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Praha. 1X13 E. “Prager
Presse” ilgesniam straipsny
pamini rugsėjo 8 d. švęstas
Lietuvoj 500 metų Vytauto
Didžiojo sukaktuves. Laikraš
tis pastebi, kad Vytautas bu
vęs įžymus asmuo ne tik lie
tuvių, bet ir visos tų laikų
Rytų Europos istorijoj. To
liau laikraštis vaizduoja Vy
tauto viešpatavimo pradžios
Lietuvos padėtį ir rašo, kad
tada Lietuva buvo sunkioj pa
dėty. Iš vakarų; jai grėsė vo
kiečių kryžiuočių ordenas, iš
rytų totoriai, kurie valdė jų

Ginklavimųsis Ore Yra
Pavojingas Pasauliui
PRANEŠA, BRIAND GAL APLEISIĄS
MINISTERIŲ KABINETĄ
RUSIJOJ VEDAMOS PASI-, GINKLAVIMOSI ORE YRA
BAISETINOS ŽIAURYBES
PAVOJUS

RYGA, spalių 1. — Žinio-

reikalai, nepriėmė to pasiūly
mo ir pasiuntė čekams savo
giminaitį Kaributų. Tuo būdu
Lietuvos ir Čekoslovakijos su
sijungimas neįvyko. Vytautas
mirė 1430 m., neįvykdęs iki
galo svarbiausio savo gyve
nimo tikslo—visiškai išvaduo
ti didžiųjų Lietuvos kunigaikš
tystę nuo priklausomybės Le
nkijai.
Šis “Prager Presse” strai
psnis labai nepatiko lenkų lai
kraščiui “Dzien Polski.” Lai
kraštis prikiša rusų istorikų
Ilovaiskį ir pareiškia, kad če
kai be jokio pamato pritaria
lietuvių Tannenbergo mūšių
laimėjimo “savinimuisi.” Taip
pat laikraščiui labai nepatin
ka, kad straipsny lenkai yra
vaizduojami Lietuvos priešais
lygiomis su kryžiuočiais.

PARYŽIUS, rūgs. 30.
mis iš Rusijos, ten sovietai Francijos prekybos ir pramoveda baisų terorų prieš visus nės ministeris Pierre Etienne
įtariamus žmones. Kasdien ce- Flandin pareiškia, kad , visos
Nebraska valstybėje, kur dažnai didelius plotus išnaikina tornado (vėsula), mo
Rusijų, o iš pietų
ka šimtus areštuoja ir areš- pasaulio valstybės turi greitu kyklų vaikams paruošta atatinkami požeminiai kambariai. Vaikai lavinami, kaip grei- pavergtų
_
| LcnklJa- V‘deh» 8ahun"' lr
tuotų žymi dalis žudoma.
; laiku padaryti atatinkamų su- tai ir tvarkingai sueiti j tuos požemius 5ręsiant tornadai.
------------ —--------------------------------------------------------------- —----- ----- energijos dėka jam pasisekė
Laikraštis Moskovskaja Pra tarimų paliauti ginkluotis ore.
SUGRĮŽO KUN. BALTUTIS vienų po kito nugalėti visus
vda pripažįsta, kad sovietų Nes tas ginklavimųsis gręsia MEKSIKOJ APAŠTALINIS
_______
vidaus ir iš užsienių gresianDELEGATAS NUBARA
valdžia javų grūdais ir viso- , pasauliui.
Šiandie, spalio 1 d. 7:30 čius pavojus ir pasidaryti paKRITIKUS
kiais pigiais, gaminiais užver-. . .
. ,, .
v.
..
. ,
, , .
/ Anot 30, ore 'ginklavimųsis
val. ryte sugrįžo gerb. kun. A dėties viešpačiu. Vytautas įKOVA /PfeCTADARIAMS
čia pasaulio rinkas, kad tuo
kaskartas einųs brangyn ir
Baltutis, Marąuette Parko lie- steigė valstybę, kuri nusitęsė
CHICAGOJ
būdu sutriuškinti “kapitalis
pavojingyn. Vietoje atskiroms
tuvių klebonas. Sugrįžo apla- nuo Baltijos iki Juodosios jū-I' PAKEISTAS RINKIMŲ
tines” valstybes. Tas pat laiKova piKtadariams — vi
ĮSTATYMAS
kritik, ir tiesiog puo
nkęs kaikurias Europos šalis ros ir nuo Karpatų iki Dnieraštis grųsina Vokietijai, jei valstybėms ginkluotis
suomenės priešams, vedama
bių pareiga yra atatinkamą ;limŲ prieš Bažnyjlo„
pro. Kaip pavojingiausius Lie
ir Lietuvų.
su Mepastaroji prisidėsianti prie
visu smarkumu.
tuvos tų laikų priešus, laikra Sųryšy su besiartinančiųjų.
“kapitalistinių” valstybių ir oro laivyną parūpinti T. Są- ksikos Taldžia padaryt, BI1taPolicijai payanoriąi pasida
jnngai, kori t, jėgų labai rei1929_m.
štis mini vokiečių kryžiuočių Klaipėdos seimelio rinkimais,
SUIMTAS ĮTARIAMAS
kovosianti sovietų išvežimų.
vė
Red.
Barfcer
iv
Jaek
Whikalinga.
ordenųi r Lenkiją. Vokiečių P*ke^st'as rinkimų įstatymas,
ŽMOGŽUDIS ‘
Rusijoj čekos agentai sui
• Apaštalinis delegatai Mek te. Jiedviem įduota valkatys
ordenas nuo XIII amžiaus pu- Pirmiau galėjo rinkti į Sei
ma visus tuos sovietų tarnau
sikai arkivyskupas Ruiz y Flo- tės varantai. Į kelias minutes
BRIANO OAL IŠEIS Iš
Dan Stanton, darbininkų o- s®8 germanizavo Europos ry- melį tie, kurie turėjo 21 m.,
tojus specialistus, kurie nebe
ires per tuos pačius laikraš abu paliuosuotu padėjus po
KABINETO
rganizatorius ir Capone gau- tinęs dalis, prisidengdamas jų dabar tegali rinkti turėdami
suspėja vykinti iškeltos sovie čius aštriai nubara tuos kri10,000 dolerių kaucijos .(pa
jos narys, pakliuvo į polici- rengimu krikščionybei. Ši prie 24 m.; renkami tegali būti tie
tų valdžios pramonės išvysty
tikus ir puolėjus.
rankos).
PARYŽIUS,
rūgs.
30.
|
(
Delegatas
nurodo,
kad
sajos spųstns. Jis suimtas jam danga tarnavo jo akspansijos kurie turės 30 m., pirmiau re
mo programos. Už tai jie ka
Už T. Druggan norėta pa
apleidžiant teismo rūmus. Jis politikai sustiprinti. Pagaliau, nkamas galėjo būti turėdamas
gvc. :
ltinami ne tik apsileidime, bet Kalbama, kad po fažistų lai- ,koma 8utartis yra(
dėti kaucijų. Bet pasirodė siū
dar prieš sovietų valdžių vei mėjimo Vokietijoj kilo rimtų ,ntojo T4vo patvirtinla. Tai 'loma kaucija neatatinkama, įtariamas Zutos nužudyme. 1410 m. Vytautui pasisekė ko 24 m.
voj ties Tannenbergu suduoti • Apylinkių komisijos pirmiau
katalikas netari teikime.
, nesusipratimų tarp Franci jos ; nej
tad atmesta.
Nesenai Stanton buvo are- kryžinoaų ordenui toki 8mtt.
galėjo susidėti iš p-ko ir ma
Rygoj leidžiamas didelis ru mimsterio pirmininko Tardien sį8 vieSai sutartie8 kritikuoti
-is jan nebega|ėjo p0
Brolių Guzik advokatai mė Šluotas ir pas ji rastas revolžiausia 2-jų narių“ dabar jau
sų laikraštis šaukia pasaulį ,ir užsienių ministerio Brian- ir už tai keW priekaištų tiepolicija jo atsitaisyti.
gino jųdviejų reikalų nukelti veria. Tą revolverį
reikalinga pirmin. ir mažiau
bolševistinę Rusijų izoliuoti, t. do. Ministeris pirmininkas, sa- m8> kurie Šventąjį Tėvų at.,
iš teisėjo Lyle į kitų teis pavedė specialistui Goddard.
y. atskirti nuo viso pasaulio. koma, norįs atsikratyti Briar gtoya •
Šis susekė, kad Zuta nušau- Kitoki buvo rezultatai kovų šia 4 nariai.
ndų.
‘ Anot delegato, jei kritikai mų. Bet tas jiems > nepavyko.
Apylinkės rinkimo komisi
Sako, tik tada sovietų tvarka
Susektas sumoksiąs nužudy tas šiuom revolveriu. Tad jis sn Lenkija. 1385 m. Lenkija
jos pirmininko padėjėjų išrin
nori reikšti savo nepasitenki
turės griūti ir baigsis toj ša
ti teisėjų Lyle. Teisėjas sau buvo ieškomas ir pagaliau su- pasiūlė didžiajam Lietuvos
HAVANOJ
STUDENTAI
kdavo
pati komisija iš savo
nimų, jie gali savo skundus
ly negirdėtos komunistų žiau
griebtas.
kunigaikščiui Jogailai savo
gojamas.
KOVOJA POLICIJĄ
įteikti tik pačiam Šventųjam
rybės.
____________
jaunos karalienės rankų kartu tarpo; dabar tas padėjėjas
Policijos viršininkas . savo
bus apygardos komisijos p-ko
Tėvui. Be to, tokiems skun
Pabaltės valstybėse iškelia
Gyvybės apdraudos ben- su lenkl* karūna- Už tai Lenražu veda tyrinėjimus dėl su
HAVANA,
Kuba,
rūgs.
30.
dams šiandie nei ne laikas,
mas veikimas uždaryti sienas
drovlų suvažiavimas
kiJa pareikalavo, kad Jogaila skiriamas. Vyriausioji rinki
rasto pas piktadarius vieno
Vietos
studentai
šiandie
,jei sutartis gyvuoja ilgiau
Rusijos išvežimams.
ir jo tauta priimtų katalikų mų komisija jau direktorijos
slapto policijos dokumento.
darbavosi turėti politines de- vienerių metų.
paskirta. Pirtnininkas SirųoKalbama, kad dėl to iŠ detek- Gyvybės Apdraudos (Life In- jnngP) m
monstracijas,
kų
policija
bu

Jogaila
naitis, nariai: konsulas Šul
KONFERENCIJA UŽDA
vo uždraudus. Demonstrantus NEW YORKO DEMOKRA tivų biuro pašalintai 15 ar 20 įsnrance) bendrovių sąjungos sifl|ymą priėmė jr 13gfi m ve. cas, pirklys Scharffetter, Va
RYTOMIS DURIMIS
detektivų.
puolė policija. Kilo kova. Da
suvažiavimas. Sąjungai prigu dė Jadvygą. Tačiau lietuvių nagaitis ir švilnis.
“R.”
TAI RUOŠIAS 1932 M.
ug
studentų
sužeista.
li
140
bendrovių
Am.
J.
Val
LONDONAS, spalių 1. —
KOVON
ir rusų bajorai nenorėjo ta
Diamond
ežeras
—
priva

stybėse
ir
Kanadoj.
STUD. ATEITININKŲ
Šiandie atidaroma Britanijos
pti lenkų karalystės valdi
tinė
savastis
NUSAKOMA SMARKI
KONFERENCIJA
SYRACUSE, N. Y., rūgs.
imperijos konferencija. Angli
niais. Jogaila buvo privers
NEKALTAI KENTĖJĘS
KOVA
30. — New Yorko valstybės
Valstybės pirkimų ir staty
jos valdžia išsprendė konfe
tas pasiduoti jų reikalavima
REIKALAUJA ATLY
Stud. Ateitininkų konferen
įdemokratų partijos suvažiavi- bos departamentas išsprendė,
rencijų vesti uždarytomis du
ms. Jis atidavė rusų lietuvių
PARYŽIUS,
rūgs.
30.
—
me
čia
iškelta
jau
1932
metaGINIMO
kad Diamond ežeras, šalę ku
rimis.
valstybės valdymų kunigaikš- cijoje, rugsėjo 27 ir 28 d. a,
Ateinantį
mėnesį
sesijon
su,ms
šalies
programa.
Kam
bus
rio yra daug vasarinių name
čiui Vytautui, kurį pripažino teitininkų rūmuose, paskaitas
Praneša, kad konferencijoj
BELOIT,
Wis.,
rūgs.
30.
sirinks
Francijos
parlamen;
pavesta
nešti
tautinį
demoklių, yra privatiškoji savastis
nebus paliestas Indijos klau
iLietuvos didžiuoju kunigaikš skaitė kun. M. Krupavičius ai
J.
A.
Johnson,
67
m.,
kurs
iš

tas.
Nusakoma
aštri
kova.
Ra-1
ratų
papartį,
kol-kas
neišsimas.
ir vasarotojai
negali juom
čiu. Vytautas padarė svarbių pie visuomeninę Bažnyčios pa
dikalai susitarę kovoti vald- spręsta.
naudotis be savininko leidimo. laikytas kalėjime 10 metų už reformų. Jis pakeitė leninin siuntinybę ir Žemės Ūkio AGYVENTOJAI NORI OTTO žios pagamintų išlaidų suma-, Demokratų suvažiavime ai » Tas ežeras yra Lake apskri- i piktadarybę, ko nepapildęs, kus kunigaikščius, kurie iki to kademijos profesorius B. Vit
tą.
triai nupeikta šiandieninė re- ity. Toj apskrity yra kelios renka paradus peticijai, kad laiko valdė atskiras Lietuvos kus apie ateitininkų vaidme
publikouų administracija, ku-' dešimtys mažų ežerėlių. Ma valstybė jam atlygintų už kie dalis, savo valdytojais, ir tuo nį ekonominiame Lietuvos gy“R.”
NELEIDŽIAMA ATSISTA ri painioja šalies padėties tyt, juos visus lies tas išspre kvienus iškalėtus metus po būdu sustiprino valstybės ce- vemme.
po
1,000
dolerių.
TYDINTI PREZIDENTUI statistikas, visas laikas nusa ndimas.
ntralinę valdžių. Religiniu at
MEXIC0

tų).

