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"D SAUGAS”
Vienatinis tautinės ir 

tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

No. 235 3fc A C 0 P Y
‘Draugas,” 2334 So. Oakley Avemc

WASHINGTON, spal. 4.— 
Įvyko Tautinės Katalikų Lab 
darybių Konferencijos 16-a- 
sis generalinis suvažiavimas. 
Be įžymiųjų katalikų darbuo-

Laikraščio “Tribūne” re
porterio Lingle aktualiam nu
žudyme dalyvavę 4 galva- 

tojų kalbėjo ir Darbo depar- žudžiai ir jų vienas nušovęs

DARBO SEKRETORIUS 
KATALIKŲ LABDARIŲ 

SUVAŽIAVIME
IŠPAŽINO DALYVAVĘS 

LINGLE NUŽUDYME

peporterį.
T,aip išpažino suimtas gal- 

važudis plėšikas F. H. Bell.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
CHICAGO, ILLINOIS PIRMADIENIS, SPALIO (OCTOBER) 6 D., 1930 M.

ENTERED AS 8ECOND-CLAS8 MATBB MARCH SI, 191«, AT CHICAGO, ILLINOIS L'NBER THE ACT OF MARCH I, 1STS

Šiandie Yra Vilniaus Valanda Per Radio
BRITANUA PLANUOJA PRAPlfSTI 

IMPERIJOS RIBAS
Kubos Saloje Suspenduota 

Konstitucija

VOKIETIJOJ APRIMSTA POLITINIŲ 
PARTIJŲ ĮSIKARŠČIAVIMAS

BRITANIJA NORI DIDINTI' SUSPENDUOTA KONS- 
SAVO IMPERIJĄ j TITUCIJA

LONDONAS, saplių 5. — HAVANA, spal. 5. — Ku-
Britanijos imperijos konferen bos respublikos kongresas,
eijoje, kaip pranešta, svars- prezidentui Machado reikalau
tomas labai svarbus klausi- jant, ligi įvyksiančių rinkimų
mas, būtent, didinti Britani- lapkričio pradžioje suspenda-
jos imperijų. Darbuojamasi vo konstitucijų.
pagaminti atatinkamų taisyk-! m ., i \ • • . ! Tokiu budu prezidentui su-lę (formulę), kunęju e,n«nt
Britanijos imperija turėtų : , .
: , . tj- x- • • t i stitucijos suspendavimas yrapuolat didintis naujomis vals-1, , \.
t bėmis *aro Piečiai.

t v x • i,, v xx- Konstitucija išpradžių sus-Jei si taisykle bus atatm- - . ,x ., x x • •_ y- peno uotą tik šiame mieste irkarnai nustatyta ir pnpazin- . «...
.. x j i « x • • apylinkėse. Prireikus, prezi-
ta, tada, sakoma, Britanija , , ,, . ,, dentas savo diktatūrų galėspakvies kitas svetimas vals- ., . .. praplėsti visoje saloje,tybes prisidėti prie imperijos
šeimynos tam tikromis sųly- 
gomis.

Kalbama, Britanija tuo bū
du norėtų nustelbti Francijos 
ministerio Briando sumany
mų sufederuoti Europos val
stybes.

HANKOVVE KARO PADE- 
i TIS

SHANGHAI, spal. 5. — 
Steam Boiler Power Co. įs
taigoje, Hankowe, įvyko spro 
girnas. 5 žmonės žuvo ir 19

NUBAUSTI 3 VOKIEČIŲ !sužeista' Spėjama, ar tik ne
bus komunistų) darbas. Tad 
Hankowe paskelbta karo pa
dėtis.

KARININKAI

LEIPCIGAS, Vokietija, 
spal. 5. — Vokietijos kariuo
menės tris leitenantus vyriau
sias teismas nubaudė po 18 
mėnesių uždaryti tvirtovėje Į 
(kalėjiman). Visi trys pripa
žinti kaltais už skleidimų fa
šizmo idėjų kariuomenėje.

FRANCIJA PRIEŠINGA 
VOKIETIJOS PASKOLAI

PIETŲ BRAZILIJOJ 
SUKILIMAI

MONTEVIDEO, Urugva
jus, spal. 5. — Gauta žinių, 
kad Pietų Brazilijoj iškilęs 
pavojingas revoliucinis veiki
mas. Daugelis braziliečių bė
ga į Urugvajų.

BERLYNAS, spal. 5. — 
Vokietijos valdžia planuoja 
užsieniuose gauti paskolos sa
vo valstybinės sąmatos išly
ginimui.

Francija tam priešinga. Ei
nant žinomu Youngo planu, 
Vokietija negali užtraukti jo
kių paskolų, kurios reikalin
gos kokios-nors garantijos.

SINCLAIR ŠV. TĖVO 
AUDIENCIJOJE

IŠNAUJO BUS MOKINA
MA TIKĖJIMO AUKŠTES

NĖSE ITALIJOS 
MOKYKLOSE

x , ROMA, spal. 4. — Atei-
• m ’ ~ven^a i nančių savaitę visose aukš-

8is Tėvas vakar audiencijon L . T. ... , ,,, tesniose Italijos mokyklose
pnėme Harry F. Sinclair iš , ,. ,
...... , vyskupų paskirti kunigai (pre
Amerikos ir jo žmonų. . * ,. . ,.* * ; fektai) mokinius pradės mo-
BRITŲ ORLAIVIS R-101 i“"“ T« >Te-

V i (MniiA ! dama einant Laterano sutar-
* • timi. Visose pradinėse Ttali-

LONDONAS, spal. 4. — jos mokyklose vaikai buvo 
Praneša, šiandie vakare britų mokinami katekizmo, bet aukš 
orlaivis R—101 išskrisiųs į (tesniose mokyklose ir univer- 
Indijų. į , sitetuose tikėjimo tiesų išgul

APSIMALŠINA VOKIEČIŲ 
POLITINES PARTIJOS

BERLYNAS, spal. 5. —
Pirm susirinksiant parlamen
tui vokiečių politinės parti
jos ima apsimalšinti ir kai-ku 
rios tarpusaviai taikosi, kad 
neduoti progos džiaugtis Vo
kietijos išoriniams priešams.

