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Britų vyriausybei duptos diktatūros teisės
T. S. TARYBA NUTRAUKĖ POSĖDI 

LIGI SPAUŲMEN. 14 D.
Atsistatydino Ispanijos prima-

r

tas kardinolas

PRANCŪZAI SIŪLO EGIP- 
TUI PASKOLĄ

i LONDONAS, spal. 1. — Su
eco perkaso prancūzų kompa
nija, kuri valdo šį perkasą, 
siūlo Egipto vyriausybei 100 
milijonų dolerių paskolą iš 
vieno nuošimčio, kad tuo bū
du ši vyriausybė pratęstų pra-

CHICAGOJE Pareikalauta gazas papiginti

PRIEŠ GATVEKARIUS SU Illinois’o prekybos komisija 
VIENU TARNAUTOJU , pareikalavo iš dviejų kompa- 

------------ nijų — “Peoples Gas Liglit

stovios gazo kainos nustaty
mo. Per tą visą laiką, sako ko
misija, natūralaus gazo vamz
džiai bus uždaryti.

Kaip žinome, ligi galutinio 
komisijos išsprendimo abidvi 
kompanijos pasiūlė gazą pa
piginti 3 ir puse nuošimčių. 
Komisija reikalauja papigini-

PAGERĖJO VOKIEČIŲ SANTYKIAI SU 
PRANCŪZAIS

ĮGIJO DIKTATŪROS 
TEISES

T. SĄJUNGA GAUS 
INFORMACIJŲ

Gatvėkarių kompanija Chi- and Coke Company” ir “Pu- 
cagoje kreipėsi i Illinois’o blic Serviee Company of Nor. 
prekybos komisiją, kad leistų I|linois„ per dešimt die-j * - ‘ * jai keliolikoje linijų jvesti gą- ...

jneūzams 50 metų perkaso ko- J tyėkariug tik gu tftrnau. nų papiginti gaminamą gazą,
ncesiją^(nuomą).^Pirmoji 100]^ kurs~eitų motorininko ir atnuešu* ■)! natūraliu gazu, ar-

konduktoriaus pareigas. Ko- ^a mėnesius laukti pa- mo G ir pusės nuošimčių,
misija svarsto šį klausimą. —

'metų koncesija jau pasibaigė.
Britų vyriausybė taip pat 

dalyvauja šio perkaso valdy
me. Ji turi įsigijusi prancūzų 
kompanijos šėrų. Tuos šėrus 
kitados ji atpirko iš Egipto

LONDONAS, spal. 2. — A- 
beji britų parlamento rūmai 
priėmė koalicinio ministerių 
kabineto ekonominę programų.

Tuo būdu ministerių kabi
neto tarybai pripažintos dik
tatūros teisės visose ekonomi
nėse valstybės tvarkymo sri
tyse. Neatsiklausdama parla
mento, taryba galės skelbti i- 
vairius ekonominius nuosta
tus. Ši diktatūra apims auk
lėjimo, apdraudos, policijos a- 
dministracijos, kelių tiesimo ir 
kitas sritis.

Ši teisė pripažinta tik vie
no mėnesio laikotarpiui.

RIAUŠES PRIEŠ VY
RIAUSYBĘ

LONDONAS, spal. 2. — Kai 
kuriose Anglijos vietose va
kar kilo bedarbių riaušės, nu
kreiptos prieš vyriausybę dėl 
bedarbiams skiriamos pašal
pos sumažinimo.

Antai, Salfprd’e tūkstantinė 
bedarbių minia puolė veržtis 
į miesto valdybos įstaigą. 
Riaušininkai skaudžiai nuken
tėjo.

ŽENEVA, spal. 1. — T. Są
jungos taryba baigė savo po
sėdį. Spalių mėn. 14 d. tary
ba susirinks nepaprastam po
sėdžiui. Tada ji gaus “neitra- 
lių” informacijų apie įvykius 
Mandžiūrijoį.

Kinijos vyriausybės atsto
vas reikalavo, kad į Mandžiū- 
riją būtų pasiųsta tarybos ko
misija tirti japonų žiaurumui 
su kinais ir tikruosius faktus 
praneštų tarybai. Japonų at
stovas nesutiko. Jis patiekė 
sumanymą, kad tarybos nariai, 
kiekvienas skyrium, gautų iš 
valstybių atstovų Mandžiūrijo- 
je reikalingij informacijų.

Taryba nutarė neskirti ko
misijos. Ji reiškė vilties, kad 
ligi spalių mėn. 14 d. japonų 
kariuomenė bus grąžinta j se
nąsias pozicijas. Japonų atsto-
vas to neužtikrino.

VOKIETIJOS KATALIKAI 
PRIEŠ KOMUNISTUS

J. Valstybių civilinio karo 
veteranų organizacijos naujas' hedivo (karaliaus), 
viršininkas, S. P. Town’as iš
Philadelphijos.

ATSISTATYDINO ISPA
NIJOS PRIMATAS

SUSPROGDINTA 10 
BOMBŲ

HAVANA, Kuba, spal. 1. 
— Prieš vienerius metus čia 
politiškoje kovoje žuvo vie
nas studentas. Respublikos

MADRIDAS, spal. 2. — Jo 
Emin. kardinolas Segura y 
Saenz as, Toledo’s arkivysku- prezidento Machado priešai 
pas, Ispanijos Bažnyčios pri- vakar minėjo metines sukak - 
inatas atsistatydino iš šių auk- Į tuves> kurių metu įvairiose 
stų pareigų. ! miesto dalyve susprogdinta 10

Šventojo Tėvo atstovas (nu- bombų. Keletas asmenų sužei- 
ncijus) Ispanijoje Jo Eksc. s*a *r daugiau kaip 150 asme-

BERLYNAS, spal. 1. — 
Vokiečių katalikų organizaci
jos jungiasi, kad galėtų ben
dromis jėgomis kovoti prieš 
komunistų propagandą. Spėja-

------------------- ma, kad ateinančią žiemą pa-
VOK1ECIŲ SANTYKIAI SU didės žmonių vargai, o ko-

PRANCŪZAIS

PARYŽIUS, spal. 2. — Po 
prancūzų ministerių apsilan
kymo Berlyne tarp abiejų val
stybių santykiai, rodos, kiek 
pagerėjo. Tačiau tas pagerė
jimas yra tik paviršutiniškas.

Sudarytoji bendriems eko- 
nominiarps reikalams komisija 
yra ne kas kita, kaip tik drau- 
gingų santykių sftnbolis. Poli
tikos reikalai Berlyno konfe
rencijoje nepaliesti. Šie-gi rei
kalai juk yra pats svarbiau
sias draugingumo pagrindas. 
Be šių reikalų išsprendimo ne
gali būti draugingumo.

munistai pradės tuo naudotis. 
Tad katalikų vadai nusprendė 
budėti ir trukdyti pragaištin
gą raudonųjų veikimą.

APŽIŪRĖS ORLAIVĮ 
“AKRON”

BERLYNAS, spal. 1. — Į 
J. Valstybes vyksta dr. Hugo 
Eėkener’is, orlaivio “Graf Ze- 
ppelin” vadas. Būdamas Ame- 
.rikoje, jis apžiūrės karo lai
vyno naująjį orlaivį “Akron.”

GREENSBORO, N. C., spa
lių 1. — Areštuotas Will Moo- 
re’as, 58 metų amžiaus neg
ras. Kaltinamas už 9 metų 
mergaitės nužudymą.

Bet miesto taryba griežtai 
priešinasi šiam kompanijos su-, 
manymui. Taryba pareiškia, 
kad dėl siekiamų didesnių pa
jamų kompanija stato pavo-j _ šiemet į karo mokyklą 
jun daugelį žmonių. Miesto priimti 74 asmens. Norinčių 
atstovas komisijos posėdžiuo- būti naujais kariūnais buvo 
se kovos prieš šį sumanymą. 120 vyrų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ĮVAIRIOS ŽINIOS KRUOPIAI

NAUJAS CHICAGOS PO
LICIJOS KOMISIJO- 

NIERIUS

arkivyskupas Tedeschini’s a- 
pie tai pranešė laikinajam Is
panijos prezidentui Zamorai.

Kardinolas taip pasielgė, 
niekieno neliepiamas ir nera
ginamas. Tai atliko Ispanijos 
Bažnyčios gerovei, nes Baž
nyčios priešai ėmė jį perse
kioti ir net ištrėmė iš tėvynės. 
Jo Eminencija dabar gyvena 
Prancūzijoje.

MAŽINS JŪRININKŲ 
SKAIČIŲ

WASHINGTON, spal. 1. — 
Prezidentas Jloover’is reika
lauja mažinti karo laivyno iš
laidų sąmatą. Todėl šio laivy
no vadovybė svarsto planą jū
rininkų skaičių sumažinti, kad 
ir 5,000 vyrų.

nų areštuota.

NUŽUDĖ 300 KORĖ
JIEČIŲ

Chicago majoras paskyrė, o 
miesto taryba patvirtino nau
ją policijos komisijonierių (vi
ršininką) kapitoną J. P. All- 
man’ą. Jis užima iki šiol ko- 
misijonieriaus pareigas ėjusio 
Alcock’o vietą.

Naująjį komisijonierių ma
joras įpareigojo policijos de-

II Rudausių dvaras yra vi
sai subankrutijęs. To dvaro 
savininkė laksto pas pasitu- j 
rinčiuosius kaimynus verkšle- 

— Plente Prienai — Kau-! ndama dėl skolų. Bet tegul ji
nas, kur jį perkerta Geležin-; prisimena 18G1 metus, kai mi- 
kelis Kaunas—Virbalis, vir- neto dvaro išmestieji verkė 
šuje geležinkelio statomas gel- netekę savo žemės kąsnelio. Ir 

po šiai dienai išmestieji tebe
verkia, nors minėtas 'dvaras

žbetoninis tiltas.
— Manoma, kad šiemet Kau 

ne bus pastatyta apie 2000 
naujų butų, bet kainos už ka
mbarius ir butus neatpigo. Dėl 
to Kauno miesto butų nuomi
ninkų sąjunga įteikė tuo rei
kalu valdžiai raštą.

— Šiaulių apylinkėje, dau-

buvo dalinamas 1929 metais, 
bet išmestieji nevisi tegavo 
savo žemes, o kurie ir gavo, 
tai dalį to, ko reikėjo gauti, 
nes dvaro centrui buvo palik
ta 150 ha, o išmestiesiems že
mės nepriteko. “D.”

NEVARTOS RUSŲ GAMI
NAMŲ DEGTUKŲ

AVASHINiGTON, spal. 1. — 
Iki šiol J. Valstybių kariuo
menė vartojo bolševikiškos 
Rusijos gaminamus degtukus, 
nes buvo pigiai parduodami. (

Karo departamentas pakei-: 
tė tą nusistatymą. Ąteity ka-: 
riuomenė vartos Amerikoj ga-' 
minamus degtukus. 1

TOKIJO, spal. 1. — Kinų 
kareivių plėšikų būriai arti 
Kaiyuan’o, ne per toliausia 
nuo Mukdeno, išžudė tarp 300 
ir 400 korėjiečių. Šios sker
dynės įvyko japonų valdomo 
geležinkelio srityje. Apie 170 
korėjiečių suskubo pabėgti, iš
vengdami tų skerdynių, ir 
pranešė japonų autoritetams 
Kaiyuan’e. Prieš tuos plėši
kus pasiųsta japonų kariuo
menė.

ATVYKO VOKIEČIŲ LAI
VYNO KAPITONAS

SUMAŽĖJO DARBAI IR 
ATLYGINIMAS

NEW YORK, spal. 1. — A- 
merikon atvyko A. Zucksch- 
werdt’as, buvusis vokiečių ka
ro laivyno kapitonas^
, Karo metu jis dinamitu su
sprogdino savo karo laivą

WASHINGTON, spal. 1. — Guam’e, Ramiajam vandeny-
Darbo departamento statisti
kos biuras praneša, kad pra
ėjusiais metais visuose krašto 
pramonės centruose darbai su
mažėjo daugiau kaip 12 nuo
šimčių, o atlyginimas daugiau 
kaip 18 nuoš.

ne, kada J. Valstybės stojo į 
karą. Tai buvo padaryta, kad 
laivas netektų Amerikai. Su
sprogdinimo metu laive'buvo 
360 jūrininkų. Iš jų tik 7 žu
vo. Kitus išgelbėjo Amerikos 
jūrininkai.