—

CITY

Vietos

(per

paš

laikraščiuose

7

’

Chicagoj

GENEVA,

garijos

rtas

atstovas

ntojai

kad

1.

—

grafas

T.

Apponyi

pranešė,

turėti

spal.

karaliūnų

prasideda

ir

kad

Lietuva

Un

Albe

Sųjungoje

Ungarijos

pageidauja

šiandie

gyve

ko geruosius laikus, kurių ne-

karalium

Otto.
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Ekvadorius,
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30. — Ekvadorio respublikos

MIRfi ANGLIJOS POLI
TIKAS
X *

I prezidentas

sprendė

Iširo Ayora iš

atsistatydinti,

Grand jury patraukė teis

kad man unijos agentų rakieterį

tuo būdu numalšinti šaly revo Bamey Grossklage. Jis gru
LONDONAS, spalių 1. — liucinį bruzdėjimų. Kongresas zino gazolinos stočių savinin

1911 metais jis apkaltintas

žvilgiu Vytautas buvo labai
*r nu^austas už vienos mer- tolerantingas savo valdinis
Įvairių Chicago miesto deJ*“*8 “^žudymų. Praėjus dems. Todėl ir čekai, kurie po
ipartamentų viršininkai kont-['ten?Bi metų pasirodė jis neHuso sudeginimo kovojo dėl
rolieriui pristatė savo sųma-j'^^8- Išpažinimų policija iš
savo įsitikinimų laisvės, pa
1931 m. Išviso reikalauja, , j° buvo iš»avu8i žiaa™™* siūlė Vytautui Čekijos karū
ma 82,382,405 dolerius išlai
nų. Tačiau Vytautas, kuriam

Reikal&uia dideliu Išlaidu

tu

Mirė įžymus Anglijos politi tečiau atsisakė pripažinti jo kams už neprisidėjimųį uni dų arba T9 milionų daugiau
CHICAGO IR APYLIN per daug rūpėjo ir daug lai
ją.
kas, lordas Birkenhead.
atsistatydinimų.
negu šįmet
KES. — Saulėta ir šalta.
ko atėmė savo krašto valdymo

pinIgų kursas
Lietuvos 100 litų
Britanijos 1 sv. sterL

$10.00
4.86

Francijos 100 frankų

Italijos 100 lirų

Belgijos 100 belgų

Šveicarijos 100 frankų 19.41
Vokietijos 100 markių 23.81

D
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ne be rekalo. L. D. S. yra daug nusipelniusi (
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Trečiadienis, Spalio 1 d., 1930

IMI I I

DIDEIAUSIAS SUBMARINAS.

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

Lietuvos {vairiems svarbiems reikalams besi-;
darbuodama, dėl to ji trokšta, kad nepriklau- j
somai Lietuvai sektųsi, kad ji atvaduoti visai * GAMINIŲ PERVIRŠIS — mui skirti kuomažiausių kie
teisingai jai priklausančias žemes, kad dar
NEDARBAS.
kybę.
bo žmonėms Lietuvoje būtų jauku ir malonu
, Bet kad tokiu budu būtų1
gyventi, kad jų būklė pilnai būtų aprūpinta,
Kiekviena šalis turi apro galima kiekvienai atskiria-i
o jų teisės įstatymais apsaugotos.
buotų naminę rinkų savo ga valstybei pavieniui verstis,
Mes nei kiek dabar neabejojame, kad po miniams. Kiekvienos šalies žmonės reikalingi turėti dau-j
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarea
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 penkioliktojo seimo L. D. S. dideliais žings- (pramonės visados visko paga- giau pinigų. Darbininkai yniais pradės eiti pirmyn, kad atsigaivins vi- mina daugiau, negu gali na pač reikalingi aukštesnių at
vai. po piet.
sų kuopų veikimas, kad į šių vienatinę lietu mie (savo šaly) parduoti.'Dėl I lyginimų, kad jie galėtų dauvių krikščionių darbininkų organizacijų su- to, kiekviena šalis darbuojasi giau visko pirkti. Kada jie i
“DRAUGAS”
sitelks visi geros valios darbo žmonės, ku- atliekamų gaminių dalį (per turės daugiau pinigų, daugiau
tiems rūpi savoji tauta, mūsų vienybė ir dar viršį) išsiųsti į užsienius ir visko pirks, tuo budu nedar
LITHUANIAN DAILY FRIEND
BLJ*
J. A. Valstybių submarinas U. S. S. V-4, didžiausias vi
bininkų gerovė. Be abejo, centro valdyba kuomažaausia visko įsileisti iš bas pats savaimi išnyks.
Publlehed Daily, Except Suaday.
Šiandie bolševistinė Rusija sam pasauly submarinas, Rate jo kapitonas W. Quigley.
-•UBSCRIPTIONS: One Tear — 6«00. Eta Mostus mokės sunaudoti tų seimo sudarytų ūpų, su svetur. Vienu žodžiu tariant,
— 66.60, Tbree Montbs — 6I.lt. One Monta — Tlu.
■■repe — One Tear — 67.11, 81x Months — 64-00 domins visų mūsų visuomenę tais reikalais, šiandie visos pasaulio valsty pradeda užversti pasaulio rin
Cepy— aic.
: ,
kurie kiekvienam sveikai galvojančiam žmo bės prekyboje laikosi obalsio: kas kuopigiausiais javų grū visiškų nepriklausomybę pra- Delgrass. Jis išėjo iš AutAdvertlsinc in “DRAUGAS- biuge best reenlts,
“ Daugiau duoti, mažiau im dais. Pavergti valstiečiai so monės atžvilgiu. Vadinasi, tu- torgo bendrovės ir šiandie
gui privalo rūpėti.
AdrertMlng ratas on epplloatlon.
ti”.
vietų valdžiai pusdykiai dir ri įvykti žadėto “rojaus” išduoda
pasauliui
piktus
‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc
DAR APIE A. A. PREL. BRAŽĮ
Kada kai-kurioms šalims ba. Dideliais sau nuostoliais'pra(Į2įa
Maskvos valdžios žygius ir
pavyksta savo gaminius (pre- visur javus verčia. Tuo būdu Persilaužimas iškilo vyki- darbus.
Komp. d. Naujalis apie a, a. garsųjį mūsųįkių) perviršį išsiųsti į užsie- nuo žmonių net duona atima nant programų, kadangi nėra
Tuos Ir visus kitus faktus
tautoje muzikų a. a. prelatų Teodorų Brazį nius, tuo būdu jos kokį laikų ma.
tokio pavykimo, kaip bolševi sovietų valdžia slepia. Pa
jaučias laimėjusios. Gi tas Sovietų valdžia taip elgda- kų svajota. Miestuose darbi
taip rašo:
EINAME PIRMYN.
prekes nupirkusios šalys grei-Įmos ieško ne sau gerovės, bet ninkai tylėdami sunkiai dirba saulis nežino, kas šiandie iš“Ilgus metus muzikos darbų dirbant ku
tai patenka į blogų padėtį, kitoms valstybėms pragaiš- ir skursta. Žymias savo už tikrųjų veiki? i Rusijoj. Pa
Pasiskaičius vakar šioje vietoje įdėtas nigo Teodoro nemažai ir parašyta. Jis yra Tai dėlto, kad tas pigiau įgy ties. Ji nori kitų šalių ūkinin darbių dalis turi atiduoti val sauliui nežinomi nei cr./oimnL. D. S. (Lietuvių Darbininkų Sąjungos) peu autorius pirmosios lietuvių kalba “Muzikos tas prekes žmonės perka, gi kus padaryti neturtėliais, kad džiai, kuri reikalinga didelių kų reiškiami nepasitenkini
kioliktojo seimo priimtųsias rezoliucijas, gra Teorijos”. Jo yra parašyta “Harmonija”, pirkdami mažina darbus nuo jie galėtų sukilti prieš savo t įgladų programai vykinti. Di mai, .nei valstiečių sukilmai.
žus įspūdis susidaro. Jos parodo, kaip rim “Muzikos Mokykla”, “Choralo Mokykla”, savose dirbtuvėse. Štai ir ne valdžias. Žinoma, tada komu- jžiuma jų neturi kur tinka- Tie visi, kurie lanko Rusiją,
“Muzikos Istorija” (dar neišleista).
visados iš ten praneša tik anistams būtų progos išvystyti !maį gyventi.
tai praėjo šios svarbios organizacijos seimas,
darbo priežastis.
pie ge.ųsias bolševikų tvarkos
kiek daug ir gražių nutarimų padaryta, kaip
Kaip kompozitorius kunigas Teodoras pa-į Štai Amerikos J.. Valstybė- propagandų.
j
valstiečiai
griežtai
gyvai atsiliepta į visus pačius svarbiausiuo sižymėjo parašęs kelias chorams mišias, *se 48-ios atskirios valstybės į Tai Maskvos autokratų tik- priešinasi jų ūkių komunisti puses. Visų teisybę atskleidžia
sius mūsų tautos, visuomenės ir darbininkų daug responsorijų, motetų, Te Deum, oferto- veda tarpusavę prekybų. Ir i slas. Bet neilgai jie galės savo niniui. Dažnai jie daro gin tik apleidę Rusiją. Kurie žr.io
nės apleidę Rusiją sovietus
gyvenimo klausimus. Šis seimas įrodė, kaip rijų ir pan.
į mato, kad tuo būdu jų nei vie- 'javais užversti pasaulio rin- kluotus sukilimus. Už tai jų
aukština, tie arba nieko ten
svarbių rolę L. D. S. vaidina mūsų gyvenime,
rnai nėra progos praturtėti. kas.
nemažas
skaičius
kasdien
ir
Bet mūsų plačiajai visuomenei kun. Teo
nematę arba tai daro tiesiog
kiek daug veiklumo ir gyvumo ji rodo, kaip
Akstinas.
Taip yra ir tarptautinėj pre\
žudoma.
“bizciio” atžvilgiais. Štai kad
svarbu jų ir palaikyti ir jų dar labiau pra- doras daugiausia buvo žinomas kaip gabus kyboj. Keliosdeeimts pasaulio
Pati
vykdoma
programa
liaudies dainų harmonizatorius,
Daugelį
ir Amerikos geltonoji spauda
pliesti.
valstybių veda tarptautinę pre BOLŠEVIKAI SLEPIA FAK yra be pasisekimo. Negali
harmonizuotų dainų liaudis pamėgo ir dai
visas laikas šaukia pripažinti
TUS.
kybų. Ir jų kiekvienai nei neMalonaus įspūdžio daro L. D. S. stiprus nuoja.
būt dviejų nuomonių, kad sovietų valdžių tik prekybos
sisapnuoja praturtėti. Atpenč,
ir nuoširdus pasiryžimas koordinuoti visų sa
sovietai nieko gera neatliks atžvilgiais.
Minint
kun.
Teodoro
palikimų
tenka
dar
jos visas laikas tūri budėti, Andai iš Europos gryžo ne tik ligi 1932 tnetų, bet ir
vo veikimų katalikiškos akcijos srityje, su A.
D. C.
L. R. K. Federacija, nes ”... toji akcija sėk pažymėti, kad jo surinktai maždaug 2,000 liau kad nebūtų nuskriahstos, kad kun. E. A Walsli, Jėzuitas, paskiau, kadir dešimtimis me
mingiausiai galima Vesti vištems katalikams dies dainų ir kad ne vienų
■* dainelę jis. ] . lišsau». H ! . • pigiomis prekėmis nebūtų nž-Į Georgetown Universiteto vice- tų. Suprantama, jie tada kal
gojo ateičiai ir tuo padidino mūsų tautos lo verčiainos
(i dtnripubjamos). prezidentas ir Katahkų Arti- tins kapitalistiškas valstybes.
susibūrus į A, L. R. K.jl” Visai vietoje pa
tariama ir kitoms organizacijoms spiestis prie bynų. Asmenys, kuriems dažnai tekdavo kal Kad to apsidrausti, jų kiek-:irtųjų Rytų Gerovės Sąjungos Sakys, kad jos statė įvairių
Federacijos, nes vienybėje yra galybė. Be vie bėtis su velioniu, puikiai žino, kokio patrioto viena nuolat didina muitus. Į prezidentas. Europoje būda- kliūčių vesti reikalingus dar VYTAUTO KOMITETO SKY
nybės mes čia negalėsime išlaikyti nei tauty esame nustoję. Nebuvo tos dienos, kad velio Didinant ir keičiant muitus mas jis aplankė įvairius mies- bus ir siekti “rojaus”.
RIŲ ŽINIAI.
nis
nepaminėtų
jo
taip
karštai
mylimo
Vil