Pasirodo, kad kandierio 
Brueningo padėtis kaipir sti
prėja ir, galimas daiktas, ar 
jis tik nepasiliks savo vieto
je susirinkus parlamentui.

tamento sekretorius James J. 

Davis. Jis pareiškė, kad ka
talikų Labdarybių svarbiau
sioji užduotis šiandie yra iš
laikyti savo stiprybėje šeimy
nas ir grąžinti prarastų gar-

chica soje Kalba Lietuvos Konsulas; Dainuoja 
Lietuvos Vyčiu Garsus Kvartetą:

Dalyvauja Art. J. Babravičii

Šiandie, tarp 7 ir 8 vai. vakare, iš WHFC radio s 
ties išgirsime p. Antano Kalvaičio, Lietuvos konsulo 
cagoje, kalbų apie Vilnių ir garsiojo L. Vyčių — Daii 
choro dvigubo kvarteto galingų dainavimų “Ei, pass 

Jis savo sėbrais nurodė J. H.' mes be Vilniaus nenurimsim!” Be to, dainuos, ir tai pcul 
Fraum, iš Indiana, kurs šian-’kutinį kartų Chicagoje, artistas p; Juozas Babravičius. 1 
die yra federaliam kalėjime,' Tai bus Vilniaus Radio Valanda. Mums bus primintų

Visos didžiosios partijos įr teises nepilnamečiams i Richard Sullivan, kurs taipat skaudžioji mūsų tautai spalio 9 d., kurioj lenkai viliuginęJ
sutaria vienam dalyke, bū
tent, saugoti įgytų demokra
tijų ir konstitucijų. Tai svar-

nusižengėliams. Taipat pažy
mėjo, jog yra j didžiai svarbu 

j rūpintis ir vaikų sveikumu.
blausias vokiečių tautos vadų I gis dalykas turi rūpėti vi-
uždavinys.

į ITALIJOS MOKYKLAS 
ĮVEDAMI FAŠISTŲ ,

RANKVEDŽIAI

ROMA, spal. 4. — I pradi
nes mokyklas pirmu kartu 
įvedami fašistų pažiūrų rank- 
vedžiai. Tai skaitymo knygos 
pirmosniems trims skyriams. 
Šias knygas pagamino įžymie
ji pedagogai (švietėjai), fa
šizmo šalininkai.

sai šaliai.
Anot sekretoriaus Davis, 

kas metai šioj šaly į teismus 
pristatoma apie 200,000 nusi
žengusių vaikų, gi apie 45,- 
000 bernaičių ir mergaičių iš 
laikoma nusižengusių įstaigo-
se- ' f • ijfc?
BRTTAi. ’v * j i j

ZŲ REIKALAVIMAIS

suimtas ir kažkokį jam neži-1 l>fldu įgrobė Vilniaus kraštų ir dėl to toji diena yra vai 
nomų trečių. dinama gedulo diena ir ji kas met atatinkamai yra minimai

Ir mes šiandien, nors ir porų dienų ankščiau, kalbomis 9 
dainomis per radio priminsime pasauliui, kad Vilnius btj| 

Įvo ir bus mūsų! . X;
==========—~===M

Lingle nužudyti juos visus 
nusamdęs Christ Patras, 
Vilią Rica kavinės manadže- 
ris, 2752 No. Clark gat. Už 
tai jiems žadėta 10,000 dole
rių. Kada jie su1 Lingle apsi
dirbę ir nuėję pinigų, Patras 
išsitraukęs revolverį. Tada 
Sullivan Patrasų nušovęs. Už; 
tai Bell ir Sullivan suimtu ir 
laukia bylos. Abudu uždarytu

FRANCO* kalime:

Koroneris Dr. Bundesen

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
RINKIMAMS PASIRUO

ŠIMAI EINA
PADEGE Iš KERŠTO .1

Rokiškio apskrity, Panem
, jgįų^utiuiani Klaipėdos kyą- fnėlio valsčiuj, Panem 
što “Valdžios Žin.z” N r. pa- nie sudegė

misijos nuostatai, liečia šei
LONDONAS, spal. 5. —

Tarp Francijos ir Britanijos 
Šiais rankvedžiais aiškina- gyvuoja sutarimas, kad abie-

ma Italijos istorija, ekonomi
ja ir politika fašizmo pažiū
romis.

ATSISTATYDINO LAIVY
NO MEISTERIS

LONDONAS, spal. 4. —
Japonijai patvirtinus karo lai 
vynų sutartį, atsistatydino Ja 
-ponijos karo laivyno ministe-
ris adm. Takarake, kurs tai, ką ji veikia tuose kraštuose, 
sutarčiai priešinosi

STRESEMANNUI PAMIN
KLAS

jų valstybių gyventojai vie
nur ir kitur gali keliauti be 
jokių pasų vizų.

Dabar Francija išimtį pa
darė britų karininkams. Ji 
uždraudė tiems karininkams 
be pasų lankyti atkariautus 
Alzaso ir Lorraine kraštus.

skelbti vyriausios rinkiTBų IRT- "klojimas su javais.
niai rodo, kad klojimas b

daugiausia darbuojasi Lingle meiį0 rinkimus. Nustatyta, padegtas. Du įtariami asmenį
nužudymo klausimu.