PAŠALINA MOTERIS PAMIŠĖLIO DARBAS

. giausia Radviliškio valsčiuje
parlamente įvykdyt! re.kalin-, dejnojama da sfemetinio blo.

go derliaus ir kad rugiuose e-gas reformas.

NEGALIMA SUTAIKYTI

Chicagos majoras Cerma- 
k’as ir kiti įžymūs chicagie- 
čiai stengiasi sutaikyti nepri
klausomųjų teatrų savininkus 
su operatorių unija. Iki šiol 
visos tos pastangos yra ber
gždžios. Teatrų savininkai no
ri turėti tik po vieną opera
torių. Unija reikalauja, kad 
būtų du operatoriai.

SUMAŽĖJO SUTUOKTU
VIŲ SKAIČIUS

• Cook’o apskrity per praė
jusius šių metų devynis mėne
sius sutuoktuvių skaičius su
mažėjo 16 nuoš.

KARŠČIAI RUGSĖJO 
MĖNESĮ

Praėjusis rugsėjo mėnuo, 
Chicagoj pasižymėjo nepapra
stais karščiais. To nebūta per 
60 metų.

POLICIJA PUOLĖ ĮTARIA
MĄ ĮSTAIGĄ

PORTSMOUTH, O., spal. 1. 
— Norfolk ir Western gele
žinkelių valdyba paleidžia iš 
tarnybos visas ištekėjusias mo
teris, kurių vyrai turi bet ko
kį darbą.

Staiga pamišęs miesto dar
bininkas J. Mazur’as, 44 m., 
amž., 3357 W. 37 place, pavo
jingai pašovė savo žmoną ir 
16 metų amžiaus dukterį. Jis 
buvo tuojau suimtas.

są daug dirsių. Daug kas su
mala rugius su dirsėmis.

— Visoje Lietuvoje yra 58 
kinematografai, neįskaitant 
Klaipėdos krašto kino teatrų.

“M. L.”

ŠELPIMO FONDUI 
KAMPANIJA

Vakar Chicagoj pradėta ka
mpanija rinkti 8,800,000 dole
rių fondą bedarbiams šelpti 
ateinančią žiemą.

Per devynis pirmuosius šių 
metų mėnesius Cook’o apskri
ty automobilių nelaimėse žuvo 
928 žmonės.

VEDYBŲ SKAIČIUS LIE
TUVOJE DIDĖJA

J. Valstybių distrikto pro
kuroro padėjėjas Kennedy’s 
su policija puolė įtariamą 
“Chicago Infant Free Milk” 
įstaigą, 20 E. Jackson gat 
Suimta 14, vyrų, ir 8 jaunos 
moterys. Visi suimtieji dirbo 
šioje įstaigoje. f t

Įstaigos vedėjai, kaltinami 
visuomenės išnaudojimu per 
paštą ir per telefonus. Aukos 
buvo renkamos neva labdary-

Per pirmąjį pusmetį 1929 
m. visoj Lietuvoj buvo įregis 
truota vedybų iš viso 10,438,1 bės tikslams, bet šiems tiks
1930 m. —■ 10,967 ir šiais me
tais jau 11,060. Pareitais me
tais mažiausia vedybų buvo 
balandžio mėn., o daugiausia 
birželio mėnesį, tačiau šiemet 
vedybos birželio mėn. sumažė
jo beveik 200 ir padidėjo 200 
— gegužės mėnesį ir trimis 
šimtais su viršum balandžio 

“R.”

lanrs tik maža dalis buvo nau
dojama.

KAT. LABDARIŲ DRAU
GIJŲ SUVAŽIAVIMAS

men.

CUKRAUS FABRIKAS 
BAIGIAMAS

Cukraus fabriko Marijam
polėje statyba ir įrengimas 

jau baigiami ir už 4 — 5 sa
vaičių fabrikas pradės veikti. 
Fabrikui bus reikalingi įvai
rūs specialistai — meisteriai, 
kaip: cukraus virintojai, išga- 
rintojai, difundantai, saturan- 
tai ir t.t. Be to, fabrikui dar 
bus reikalingi elektrotechni
kai, turbogeneratoriaus maši
nistai ir kitoki kvalifikuoti 
darbininkai. “R.”

AVILKES-BARRE, Pa., spa 
lių 1. — Čia įvyko krašto ka
talikų labdarių draugijų. są- 
jungos suvažiavimas. Svarsty
ti vargšų šelpimo reikalai.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie saulėta; kiek 
vėsiau.

PINIGŲ VERTĖ

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.97 
Prancūzijos 100 fr.
Italijos 100 lyrų 
Vokietijos 100 mrk 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos *100 f r.

3.94
5.20

23.75
13.99
19,65
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ISeina kasdien, iSskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metame — M.OO. Pu

sei Metų — >2.50. Trims Mėnesiams — >2.40, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams |7.00, Pusei Me
tų — 14.00, Kopija .01c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrą- 
tlnar Jei neprašoma tai nedaryti ir neprlslunčlama tam 
tikslui pašto ženklų.

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

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“D R A U G A S”
L1THUANIAN DAiLY FRiENO

Publlshed Daily, Emjept Sunday.

SUBSCRIPTIONS: One Tear — ».00. Slx Montht 
— ,>L64k Three Montha — 22 00, One Month — 75c. 
Burope — One Year — >7.00. S!t Montha — >4.00. 
Q0»y — .Me.

AOvsMžMnc ln “DRAUGAS” brings best results.; 1 " t
Advertlslng ratu on appllutioa.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc
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DIENOS KLAUSIMAI
MUSŲ SUSIVIENIJIMAS.

Susivienijimas persirito per milijonu dolerių 
savo ižde, t. y. “niilionierium” tapo. Tą įvy
kį, mūsų manymu, būt buvę galima puikiai su 
naudoti agitacijai, naujų narių gavimui.

IS “ESESESERO”

Jau senai visi gerai pažjs- — Tai nešiotis pas mus 
ta bolševikus. Taip pat gerai' neleidžiama... Jei pasiliksi kol- 

Šieiuet sulaukėme kitos gražios progos,! žino, kad jei bolševikai ištie- clioze, tai turėsi visa tai uti
nes minimos dvejopos ir labai reikšmingos šia ranką, tai ištiesia ją tik 
L. R. K. S. A. sukaktuvės. Juk šiemet sueina tam, kad pagrobtų tuos kapi- 
45 metai nuo tos organizacijos jsisteigimo ir1 talus, kuriuos jie teoriškai 
30 m. nuo to laiko, kada laisvamaniai nuo jo neigia, smerkia. Jei bolšėvi- 
atsiskyrė ir savo atskirą organizaciją įsteigė, kai atsistoja prieš kurį kai- 

Esame pastebėję, kad SLA. centras ta tai jau žinok, kad to kai- 
proga rengiasi išleisti jubiliejinį “T-nės‘’ nu- mo gyventojai netrukus nuo 
merį, žinoma, savotiškomis spalvomis steng- gi ir basi keliaus į tas vietas, 
damięs nupiešti Sus-mo istoriją. Tokį istori- kur senas skerdžius Baltrus 
nį numerį turėtų išleisti ir “Garsas”, L. R.'veršelių neginė... Jei bolševi- 
K. S. A. organas. Tik mūsų Susivienijimui kai atsisuka į miestą, tai jau 
nereiktų pasitenkinti vien jubiliejinio nume-, aišku, kad to miesto gvvento- 
rio išleidimu. Šio svarbaus jubiliejaus proga
reiktų suorganizuoti naujų narių prirašinėji
mo vajų, įtraukiant į tą darbą visas kuopas, 
pasikviečiant Į talką ir kitas organizacijas, 
visą katalikišką spaudą, sudominant tuo dar- 
bu ir jauniuią. '

Viena centro valdyba to didelio darbo 
nepajėgs sėkmingai dirbti. Reikalinga talka

duoti valdžiai... Eilė, tavoriš- 
čiau, betgi tu ir auksinių dan-* 
tų turi,.. Tau tektų ir su auk
siniais dantimis skirtis, dėl 

to, kad valtlžia auksą renka... 
— Na, tai kaip gi aš be

dantų būčiau... ,
— Na, gal būt kokius nors'

kitus tau įstatytų, bet'auksi-; 
niai reikėtų atiduoti.... Tai jau 
yra faktas...” I

Apsižiūrėjo šis amerikieti-
janis dings paskutiniai laikro- kolchoze, pasiklausė kalbų, 
džiai, geresni drabužiai ir ki- į susipažino su bolševikų tvarka 
toki namų apyvokos daiktai, ir ko greičiausiai grįžo į Ame- 
o pastarųjų vietoje atsiras' riką.
maisto kortelės, pagal kuriasi — “Nors čia dabar ir blo- 
nieko nusipirkti negalima'. iga, bet to, kas’Sovietų Rusi- 

Šiandien daugelis tai žino. p°«ie darosi, čia niekados 
Bet dar ne visi darbininkai ^us* ^en žmonės jau

ne- 
tiesiogis. Len žmones

Centro iniciatyva ir vadovybė, o apskričiai ir pažino bolševikus. Dar ir šian j’^ ,<aiho neriasi ir laukia ne- 
kuopos turi talkininkauti. Vieningai dirbant, 
daug būt galima padaryti. Susivienijimas vi
siems yra reikalingas. į jį gali dėtis jauni,
maži ir saugę. Apdrauda pigesnė ir tikresnė, į bolševikus ne kaip į gau^ pk-'_ 
negu kur kitur. Dėl to planingai dirbant, nuo- ' Sikų ir krįkščionių persekio- 
sekliai visuomenei aiškinant apie fraternalės tujų, bet kaip į politiškąją

dien net šiame krašte atsiran-1 sulaukia karo, kad galėtų nu- 
da tokių mūsų tautiečių dar- vers^ nekenčiamą valdžią

Vakar trumpai prisiminėme apie LDS. ir 
kitus mūsų organizacijų centrus. Tuo rašiniu 
mums rūpėjo priminti mūsų idėjinių organi
zacijų centrams, kad jau laikas yra pradėti organizacijos naudingumą, apie to darbo pa-Įpartiją!

sekas ir abejoti nereiktų. Jos tikrai būtų gra

bininkų, kurie vis dar žiūri į
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Kupranugaris iš Cairo (Egipte) zoologijos parko turėjo 
pergyventi visokių “tlirill”, kol tapo atgabentas į Los An
geles, Calift, George Bistany Flelshhaeker’e zoologijos parką.

rūpintis veikimo didinimu ir organizacijų 
auginimu. Nuo to neturėtų atsilikti ir L. 
R. K. S. A., nors tai ir didžiausia bei turtin
giausia mūsų organizacija Amerikoje.

Sekdami laisvamanių spaudą, matome, 
kad taip vadinamame “tautiškame” Susivie
nijime, nors vadai ir pešasi, eina didokas, 
sąjūdis, agitacija. O atskilę iš šio Susivieni
jimo bolševikai ir sukūrę savo pašalpos or
ganizaciją, iš kailio neriasi beagituodąmi. Jie 
stengiasi įtraukti į savo organizaciją kuo- 
da^igiausia lietuvių, kad juos savo laika į bol
ševikus galėtų “perd^)^”. Tuo tarpų jie ne 
visur savo tikrąjį kaiTJ ‘flaTbdo. Bolševikams, 
kaip visada, rūpi darbininkus prigauti ir juos 
savo tikslams panaudoti. Jų įsteigtas Susi
vienijimas (Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mas) tai naujas sliekas ant bolševikiškos .meš
kerės.

Mūsų idėjinių priešų sąjūdis ir mūsų or
ganizacijų centrus turėtų labiau išjudinti. L. 
B. K. Sus. Am. turėtų daug plačiau ir gy
viau veikti, negu jis ligi šiol veikė. Dirva yra 
plati. Jei mūsiškis Susivienijimai tos dirvos 
neužims, užims ją kiti, laisvamaniai, ar net 
bolševikai ir tuo būdu mūsų visuomenei bus 
padaryta didelė skriauda. /

Jau keleri metai, berodo praėjo be jo
kio didesnio, visą mūsų visuomenę apimančio 
vajaus pritraukti daugiau narių į Susivieni- 
jihią. “Garsas” gražiai minėjo tą įvykį, kada

Jokios kalbos, knygos ir 
žios. Tad, planuokime, svarstykime ir dirbki-į la;kraščių straipsniai neisten- 
me. Laikas brangus. Laukti nėra ko, o•ypač gia taip įtikinti, kaip faktai, 
dar dėl to, kad mūsų idėjos priešai nesnau
džia.

