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Revoliucijų Priežastis - Gamybos Perviršis

RUSIJOS SOVIETAI KO- 
VOJA BANKROTO 

PAVOJŲ

PRIEŠ ISPANIJOS MO
NARCHIJĄ

RYuA, rūgs. 30. — Pakai
tės bankininkai, jmoninkai ir 
kiti tvirtina, jog bolševikai 
verčia pusdykiai Į užsienius 
javų grūdus ir kitas prekes 
ne dėlto, kad užkariauti pa
saulio rinkas, bet kad apsi
drausti bankrūto pavojaus. Gi 
šis pavojus Rusijai neišvengti- 
nas.

MADRIDAS, rūgs. 30. — 
Tautinė republikonų partija 
čia turėjo skaitlingą susirin
kimą. Įžymieji ispanai repu
blikonų vadai sakė prakalbas, 
atkreiptas prieš monarchiją ir ' 
karaUų. , f

SUOMIAI KOVOJA 
KOMUNISTUS

HELSINKI, rūgs. 30. — 
Suomijos seiman rinkimai į- 
vyks spalių 1 ir 2 d. Šiuose 
rinkimuose norima sutriuški
nti komunistus taip, kad jų 
nei vienas nepatektų seiman. 
Prieš komunistus daugiausia 
veikia Lapua valstiečių orga
nizacija.

INDUOS PRINCAI UŽ 
DOMINIJĄ

LONDONAS, rūgs. 29. — 
Yra žinių, kad Indijos princų- 
valdovų didžiuma linkusi In
diją pakeisti dominija. Šis 
klausimas Anglijai yra labai 
rimtas.

Indiją sudaro 567 atskiros 
^valstybės ir valstybėlės ir kie
kvienos priešaky yra, galima 

sakyt, nepriklausomi prinčai
(maharadžai).

19 POLICININKŲ SU
ŽEISTA PARYŽIUJE

IŠKILMINGAI MINĖJO VYTAUTO 
SUKAKTUVES

Dalyvavo Žymūs Amerikiečiai
GRAŽUS PARODAVIMAS PO VISĄ 

MIESTĄ

KENOSHA, AVise. — Šio 
miesto lietuviai neatsimena., 
kada jie turėjo didesnę iškil
mę, kaip kad praeitą sekma
dieni, kuri buvo suruošta Vy-

Šie studentai ir studentės yra iš 25 šalių. Atvykę čia eiti aukštesniuosius mokslus tauto Didžiojo 500 m. mirties 
įvairiose kolegijose Tarptautinio švietimo Instituto lėšomis. sukaktuvių paminėjimui. Iski-

per visą dieną.
ŠVENTASIS TĖVAS DA
LYVAUS TIKĖJIMO PLA

TINIMO KOLEGIJOS 
ATIDARYME

CHICAGOJE

ROMA, rūgs. 29. — Šalę 
Vatikano ant Janiculum kal
vos pastatydinti nauji Tikė
jimo Platinimo (Propagan-Nurodyta, kad monarchija 

turi būt pakeista respublika, do8į rūlnai.
kad karalius turi pasitraukti
gražiuoju. Lapkričio pabaigoje ar gruo

džio pradžioje Kolegija buso
atidaryta. Iš Vatikano prane
šta, kad tose iškilmėse daly
vaus ir Šventasis Tėvas Pi- 

LONDONAS, rūgs. 29. — Jus XI. Taipat pranešta, kad 
Trečiadienį čia prasidės Bri- dalyvaus ir ‘ Kardinolas Mun- 
tanijos imperijos konferenci- delein, Chicagos Arkivysku- 
ja. Svarbiausi konferencijoje 'Pa
klausimai bus ekonominiai, ------------------
klausimai.

BRITŲ IMPERIJOS KON
FERENCIJA

i ■ «, > < 1
Kad taip, tai Anglija dar

buojasi nuosavoj šaly kiek- 
nors sumažinti nedarbą. Yra 
sumanymas panaikinti visur 
darbo viršlaikį ir sumažinti 
darbo valandas. Tai įvedus, 
sakoma, gautų, užsiėmimo a- 
pie pusė miliono bedarbių.

MONSIGN. SEIPEL 
VIENNOJE

VIENNA, Austrija, rūgs. 
30. — Čia atvyko monsign. 
Ig. Seipel, buvusis Austrijos 
kanclieris. Gal jis bus pakvie
stas sudaryti naują ministe- 
rių kabinetą.

NUŽUDYTA 7,000 KI
NIEČIŲ

PARYŽIUS, rūgs. 30. — hptdtvp v ™. , ’r . . . i PEIPING, Kinija, nigs. 29.
Komunistų apgyventoi miesto TT ..................... .. , ; I— Honan provincijoj veikiadaly raudonieji šukele riau-l. ... .- v. . , a dvylika atskiriu plėšikų gausės. Riaušininkus malšinant . „ . ,. . yjų. Tos gaujos išžudė virš 

7,000 žmonių, pagrobė kelissužeista. 19 policininkų. 95 ko
munistai areštuota.

ŽUVĘ APIE 20 ŽMONIŲ

ALEKSINAC, Jugoslavija, 
rūgs. 30. — Čia vandens už
tvankai plyšus, kaip spėjama, 
žuvo apie 20 žmonių.

tūkstančius mergaičių ir mo
terų, apiplėšė apie 100 mies
telių ir sodžių. Kai-kuriose 
vietose išdeginti net augą ja
vai laukuose.

TRIUKŠMAUJA VOKIE
TIJOS KOMUNISTAI

PIETŲ AMERIKOJ 
REVOLIUCIJOS

39 MOTERYS VOKIETI
KĖS PARLAMENTE

•BERLYNAS, rūgs. 30. —
Naujam Vokietijos parlamen
te bus 39 moterys atstovės, čių fašistų vadą.

Areštan pakliuvo T 
Druggan

Terry Druggan yra vienas afimeniu sužeista 
iš 26 visuomenės priešų Chi 
icagoj. Policija jį surado besi-

— lmės tęsėsi
j Gaisre ŽUVO moteriškė Prasidėjo ryte 10:30 vai. iš- 
I Dvylikos pagyvenimų (fla- kilminga suma, kurią laikė 
tų) namuose kilo sprogimas vietos klebonas kun. A. Bub- 
ir gaisras. Apnaikinti trys pa- ir gražiu pamokslu, kurį 
gyvenimai. Žuvo moteriškė, ir pasakė kun. J. Kloris, Wauke- 

gau’o par. lietuvių klebonas, i 
I Antrą valandą prasidėjo au

Du plėšiku apiplėšė Chica- tomobilių paradas po miestą, 
gydantį Umversity ligoninėje/*0 Typografical Union No. Vėliavomis išpuoštų automo- 
areštavo ir pastatyta sargy- 1«” ««««. 332 So. La Šalie bilią buvo iki triją šimtų. Jie
ba, kol jis pasveiks. 

Ligoninėje jis pasidavęs
Thomas Dovney vardu

Parodė, ką galįs
J. Rinero, 32 m., 5316 So. 

Spaulding avė., su žmona ir 
trimis vaikais išvyka į Glen 
Ellyn sekmadienį praleisti. 
Tenai rado pravestas elektros 
vielas ant geležinių stulpų. 
Jis pasakojo vaikams, kad pa-

BUENOS AIRES, Argenti
na, rūgs. 30. — Pietų Ame
rikoj į tris mėnesius įvyko nka vielą. Užmuštas, 
trys sėkmingos revoliucijos —
Argentinoj, Bolivijoj ir Peru.
Nepavyko revoliucija Čili re
spublikoj. Kas valanda gali 
kilti revoliucijos Brazilijoj ir 

Urugvajuj. Be to revoliuci
niai bruzdėjimai prasideda E- 
kvadoriuj ir Paragvajuj. Kol- 
kas ramu yra Colombijoj ir 
Venezuelėj.

Aiškinama, kad tų įvykusių 
ir gal įvyksiančių revoliucijų 
svarbiausioji priežastis — tai 
gamybos perviršis, kas paki
rto ekonominę respublikų pa
dėtį. Kita priežastis — tai 
praplitę valdžių viršūnėse pa
pirkimai, kas pasidarė nepa
kenčiama.

BERLYNAS, rūgs. 30. — 
Vietos komunistai šį sekma
dienį turėjo demonstracijas, 
atkreiptas prieš Hitlerį, votie-

gat. Pagrobė 3,500 dolerių. ir gražiai išpuoštas flotas, pa
traukė tūkstančių, žmonių a-

“ Illinois -rManufacturers”rkis- Visas miestas sužinojo, 
gi nu a 11 yjp vHitšĄĮ ii kad Kenoshos lietuviai sian-

darbininkams mokėti čekiais.
Sako, bus išvengta plėšikų.

rio Vytauto atmintį. Žodžiu, 
paradas buvo gražus ir tvar
kingas.

Kai paroduojantieji sugrį
žo, didžiulėj parapijos salėj 
prasidėjo koncertas ir prakal
bos. Visi žmonės į salę nesu
tilpo. Lietuvos konsulo p. A. 
Kalvaičio, p. L. Šimučio, kun. 
J. Klorio, kun. Urbonavičiaus, 
kun. A. Bublio/ir District At- 
torney p. M. Barnett kalbos 
apie Vytautą sukėlė didelį en
tuziazmą Kenoshos lietuviuo
se. Gražiai dainavo AVauke- 
gano, Racino ir Kenoshos pa
rapijų chorai. Programą pra
dėjo p. ^Trakšelis, o vadova
vimą pavedė p. Mažeikai.

Šias Kenoshos lietuvių iš
kilmes, minint Didįjį Vytautą, 
ilgai atsiminsime. Jos- paliko

dieti' inihi• savo tautos didvv-' neišdildomų įspūdžių.

AMTORGO PASIUNTINY
BE AMERIKOJE

NEAV YORK, rūgs. 29. — 
‘Amtorg” yra čia gyvuojan-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ŽUVUSIEMS DEL NEPRI

KLAUSOMYBES PA
MINKLAS RADVILIŠKY

liesti vieno P«k« vielą nesą- t. Rusijos sovietą prekybos j Radviliskjo mie8t0 ir „ K. 
m« pavojaus. Kad tai įrodyti, bendrovė. Nesenai iš jos pa- visuomenė ir organizacl. 
jis įlipo stulpu-ir palietė ra- sišalino vice-presidentas Del- . . gražų

gass, buvusis komunistas. Jam ,žuvusipnls del nepri.
įsakyta gryžti atgal Rusijon. Xors iaiciatyva
Jis nepaklausė. Tad pasmer- ir aunlanymas stalyti pamink. 
Mas miriop ir tenai konfis- ki|o -anlių tarpai (a
kuotos jo savastys. ciau -įa vilniui Va-

Delgass tomis dienomis liū- duoti S-ga duodama 900 lt. 
dijo specialiam kongreso ko- auką, apylinkės ūkininkai su- 
mitetui, kurs tyrinėja komu- veždami medžiagą ir k. 
uistą veikimą šioj šaly. Jis Paminklo paSvpI,tininlas į. 
liudijo, kad “Amtorg“ bend-'^ J „ visas „J.

Chicagos diena f™ ? i m £ P'° "" ,a8’ P’8*”*8 ,antinėmis
Chieago Tena bus minima JnMo ^inbTTt “ atTyk8,a"‘
’• > - v , --------siuntusi surankiotų žinių apie prezį<Jento, bet atvyko tik

šios šalies kariuomenę ir ka

Sumažinta kaina gazolinai
Standard Oil Co. of India

na sumažino gazolinai kainą 
dviem centais galionui. Chi- 
cagoj dabar mokama 17 cen
tų galionui, pridėjus dar 3 
centus valstybinių mokesčių 
(taksų).

spalių 9 d. Rengiamos nepa

prastos iškilmės, parodavimai. krašto apsaugos ministeris. 
ro laivyną. Komunistą parti- .p |d 5au)iai skaatai

VOKIETIJA PADIDINO 
MUITĄ KVIEČIAMS

BERLYNAS, rūgs. 29. — 
Vokietijos valdžia padidino 
imnitą už įvežamus kviečius 
iligi 18 ir pusės markių šim
tui kilogramų. Ligšiol buvo 15 
markių.

ANT JUPITERIO RAU
DONAS TAŠKAS

PARYŽIUS, rūgs. 30. —

Automobilių aukos
Automobilių aukų skaičius 

didėja Cook apskrity. Šįmet 
ligi rugsėjo 29 d. žuvo 756 
žmonės.

Užsiregistravo 56,000
Praeitą šeštadienį aplinki

niuose Chicagos miesteliuose 
buvo pirmoji piliečių regis

travimosi diena. Užsiregistra
vo 56,000 piliečiai ir pilietės.

ją ”Amtorge” atstovauja ka
žkokia Liza. Bet jam nežino
ma, kad “Amtorgas” užsiim
tų šioj šaly tiesiogine propa
ganda. Tik prezidentas Bog- 
danov sakėsi turįs kažkokiems 
reikalams “specialį privatinį 
fondą.”

pavasarininkai, kat. moterys 
ir kitos organizacijos eina į 
kapines. “R.”

JAUNIMO KONGRESAS 
LINKUVOJ

“National Chain Store As- 
sociation” turi suvažiavimą 
Chieago. Praneša apie gryžta- 
ntį gerbūvį.

Ant planetos Jupiterio astrų-l CHICAGO IR APYLIN- 
nomai susekė didelį raudoną KĖS. Nusakomas dailus oras; 
tašką. 'Gali būt tai ledynas, kiek šalčiau.