Atsisakė uždaryti krautu
vėlę

kad rinkimuose gali dalyvau
ti visi Klaipėdos krašto gy
ventojai, turi krašto gyvento
jų pažymį arba teisę tų pažy-

(vyras ir mergina) policijoj 
suimti. “R. T

„ , m .... . IŠKILMINGAI PALAIDCSi
Buvusis prohibicijos agen- ,'m! įsigyti. Turintieji teisę tu-, MIRĘS BAVARIJOS1! 

tas James Kaminakis įskun- įd paduoti pareiškimus atatin-
dė J. Laspeza, avalinių tai- karnoms įstaigoms, 
sytojų, kad šis peržengęs pro- 1 Kandidatų - sąrašai turi bū-

KUNIGAIKŠTIS

Britai negali suprasti, ką daryta vieneriems metams, 
tuomi Francija nori atsiekti,

NORVEGIJOJ SUSEKTA 
KOMUNISTŲ GINKLŲ 

SANDELIS

...... , . _ .......................... MUNICHAS, spal. 4.
hibicijos įstatymų. Federa- R patiekti iki rugsėjo 18 d. yaųar £ia iškilmingai pal 

dotas miręs Bavarij 
gaištis Leopoldas, v. 
kariuomenės fieldmar 
paskutinio Bavarijos 
liaus brolis. Miręs buvo 
nas įžymiausiųjų iVokie

. Rinkimams Klaipėda paski- kariuomenės vadų paša 
rstyta į 12 apylinkių. Klaipė- karo metū 
dos apskritis į 73, Šilutės — 
į 114 ir Pagėgių — į 121. Į 

seimelį šį kartų bus renkami

liam teisme reikalauta, kad Rinkikų sąrašai išstatomi vie- 
\ Laspezos krautuvėlė būtų už-, apžiūrėjimui nuo rugsė-

BERLYNAS, spal. 5. —
Luisenstadt kapinėse atideng- 

OSLO, Norvegija, spalių 5. (tas, paminklas ( mirusio Dr. 
— Bergene policija susekė ko- Stresemanno, užsienių minis

jo 12 iki 22 d. Rinkimai pra
sidės spalių 10 d. 8 vai. rytų 

Teisme paaiškėjo, kad bu- ir baiggis Jg
vusis prohibicijos agentas vi- Vfl, vakarCt
liugingai pirkęs vyno iš Las
pezos. Tad teisėjas Wood- 

ward pastarąjį paliuosavo
nuo atsakomybės.

cit

mum s tų slaptų ginklų ir a- 
municijos sandelį.

Šalę Oslo komunistai sude
gino nedidelį lįuteriėnų nialr 
dnamį. ' '

dymo nebuvo 40 metų.
Nuo šio laiko visose aukŠ- 

tesniose mokyklose mokiniai 
bus mokinami katalikų tikėji
mo tiesų, gi universitetuose— 
palyginamoji tikėjimo istori
ja-

Tikėjimo pamokas turi lan
kyti visi mokiniai, išėmus 
tuos, kurių tėvai to nepagei
dautų.

Kunigai mokytojai ir pro
fesoriai naudojasi visomis 
teisėmis ir privilegijomis ly
giai kai visi kiti mokytojai ir 
profesoriai.

tferio, '■ atminčiai.

KINIJOJ NUŽUDYTA DVI 
ANGLŲ MISIONIERES

Pralošė apeliaciją

Northwestern Universiteto 
chirurgijos profesorius Dr. L. 
E. Schmidt pralošė apeliacijų 
American Medical Society ju
ridiniam teisme.* 1 f

Chicago Medical Society ki

29 atstovai.
—

Gedulingosios pamaldos 
vyko vietos katedroje, 
ninkavo Jo Eminencija

K nolas Faulhaber. Laidot

NUTEISĖ KOMUNISTUS

Kauno apygardos teismas, 
išnagrinėjęs dviejų Kauno gy
ventojų komunistų bylų, juos

I dalyvavo Vokietijos prezi< 
tas von Hindenburg ir 
gybė aukštųjų karininkų, 
vusiųjų karo metu vadų.

LONDONAS, spalių 5. — 
Iš Toochow, Kinijoj, gauta 
žinia, kad tenai plėšikai nu
žudę dvi anglų moteriškes mi
sionieres. Abidvi buvo pagro
btos praeito birželio mėnesiu. 
Reikalauta išpirkimo.

F. ROOSEVELT SUTIKO 
BOTI KANDIDATU

NEW YORK, spal. 5. — 
New Yorko valstybės guber
natorius !F. D. Roosevelt, de
mokratas, sutiko būt kandi
datu į gubernatorius. Jo poli
tiniu priešu yra C. II. Tuttle, 
republikonas. RooseveR stovi 
už 18-ojo priedo atšaukimų.

. BULGARŲ KARALIUS Vflf 
tuomet jį pašalino iš savo na- a^u pasmerkė. Chėnas nuteis- nALIJOS KARAI AITl
—a___ ______ •_____ !•_ foa £ maino IzolAfi onnVimnrių tarpo už profesionalės e- 
tikos peržengimų. Jis apelia
vo. !

Crowe traukiamas tieson
Federalė valdžia ima nagan 

T. J. Crowe, buvusį sanita
rinio distrikto prezidentų. Sa
koma, jis valdžiai esąs kaltas

tas 6 metus kalėti sunkiųjų 
darbų kalėjimu, o Abokas — 
3 metus. Padariusi kratų krim. 
policija jų bute rado daug pro
vokatoriškos kom. medžiagos. 

! “R.”

UŽSIMUŠĖ KRISDAMA 
NUO VEŽIMO *

Iš Šiaulių praneša, kad už-

ROMA, spal. 5. — Oficia
liai paskelbta, kad Bulgarf 
jos karalius Borisas sužied^j 
tas su Italijos karaliaus iĄ 
karalienės dukterimi' kar. 
te Giovanna.

448,580 dol. mokesčių už pa- simušė krisdama nuo prikrau- 
jamas. (to javų vežimo Joniškio vals

čiaus Šinkūnų kaimo gyvento-
KOLUMBO DIENA

Spalių 13 d. išpuls Kolum
bo diena. Tų dienų Cbicagoj 
visos mokyklos bus uždarytos.