PASTABĖLĖS.

t?
O faktų apie bolševikus yra 
daugiau, negu reikia.

Štai, nesenai, vasarai pasi
baigus, į Ameriką ėmė grįžti 
tie turistai, kurie lankėsi Ese-

Ten baisu į žmones žiūrėti — 
nuskurdę, nukamuoti, nudris
kę, įtūžę... Mums, turistams, 
ten duodavo tokios duonos, 
kad aš bijojau savo auksinius 

i dantis nulaužti.... Žinoma, a- 
merikiečiams ir visokiems sve 
timšaliams, tai jiems duoda 
visa, kas yra geriausia, ir ro
do jiems tai, kas čekistams 
naudinga parodyti, na, o mes 
ir patys sugebam tikrus daly
kus pamatyti...

MARGUMYNAI

J.
MASKVA BE KAUKĖS.

Vertė A. Sušinskas ir J. Prunskis

(Tęsinys)

Nustebo darbininkai ir šią jo mirtį 
palaikė Dievo bausme. Jie tuojau suor
ganizavo antrą susirinkimą, kuriame visi 
nusprendė nueiti į bažnyčią. Ten jie' pa
simeldė ir prisiekė ją apsaugoti, pareikš- 
dami vietinei vyriausybei, kad paimti šią 
bažnyčią ji galės tik peržengusi per jų 
lavųnus. Daug tūkstančių manifestantų 
prisijungė dar prie tos demonstracijos, ir 
bolševikai nedrįso jų sutrukdyti.

Rusijoj dabar, be abejojimo, kyla ga
lingas religiškas susipratimas. Aš žinau 
daug net tokių atsitikimų, kada pačią 
darbininkų tarpe bažnyčių statymui buvo 
dėromos rinkliavos, net kalėjime aš su
sitikau su tokiais darbininkais rinkėjais, 
nubaustais už šį nusikaltimą. Aš galiu nu^ 
rodyti ir tokius faktus, kurie rodo, kart
net pramonės rajonuose, kur anksčiau dar- 1 ševikąi siautė savo baisiausiu teroru, tuo 
bininkai buvo komunistai ir netikėliai, y- , labiau stiprėjo tautos tikėjimas.

Tas ežerėlis yra nedidelis, ke
liu hektarų, su aukštais, krū^ 

—— — įmais apaugusiais krantais.
Keisti vandenys. i Apylinke yra labai graži, kal-

Keliose žemės vietose yra nuota. Ežeras pasižymi gilumu 
keistų vandenų, kurių moksli- ir tuo, kad jo vanduo yra žals- 
ninkams lig šiol išaiškinti ne- vai mėlynos spalvos, 
pavyko. Norvegijoj, netoli Ber
geno miesto, yra siaura įlan
ka, arba fiordas, kurioj van
duo turi tris įvairius sluoks-

Gyvenimo pamokytas.

Olandų žurnalistas Teun,
_. .... nius. Viršutinis sluoksnis yra per savo 30 metų audringą

Šiemet rugsėjo mėn. Olandijoj įvyko tarp- sesere” (SSSR). Susidomėki- Kadaise Leninas žadėjo pa- gėlas ir jame veisiasi upių žu- gyvenimą, sugebėjęs išsvaidy- 
tautinės darbininkų sąjungos suvažiavimas,! te ir pasiklausykite, ką jie naikinti aukso vartojimą ir pa vys. Vidurinis sluoksnis yra ti du didelius tėvo ir dėdės
kuris svarbiausiu savo darbų tvarkos punktu 
turėjo kovą su bedievybe.

pasakoja. į sakė, kad auksas bus sunau- sūrus ir jame gyvena jūrų žu- palikimus, vėl paveldėjo mili-
Štai, ką vienas iš tokių tu-dotas išeinamųjų vietų įren- vys; o pais apatinis prie dug joninį turtą iš kito savo dė

. Bediev ių sąjūdžio tikslas, jų pačių žo- ristų, kilęs iš Minsko guberni (girnų?. Praėjo 13 metų, visa no yra persisunkęs siera ir 
i džiais, yra šis: sujungti pląčiąsias darbiniu- jos (esančios šalia buvusios Rusija ištisa paversta išeina- jame joks gyvis'negali veistis.
Į kų mases sistematiškai aktyviai ir sėkmin- Vilniaus gubernijos), pasakoja mąją vieta, o auksui jie rodo Japonijoj yra mažas ežerėlis, jas šį kartą buvo atsargesnis,

gai kovai su religija visose jos pasireiški- ■ apie savo kelionės įspūdžius: tokį pat godumą, kaip ir pir- kurio viena pusė yra baltos Jis nuvažiavo į Paryžių, atsi-
muose ir formose . į “Atvykau į savo kaimą, momis savo viešpatavimo die- spalvos, o antroji — šviesiai ėmė dėdės paliktus milijonus^*

Įvykęs katalikų darbininkų kongresas j)ar kelionėje, Londone, misi- nomis. Bolševikiškoji ranka raudonos. Yra žinomi du eže- paskui nuėjo į geriausią Pary-
| svarstė kovos su bedievybe priemones. Priei-į pirkau arbatos ir kitokių ištiesiama tiktai dviem rai, kurių vanduo yra visai žiaus restoraną ir ten užmo

ta išvados, kad katalikų Bažnyčia turėtų dar maisto produktų. Atvažiuoju, atvejais — arba aukso juodas. Vienas ežeras yra Kau kėjo už valgį pirmyn už dešim-
labiau sustiprinti* savo socialinį veikimą, o Y>da mane į kolchozą (taip siekiant, arba tam, kad nu- kaze, o antras — Šaliai os dv- tį metų. Apsirūpinęs dešimčiai
dai bininkų organizacijos sustiprintų savo vadinamas didelis komunistiš- tvertų pilietį už sprando ir kūmoj. Rio Agrie upėj, Čili metų maistu, jis dar aplankė 

į veikimą pačių darbininkų tarpe. kas ūkis). Kolchozo viršaitis, pasiųstų jį pas protėvius arba ir Argentinos valstybių pasie- kurpių, siuvėją, skutėją, skry-
Su šios sąjungos veikimu ir lietuviai dar- barzdyla, pakviečia išgerti į Solovkus (tai yra kalėjimas, p.y, Pietų Amerikoj, vanduo bėlių pardavėją ir visur užsi-

, bininkai turėtų būti plačiai supažindinti. Tuo arbatos. Susėdame už stalo ir iš kurio niekas negrįžta; jis turi citrinos skonį: vietos gv- sakė reikalingų gyvenimui 
reikalu turėtų pasirūpinti mūsų LDS. vadai, pradėjome arbatą gerti. ; įrengtas buvusiuose rusų sta- 

r Pasižiūrėjo viršaitis į ma- Čiatikių vienuolyno rūmuose).

dės, gyvenusio Paryžiuj. Bet 
gyVėniirjo pamokytas rašvto-

Kun. M. Krupavičius, Lietuvos krikščio- i>e. labai įdėmiai, pasižiūrėjo 
nių demokratų partijos vadovas, buvęs žemės i j mano laikrodžio grandinėlę

ventojai, jį pasisaldinę, ga-' daiktų ištisam dešimtmečiui, 
minasi puikų limonadą... Prie Su likusiais pinigais jis išva-

T. . . . tokių keistų vandenų reikia žiavo į Monte-Karlo ir ten prie------------ , r-----d„. ---------- - — Ligų, kanonus gali su- . ., » r
ikio reikalų ministeris, ir žymus rašytojas1125 centų vertės), j mano žie- sirgti žmogus, yra viso 1129. P^ka’iyti ir Žal‘U,n ežerą ne-.ruletės n Kortu mėgina atsiv 
nuo šio rudens pralojo profesoriauti Vilkaviš- dą, kuris tris dolerius kaino- Vien tik žmogaus akis gali 18 toli “Vilniaus — 10 kilometrų lošti anksčiau prakištus tur
kio dvasiškoje seminarijoje. ja, ir tarė: ligomis sirgti. nuo Vilniaus, Verkų pusėn. tus.

ra statomos naujos bažnyčios, pv., Vladi- j Komunistų religijos persekiojimai gra Spaudos laisvės- sovietuose nėra. Šve
ndro mieste “Komunistų avangardo” fa- I žino prie Kristaus ir tokius žmones, kurie timšalis, pakliuvęs į sov. Rusiją, pradžio

je būna nustebintas daugybe laikraščių 
ir žurnalų, išdėstytų kioskuose ir knygy
no languose. Jis net pradeda pasiduoti 
maloniai iluzijai, kad esąs šalyje, kurioje 
yra žodžio laisvė. Tačiau geriau apžiūrė
jęs visus tuos spausdinius, jis pastebi, 
kad kiekvienas jų paženklintas ar komu
nistų partijos, ar jos vietinio komiteto ar 
tarybos žyme.

brikas su 7,000 darbininkų, Penzoje šiaipjau buvo visai abejingi ir dargi atei-
‘Raudonojo spalių mėnesio” fabrikas su štai. Man pačiam teko būti tokių išganin

gų stebuklų liudininku. Niekada anks
čiau nespindėjo Kryžius su tokiu jėga, 
kaip dabar toje kentėjimų šalyje. Raudo
noji žvaigždė — šėtoniškoji blogio emb
lema — jau nusileidžia, temsta, o balto
ji žvaigždė vis labiau ir labiau pradedu 
spindėti rusų horizonte, ir artinasi tas 
laikas, kada nuo vieno šios nelaimingos 
šalies krašto iki kito suskambės tikėjimo 
ir laisvės himnas.

v I2,000 darbininkų ir k. pasistatė sau baž
nyčias.

As pažįstu šimtus komunistų, kurie 
bijo išstoti iš partijos, nors jie seniai su
prato esą suklydę' ir ja nusivylę,' kurie 
slaptai vaikšto į bažnyčią mėlstis, kurie 
krikštija savo vaikus ir tuokiasi pagal 
religiškas apeigas.-

Aš pažįstu komunistų, turinčių Bu 
sijoj svarbias vietas (kai kurie netgi G. 
P. U. įstaigose tarnauja), kurie grįžo į 
bažnyčios prieglobstį ir pasidarė tikin
čiaisiais.

Religijos persekiojimas bolševikijoj 
jaudinančiai primena pirmųjų amžių krik
ščionių persekiojimus Nerono ir Julijono 
laikais, o savo žiaurumu ir laukiniu po
būdžiu dažnai juos ir pralenkia. Tačiau 
bolševikai priversti prisipažinti, kad jie 
bejėgiai panaikinti gyventojų religingu
mą; priešingai, savo persekiojimais jie jį 
dar labiau sustiprino: kuo smarkiau bol-

Kas
TREČIOJI DALIS,

ir kaip faktiškai valdo “renkamų 
tarybų ” šaIvje l Teroras.

•

Km valde tarybų Rusiją?

Sovietų vyriausybė akiplėšiškai 
ko save rinkta, tautine vyriausybe, o iš
tiktųjų ji visiškai netokia. .Ink vvriartsy- 
bė negali laikyti save tautine, jei ji tai 
pačiai tautai neleidžia laisvai reikšti sa
vo politiškas nuomones ir atima nuo jos 
laisvą žodį.

■ ii

Sovietų Rusijoj oficiališkai yra į- 
vestas spaudos monopolis, ir jis yra vien 
tik komunistiškosios vyriausybės valdžio
je. Žinoma, šios spaudos monopolio jokiu 
būdu negalima sulyginti su degtukų ar 
tabako monopoliu mūsų vakarų kraštuo
se. Si žodžio monopolija tuo pasirodo e- 

j santi daug svarbesnė, kad Rusijoj ji reiš- 
Į kia tiesiog absoliutiška minties ir žo- 

lai- i džio monopolija.

Bolševikai šią savo monopoliją saugo 
kaip u (s lėliukę, nes jie g? a* žino, kad 
, • . irioje ji d-/ ' - bu;.. »l JŲ 'Ingi

tuo diena.

Tam jie ir įvedė cenzūrą, kartais pa-

siekiančią net nepaprastų juokingų kuri- 
jozų.

Dabar Rusijoj yra centro cenzūra, ku
ri vadinasi “Glavlit”; jos skyriai guber
nijose vadinasi “gublit” ir šiaip mažesnė
se srityse — “oblit”. Cenzūra apima ne 
tik knygas, bet ir jūsų korespondenciją ir 
konvertus.