KVIEČIŲ DERLIAUS 
KLAUSIMAS

GĘNEVA, rūgs. 29. — T. 
Sąjungoje iškeltas žemės ri
kio klausimas, gi ypač kvie
čių derliaus perviršis. Šis per
viršis, sakoma, daugiausia y- 
ra kaltas už blogą ekonomi
nę padėtį visam pasauly. 
Tuom reikalu bus sušaukta 
pasaulio valstybių konferenci
ja.

ru dangumi. Jį atidarė rajo- 
mo pirm. kun. Danys, trumpa, 
bet širdinga kalba. Toliau ėjo 
sveikinimai ir kun. K. Ranke
lės paskaita. Po jo kalbėjo 
stud. Lapšys apie šv. Augus
tiną ir A’ytautą Didįjį.

Linkuva dar nebuvo mačiu
si tokio gausaus suvažiavimo. 
Buvo įspūdinga ir didinga 
matyti šimtus jaunuolių eina
nt bei posėdžiaujant prie 17 
vėliavų. “R.”

’ VYTAUTAS DIDYSIS 
ZANAVYK1JOJ

Rugpjūčio 31 d. 22 vai. Vy
tautas Didysis, lydimas kelio
likos raitelių ir šiaip palydo
vą, atvyko į Šakius. Šakiuose 
prie garbės vartų, organizuo
tai sų yėliavomis sutiko pava
sarininkai, šauliai, gimnazijos 
auklėtiniai, gaisrininkai, mote
rys, makaoistai ir šiaip skait
linga miesto ir apylinkės pub

Linkuvoje. Rugpiūčio 31 d. 
įvyko Linkuvos rajono meti
nė šyentė, kurios tikslas buvo 
paminėti šių metų jubiliatus: 
.-Šv. Augustiną ir Vytautą D.

Kongresas prasidėjo kuopų 
sutikimu. Prieš sumą kan. A. 
Šiaučiūnas pašventino rajono 
vėliavą. Visi pavasarininkai 
su vėliavomis dalyvavo pama
ldose. Pamokslą pasakė cent
ro valdybos atstovas kun. Ra
nkelė.

Susirinkimas įvyko po atvi-

lika. “R. M

MIRE ĮŽYMUS KAPI
TALISTAS

NEAV YORK, rūgs. 30. — 
Mirė Daniel Guggėnheim, ka
pitalistas ir filantropas.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.92 
Italijos 100 lirų 5.23 
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.41 
Vokietijos 100 markių 23.81
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“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc

beaugantį bedievybės ir komunizmo pavojų, į 
kinis paskutiniais laikais pradeda reikštis 
ypač viešose mokyklose ir jaunuomenės

ĮVAIRŲ S S TBA1PS Ml Al
tarpe. Raginti savo raitas prisidėti prie “Vy- P0 RINKIMŲ VOKIETIJOJ, garbingai pasitrauks iš tarny- 
čių’\ “-Sodaliečių” ar tolygios organizacijos _________ i bos.
yra tiesioginė tėvų katalikų akcija jų Žeimy- j Kai-kurie laikraščiai k lui
nų tarpe. dingai aiškina apie Vokieti-

Rnlževiurnas Tai Vergija Darbo Žmonėms. Jos parlamentan rinkimų sek
ines. Kad Hitlerio vadovauja-

Seimas turėdamas onienėje, kad bolševiz- ma fagį8tų partija daug laimė- Ipats sau pakenksiąs. Bet jis 
mas skveibiasi į Amerikos gyvenimo tarpą, jQ, įas tikrai. Bet komunistai 'pirmoje vietoje statė valsty- 
pi isidengdanias viliojančiais daibininkų ne- .į*, socialdemokratai rinkiniu©- bės gerovę, kad pagerinti jos 
va gerovės ūbaisiais, o ištikro jisai neša se jjgpaJarg pažangos. Komu- finansinę padėtį. Tai atsiekė 
vergiją daibo žmonėms, kreipia katalikų nįsįaį laimėjo gal tris ar ke- ir pasitraukdamas jausis 
daibininkų dėmesio į reikalą apsaugoti save įurjs atstovus daugiau, negu laimingu pasitarnavęs tėvynei, 
ii savo šeimynas nuo gręsiančio pavojaus. turėjo buvusiam parlamen- Nauja valdžia, kokia ji ne-'

Da.rhini.nkij Dn.lyva.vi mas Vytauto Jubilie- į te. Socialistai taip pat. Cen-būtų, taip pat ištikimai tar- 
jaus Mtefitivnc. (tro partija laimėjo tris atsto- naus valstybei. Komunistai gi i

. vus daugiau. Taigi, įvykusiais šalies tvarkoje ir valdžioje
Seimas turėdamas gahoj, kad katalikai rįnkiuiajs |įk vieni fašistai neturės jokios įtakos, kaip ir

Jo pastangomis liepos mė- į 
nešiu paleistas parlamentas 
ir nuskirti nauji rinkimai. Jis 
žinojo, kad tuo paleidimu

DIENOS KLAUSIMAI

LDS. XV SEIMO REZOLIUCIJOS

Federacija ir ju. D. S.

darbininkai labai aktingai dalyvauja L. 
Vytauto Didžiojo 500 jubiliejaus minėjime,

žymiai pasistūmėjo pirmyn. 
Praeitam parlamente iš tu-

ligšiol neturėjo. Savo tarpan I 
socialdemokratai jų. nepriims.,

užgiriu j, darb» ir ragina, savo narius vi- ir ,.y social|Nore ir wti yra Ralistai,
sais galimais būdais išgarsinti mūsų tautos ir demokratų atstovai tuTėjo^et veikime tarp jų skirtumas

įBaStoyčios karžygį ne tik savųjų, bet ir kita- , .... . . „ . •_ s.-- fnrn vnn,mn< 11D.* , , . , ’ r . skaitlingiausią grupę. Busimą- }18 KaiP larP vandens u ug-
taurių tarpe. Dėlto aktingas L. D. S. narių 
dalyvavimas visokiuose koncertuose ir kito-
kiose su šiuo jubilieju surištose iškilmėse yra

a s -----------  ---- ---------- ----- zio ka
cųos Amerikos lietuvių tarpe ir suprasdamas, įakko 
kad toji akcija sėkmingiausiai galima vesti j 
visiems katalikams susibūrus į A. L. R. K. •
Federaciją nutaria prisidėti prie Federacijos

jam parlamente socialdemo- įnies-
kratai taip pat bus skaitlin-i Tad kokių — nors svarbių

Seimas, apsvarstęs reikul, katalikų ak- Įį^į," Innk^ino Susipratusiu Tetų V' gto“*i ~ Wtfe‘ 143 atstovus- J’0'“™" >vyki* Vokietijoj ne-i
Fašistai turės 107, Centro par-

L. D. S. Centrui ir kiekvienai jo kuopai ir į- 
pareigoja Centro Valdybą bei kuopų valdy
bas šį nutarimą galimai greičiausiu laiku į- 
vykinti. Be to dar Seimas kreipia dėmesio 
visų katalikų lietuvių ir jų organizacijų į 
didelę svarbą ir reikalą spiestis prie A. L. R. 
K. Federacijos, kaipo katalikų akcijos Ame
rikos lietuvių tarpe.

Organizacijų Dvasios Vadai.
Seimas, 'turėdamas omenėje didelę atsa

komybę ir svarbą dvasiniam organizacijos vei 
kimui, randa reikalo kreipti lietuvių kunigų 
dėmesį į - naudingumą 4es - -praktikos, -kurios 
laikėsi L. D. S., būtent, kad kunigų organiza
cija numato ir skiria Dvasios Vadą LDS. cen
trui. Pripuolamai renkamas Dvasios Vadas 
per metinius organizacijos Seimus, ne visados 
turi galimumo! tinkamai eiti jam uždedamas 
pareigas. Dėlto būtų patartina ir kitoms or
ganizacijoms laikytis tos praktikos.
Ragius Katalikišką Moksleiviją Susiorgani

zuoti.
Seimas, apsvarstęs pasaulinių inteligentų 

trūkumą, kurie galėtų vadovauti katalikiškai 
visuomenei, aprūpindami ypač mums darbi- 
sinkams rūpimas reikalus, ragina tėvus leisti 
savo vaikus į aukštesnį mokslų ir drauge da
ryti pastangų, kad toji jauhuomenė nenutoltų 
nuo tikybinių ir tautinių idealų. Jau labai v- 
ra pribrendęs laikas raginti katalikišką mok
sleiviją turėti katalikišką jiems organizaciją, 
kad tuo būdu duoti galimumo besimokančiai 
jaunuomenei subręsti ir sutvirtėti katalikiš
koj ir tautiškoj dvasioj. »

Jaunuomenė ir Vyčiai.
Seimas kreipia katalikų tėvų dėmesį į

BUK PASVEIKINTAS

reikia laukti. Bus vedama sa- * 
viterpe politinė kova. Monar-' 
cbija Vokietijai paliko dau-! 
gybės smulkiųjų politinių pari

,tija (katalikai) 63, komunis
tai dar mažiau — apie 60 at
stovų. Monarchistai gal 41.

....... ... • Socialdemokratai yra dideli j tijų sistemą. Kiekviena jų
ir visais būdais kovoti, kad atgavus Lietuvos „ v. . • - • m *, * . • i • * •- i. t> x

ta n ....... • • . • lamstams priešai. Tad fašistai,kovoja uz pirmenybę. Bet nei1
busimajame parlamente nore-1 viena vokiečių tautos nefaau-i 
tų socialdemokratus nustumti dai. *»
į antrąją eilę, kad iš savo tar-j Akstinas,
po turėti parlamentui pirmi-i

Vilniaus Klausimu.

Seimas reiškia gilaus pasiryžimo visada

sostinę Vilnių. Dėlto Vytauto Didžiojo jubi
liejaus proga nutaria minėti kasmet Vilniaus 
vadavimo reikalą taip ilgai, iki Vilnius bus 
atvaduotas. Jei ne mes, tad mūsų vaikai ga
lop atsieks Visos mūsų tautos troškimo — Lie 
tuvos sostinės Vilniuje.

Del Ateitininkų Organizacijos Lietuvoj. 

Seimas reiškia didelio pasigailėjimo, kad

Gerb. kun. Jeronimas Vaičiūnu-, Šv. Antano par. klebo 
inas, “Draugo” bendrovės pirm. ir žymus mūsų visuomenės

įlinką. Kad tai atsiekti, fašis-1 AMERIKOS MOTERYS IR j veikėjas, šiandien mini savo vardines. Ta proga sveikin
tai pradėjo derybas su monar 
chistais susijungti krūvon ir 
sudaryti 148 atstotų grupę.

NAMAI.

Einant cenzo biuro prane-

daini, linkime sveikatos ilgų ir laimingų metų!

skaičius dirbančių vedusių nio Jei tos moterys veda tokį
dabartinė Lietuvos Vyriausybė nesiliauja per-|T°kiani atsftikime socialdemo Simu, Am. J. Valstybėse mo-'ten} neturi nuosaVų namų, nenormalų gyvenimą, tai joms 
sekiojusi katalikų jaunuomenės organizacijų.. kw*ai fkaičiū’ni toetuj6- ^normalus. I kadir atatinkamŲ pagyveni............................... ..

Uždarymas “-Ateitininkų” organizacijos yra Tų pirmenybės, kaip 
,turėjo.yra juodas nedėkingumas tam jaunimui, kn-j 

ris pirmas stojo į kūrybinį Lietuvos Valsty-’ Socialdeiftokraiai skaitosi 
bės darbą ir kuris Lietuvos Nepriklausomy- kraštutiniais kairiaisiais, kaipų

ligšiol Miliūnai jų turi darbus ir už- ;,nų Jos gn vyrais apsi.
siėmus. Daugelis jų hera su-( gyvenusios pas svetinius žino- 
šipažinusios su namų židiniu.'neg Tani tikslui turi išsinuo

mavusios kambarius. Jos dir-Pradėjus 1870 metais moterys'

ir pati krikščionybė yra ne
žinoma. Štai kame svarbiau
sios tautoš nelaimės branduo
lys.

fašistai — kraštutiniais dėsi-' laipsniškai pašlijo į visokius kabei ir dabar yra ne mažiau reikalingas, negu įlįstai — Krasiuuniais aest-,—r—Da ir jų vyrai dirba. Tad kam 
pirmaisiais kūrimosi metais. Deito Seimas niaislais. Bet socialdemokratai Pe’nmjus darbus, ty. pakilo gi reikaiįngį namaį. Gi dirba, 
prisideda ir paremia pareikštą šiuo reikalu ™ra radikalai. Jų didžiuma y-j',zdai*iavutl- JlL1na-(kad turėti linksmus laikus ne-
protestą lūpomis “Kunigų Vienybės” ir “Fe- ra Vokietijos patriotai. Kas zas skaičius užsiėmė pelningu darbo dienomis.
tieracijos” pirmininkų. ,kita Y™ komunistai, kurie y-!darbu nuošaliai namų. Pas-

ra nors vokiečiai, bet tarnau-'kiau kas mėtai jų skaičius v. , . .. ,
Mh ’ ja Maskvai. gylate vedusį <hAan.