■BU

PINIGŲ KURSAS

ja Rozalija Ambrazienė. Ji 
buvo atsistojusi ant vežimo 
krašto. Tuo tarpu truktelėjo 
arkliai, ir ji nukrito žemyn 
galva. ,» UI. . bJ

Lietuvos 100 litų $104 
Britanijos 1 sv. sterl. 

Francijos 100 frankų 3.1 
Italijos 100 lirų 9j|
Belgijos 100 belgų 134
Šveicarijos 100 frankų 19M 

Vokietijos 100 markių 2&fl
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“DRAUGAS”
Uetpa kasdien. ltekmu

PRKNUUKRATOS tCAIfta: Metam — H »», Pa
lieti] —- 99-94. Trims Mėnesiams — 91.H. VI—m

Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams 97.99, Pusei Me
ta — 94.99. Kopija .9»o.

Bendradarbiams ir korespondentams raitu negre- 
, Jei neprašoma tai padaryti Ir nepilstunčiama tam

Jftslal palto lenkių.
Redaktorius priima — nuo 11:99 Iki 11:99 aaL

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet.

“DRAUGAS”
į L1THUAN1AN DAILY FR1END

Publlshed Daily, Ezcept Bunday.
- BUBSCRIPTION8: One Tear — 99.49. Stx Montka

— 99.99, Tbree Montfca — 99-99. One Montk — T Bu. 
Sarope — One tear — 97.99. Btx Monthi — 94.94 
Oepy — .99o.

▲dvertlaln* ta "DRAUOAH" brinpa būt raaulta, 
Adtartlslnc ratės on appllcatlon.

■■

‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DAR DEL MUSŲ CENTRŲ.

Jau susilaukėme iš Brooklvno liberalų 
laikraščio atsakymo į atsakymų.

Mūsų skaitytojai gal būt dar atsimenaBs’-'. • -
mūsų atsakymų “Vienybei” dėl jos užsipuo- 
limo ant Federacijos ir jos pasiūlymo kurtiii**

i kažkokius naujus lietuvių centrus Ameriko-

Pirmadienis, Spalio 6 d., 1930
j m . ..................... . 1 -*8

kad jis lietuviams kunigams visai neužpelny 
tų ir dėl to skaudų primetimų padarė, pasa
kydamas, kad jie ir šiandien “mūsų priešam: 
lenkams tarnauja.” Mes čia kunigų ginti 
nemanome. Tik mums labai būtų įdomu žino
ti, kurie lietuviai kunigai lenkams tarnauja.
Susimildami, nurodykite mums jų vardus,
mes. jų paprašysime patiems į jūsų užmetimus ^S08” keturi ne«r“> ku

•-( Aplink Afriką.
Prof. K. Pakštas.

LAIŠKAS SESTAS.

(Tųsa).

ISLANDIJOS SALOJE 

VENIMAS.

GY-

atsakyti.
Norima mūsų dienraščiui primesti norą 

“apsibudavotž kinų siena” ir visokį kitų lie
tuvių tautinį judėjimų neigti. Sunku yra su-, 
prasti, kų tuomi norima pasakyti. Kas liečia 
bedievių, bolševikų ir kitokių “atskalūnų”, 
lietuvių katalikų parapijos, tie stiprieji lietu-, 

- vybės centrai nuo jų yra “apsibudavpję” tam i 
tikra siena, per kurių jie negalėtų įeiti ardyti 
jų dirbamų darbų. Bet tas dar nereiškia, kad 
mes nepripažintumėnt geru ir jų padaryto ge
ro savo tautai. Tik, deja, tie jų geri darbai 
taip yra reti, kad ir pasidžiaugti jais taip 
nedažnai mums tenka.

Tas laikraštis ir daugiau nesųmonių yra ' 
prikalbėjęs. Tačiau mums perbrangi yra vie-

nigai ir dar daugiau baltųjų, 
į daugiausia airių ir prancūzų. 
Parapijos nariai vyrai čia mo
kų kas mėnuo bažnyčiai \ ir 
mokyklai po vienų šilingų 
(pustrečio lito), o moterys po 
pusę šilingo. Nepilnamečiai 
nieko nemoka. Jei negras ka
talikas sutinka ir randa gali
mybės per metus savo religi
jos ir kultūros reikalams su
mokėti 12 šilingų (30 litų), 
tai jis gali jau būti puikiu pa- 

! vyzdžiu daugumui Europos 
■katalikų. Tai puiku, bet kol 
kas tik išimtis, retose vietose 

į sutinkama. Beje, anglų kolo-
U i jo “tarkiškus tarškalus atsakinėti. Nigerijoj aukžtai
nepykstame už tai, kad jus kalbate apie vie-I rtĮna mokykl, dwr.

nybę, apie lietuvių centrus. Kalbėkite apie ,f jom£ islaikyti dnoda B 
tai, nes jokių tautinių centrų jūs dar iki šiol; valdfios da trwMaliu 15.
neturite, vienybėje dirbti nemokate, kuteli-:, iikusį treždalj turi padeng 
kams, turintiems parapijas, mokyklas, Fede- katalikai gaVo 
racijų ir kitas organizacijas, nėra ko su jumis

ropiečio smulkaus pinigėlio, 
tarsi būtum jiems už kų, nors 
skolingas.

Kova su saule.

Kad ir trumpai būdamas 
ekvatorinėje Afrikoje, greit 
įsitikinau kaip pavojinga yra 

kraštuose saulė. Išva-siuose

Islandijos saloje šįmet mi
nėta tūkstančio metų sukak
tuvės, kaip ten veikia parla
mentas. Islandija lietuviškai 
reiškia “Ledų Žemė”.