Kai aš Nanseno misijos skyriui užsa
kiau popieriaus su šios misijos atspausdin 
tu pavadinimu ir k., tai šie visi pavadini
mai ir titulai tipografo buvo pristatyt!’ 
cenzūrai į “Donlitą”, ir aš galėjau pama
tyti korektūros apačioj iškilmingą pasta
bą “Don lito” leistą, o apačioje — cenzu-, 
ros eilės numerį ir Cenzoriaus parašą.

Sovietų Rusijoj netik uždrausta lais
vai reikšti savo mintis, bet uždrausta ir jų 
turėti. Visas politiškas partijas sovietų vy 
riausybė paskelbė nelegalėiuis, žinoma, iš
skyrus komunistų partijas.

Tiesa, leidžiama būti ir bepartyviu, 
bet vis dėlto su sąlyga, kad prijaustų ko
munistams. Už kitokias politiškas nuomo
nes ar nusiteikimus jus bolševikai perse
kios arba tiesiog ir nužudys.

(Bus daugiau)

. ,,
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Taupumas Ir Mūsų Spulkos LIETUVIAI AMERIKOJE susirinkimas. Buvo ypatingai 
j skaitlingas. Ne tik, kad ne-

______ truko jokios draugijos atsto-
amžinus turtus, amžinąją lai- vlJ» l)et dar ir šviečiu buvo.

jos nusistatymą kaslink jau
nimo, eitų prie atgaivinimo 
vietinės Vyčių kuopos. Susi
rinkimas tam pritarė ir nu
matyta kad Vyčių atgaivini
mas galės įvykti ateinantį sek 
madienį, spalių 4 d., nes tą 

j dieną ir Vyčių pirmininkas,
, p. Antanas IjipinsKas žadėjo 
iš Cbicagos atvykti Į Rock- 

(fordą. (lai bus ir kitų Vyčių 
j Centro arba Cbicagos Aps- 
iknčio veikėjų.

Spalių 9 diena.
Rockforde niekuomet' da 

nebuvo iškilmingai minima 
Spalių 9 Nutarta šįmet tą pa
minėjimą nors pirmą sykį pa
daryti. Tam tikslui išrinkta

Į komisija iš klebono ir dvieji 
narių pp. Kaspučio ir Zubin<. 

Parapijinis bazaras.
Bazaras įvyks paskutii 

spalių mėn. savaitę. Jis laba; 
smulkmeniškai aptartas. \ 
sos draugijos (iš viso 8) ž< 
dėjo visomis jėgomis, hesile: 
tyniuodamos prie bazaro nu 
tis ir jį padaryti sėkmingu: 
siu.

“Lietuvių vaikai lietuvių 
mokykloje.”

‘‘Lietuvių vaikai lietuvi’ 
mokykloje turėtų mokytis i.- 
ruoštis gyvenimui”, buvo 
daugelio pasakyta pabaigoj*, 
susirinkimo. Buvo pasklyd'1

(Tąsa ant 4-to pusi.)

-Ši Skyrių Veda JONAS EVALDAS
ŠIŲ DIENŲ SPULKOS SU , 

ORGANIZUOTOS PIR- j
MOSIOS SPULKOS 

PAGRINDAIS.

Kai pirmoji skolinamoji ir 
,-tutybos spulka susiorganiza
vo 1831 sausio 3 dieną, tai vi
sam krašte būta vos tik keleto 
bankų, kurių valdininkai buvo 
mažai susipažinę su bankinė
mis sistemomis ir taupymui 
Įdėtais pinigais ir nepasitikė
davo kitais gyvuojančiais 
bankais.b -A j • t '

Anais laikais darbininkas 
ką užsidirbdavo ir kas likda
vo taupymui, irgi nepasitikė
damas bankais, slėpė savo tur
tą tur būt senoje kojinėje, ar 
po šieniku, ar už paveikslo, 
ar laikrodžio arba užkasdavo 
žemėn, kaip senieji žmonės se
niau darė.

O taupomosios ir skolina
mosios spulkos šioje šalyje 
buvo pirmutinės finansinės įs
taigos, kurios įsigijo žmonių

les, kurių šiandien laikosi šio
je šaly ir milijoninės organi
zacijos.

Kaip tada, taip ir šiandien 
visi pinigai, įmokėti skolina
mosioms ir statybos spulkoms 
akcijomis, yra naudojami pa
dėti kitiems įsigyti ir turėti 
savus namus. Tą akcijų pini
gai, investuoti į narni} staty
mo biznį, yra valdomi ir pri
žiūrimi prityrusių ir garbin-

pmfitikėjimą. Ir žmonės pra- vynb kurie visą gyvenimą 
df*įo savo pinigus dėti į spul- Pralei(lo šitaip finansuodami i

namų statytojus ir yra gero
kai prityrę toje biznio srity -

kas ir taupyti. Tos spulkos 
buvo steigiamos su tikslu pa
dėti nuomininkams įsigyti <le-
nuosavybes arba šiaipjau savo f Įdomus pirmosios spulkos 
namus. ■ j užrašas apie tai, kad trustis-

Seniausia statybos ir skeli. !tai buv0 baudžian,i 25 centų 
numoji spulka šioje šalyje bu-IPabauda už kiekvienų neatsi

'lankymą į susirinkimą; tokia
metus Filadelfijos priemiesty,'P*“ bausmS buv0 skiriama ir 
Frakforde (Pa.). Pirmasis la,ku susimokėjusiems .nė-

vo perorganizuota prieš 821

nesinių mokesčių; taip pat 
buvo baudžiami ir atsilanku-

vardas ‘ ‘ Oxford Provident As- 
sociation” buvo 1848 metais 
pakeistas “Deeatur Building si<* ’ ™8W"k™» neblaivūs 
and Loan Association”. nariai.

Antroji skolinamoji ir sta
tybos spulka buvo suorgani-

Pirmąją “Qxford Provident
asociaciją bei spulką suorga-

, ............................. zuota Brooklyne, N. Y., 1836mzavo kilnus pionieriai ir pi- J ’
Mini, kurie buvo pasiryžę nletais’ ir nno.‘® laiko sPub
išmokyti žmones principo sis
temingai pinigus taupyti, o 
taupomaisiais pinigais padėti

kos augo ir plėtėsi visose ki
tose valstybėse. 1856 metais 
New Yorko valstybėje buvo

kitiems įsigyti nuosavybes, tJaii Šimtas spulkų

INU, HAfiBOR. INU.
Misijos.

Pirmadienyje, rugsėjo 28 
dieną, mūsų bažnyčioj prasiu 
dėjo misijos, kurias veda gar

singiausias misijonierius Jė
zuitas tėvas J. Bružikas.

mę.
Kun. K. Bičkauskas.

ROCm 1L

Aptarus bėgančius reikalus, 
svarstyta ir nepaprasti. Kle
bonas, kun. M. Urbanavičius, 
darė trumpą pranešimą apie 
Federacijos metinį seimą, Bos 
tone, kuriame ir jam teko pa
sirodyti. Po to, ragino, kad 

Federacijos kuopa,
Federacijos susirinkimas.

Antradienį, rugsėjo 29 d. į vietinė
Pamokslai sakomi rytais 9 įvyko Federacijos 24 kuopos! vykindama bendrą Federaci 

vai. ir vakarais 7:30 vai.
Misijos baigsis Šv. Pran

ciškaus atlaidais sekmadieny
je, 7:30 vai. vakare.

Brangieji Kristuje! Misijų 
laike Dievas ypatingu būdu! 
kviečia visus į bažnyčią, kad, 
per Jo pasiuntinį, Misijonie- 
rių, galėtumėt tikrai pažinti 
savo Sutvėrėją Dievą ir save,' 
kokiam mes tikslui esame sut
verti.

Misijos, tai geriausia proga į 
geriems tapti geresniais, silp-! 
niems sustiprėti , nusidėjė
liams, atsiskyrėliams atšalu
siems prie savo Tėvą Dievą 
sugrįžti, Dievo meilė užsideg
ti.

Todėl, kviečiu visus harbo- 
riečius, eastehieagiečius, calu- 
metiečius ir visų apylinkii} 
kolonijų lietuvius į šias šven
tas misijas, kad įsigytumėte1

V

PIRK DABAR!
Daugiau, negu pusė sezono 

jau praėjo

KALIFORNIJOS
SULTINGOSIOS

VYNUOGES

Chicagoje (III.) pirmoji spul j spulkos.

įstaigas, peržiūrėti ir tikrinti 
jų knygas, patikrinti jų meto
dus ir tirti pačius valdinin
kus.

1893 metais spulkų ižde 
buvo $528,852,855 turto. Šian
dien tas turtas taip išaugo, 
kad jo yra per $9,000,000,000. 
Tai visa yra spulkų ir spnlki- 
ninkų indėlis!

Toks milžiniškas spulkų 
turto išaugimas Amerikos tau
toje (Jave progos susisiekti 
finansiniais visos šalies reika
lais; dėl to įkurta Jungtinių 
Valstybių spulkų lyga, prie 
kurios priklauso visos kitos 
taupomosios ir skolinamosios

KALIFORNIJOS SULTINGOSIOS VYNUOGĖS

įdabar jau eina j rinkas. Šiemet vynuogės pristato
mos 3—4 savaitėm anksčiau, negu pernai. Šieme
tis derlius žymiai menkesnis, negu pernykštis. Lie
tus gali labai pakenkti, jei siuntimas ilgiau truktų.

Dabar laikas prieinama kaina prisipirkti vyn
uogių tiek. kiek jums reikės šiam sezonui. Sultin
gųjų vynuogių Siuntimas baigsis anksčiau, negu 
•jus manote.

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

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

Atsiminkite, kad vynuogių sunkos vartojimas 
namų reikalams yra legalus.

CALIFORNIA GRAPE 
CONTROL BOARD, Ltd.

San Francisco, Califomia

Reprezentuoja 85% visos Kalifornijos 
vynuogių gamybos

arba pirktis namus. ... , . ,
m.................................. , v ka įsteigta 1849 metais. Po i Kitas svarbus žingsnis pra-Tie pirmieji pionieriai tros- . I . , .

ko padėti savo kaimynams įsi i^° 'sPu^aos greitai plėtėsi vi-į dėtas ta kryptimi, kad visos
.. , . , sur po kitas valstybes,gyti namus; jie taip pat drą-. F /

, . i Cmcinnati (Ohio) taupussino ir ragino savo kaimynus , . .. . ’. i 4. j vokiečiai gana anksti pradėjotaupyti ir išmokti taupumo do . . ° u j

,. m j • • • a x steigti. Tame mieste 1888 me-rybių. Tų dviejų nusistatymų 6 .
•, i . . . i . • i • tais buvo jau 400 spulkų, ku-reikalauta ir pageidauta ir ki- . d

, vi- t inų turtas buvo didesnis uz 1 Valdyba, išrinktoji 1930 mėtose apvlinkese. Ir kituose . . 1 . v . . . .. , , . ,. visus to miesto bankų indėlius, tų birželio mėnesi, rūpinasiįmestuose pradėta steigti pa- * * « v

taupomosios ir skolinamosios 
spulkos būtų suvienodintos su 
Jungtinių Valstybių spulkų 
lyga. Tas žygis pradedamas 
vykdyti spulkų gyvenime.

našios spulkos. Ta graži idė- Valstybinė priežiūra, kuri • tuo atžvilgiu ir darbuojasi sa-
. .v . . i-.. , . dabar skirta visose valstybė-’vo įstaigų buveinėje Cfiicagosja išaugo ir prasiplėtė taip, . _ . T .
kad Jungtinėse Valdybėse Prasldėj,> N« Jersey vai- į mieste.
šiandien yra 13,000 apnik,, o 1848 met418' i TW«l ta°P°™H’i lr sk°»-

. , . j - . O valstybiniai prižiūrėto- *namųjų spulkų gyvenime reiš-jų turtas siekia per devynis . . . J , I,. . f. v
bilijonus dolerių Jab *<unems Pa^ va*8tybė at-Įkiasi graži pažanga.