viena
—
kita
valstybė
gali
šįtus,
kur
vedamas
visokis
tarpbės nei tikėjimo. Del to, kiekvienas pilnai su
Pati komunistų partija tuVytauto Sukaktuvių Rengi
sipratęs lietuvis katalikas džiaugsis perskai-j niaus — ilgėjosi jo nepaprastai; ten, kur pra tų laimėti. Bet tas yra trum- J tautinis aktivumas.
pam
laikui.
Kitos
valstybės
’
Kun.
Walsb
apie
Rusiją
sa-Į
n
_
sunkiuosius
laikus.
Daugy
mo Komiteto skyriams pranetęs L. D. š. seimo rezoliucijas tuo begalo, leido jis geriausius savo darbuotės laikus, ža
dėjo
jis
dar
grįžti,
bet,
pablogėjus
jo
sveika'
greitai
tai
visa
pastebi
ir
tuoko,
kad
sovietą
valdžia
eina
be
i
z
.
v
mi
ū,)U
sios
partijos
n
*-i
šame kad tuojau paruoštų
svarbiu ir begalo reikalingu mums vienybės
tai, atsiminus Vilnių atsidusdavo ir užsisvajo-į jaus pataiso savo muitų tari- sunkiuoju persilaužimu. Pati
tarnavusių užsieniuose, is- Į draugijų, kuopų ir kiiubų, da
klausimu.
(Javo apie beartus Vilnijos dirvonus ir lau- fas.
komunistų partija pergyvena ėj° ne tik iš partijos, bet lyvaujančių Vytauto sukaktu
Jaunimas yra mūsų viltis. Tų gerai su kiantį ten darbų.
į Del prekių perviršio šian-' sunkiuosius laikus. Tikybiniai šaukiami gryžti Rusijon ne- vių apvaikščiojime, spalio 23
prato L. D. S. Seimo dalyviai. Už tat jie ra
XT ,
- . .
.
. , die visas pasaulis kenčia. Nė-'persekiojimai
nenutraukti. klauso. Kada jie iš svetur at* d., sąrašų. Visų draugijų, ku
gina atgaivinti lietuvių katalikų moksleivių
Nebuyo lemta jam tų savo norų ivyk-!ra kut
pagamintų prekhj> i Persekiojamus pati valdžia šaukiami, jie žino, kas juos
rios sukaktuvėse dalyvauja, va
organizacijų, “kad tuo būdu duoti galimumo dyti. Taip Aukščiausia nusprendė ir paėmė!
.tad visur gyvuoja didelis ne j veda netiesioginiai. Naudoja- ten laukia — kulipka į kaktų. rdai bus įrašyti į istorinę probesimokinančiai jaunuomenei subręsti ir su- pas save išvargusių kristdinės doros sielų, darbas. Prekes kitur išvežti si bedievių organizacija, kuŠtai New Yorko mieste bol- gramo knygų, kuri yra spausdi
tvirtėti katalikiškoj ir tautiškoj dvasioj.”j
O mūsų atminty tegul palieka ilgam kn- reiškla atsikratyti nedarbo ir r’4 sovietai palaiko gina ir sta gevikų išlaikomos Aiptorg Tra
narna ir kurion taipgi renka
Beimas taipgi nepamiršo tėvus paraginti, kad i 'rtigo Teodoro, jautrios sielos žmogaus, pavyz tuo pačiu laiku kitur dar dau- to i valstybės priešakį.
Įding bendrovės vice-preziden- ma skelbimai.
leistų savo vaikams prisidėti prie Lietuvos dingo kunigo it užtarytojo nuskriaustųjų švie giau padidinti nedarbu.
Sovietų valdžiai persilauži-į tas buvo šaukiamas gryžti
Vytaute Komiteto valdyba.
sus vaizdas ir teneišdildo jo laikas.”
Vyčių organizacijos ir prie sodalięijų.
Kad nedarbo atsikratyti, mas, tai penkerių metų šalies Maskvon. Matyt, įtartas neišMūsų darbninkn organizacijai, matomai,
yra tik viena priemonė. Kiek- supramoninimo programa, ši tikimybėje. Bet jis atsisakė
gyvai rūpi Vytauto Didžiojo 500 metų sukak
Tautų Sąjungoj Latvija ir Estija bendra viena valstybė turi gaminti programa turi baigtis 1932 gryžti. Tada komunistų teis- Remkite tuos biznierius ii
tuvių iškilmingas paminėjimas, Vilniaus at darbiavo. Ar nebūtą geriau, jei ir Lietuva į tų visko tik tiek, kiek gali pas metais ir tais pačiais metais mas Maskvoje jį pasmerkė profesionalus, kurie
garsivadavimo ir kiti svarbus tautos reikalai. Ir bendradarbiavimų su laiku galėtų įeiti!
save namie sunaudoti. Išveši bolŠ^zistinė Rusija turi įgyti įnirti. Tai vice-prezidentas naši dienraštyje“Drauge.”
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LIETUVA. Atrodo lyg man būtum
nepriklausomybės.) Kirminas nesutikimo,
KIPŠAS. Mes veiksime ir tarpo ta dingiausi Valdovė... Kokia tai panelė, lyg
pažįstama.
bedievybės ir girtuokliavimo tarpe tavųjų vo kaimynų. Aš išeinu, bet, man išėjus, pažįstama, bet negaliu atsiminti, nori
POLĖ. (Linksmai.) Nesistebiu, nesis
vaikų nuo Šios dienos jau pradės veikti. turėsi viešnių. (Grūmodamas Lietuvai iš- su jumis pasimatyti.
LIETUVA. Kaip atrodo? Suaugus ar tebiu, nes seni jau laikai, kaip mudvi perLIETUVA. Dievas yra galingesnis iena.)
Vaizdai Trijų Atidengimų.
jaunutė?
siskireva. Ir tu ir aš ilgus laikus vergavonei tavo Liuciperis... Nors tu ir gudrus,
Scena 6.
IEVUTE. Gal kiek už jus vyresnė. va. Per tų laikų daug kas atsimainė. Ir tu
bet visvien da esi kvailas.
LIETUVA. (Valandėlę vaikščioda
Parašė SEIRIJŲ JUOKAS
ir aš tapome laisvos, ir tu ir aš jaunutės.
ma mušto.) Be abejo, daug privargsta Taigi jaunutė.
KIPŠAS. Aš kailasf...
LIETUVA. Taip, taip... Jus nutarčt
Tu Lietuva, o aš Lenkija. Mudvi nuo amLIETUVA. Paprašykie, te ateina.
kūdikis kol išauga. Daug privargsta ir
(Tęsinys).
užduoti Irtam smūgį platinant tarpe vaikų
IEVUTĖ. (Lenkiasi ir išeidama.) šių sesutės.
naujai užgimusi tauta. Įvairių esama li
Scena V.
mano nesutikimus, bedievybę
ir girtuo
LIETUVA. Taip, taip mudvi verga
gų, kurios veda kūdikius į kapus. Įvai Tuoj ji ateis.
LIETUVA. Viskas šiandien man at
Scena
8.
klystę, taigi vaikai mano stengsis
tuos
vome.
rių yra tautose ligų, kurios joms įvai
bodo lyg sapnas. (Mąsto valandėlę.) Aš
jūsų užmanymus niekais paversti.
POLĖ. Ir. mudvi atgavome bočių sa
LIETUVA. Kas-gi ji būtų ir su ko
rias nelaimes ir net mirtį gamina. Kūdi
jr mano tauta tapo prilyginta prie ųžuovo palikimus.
tai eina,
tai puola; kiu čion reikalu ateina? Turbūt, apie jų
KIPŠAS. Taip, taip, bet iškur jie kis, beaugant
», kurio išsivystymui reikia 130 metų.
LIETUVA. Atgavome, bet aš vos
gaus tiek jėgos, kad tiems mūsų už tai džiaugia^ tai verkia. Panašiai gali man kipšas pranešė. Reiškia, kų tai ben
’(Mų«t<O.) «
būti ir su mūsų tauta. Motinos ar šei dra turi su juo. Pamatysime. (Įeina tau mažytę dalelę.
manymams priešintis.
Scena 5.
POLtfk Taigi, taigi, ir aš neužganė
mininkės užduotis
prašalinti iš šir tiškais rūbais pasipuošusi lenkutė —
LIETUVA. Kam manęs klausi f
KIPŠAS. Lietuva... Nemųatykie net
dinta ir man daug daugiau privalėtų
KIPŠAS. Žinok, kad Liuciperis ga- dies vaiko blogus palinkimus, Tos pačios Lenkiju — Polė.)
Apie tai. Tu taip ilgai negyvensi. Visas
prikluusyti.
Scena 9.
Rtagaras bus pasiųstas ant žemės, kad •lingesųis nei dangaus Valdovas, o meilė priedermės yra tautos auklėtojų ir Lietu
LIETUVA. Privalėtum ir už tai būti
POLĖ. (Linksniai bėgdama prie Lie- f
prie degtinės juose didesnė nei meilė prie vos. Nuo gero auklėjimo, priklauso žmo
tdoe visus planus dangaus Valdovo pa
gaus ir tautos ateitis. (Įeina tarnaitė tuvos puola jos glėbin ir jų daug, daug Dievui dėkinga, taip kaip ir aš, nors
ti. Liuciperio paliepimas' jau iš Tėvynės...
kartų bučiuoja.)
nesulyginamai mažiau už tave gavau.
LIETUVA. (Smarkiai ir tuščiui.) Ievutė.)
tartas. Veikti pradėsime kol tui dar. silpLIETUVA. (Šaltai į jų žiuri.)
Scena 7. , . , •
mtė. Tu da vos dvylikos meti* (Metų Šalin, begėdi L. Tu žemini Dievų ir tauPOLĖ.. Ar-gi manęs nepažįsti?
(Bus daugiau)
IEVUTE. (Linkterėja Lietuvai.) Šir
...
iČius derinamas su atgavimu Lietuvos l«l.
ttelna kaadlen. Uakyrua Mkmadlanlu
PRENUMEKATOs KAINA: Metama —
Pft*
Metų — 66.60, Trims Minėdama — 66.60. TMaaa
lui — 76o. Europoje — Metams 67.00. Pusei Me— 64-00, Kopija .660.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nasrų*
Jei neprašoma tai padaryti Ir neprisiundlama tam
oi palto lenkių.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:11 ral

PRANEŠIMAI.

t

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

jopų rūšių mokesčiai — tak
sai: tiesioginiai ir netiesiogi
niai. Čia ir-gį reikia žinojimo,
(Pasakyta per radio pereito kad atskirus tiesioginius mopirmadienio vakarų, iš WHPC kesčius nuo netiesioginių. Viestoties “Draugo” ir Peoples nas taksų kolektorius tat ir
Furniture Co. — Lietuvių Va-' paklausė mokėtojo pasakyti
landoje.)
; netiesioginio mokesčio pavyz
dį.
Pagodoti būkit mano balso
— Mokestis už šunų laiky
klausytojai, su jūsų atsaky
mų, — pasakė mokėtojas.
mu — pašenavotas buk ir
— Del ko jis netiesioginis ?
prof. Kampininke!
— vėl paklausė kolektorius.
f” Šiandie eina vožni mano — Del to, kad ne patys Su
paskaita apie didelį pasauly
neš mokestį moka, bet jų šei
dalykų, būtent apie žinojimų.
mininkai.
Taigi, kas yra žinojimas?
Klausimas, rodos, minkštesnis
Vienas mano neprietelius
už riešuto kevalų, o vienok
visur norėjo pasirodyti dau
sunku jis sutrėškinti. Žinoji
giau už kitus žinųs. Jis gau
mas, tai yra ne kas kitas,
dė kiekvienų nesuprantamų
kaip tik žinojimas, be kurio
jam žodį ir dėmėjosi. Per
nei vienas nežinotų net kaip
vienų mano paskaitų jis įsi
reikia bulvė nulupti. Kad tai
dėmėjo tris žodžius: subjektas,
įrodžius, duosiu keletu prikloobjektas ir idėjos. Paprašytas
dy.
\
draugas jam paaiškino, kad
‘Anatomija yra mokslas apie
— subjektas yra kiekvienas
žmogaus ir kitų gyvų daik
žmogus, objektu galima pavai
tų kūnus. Vienas universiteto
dinti kiekvienų daiktų, o idė
profesorius norėdamas suži
jos yra visa kas tik gaivoje
noti, kiek jo studentai žino,
atsiranda. Pasitaikė, kad tam
paklausė pirmamečio medici
žinovui prireikė šukų galvai
nos studento, kas tai yra ske
šukuoti. Nuėjęs krautuvėn
letas ?
jis sako pardavėjui:
— Skeletas... skeletas... tai
— Subjekte, duok man ob
yra nuogas žmogus be mėsos,
jektų. • Galvoj turiu idėjų ir
— atsakė studentas!
reikia jas iššukuoti.
PROF. KAMPININKO PAS
KAITA.

Šiais čėsais visur yra dve-

(Bus daugiau)

DUJOS BUSIMUOSE KARUOSE
(Pradžia No. 229).
ta tik todėl) kad jos suardo
»
ą
V.X
.S- <•i* •«
Į? '
• Nuodin gųjų dujų veikimas kraujo sistemų.
pirmiausia pasireiškia galvos
Troškinamosios dujos vei
skaudėjimu, po to drugys ima kia žmogaus kvėpavimų. Pirkrėsti, kvėpavimas darosi tru- Į miausia žmogus jaučia krūtimpas, pulsas pradeda smar-1 nėję didelį slėgimų, jam prakiai plakti, žmogus nustoja sų-1 deda neužtekti kvapo, jis ima
monės ir amžinai užmiega. J blaškytis, draskyti rūbus ir
Šios dujos veikia tik žmogaus nusilpęs krinta. Temperatūra
kraujų, ir tie reiškiniai įvyks- pakyla per 40 laipsnių, ir žmo
gus mirties agonijoje užtrokšSTATEMENT OF THE OffSERSHIP, MANAGEMENT, CIRCULATION, ETC., KEQVIRED
BY THE ACT OF CONUKESS OF AL'GVST
24th, 1012.
Of Draugas—Llthuantan DalLv Frlend pudllahed Daily exiect Sundarn at Chlcago. Illi

nois for October 1, 1930 State of Illi
nois, County of Cook.
Beforo me, a Notary Puoilc m and for ths
State and county aforesaid. personaily ip-

peared

who

Matulaitis,

C.

havlng been dūly *wom ot-/or<T/ng to law,
aeposes and says that he Is the manager

of the Draugas Publ. Co. and vhat
the following is, to the best of his
knowle<lge and belief, a truo statement of
the ownershlp. management, clrculation,
•te., of the aforesaid publlcatlon for the
date ohown in the abovo caption, requ(red
by th Act of August 24. 1912, embodled in
section 44 3. Postai Laws and Kegulations.
prlnted on the reverso of thia forui, to wlt:
1. That the nAines and addresses of the
publlsher, edltor, nianaglng edltor. and busineis managers are:
Publlsher: Draugas Publishlng Co., 2334
i>8, Oalcley Avė., Chlcago. III.

V

Editor Mr. 1.. šimutis,
Rock\vell St., Chlcugo, Ilf.

6958

So.

Managing Edltor: None.

Business

Manager:

C.