LDS. XV seime iškelta klausimas dėl ne- Kas jvyks Vokietijoj sUsi-. Cenzo biuro direztonaus -m-a
susipratimų kilusių tarp I kuopos ir “Dar- rinkus naujam parlamentui, padėjėjas Hill apskaičiavo, nenormalug perdgm iškrypęs.
bininko” bendradarbių už įdėtą “Darbiniu- negalima pasakyti. Tik žino- kad 1920 metais 24 nuošim- moterys yra praradusios1------’ ----  —’— r--------'
ke” korespondenciją apie Worccsterio aps-'ma*, kad respublikai nėra bai- čiai visų šalies moterų užsb w . . draugijr, kuopų ir kūubų, da
kričio suvažiavimą, kurioje I kuopos kai ku-Jmės. Vokietijos respublikos emc įvairiais pelningais dar- iau^mai vra «uribūre 'Z&U»3dauto sukaktu-
1* artai jautėsi es» užgauti. Kadangi tojtUegriauja socialdeinolratai, bais. Gi moterys sudaro 20 . ratomobniuS) į teatrus, 8o‘ '•"" TJtu'0 to
korespondencija kaip paaiškinta buvo para-(negriaus nei fašistai. Viskas nuošimčių visų sios sakes dar- kitus peiktinus pasi-i ’ sąrašą. Visų draugijų?, ku-

s s pe P - -1 rįog sukaktuvėse dalyvauja, va
linksminimus.Syta be blogo noro ką‘ nors įžeisti, tfii jos'kas bus, tai tik valdžios vir- bininkų.

autorius atsiima tuos žodžius, detei kurių ki
lo nesusipratimas. Seimas reiškia pasigailėji
mo dėl užsitęsusio nešusi]pratimo ir sveikina, 
daromus taikos žingsnius ir 1 kuopos pareiš

bib^M>a^a!ataaa-

kimus sutartingai 
naudai.

Anot direktoriaus padėjėi?,

I3UKEŠIMAI.
i VYTAUTO KOMITETO SKY 

RIŲ ŽINIAI.

Vytauto Sukaktuvių Rengi
mo Komiteto skyriams prane
šame, kai tuojau paruoštų

šunėse įvyks atmainų. Bus! Tolinus atrasta, kad kas 11 
naujas kanclieris — fašistas' moterų darbininkių išpuola! Iš tokių vedusių moterų 
ar socialdemokratas. Bus * su-! viena moteriškė vedusi, Gi is tauta nieko nepelno. 3 uri
daryta koalicinė valdžia. Šian

darbuotis organizacijos .dieninis kanclieris, Centro
visų nevedusių moterų dirba vien didelius dorinius nuos-
virš 48 nuošimčiai. tolius. Tas labai skaudžiai ga-

Į partijos vadas, Dr. Bruening, Kai-kuriuose miestuose žymus Ii atsiliepti į tautos ateitį.
[.. r - ........ ................ iiii »!■—**■——w0a»2

Vaizdai ^rijų Atidengimų.
>■

Parašė SEIRIJŲ JUOKAS.

(Tęsinys).
LIETUVOS PRISIKĖLIMAS.

Per amžius sloginta visokią nelaimių,
It Kristus, kentėjo brangi mūs Tėvynė, 
Nežiūrint, k-ad sūnūs," Jos diąsfls lietuviai, 
It liūtai, nuo priešų visuomet ją gynė.

Turėjo Ji ir-gi, it Kristus, mūs Viešpats, 
Gyvenime savo laimingų dienelių.
Tai buvo Jos krikštas, laikai Jos galybės, 
It gerbūvio Josios mieliausių vaikelių.

lt Ji, kaipo Kristus, it darė sfAukhis, 
Tas Vytauto buvo gafbingo laikuose,

Ties Žalgiriu puola po kojų—laukuose.

Ir pasmerktas tapo mūs Viešpats mieliau- 
sis,

Norėdanis ant kryžiaus ui žmones numirti, 
Ir žuvo Lietuva delei klaidų mūsų, 
Kančių kuodidžiausių turėjo daflrti.

Mūs Viešpats nors mirė, vienok prisikėlė • 
Ir tad’ kad kėlėsi net žemė drebėjo...

!lr mūsų Tėvynė kad’ kėtė iš nuogo 
| Nuo trenksmo kanuolių, net oras virpėjo..

Sutriuškino Kristus galybę šėtono, 
Sutriuškino priešus biaurus ir galingus, 
Taip Viešpats sutriuškins galybę mus

priešų
Ir amžius Uėtuvni duos, tikim, (aiiHiagūs.

antras AmnroiKAe.
(Scehn pasilieka ta pati, tik reikia jų 

gražiau papuošti. Ant sienų pakabinti Gė

čių paveikslus. Pasikėlus uždangai, Lie
tuva vaikščiodama kaliui!)

Scena 1. ,
LIETUVA. Kas galėjo tikėti, kad 

prie tokių sunkių aplinkybių, nežiūrirtt 
galybės mūsų priešų rusų ir vokiečių, pa
siseks man ir mano tautui atgauti laisvą. 
(Pasirodo mirtis.)

Scena 2.
MIRTIS. Dievas tą viskų sudarė...
LIETUVA. Ačiū, wbu Visagaliui...
MIRTIS. Vai darbo darbelio buvo, 

tai buvo, kol nusilpninau tuvo priešus. 
Jų galvos, it žolė ant pievos, krito Visų 
kraštų laukuose, ir vis tai Dievais dalei- 
do, kad silpnesniems laisvę suteikus, ga
liūnus, už jų skriumlas daromas silpnės-’ 
ntenis, nubausti. (Pasirodo fcv. Myko
las.)

Svm» 3.
AV. MYKOLAS. Būki Dievui dėkiu-

It Kristui gauja, jai biauriąjų Kryžiuočių duuino, Vytauto ir kitų mūsų kunigaikš- ga Lietuva. Viešpats tau teikdama už di-

džiausį pažeminimą laisvę, norėjo ir nori 
tave paaukštinti.

LĖKTUVĄ. Ačiū, ačiū Visagaliui.
ŠV. MYKOLAS. Dievas nori tau grą

žinti visus tavo žemės plotus, kuriuos 
lu Gedimino ir Vytauto laikais • turėjai.

’ LIETUVA. Ačiū Visagaliui, bet kaip
gi tas galėtų atsitikti?

MIRTIS. Lietuva, kodėl abejoji...
LIETUVA. Aš silpnutė, mažytė...
ŠV. MYKOLAS. O ąžuolo gylė ar di

delė? O vienok į kokį galingą ir didelį 
medį išauga. Pereis 450 metų ir busi da 
galingesnė, nei buvai...

LIETUVA. O, Viešpatie ... Tai būtų 
ženklas begalinės Dievo meilės.

MIRTIS. Taip, taip, tik stcngkis, 
lAetuva, visame Dievui patikti. Aš tu
riu nuo Dievo įsakymą veikti tavo nau
dos. ✓

LlėTUVA. Kaip tai, tai mudviem 
prišaltų prie garbės ir laimės net kla- 
•ais kraujo brįatif

rdai bus įrašyti j istorinę pro- 
gramo knygą, kuri yra spausdi
narna ir kurion taipgi renka
ma skelbimai.

Vytauto Komiteto valdyba.

MIRTIS. Dievas veiks įvairiais bū
dais, liet jei tas negelbėtą, tai liepė tau 
Dievas mane panaudoti.

ŠV. MYKOLAS. Esu tau pasakęs, 
kad iki tuvo sutvirtėjinio praslinks 150 
metų.

LIETUVA. Taip, atsimenu.
ŠV. MYKOLAS. Dievas nenori bau

sti žmonių. Pirm nei nubaudė t vi. nu, 
žmonių pasitaisymui, paskyrė 120 metų. 
Dabar-gi tavo kaimynams, kurie paver
gė plotus tavo žemės, išskirta pasitaisy
mui 150 metų ir jei per tą laiką nepa- 
sitaisys, vargas jiems.

. MIRTIS. Vargas... vargas jiems... 
Dievas kantrus ir teisingas.

ŠV. MYKOLAS. Ramybė tau, Lietu
va.

MIRTIS. Stcngkis Dievui patikti.
ŠV. MYKOLAS IR MIRTIS. (Lenkia 

si Lietuvai ir išeina.)
LIETUVA. (Lenkia galvą išeinančių 

link.)



Antradienis, Rūgs. 30, 1930 DRAUGAS B

KUN. D-RAS J. VAITKEVIČIUS, M. I. C.

i'-

Sveikata -- Laimės Šaltinis
------------Rašo Dr. A. G. Rakauskas------------

STAIGUS ŽARNŲ UŽSIKIM dos išsipila šaltus, limpantis 
ŠIMAS. (prakaitus. Pulsas žymiai pasi-

------------- _ greitina ir sumenkėja. Tem
peratūra gali būt nei kiek ne
pakilus. Ligonį kankina bai
sus troškulys. Kraujuje seka 
baltųjų kūnelių padaugėjimas 
siekiantis 75,000 arba 80,000 
vietoj normalaus 7,000 skai
čiaus per kubiškų milimetrą. 
Bėgy trijų, o ilgiausia šešių 
dienų ligos seka mirtis. 

Gydymas. — Ligoniui, su-

Staigus žar 
nų užsikim
šimas gims
ta iš sekan
čių priežas
čių:

1) Smau
gimu žarnos 
patekusios j 
išsiveržimą,

l

Jt OE

Dr. A. O. Rakauskus 
24 33 \V, Mnrąuette 
Rd. Grovebui 32«2 sirgusiam staigiu žarnų užsi

Leut. Col. Sanchez Cerro, 
galva Peru revoliucionierių, 
kurie dabar savo rankose turi 
valdžių.

Kun. Juozapas Vaitkevi- Jam pasiliko arba likti vie- 
čius gimė Šunskų par. Baltra-J nuoliu dominikonu visų laikų 
kio kaime
30 d.

1880 m. rugsėjo'Italijoj, arba ieškoti kitokios 
išeities. Jisai nenorėjo liktis 
amžinai Italijoj. J. M. prof. 
kun. Jurgio Matulevičiaus, 
Marijonų Vienuolijos Atnau-

Pradinę mokyklų baigė 
Šunskų bažnytkaimyje prie 
mok. M. Katiliaus.

2) Netikslus
vietomis sugijimas tarp žar- kimšimu, yra vienatinė išeitis
nų arba žarnų »su kitomis — daryti operacijų kuogrei-
viduriuose esančiomis kūno č.iausia. Užtęsus ilgesnį laikų, būdais. Vienas būdas, tai tas,
dalimis, sekus vidurių operas operacija taipgi gali nieko kuriame pati musė užsikrečia
cijų, 3) Sugijimai iš priežas- gero nežadėti. Namiškiai, to- Jįgų perais ir paskui tuos pe
ties uždegimo kūno audme- dėl, privalo šauktis daktarų rus palieka ant valgio, kurį
nų mažajame pilvely (pelvic pirmutinėje susirgimo valan- žmogus valgo. Šis būdas pa-
cellulitis), 4) Pavojingų mė- doje. Ligoniui jokiu būdu ne
su augimas (tumors) liečian- galima duoti nieko burnon,
tis didėję žarnų suaugusiuo- nežiūrint, kad tai būtų vien
se, 5) įsmukimas žarnos į žar- grynas, tyras vandenėlis ar-
nų (intussusception) kūdi- ba vaistai. Daktaras, ištyręs

viršyti ir negalima leisti iš
matoms ir kitokiems pur
vams krautis.

Visos išmatos turi būti lai
komos gerai uždengtuose in
duose. Susikrovę purvai kie
muose dažnai didžiausia prie
žastis musių buvimui. Jei tas 
daleidžiama, žinoma, musių 
niekuomet nebus galima išnai
kinti.

Formalinas labai geras nuo
das musėms naikinti. Jis turi 
būti sumaišytas su keturias- 
dešimts dalių vandens ir iš
dėliotas bliudeliuose kamba
ryje. Reikia žiūrėti, kad ne
būtų jokio kito skystimo mu
sėms gerti.

P. L. I. S.

GRAŽIAI PAVYKUSIOS 
IŠKILMES

Šakiai. Rugpiūčio 31 d. Ša
kių “Pavasario” Vytauto Di
džiojo — kuopa suruošė iškil
mes Šv. Augustinų ir Vytau
tų Didįjį pagerbti ir savo kuo
pos metinę šventę atšvęsti.

Rytų pavasarininkai susio- 
irganizuoja ir vyksta į iškil
mingas pamaldas. Jas laiko ir 
pamokslų pasako prof. kun. P. 

(Dambrauskas. Pamaldų metu 
ipavasarininkai priima šv. Sa
kramentų. “R.”

SKAITYK IR PLATINK 

TIKTAI KATALIKIŠ

KUS LAIKRASCIUS.

jintojo, patariamas, pasiryžo kiuose ir augesniuose vaikuo- ligonį, pasakys kų reikia da
ri inmazijos mokslus ėjo Ma- įr toliau pasilikti vienuoliuose, 6) Susivijimas žarnos, 7) ryti. |

riampolėj. Baigęs 6 klases, nu tik jau Marijonu. i Patekimas į vidurius vaisių' Atsakymas. — V. J. Neišeg
vyko Varšuvon atlankyti savo Kadangį Marijonai tada kaulelių’ pinigų, spil- zaminavęs, negaliu duoti spren
brolį Petrų, kuris tada buvo gaIgj0 veikti tik slapta nuo.kų arba dirbdint4 dantų ga-'dimo ar diagnozes yra teisin- 

pasaulinės valdžios, tad buvo U būti staigaus žarnų užsikim-'gas ar ne. Tamsta turi liuo- 
gera proga pasiliuosuoti iš,šimo Priežastimi ir 8) Žarnos.sų valių dėl kilusių abejonių 

veikti Paralyžins, dėl kurio žarna pertikrinti save, atsikreipda-

Kunigų Seminarijoj. Brolio 
patariamas, stojo į dvasinę 
Seminarijų, baigė jų 1903 m. 
ir 19 balandžio d. J. E .vysk. 
K. Ruškys pašventė jį kunigu.