Geriausios Rūšies Kalifornijos

SULTINGŲJŲ VYNUOGIŲ
Parduodama Kasdien Prie

Ashland & 27-tos G-ves«

Vynuogių Sandėly

Pirmoji (biford Provident lyginim» moka’ tnri toki’ P“‘ 
pulką, įsteigtoji 1831 metais ™ldžių, ka.p ir bankų egza-

, i„.. • • i rt i minatoriai, — lankyti spulkųliladelfijos pnemiesty,, Frank ’ J r *
forde, tais ^pačiais metais tu-
įėjo pirmąjį savo susirinki 
mą vienoje svetainėje, kuri 
sveikai laikoma iki šių dienų, 
kmjM) atmintinas palikimas 
ateičiai. Toji svetainė tai me
dinis namas, kuris apsaugotas 
sveikutėlis toje pačioje vieto
je — Oxford’o gatvėje, ir ta
me pačiame Filadelfijos prie
miesty — Frankforde. Taigi 
čia buvo gauta ir pirmoji 
paskola lengvai išsimokant, 
kad būtų galima statyti an
tras namas, kurs dar laikomas 
taip pat atminimui.

Toji pirmųjų pionierių pir
moji spulka sudarė skolinimo 
reikalais ir pirmąsias taisyk-

Spulkininkams užtikrinama 
apsauga ir laimingesnis ryto
jus.

ZINFANDELS — MUSCATS — AL!CANTES 

Zlnfandels tęsis tik dvi savalti

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

IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ
THE WOOD STREET DEP’T STORO,

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

I AKERIAII

ABI! HINSDiLE i
5 akeriai už kainą vieno 

loto mieste.

Ši žemė, gaunama penkių akerių plotais, randa
si geroje vietoje ant 63 st. priešais lietuvių Mariau 
Hills College ir tik dvi mailės į pietus nuo Hins- 
dale. Iš West Side pasiekiama į 15 minutų. Nau
jas Super Highway už dviejų blokų į rytus. Kainos 
už akerį nuo $300.00 iki $700.00. 63-čia gatvė dou- 
ble Section linija penkių akerių kampas $7,500.00. 
Pusė cash. 5% nuolaidos mokant cash į 60 dienų.

FRANK YOVANOVITZ, Manager,
Westem Agency & Loan Corp.

W. 22 ST. CICERO, ILLINOIS5600

Telefonai;
Lawndale 2277 
Cicero 1000 
Riverside 5892

\

I2 Vietinis ofisas ant pietų rytinio kampo 63-čios ir ■ 
■ Clarendon Rd. Atdara subatomis ir nedėliomis JĮ
Siuiniimiimmniiiiiiinf

BILLY’S UNCLE



r

DRAUGAS Penktadienis, Spalio 2, 193

LIETUVIAI AMERIKOJE gė sutiktuviij vakarėlį sve
čiams, parap. svet. 
truko susipažint: prie sina-

ROCKFORD, ILL.

(Tęsinys nuo 3-čio pusi.)

sios žinios, kad šįmet vai
kams pakeltas mokestis, bet 
tai netiesa. Turbūt, buvo tik 
kažin koks nesusipratimas. 
Rockforde lietuvių parapinėj 
mokykloj mokestis šįmet pasi
lieka tas pats, k
metais.

pradžios jiems nesiseka. Ro- namo. Ne vienos vytės akyse bus. Visi sutiko. Direktorė iš
dės, koks tai jinx butų ap-| pasirodė ašaros. rinkta vytė Justa Karpiutė.
ėmęs. Ir taip iki pabaigos. Gi j Pirmadienyj, rūgs. 28 d.; Prie progos paminėsiu, kad 
mūsų metikas G udeliauskas,i vietos vyčiai laikė sus-mų. vyčiai savo lėšomis išmalia-

ros Darželio rengiamo atida| 
mo komitetas: O. G. Mihf 
nė, S. K. Karpavičius, J. 
zauskas, M. Mišeikienė, V. 
kienė, P. Muliolis ir P. Gluj

sus-mų.
j Kadangi kp. pirm. yra išva- vojo svetainę. Orui 
įžiavęs tūlam laikui, tad sus-{ten laiko sus-mus ir 
dnų vedė vicepirm.
kauskaitė. *

Nutarta išpuošti didžiųjų
daug. Nesusipratimų neįvyko. SVet'» nes 8ekut’ ^paUų 4 d.,
Tik trys vytės “razzino” Šal- iv^ks pirmas rudeninis Vyčių 
tinierų, (būt it was all in the'^ok^ vakaras*
spiri t oi fun). Vytis Tanias Karužis ragino

tuojau padaryti narių vajų.
Visi sutiko ir darbas jau pra 
dėtas. Vytis A. Stulga įnešė, 
kad kuopa griebtus kokio te- 
atro ir netrukus surengtų

kaip senis, metė bolę.

Rezultatas: mainieriai laimi I 
11 prieš 1.

puikiai gėlėmis išpuošti, l'er gįog muzikos, užkandžiaujant,
[mišias mokyklos vaikučiai ii laikas leista linksmai. Per- 
;daugybė augusiųjų ėjo prie traukoj <“manageris” Karužis 
Šv. Komunijos klebono inten- sveikina oponentus, linkėda- 
<dja. uias pasekmių rytojaus die-

Iš vakarė visi parapijos ko- Pakviestas p. Saltimeras Į Tvarka per visų žaidimų bu- 
miteto nariai suėjo klebonijon ant estrados pirmų kartų pra-jvo graži, publikos susirinko! 
pasveikinti gerb. klebonų ir į- bilo į weštvilliečius. Kalbėjo 
teikti dovanėlę, gražių, sese- jausmingai. Vytauto paveiks-

aip ir kitais 1U kaziuderiežill PasiutsJ kam- ias> kurįs puošia estradų, su- 
’ žų. Savo vardinių dienoje kėlė įaule ja didesnę tėvynės

Šių savaitę baigiama noven- 
na prie šventos Teresės Kū
dikėlio Jėzaus. Pagerbimui-gi 
Švento Pranciškaus Asiziečio,

jame ua didesnę tėvynės 
gerb. klebonas susilaukė daug meilę. Jo jautri kalba sukėlė 
svečių kunigų, kurie atvyko jaUg entuziazmo ir pasipilė 
pasveikinti.

X Gerb. misijonierius kun.
Petrauskas, M. J. C., kuris

gausūs aplodismentai.
Varg. A. Stulga sveikino 

_______ svečius vardu dvasios vado,
kurio šventė pripuola ateinan- u‘^a noven4 Pae PiancL kuris anksčiau turėjo apleist

, ... , v v. . kaus, rytais ir vakarais sakotį sekmadienį, musų bažnyčioj ; J
"Įiazius pamokslus.tretininkėms bus rekolekcijos. 

Būtų gera, jeigu ir sodalietės 
jomis pasinaudotų, nes atei
nantis sekmadienis, kaipo pir
mas mėnesio, yra jų bendros 
Komunijos diena.

Kor.

gi
X Spalio 5 d. prasidės mi

sijos vyrams.
X Parapijos bazaras prasi

dės 11 d. spalio.

WESTVILLE, ILL

Vakare įvyko parapijos šo
kių vakaras, ir vėl visi susi
rinko, ir vėl linksmintasi.

Apie vienuolikta vai. sve
čiai pasakę .sudiev išsiruošė

atvėsus
tt. Tuo dienė padarė pranešimų iš 

Ad. Vii- reikalu daugiausiai darbavosi vo darbuotės. Komitetas lail 
vyčiai K. Senavaitis ir A. Rim porų susirinkimų ir kėlu 
šas. Kuopa jiems už tad labai šiaip jau pasitarimų, net u
dėkinga.

“Shalty Marris.’ (Tęsinys 5 pusi.)

CICERO, ILL ,
Radio Stotis A J J.

X Labdarių 3 kuopos rin
kliava (tag day) Ciceros. mie
ste įvyks sekmadieny, 4 d. 
spalių.

Kviečiami visi, kurie apsi-

Chicago L. V. 4 kp. vs West- 
ville baseball rungtynės. Pa

rapijos šokiai. Vyčių
suš-mas.

Rūgs. 26 d. po pietų pradėjo 
rinktis Chicagos L. V. 4 kp. 
svaidininkai. Ant vieno auto- 

imobilio buvo toks parašas: 
“Off to W'estviAle, Clilcago K 
of L Council 4 “Providence” 
baseball teani.”

svetainę. į
Ant rytojaus da prieš mi

šias atvažiavo vytis J. Marti
nėms, L. V. 4 kp. “baseball 
manager” su šeima, taipgi 
vytis S. Šimulis. Apsistojo 
pas p. Karpius.

Antrų vai. po piet, prasi
dėjo smarki kova. Bet, nelai
mė. Prieš pat rungtynes, me
tikas Belskis išsinarino kojų, 
o svečiai nuliūsta. Ir nuo pat į

NEVIRŠKINIMAS 
DINGSTA - GREITAI,

ŠVELNIAI

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

ėmė dirbti rinkliavos dienų, t. 
y. merginos, moterys ir vy
rai, sekmadienio rytų sueiti į 
parapijos svetainę koanksčiau- Pasirodė, tai buvo L. V. 4 
šiai (prieš 7 vai.). Svetainė kp. pirm. Šaltimero “karas”, 
bus atdara. ! kuris vežė atsižymėjusį vyčių

Šeštadienio vakare prašomi Į metikų J. Belskį. Bravo Povi- 
susirinkti į svetainę ir pasi- i iaį j
imti dėžutes, kad visi būtų 
prisirengę rytojaus darbui, 
už kurį vargšai bus labai dė
kingi. Ciceros labdarių kuopa 
turi labai daug vargšų, kurie 
reikalingi pašelpos.

Taip pat, komisija kviečia, 
kad visi, kurie turi automo
bilius, tų dienų ateitų labda
riams į pagelbų — atvažiuo
tų ir padėtų išvežioti rinki
kes.

Labdarių 3 kuopa turi išrin
kus komisijų, kuri stengsis 
pagaminti aukų rinkėjoms už
kandžio.

Ciceriečiai laukia pagelbos 
ir iš Chicagos Labdarių kuo
pų. Taipgi prašo visų Cice
ros lietuvių, kad sekmadieny, 
kiekvienas, sulig savo išgalės 
jei ne darbu, tai auka prisi
dėtų prie Labdaringojo dar
bo.

X Sekmadieny, 4 d. spalio, 
1 vai. po pietų, Šv.
draugijos įvyks svarbus susi
rinkimas, parapijos mokyklos 
kambary.

Kviečiami visi nariai skait
lingai susirinkti. Bus svarsto
ma daug svarbių reikalų. Ne
betoli metiniu draugijos ban
ketas (spalio 25 dienų), reika
linga šauniai prie jo prisiruoš
ti. Pramatoma, kad šįmet ban 
ketas bus toks šaunus, kokio 
da niekuomet čia nebuvo.

X Kat. Federacijos 12 skyr. 
rengias minėti spalio 9 dienų, 
kurioje nevidonai lenkai užgro 
bė mūsų sostinę Vilnių ir iki 
šiol ten persekioja brolius lie
tuvius. s.

X Rugsėjo 30 d. buvo »v. 
Jeronimo, mūsų gerb. kleb. 
kun. J. Vaičflno varduvių die
na. Ryto, sesučių' pasidarba
vimu, bažnyčios altoriai buvo

Kuomet kankina. rėmuo, gesai, ar
ba nevirškinimas, tai to priežastis 
paprastai y,ra rūgšties perviršis. Ge
riausias — greičiausias būdas — pa- 

1 šalinti jūsų trubelj yra Phillips 
Milk of Magnesia. šaukštas jo van
denyje panaikina rūgščių kelis sy
kius daugiau už save ir tų atlieka 
akimirkoj. Simptomai išnyksta j pea 
kias miliutas.

| Kaip tik pažinsi Phillips Milk. tai 
i atmesi visus kitus nemalonius bu- 
I dus. Ir jus nekuomet neįeisite save 
kankinti rūgšties pervlršui Tai ge
riausias priešrugštlmis vaistas ir per 
50 metų daktarai tokiu laikė.