Islandija yra didelė sala, 
lygi Anglijos plotui. Bet gy-, 
ventojų mažas skaičius — vos 
apie 115,000. '

Sala yra uoluota, gi tos uo
los plikutėlės. Nėra ten nei

žiuojant iš Lietuvos, draugai į anEbų, nei kitokių naugių.1 
man linkėjo gerai nudegti af- I Bet yra daug geizerių, iš ku-

NAUJAS KAIRE SENATO

rių tryškai šiltas, vietomis la-' W. H. White, rep., išrink- 
bai karštas, vanduo. Žmonės tas J. A. V. senatorium Maine 
išmokę naudotis ir šiomis gam valstybėj. /
tos dovanomis. Tuo šiltu van.!-------

rikoniška saule. Dabar jaučiu 
kad jų linkėjimas neišsipil
dys: nes su Afrikos centro 
saule negalima jokių naudin
gų santykių turėti. Jei nori 
likti sveikas ir gyvas, turi ser 
gėtis saulės spindulių nuo 8 
vai. ryto iki 5 Vai. po piet — 
tuo metu jie pavojingiausi. Jei 
smilkinius, kaktų, ar trumpai 
nukirptų europiečio galvų — 
gali jie užnuodyti kraujų ii 
smarkiai pakirsti sveikatą.
Bet pavojingiausias jų veiks

imas žmogaus sprandui. Už tai 
mes čia ir nešiojame kaskas 
(šalmus) su dviem kazirkom, 
kurių užpakalin atkreiptoji y- 
ra žymiai ilgesnė ir gerai pri
dengia visų sprandų. Ir kaskų 
nešioti reikia ne tik saulei• "X.
laisvai šviečiant, bet ir debe- 
siuotam dangui esant, nes ji 
čia ir per debesis gali žmo
gų užmušti. Paprasta skrybė
lė galvos neapgina. Gi šalmas 
turi dvi sieneles, kurių viduje 
yra priklota ispaniško ažuo zuvies 
lo žievės kamščių, kurie tar
nauja kaipo
šuje ir apačioje šalmo įtaisy
ta gera ventiliacija-. Su visai? 
tais prietaisais šalmas, aišku, 
negali būti lengvas ir lanks
tus. Jis prie mano galvos ge
rai priprato, bet mano galva 
sunkiai prie jo pratinasi: šal
mas ir sunkus ir kietas. O ne
šioti jį reikia ne tik lauke, 
bet it verandoje arba po lai
vo drobiniais užtiesalais. Pv 
šitokių paaiškinimų bus su
prantama, kad europietis čia 
negali su saule žaisti ir kai
tintis. Tai ne Palanga... Saulė 
čia -didžiausias europiečio

deniu apsišildo namelius, I»- , nepratusioms tų darbų
sigamina valgių, ir tt. I dirbti. Atlyginimai už darbą

‘ Svarbiausias gyventojų uzsi nustatyti ’.Y.ialr.o.
Islandijoje nėra pavasario

ir rudens, tik trumputėlė va
sara. Šiaip gi visas laikas gy
vuoja žiema, šalčiai, speigai.

Kietas gyvenimas saloje ne 
įtik žmonėms, bet

ėmimas — tai žuklavimas. Te
nai namai, žmonės ir jų rū
bai ištolo atsiduoda žuvų kvap 
sniu.

Apskaičiuota, kad kas me
tai bežuklaujant juroje nūs- i 
kęsta apie 60 vyrų. Tad mo
terų skaičius saloje vis dau- . . v.. i i žmoniųgiau viršija vyrų skaičių. . u x 
Šiandie vienam tūkstančiui vy 
rų išpuola 1,051 moteriškė.

Kaip vyrams saloje yra sūn 
kus gyvenimas kovoti už bū
vį, taip pat ir moterims. Jos 
ne tik turi liuobtis namie ir 
aplink namus; bet nemažas 
skaičius jų dirba pajūriais,

Į kada Vyrai sugryžta iš žukla- 
vimų, kada tinklais į pakraš
čius ištraukia daug visokios teisėmis

(tik žmonėms, bet gy. ulinius 
Į ir žvėrims. Imant aplamai, 

tarpe nėra turtingų, 
bet nėra ir neturtėlių.

Gyventojai neturi kariuome 
nės, vandens ir oro laivynų.

, Išlaiko tik 30 policininkų. Nė
ra geležinkelių, fiei medžių, 
labai mažai vasaros metu kai 
kur gelių. Nėra jokių javų ir 
labai mažai vaisių. Tai vadi
nasi gyvenimas.

I Moterys politikoje naudoja- 
Vyriau

sias miestas (miestelis) ties 
jūra vadinasi Reykjavik. Tai 
sostapiHs, kut yra susitelkę
daugiausia gyventojų.

Šiame mieste yra parlamen
tas. Jį sudaro dvieji atstovų 
rūmai. Žemesniuose rūmuose 
yra 40 atstovų. Iš moterų 
parlamente yra vos viena at
stovė.

ti katalikai savo aukomis.

Beskubindamas į uostų su
tikau marguojantį negrų skau
tų orkestrų ir kuomet nusta
čiau į jį savo fotografijos a- 
paratą, orkestro vadas tai pa- 

į stebėjęs mandagiai sustabdė

tartis, nes jūs tik kalbėti temokate, kitų pa- 
ir dirbančiuo

sius šmeižti ir niekinti tepajėgiate.
je. Mes aiškiai buvome pabrėžę, kad stiprios darytų darbų ardyti tegalite 

suparapijos su lietuviškomis mokyklomis, 
katalikiškomis organizacijomis ir draugijo-
mis, su katalikiška spauda — tai mūsų tauti
niai centrai ir mūsų tautinė ateitis Ameriko
je.