Kun. Juozapas Vaitkevičius 
su kun. Katausku baigė Semi
narijų su dideliu pagyrimu.

Varšuvos vyskupijos ir
savųjų tarpe.

1910 m. kun. prof. J

DAŽŲ IŠBANDYMAS
yra dažyme!

prasčiausias.
Kitas būdas — tai įleidi

mas ligos perų tiesiog į žmo
gaus sistemų ir tai daroma to- 
tokių musių, kurios čiulpia 
žmogaus kraujų'. Amerikoj 
tokių musių mažai randasi. 
Ligos, kurias tos musės už
krečia, yra šios — karštligė, 
vasarinė, kolera, visokios vi
durių ligos, miegamoji liga ir 
daug kitų.

Musės, kurioms lengvai pri
einamos išmatų vietos ir sta
lai, kur valgoma, užkrečia la
bai greitai. Perkamas valgis, 
kur randasi daug musių, taip 
gi gali užkrėsti. Jei valgis 
valgomas nevirtas, galima ap- 
sikrėsti. Taigi, naikinimas

Dlamond Dažai turi nuo trijų iki pen
kių kartų anilino daugiau, negu kiti da
žai. štai deiko jų spalva toki aiški; toks 
gilumas ir patvarumai, neišrodo, kad per
dažyta; jokių plėtmų, ar driežlių.

Sekamu sykiu dažant imk Diamond 
dažus. Palygink rezultatus. Tėmyk, kaip 
minkštos, aiškios spalvos. Tėmyk, kad 
spalvos nesikeičia dėl dėvėjimo ir skal- 
bymo. Jūsų pardavėjas sugrųžins jums pi
nigus, jei nesutiksi, kad Diamond Dažai 
yra geresni.

Baltas pakietas Diamond Dažų yra ori
ginaliai "visų tikslų” dažai. Jie dažo arba Varsuoja šilkų, vilnas, bovelnų, 
lininius audeklus, rayon arba blle sudėtini audeklų. Mėlynas pakietas yra. 
specialiai dažai vien šilkui arba vilnoms. Su Jomis jus galite dąžytl bran
gius šakinius arba vilnonius, kurie prilygs geriausiam pnofeslonališkai.i 
darbui. Perkant tų atsimink — Mėlynas pakietas dažo tik šilkų ir vilnas. 
Baltas — viekų. Jūsų pardavėjas turi abu.

DIAMOND DYES
1 negali ištuštinti joje esančių į- 
talpų.

mas prie tokio * daktaro, ku- 
riuomi galėtum pilnai pasiti- 

Simptomai. — Skausmas,(k^ti. i i'į
vėmimas, sukietėjimas vidų- . Atsakymas. — A. L. P. By
rių ir nustosimas pajėgų yra' tinės ligos reikale tamstai rei- 

ten svarbiausi staigaus žarnų už-(kalingas rūpestingas gydy-
en egyve- jsikim§imo ženjjaį. Skausmas mas ir asmenis daktaro pa

Ma-
tulevičius pasiuntė jį Šveica
rijon į • Fribourgo Universite-

Kun. Juozapas buvo paskir- tų baigti teologijos aukštuo-.
tas vikaru į Krosneviče para- sius mokslus ir 
pijų. 1903 m. spalių mėn. jį nant, surasti patogių vietų 
perkųlė į Piaseczna par., kur1 Marijonų atnaujintos Vienuo-

Lengva vartoti — Geriausi Rezultatai. 
VISOSE APTIEKOSE

•j^eko jam kartu kapelionanti 
Mergaičių Ūkio Mokykloj, 
Chiliczki.

Bet kun. Juozapas nepa
liovė veržlusis į aukštesnį 
mokslų, nors dvasinė jo val
džia nenorėjo sutikt su tais 
pageidavimais. Tuo metu kilo 
Japonų — Rusų karas. Kun. 
Juozapas pasinaudojo Arki
vyskupo atsišaukimu į kuni-

prasideda iš pat ligos pra
džios, yra staigus, kartais li
goniui bevaikščiojant, o daž- 

T„ darbą kun. Juozapas at- atIiekant kokį nors
liko labai gerai. 1911 m. Ka-'darb^ Bpradžių skausmas
niziannm’e atsidaryta Mari-'ra ¥5iiau'numery 171; liepos
jonų Naujokynas, kuriame kar Į tampa nuolatinis j, begalo ’ doje.
tu sn kun. F. Kudirka, V. 'dide|is. Skausraūi prasidSjnS) i ------------- -----
Uvaranansku, Justu Navicku ;netrakos Ug0ni9 pradcda Tem' 
ir kitais kun. Juozapas atli- ,. Vėmimas t?s0 ligonį smar. > 
ko uaujokavimą 4r 1912 m. ;kiai be ir
parjarė pirmuosius apžadus. < dang nukankina. b. '

lijos Naujokynui.

tarimas kaip užsilaikyti lai- musių pasidaro labai svarbus
ke gydymosi.

Atsakymas. M. B. Apie pas 
didėjusias veinas tamsta rasi
te mano straipsnį “Draugo” 

22 d. lai-

MUSĖS.
Iš visų natūrai rų žmogaus

Tais pat metais gavo teolo- pradžių jig i5mela maist0, priešų, musė viršija visus.
gus, stoti į kariuomenės ka-į gijos daktaro laipsnį. 1913— vandens
pelionus. Jisai pirmas pasi-į 1914 metais darbavosi Čensta gan-ią skrandyje> vgliau žals

reikalas/ kuris liečia visus.

Vasarinė liga daugiausiai 
musių užkrečiama. Nors tai 
tik vaikų liga, bet ir užau
gusieji ta liga serga. 1920 m. 
J. A. Valstybėse 38,514 vai
kų, neturinčių 2 metų am
žiaus, mirė nuo vasarinės, 

i Įdomiausia liga, kur tikrai 
(žinoma, kad musės užkrečia, 
tai miegamoji liga.

Geriausi būdai musėms nai-

Vynuogių Sultis Namams 

Yra Legalės

Pilna Apsauga Užtikrinta

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

VALDŽIA Į TAI NESIKIŠ

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

VISŲ GELEŽINKELIŲ STOČIŲ

PIRK SAU VYNUOGIŲ SULČIŲ 
DABAR PO VALDŽIOS 
KONTROLES PLENU

Califomia Grape Control 
>ard, Ltd.

ir rūgšties įtalpą e- Nors uodas yra pavojingas, 
randvie. vėliau žals. -enok musę griūna ska.tyt, rent^

sveikatos skyriams, ir tik 
tokiu būdu jų išnaikinimas ga 
limas.

siūlė kapelionauti, tuo būdu; kavoj Valstybinėj Gimnazi- _ tulžįmi nudažytą skys- daug Pav<>jingesne. randa- 
norėdamas pasiliuosuot iš joj. 1914 m. tapo pakviestas tiniQ, ir pagajįaUj tamsiai — si visame pasauly. Kur tik 
Varšuvos vyskupijos. Į tą tar- Varšuvon, o 1915 buvo pa- rudą’ medžiagą, turinčią išma- žm°gus randasi, randame ir

Dva-
vykti į užsienius pas specia- rinę Kunigų Seminariją Wlo- žarnos 
listus gydytis, o ne į kariuo- claukan. Ten darbavosi tris 

metus, dėstė dogmatinę teolo-'

pą apsirgo gerkle. Turėjo kviestas profesoriauti > Dva- kvw Juo aukštesnėje niuses-

mas,
dalyje yra užsikimš!-' Musė “tik veisiasi Pnrve’ 

tuo didesnis yra vėrai- wt.ir »«»Bit™ukia »no jo
Kol rasis vietos musėms 

veistis, tol nebus galima jų 
išnaikinti; dėlto, pirmiausis, palikdama jį tik trumpam lai-menės kapelionus.

Išvažiavo užsienin. Pateko i giją apologetiką ir francuzų aĮi visįgkas? tajp kad neį kni, kuomet įsigauna į žmo- reikalavimas — panaikinti jų 
Šveicarijon ir stojo į Fribour- kalbą. Be to, tapo paskirtas jgmato8 neį gazai įg ligonio” gaus namus> kad suteršus jo (veisimos vietas. Tai reiškia, 
go Universitetą. Per tris mc- Vienuolijų Vizitatoriumi. nesi tuština. Išpūtimais vidurių val»i ir atnešus ligas dviem', kad švarumas turi visame

J. E. Vilniaus vyskupas Jur seka jr ypač jįs yra didelis, (
gis Matulevičius 1918 m. atsi-Į

tus kun. Juozapas padarė te
ologijos liceneijatą. Esant di

delei kunigų stokai Varšuvos 
vyskupijoj buvo priverstas 
grįžti atgal ir pradėti vika
rauti Visų Šventų parapijoj,
Varšuvoj.

Į tą tarpą kunigaikštis Vo- 
roneckis sumanė įkurti Pet
rapilyje tėvų Domininkonų

mas. Sukietėjimas vidurių g

jeigu užsikimšimas yra didė- 
kvietė jį Vilniun savo kape- jėje žarnoje. Paliečiant ran-jeje žarnoje

lionu. Vilniuje pabuvo iki 9 komis ligonio .pilvą, pradžio- 
spalių d. 1920 m. ir tapo pas- je ligos, jis nesiskundžia tu-! 
kirtas Marijampolės Vienuo- rjs skausmą dėl pilvo jautrn- 
lyno vyresniuoju. m0> bet) laikui bėgant, šis jau- (

1923 metais Lietuvos Uni- trumo skausmas palieka labai 
versitetas pavedė jam dėsty- agtms. Yra galimybės užčiuop 
ti tomistiką. Persikėlė gy- jį viduriuose gabalą didesnio 

Vienuolyną ir ieškojo tinka- (venti Kaunan. Profesoriavo ar ,nažeSnio kamuolio didumo, ’ 
mų kunigų. Kun. Juozapas padu metu, kol nebuvd paskir- ypatingai, jeigu užsikimšimas 
remia tą naują, kilnų suma-j tas misijonieriumi į Jungtines yra kilęs iš priežasties įsmuki- 
nymą ir pats pasiryžta pasi- Amerikos Valstijas. Čia atvy- mo darnos į žarną.

-aukoti kuriamai vienuolijai ko 1915 m. 13 birželio dieną. T. . ....
Petrapilyje. Iš Romos gavo Per šiuos paskutinius pen- 8°ni° yei as X1® J a 
leidimą stoti Vienuoli,jon 1909 kis metus kun. J. Vaitkevi- aimes .

čius nenuilstamai darbuojasi

Daktaras
Kųpitonaa 

Specialistas ii

fflSSIG.
PaMnllzizme kare 

Seno Kraj&us
GYDO VISAS MOAS VYRŲ IR MOTERŲ 

KEMVR1NT KAIP llSIiENfJIMOS Ir HEIfiGYDOMOS JOS 
YRA. Speclzlllkųl tydo liųu pilvo,. plaučių. Inkstų Ir pnalėa. ui- 
auodljlmų kraujų, odei. Ilga*, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir pas
laptingas Ilgas. Jeigu kiti negalėjo jua išgydyti, ateikite čia Ir 
persitikrinkite, kų jis jums geli padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų Ir Išgydė tukstančlna ligonių. Patarimas dykai.
Ori8O VALANDOS; nuo 10 ryto Iki S v. v. Nedėllomis Iki 1S d. 
4S00 We»1 20 St. kampa* Keeler Are., Tel. Oravrford 6673

r

r>

m. ir išvažihvo į S. Domenico 
di Fiesole, Italijoj. Ten buvo Misijose, o taip gi dalyvauja 
keturis mėnesius.

Rusijos valdžia

Sudribimas ir visiškas pajėgų 
nustojimas ima viršų. Akys į- 
krinta, išvaizda veido dar, 
daugiau persimaino, gi ant o-<

I visuomeniniame darbe. Suruo 
kunigaikš- šė dvi žiemas plačias visuo

menines paskaitas Chicagoje; 1
netė, neleido Petrapilyje kur- dalyvavo su mokslinėmis pass- jų” ® 1* to, tilpo daug jo 
is Dominikonų namams. Apie kaitomis įvairiuose Seimuose; raštų “Drauge” ir paskutiniu 

parašė knygelę: “Intronizaoi-ilaiku “Leive”. |

čio Voronieckio sumanymų at-

sužinojo kun. Juozapas.

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCH€S BROLiy RAŠTINĖJE
52 E. 107 Stv * Kampas Michigan Avenue

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

patarimai, visi raito darbai, ir tt . J i5i

San Francisco, Califomia
<6% of the entire OalifornU Krape prodoetion ig beinu 

muketed tbia year by a<ncieg cooperattng with the 
OALITORNIA GRAFE CONTROL BOARD, Ltd.

Theee agenciee are:
Oalifornia Frnit Eichange

Califomia Vineyardista Aaeodation 
. San Joaųuin GroweT-Bhipper Aa ociation
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ŠAUNUS KUN. L. DRAUGELIO PAGERBIMASO | pasipuošusios it gulbės, su
p 'auksiniais kaspinais sukosi

1'po salę: vienos svečius primi- 
Žmonių pilna salė. Daug sve- zVndriušio. Gražų pamokslu pal

čių iš kitų, kolonijų. Ga
lybės sveikinimų, 

dovanų.