Matulaitis

2384 8outh Oakley Avenue, /Chlcago, III.
2. That the owuers are: Draugas Publ.
Co.,
i. e.: Rev. H. Vaičiūnas,
1615
80. 50 Avė, Cicero, III., Marian FAthers,
2330 R. Oakley Avė., Chlcago, 111.
Many
others.
f. That the known bondholrters. mort*
gagees, and other security holders ownlng
or holdlng 1 per coiit or more of totai
amount of honds, rnortyages. or other secur
ities are: Marian Falhers.
4. That the t»o pnragrnplis next aliov e
glvlng the narnės of the ovrners, stockbolders. and security holders, If any contaln
not only the lįst of stockholdera and securIty hOKters as thny appear upon the books
of the company l»ut also. In rases where th*
stnckhohler or security hohler appsars upon
the books of the company ns trustee or In
any other fhluclary rdatlon. tlie name of the
person or Corporation for whon» ’iicb t-nsfe*
Is actlng. Is glven; also that the sald twc
paragraphs contaln statements emhraclng
afflant’s full knowledge and belief as to ths
clrcumst aihcs nnn coinlmoun timlei vehicn
stockholders and security holders who do
not sppear upon tho books of the compan)
•4 trustee*. hobi stock and seru rities In s
capaclty other than that of a Bona flde
ownsr: and thts affiant lias no rsason to
belleve that any othei person, assocladon
or Corporation ha* any Interese dtrect or InGlrect In ths sald stock bomls or othei
jecutlC.es than as so stated by hlm.
5. That ths aversge number of coplss of

cach issue of this publlcatlon sol d or
distrtbuted, through m a fa or ortherwtse, to paid aubscrlbers durln# tho
six months precedingr the date above
is 16,000.
C. Mtt'-ilAJtis, Bualncsa Manager
Imiri »o and

!»•*•»• d»e<| hefore m»

day of S«pt. -1980.
Noiary
Hrlm

ly CommlBsion
34.

♦!•.#

Public
Ma<'ld<*wlcli.

explrns June

28,

I

DRAUGAS

Trečiadienis, Spalio 1 d., 1930
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Ašarojančiųjų dujų veiki
mas pradžioje pasireiškia di
deliu graužimu akyse, po to
pradeda tekėti ašaros ir žmo
gus nustoja regėjęs.
Čiaudomosios dujos pasirei
škia nepaprastu čiaudėjimu,
paskui palaipsniui seka gal
vos skaudėjimas, kosėjimas,
iš burnos pradeda tekėti krau
jas, ir širdis nustoja veikusi.
Kurtinančios dujos žmogų
padaro kurčių. Tomis dujomis
užnuodytas žmogus nustoja
pusiausvyros ir atrodo gero
kai įkaušęs.
Be šių jau paminėtų dujų

Apart to, kų čia pasakiau, Asmuo, sulig dabartinės brangina savo sveikatų, ran
yra dar universalinės dujos, I
prie to dar reikia pridurti net mados, įsigijęs automobilių, da užtektinai progų toli, toli
kurios veikia visų žmogaus osu pabriežimu štai kas: daug stengiasi gerokai jo mašineri pažengti linkui taip pageidau
rganizmų ir visų raus apsupa
žmonių serga ytin rimtomis jų išstudijuoti, kati mokėjus jamo visiems siekinio. Tai ga
nčių gamtų. Iš universalinių
dujų labiau charakteringos y- Pirmadienio vakare, mūsų ligomis, kurios bent iš pra kaip su juo tinkamiau apseiti, lima atsiekti skaitant laik
straipsnius apie
džios nepasireiškia jokiais nes labai gerai žino, jog dėl raščiuose
ra luizitas ir ipritas. Apie luiradio koncerte, dr. S. Biežis ženklais, ty. asmuo gali sirgti nežinystės tas automobilius sveikatų, lankant prelekcijas
zito dujas labai mažai tėra ži
apie sveikatų tokių kalbų pa tūlų šių kroniškų ligų ir apie greitai ir gana dažnai ims bei studijuojant knygas, ku
nių, nes kaip pats išradėjas,
sakė :
tai netik nieko nejausti, bet gesti ir gulų gale tik trum- rių jau šiais laikais nebe
amerikiečių kap. Luizo, o taip
“Jokis žinojimas savaimei ir visai nieko nežinot. Kadan-'pai tegalės tarnauti. Savo trūksta”.
pat ir vyriausybė laiko tai di
neateina. Jį turi kiekvienas gi žmogus nieko blogo savyje mekanizmų — ty. kūno sudėdžiausioj paslapty. Tėra tik
sau įsigyti. Jeigu žmonės daž nejaučia, dar tas nereiškia, tį kiekvienas turėtų tuo lažinoma, kad tų dujų veikimas
nai praleidžia liuoslaikį visai kad jis yra pilnai sveikas. Ši- biau pažinti nors dalinai. Nieesųs baisus ir jos gana ilgų
menkos vertės reikalams, tai tų galima gana pasekmingai ko nežinodamas apie save žmo
laikų galinčios ore išsilaikyti.
Moteries gyvenime yra trys
Jos veikia visų žmogaus or kodėl gi neprivalėtų kiekvie patirti tik pilnu išegzaminavi- gus negali tikėtis geros ir ilIšbandymo laikai: kuomet
mergaitė bręsta J merginą,
ganizmų, gyvulius, gamtų ii nas bent dalį toTaiko pašvęsti mu viso kūno, ir patikrinti e- gos sveikatos, nes jis neturi
pirmas gimdymas Ir vidur
sveikatos
tikslams,
kas
atneš

1.1. Veikimas esųs labai stai
samų sveikatos padėtį. Todėl galimybės spręsti kas gera, o
amžis. Tada I.ydia E. Pinknamis Vegetable Compound
gus, pav., pakanka poros la tų labai daug naudos. Juk šiuomi rimtai raginu jus vi- kas bloga jo sveikatai,
gelbsti atgauti sveikatą Ir
kiekvienas
privalėtų
gerokai
gajumą.
ą
šų luizito, užpilt ant didelės
sus, kad bent sykį į metus 1 Kiekvienas nori būti visaapie
save
žinoti,
yra
būtina
žiurkės, ir šioji per keletu se
1 nueitumėte pas savo gydytojų dos sveiku ’ir ilgai gyventi;
I \ I»1 \ I. PI\KHAM'S
susipažinti
su
įvairiais
savo
\
I
GI I ABI I COMl’Ol \ 1)
kundžių pastimpa. Žemė, apra
.
. i ir pasiduotumėt pilnam išeg- tai prigimties padaras. Šitosota luizitu, pačių chemikų žo ūno organais, aip jie vei ^minavimui dėl patikrinimo kios idealės padėties pasiekti
džiais, per 7 metus neduoda kia, kas jiems kenksminga, o savo sveikatos stovio, kas ne gali būti nekiekvienam lemta
nti derliaus. Tomis dujomis kas ne. Taipgi kiekvienam vienam suteiks galimybių pra tačiaus visi tie, kurie turi pa
duotas “mirties rasos” var reikia nors paviršutinai susi tęsti amžių, ilgiau gyventi.
kankamai pasirjžimo bei stippažinti su 'dažniau pasireiš
das pilnai atitinka.
Tikslus susipažinimas su sa- ros valios ir kurie ištikrųjų Į
Ipritų pirmų kartų pavar kiančiomis ligomis, kad būtų vimi, nuolatinis saugojimas
tojo pasauliniame kare vokie žinoma kaip jųjų išvengti ar savo sveikatos su kasmetiniu
Buy gloves with who*
čiai Prancūzijoje ties Ipru; ba kad ir susirgus, kaip už- įjos patikrinimu pas savo gy
nuo tos. vietos ir duotas var- bėgti kelių, kad nedavus pro- ;dytoją suteiks
kiekvienom
it savęs
Nereik mokėti 50c. už
dąs ipritas. Ipritas visai tei gos perdaug pakenkti sveika džiuginančias pasekmes for
dantų mostį. Listerine To- 4
sėtai gavo baisaus ir klastin tai.
oth Pašte gaunama po 25c.
moje retesnių susirgimų, ma
Tėmyk, kaip gerai ji vei i
go dujų karaliaus vardų. Ip
žiau skausmų, mažiau liūde
kia. Ją vartotajdamas per
metus sutaupai $3.00.
rito klastingumas pasireiškia dujas niekas neatsilaikys ir sių ir geroko prailginimo žmo
tuo, kad jis yra bespalvis ir visi turės nuo jų žūti. Tačiau gaus gyvenamo amžiaus.
LISTERINE
beveik! negalima jo užuosti o- margame mūsų pasaulyje vis Žmogaus gyvenime
visų
TOOTH PAŠTE
re. Oro užnuodymas ipritu pa kas vyksta kitaip. “Kiekvie svarbiausias faktorius yra jo
Daktaro Receptas
sireiškia tik labai silpnu čes nas veiksmas, turi ataveiks- sveikatos padėtis. Užtai nevel25e
Gelbsti Viduriams
nako kvapu, prie kurio žmo mų - pasakė garsusis ma- Įįni sakoma> ir pihlai teisingai)
Pripratink vidurius veikti retaip, kaxl išeitum lauk tuo
gus tuojau pripranta. Jau mi tematikas Niutonas. Taip iš j|kad sveikata tai brangiausias g-ulerial
pat laiku kasdien kad tą attiktum
rtinai ipritu užnuodytas žmo tikrųjų ir yra. Tas pats che turtas. Tačiaus retas kuris, pilnai be užlaikymo liekaną. Syrup Pepsin — daktaro receptas
gus jaučiasi esųs tyrame ore. mijos mokslas, išradęs jau ypač dar būdamas jaunas bei — pagelbės jums tą atlikti. Kai
tą vaistą Iš laksatyviškų žolių,
Iprito veikimas žmoguje pra minėtas dujas, išrado būdus stiprus, pajėgia savo sveikatų imi
tyro pepsino ir kitų naudingų prideda reikštis tik kelioms va ir apsisaugoti nuo jų. Ir tos tinkamai Įvertinti ir pridera dečkų, jus gelbstate viduriams
The Laxative
at lkti savo pareigas.
.
landoms, o kartais net ir ke visos baisios dujos pasidaro mai ja rūpintis. Iš to dažnai
Dr. Caldwell’s
Syrup
Pepsin
lioms dienoms praslinkus, ir jau nebe taip baisios, tik rei
protinga imti, kaip tik jauti
Mėgsta jį visi
seka daugel išvengiamų su yra
galvos
skaudėjimą,
koktumą,
dažnai žmonės jau būdami už kia žinoti priemones ir tinka
skonį,
blogą kvapą, kas
sirgimų, neretai visiško svei blogą
Skanus kramtimni
rodo, kad jūsų viduriuose aptmai sutikti jų antpuolį. Pati
nuodyti
visai
nejaučia,
kad
už
.I katos praradųnd, kas veik vi- čiai randasj surūgusių nuodingų
keletos valandų' prasidės bai tinkamiausia priemonė tai kau
' ' mint, taip kaip gama.
atmatų.
suomet
baigiasi
ankstyva
žmo>
sios troškinančios kančios ir kė—respiratorius. Laiku užsi
Dr. Caldwell
studijavo vidu
gaus amžiuje mirčia.
rių ligas .per 47 metų. Jo vaists
tik mirtis iš jų išvaduos. Ip- dėta kaukė visada išgelbės
veikia pilnai.
Jis negali
Kadangi sveikata yra bran- j visada
kenkti. Jis tik valo ir šviežina vi
ritas yra sunkesnis už orų, to žmogų, nuo tikros mirties. Togesnė už visokį turtų, tai jų są virškinimo kanalą. Persidirdėl juo su lėktuvu bombų pa kių kaukę užsidėjęs žmogus,
busieYn viduriam jis suteikia tal
ką.
gali
dirbti
tirštuose
duju
™
u0
”
et
P
ir
galba lengvai galima užnuody
Dr. Caldwell’s Syrup Pepti bet kurių apylinkę. Ipritas ksniuose. Plačioms gyventojų 1 mon eilėn, atsargiausiai pri sinImk
šiandie ir pamatysi kaip ge
veikia ne tik gyvųjų gamtų masėms nuo dujų apsaugoti y- žiūrėti, kad kuoilgiausiai tar- j rai rytoj pajusi. Jausis gerai ir
vėliau. Duok jo ir vaikams, kai
ra daromi tam tikri požemi nautų. Gi praktiškame gyve-1 jie sargaliuos ar karščiuos. Jiems
bet ir metalus.
patiks skonis! Aptiekose buteliuo
Visi metalai nuo šitų dujų niai urvai su eile durų, apkab nime dauguma žmonių kaip se,
gatavas vartoti.
pradeda labai greit rūdyti, tų tam tikra medžiaga, kuri tik priešingai elgiasi, tuomi
Da. W. B. C
*
taip kad per gana trumpų lai nepraleidžia dujų. Iš šitų be darydami sau neišpasakytos
skriaudos,
kurių
tik
labai
re

kų sustoja veikusios mašinos, ndrų bruožų seka, kad dujų
SYRUP PEPSIN
telefonai ir t.t. Žodžiu viskas karas, jei tik tinkamai bus] tuose atsitikimuose tegalima I A Doctor's Family Laxative
pasiruošta, neduos tų baisių į ^damyti
apsigaubia mirties šydu.
Jos Nieks
Aptarus visų dujų savybes padarinių’ kurių norėjo išrar>
“K.” iš “R.”
ir veikimų, rodosi, kad prieš dėjai. '

DR. S. BIEŽIO KALBA
PER RADIO.
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KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis

J ras palengvinimo Gold Medai Haarlem Oil Cap-

sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa
darė maloniomis irfl^SB
■ bandyk šiandie. Tri
lengvai vartojamo-B1111 I M 8 iv dydžių vaistinėmis. Greitai praša-"™“
sc ^5c, 75c ir $1.50
lins skausmą. Po antspaudaBkB SB ■ ■ ■ 88
jūsų sveikatą apsaugos. Iš-IV

Tt

TL
RBjB ».
CFhaarlbmoil^C

Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite
“Gold Medai” vardo kiekvienoje dė
žutėje.

TUBBY
OfAE OM ALOMG To
THE CAMOV STORE TOBfcV.
bAV UMCLE GAVĘ ME
AhJOTHER. ANCKEV

Daktaras

WISStG.