Liberalų laikraščio redaktoriui nepatiko, 
kad mes lietuvių tautų pavadinome katali
kiška tauta ir kad stipriausiais tautybės cen
trais laikome parapijas. Girdi, lietuvių tau
toje yra fiuterių, kalvinų ir kitokių. Taip, 

į mes tų gerai žinome. Bet žinome ir tų faktą, 
kad visų nėkatalikų mūsų tautoje (įskaitant 
ir liberalus) tėra apie 15%. Taigf, kaip to
kių tautų, kufioj 85% yra katalikų, reikia 
tkdinti? Mums rodos, kad nekitaip kaip tik 
totali kiška tauta. *‘V-bS” be reikalo tvirti

na, kad' mes, lietuvių tautų vadindami kata
likiška tauta, “nuginčijame lietuvių nekata- 
likų buvimų Lietuvoje ir Amerikoje”. To 
mes nesame darę, nes mes žinome, kad mūsų 
tarpe, yra grtipelė nevien liutėrių, kalvinų, 
bet socialistų, bolševikų ir liberalų, išleidžian
čių keletu laiktaščių taih tikslui, kad ardyti

VYTAUTĄ DIDĮJĮ BEMININT.

1 žygiavimų ir davė progos nu-Tokia antrašte įdėta “Ryte” straipsnis, 
kuriame tarp kito ko y ra rašoma: į fotografuoti. Paskiau priėjo

“Vytauto didžių darbų eilėje pirmų vie-‘ir paprašė kad atijįunsčiau ir 
tų užima jojo santykiai su kitomis tautomis, jiems vienų fotografijų atmin- 
jojo užsienių politika. Čia, rodosi, labiausiai t Čiai. Užsirašiau adresų: tai 
ir pasireiškė jo valstybinis genijus. Vytau- buvo vienuolikta Lagos neg- 
tas gyveno Lietuvai sunkiomis politinėmis rų skautų grupe. Netoli uos- 

’ttplinkybėmis. Lietuvos geografinė padėtis ir Į to sutikau > viena
tuometiniai tautiniai santykiai labai sunki-;turi ant gaivus pftčią pintinę 
no jam darbų; tačiau apsukrumas, judrumas, Į su pustuziniu gaidžių, o kitos 
kūrybinė iniciatyva ir tokiomis aplinkybėmis pintinėje prikrauta žuvų. Eina
sugebėjo pozityvių rezultatų pasiekti. Kaip smarkiai rankomife mosikuo-

Moterys darbininkės yra 
izoliatoriai. Vįr-'^usiofg0I^2ava!?^08 nnijon. Daž

jis darė, visiems žinoma, nėra reikalo kartoti, damos ir pipkes rukydamos.
Neabejotina, kad šių dienų nepriklauso- (Tai buvo puikus objektas fo- 

mos Lietuvos politinė situacija yra kitokia, tografijai. Bet kaii4ik jos pa
kai}) ji buvo Vytauto laikais, bet imant mū- matė į jas atsuktą aparatų,
sų politinę situacijų iš esmės, iš tų josios po- tuojau parėikalavd už pozavi-
litinio gyvenimo svarbiausių faktorių, kurie mų užmokėti. Man nesutikus
nėra iš esmės pasikeitę ligi šiolei, reikia pa- mokėti, jos pasileido bėgti,

lietuvių tautos vienybę, atitraukiant lietuvius • sakyti, kad šiandien Lietuvos užsienio politi- Daug kur čia negrai nesutin-
iiuo katalikybės. ka yra visiškai Analoginėje situacijoje su tų- ka nei mažiausio dalykėlio pa-

Tarp kito ko “V-bė” drąsiai pasakė, gir- Ha> kurioje ji buvo Vytauto laikais. O mūsų daryti dovanai, tačiau patys
iii, “pati lietuvių parap. pamatų paaėjo, lie- Užsienio politika, josios metodai ar yra tai nuolat peršasi būti baltojo ke

lį vertinę, tai ganėtinai atsvėrę? Tiesa, mes ne- leivio palydovais ir reikalauja
J retai pakalbam apie Vytauto politikų ir pa- uŽmokesnio, o labai dažnai
! sisakom, kad ir šiandien niutatis mutandis tai iš šio, nei iš to užeina' priešas, nuo kurio man tenka 
! jųjų reikia praktikuoti, bet ir tiek. jiems mintis paprašyti iš eu-1 gintis visomis priemonėmis.

tuvius atitrukdamas nuo lenkų liberalas — 
Jantini'nkas d-ras šliupas”. Netiesa. Tai pa
darė ne p. Šliupas, o a. a. kun. Burba. Vi
etotos yra Žinoma, kiek Šliupas dėjo pastangų 
parapijų išardimui, bažnyčių griovimui ir ku- 
nlgiį niekinimai. Jei ir būt jis prie parapijų 
knrimo prisidėjęs, nejaugi jisai būt buvęs 
tiek naivus, kad savo* darbų griautų.

“V-bės” redaktorius tiek įsikarščiavo,m

I Minint Vytautų Didįjį, jo didžius darbus

Vabd&i Trijų Atidengimų.

Parašė SEIRIJŲ JUOZAS.

organizacijų. Vilniui Vaduoti Sąjungų,
ir visas mano/ brangus jaunimas. Vi

. bei žygius, yra gera proga pasvarstyti, kiek stiprios Lietuvos iš atžvilgio į kaimynus ir 
jo politiniai metodai tinkami ir mūsų aplin- kaip jis didino, stiprino tos Lietuvos galybę 

’kybėms, Jo jubiliejus turėtų priminti mums, viduje.
! kokiais būdais, kuriais keliais jis siekė vienos Visa, kas stiprina kraštų viduje, kas jo

5*B22!55!5SiaH5H5BSeS!S8HSSafiSSaasa!fflaB55*52!25H5S55!!5!!l5!5ė!=5~!!aBS=252Se!aS5Ei^aflBatfS!55SS9B-

nai tos" uaistės .darbininkės 
žuklantojų valtimis paimamos 
darbus dirbti į Newfottndlan- 
do, Labradoro ir Grenlandijos 
pakraščius.