Pereitų sekmadienį West

,nėjo, kitos auksinius ženkle- 
fsakė žinomas pamokslininkas j-us segįojo 
k,m. J. Jakaitis. Parapijos stai ir aktunta valanda. Sa- 

lė kupina žmonių. Nekatriaichoras, varg. p. J. Brazaičio
pastangomis, ypatingai buvo Į laukia‘ma klebono. Valandė 

Side Aušros Vartų parapija ^ai^ iškilmei pasiruošęs. Alto- .j^. kur įaį geiminin-
gyveno nepaprastu ūpo pakili-i1paskendę gyvose gėlėse, duryse pasirodo
mu. Mat, visų mylimas klebo- ,^87^ šviesų darė nepapras Mprocesija„ komiteto pirm. 
nas, kun. Ladas Draugelis,'^ 18PU «p. V. Duobos vedama. Ratu
šventė 50 m. sukaktuves ir ta 1 Puota salėje. • apsupusios šeimininkės įveda
proga parapijiečiai suruošė la
bai šaunias pagerbtuves.

Iškilmės bažnyčioje.

Visų šeštadienį ir iki pat 
į vėlybos nakties parapijos sa
lėje triūse darbščiosios, it bi-

Retai kada Aušros Vartų tutės, rengėjos ir jų talkinin- ... „ .. , ..
, v x. . .. i i, . , o. □ . . < kevičius, Marijonų Kolegijosbažnyčia mato per sumų tiek kės, West Side moterys iri , v. .v . , . , , s, , ‘ . y, ., mokytoju personalas, svečiaižmonių, kiek buvo pereitų sek merginos, puosdamos vidų.1 ... .. ,

• -Vimioroi* aminu ic StliuiOTV-

; salėn klebonų, paskui eina
Marijonų Provinciolas, žilagal 
vis gerb. kun. F. Kudirka, Maj. Ralph, J. Sasse, naujas 
misijonorius kun. prof. Vait- J- A. V. armijos futbolo coach

išvažiavimų, kuris pavyko.
21 kp. susirinkimai įvyks

ta, tvarka gera. Rudenį turės 
naujų narių pagerbimui va
karėlį.

67 kp. susirinkimai įvyksta, 
naujų narių gaunama.

Už atstovių raportus pirm 
M. Vaičiūnienė išreiškė ačių. 
ypatingai džiaugės, kad 21 
kp.,' Town of Lake, 20 kp.. 
Brighton Park, ir 67 kp., Mar- 
quette Park, gražiai auga ir 
gyvuoja, ragindama kitas kuo 
pos paimti pavyzdį.

Raportai.
Iš D. L. K. Vytauto 500 me

tų sukaktuvių susirinkimo ra-

kviesti visas kuopos apskrity X Po sumos įvyko iškilmin- 
ir išrinkta komisija pasižada gas Federacijos 3 sk. posėdis 
aplankyti visų Apskr. kuopų Aušros Vartų klebono pager- 
susirinkimus. Bendros komisi- bintui, kuris dėkojo visų pa
jos susirinkimas bus paskelb- lapijos draugijų atstovams už 
tas “Drauge”. pasveikinimus, linkėjimus ir

Sekantis susirinkimas nu- prisiųstas dovanos, kviesda- 
tarta laikyti 55 kp. West Side. 'mas visus prie bendro 9 spa-

Nesiradus daugiau reikalų, lių dienos paminėjimo, 
sus-mų uždarė malda vice- ! X Šiandie vakare besiruo- 
pirm. A. Sutkienė 10 vai. va- šiančių prie dinnavonės kū- 
kare. inai ir kūmos tori susirinkti

M. Vaičianienė, pinų J mokyklon 7:30 vai., kad 
D. Kaminskienė, raft.

WEST SIDE ŽINIOS.

pa-
'siruošus užimti tinkamas vie- 
įtas liažnyčioje per dirmavonę

ie

ir susitvarkyti 
ceremonijomis.

su visomis

X Pereitame sekmadienyje

madienį. Mat, daugelis, papra- Vienos lubais, sienas atatinka-PvUn’^'. ^anaUi* ^heboy , išnešė ant savo pečių komi-
I <4 it, I* ii 11 n ii b n n įu ' • • • v m n 1 1 * 2. e .. U

Visų puotos rengimo naštų porto nebuvo. Pasirodžius rei- J kun. Andriušis Aušros Vartų i rajus aOKAMIMAS IBjM TOTAI 96.00

t- v s . . . , , 'gan, Wis., Kulikauskas iš'siia iš T. Barkauskaitės, Mtę sekmadieniais klausyti sv. molius spalvomis dekoravo,)*’ , ’ J
... c o • n 12 • ’i -x -x • i - x Roekford, III., Karalius iš Mikšienės. P Šliofferienės irmišrų 6, 8 ir 9 valandomis, kitos rūtų vainikus pvne, tre- v ±. ouugc w

' New Yorko. Visiems susėdus A. Kairaitės. Iš komiteto —‘sostųnutarė dalyvauti sumoje, nes Čios darė nepaprastų
f • » I

žinojo, jog jų laikys pats kle- klebonui atsisėsti. , . . , , , . .
v i j x v-2 • -2- I c. i- • x t- -2 , 2 malda ir prasideda vakarienebonas, kad tuo badu pnside-į Sale jgavo tok; vaizdų, kad-. r
jus prie bendros visų maldos sunku buvo ir bepažinti: vi-|ir PloK,an,a

paskirtose vietose atkalbama

— padėkoti gerųjam Dievuliui' sur papuošalai, gėlės, gėlės, 
už didelę malonę — duotų tūtų vainikai ir t. p.

Programa.

V. Duoba. Skanų cliop sue pa
gamino O. Žostautienė. Virtu
vėje jai pagelbininkėmis bu
vo Gadeikienė, Bitinienė, K.

kalui, Apskritys prie esančių ■ bažnyčioje laikė pirmų kartui
šv. Misiąs & ir 9 vai. ir po jų • nuMmtowt. \et \ikit pa*
davė visiems palaiminimų. Kle tlkr» zpeciaiistą, ne pas koki nepa- 

i tyrėll. Tikrą* BDedAlistM. arba pro- 
bonas per abejas sv. Misiąs ■ fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken- 
sakė gražius pamokslus apie ! p^*pUno įSe^amlnavimo^Tus^outo7-

klebonui sulaukti 50 m. am
žiaus ir taipgi paprašyti ge-

Parap. komiteto nariai: 
Kryževičius* Duoba ir kiti pri

ros sveikatos, kad da daug, ruošė stalus, parūpino dau- 
metų galėtų darbuotis lietuvių Igiau indų, nes buvo jausta,
tarpe.

Klebonas sumų laikė asisto- 
je kun. Dr. K. Matulaičio ir

kad esamų indų bus permala 
— tiek tikėtasi svečių. Ir tei
sybė.

Šešioms niušus, parapijie-

’ “Macniai” pasisotinus ska- ^liogerienS, Zalatorienė, Plė
niu chop sue, kava ir pyragu, j Budrikienė, Ūsienė, Ma- 
kun. Dr. K. Matulaitis ati- ^ienė,' Striaulrienė ir kitos.

dviejų atstovių (E. Mickeliu- 
nienės ir J. Pumputienės) da 
išrenka D. Kaminskienę at
stovauti Apskritį.

Nebaigti Reikalai. 
Apskričio rengta “Bunco 

Party” Šv. Kryžiaus Ligoni 
nė j įrengimui kambario daly

KAROLIUS JARECKAS
Mirė rūgs. 27 d., 8:25 vai.

vak. 1930 m., sulaukęs pusę
amžiaus, gimęs Panevėžio 
apskr., Smilgių parap., Pagai- 
čpllės Kaime, Amerike išgyve
no 25 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Vincenta (Sesuo Moni
ka Pranciškietė) augintinę dūk 
ter| Stepan i ją. 17 m., sūnų Ka
rolių 22 m., seserį Petronėlę 
ir Svogerį Baltramiejų Kilevi- 
čius, brolį Antanu, ir švogerką 
Veroniką, Jareckius ir gimines 
Amerikoj. Lietuvoj 3 seseris 
Eleną, Barborą, Bugusę Ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas, 3353 S. U- 
nion avė.

Laidotuvės įvyks šiandiena 
rugsėjo 30 d., 8 vai. iš ryto iš 
namų į hv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio šie 
lą, o iš ten bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines.

Visi a, a. Karolio Jarecklo 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvaut laidotuvėse ir suteikti 
Jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Dukterys, Sūnūs, Sesuo, Beolys,

švogeris, švogerką ir Giminės 
Laidotuvėse patarnauja grab. 
A. Masalskis, Tel. Blvd. 4139

daro programų ir pirmiausia 
pakviečia Moterų Sųjungos 55 
kp. chorų, kuris, varg. J. 
Brazaičio vedamas, sudainuo
ja originalę klebonui pasvei
kinti dainų ir po to da porų

Rap.

IŠ MOT. SĄ GOS CHI. 
' APSKRIČIO.

čiai jau pradėjo rinktis salėn1 dainelių. Sųjungietės šauniai
ir užimdinėti vietas. Rengė
jos, jų pagelbininkės, prie 
stalų patarnautojos, baltai

A. L. R. K. Mot. Sų-gos 
Chi. Apskr. mėnesinis suirin- 
kimas įvyko Šv. Kryžiauspasirodė.

Po to, gražia deklemacija ParaP- mokyklos 
rugsėjo mėn., 2 d,.klebonų sveikino parapijos mo 

kyklos atstovės (6 mergaitės) 
įteikdamos didelę pintinę gė-

kambary,

pirm. M.

A. t A.
ANTANAS
BILAUSKIS

Mirė Rugsėjo 26, 1930, 9:40
vai. vak., 54 metų amžiaus.

Kilo iš Suvalkų Apskr. Aly
taus Par. Amerikoje išgyveno 
38 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną po tėvais Braooi- 
tė, 5 sūnūs: Robertą, Antaną, 
Juozapą, Adomą, Lauryną ir 3 
dukteris: Eleną, Antaniną ir 
Oną. ir seserį Marijoną, 4 bro
lius: Karolį Ignacą, Petrą, Si- 
maną ir gimines. O Lietuvoje 
brolį Juozapą.

Kūnas pašarvotas 2617 W. 
40 PI.

Laidotuvės įvyks Antradieny, 
Rugsėjo 30 d., 1930 Iš namų 
8 vai. bus atlydėtas (.Nekalto 
Prasid. Švenč. Panelės par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulln 
gos pamaldos už velionio sielą, 
po pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidtouvėse.
Nuliūdę Moteris, Sanai, Duk

terys, Sesuo ir Broliai.
Laidotuvėse patarnauja grab. 

Eudeikis. Tel. Yards 1741.

' KAZIMIERAS PUPELIS
Mirė rūgs. 27 d., 9:10 vai. vak., 1930 m., sulaukęs 

44 m. amžiaus; gimęs Vilkmergės apskr., Traupio 
parap., Valalių kaime, Amerikoj išgyveno 25 metus. 
Paliko dideliame nuliudime moterį Onų, po tėvais 
Tamošiūnaitę, sūnų Feliksų, 12 metų, dukterį Irene, 
6 metų, brolį Pranciškų, brolienę Liudvikų Pupelius, 
pusseserę K. Šriubienę, švogerį M. Šriubų, dėdę J. 
Rishkų, pusbrolį E. Rislikų ir gimines Amerikoje; o 
Lietuvoj motinų Salomijų ir du brolius Ignacų ir Sta 
nislovų. Buvo narys Jaunų Liet. Taut. Kliubo, Sima- 
no Daukanto Kliubo ir Liet. Pil. Kliubo. Kūnas pa
šarvotas randasi 4640 So. Sacraniento Avė.

Jjaidotuvės įvyks seredoj, spalio 1 dienų, 8 vai. 
ryte, iš namų į Nekalto Prasidėjimo Pan. Šv. par. baž
nyčių, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velio
nio sielų, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Kazimiero Pupelio giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Vaikai, Brolis, Brolienė, Pusseserė, 
švogeris, Dėdė, Pusbrolis ir Giminės. 

Laidotuvėse patarnauja Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Kunigystės Sakramentų. lalk* “2”. daktarų negalėjo pagelbėt Jums dsl-
X Per iškilmingų klebono į to. kad Jie neturi reikalingo patyrt- 
. ...... ... mo, suradyraui žmogaus kenkamln-

aukso jubiliejams padėkos su-’gun,,.
mų puikiausia pamokslų pa- Man0 R*<uo — seope — Raggt 

* 1 . v* -L- x"Rar Roentgeno Aparatas Ir vl-
ihu- nehniirtns n E Mic ą&l<ė kun."Jakaitis, per ŠV. Ml-.sUkai bakteriologttkaa egaamlnavl- kas uai IieoaitoldS, p. jn. mic j . kraujo atidengs man Juaų tlk-

keliunienė raportuoja kad peliSias diakonavo kun. Andriu- rM negeroves, u jeigu m paimsiu
.. v. , i ... , ■ snhrliilrnnnvn knn Mntii-i fr^tl, tai Jūsų sveikata Ir gy-no lig šiol yra $66./5, bilietai *‘ ls’ sunuiakonato kun. matu runias jums taip kaip buvo

' pirmiau. Jeigu kenčiat auo ligų skll-
|Vlo, žarnų. Inkstų, odos. kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo tarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užslsenėjuslą, įel- 
kerėjuaią, chronišką ligą, kurį n«- 
pasidavė nst gabiam šeimynos gy
dytojui, neaUdėlloklt neatėję pas

ir pinigai visi sugrųžįnti, iš-’^a^is' 
skyrius 3-čios kuopos. Susirin 
kimas nutarė pinigus tuojau ! 
priduoti ligoninės vedėjoms.