Kapitonas

Paaaullnlama kara

Specialistas ii

IT S A 6OOD JOKE
KV
UAJCLE, HEimMKS 1 DON'T
KN0W MOMEV AM* \NUEM HE
GIVES ME. SOtfE HE HOLDS
OVT A MtCKEL AM’ A OlME

Am'

asks me uimcrt ome
t’b RATMEfc HAVE «- I

ALVUAVS "TAKE THE MICHEt

Ar žinot, kodėl jos nieks

nenori ?

WHY Vou BlG
DUMBBELL!
DOM'TCHA KMOW A
ts T\MICE. AS
MUCH AS A mCKBL?

Ji pati to nežino.

Jos kvapas nemalonus. O

to visi
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
KEŽICR1NT KAIP CŽSIEENftJ U Si108 Ir NEIŠGYDOMOS JOS
YRA. Spėriaiiškal gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, uiauodijlmą kraujo, odes, ligas, žaisdaa, reumatlsmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paelaptingas Ilgas. Jeigu kiti negalėjo Jus išgydyti, ateikite čia Ir
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VAGANDO8: nuo 16 ryto iki > ▼. ▼. Nedėllomls Iki IS d.
*200 West 2d St.
kampas Keeler Ave^
Tel. Crawford 5573

Isn’t Runt the Old Fox.

r

Seno Krajans

Nekviečia

nekenčia.

Išgarga-

liuodaml su Listerine, išva

lysime burną ir užmušime

Ilgų

perus.

Vartok

kas

dien.

LISTERINE

k

Trečiadienis, Spalio 1 d., 1930

mos, vienas III kl. ir 1 deng
PILNAS EGZAMINAS
gijai vadovauja J. Grybaus su sūhum Jonu. Veikėjos įspu
tas vagonais nukrito nuo bė
$5.00 TIKTAI $5.00
kas, visuomenės veikėjas ir dingą prakalba pagerbtuvių
gių. Abiejų traukinių garveparapijos komiteto pirminin vakarienėj kuri buvo surengta i
SPECIALISTAS
Prieškalėdiniame
sezone
Tė

Taigi nenusiminkit, bet eikit pa*
i
žiai
smarkiai
apdaužyti.
Po
kas.
Draugijos
susirinkimai
rugsėjo
21
d.
padarė
visiems
apie viešosios labdarių rinklia
vai Marijonai yra apsiėmę susidūrimo nelaimės vietoj tikrų specialistų, ne pas kokį nepatyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
os
paveikslo patalpinimų laikomi kas pirmų sekmadieni įspūdžio. Didelis būrelis žmo
laikyti Misijas šiose parapi buvo rasti trys sužeisti darbi fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
“Drauge”. “Draugas” už pa kiekvieno mėnesio, 1 vai. po nių atsilankė į tų “surprise”
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
jose:
Radio Stotis AJ J.
ninkui, kurie tapo nuvežti į po pilno ltegsamlnavimo. Jus sutau
parapijos mokyklos vakarėlį.
veikslo įdėjimų nieko neėmė, pietų,
pysit laikų Ir pinigus. Daugelis kitų
HStj
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
X Rugsėjo 21 d. Labdarių,
reikėjo užmokėti už kli- kambary. Visi kviečiami pri
Vakarėly kalbėjo žinomas Spalių m. 13 d. — Spalių 26 ligoninę.
to, kad Jie neturi reikalingo patyri
d., Prackville, Pa.
R.-s.
3 kuopa laikė mėnesinį susi(cut) padarymų- Tad JLab-' sirašyti prie šv. Antano dr biznierius p. Metrikis, adv.
mo, euradymul žmogau*
kenksmin
Spalių m. 27 d. — Lapkr. 9
gumų.
rinkimų, parapijos mokyklos j jarįų 3 kuopa nutarė išreikš- jos.
Balanda ir kiti. Vakaro vedėMano
Radle — Bcope — Raggt.
kambary. Susirinkimas bųvo'ti kuoširdingiausių padėkų
------------------jum buvo p. Metrikis. P. Švil- d., Mount Carinei, Pa.
X-Ray Roentgeno
Aparatas Ir vi
Lapkričio m. 10 d. — Lapkr.
siškas bakterlologlškas
egzaminavi
skaitlingas.
“‘Draugui” ir pasižada reika-i ROSELAND, ILL.
pauskienė yra pirm. Moterų
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
23 d., Shenandoah, Pa.
ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu
Išduot raportas iš Įsiūlą le ateiti į pagelu.
Sųjungos kuopos ir viena žy- į
jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
I
lapkričio
m.
24
d.
—
Lapkr.
vumas sugryš jums taip kaip buvo
rių išvažiavimo į savąjį ūkį,1 praeittun susirinkime labda!
mesniųjų veikėjų šioj koloni
Kas dedasi?
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų ekll30
d.,
St.
Clair,
Pa.
31 d. rugpiučio. Pasirodė, kad jįaį išmokėjo neturtingiems1 Šiuo jaiku mūsų kampelis joj. Tikimosi, kad ji, daug
ivio, žarnų, inkstų, odos. kraujo, nerĮvų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
Lapkričio m. 28 d. — Lapkr.
Labdarių 3 kuopa padarė cen- $40 pašalpos. Visi Ciceros lie-1 iay>ui neramus Traška, braš pasidarbavus ateityje mūsų
i uždegimo tarnų, silpnų plaučių arba
, jeigu turit kokių užsisenėjusių, įsitrui pelno $35.25. Pinigai jau 4uviai kviečiami būti Labda ka tartum kokiam riešutyne. | organizacijoms ir draugijoms, 30 d. Pittsburgh, Pa.
• kerėjusių, chroniškų ligų, kari ne
Gruodžio
m.
1
d.
—
Gruod.
priduoti centrui.
pasidavė net gabiam šeimynos gy
rių Sųjungos 3 kp. natriais, j (Jai nevienas stebėsis, kas to-:
toliau taip pat darbuosis.
14 d., Mabanoy, Pa.
dytojui. neatldėlloklt
neatėję P**
Draugė.
Kitas pranešimas buvo tž, x parapįjos bažmo užbai- kio dedas? Tai paslaptis. Tik
UULM.
Gruodžio m. 15 d. — Gruod.
DR. J. E. ZAREMBA
Red. pastaba. Koresponden
įvykusio
augo
pikni<o, ga jau (v.įa pat. yisi pasisku-1 luan, vargais negalais, teko
21 d., So. Chicago, III.
SPECIALISTAS
24 d. rugpiučio. Pasirodė, jdkįt juo pasinaudoti. Bazaras sužinoti, na tai ir visiems pra cijas prašome rašyti tik ant
Inėjlmas Rūmas 1916
Gruodžio
in.
15
d.
—
Gruod.
kad mūsų kuopa gerai pikni-'bus da trečiadienio ir šešta- nešiu.
vienos lakšto pusės. Raštų ra
21 d., Rochester, N. Y.
ke pasidarbavo. Gryno pelno ’dienio vakarais ir nedėlioj
20 W. JACKSON BLVD.
Visų šv. par. komiteto na šytų ant abiejų lakšto pusių,
Pokalėdiniame
žiemos
Mi

Arti State Gatvės
“Draugui” padarė $63 su'prasįdės 2 vai. po pietų, o va- riai, pašėrę savo “juodbėrė redakcija nepriima.
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki
sijų sezone yra numatytos Mi- j
t po pietų. Vakarais nuo 6 iki f
centais.
kare bus užbaigtuvės. Visi at- lius”, važinėja po gerašir
Nedaliomis nuo 10 ryte Iki 1
sijos Brooklyne,
Pittstone,
po pietų
Buvo pranešimas ir iš para- eikit Į bazarų.
džius parapijonus prašydami
Detroite, Elizabetliport, N. J.
pijos bazaro. Mūsų kuopa ir
X Daug biznierių da baza- viso gero, o moterėlės šeimi
ir kitur, bet
maršrutas
čia šauniai darbuojasi.
re nebuvo. Nebuvusius kvie- ninkėles jau virtuvėj triūsia,
ADVOKATAI
nėra
galutinai nustatytas.
(Musų korespondento).
Vienas po kito vyrai ir mote
Pranešimų padarius iš cen čiame atsilankyti. Apie tai pa- į Mat, spalių 5 d. vakare pa
Kas dar norėtų tame sezone rys visoje šalyj viešai skelbia aTelephone Dearborn 0057
RADVILIŠKIS. Kai kurių
tro, paaiškėjo, kad Lalui, cen skelbsime “Drauge”, bazarui rapijinėj svetainėj bus dipie šį paprastų būdų pašalinti ne
pas save Misijas daryti, pra virškinimų,
gesus. koktumų gal
tras nutaręs surengti ateinan pasibaigus.
džiausią vakarienė grįžusiam moksleivių gražiais užsimoji- šome, ilgai nelaukus, pranešti vos skaudėjimus ir tt.
Visai nesenai Mrs. C. H. DroX Mūsų parapijos kunigai iš Lietuvos gerb. kun. J. Pag-Įmais, Radvilišky susiorgani
čiais metais, birželio mėnesio
mums nurodytu adresu.
wn, populerė trijų vaikų motin,',
zavo-šv. Anėlo dr-ja. Gražus
gyv. 1407 E. 88 it. <’I. v. Iand, d14 d. “Lietuvių Dienų” Whi- M. Švarlis ir P. Juškevičius kauskui pagerbti.
A D V O K A T A S
hio, karštai pareiškė:
‘Taga'ioi
Nepažymėtos
dienos
yra
te City. Labai gerai būtų, kad vaikSčioja Ciceroj po namus Mflsų yarg & Rakauskas būrys jaunuolių kartu su jauužtikau tikrų vaistų nuo nvvir-• £60 Ne. La Šalie St. Rm. 1431
Valgau, kas patinka be
visos kolonijos įsidėmėtų ir tų ir, diecezijos įsakymu, surasi ruošia meno jėgas programai. I nuolėmis sudarė pavyzdingų laisvos. Prašytume gerb. kle akinimo.
CHICAGO. ILL.
baimės to seno sunkaus jausmo
Nuo 9:20 iki 5 vai. vak.
bonų,
kurie
norėtų
tose
die

užsikimšimo,
ar
gaivos
skaudėji

'ir
girtinų
draugijų.
dienų nei kokių pramogų ne nėja katalikus.
„ .‘šv. Kazimiero sesutės jau tur.ocal Office: 1500 S. UNION AVĖ.
mu ar nervingumo.
nose
turėti
pas
save
Marijonų
Tel Roosevelt 8710
Draugijai
vadovauja
keli
rengtų, bet visi ruoštus vykti
X Ciceros Kat. Federacijos j r- išlavinusios scenos veikė“Kentėjau
nuo
nevirškinimo
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
p.er
8
metus;
bandžiau
visokius
misijas,
kreiptis
šiuo
adresu:
kad nei
(Išskiriant seredos)
gabūs jaunuoliai ir jaunuolės
į White City. Taip įvykus,; 12 skyrius rengia milžinišką j
vaistus ir gydymus be gerų pa
Marian
Fatliers
2336
So.
Oaksekmių. Bet pirmieji keli tebletai
mks nanlie ned81ios vo. susirinkę į parapijos salę,
daug butų padaryta Labdary vakarą, kuris įvyks 9 d. spaPape’s Diapepsin įtikino mane,
ley
Avė.,
Chicago,
III.
lią. Tai bus paminėjimas Vii- ]kar(, vjsi juk
pan,aty. duotų jaunimui mūsų gerb. ir
kad to tik man ir tereikėjo. Sun
bei naudos.
kus jausmas ir nervingumas po
Tėvai
Marijonai.
brangaus klebono Kasparavi
Taip pat buvo pranešimas niaus netekimo. Vakaras bus L. savo klebon% kį tjk
valgio išnyko. Esu dėkinga dak
tarui, kurs tų vaistų man prira
Šv. Antano parapijos avėtai-1
TSvyoės
čiaus, jaunimas dorai ir link
ADVOKATAS
išė”.
Pape’s Diapepsin visai nekenks
nėję. Jau pakviesti kalbėtojai: girti naujų žinelių.
smai praleidžia laikų, sureng SUSIDŪRĖ TRAUKINIAI.
11 So. La Šalie St., Room 1701
mingas; neišvystys papročio. Par
adv. B. Mastauskas ir iš Lie
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. t-l
dami gražus pasikalbėjimus,
sinešk dėžutę iš aptiekos. Kaip tik
Smalsutis.
Vakarais
negerai, tai tuoj sučiulpk
tuvos atvykę svečiai. Šv. Gri
sporto mankštymus mokyda Rugsėjo mėn. 9 d. Šiaulių pajusi
3241 SO. HALSTED STREET
į saldainį panašų tebletų.
TėTel. Victory 0562
ELZBIETA DIŠIENĖ
galiaus choras, po vadovyste
miesi liaudies dainelių.
geležinkelio stoty ėjęs darbi myk, kad deginimas ar skaudėji
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir
mas pranyksta! Jei nori išbandy
(Po tėvais Sukaitė)
varg. p. A. Mondeikos, išpil
Pėtnyčlos
Girtinas dalykas, kuomet nis traukinys iš Radviliškio, ti prieš perkant, tai rašyk “Pape’s
Mirė rūgs. 29 d., 4:30 vai.
Diapepsin”, VVheeling, W. Va. ir
dys programų, kurioj daly
mūsų jaunimas buriasi į pa dėl klaidingai pervestos ieš- gausi sempelį dykai.
vak. 1930 m., sulaukus 38 me
tų amžiaus,
gimus Panevėžio
vaus
ir
mokyk,
vaikučiai,
tat
vyzdingų draugijų, auklėdami mos, užvažiavo ant manevra
žinutės.
apskr.,
Naujamiesčio
parap.
Papušių kaime. Amerikoj išgy
visi iš anksto kviečiami daly X Rugsėjo 18 d. laivu “Pa save dorybei ir artimo meilei. vusio traukinio. Traukiniams
DlAPEPSiN
veno 20 metų. Paliko didelia
(John Bagdzlunaa Borden)
vauti tame vakare.
kris” grįžo iš Lietuvos įžymi
Bravo, mūsų šv. Anelo drau susidūrus dvi platformos nu
me nuliudime vyrų Petrų, du
sūnūs Albertų 19 metjų ir Leo
ADVOKATAS
X Ciceriečiai yra nutarę veikėja p. A. Švilpauskienė' gai.
verstos į griovį, trys platfor- |Qpick Relief for Stomach Uis
nardų 2 metų, dukterį Elzbie
tą 15 metų, brolį Juozapų, se
dalyvauti D. K. Vytauto 500
105 W. Adams St. Rm. 2117
serį Julijonų, švogerį Karolį Ametų mirties sukaktuvių apdomonius ir gimines, O Lietuvoj
Telephone Randolph 67S7
dvi seseris Adelę ir Pilamonijų
vaikščiojime Chieagoje, 26 d.
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
ir gimines. Kūnas pašarvotas
4200 S. Campbell’ avė.
Telephone Roosevelt 9696
spalių.
Lietuvių
Kareivių
drLadotuvės
Įvyks
pėtnyčioj,
Name: • Iki • ryte Tel. Repub.
spalio 3 d. 8 vai. ryte iš na
ja rengiasi kuošauniausiai ta
mų į Nekalto Prasidėjimo baž
me paminėjime pasirodyti.
nyčių, kur bus gedulingos pa
maldos už velionės sielų, o iš
X Šv. Antano draugija ren
ten bus nulydėta į šv. Kazimie
ro kapines.
gia metinę vakarienę, 26 d.
Visi a. a. Elzbietos Dišlenės
LIETUVIS ADVOKATAS
spalių, parapijos svetainėj.
giminės, draugai ir pažįstai n i
KODĖL REIKIA GARSINTIS
esat nuoširdžiai kviečiami daly
Bus duodama dovanos na
vauti laidotuvėse ir suteikti jai
2221 WMt 22nd Strert
paskutinį patarnavimų ir atsi
riams, kurie per 10 metų ne
sveikinimų.
Arti Leavitt Street
sirgo arba neėmė iš draugijos
Nuliūdę liekame.
Telefonas Canal 2552
Vyras, Vaikai. Krolis,
pašalpos. Sakytoji draugija
Sesuo, fivogerls ir Giminės.
1. Dienraštis "Draugas” pasiekia žymiausius lietuvius, kurie
Laidotuvėse patarnauja grab.
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
labai gražiai gyvuoja. Turi
gali su Tamsta padaryti gerų biznį.
Eudeikis, Tel. Yards 1741.
kare. Sered«mi8 ir Pėtnyčiodaug narių ir turtinga. Drau2. “Draugas“ yra organizuotų lietuvių katalikų organas. Jis