Išsilavinusioms1 žuvis sor- 
tuoti (atrinkti) darbininkėms 
mokama daugiau, kaip papras

Kas kita negrams. Jie nuogi 
žemės kaip kirminai rai

tosi, guli, ištisas valandas kai

VYTAUTO KOMITETO SKY 

RIŲ ŽINIAI.

ant * Vytinto Sukaktuvių Rengi
mo Komiteto skyriams prane

tinasi ir vis gerai. Pabandyk šame, kad tuojAti paruoštų
tai baltasis, ir pasijus pas Ab
raomų alų begeriąs arba pa
mišėlių prieglaudoje uždary
tas.

(Bus daugiau)

vienybę, tikrų, nepopierinį solidarumų didi
na, pakels ir krašto atsparumų prieš kitus, 
jo tikrųjų galybę, ko per visų savo gyveninių imA skelbimai 
sieke nūn minimas Vytautas Didysis.”

- ■ .. J. J- . I.. . J. ----- “l

draugijų, kuopų ir kliubų, da 
lyvaujančių Vytauto sukaktu 

vių apvaikšČlojime, spalio Ž3 

d., sųraSų. Visų draugijų, ku
rios sukaktuvėse dalyvauja, va 
rdai bus įrašyti į istorinę pro- 
gratno knygų, kuri yra spausdi 
narna ir kurion taipgi renka

Vytauto Komiteto valdyba.

! (Tęsinys).
LtElUVA. Kaiip tik jus veikiate

ahu Baudai.
KIPŠAS. (Juokiasi). Gtažl nauda... 
LIETUVA. Ne tik kad per užėmimų

Vilniaus Lietuvių tauta pragarsėjo, o 
Lenkija nustojo vardo ir visame pasaulyje 
fBdkikėjirno, bet tas įvykis suvienijo lie
tuvius ir sukėlė ūpų ruoštis prie atg&vi- 
Jhū Vilniaus ir tūomi prie išpldymo Die- 
Vo Valios.

KIPŠAS. Al stiptOntu. Tai gal ir 
ttisifig&s patėmijiiftas.

LIETUVA. Tas aišku, šiandien vi- 
kfaŠtAs sujudo. Visi veikia. Be laf-

sų dvasia pakilus ir ji kiekviename žmo
guje auga ir tvirtėja. To viso nebūtų, jei 
nebūtų pavergtas Vilnius. Tad nėr to blo
go kad nevirstų į gerų.

KIPŠAS. Bet kad lenkai paėmė Vil
nių, tai jie vlsvien privalo būti dėkingi 
mūsų Liūciperiui ir mums. Tai mūsų dar
bas, kad jie net tris kartus padarytų 
su lietuviais sutartį sulaužė, kad Želgis 
į trečių dienų po sutarties Suvalkuose, 
kuri pripažino Vilnių Lietuvai, jį pa
ėmė.

LIETUVA. Taip paėmė jį savo nelai
mei, nes be didžiausių nuostolių, mažiau
sia iš to naudos, neturi. Tų jog patys len
kai pripažįsta, ir tų jų laikraščiai įrodo. 

'Todėl Vilniui, vieton augti ir plėtotis, 
ni&žeja. Jis be Lietuvos lyg kūdikis be tik 
ros itiotinos nyksta. . . . ,\ •

KlfŠAS. Tfli~kų tu hori, sbr tipini

veiktumėm tavo naudai? Lietuva, pasi
melsk prie Liuciperiausį tai jis tau pa
gelbės.

LIETUVA. (Rūsčiai.) Vardan Visa
galio, Vardan Jėzaus mūsų Atpirkėjo, ša
lin nuo manęs prakeiktasai...

KIPŠAS. (Kuomet Lietuva mini var
dų Jėzaus, Kipšas klaupia ir drebėdamas 
šaukia.) Neminėk man .to vardo... Nesi- 
džiaug Jo galybe....

LIETUVA. Šalin, prakeiktasis... Vie
nų tik tikrąjį Dievą gerbs • Lietuva Ir 
Jam vienam tarnaus.

KIPŠAS (Juokdamas išeina. Įeina
Mykolas.)

Scena 2.

ŠV. MYKOLAS. Ramybė tau, Lietu-

Sv.

va.
len-UETUVA, (Pamačius Angelų 

kiasi prieš J^)
. šV. Girdėjau tavo kalbą

su KipČii. ^Pasielgei įsu juomi taip kaip
'-Kfte kartūomehČ», turime dar Šaulių pareiški, kad mes joms, norėdami kenkti, pasielgė mūsų Išganytojui. Atsitraukus

Kipšui, prisiartino prie Kristaus Ange
lai ir Jam tarnavo.

LIETUVA. (Lenkia galvų.)
ŠV. MYKOLAS. Ir aš atėjau paw ta

ve, Lietuva, kad tau tarnauti. Ramybė 
tau... Gerai supratai Dievo tikslą, kodėl 
Vilnius tapo pavestas lenkams, bet dar 
nepatėmijai, turbut, vienos priežasties. 
Atidavimas Vilniaus lenkams, tai kartu 
ir bausmė lietuvių tautai už nusidėjimus. 
Klaidingai, jie pradėjo naudoti laisvę, ga
dinti mokyklose jaunimų. Žeminti Dievų 
ir net prieš Jį kovoti...

LIETUVA. (Išsigąsta.) 0, Viešpa
tie, buk gailestingas mano vaikeliams... 
Angele Šventasis, mano globėjau, užtark 
pas Dievų už maho tautų. (Įeina įnirtis.)

Scena 3.
MIRTIS. Tik vien užtarimas Angelo 

Sargo ir tavo, Lietuva, dievotumas pra
šalino nuo tavųjų bausmę.

ŠV. MYKOLAS. Lietuva, kuomet tu 
karštai meldeisi prie Dievo; kuomet kniup

ščia, akyvaizdoje Jėzaus, paslėpto Šven- 
čiaiusiame, ašaras liejai, kuomet šaukei už
tarymo Motinos Švenčiausios ir mano; kuo 
met nuliūdimas gniaužė tavo širdį, tuo
met svėrėsi tavo tautos likimas... Dievas 
prašalino nelaimę.