Skaityta rezoliucija kurių 
išnešė Akad. Rėmėjų Draugi
jos Centro susirinkimas pa
liesdamas Mot. Sų-gos Cliic. 
Apskritį. Apskr. nori dalykų 
užbaigti, vienok pareiškė, kad 
jo pereitame sus-me atstovių

Sus-mų atidarė 
Vaičiūnienė malda

Iš Apskričio valdybos na- dalyvavo iš trijų kuopų, o nelių<
Paskui klebonų sveikino ir’rių sus-me dalyvavo pirm.— iš dviejų, kaip rezoliucijoj pa

do vanų teikė West Side drau
gijos: vyrų, motetų if jauni
mo. Gražias linkėjimų kalbas 
pasakė kun. Garmūs, kun. Ku
likauskas, kun. Vitkus, kun. 
Andriušis, Dr. A. Rakauskas, 
J. Krotkus, Metropolitan Sta

M. Vaičiūnienė, i vice-pirm. — žymėta, ir kad seime A. Sut-

DR. J. R. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inčjlmas Rūmas 1814

20 W. JACKSON BLVD.
ArU Stote Gatvė*

Oflao Vatondoa: Nuo 18 ryto iki 
po pietą. Vakarais nuo 6 iki T 

Nedėllomto nuo !• ryto iki I

A. Sutkienė/ rašt. — D. Ka
minskienė.

2 kp.: O. Rašinskienė, B. 
Palubinskienė, V. Petrošienė.

20 kp.: P. Vaičikauskienė, 
L. Valantinienė.

te bankos vice-prezidentas, j 21 kp.: M. Sudeikienė, Jw 
kun.;Karalius, kun. prof. Vait Čepulienė, R. Kačinskienė, E. 
kevičius, L. Šimutis, “Drau- Gedvilienė, B. 'Bartkienė, O.
go” red. {grįžęs iš Kenosha, 
Wis. Vytauto sukaktuvių pa
minėjimo), kun. J. Jakaitis, 
kun. F. Kudirka ir kiti. Pers
kaityti sveikinimo laiškai ir 
telegramos nuo kun. J. Bub
ilo, Kenosha, Wis., klebono, 
Gryberių šeimos iš Detroit, 
Mich. ir t. t.

Kalbų — sveikinimų tarpuo 
se dainavo solo J. Banys, M. 
Kolegijos dainavimo mokyto
jas, p. K. Sabonis, dukteriai 
pianu akompanuojant, p. La
banauskienė, du jaunuoliu: 
Labanauskas ir Jasnauskaitė 
keturiomis rankomis paskam
bino pianų ir vyrų “Grožy-!*
bes” choras (vyrai kaip mil
žinai!) šauniai padainavo.

Ant galo paskutinį žodį ta
rė patsai klebonas, kun. L. 
Draugelis. Nuoširdžiai dėkojo 
visiems už linkėjimus, dova-' 
nas ir visa, kas tik kuo pri
sidėjo prie tų sukaktuvių. 
Apdovanojęs kiekvienų puotos 
dalyvį pašvęstu ražančium 
prašė* nepamiršti jo savo 
maldose.

Tris sykius visiems garsiai 
sušukus valio! iškilmės puota 
baigės 11 vai., vakaro. Visi 
skirstėsi name pila* pasi
tenkinę, o ypač p. B. Nenar- 
tonis, iš TSlaitįudttc Park, ku-j 
riani teko “liųkė” — laimėti 
du dideliu užvalkalu (dovana 
Mrs. M. Sabastina, 2158 21
PI.).

Važnienė, M* Paukštienė.
77 kp.: E. Mickeliunienė. 
Skaitytas pereito susirinki

mo protokolas ir priimtas. 
Kuopų darbuotė.

2 kp. susirinkimas įvyksta,
jaunamečių skyrius gyvuoja, 
turėjo privatinį “Beach Par
ty”, rudenop ruoš prelekcijas.

20 kp. susirinkimai įvyksta, 
Šv. Kaz. Ak. Rėmėjų centrui 
įteikė aukų $25.00 dapildy^ 
mui reikalingos sumos įstoji
mui į amžinas nares. Turėjo

kienė ir D. Ktuninskenė daly
vavo nekaip pavienės narės, 
bet kaipo Mot. Sų-gos Cbic. 
Apskr. atstovės ir nepasiten
kinimas išreikštas susirinki
me, įvykusiam birželio 25 d., 
nebuvo pavienių narių, bet vi
so susirinkimo.

Pirm. M. Vaičiūnienė, delei 
svarbių priežasčįų, 
susirinkimų. Jų pavaduoja 
vice-pirm. A. Sutkienė.

Svarstoma p. M. Vaičiūnie
nei pagerbimo vak. Dabartinė 
komisija pageidauja, kad susi
rinkimas darban duotų talki
ninkių. Komisijon įeina O. Ra
šinskienė, V. Petrošienė, B. 
Palubinskienė ir J. Čepulienė. 
Nutarta pagerbtuvių- vakarų 
rengti Šv. Antano parap., Ci
cero, III., šį rudenį. Susirinki
mas mato reikalų pagelbon

Illinois Motina Žino
jo Geriausia

Protingos motinos žino. kas vai 
kus patenkina ir palaiko juos 
sveikus ir laimingus. Dauguma 
žino, kad> vienas daiktas tą pada
ro vaikams. I <

ADVOKATAI

>11 -

Patyrimas Mrs. P, H. Reser, 
b842 Division gt. Chicago, Iii. 
yra typiškas. Ji sako: “Aš var
tojau California Fig Syrup su 
Bvtty Lou ir Mardeau per virš 

. 4, metus. Kada tik jos turi sukie-
apleidzia tėjimą ar nerimastauja. tai tuoj 

joms duodu to vaisto. Jos greit 
atsigriebia. Jų geras stovis įro
do jo gerumą ir dėlto visad jį 
vartoju.”

Daktarai pataria vartoti tyrą 
augmeninį California Fig Syrup, 
kai apsireiškia karštis blogas 
kvapas, apsivelia liežuvis. Silpni 
viduriai greit pagerinami 
apetitas padidinimas; virškinimas 
ir asimiliacija taip pagerinami, 
kad silpni, nedava'gę vaikai greit 
taisosi ir stiprėja..

Tikroji visad turi žodį Califor- 
nia. Pirkdainas pažiūrėk.' Visose 
aptiekose.

Telepbone Dearbern 0057

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

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

Nuo 9:16 iki 6 vai. vak.
Local Office: 1960 8. UNION AVĖ. 

Tel Roosevelt 8710 
▼ai. nuo « Iki 9 vai. ▼ak. 

(Išskiriant eeredos)

A.A.OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0831-0332 Vai. 8-i 

Vakarais
3241 30. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėlle Ir 

Pėtnyčios

C.A1.I Kllt \ I \
FIG SYKV'P

LAXATIVt-TONtC CH1LPREM

Dry deaning ir Prosijimas

A. Yushas

JOHN B. BORDEN
(John Bavd*tuoM Borden)

ADVOKATAS

100 W. Adams St. Rm. 2117
Telephoae Randolph 8787

2101 W. 22 St. C iki 9 vak. 
Telephone Roosevolt 9998 

Nam«: 8 Iki 9 ryto Tol. Ro»ub. 9899

Šiandie protingi vyrai, taip-gi protingos moterys — kuo

met jiems reikia klynyti drabužius, žino, kur kreiptis! Nereikia 

nei sakyti, kad A. YlISHAS yra geriausias žmogus mieste, 

kuomet reikia pašaukti ir įteikti drabužius Hftlynyti Ir suprašyti.

BROOKLYN NEW YORK SIUVĖJAI
Sitittis darome ant orderių. Kainos nuo $22.50 ir bukičiau. Klynijimas, Dažy

mas ir Taisymas. — Kailių darbas specialybė.

4457 So. Talman Avė. Tel. Lafayette 2536
2633V2 West 39th Place Tel. Lafayette 5767
4895 Archer Avenuc Tel. Lafayette 4558

JOHN KUCHINSKAS
UITUV1B ADVOKATAS

2121 West 22nd Street 

Arti Leavitt Street 
Telefonai Canal 2552

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

J. P. WAITGHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street
Room 919 

Tol. Fronklin 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus 8uba.Ua

02 East 107-th Street
Kampoa Mlchlgou Aro.

Tol. Pullmon 1969
H*o B iki 9 vok. Ir Bubotomlo

8uba.Ua
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GRABORIAI: ĮSIGYK ATMINČIAI VYTAUTO JUBILIEJINĮ MEDAU A K T ARAI:
Telefonas Tardą 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automąjjllius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chieago, Illinois

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WE8T 18 STREET

Tel. Roosevelt 7688

CHICAG

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Tel. Roosevelt 2516 arba 2616
2314 West 23rd Place 

Chieago, Illinois 
SKYRIUS

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

J. LuIevLčius

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHECAGOJE
Laidotuvėse pa

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

OFISAS
868 West 18 Street 
Telef. Canal (174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

Plione Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.
.3307 AUBURN ^AVEKDE . J.

VAKARIENĖ J. M. PRALO- tarų griežtai Įsakyta, kad li- 
TUI PAGERBTI gonė lankytojų negal priimti,

------------ dėl kritiškos padėties jos svei-
j Pereitų sekmadienį Įvyko katos. Ačiū visiems ųž pa-

GRABORIUS l- v . ... T , ... , . v .
balsamuotojas sv. Jurgio par. salėj J. Al. reikštų simpatijų bei uzuojau- 
Fettfrneuju iet«o- praloto Krušo vardinių vaka- tų ligonei.TlfloBC mlt*
(to ir miestelių rienė. Žmonių gausiai buvo 
ta^piyčL0*^4!' prisirinkę. Svečių buvo ir iš 
uos s. Halsted kitų kolonijų. I
st chieago, iu. Programo vedėjas

gerb. kun. A. Mart inkus. Dai
. ——. v. , . . ,. naudingų darbų visuomet ma-navo p-nia Pierzinskiene, p-le ...... . . I, ... , i, , . lomai prisideda^ Štai, dabar,Garuckaite, deklamavo, dai- . ,... .. .platina p. Rakauskienės kon-•navo ir vaidino parapijos mo-, \

... ., • • -A- certo tikietus, taipgi \ytau-.kvklos vaikai ir mergaites, t U .
* -k to medalius, valio gerb. velkamojo kun. Kruša iš Koše- ' . . °kėjai.Kampas 46th ir Paulina St*. 

Tel. Boulevard 6203 - 8413

Telefonu Grovehlll 82(8

DR. A. G. RAKAUSKAS
GJDTTOJA8 It CHIRURGAS

2433 W. MARQUETTE ROAD
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. — 

6 Ir 7 Iki 9 vai. vakaro. 

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto. 
Nedėllomla pagal sutarti.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST (3 STREET 
Kertė So. Western Avenuo 

Tel. Proapect 1028

Rezidencija 2369 So. Leavltt St. 
Tel. Canal 2330

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 V. v 
Nedėlioj pagal susitarimų

Pp. Josepliine šaltenas, AI. 
Sų-gos 1 kps. nare ir A. R. 

buvo toms draugijoms dar
buojasi, bet prie visų gražių

Ofiso Tel. Virglnia 0036
Rezideacljos: Van Buren 68 68

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4162 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
S iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklln Blvd.

Vai.; nuo 8:80 iki 9:30 Vak.

Telefonas Bculevard 1939

Dr. Se A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

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

Ofiso Tel. Victory 8687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2874

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

į 6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republic 8466

RAČKUS

Rez. Tel. Mldway 6512

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
. Gydo staigias Ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdienų nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

i
Ofiso Tel. Victory (898 

Rezidencijos Tel. Drenai 9191

DR. A. A. ROTU
DR. R. C. GUPLERlandų; kun. A. Linkus iš Town 

of Lake, p. P. Baltutis, p. I 
ir kiti.

Pp. Gudų sūnelis, Fabįjo-j 
Kaip pra- nas, įstojo Quigley Seniinari-! 

negu kitur. Koplyčia dei Šermenų ’ kalbos taip vaidinimai buvo jon, garbingai baigęs Šv. Jur- 
dykal‘ pritaikinti to vakaro tikslui,1 gįo parap. mokyklų,

tai yra pagerbti J. AI. pralotų i gabiausias mokinys. Fabijonu 
Krušų. Žmonių ūpas buvo pa- įkas taipgi “Draugų” bridge- 
kilus, tvarka gera, vakarienė portiečiams kasryt išdalinai, 
gardi. Į

valandoje kreipkitėsNulludimo
prie manės. patarnausiu simpatlš- Evaldas 
kai. mandagiai, gerai ir pigiau !

BUTKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-(m Street 

Telef. Wilmette 196 arba 
Canal 1713

kaipo "Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliats 

Ir Ketvergais vakare

i

710

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc. 

Koplyčia Dykai
WEST 18th STREFT

Canal 3161

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 4477T=8355=

Ten buvęs. -

RRIDGEPORTO ŽINUTĖS.

Ponios E Rakauskienės kon 
certo bilietų (koncertas įvyks 
spalių 19 d., Liet. Auditorium) 
galima gauti pp. Gudų krau
tuvėj, 901 W. 33 St.

Pp. Nausėdų šeima dėkoja 
už gėles, pasiųstas jų mamy
tei p. Karolinai Runovičienei, 
šeimoms pp. Leščauskų ir pp. 

p-lpi Nevulytei. Dak-1- i !

