W. & L. ELECTRIC CO.
Not Ine.

Elektros kontraktorial, suvedam švie
sas lr Jėgą. Elektros reikmenoa lr 
fikščierlai.

L. DOMBROWSKI A SON 
3016 West 47 Street

Telefonas Canal 723*

PETRAS CIBULSKIS
MailavoJImo Kontraktorius 

Maliavų Ir sieninės popteros krau
tuvė. Naujas atakas.

2334 So.' LEAVITT ST. CHICAGO

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausla.

4426 So. VVestern Avė.
Tel. Lafayette 8227

Tel. Lafayette 8662 Ofisas lr P.ez. 
ir 2384 4101 H. Mozart SL

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

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Falrfleld

Sapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 6688

Dresių šapa, northsldėj, biznio 
centre. Pigiai, greit perkant. 1307 
Wilson avė.

REAL ESTATE

Mainysiu savo .namus Chi- 
cagoj į ūkį arba namų mieste 
Lietuvoj.

JULIUS ŠLICKIS 
2019 W. 22 Street 
Tel. Canal 5529

NUMAŽINTA IKI $16,000
Beverly Hills angliški namai, stuc- 

co ant tailių, veik naujas, 6 did. 
kamb., pusryčių užkamp,, lav. 1- 
mam augšte, 2 karų gar., did. lo
tas, geros išlygos. Imsim Beverly lo
tą. Sav. 9545 So. Hamilton Avė.

EIK, ŽIŪRĖK, PIRK!
GRAŽIAME ROSELANDE
4 fi, po 5 kamb. ant 2-jų lotų, 

šviesus, vėliausi {taisymai. Kaina 
tik $9,800. Cash $2,500. Pasiskubin- 
kit pas

S. L. FABIAN & CO. 
809 W. 35th St. Blvd. 0611

JOHN PAKEL & CO.
Generalini Kontraktorial 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Rez. Grovehill 1680

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Thomas Higgins
PLUŠiBERIS

Turiu patyrimą per daugeli metų. 
Darbą atliekų greitai lr pigiai. 

2S13 SO. O AKLE Y AVĖ. 
Telef. Canal •*!•