MARUONĮI MISIJOS.

LIETUVIAI AMERIKOJE
BICEM, ILL _

VALGAU TĄ,
KAS MAN PATINKA,”
POPULERĖ MOTERIS
SAKO

LIETUVOJE

A. A. OLIS

A, f A.

MELROSE PARK, ILL

JOHN B. BORDEN

TRYS PRIEŽASTYS

JOHN KUCHINSKAS

“Drauge”

atstovauja katalikiškų mintį Išeivijoje. O kur organizacija — ten
galybė.

A.

Si Dienraštį “Draugų” skaito tūkstančiai šeimyną ne vien Chicogoje, bet visoj Amerikoj ir Europoj.
•

T A.

Jeigu norite greitai išduoti niiomon: namus, kambarius, ga ra
džiu. parduoti lotus, gauti naujų kostiumerlų — garslnkitės “Drau
ge.”

“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avenue

Tel. Roosevelt 7791

LIETUVIS ADVOKATAS

Room 928
Tel. Franklln 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subataa
52

East

107-th

Street

Kampas Mlchlgan Avė.
Tel. Pullman 6959
■ao ■ iki 9 vak. tr Slubatomta
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Moteris, Vaikai, Brolis, Brolienė, Pusseserė,
š vogė ris. Dėde, Pusbrolis ir Giminės.

Laidotūvėtte patarnauja Eudeikis, Tel. Yards 1741.

J. P. WAITCHUS
127 No. Dearborn Street

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 Oną, po tėvais
Tamošiūnaitę, sūnų Feliksų, 12 metų, dukterį lrene,
6 metų, brolį Franciškų, brolienę Liudvikų Pūpelius,
pusseserę K. Šriubienę, švogerį M. Sriubų, dėdę J.
Rishkų, pusbrolį E. Rishkų ir gimines Amerikoje; o
Lietuvoj motinų Salomijų ir du brolius Ignacų ir Šta
nislovų. Buvo narys Jauhų Liet. Taut. Kliubo, Simano Daukanto Kliubo ir Liet. Pil. Kliubo. Kanus pa
šarvotas randasi 4640 So. Sacramcnt® Are.
Tjaidotuvės įvyks seredoj, spalio 1 dienų, 8 vai.
ryte, iš namų į Nekalto Prasidėjimo Fan. Šv, pnr. baž
nyčių, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velio
nio sielų, o iš ten bus nulydėtas į 6v. Kazimiero ka
pines.
Visi a. u. Kazimiero Pupelio gimini's, drungni
ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti inidotuvėso ir suteikti jam paskutinį patarnavimų ir
atsisveikinimų.
Nuliūdę liekame:

mis nuo 9 iki 6.
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Telefonas Yards 1138
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STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIS GRABORIUS

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

DAKTARAI:

ĮSIGYK ATMINČIAI VYTAUTO JUBILIEJINĮ MEDAI4

1

GRABORIAI:
»

C H IC A G O J E

1

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7813

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

Ofiso Tel. Vlctory 3687

J. J. KOWARSKIS
DR. A. G. RAKAUSKAS DR.
Gydytojas ir Chirurgas
Telefonas Grovehill 8261

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2174

DR. J. P. POŠKA

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

BRIDGEPORTO ŽINUTES. D. L. K. VYTAUTO 500 M.
2433 W. MARQUETTE ROAD
MINĖJIMO PARODANuo 8 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
« ir 7 Iki 9 vai. vakare.
' X Ponų Mykolo ir Onos KiVIMO TVARKA.

J. Lulevičins 'rų vienturtė dukrelė, Sylvia,

GRABORIUS IR

,

,

Seredomle nuo 8 — 12 vai. ryto.
Nedėliomls pagal sutarti.

-

Ofisas 2403 WE8T 63 STREET
Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2358 So. Leavitt St.
Tel. Canal 2330

3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas Ir

Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-8 v. v. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
Nedėlioj pagal susitarimų
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 8-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

Specialis parodavinio ir
garbingai baigusi vidurinę
Patamaujn laido- mokyklą, išvyko aukštojo (ko tvarkos komiteto
sus-mas įOfiso Tel. Virglnla 0036
što ir
miMteiią mereijos)
mokslo mokintis vyks spalių (Oct.) 3 d., 7:30
Telefonas Boulevard 1939
Rezidencijos: Van Buren 5858
kll,k^piy«adveituL Wisconsino Universitetan į vai. vak., Aušros Vartų par.
Republlc 8464
Tel. Canal 6764
Dr.
Se
A.
Brenza
UOS 8. Halsted Madison, Wis. Geros kloties svet.
LIETUVIS GRABORIUS
8t. Cblcavo, Iii.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
Šiame sus-me bus galutinai
meilutei ir gabiai p-lei SylPatarnauja laidotuvėse ltuopiglauTel. Vlctory UIS
4142
Archer
Avenue
sia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
nustatyta parodavinio tvar
viai.
mano darbu busite užganėdinti.
GYDYTOJAS,
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
9:30 vakare
Kalbant apie pp. Kirus, ga- ika. Del to visų kolonijų iš
CHIRURGAS
8 iki 4 ir 6 Iki 8 r. v.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
I. J. Z O L P Įima tai daryti visuomet su rinkti tvarkos sudarymo ko- ■' Nedėliomls nuo, 10 iki 12 ryto 4608 S. ASHLAND AVENUE
2314 West 23rd Place
IR OBSTETRIKAS
I
e
' Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Chicago, Illinois
Gydo staigias ir chroniškas Ilgas
GR ABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Netoli
46th
St.
Chicago,
III.
pasididžiavimu.
Netik
tai
įžy'
mitetai
būtinai
turi
susirink
Vai.; nuo 8:30 iki 9:30 vak.
vyrų, moterų Ir vaikų
VEDĖJAS
SKYRIUS
mus
lietuviai mūsų aukštes-, ti. O jei kurių kolonijų nėra
1439 S. 49 Court Cicero, III.
1650 West 46th St.
DARO OPERACIJAS
Ofiso Tel- Vlctory 6893
nioj draugijoj, bet ir geri vi- ’ išrinkta tokio kom., tai lai Rez. Tel. Mldway 6512
Tel. Cicero 5927
Kampas 46th ir Paulina S ta
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezidencijos Tel. Drevei 9191
suomenimkai. Ponia O. Kirie- komisijos pirm. ir rast. atsi
Tel. Boulevard 6203 - 8413
pietų iki 8 vai. .vakaro.
Nedėliomis ir seredomls tik
turime nustatyti
Nuliūdima valandoje
kreipkitės nė, viena organizatorių Chica- lanko, nes
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
r iškaino susitarus
prie manęs,
patarnausiu simpatiš gos Lietuvių Moterų Klubo ir parodavimui gatves, gauti lei
Oakley
Avenue
Ir
24-tas
Street
kai,
mandagiai, gerai
Ir pigiau
Ofisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS MET. GRABORIUS
Telef. Wllmette 195 arba
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų jo dabartinė ižd. Remia visus ^dimus ir policijos,
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
CHICAGO J E
Ir X-RAY
dykai.
Canal 1713
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Laidotuvėse pa
mus kultūros darbus. Ponas j Visus kviečia
Iki
4
p.
p.
2130 4VEST 22nd STREET
Valkų Ir visų chroniškų ligų
tarnauju
geriausia
Ir Ketvergala vakare
Parodavinio Kom. Valdyba
M. Kiras vienas sumaniausių
Ir pigiau negu kiti
CHICAGO
Ofisas 3102 So. Halsted St
todėl, kad priklau
J.
A.
Mickeliunas,
pirm.,
ir
turtingų
mūs
biznierių.
Jei
Kampas 31 Street
sau prie grabų IŠUNDERT AKINO CO.
dirbystės.
Tet Wentworth 3000
V. Duoba, rast.
nori įsigyt namą, ar nusisamVALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak.
Tel. Lafayette 6793
OFISAS
P. B. Hadley Llc.
dyti mųderninį flatą, kreipkis
(68 West 18 Street
Rez. TeL Stewart 8191 Nedėliomls Ir šventadieniais 10-11
Koplyčia, Dykai
Telef. CanaI 6174
710 WEST 18th ST&EFT i p. Kirą (3335 S. Halsted co party” spajių 10 d. Bilietų •
pp „ ni n-rnu
SKYRIUS: 8238 S.
Halsted Street, Tel.
- Canal 3161
išplatinta
gausiai.
Praizų
gra!
'
Ulli
Ui D A h I Uli
PRANEŠIMAS
Vlctory 4088.
--------- ---------------- -5$----- - St.). O jei nori įsigyti gerą ir
Vai.: 2 Iki 6 po pietų. 7 Iki t vak.
žumėlis.
P.
Bytautų
namas
'
Gydytojas
ir
Chirurgas
gražų Plymouth — Chrysler
Office:
4459 S. California Avė.
I
automobilių ir-gi nueik į p. gražiai ir ištaigingai įrengtas, '6558 Sq HALSTED STREET
Plione Boulevard 4139
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedėlioję pagal sutartį.
LIETUVIS GRABORIUS Kiro ąutoirtobile sales rooms tad prašom visų susirinkti ir
. 2_ą įr 7.9 Val. vakare atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptlekos) po nr. 2423 West Marųuette R d.
Nauja graži koplyčia dy^ai ant Halsted St. Mūsų inteli maloniai vakarėlį praleisti. Iš f
Valandos: nuo 3 iki 4 po plet. Tel,
gentai — profesionalai, kaip
Prospect 1930.
g
4256 SO. MOZART
GRABORIUS
tai: p. A. Pocius, Dr. A. G. mus dalyvaut Sąjungietės iš
Senas ofisas toj
pafiloj vietoj:
v
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601
So.
Ashland
Avė.
Valandos: nuo
Tel. Virgiuįa 1290
Rakauskas ir kiti pirko auto Brighton Pk. iš Cicero, North 4911 SO. MICHIGAN AVENUE
Musų patarnavimas
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
X — Spinduliai
Tel. Kenwood 6107
visuomet sąžiningas Ir
(tez. 6441 S. Albany Avė. Tel. Proamobilius iš p. Kiro ir labai Side ir Marque,tte Park. Visus l
nebrangus, nes neturi
Valąndos:
pect 1933. Nedėtomis tik pagal su
Ofisas 2201 West ?2nd Street
me Išlaidų užlaikymui
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
art j.
svetelius
maloniai
priims
kuo
jais
patenkinti.
Geriausių
sėk