Ambuiance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambuiance patar

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

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

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

J. F. Lideikis Komp.
, PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Falrfleld Avenue

Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct, Cicero 

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Aubum Avenue Tel. Boulevard 3201
i.;,.-..,

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. DARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Iš LIETUVOS KONSULA
TO GMCAGOJE,
PAIEŠKOJIMAS.

Šie asmenys gyvenų Ameri
koje yra ieškomi:

Aleksys, A. Kadaise gyve
no: 675 West 18th Street, Clii- 
cagoje.

Botyrius, Vincas. Kilęs iš 
Mariairpolės aps. Kadaise gy
veno Peacocky Micliigan.

Drungilas Pranas. Pirm ka
ro gyveno Chieago je.

Naruševičius Narušas Ig
nas. Kilęs iš Alytaus vals. ir 
aps. Gyvenęs Cliicago je ir 
Nakomis, Illinois.

Šilis Antanas. Kilęs iš Kra
kių vai., Kėdainių aps. Ka
daise gyveno Springfield, III.

Šlekys, pius. Iš Gižų vals., 
Vilkaviškio aps. Atsiliepė1 jo 
žmona, Adelė Šlekienė.

Vilkickiai, Klemas, Stasys 
ir Adolfas. Kilę iš Šiaulių 
miesto. Pirm karo gyvenę Chi
eago je

Žickus Pranas. Kilęs iš Ža
rėnų vai., Telšių aps. Gyvenus 
Chicagoje.

Incfcustrial Conimission of 
Wisoonsin š. m. rugpiučio mė
nesio 22 dienos pranešimu, 
tūlas William Orlnk, lietuvis, 
bedirbdamas The Connor Lum 
ber and barni Gompany žuvo.

Turimomis žiniomis, velio
nis buvo nevedęs, neturėjo ar- 
tymų Chicagoj giminių, bet tu 
rėjęs pusbrolius ir pusseseres 
gyvenančius Chicagoje.

Aukščiau išvardyti asmenys 
prašomi atsiliepti. Ir kiekvie
nas, kas kų nors apie juos 
žinotų, prašomi suteikti žinių. 
Bent kokia žinia bus bran
giai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas, 
Room 1904 
201 N. Wells Street, 
Chieago, Illinois.

A. L DAYIBDNIS, M. D.
4919 80. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

•Nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
Nuo ( 1k1 8 valandai vakare 

apart Šventadienio Ir ketvirtadienio

Ruzas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halsted St. 
Kampas 81 Street 

VALANDOS: 1—S po plet. 7 8 vak. 

Nedėliomis Ir Šventadieniais '10-18
I
I

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptle- 
kos) po nr. 2428 West Marąuette Rd. 
Valandos: touo 3 iki 4 po plet. Tel. 
Prospect 1939.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4901 So. Ashland Ava Valandos: nuo 
8 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829 
Rea 8441 8. Albany Avė. Tel. Proa
pect 1989. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

OFISAI:
4(02 — 14 St 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12,2. 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzle 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Tel. Euclid 817

DR, HARWŪOD

Tel. Lafayette 6798

DR. A. J. JAVOIŠ
2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutarti.

Vai.:

DR. S. BIEZIS 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West ?2nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal (221 

Rezidencija: 6640 So. Mxplewoed 
Avenue Tel. Republic 7844
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 V. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS Canal 9267
Ofisas: 831 So. Oak Park Avenue •

Prie Garfleld Park "L"
Vai.: 9-—10 ryt., 6—8 v. v.

Išskiriant seredos, ned. 10-11

Res. Prospect |li|

Tel.

Nedaliomis
Susitarus

Hemlock 8709 
Rez. Tel.

DR. 6. ARDN
t

Prospect 9(19

DR. P. Z, ZAIATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso to Rea. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASN
84(4 80. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po 
pietų Ir « Iki s vai. vokavę 

Rea. 9201 S. WALLACE STREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 8156 South Kedzle

Rez. 8822 So. Whlpple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

1831 SOUTH HALSTED IT.

Rezidencija 8(00 So. Arteslan Ava, 
Valandos 11 ryto Iki 8 po pietų

( iki 8:80 vakare *

AKIŲ GYDYTOJAI:

DENTISTAI

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų pe BMmr.ii

4729 SO. ASHLAND AVI. 
SPECUAUSTAS

Dfiovų, Moterų to Vyrų Ligų
8—4 pųVai

Tel. Boulevard 7042

DR. ttlTIISN, 0. P. D. DR. C. Z. VEZELIS
DENTIST AS

1545 WEST 47 STREET
Sale Deposltore State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių (tempimų kuris 

esti prležastlmgalvee skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt], Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpų regystų Ir tolimų 
regystp.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 14 ryto Iki 8 va- 
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

<712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589 •

Tel. Canal (222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

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

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7589
Rea Hemlock

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.; Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

ryto nao 19—18 nuo 
pietų: 7—8:89 vakare 
Nedėllomla 19 iki 19

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevardl 1401

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

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

7—9 vakare

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 99 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

I Gydo staigias Ir chroniškas 11- 
T#®1 gas vyrų. moterų Ir valkų pagal aau- 

jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
•lektres prietaisu*

AR ŽINOTE, KAD
II Lietuvos vyrai, kaipo milBInal 

atvašluoja Ir visiems čempionams 
per nosis duoda.

Taip Ir T. A. D. tonikas visiems 
šenlem« tonikoms duoda Ir apgali.

T. A. D. dar tik kelių metų senu
mo, o Jau turi tūkstančius vartoto
jų ir mm jų pal+kauonlų. T. A. D. 
būdamas vienoj formoj, gydo daug 
ligų, ReUcalauktt iš savo aptMMa ar
ba IŠdlrbystės

T. A. n. HRODUCTS 
8198 So. Halsted St. Chieago, BL

MuSagSiiiiHMMHiHESi — -

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ BPEOIALISTAfl

Tel. Cicero 12(0

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

Ofisai ir Akinių DirbtuvS 
756 West39thSt. 
Kampas Halsted St. 

Valandoi: nuo 19—4; nuo 8—8
' Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

Tel. Cicero 3962

DR. S. ASHER
DENTISTAS

4901 W. 148t. Cicero, IU.
Viršuj National Tea Store 

Valaadde: 10 vai. ryto iki 9 VkL 
raki re. Ned. susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Mofgan Street

1025 WEST 18 STREET
.VALANDOS: Nuo 10 — 12 ptetų Ir 
nuo 8 Iki 7:80 vai. vakare.

Į Tel. ofiso Canal 8110 Res. So. flhort 
j 228 8. arba Randolpb 8809.

IrTmaurice kahn
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 14 Iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 8 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų

—



D R A U O A S Antradienis, Rūgs. 30, 1030

VYTAUTO DIENA CHICAGOJ SPALIO 26 D, J. Pliopa, X. Y., Toni Košt., j savo mėnesinį susirinkimą u- vos valdovo šeima vengia lie-

C H I C A G O J E
tarninke, 30 d. rugsėjo, 8 va- tnvių kalbos, o gal ir visai
landą vakare, Chicagos Lie- jos nemoka

A. Malinauskas, Zamaravi- 
eius, S. Vilkienė, K. Ruočiu.% 
L. Bagužis, B. Jakienė, S. 
Piktužis, P. Pajėga, V. Ston
kienė, V. Zorlaina, V. Lapie-

ADV. BORDEN LIETUVIŲ inę, tuomet šis noras ir bus nė, S. Geniotis, V. Ganzelis, 
LIGONINĖJ. įvykdintas, nes j McKinleyiO. Simonai tė, T. Zitauskas,

Parko salę, esi},, pertoli vaikš- K. Matuliauskas, V. Norbu- 
čioti j susirinkimus. - tienė, Zalatorius, P. Matukas,

Choro Raporteris. 'j. Cesiūnas, L. Mažeika, L. 
_____________ Liutkevičius, J. Lekavičia, A.

Žinomas liet. adv. J. Borden 
(Bagdžiunas) pasidavė opera
cijai. Praeitą šeštadienį dr. 
S. Biežis šv. Kryžiaus ligoni
nėj padarė jam pasekmingą 
gerklės operaciją,.

tuvių Auditorijos salėje, 3133 
So. Ilalsted St.

Visi atstovai ir visą draugi
jų ir klubų administracija 
malonėkite pribūti, nes daug 
dalykų turdime svarstymui.

M. Kadziauskas, sekr.

PONIOS A. RAKAUSKIE 

NĖS KONCERTAS.

AUKOS ATEITININKŲ NA- Lisauskas, P. ICrytowicz, P.
Kareckas, O. Kiūberienė, J. 
Grigaliūnas, K. Šilkauskas, P.
Savičius, D. Pučkorius, A.

IįPaškauskas, V. Kilienė, M. 
'Berkaša, M. Sutkevičia,

VOLDEMARAS, VOLDE- 
MAR1ENE IR SENUTE

Prof. Voldemaro ūpas blo
gas, matyt vidujinis susijau
dinimas. Šypsena atrodo lyg 
dirbtina.

Prof. Voldemaras yra stro
piai policijos saugojamas. Kai 
jis išeina pasivaikščioti, už 10 
—15 žingsnių jį seka du po
licininkai. “R.”

namie nuosavam vartojimui, 
no pardavimui, yra leidžiama 
ir agentai nesiinaišvs j tokius 
dalykus.

MORGIČIAI-PASKOLOS

MAMS KAUNE.

6v. Petro ir Pauliaus per. 

(Chicago, III.)

—“Žemaičių Prietelius” 36 
Nr. tokiu vardu žinutėje ra
šo: “Nekask kitam duobės, nes

VYNĄ LEIDŽIAMA GA
MINTI NAMIE

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
TEL. BOtJL. Oflll ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug Išlaidų

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street

Telef. Republic 5099
Mes pervežame daiktus ir į 

kitus miestus.

L. 'ir pats į ją įkrisi” —- sako
_____  Kun- J- Statkus ...... 50.00 Zobig> Jad Lukošaitė, P. Pa- žmonės. įeitas pasakymas daž-
s atgal “Brau- Sv’ Veromkos dr'3a' •• 10-°° liliūnas, J. Malukas, J. žilevi-/ iriausiai kartojasį ne tik tarpKelias dienas 

ge” buvo pranešta, kad bi- Zubis Aleks. 10.00 , čiai, M. Kastantinavičius, S.
lietų pardavimas eina žaibo1 . . Kanstantinavicius, S. Piktu-

7 , y. . Šimkus, S. Zubiene, V. ir J..greitumu, kas verčia įname * •
pranešti, jog tas pats dedasi 
ir Town of Lake. Mališauskie

. Į Baltrukoniai, J. Sadula, Kaz. 
Cicėnas, Ad. Šliuzas, K. Rai
la, Al. Sucila, Šv. Kryžiaus

žis.

“ jau senai pristigo bilietu, A Vain j vfln;
tns desetkus daugiau pasiėmė _ ’ ,r. .. . .... Ty ,tis, V., Kavaliumiene, L. K. M.ir tie įau baigiasi. Is tikrų ’ _ . , „ ,.y • y* • i j • Sąjungos < kuopa^ <J. šaltinių suzmuoiau, kad Bn- „ , . , . „
ghtonParkaairManmetteue-S-.^MTT’; r’

, ,. , . . ; kaitė, J. ir R. Kastantimavi-mano būti pralenktais. Ponas . ’ , . «\ , -nr x ciai, Šv. Juozapo dr-ja, B. Zu-Peldzius, atstovaudamas West ...
Side, taip-gi davė džiuginantį iene'

Jurgionienė B, $8.00. 
Bagdonavičius P. $L50. 
Ačiū, ačiū.

Kun. T. Karalius, 

Ateitininkų Atst. Amerikoje.

Po $3.00: J. Andriuška, K. J 
Kleinas, Ad. Urbonas, J. En- 
keliūnas, M. Bamanskienė, P. 

Labai smagu pabrėžti kad 'Tnpikaitis, J. Stukas, J. Ka-

pranešimą, kad rezultatai la
bai geri.

PRANEŠIMAI,
K OP L ATHLETIC 

MEETING.

mūsų paprastųjų, bet ir tarp 
žymesniųjų. Pavyzdžiui, prof. 
Voldemaras, būdamas ministe- 
riu pirmininku, daugelį ne sa
vo nuomonės ištrėmė į Var
nius ar kur kitur, o dabar, at
sisukus antram botago galui, 
ir pats liko ištremtas pas mus 
į Platelius (Kretingos apskr.) 
Iš karto prof. Voldemaras bu
vo įkurdintas f(apgyvendintas) 
klebonijoje (nes jis pats at
sisakęs sau būto pasiieškoti), 
o dabar jau yra atsidūręs gra-

, WASHĮNGTON, nigs. 29. j 
— Proliibieijos vykinimo di
rektorius Woodcock paskelbė, 
kad bealkoholinį vyną dirbti

MAROUETTE JEWELRY 
&RAD10

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

lukalnlų Ir aida- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio. planų rolių, 
rekordų Ir "t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HBMLOCK 8380

Perkam Mortgečius Ir Bonus. 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam Ir lšmain-om visokį 

turtų.
Padarom davernastes ir Pirkimo 
bei Pardavimo NotarialiSkus raštus 
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmlngumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

ISRENDAVIMUI

Pilni 4 kamb. rakandai. Plano 
$250. Renda $43 su fili.. 3939 N. 
Ąlbany

Rendon 4 kamb. flatai, ąžuolo as
la, indams klozetai, dldel. porčius. 
$25 — $28. 114 So. Wood St.

Rakandai 6 kamb. Rato, labai ge
ri, 329 So. Central Park avė. Tel. 
Kedzie 9050.