Phillips Milk of Magnesia aptie- 
kose po 25c. Ir 50c. buteliuose, l’il- 

. nl nurodymai ant kiekvieno pakie- 
Belskis 1 to. Reikalauk tikro. Netikras ne-

Pastarieji apsistojo prie 
vietos vyčių svaidininkų “ma- 
nager” T. Karužio. Reikia 
pažymėti, kad vytis
yra p. Karužienės pusbrolis.jvclks t<up geraj~ ________
Kiti apsistojo kitose paskir- { ADVOKATAI
tose vietose. |

Vakare vietos vyčiai suren-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusimlnktt, net eikit pas 

tikrų specialistų, ne pas kokj nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzaminavimo. Jus su
taupysit laikų ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymul žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — seopo — Raggi 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, Ir - jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš Jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos. kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba

AntailO į Jeigu turit kokių užslsenėjusių, |sl- 
kerėjusių, chroniškų ilgų, kuri m 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neattdėlioklt neatėję pa
manė. •

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 1 

po piet. Vakarais nuo 6 iki 7 
Nedėliomls nuo 10 ryto iki 1. po

ptet

105

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS 
W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 

Roam 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

SubatosVakarais: Utarn., Ketv., Ir 

— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namų Tel. Hyde Park 8896

i

CLEVELAND, ŪHH), i
________ iI

Kultūros Darželio atidarymas 
atidėtas.

Uetuvių Kultūros Darželis į 
laikė mėnesinį susirinkimų j

Vyčių vakarų” bei prakal- rugsėjo 11 d. Be kitko, Kultū-

Stop 
Įtching 
3 SRin

ir kitais 
gauk gydantį 
saugus. Aptiekose. 
81.00.

Nesirūpink niežėJ 
mu, pleiskanom! 

išbėrimais, spuogų 
odoš negerumais.

antiseptikų Žeme 
35c., 60|

žemoFOfl SKIN iflRiTATiCN!

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus,
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

“Draugas” Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

10 PIECE COSlViETU 
SĖT $1.97

Thls is a Pamous Vlvanl Sėt and lij 
eludeg face powder. >1.00; Rouge 75J 
Tįsaus Cruam >1.00, Depllatory >1.0 
Faclal Astrineent >1.78, Bath Salt 1J 
Tollet \Vater >1.25, Perfume >2.76, Bė 
įlanttne 75c, Skin VVhitener 75c., TotJ 
Value J12.00. Spectal price, >1.97®Tor 
ten plecea to lntroduee tbla lino.

Vardas ....................................
Adresas ....................................
Siunčiame per paštą GOD

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Be* Vaa 58O-5th Avenua, New Ye

PROBAK
ABIEM Pl SftM 

AŠTRUS
Geriausias skustuvas 
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis J mus.

60c. už 5 — 21 už 16 
Sempelts — lOc.

PROBAK CORPORATION

This ilew chees<

Now—Kraft-Phenix’ new achi^ve- 
ment! Rich mellow cheese flaTor 
plūs added health ųualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elementą of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerah. Etery ohe 
caneatitfreely! .

Velveeta spreads, slices, meta 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

A. A. 0LIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1701 Tel. Randolph 0331

Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak 
3241 So. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 Iki 9 vaka’f 
Utarn.. Ketv. Ir subatos vakare

Telefonas \ Roosevelt

KRAJFT

yėlveeh
V Th« Dehciou* NewCh««t« F

£ULL RUNN - i ■ ■ Nors Tries lo Pleasc Her HusKand Jusi This Oae Timt Bti<~Well. Jndge far Taantlf! EY C4RL ED
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LIETUVIAI AMERIKOJE Tel. Cicero 6760

CLEVELAND, OHIO. niai darbuojasi “C’ivic Pro- 
gress Lygue”. P. Glu-nė,

(Tęsinys iš 4 pusi.) 
svetimtaučius teirautasi, kaip 
jie rengiasi prie atidarymo 
savo Darželių.

Perkratyta daug padirbdin
tų planų, bet jie neatatinka 
mūsų troškimams. Tat, nutar
ta da palaukti žadėtų planų 
iš Lietuvos. Jau antras mė
nuo kai iš majoro Ardicko 
gauta kablegrama, kurioj pa
sakyta, kad planai išsijųsti.

Lietuvii} Kultūros Darželis 
turi būti grynas 
vaizdas.

KtNGSTON, PA.
Čia yra tėvų, kurie visai ne

sirūpina savo vaikų bei mer
gaičių auklėjimu. Nuo pat ry
to iki vėlam vakarui palaidi 
spiegauja tamposi. Kam ten
ka gyventi prie kampo, kur 
lempa šviečia, tas niekad ne
turi ramybės.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SOUTH 49 COURT, CICERO, ILL.
Va!.: 9-12 ryto; 2-# Ir 7-9 vakare

OUR LITHUANIAN TOUTH
(MUSŲ JAUNUOMENĖ)

K. OF L. PALAVER”.

By L. V. R.

DAKTARAI:
Tel. Canal 6764 Ree. Republlc 5350 (Telefonas Grovehill 2262

DA. A. RAUKUS. DR. A. 6. RAKAUSKAS

any educational or practical 
value. lt certainly surprised 
me to see that J. Swilpa was '
liereabouts, beeause I’ve lošt 

X Well, since we liave ten įtrace of him for months. I 
nis players, golfers and fen- krtow K. Savickas is active 

and going, būt have not seen

IR OBSTETRIKAS 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo stalgias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomls ir seredomis tik 
iSkalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso Valandos:
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. —

4 ir 6:30 iki 8 vai. vakare 
Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 

Nedėliomis pagal sutartj

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 6 3 STREET 
Kertė So. \Vestern Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 2830
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. V. 

Nedėlioj pagal susitarimą

Nesuprantama, kodėl tūli lie cing artists, it probably won’t 
lietuviškas tuviai nesirūpina savo vai- be long now, before every į niany of bis commentary re 

kais. Pas svetimtaučius biskį Council lias its own curricu-,marks in the “Vytis”. Of
DėHo Darželio atidarymas kitaiP- Parapijos turi savas Jum of sports. lt certainly is|course, our editor is “up and 

mokyklas ir neleidžia vaikams surprising liow rapidly a vo- at them”, the only busy per-atidėtas iki pavasario. Be to, { 
da nutarta daugiau tuo reika- i 
lu pasidarbuoti, nes čia reika
linga medžiaginė parama. 

Susirinkimas užgyrė komi-

pakampiais bastytis. gue of atliletics was initiated,

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STRIKOLTS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

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

Ofiso Tel. Vlctory 6898 

Rezidencijos Tel. Drezel 9181

DR.A.A.ROTH

Tel. Lafayette 57 93

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartiDR. S, BIEZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7 86 8 

Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2874

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

Antras ofisas ir Rezidencija
, 6504 S. ARTESIAN AVĖ.

the populace its niuch — nee-lly vice versa’ an<i tke 8irls lOfiso Val- Nuo 9‘12 rytais: nuo 7-9 me popuiaee ils mucn nee ,h;h 'vak- Antr° ot. vai.-, nuo 3-6 po

ment.

son in the wliole organization. 

X It seems the malė popu-' Kartais vidurnakty turi kel and let’s liope this work will
tis ir griebti kokį įrankį, bet be kep’t up. Notliing binds aį, ...

, i ~ , I lace is doing every thmg in tlie1 ir čia reikia atsargumo, kad group together more securely . . J °
kovos neprakištum. Tada iš- tlian sports tliese days, it is: ! organization. What has beco- 1

teto pranešima ir patvirtino! ...... . . ._. i n xi x xi • i me the fennmne element?p * Ix v girdi tai, ko nesi girdėjęs. Iwell that the majonty lias j ,, , ...Darželio , . , , . , , > lt would be gross injustice to..noticed this psychological ten-1 ...tli x * ° tint tilo Isittnr aro nnt oo

nutarimų Kultūros 
atidaryme atidėti ligi sekam ’ Argi jau nėra kam suteikti 
v. --------- - mums ramybes Jcio pavasario

Adv. Petras Chesnulis Šau- Rikis

OJ.
bowling, a mild winter sport

say that the latter are not as 
adept as the former, it only

... . , ., . . ‘ bothers me if it is not possibl-j will eome into its own, givmg j .

GRABORIAl: X. , , X . 'did wanL to get publicized, n£n ,«ha:NNu°,7 pt°recVeation and entertain- . . op >, piet. utam. ir subat. Nuo 3-9 vak.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dirbystės.

OFISAS
66 8 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088.

S. D. LACHAVIGH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 VV. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

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

imagine the embarassement 
of the Don Juans. I wonder

Šventadieniais pagal sutarimą.

X Witli these physieal for-* wj10 įs going to tnrow the °fi8a8 Te.‘; Gr°vfte7hilį °*1? . .00 . » Res. 6707 S. Artesian Avė.
Tel. Grovehill 0617l

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H.BARTON .
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
, GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply^‘% dykai.

3307 Aubum Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f i s a e

4603 S. Marshfield Avenue 
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Varde 1138 
Chicago. Tll

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAž? 
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

*

- S. M. SNŪDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
Tel. Roosevelt 7E82

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paulina Sts.

Tel. Boulevard 5203-8413

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

ms of exercise, it is sad to re- wrench in the schemė of
late that the mental training things and have our weaker i [)||# J( Jf SIMONAITIS 
is receiving on evident sėt- sex assume the distinetion of 
back.. When the course.of‘De- dietators in our noble štili 
bating” was started, tliere coeducational organization, 
was the first intellectual mo- the Kniglits of Lithuania. 
vement that our organization _____________________
],ad begun for quit« a length GĄSDINĄ* ŽMONĄ PAS1- 
oi time. And now its tempo- į 
rary or permanent disposal 
will in time present an unpre- ‘ 
nieditated movė that is bound'

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS " 
2423 West Marąuette Road 

Vai. 2-5 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-12 
A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES

to cause critisism and lack of

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

> 2435 West 69th Street
VALANDOS

„ . , «, . • ' 10 Iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak.
Rugsėjį. O d. apie 12 vai Apart šventadienio ir" Ketvirtadienio

KARDAMAS

Žųslių vai.; Senų Migučionių
foresight. Why this niedium is ]<aįllie savo namuose, ant aukš 
not more emphasized, refleets pasįjįorė ant virvės to pa 
upon the wliole organization ties kaim0 Vėželis Jonas>

DENTISTAI

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

...P jfe, vi .

s1 ?.
bmmmmKK

r

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų[ 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAl 

• Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Fiat Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

ot determine its real moti ve 
for existenee. With the quar- 
tet it possesses of: P. Šaltimie- 
ras, J. Sivilpa, J. Bulevičius 
and K. Savickas, its a wonder 
why they can’t put debating 
on a high scale and profit 
thereby. I would suggest that 
this group get together, to 
forniulate a plan of action and Į 
bring the K of L out of the 
depthg it now hovers in.

X Witli the štart o£ the au- 
tumnal season, tlie real pe- 
riod of K of L activity begins. 
Councils are working hard to '■ 
accomplish something, and it 
appears that Council 4 is go-

sūn. Petro, 28 metų amžiaus. ( 
Manoma, kad Vėželis nusižu- į 
dė dėl nesantaikos su savo i
žmona. U R. »> i

AKIŲ GYDYTOJAI:
I

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

DR. VA1TUSH, On.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

, Palengvins akių Įtempimą kuris 
blg places and doing things. esti priežastim galvos skaudėjimo,
Wonld’nt it be interestinir to 8Vaighno> akl,i aptemimo, nervuotu-V! OUIU ni 11 De įnieresnng lO mo skaudamą akių karšti. Nuimu
see eacll council trying to cataractus- Atitaisau trumpą regys-

tę lr tolim4 regystę.
outdo tlie otlier in every line , Prirengiu teisingai akinius visuose
of netion? Yes it won1d nnd at8itikinauos«- egzaminavimas daro- OI acuoni ILS II WOU1U, anų Inaa su elektra, parodanča mažiau-
that is not impossible, if the 8la* kIaidaa-

_ Speclale atyda atkreipiama moky-
larious presidents would get klos vaikučiams.

i -xi i_-x- i xi Valandos nuo 10 ryto iki 8 va-
ĮstllK'k M itll aillbition and the kare. Nedėliomis pagal sutartj.
j will to progresą. kreivas akis atitaiso j trum-
.į PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU

X Have noticed a certain KauB^!ų. ak*8 at“a's°m°»be akinių. Kainos pigiau kaip kitur
artiele in tlie ‘Draugas’, con

DR. G. L VEZELIS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

Tel. Canal 6222

DR. 6.1. BLOŽIS
DBNTIaTAH

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 8 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 8 vakare 

SeredoJ pagal sutarti

Boulevard 7688
Rea. Hemlock 7681

DR. A. P, KAZLAUSKIS
DANTISTAS

4712 So. Ashland Avenne
Vai.: "Nuo 1» ryto Iki S vakare

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas J102 S. HALSTED ST. 