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 1322
skyrių.
*
,
...
_t at j
•
Nuo 4 lai 8 valandai vakare
Rezidencija: 0(40 So. Maplewood
tį>
mių
p.
Kiro
biznio
įstaigoms;
pOS
komisija
pp.
H.
Nedvane-'apart šventadienio Ir ketvirtadienio
LIETUVIS
G
Avenue
Tel. Republlo 7818
Nauja, graži ko
Tel. Euclid 817
Valandos 1 — t & 7 —■ t T, v.
X Ponų A? ir B. Bytautų nė, F. Burba, B. Bytautienė ir
o f l a a
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
plyčia dykai.
,
OFISAI:
artamente, 911 W. 33 St., kitos.
4603 S. Marshfield? Avenue
— 14 St
2924 Washington
3307 AUBURN AVENUE
X -uiiugepyi
Bridgeportiečiai
labai 4901
ks Mot. Sąrgos 1 kp. “bunuevtdt
10-13, 2-4, 7.0
js-2. 4.6> Blvd
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
;Tel Canal t257 Res. Prospect <f II
Tel. Boulevard
Ofisas: 831 So. Oak Park Avenue
I
mėgsta
“
Drauge
”
skaityt
Dr.
j
TeL
CI
c
*
f
o
,Į$
f
idtoiA
t<so*ft6i
■— — ...
I —I
Prie Garfield Park “L”
Vai.: 9—10 ryt., 6—8 v. v.
A. G. Rakausko aiškius pamo-'j
n
Išskiriant seredos, ncd. 10-11
kinančius straipsnius
apie i
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS Iz CHIRURGAS
sveikatą. O adv. J. B. Borde- j
Tel. Hemlock 8700
Rezidencija
1831 SOUTH HALSTED R.
Rez. Tel. Prospect 0018
no legališki patarimai, įdo 4729 W. 12 Pi.
NedGllomlt
kealdendja 8(00
Arteslan Ava,
Susi tarų.
miai aprašyti ir vaizdžiais įvy Tel. Cicero 2888
Valandos 11 ryto Iki 8 po pietų
kiai perstatyti džiugina visus
I Iki 8:30 vakare
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Ir Res. Boulevard 6918
Ofisas 8155 South Kedzle
juos skaitančius. Ačiū “Drau
Rez. 8(22 So. Whipple
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
gui” ir gerb. profesionalams
už taip gražius raštus.
8464 SO. HALSTED STREET
Perkėlė savo ofisą po numeriu
valandos nuo 1 iki s pe
X Girdėjome, kad p-lė Es- Ofiso
pietų ir I Iki 8 vai. vakare
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
telle Bytautaitė tęs toliau biz Res. >201 8. WALLACE STREET
SPECUAUSTAS
DENTISTAI
nio studijas De Paul Univer
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
sitete. Geriausio pasisekimo.
▼•L: ryto nuo 18—13 nuo t—
AKIŲ GYDYTOJAI:
pietų: 7—8:t( vakare
Tel. Boulevard 7042
X P. Ona Aleliunienė, vie
Nedėliomls 10 Iki 13
na musų gabių liet. laikraščių
Telef. Midway 2880
bendradarbių, įdomiai . rašo
DENTISTAS
ir apie, rengiamą D. L. K. Vy
1545 WEST 47 STREET
Tel. Boulevardl 1401
Sale
Deposltors
State
Bank
skersai
tauto sukaktuvių paminėjimą.
Peoples National Bank arti
Ashland Avenue
Bet kur kitų presos kom. raš
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
tai?
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
3343 S. HALSTED STREET
X Pas mus dažnai pasitai
Tel. Canal 6222
navimą.
LIETUVIS AKIŲ,
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
ko, kad žmonės įeina į komi
7—9 vakare
SPECIALISTAS
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
sijas, bet reikalaujamo darbo
akių įtempimą
kuris
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
DENTISTAS
neatlieka. Geriau visai neapsi- estiPalengvins
priežaetlmgalvos
skaudėjime,
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus
imti, negu apsiėmus savo pa svaigimo, aklų aptemimo, nervnotu- 2201 WEST 22nd STREET
mo, skaudamą aklų karštį. Atitai
(Kampas Leavitt St.)
aprengimui mirusiųjų.
reigų neiti.
Icllus.
sau kreivas akis, nuimu cataractus.
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Illinois

balsamuotojas

i

S. D. LACHAWICZ

DR. T. DUNDULIS

DR. R. G. GUPLER

J. F. RADZIUS

DR. A. RAMUS

DR. A. A. ROTH

z,

BUTKUS

DR. A. J. JAVŪIŠ

DR. M. T. STRIKOL

A. PETKUS CO. f

A. MASALSKIS

DR. S. BIEZIS

A. L DAVIBONIS, M. D.

EZERSKI

DR. HARWOOD

I

■

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. S. A. DOWIAT

80.

DR. 8. ARON

DR. A. J. BERTASH

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DR. CHARLES SEGAL

DR. G. Z. VEZELIS

Ambulance Patarnavimas

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. HERZMAN

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

Valandos Nuo 9 iki 12 ryte
Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą
regystę.
nuo 1 Iki 9 vakare
Seredoj pagal sutartį
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
18 Lietuvos vyrai, kaipo milžinai mas su elektra, parodančia mažiau Boulevard 76S9
'
atvažiuoja Ir visiems čamplonams sias klaidas.
Res. Hemlock 7681
per nosis' duoda
Speclale atyda atkreipiama moky
Taip Ir T. A. D. tonikas visiems klos vaikučiams.
seniems tontkams duoda Ir Apgali.
T. A. D. dar tik kelių metų senu
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
me, o Jau turi tūkstančius vartoto kare. Nedėliomls nuo 10 ryto Iki
DENTISTAS
jų Ir nuo Jų padėkavonlų. T. A. D. 12 po pietų.
būdamas vienoj formoj, gydo daug
4712 So. Ashland Avenue
Kainos pigesnės, kaip kitur
ligų. Reikalaukit iš savo apNekos ar
Vai.*
Nuo 9 ryto iki 8 vakare
ba Išdlrbystėa
4712 3. ASHLAND AVĖ.
T. A. D. PRODUCTS

IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 38
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

AR ŽINOTE, KAD

• ✓'

Gydo stalgias
Ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius
elektros prietaisus.

DR. A. P. KAZLAUSKIS

PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

8133 Se. Tlnlslcd Rt.

4605-07 South Hcrmitage Avenue

Clilcsgo. iii.

Tel. Yarcte 1741 ir 1742*

JOHN SMETANA, 0. D.

SKYRIUS

0x2

4447 So. Fairfield Avenue

1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER

Tel. Boulevard 3201

1801 S. ASHLAND AVENUE

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Platt Bldg., ksmp. H 8t 1 aukštas
Pastebėklt mano Iškabas
Vai. 9:30 ryt (kl t:30 vak. Seredo
mls 9:30 Iki 12 V. NedėltomU nėr
skirtų valandų. Room k
Phone Canal 8833

756 West 35th St.

. -

1025 WEST 18 STREET
.VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir
J nuo 8 įki 7:30 vai. vakare.

Cicere 1260

LIETUVIS DENTISTAS
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 8
vai. vakare
Nedėliomls pagal sutartį

Cicero, III.

Tel. Cicero 2982

Aklų Ekspertas Ir pritaikymo akiniu

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

Netoli Morgan Street

DR. GUSSEN

OPTOMETRISTAS

SKYRIUS

■M-

Tel.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 4847 W. 14 ST.

Tel. Lafayette 0727

3201 Aubum Avenue

Tel. Boulevard 7589

Ofisas ir Laboratorija

DR. S. ASHER
DENTISTAS

4901 W. 148t.
Cicero, 111.
Kampas Halsted St.
Viršuj National Toa Store
Valandoa: nuo 10—4; nuo 6—8 Valandos:
10 vai. ryto iki 9 vai.
Nedėliomis; nuo 10 iki 12.
vakar a Ned. susitarus

——

Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. ShorS
2338. arba Randolph 0800.

DR. MAURIGE KAHN
(jydytojas ir Chirurgas
4631 SO. AŠHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. I’laza 3200
VALANDOS:
Nuo 10 Iki 13 dieną
Nuo 2 Iki 3 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Kodėl, nuo 10 iki 13 dienų

DRAUOAS

Trečiadienis, Spalio 1 d., 1930

BB

VYTAUTO DIENA CHICAGOJ SPALIO 26 D.

CHICAGOJE

PRANEŠIMAI.

BALSAI DEL PEOPLES FDRNITDRE 00. IR “DRAUGO”
RADIO KONCERTŲ.

Chicagos Aps

nininkai gerai

dainuoja, bet

P. R. Prezidentas dovanojo

atsilankyti, nes yra labai svar likusių bausmę ir paleido iš

bų reikalų
Federacijos

krities mėnesinis susirinkimas

Dėkojam:

well St. Kviečiami visi nariai
svarstymui

kas kalėjimo šiuos plečkaitininkus:

link politikos, o labiausia apie Bukauskų, Misevičių, Urbona
prohibieijos “gerybes”.

vičių, Gečionį ir Balzaravičių.

įvyks šį vakarų 8 vai., Auš

Valdyba.
Kampininko minutėlė
“Draugui” ir People Fum. prof.
ros Vartų par. mokykloj.
liškų patarimų sveikatos da Co. už Lietuvių valandų iš W geriausia.
Susirinkimas bus svarbus.
Bridgeport. — Šv.
Kazi
lykuos. Labai esame jam dė HFC radio stoties. Visi dai
,
A. Zakaras.
Visų kolonijų atstovai prašo miero Akademijos Rėmėjų 2
'
,
Daugelis taip atsiliepia a- kingi.
mi jame dalyvauti.
sk. susirinkimas
įvyks spa
Labai gražiai patiektas due
pie “Draugo” ir Peoples raDišienė mirė rugsėjo 29 d. Kū liūs puošė Cicero pramogas
Kun. M. Urbonavičius sus- lių 3 d., šv. Jurgio par. mok.
dio pirmadienio vakare buvu tas K. Sabonio ir G. Šidiškainas pašarvotas 4200 So. Clarap savo turtingu balsu.
me darys pranešimų apie Lie- salėje, tuoj po pamaldų.
sįjį koncertą iš WHFC stoties. tės buvo tikrai “surprise” —
Dievo Apveizdos
Parap.
bell avė. Minėtos dr-jos na
tuvų.
Ištikro, tai buvo koncertas, norėjosi klausytis toliau, bet...
Visos rėmėjos prašomos su-*
rės pirmininkė Domicėlė Gas- gerb. varg. p„ K. Sabonis su
Valdyba.
kokių nedaug tenka girdėti. teko palaukti.
sirinkti ir narių prikalbinti,
parkienė kviečia šiandie susi kasi po savo parapijų ir kvie
Juokinga
ir
maloni
buvo
Ir kas galėtų nesidžiaugti to
kad galėtų naudotis A. R. D.'
rinkti prie nabašninkės kars čia aštuoniolikiečius p. E. Ra
Town of Lake. — Šv. Ceci
prof.
Kampininko
minutėlė.
kiais gražiabalsiais daininin-,
kauskienės koncertan. Pats lijos giedorių draugija., laikys suteiktais šv. Tėvo atlaidais
to pasimelsti vakare 8 vai.
tuo
(
Tik
vargas,
kad
stotis
kais, kaip operos
artistas
p. Sabonis jau iš anksto įsi mėnesinį susirinkimų spalio 3 Kurios da neatsiteisė už A.
tarpu
kaip
patyčiomis
ėmė
Juozas Babravičius, dainavi
R. D. Centro piknikų, prašom
PONIOS ELENOS RAKAUS gijo bilietus sau ir visai savo d., Šv. Kryžiaus parap. salėje,
Ar negalėtų
mo mokytoja p-lė Genovaitė “ sproginėti”.,
tai padaryt šiame susirinkime.
talentuotai šeimynėlei.
KIENĖS KONCERTAS.
8 vai. vak.
Šidiškiūtė ir p. Kastas Sabo prof. Kampininkas išvaryti
•
Valdyba.
i
Beverly Hills, UI. Ponia M.
Visi skaitlingai dalyvauki
nis, kurie savo dainomis ža “šaltį” iš radio stoties.
Štai, už poros savaičių, spa Janušauskienė, chlcagiečių už
me minėtu laiku, nes yra daug
Vėl pasigirdo galingas K.
vėjo klausytojus, ne vien lie
lių 19 d. Lietuvių Auditori- auginta ir numylėta nuo ilgų
svarbių reikalų svarstymui.
„ .
tuvius, bet ir kitataučius.
( Sabonio balsas: “Eiva, boba,,. . . ,
ir Svetatis, it
,!vyks
"J’“* metų dainininkė, netik visur
C. Bartkaitė, rast.
Pirmutinis dainavo art. p. Pūpų kult
----------------- ------------ ----(laukiamas p. B. Rakauskienės kviečiama dalyvauja, bet, be
X Plačiai žinomo advokato
J. Babravičius. Dainavo taip,! karališkas aksomas p.
(koncertfts Taip gerb- dakta.
mažiausio pavydo, kitiems pa
žmonai, pereitų
12th Wardos Lietuvių Re- J. Grišiaus
kad kritikai vietos negali™*“ šidiskiutes jautrus to-'
p
deda. Tai tikrai gražios sie
publikoniškas Klubas, Brigh- savaitę buvo padaryta operabūti. Po jo dainų pranešėjas ev_
,
'turi didelius prietelių burius los asmuo. Ponia Janušauskie
ton Park, laikys savo susirin cija galvoj. Operacija pavyko
“Kur bakūže samanota” p.
.
.
, ,
_ .
paskelbė:
i
.„ ,
.v.
. ,
. .... visose miesto dalyse. Į jos nė ir p. Reikauskienei padeda, kimų 2 d.
.! tf
spalių
(ket- ir moteris jau sugrįžo iš ligo
Babravičiaus
interpretacijoj ,
,
.
,
.
....
. . ..
T. .
(koncerto rengimo komitetą’ į- platindama bilietus jos koncer
“Artistų Babravičių mes
vergo vakare), 8 valandų, sa ninės. Advč Grišius gyvena
perkele mus i tolimų Lietuvą.; .
°.........................
„ . ,
,
.
j • ėjo mūsų žymiausieji visuo- tan. Ačiū gerb. p. Janušauskie lėj po numeni 4535 So. Rock- po num. 6515 So. Rockwell St.
jau skaitome esant Amerikie
Baigtas radio koncertas dai
. .
memnkai, publicistai ir visuo nei.
čiu. Su juo apsipratome, jį
lių duetu: “Kaipgi gražus, gra
• P-lė M. Brenza, žinoma vimenės vadai. Bilietų visose
kaip dainininkų ir artistų pa
žus rūtelių darželis”. P. K.
mylėjome. Tačiau jis mus ap- 'Saboniui ir G. ffidiSkiutei už kolonijose galima gauti pas suomenės veikėja, buvusi M.