SKOLINAM PINIGUS

Paskolas suteikiam į 24 vai. 
neimam komiso nuo 

$50 iki $300.
J. NAMON & CO.

Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Western Avė.

Telefonas Grovehill 1038

Roomlnghouse, 10 komb. Pigiai, 
dėl senatvės. Rendosc $40. 757 Til- 
den St.
m 'P' » _ I — . I 1

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

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

4054 So. .Arteslan.

------------- j fo Šuazelio rūmų antrame au- ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:
The Chicago Bist. K of L ,kšte.

Athletic Assn. will hold its

Parsiduoda senai įsteigtas Cartage 
biznis, tinkamas žmogus darys pi
nigus, geras gar., pigi renda. Už 
cash. Rašyk Box 514. Draugas 2334 
So. Oakley Avė.

ir p. A. Nedvarienė, M. S. 1' lašinskis, A. Žitkevičius. j montlily meeting friday eve., 
kps. pirm., ir p. A. Aleliunie- Pq $2.00: P. Bagdonienė, V.'Oct. 3, 1930, at 8:00 o’clock 
nė, A. R. Dr. didį darbuotoja, Galdikas, J. Meteišis, K. Kelp sharp, at the Providence of 
gražiai' pildo komisijos parei- Į as, K. Alvinskis, Bz. Venckus, God Hali, 18-th & Union avė. 
gas. P. Šedienė, A. R. Dr. C. Zig. Gedvilas, S. Stelnionis,j Ali councils are reąuested 
vice-pirm.; taipgi nemažai g. Baravykas, P. Kastantina- to se,nd> representatives as ma-
pastangų deda, kad tik mūsų vičius, Al. Jucevičius, P. Juš-
debiutantės koncertas pavyk
tų.. ■ " • " ' ,( ■'

P. Jonaitis, turintis gražią,

kus, A. Vasiliauskas, Puido
kas, A. Leonas, D. Gudžiū- 
pąs, J. Petravičia, A. Tver-

ny important issues conce- 
raing basketball and other 
matters mušt be discussed.

Pas prof. Voldemarą atsi
kraustė ir jo žmona ir dar 
kažkokia senutė, kurios lietu-

M. ZIZAS
' Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius Darnus prieinama 
viškai nė nekalba (ponia Vol-, kaina,
demarienė — prancūziškai, o 7217 S. CAUFORNIA AVĖ. 
senutė — rusiškiu). Šitas rei
škinys labai skaudus, kad bu
vusio ir norėjusio būti Lietu-

Telefonas Hemlock 5528

moderninę aptieką ant W. 45 kus, V. Stankienė, J. Gurskis, 
kerte Fairfield Avė., Brigh-',A. Mikšionis, M. Ališauskienė, 
ton Park, nori kad visa gerb.| S. Kungys, B. Stankus, S. 
visuomenė anuotų jog pas jį Kvietkauskas, Pr. Sa-vičianė, 
galima nusipirkti geriausių'Ad. Vainavičius, J. Bernota- 
bilietų p. Rakauskienės kon- įvičia, P. Radavičia, A. Kviet- 
certo, kuris įvyks spalių 19 kauskas, K. Pocius, P. Ran-
d., Lietuvių Auditorijoj.

Komisijos Rast.

BRIGHTON PARKO 
ŽINELĖS.

cas, Z. Vaičienė, J. Miecius, 
P. Lukošius, E. Vaičiulienė, 
Paliliūnas, K. Paliliūnas, V. 
Ciucėnas, Ad. Yucius, Ig. Za
leckis, P. Mykolaitis.

Po $1.00: V. Vyšniauskaitę,
•X Nekalto Prasidėjimo pa-Em. Yogminienė, M. Kiūpelis, 

rnpijinis choras savo susirin-'j. Kapočius, S. Urbonas, S. 
kimą laikys spalio mėn. 3 d., Krasauskas, V. Markauskas, 
parap. mokyklos . kambaryje. L. Katauskis, K. Mikalajūnas, 
Visi nariai prašomi susirink- J. Kūkalis, J. Repšius, A. Sa- 
ti, nes yra gana svarbių daly- ’dauskis, Ign. Kapočius, A. 
kų aptarimui. ,Ratkauskas, K. Venckus, V.

X Įvykusiame Nek. Prasid. j Rašinskis, K. Rašinskis, Ant. 
ir Šv. Jurgio parapijų išvažia- Zubis, L. Juronas, J. Strazdas, 
vime, rūgs. 21 d., Vytauto dar- j A. Statkus, D. Jankus, J. 
že, buvo prisiųstas tarp kitų į Vaicekauskas, P. Rimkus, J. 
ir p. Budriko trokas, kuris Ne6krošius, K. Vyčius, VI. Pe- 
gabeno vykstančiuosius dar- rėdnia, E. Kastantinavičaitė, 
žan. Kaip gerb. klebonas taip L. Kastantinavičius, A. Galmi 
ir komitetai p. Budrikui dė- nas, K. Janulis, A. Kripius, 
koja. . , '1 1 A. Kasparas, J. Girdžifltė, A.

X “Vytauto” teatr. klubas Kasparas, Ad. Šedys, K. Šim- 
jau baigia rengtis prie gastro- kevičia, Ad. Radzevičius, X. 
liavimo. Nors p. Kareiva klu-;Y., J. Kiaurakis, Nik. Urbo- 
bą netikėtai apleido, išvykda- nas, P. Sireikis, J. Jusevičia, 
mas Kalifomijon, tačiau nau-*J. Mackevičius, K. Kaličius, 
jasis režisoriūs p. Simonaitis
darbą varo pirmyn. Linkėtina 
klubui šių metų sezone pasise
kimo.

X Nek. Prasid. par. choro 
narių daugumoje da nėra Vy i 
čiai. Kad visi choro nariai 
būtų Vyčiais, pageidauja ir 
choro vedėjas p. Kudirka. Ži
noma galiniu dalyku gali bū
ti kad tas ir įvyks, bet iš cho
ro narių girdisi pageidavimas, 
kad, jei Vyčių susirinkimai 
bus perkelti į parap. svetai-

Elgtn, Amerikoj darytas laik
rodis... geriausias ir tikriausias 
iŠ visų. Mes turime dideli Pa
sirinkimų Elglnų dėl vyrų ir 
moterų, už kainas, kurios yra 
prieinamos kiekvienam klSenlui 
Parduodam ant lSrhokėjlmo ar

ba cash — kaina ta pati.
Taisymas laikrodžtų musų 

speciaHSkumas.
Pritaikome akinius kiekvienam 
Didelis pasirinkimas deimantų 

Ir auksinių daiktų

J. A. Kass Jewelry
Savininkas

J. A. KAZAKAUSKAS
2045 WEST 35 STREET

Prie pat Archer Ava 
CHTCAGO

PENTUOJAME AUTOMOMS
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se

nų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas 
pilnai garantuotas — kainos žemos.

Taipgi, mes taisome, gry šuo jame, mazgojame, saima- 
nizuojame ir atliekame visą “body and fender work.” 
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
kiais reikalais kreipkitės:

ROXEE AUTO PAINTING SHOP
V. TAMOSAUCKAS, savininkas 

907 W. 35th ST. CHICAOO, ILL

Susivienijimas Lietuvių dr- 
jų ir klubų Bridgeporte turėč

Wm. J. Kareiva
1 SaTinihkM 

Del gėMansloe rųfiles 
Ir peternavimo. Sau
kit

GREEN VALIjEY
PRODUCTS I 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių. 

4(44 SO. PAULINA STREET 
TeL Boulevard 118$

AUTOMOBILIAI

DE SOTO IR PLYMOUIH
j Geriausios Rūšies Automobi

liai.

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY- 
MOUTH Chrysler išdirbystės 

| automobilių už labai. prieina- 
mą kainą.

•Naujas De Soto $885.00 f.o.b.i 
| Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR 
. SALES

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

Telefonas Prospect 5669

HUPMOBILE
Geriausi ir Stipriausi Automobiliai.

Jei Tamlsta nori pirkti Automo- 
bll), pirmiausiai prašome ateiti pas 
mus Ir pamatyti HUPMOBILE 1911 
modelių, kurte* tikrai Tamlstas nus- 
t«4>lne savo gražumu, greitumu. Ir 
visa konstrukcija. Kaina $1,195.
f.e.fe. Ir aukščiau.

BALZKKAS MOTORS
6012-14 So. Kedzie Avė.

Telef. Republic 9008

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

6RAHAM PAIGE

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Roękwell ptreet

Telef. Republic 6398
D. GRICIUS

GENERALIS KONTRAJCTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prielnamiauslos.

2452 WEST 69th STREET

ES
Budavojam naujas namus, 

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenne 

Tel. Lafayette 7674

Pardavimui bučernė ir gro- 
cernė netoli vienuolyno. Pi
giai iš priežasties ligos.

6010 So. Sacramento Avė. 
Tel. Republic 10110

Grocernė, Dellc.. gyv. kamb. kamp. 
Storas. $1,000 cash. 1034 W. 69 St.

REIKIA DARBININKŲ

Tel. Lafayette 8862 Ofisas Ir Rez. 
ir 2384 4401 S. Mozart 8V

J. C. ENCHER 8C CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI 
Real Estate Ir visokia apdrauda 

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Fairfield

Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes mollavojlme, dekoruojame Ir 
lšpoperluojame visokius namus. 
Musų kainos labai preinatnos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

Reik 5 vyrų, pastovus darbas, 
gera alga, ateik. 184 W. Washing- 
ton St. Rootn 602.

TUOJ reikalingas kriaučius. 
Kreiptis 
A. YUSHAS

4457 So. Talman Avė. 
Tel. Lafayette 2536

REAL ESTATE

PIGIAI 2 FLATŲ MED. NAMAS 
Arti 63 Ir Halsted, 6-6 kamb.,

furn., pečius, geram stovy, cemento 
pamatas, 1 karo gar., tik $500, Te- 
ninga, 915 W. 63 St. Tel. Normai 
7200

JOHN PAKEL & GO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Rez. Grovehill 1680

Puikus 5 kamb. plytų bung., elek
tra, refrlg., št. š., 2 karų šild. gar. 

J $8,200, 9424 May St.

NAUJAS PLYTŲ NAMAS
6 kamb. k. v. š. Sav. 4532 Ne. 

Keystone avė., Tel. Keystone 3475

FOUR LEAF CLOVER 

CONSTRUCTION
Fundamentai
Cementiniai bloksal
Garadžlal, ■' porčtai __________________________________

2 metų lakto l^siokėjlmul J 5 kamb plytų bung gu ar b<# 
Taipgi budavojam visokius naujus furn. 2 karų gar., g-vė ir jėla lšhr. 

namua • jr išmokėta, šauk Berkshire 3621
dėl sutarimo apžiūrėti, pigiai, vie
na kaina, agentų nereik. 3125 Nee- 
nah avė.

436 W. 45 St.
Arba

2100 W. 23 St.

Yards 2124

Canal 5065

JONAS PUDZIUVELIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau naujus namus ir pertaisau

senus. Senus namus priimu l mai
nus.

2650- West 69 Street
Telef. Hemlock 4574

Tel. Lafayette 5197

W. & L ELECTRIC GO.
Not Ine.

Elektros kontraktoriai, suvedant švie
sas ir jėgų. Elektros relkmenos Ir 
flkščlerlal.

L. DOMBBOWSK1 A SON 
3014 West 47 Street

A. M. BUTCHAS

10% nupiginta ant flat ma
liavų ir ready mixed.

I

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
MaUavoJlmo Kontraktorius 

Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

3884 So. LEAV1TT ST. CHICAGO

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

6 kamb. furn. flatas, $50 rendos, 
$22 savaitėj ineigų, $200 cash. Iš
važiuojam. 810 Barry avė., 3-člas.

KAMP. 5 kamb. plytų bung. 2 ka
rų gar., šalinis jvaž. pigiai. Sav. 5756 
So. Troy.

Parduosim 75 p. Kedzie avė. šalę 
Storo 5644 už $12,500, arba pastaty
sim Storus Ir parduosim lengvomis 
išlygomis. N. Carroll, Rm. 706, 100 
N. La Šalie St. State 6455.

Parduosim ar mainysim ant loto 
su primokėjimu, mod. 6 kamb. ply
tų bung. 2 karų gar., visi pageri
nimai, gerai finansuotas, 'arti transp., 
mokyklų, bažnyčių, matyk James J. 
Skato, 6018 Eddy St. Chicago, III.

Sapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 1688

• 15 R / ’
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$M5.00 F. O. B.
Jei manai pirkti karų, pirmiausiai

ateik pas tuos Ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšles au- 
tomoblMua už lemų kalnų, 

i Taipfct turime įvairių įvairiausių 
vartotų karų už labai mažų kalnų.

BRIGHTON MOTOR SALES
nrc. Šio krano kaina $3.50 

4414 So. Rockwell St,
Tel. Lafayette 4689

JOHN YERKES• x
Plumblng A Heating Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

COnTRACTORS

Real estate
Statau naujus namus ir se- 

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

11 Vataoraa, J. 
Telefonas Lafayette 688S

3962 Archer Avenne

Thomas Higgins
PLUMBERIS

Turtu patyrimų per daugeli metų. 
Darbų atliekų greitai Ir pigiai. 

2313 SO. OAKLEY AVĖ. 
Telef. Canal 6819

F A R M O S
MICHIGAN

40 ak. farma, gera žemė, geri 
namai, elektra, bėg. vanduo, arti 
miesto Ir Mlch. ežero. Brakn Witte-

R. F. D. 6, Holland, Mlch.