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

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

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

6 iki 8:30 vakare

Rea. Tel. Midway 5512

DR. R. G. GUPIER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Oakley Avenue Ir 24-tas Street 
Telef. Wilmette 195 arba 

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

ir Ketvergals vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPEChJALlSTAS

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

pietų: 7—8:88 vakare 
Nedėliomis 18 Iki 12

Telefonas Midway 2880

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone . 
Wentworth 3008

DR. A. R. MgGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Vai. 2-4 Ir 7-8 vai. vakare

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

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

DR. S. A. DŪWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 iki 4 ir 6 ikt 8 v .v.
Nedėliomis nuo 10 iki 1> ryta )

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia OOM ,

A. L. DAV1Ū0N1S, M,
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:-

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

apart šventadienio ir ketvirtadieni

Tel. Hemlock 8700

Rea. TeL Prospect 881

Tele. Cicero 1260

DR. 6USSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki S 

vai. vakare
Nedėliomis Ir Seredomis susitarus 

4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

Vai.:

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8208

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
N uo 7 iki 8 vakare 
NedeL nuo 10 ,lkl 12 dieną

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 642 5 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant

Sduth Side Office North Side Offl 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chic. j 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruną. 7f 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P.

DR. M. SIEMENS
Daktaras Ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRI
Tel. Beverly 0870

VaL: 1-4 vai. vak. 
Pagal sutarti •

Tel. Central 7079 
Rea, Longbeach 9453

DR. B. a LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS

Buvęs Instruktorius Vienuos Universiteto Per 5 Metus 
Ofisas 1447-49 PlttsHeld Bldg., S5 K. Washtngton St,, Clileago, IIL

įcerning tlie K of L, organiza- 
[tiou by J. Swilpa, that deser- 

ves connnendation It appears,
|we liave only a few adherents 
of that abi lity as: A. Išpins- DR. 
kas, K. Savickas, together 
with the mentioned person 
wlio submit practical edito- 
rials to keep the K of L’s go
ing. x\fost of the stuff, we, 
read in “Vytis” are persimai 
remarka and would — be hu- 
morous sketehes and far from

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gasas. X-Ray, et c.

Tel. Tardė 1828
Tel. Republlc 7686

G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PECIAIJ8TA8

I

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted st. 
Valandos: nuo 18—♦: nuo 8—6 

Nedėliomis: nue 10 Iki 18.

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W. Marąuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto: 1-5 Ir 8-9 vak. 

SeredoJ 9-12 ryto. Nedėlioj sueitarua

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTI8TA8 

Gae Eztractlbn
Vai. 8-9. Ned. 6-12 

<558 SO. WE8TERN AVH.

DR. SUSAN A. S LA KIS
Specialiste Moterų ir Vaikų Ligų

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

Nedėliomis pagal susitarimą
Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 33{

Ofiso ir Ree. Tel. Boul. 5918 Ofiso Ir Rez. Tel. BouL II
DR. BERTASH DR. NAIKEO
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Vėl.: 1-8 l» 8:80-8:80 vai. vak. VaJL:^2-4 Ir 7-9 vai. vakar* 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj susitarus
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C H IC A G O J B
J. M. PRELATO M. L. KRU-' pirm. p. A. Nausėdienė 

Šo VARDINĖS. daugiau svečių.
Svetainėj.

j r

Bažnyčioje.

Bridgepori. — Rugsėjo 29 
d., kaip žinoma, pripuola šv. 
Mykolo .Ark. šventė. Kadan
gi J. M. prelatas M. L. Kru
šas tųjį garbingų vardų nešio
ja, tat ir bažnyčioj (šv. Jur
gio), kurios parap. J. M. kle
bonauja įvyko nepaprastai 
gražios iškilmės.

Po skanių pusryčių, suseita 
visų šv. Jurgio ruimingon 
svetainėn. Čia jau laukė 600 
parap. vaikučių, tvarkiai ei
lėn sustojusių, su gerb. Sese
rimis mokytojomis ir p. A. 

i Pociumi. Pasigirdo orkestros 
garsai, pasigirdo dainelės, ge
lių pluoštai apsupo gerb. pre
latų, gražus vaikučių linkėji- 
mai-sveikinimai, gerb. Sese
rų mokytoji) taip pat. Links
mas, bet kartu ir griaudus bu
vo momentas, kuomet vaikų 
choras, sustojęs ant scenos,

Rytų žmonių* ir mokyklos 
vaikų bei seserų rųokytojų 
prisirinko daug, kad išklau
sius Mišių šv. ir priėmus Ko
munijų J. M. prelato intenci- padainavo jautriais balsais: 
ja.

&v. Jurgio parap. vaikų or
kestrą gražiai bažnyčioje gro
jo sveikinimo maršų. Mišios 
šv. buvo atlaikytos net trys 
eelebruojant pačiam prela
tui ir asistuojant kun. Jase
vičiui ir kun. Joneliui. Prie 
šalinių altorių Mišias laikė 
gerb. kunigai A. Deknis ir J.
Šaulinskas. Per Mišias žavė
tinai giedojo “Avė Maria” p.
A. Pieržinskienė. Altoriai 
skendo gėlėse ir elektros švie
sose. Įspūdis visų iškilmių 
buvo jaudinantis ir labai gra
žus. ' ,

vardinių. Mat, “taupomės”. 
Štai, už dviejų metelių, būtent 
birželio m., 1933 m., įvyks
prelato Sidabrinis Kunigystės 
Jubilėjus. Tuomet įvyks iškil

mės kokių da Chicago nema
tė. Visi planuoja, svajoja, 
kaip gražiau prisirengti pine 
pagerbimo pirmojo lietuvių 
prelato, švenčiant jam Sidab
ro Jubiliejų.

Tad tiek šiuo tarpu apie J. 
M. prelato M. L. Krušo var
dines. 1 )

Ir mes nuo savęs linkime 
ilgiausių metelių ir daug dar- 
yardinių sulaukti ateityje, svei 
katoje, laimėje ir Dievo pa
laimos kupiname gyvenime.

Vardinių Dalyvis. '

čiami atvažiuoti ūkin nedėlioj 
4 d. spalio, čia su komisija 
pasikalbėsim ir pasitarsim a-> 
pie tų darbų.

namuose. Mat augintojai su
rado naujų marketų — kito
kiam sulčių vynuogių suvarto
jimui ir tūkstančiai vagonų

Labd. kp. pridavė pinigų— jau yra gabenami į naujųjį 
išvažiavimo pelnų sekamai:'marketų — industrijų.
1 kp. — $200.00, 3 kp. —
$92.12, 7 kp. $54.00, 8 kp.
$77.40, 10 kp. $40.40.

P. Fabijonaitis.
PRANEŠIMAI

NORTH SIDE ŽINUTĖS.

NAUJAS BIZNIS

“Lai Dievas Jus laimina 
per visų' gyvenimų... Ilgų Me
tų, Ilgų Metų!”

Gerb. prelotas kalba.
Po visų sveikinimų, įteikta 

kasė gėlių ir graži dovana nuo 
šv. Jurgio par. mokyklos vai
kučių.

J. M. gerb. prelatas giliai 
susijaudinęs dėkoja seserims, 
gerb. vargonininkui, mokyk
los vaikučiams ir visiems prie- 
teliams bei draugams kun. 
ir svetiškiams už. pareikštus 
jam linkėjimus. Jisai pabriežė, 
kad panašūs momentai daug
palengvina kunigo gyvenime, 

Ponui prof. A. Pociui pri- ypa- einant sunkias k,ebono
klauso kreditas už gražia mu- j pareigas vėliau, J. M. prela- 
zikalę iškilmių dalį, taip baž- tas snteiM seserims ir yaiku.

čiams “free day”, nes žinojo, 
kiek tkuso ir širdies įdėta be-

nyčioj, kaip ir vėliau svetai
nėj.

* Klebonijoj.
Po gražų iškilmių bažny

čioje, suseita klebonijon svei
kint J. M. prelatų. Ir Čia 
kambariai išpuošti gėlių bei 
rudens lapų festonais. Pusry
čiai labai iškilmingi. Dalyvavo 
kunigai, svečiai, kviestieji vi
suomenės veikėjai, pp. Pier- 
žynskai, muz. A. Pocius, Fed. 
Chic. Apsk. vice-pirm. p. A. 
Bytautienė, A. R. D. Centro

rengiant jam gražias varduvių 
iškilmes. Vaikučiai savo my
limam vadui garsiai ir širdin
gai dėkojo.

Vėliau, per visų Šv. Myko
lo dienų tęsėsi iškilmės klebo
nijoj, sveikinimai brolių ku
nigų, iškilmingi pietūs, daug 
svečių ir t. p.

Nerengė viešo banketo 
Bridgeportiečiai šįmet ne

rengė J. M. prelatui “viešų”

Prašau Į Mano Kampelį
Rašo prof Kampininkas.-

LINKSMIOS NAVYNOS.

Tūlas Gaplana vienoj “tau
tiškoj” gazietoj rašo, kad Kau 
ne “kursuoja autobusai, ku-

darysi, kad tokia jau žmonių 
notūra: juo toliau nuo namų 
nuvažiuoji, tuo didesnis būna 
unoras. Žiūrėk, ir patys ta- 
vorščiai per savo- vikeišinus 
nesitenkina “forest prezer-rių daugumas viduj įrengti ir 

visai moderniškai”. O dr. Markais”, ale dumia į kitus štei- 
geris andai Čikagos cilcikams Į tus, kiti net ir į tų pačių Ka 
paporijo visai kų kitų. Pasak
jo, Kauno autobusai be nuter- 
kų, ašys be gvintų, langų sti
klai vos besilaiko, lubos įlin- 
kę, plyšiuotos, o važiuojant 
tik: klakt, klakt — paklakt, 
klakt, klakt — paklakt.

Town of Lake. — P. Nor
kus ir M. Rozenskis ineina į 
naujų biznį, šeštadienį spalio 
3 d. jie atidarys:

• New City Grill.
1706 W. 47 st. arti So. Pau

lina st. Tel. Boulevard '6520.
Toj vietoj jie užlaikys mink 

štų gėrimų ir skanių užkan-
------------ ! džių.

X Rugsėjo 23 dienų, 8 va- P. Norkus t ir M. Rozenskis 
landų vakare, įvyko parapijos yra nuo senai žinomi Chiea- 
komitetų ir draugijų atstovų gos lietuvių biznieriai.
susirinkimas, kad aptarus pa-____________
rapijos busimojo bazaro rei- PATARIA. PIRKTI VYNUO-

Marąuette Park. —
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 8 skyriaus mėnesinis susi
rinkimas įvyks sekmadieny, j 
spalio 4 d., 1:30 vai. po pie
tų, parapijos salėje.

Kviečiame visas nares atsi
lankyti, nes daug yra svarbių 
dalykų svarstymui. Jie turi 
būti atlikti šiame susirinkime. 
Nepamirškite atsivesti naujų 
narių.

Valdyba.

Šv.

kestrų! Rods, nė už $10.00, 
nė už $25.00 negalėtum girdė
ti tokio rinktinių artistų kon
certo. Bet, su pagelba radio, 
ir, ačiū Peoples Furniture 
kompanijos pastangom, męs 
girdime tuos koncertus kas 
antradienį, ir girdime veltui.

Dėl to ir yra priežastis ko- 
xlel taip visi nori turėti radio 
savo namuose ir kas antradie
nį klauso lietuvių radio valan-

las visoje Lietuvoje formaliai 
įvedamas nuo lapkričio 1 d. 
Spalių 31 d. baigs savo darbų 
žemės ūkio kursų pradžios 
mokyklų šiemetinė laida ir nu
matytose vietose įves žemės 
ūkio klases. “R.”

MOKYKITĖS MUZIKOS
Beethoveno Muzikos Lietu- 

dos. Tikrai jos yra įdomios. vių Konservatorijoje sekmin-
Klausytojas.

PRIVERSTINIS PRADŽIOS 
MOKSLAS

GES DABAR

Dievo Apveizdos Parap.—
Šv. Panos Marijos Rožanča- 
vos Panų ir Moterų dr-jos na
rės privalo atsiminti, kad 
šeštadienį spalio 3 d. vakare 
reikia atlikti išpažintį, o ant

Priverstinis pradžios moks-

Greita

PAGELBA
nuo skaudėjimo

kalus. Iš draugijų atstovų pra
nešimų pasirodė, kad draugi
jos prie ,to ruošiasi ir net au- Pasak Charles W. Irrgang, rytojaus spalio 4 d. eisime in
kų skiria. prezidento Fruit Auction Sales corpore prie šv. Komunijos.