“R.”

t i TAI BENT KONCERTAS! ’’

ŽINIŲ-ŽINELĖS

ĮVAIRŪS

leidžia ir vyksta į savo myli-

šių dainelę nuoširdžiai dėkom»j» tėvynę Lietuvę. Mes pri ja visi radio kMlcCTto klausy.
valome su juo prideramai atsi
sveikinti. Paskutinė proga bus

ateinanti sekmadienį spalio 5
dienų, 8 vai. vakare, 8th St.

teatre, ten jis mums dainuos

taip, kaip gal

niekuomet ne

■ į!

tojai.

i

KONTRAKTORIAI:

Bridgeporte: Pp. Gudų krau j E. Rakauskienės koncertų. Ir

tuvėj, pp. Kirų ofise, Beetho- pati žada jame dalyvauti ir i
veno Konservatorijoj, pas M. drauges atsivežti. Garbė mu-Į

M. ZIZAS

ES

Budavojam naujas namus,
Namų Statymo Kontraktoriua
Statau įvairiausius namus prieinama dirbam cemento darbus - fun
S. 1 kuopos pirm. p. E. Ne- ms turėti savo komitete p-lę,
kaina.
damentus saidvokus, taipgi
dvar, ižd. — p. B. Bytautie M. Drenza.
7217 S. CAUFORNIA AVĖ.
f
SMARKIAI RUOŠASI.
muro darbus, iš medinių pa
Rap.
Telefonas Hemlock 5591
nę, koresp. — p. O. Aleliudarom mūrinius, apmurinam
nienę, pas p. Josephine ŠalteMająuette Park. — Apie kų
Atydžiai skaitykite biznie
medinį namų po vienų plytų.
Phone Virginia 2054
nas, p-lę V. Galnaitę ir p. A.
Bitikas.

dainavo, nes gal tai bus pas mūsų žmonės dabar kalba?
rių garsinamus/ bargenus
Atrodo mūrinis, po to jan neJOSEPH VILIMAS
; Nausėdienę.
kutinis kartas šioje šalyje?rp •
“Kada grįš klebonas”?
ir įvairius išpardavimus.
reik pentyt. Turim namų ant
North Side koncerto bilie
Namų. Statymo
Tat būkime tame atsisveiki
Girdėjau, kad spalių 1 d.
pardavimo ir mainymo.
Kontraktoriua
tus energingai platina visuo
nime visi, kurie tik mylime
bus specialia susirinkimas boJOKANTAS BROS.
Wm. J. Kareiva
4656 So. Rockwell Street
menės veikėjas p. P. Plečkai
dainų ir remiame savo dai įpiteto, pirmininkų
įvairių
> - - ___ ____
Slinka.
4138 Archer Avenue
tis kurs paėmęs viš$ pūš£ šim
nininkus.”
Del gėHausloM rųMee
! draugijų ir taip sau parapi- i
Tel. Lafayette 7674
ir
petąĄiavflma, gau
Telef. Republic 6398
P-lę
G. šidiškiūtę tikrai i jonų, kad nutarus, kaip reikės to bilietų žada nei vieno ne
kit
„
D.
GRICIUS
GRKEN VALLEY
grąžinti.
-lakštingalbalse galima vadin-1priimti mylimą klebons;
PRODUCTS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Phone Republio 4949
West Side bilietai gaunami
ti. Jos balsas labai gražiai į Tikietaį priimtuvėms platiOleells- tai ežių klaužtStatau namus kaip jnuro taip ir
j nlų, sviesto ir sūrių.
medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
| Bbambėjo. O p. K. Sabonis saj- namk jęad įr bjOgį laikai, ta- “Drauge’’, pas vietinį varg.
«<<« 80. PAULINA STREET
Kainos prieinamiausias.
;Tet ' Bouleverd ,1»8»
vo gražiuoju baritonu iStikro
daugnma parapij0I1, jnos P- /• BrazM‘l
P®8 P- A- Pe|2452 WEST 69th STREET
Moliavojimo Kontraktoriua
įrodė, kad ir per radio kiaušy-Matote> kiekvienas no- idzl,)’ Drang0 ™e-adm-

PETRAS GRIBAS

tojus gali džiuginti ir links- - išgirs(l jg

kleban0

Town of Lake gerb.

kun.

AUTOMOBILIAI

j minti. P-iės Genovaitės ir p. |apd ką norg apie savo Tėvy- A. Linkus teikėsi įeiti į kom.
Kasto duetas taipgi išėjo ge-jnę LietuT? O; Mtras daly. koncerto rengimo, pas jį ir
gatfti, taipgi
„
~
.
rai. žodžiu, tai buvo pirmos kas> tikietai
labai pigSs bilietų galima
pa. M. S. 21 kp. pirm. p. J.! iriausios *««•» Automoblrūšies koncertas.
Mat, norima, kad kuodauliat
Čepulienę, A. B. D. Centro į
Programų paįvairino dr. S. gįausįaį žmonių turėtų progos
Ateik pažiūrėti musų nauBiežis savo kalba apie svei- dalyvnuti klebono priimtuvė- vice-pirm. p. M. Šėdienę, p.
Mališauskienę, A. R. D. 1 sk. 3^sių DE SOTO ir PLYkatų' ir “prof.”
Kampinin se, spalių 12 d.
MOUTH Chrysler išdirbystės
kais juokais.
Dainininkams
Aš manau, kad ir bus daug vl0*T
irm*
Uaiqnette
Park koncerto i drrtcnrobilių nž labai prieinagražiai akomponavo komp. A.
įj mų kainų.
rengimo kom. narys,
____ _
p. ___
Pocius.
Girdėjau, jog daug žmonių Mickeliunienė, M. S. 67 kps.j1^®8 De 8010 t8^ 00 f.o.b.
Girdėjome, kad ir kitas žada atvykti ir iš kitų koloni
' rašt, platina bilietus, taipgi Nau?18^^t!t$L9^?-b
koncertas bus gražus. Tai bus !jų, kur mūsų klebonas pir ,
GAGE PARK MOTOR
ir kiebonavo. Ba P- Ožehene, žmoma daininin
“Vilniaus Dienos” paminėji. miau
SALĖS

Tei. Lafayette 89 82
Ofisas Ir Rea.
Ir 9294
4401 H. Mozart 8u

DE SOTO IR PLYMOUTH J. C ENCHER & CO.

mo valanda.

siu ir aš tenai.
R. K.

Iki

pasima

Brighton Park

tymo.
Vienas parapijonų.

“DRAUGO” RADIO
LANDA.

kė ir p. Kalvaitis.

VAWEST SIDE ŽINIOS.

pas

Mot.

Sų-gos 20 kps. pirm. p-lę O.
Nevulytę, 20 kp? ižd. p. P.
Vaicekauskienę ir p. J. Kudir
kos Studijoj.

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių
užkalnių ir aidaorinlų daiktų, vė
liausios mados ra41o, planų rolių,
rekordų
Ir t. t
įkišau laikrodžius
Ir muzikos Instru
mentus.
2650 West 63rd St. Chic&go.
Telefonas HEMLOCK 8380

A. ALESAUSKAS

MOTOR EZPRESS

Mes permufuojame-perveža-

me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

GENERALIAI KONTRAKTORIAl
Real Estate Ir visokia apdrauda
Notary piibllc
Skyrius 4429 80. Falrfleld

JOHN PAKEL & GO.
Generalini Kontraktoriai

Real Estate
2621 WEST 71 STREET

Telefonas Hemlock 0367

Res. Grovehill 1680

JONAS PUDZIUVELIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
5625-27 S. WESTERN AVĖ.
Statau naujus namus ir pertaisau
senu* Senus namus priimu J mai
Telefonas Prospect 5669
nus
2650 West 69 Street
Telef. Hemlock 4571
Joe Bagdonas, Savininkas

HUPMOBILE

anglis

Taipgi parduodame

geriausios rųšies

už prieiua-

miausių kainų. Musų patarna
vimas yra

gi eitas,

geras ir

nebrangus.
7126 So. Rockwell Street

Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į

kitus miestus.
Tuoj reik moters

j S. centro iždininkė . remia p.

siuos asmenis:

MARUUETTE JEWELRY
& RADIO

ar mer

ginos prie namų darbo. Kreip
tis
Mrs. M. GRISH

6515 So. Rockwell St.

Tel Republic 9723
ISRENDAVIMUI
Rendon 4 kamb. flatal, ąžuolo as
la, indams klozetai, didel. porčius.
|26 — |28. 114 So. Wood St.

Išsirenduoja 5 kamb. flatas
su pečium

šildomas.

Norint

galima su garądžium.

Renda

nebrangi.

i
7242 So. Fairfield Avė.

ĮVAIRŪS PARDAVIMAI

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

Mes moliavojime,
4054 So. Arteslan.
lipopųrluojame
visokius
namu*
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
Parsiduoda senai (steigtas Cartage
bas garantuotas.
biznis, tinkamas žmogus darys pi
nigus, geras gar., pigi renda. Už
6127 S. Maplewood Avė.
caah. Rąžyk Box 514. Draugas 2334
So. Oakley Avė.
ĖOUR LEAF CLOVER
Grocernė, Delic.. gyv. kamb. kamp.
žtoras. 91,000 cash. 1034 W. 89 St.
CONSTRUCTION

Fundamentai
REAL ESTATE
Cementiniai bioksal
Garadžlal, porfiial
9 metų lakto IžMokėJinral
6 kamb. furn. flatas, 950 rendos,
Taipgi budavOJam visokius naujus 922 savaitėj Inelgų, 9200 cash. Iš
namu*
važiuojam. 810 Barry avė., 3-člas.
436 W. 45 St.
Arba
2100 W. 23 St.

Yards 2124
Ganai 5065

Telefonas Canal 7299

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktortaa
Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

Geriausi ir Stipriausi Automobiliai.
Tel. Lafayette 6197
9994 So. LEAVITT ST.
CHICAGO
RosaLand, UI. Jauna ir eKiek kartų tenka klausyti
Jei TamlSta nori pirkti Automo
X Šiandien Aušros Vartų
bili,
pirmiausiai
pra&ome
ateiti
pas
koncertų,
suruoštų 'bcžnyčioje prasįdės šv. P. M. nerginga p. Venskienė, A. R. imas ir pamatyti HUPMOBILE 1981
radio
M. YUSZKA
D.
vietinio
sk.
(4-tojo)
rašt.,
j
mAdellų,
kurie
tikrai
Tamistas
nus“Draugo” dienraščio, Uetu-(Ražancavog ^„„^8 vakare
__________ ________
_______
Not Ine.
Plumbing & Heating
t«ft>lns aavo gražumu, greitumu, ir Elektros kontraktoriai, auvedam Švie
viška širdis jauste
ia^*j7:3O vaL prieš Šv. Sakramen- .’P"^1 įduoda koncerto
ko"*™***.
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
sas Ir Jėgų. Elektros relkmenos ir
nausiu kuogerlausla.
flkžčierlal.
smagų jausmą, kad mūsų gra-'įstatytą mon8trancijo-e
(bilietus.
Ponia
Venckiene,
L. DOMBROW8KI A SON
4426 So. Western Are.
BALZEKAS MOTORS
žioji kalba ir jautri daina žavi, x Augros Vartų mokykloje 1 padedant kitoms, jau ketvir9019 West 47 Street
Tel. Lafayette 8227
6012-14 So. Kodzie Avė.
tūkstančius lietuvių ir daro
mgne8į viso susirink(> 216 ** Simto dal» bilietŲ
Telet Republio 9894
A. M. BUTGHAS
geriausio įspūdžio svetimtau- inokinil?/jų tarpe 117 bernai....................
Namų Teist
Sapos Telef.
NAUJI
GERIAUSI
Hemlock
2997
Republio
9199
čiams. Tikrai, tenka posakyjr 10q mergaičių '
* ClceT0’
to3 veik,io3 k°10% nupiginta ant flat ma
AUTOMOBILIAI
ti, jog “Draugo” koncertai y-,
lonij°j ka« užmanoma tas šau
liavų ir ready mixed.
'
.
. ,
X Prie šv. Sutvirtinimo
ra labai rūpėsi,ng», paruoši., Sakramento> kuris
bus tei. niai padaroma. Ten bilietus
Plumbing A Heating Lietuvis
sutraukiamos
svarbiausios kiamas ateinlulfiaIIie MknJa. platina žymios darbuotojos:
KONTRAKTORIUS
Mano
darbas
pilnai garantuotas
p.
0.
Reikauskienė,
A.
R.
D.
Kata* ZS4&.M P. O. B.
mūsą dainos jėgos.
/(Ji(,nyj(, 5 d
7:30 v>,
Kainos prieinamos
Jei manei pirkti kerų. plrralauetal
Centro vice-pirm., p. M. Vai
2422 WEST 69th STREET
ateik paa e.ue Ir persitikrink, kad
vakare, užsiregistravo
virS
čiūnienė,
M.
S.
centro
rašt.
paa
mus
rasite
geriausios
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A. Poakompanavo komp.
Darbų atliekų greitai ir ptglaL
lavlalakaii Tataovaa, J.
4414 So. Rockvell St
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j X Aušros Vartų Moterų ir vykti koncertan, nes p. E.
9919 80. OAKLEY AVE.
Metimas Irftafžtža MM
D-ras S. Biežis davė prak-'merginų dr-jos narė Elzbieta:Rakauskienė per kelis meteTeist Canal 0910
Tel. lafayette 4689
J962 Archer Avenua

W. & L. ELECTRIC CO.

GRANAM MIGE

Thomas Higgins

KAMP. 5 kamb. plytų bung. 2 ka

rų gar., Salinis |važ. pigiai. Sav. 5758
So. Troy.

MORGIČIAI-PASKOLŪS
ATMINK SAVO

NAUDAI,
Kad .vesdamas visus reikalus per

S. L FABIAN & CO.
809 West 35th Street
CHICAGO
TEL. BOUL. MII ARBA 0774
Visados sutaupysi dsng Išlaidų

Perkam Mortgečlug Ir Bonus.
Skoltnam pinigus ant Namų.
Parduodam Ir Ižmainom vlsok)
turtų.
Padarom davernoates Ir Pirkimo
bei Pardavimo Notarialižkus ražtus
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Yra pamatu musų Pasekmingumo.
MES GVARANTUOJAM SAVO
ATLIKTĄ. DARBĄ.

8K0LINAM PINIGUS

Paskolas suteikiam į 24 vai.

neimam komiso nuo

$50 iki $300.

J. NAMON 8i CO.
Po Valstijos Priežiūra
6756 So. Western Avė.

Telefonas Grovehill 1038