X Bazaras įvyks spalio 4, Company, 27 St. ir Ashland Visos narės prašomos sekma-
11 ir 18 dienomis, tai yra sek- Avė., puikiausių Californijos dienio ryte susirinkti į mo- Daugelis dalykų gali iššaukti gai-

madiemais. Bus trumpas, vie- vynuogių yardų pasaulyje, da- kyklos kambarius 7 vai. iš bet yra vienas dalykas, kuris visuo
met suteiks jums pagelbų! ■ Tikrai 
paimkit vienų ar dvi tabletes Bayer 
Aspirin. Jūsų kentėjimas iSnyksta. 
Pagelba ateina tuojaus, nežiūrint 
kokia priežastis vertė jūsų galvų 
svaigti nuo skaudėjimo.

| Bayer Aspirin yra nekenksmingas 
— negali paveikti širdj. Todėl nėra 
reikalo laukti, kad galvos skaudė
jimas “pats išnyks”. Bereikalinga 
yra kęsti kokj nors skaudėjimų, kuo
met jus galite gauti Bayer Aspirin. 
Tai yra palaima moterims, kurios 
kenčia reguliarius slstematinius 
skausmus; vyrams, kurie turi dirb- 
ti nežiūrint aklų jtemplfcio, nuovar- 

rumiture gio ar neuralgijos.

nok norima, kad būtų' sekmin- bar jau atgabenama užtektinai kur eisime bažnyčion.
gas. sultingųjų vyno vynuogių, kad

X Parapijonams bazaro ti- patenkinti kiekvienų pareilPa- 
kietai buvo iš anksto išsiun- lavimų tų, kurie nori pasiga- 
tinėti. Kaikurie jau už juos minti namie vynuogių sunkos, 
ir atsilygino. Turėtų visi taip Visų rūšių sulčių vynuoges ga
padaryti, nes parapijos reika- Įima pirkti viršminėtuose y ar-' 
lai yra visų bendri reikalai. duose.

Valdyba.

RADIO KLAUSYTOJŲ 
BALSAI,

Pereito antradienio vakare,

gai ir nuosekliai dėstoma vi
sas muzikos kursas. Mokoma 
groti šiais muzikos prietaisais:

Vargonai
Pianas
Violončelė
Smuikas
Mandalina
Gitara
Kornetas
Trombonas
Klarnetas
Saksofonas

Ir kiti

Moko patyrę mokytojai spe
cialistai. Pamokos dienomis 
ir vakarais. Dainavimo pamo- 

• kos. Prasilavinusiems proga 
dalyvauti koncertuose. Kursus 
baigusiems išduodami diplo
mai, medaliai ir kiti pasižy
mėjimo ženklai.

X Pr.es atidarant bazarą, “Californijos vynuogės yra besikiausydamos ir į.
spalio 4 d antrs valandii po pačios geriausios kokybės”, yairaus Peop|es «
pietų jvyks automobiliais pa- saljo p. Irrgang. “ Jos yra pil- kompanijos programo> STaj0- nurttll Jo nuo
radas. Visi, kurie dalyvausi- nos cukraus ir kaip tik tinka .„ ;SoT,„o ; čių. nuo neuritis, reumatizmo, lum-

te, būkite laiku prie bažny- gaminimui sunkų
čios.

Raport.

IŠ LABDARYBĖS CENTRO 
SUS-MO.

ju, kokia būtų įžanga į tokį bagro žlurėkltt kad gautumėt tikrų 

koncertų, kur galėtum girdėti &a-Y*r Aspirin — su Bayer ant dė-
Nors šiemet denius vra j • • x irt 4. 1 *utės ,r tabletėlių. Visi aptleklninkalrsors siemei oenius yra dantuojant Mikų Petrauskų, turi Bayer Aspirin tabletes, 

trumpas, delei sausros ir karš- Kįpr^ petrauskų, Juozų Bab-
čių Californijoj ir neabejoja- ravičių, Petrų Petraitį, Jonų 
ma, kad pasireikš vynuogių ■Rornanų, Alicę Bereckaitę ir 
trukumas, betgi kainos yra že- kitug> tftipgi daug muzikos ku.

Z
V

A»

mesnės, negu kada buvo pir 
miau.

Patyrusieji vyno darytojai 
daug paprastai perka uogas anksti, 

kad gauti geriausios

rinių, grojamų skirtingų or-Spalių 1 d. Labd. Sąjungos 
Centro susirinkimas buvo 
skaitlingas. Padaryta 
naujų nutarmių.

Pirmiausiai svarstyta apie Vynnqges įr už žemas kainas, št. 

būsimų Labd. Sąjungos Seimų, ygijau sezone jie turi mokėti Rendon
lapkr. 15 d., Dievo Apveizdos augštesnes kainas ir kartais. ________________________
parapijos salėj. Nutarta šiame deieį deriįaus mažumo, pasi-, REAL ESTATE 
L. S. Seime daugiau duoti lai- rei§kus trukumui ali visai j--------------------------------------
ko atstovams inešti ir nns i Pltfal 8av- *era8 namas kai-
ko atstovams jnesti ir pas tinkamų vynuogių nebegauti, navo $12,800. dabar $9.soo. 6038 No. 
varstyti naujus sumanymus, Harlem avė. Norwood Purk. Pasauk-

kaip būtų galima kitais metais Ji« visi P8*8"8 Pirkti vyn- ------------
išmokėti ūkio skolas. W8 daW’ kad >’ra ‘“U.

IŠRENDAVIMUI

kokvbės ' 6 kamb. flatas, pečium Slld., gar.nun.iurc W(.ng

6 kamb. flatas, Stymo j 
$45, 508-10 No. Peoria. Į

Pi-

R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jeroelry A Radio)
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau- 

**aa dyka* nufoto^afuoti.
2650 West 63 St., Chicago, III. ■ —

Kviečiame naudotis 
įstaigos patarnavimu.

3259 S. HALSTED ST. 
Chicago, Dl.

Telef. Victory 1404

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

■forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

musų

Tel.
Hemlock 8380

AUTOMOBILIAI

z

nadų. Tat, kam reikia kitiems . T i . ., . i viena Labd. kuopa pasisteng-pavydeti Kanados oro ir..' . .
“vandenėlio”. I*? “T*1 > talk* kodaug,8n-

šiai aukų rinkėjų.
Ateina žiema, Labdarybė tu

rės rūpintis bedarbiais.
Baisiai ir aš apsibrozijau 

ant Čikagos lietuvių staly-

Labd. Sų-gos 3 kp., Cicero, Salis dalykas gamtinis vynuo- 
111., turės viešųjų rinkliavų sultis suvartojimui savo mentas. 
nedėlioj. Gera būtų, kad kiek- ĮVAIRUS PARDAVIMAI

4 kamb. namas, gyv. kamb. bels
is,800, cash 

Washtenaw j

Portage Park — Queen Anne 8 ,
_______________________________ _____________  kamb. plytų bung., 5 kamb., mleg.

_ , į ” porčlai, autom. v. Slld., furnace S.,
SuSlų taisymo Sapa, valymo Ir da- 2 transp parko I

žymo Stonu,. Pigiai parsiduoda. 8938 moR ita„ymal )fimokėu. Mainysiu 
( ottage Grove._________________________ jj farmą g. ar < v. Sav. 5508

Pardavimui — reetaurantas tinka Hutchinson St. , 
porai. Pigi renda. 2771 Lincoln Avė. ——-

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųUes 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLKY 
PRODCCT8 

Olsells Šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tel. Boulevard 1389

į AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper- 
; tas lietuvis, seniausias Chlcagoj, pl- 
I gial taisys jūsų namuose. Tel. LaJa-
yette 1329.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

I M. Z IŽAS
Namų 8tatymo Kontraktorlus 

i Statau {vairiausius namus prieinama
kaina

'7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 552$

Telef. Republic 8398

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnamiausioa

2452 WEST 69th STREET
PINIGy SIUNTIMO IR 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Nusiunčiama pinigus Lietu
von paltu { dvi savaites, tele
gramų { dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lletuvų.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome įgaliojimus Ir visus 

legalllkus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu ir nuožirdžin patar
navimu

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS .
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yarda 4669

F A R M O S,1 Pardavimui SiuSlų taisymo Sapa.
naujieniečių, socialistų, Nutarta šį rudenį pataisyti Gera* h1*"1* -gJ6g Broadway- 

sandariečių, demokratų, tau- Į labdarių ūkės kelių. Tam dar- užpakaiyrą b,tn* 4
tininkų, katalikų (kabutėse— bui išrinkta komisija iš: Nau- 1809. w- ®3 st-

sėdos, Bacevičio, Sodeikienės,

<<.
Iš to galima vesti tokia ro- 

kunda, kad ar nebus tik dr.
Margeris padaręs misteiko: prof. K.) ir kitokių ‘partijų’,
važiavo Lietuvon, o buvo atsi
dūręs balšavikų 
Ra-siejuj.

“rojuj”

Čikagos lietuviškų tavorš- 
čių gazieta strošniai užsirūs
tinus ant Dinojaus guverma- 
no galvos, p. Emersono, kam 
jis, gavęs vikeišinų, išvažiavo 
net į Kanados leikų žuvų meš
kerioti.

Tiesa, p. Emersonas galėjo 
užtektinai žuvų rasti ir Mišf- 
gano, ar kitoj kurioj savo štei- 
to leikoj. Ale kų tu čia pa-

kad viename restorane išbeta- 
vo, jog Bruklyno Valaitis su 
savo gazieta aukščiausiai sėdi 
ant visos “tautiškai” eilnio- 
kratiškos” kupros. Jei tos 
“partijos nors biškį būt ra- 
zumo turėjusios, tai ne Valai-1 
Čiui, ale man būtų tekus toji' 
premija juodylui nusipirkti.

Šį sykį tegul jau mano pe
reina, ba žinau kad ir suaugę 
vaikai misteikų padaro. Ale 
kitų sykį pasistorokite, kad 
betai ant manęs išeitų. Kitaip 
neturėsit pakajaus.

Oroc. delic., 6 gyv. kamb. renda 
XT . . „ , . >28. už $350, 848 Webster avė., Vlc-
Nenartomo, Gedvilo ir Fabi- otry 9790.

30 ak., pelnų, nežantls naimas, $8,- 
blznj, 4 gyv. 500, 80 ak., galvijai, javai, mažinę- j 

Sav. iSvažiuoja. rijos $8,000; 180 ak. pagarsėjusi pie
no farma $12,000. 3 mali. nuo mles- | 
to. Olenn H. Vaughn, Elkborn, Wls. '

jonaičio.
Labdarių darbuotojai kvie-

Automoblllų stiklas, paveikslų rė
mai, {kurta 2 metai, $800, gyv. 
kamb., 6725 Irving Park.

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite Ir aplankykite didžiausių ir gražiausiai {rengtų lietuvių 
aptiekų Šioje aplellnkėjs

J. P. RAK1TIS 
Registruotas Aptlekorius 

1900 SOUTH HALSTED STREET 

VAISTAI SMULKMENOS ICE CREAM
Mes gpeclallzuojamės pildyme receptų ir nė vienas receptas neišei
na II musų aptlskos Iki Jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

10 ak. namas, lotas $50x100, k. 
v. S., geriausioj padėty, gera vieta, 
greit Ir pigiai perleisim, kreiptis 
sub. po pietų. 4622 Montrose avė. 
dėl pamatymo.

PARDAVIMUI arba mainy
mui ant mažo namo 360 akerių 
farma; 120 akerių išdirbtos, 
240 miško. 4 kambarių namas 
ir didelis staldas. Randasi Mi- 
ssouri valstijoj. Kreipkitės 
arba rašykit pas

/ J. ZEMAN0IUS
5350 S. Maplewood Avenue 

Chicago, UI.

Tel. Hemlock 9046

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS

6504 S. WASHTENAW AVĖ.

flapos Telef. 
Hemlock >887

Namų Telef. 

Republic 6888

JOHN YERKES
* Plumbing & Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Victory 1245
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH SHAGZDAS, Sav. 
Elektros reikmenos ir flkSčie-

riai. Įvedame elėktrų { namus Ir 
dlrbtuvėa
MM S. Balsini St. 1 AugSUs

t