MIRTIS. Tai sprendimas jau kelis 
kart liko tavo karštomis maldomis sus
tabdytas.

LIETUVA. Taip.., Jau kelis kartus 
mano tauta buvo pavojuje, ir kelis kartus 
gailestingasoi Dievas ta. pavojų prašali
no. Kiek karto artinosi nelaimė, aš tą, 
iš Dievo malonės nujaučiu ir karštai mėl- 

.džiuosi.
MIRTIS. Jau mano dalgio ašmenys 

buvo čia pat prie gerklės tavo šeimininkų.
LIETUVA. Taip, tas jau kelis kart 

paaiškėjo. Tapo atrasti net sąrašai tų, 
kuriuos mano priešai, jau vietoje žuvusių, 
paskyrė.

(Bas daugiau;

i. i- MLz .. «*c■ ‘K ,.x •. r LJTj.



Pirmadienis, Spalio 6 d., 1930 DRAUGAS

I

ĮVAIRĮIS STRAIPSNIAI
KAIP AMERIKIETIS ATSI- kiečiai rado tūkstančius alks 

DŽIAUGĖ GYVENIMU tančių ir šąlančių sodiečių 
RUSIJOJE.

___
mo kompanijos pirko sassa- 
frų arbatai daryti kurių davė 
jūreiviams, nes jie tikėjo, kad 
sassafras palaikė jų sveika
tų.

Kuomet kapitonas New- 
port išplaukė atgal į Angliju, 
palikdamas kap. Jonų Smith 
ir jo būrelį žmonių, kad įs
teigtų Jamestoun, 1607 m., 
jis su savim išsivežė mažų 
šmotelį aukso ir pilną, laivų 
“pyrite”. Jis tikėjo, kad ši
tas “pyrite” buvo auksas. 
Žinovai Anglijoj jam sakė, 
jog tai ne auksas, bet jis tam 
netikėjo. Vėl atvyko Ameri-

Albie Booth, įžymus Yale^kon ir vgl išsivežė kitS Iaiv3 
; universiteto futbolo žaidikas ,^° Pr°dukto.

1613 m. John Rolfe, kolo
nistas ir Pocohontas siuntė

Temperatūra buvo žemiau ze-
------------ ro. Malkos, vienatinis kuras,

Nesenai namo, j Ameriką, iš j buvo sukūrentos. Visi apeitai- 
Rusijos gryžo amerikietis trak sę sunkiausiais avių kailių 
torių specialistas inžinierius kailiniais. Taip apsivilkę ir 
P. G. Sutherland, 44 m., iš San miega, užsimetę ■ sudriskusius 
Diego, Cal. Jis Rusijoj išbuvo ir nešvarius užklodalus. Nie- 
šešis mėnesius — nuo gruo- kur jokių vanų. Švara — ne-1 
džio, 1929 m., ligi gegužės, žinomas dalykas. Pirkios pas- į
1930 m. tat y tos sumaišyta su šiaudais ,

Kaip šimtus kitų, taip ir jį, molio. Vanduo dumblinas ir j 
sovietų valdžia persamdė per pilnas vabalų. Be perkošimo 
“Amtorg” prekybos bendrovę negalima vartoti. Sutherland 
New Yorke. Visi parsamdyti sakosi jis gerdavęs sutirpusį

• • • • • _ — t OT’VflTVlamerikiečiai šiandie Rusijoje sniegų. . 1
gyvena kaipo nelaisviai. Visų Visa žemė ir visi namai su- 
pasai atimti. Atgauti pasus komunistinta ir priguli vals- GARSUS AMERIKOS EKS

M

FORTAI.

pas Fin. Kom. pirm. B. Ja
kaitį, 826 W. 34 PI.

pas Fin. Kom. rast. p. 
Nausėdienę, 917 W. 33 St.

pas Spaudos Kom. narę O. 
Aleliunienę, 3251 S. Union 
Avė.

pas V. Stulpinų, 3255 So, 
Halsted St.

p. p. Gudų krautuvėj, 901 
W. 33 St.

Beethoveno Konservatori
joj, 3261 S. Halsted St.

Keistučio Spulkoj, 840 W. 
33 St.

Universal State Banke prie 
langelio No 2.

ta vergai. Tie vergai buvo 
išsiųsti pietinėms valstybėms 
už pinigus, gautus už tabakų 
Anglijoj.

Per tris šimtmečius Ameri
kos eksportas stebėtinai augo 
1730 m. eksportas siekė $7,- 
000,000, 1830 m. $71,671,000,
o 1930 m. jau $5,157,000,000.

r. l. i. s.

aliejus, geležis, kailiai, kiau
liena ir jautiena, arkliai.

Šių dienų;
Vata, mašinerija, aliejus, 

automobiliai, pakavimo kom
panijų produktai, geležis ir 
plienas, kviečiai ir miltai, ta
bakas, riešutai ir vaisiai, iš
dirbta vata.

Po 1631 m. laivų statymas 
tapo viena svarbiausių išdir- 
bysčių eksportui. Kuomet Re
voliucijos karas prasidėjo, tre 
lia dalis laivų, turėdami An
glijos vėliavų, buvo padaryti 
Amerikoje.

Žuvis, rūmas, vergai ir ta
bakas užima svarbias vietas 
pirmoj šalies pirklyboj. Žu
vys, pagautos Bostono ir Sa- 
lemo žuvininkų prie New- 
foundland kranto, buvo mai
nomi Vakarų Indijoj ant si- 
rapo. Sirapas buvo vartoja
mas padarymui rūmo New- 
porte, kur buvo net 17 bra
vorų, ir tas rūmas buvo siun
čiamas į Afriką, už kurį pirk

CHICAGOJE
VYTAUTO DIDŽIOJO 

MEDALIAI.

Jau keletą kartų buvo gar
sinta, kad Vvtauto medaliai 
yra gatavi ir platinami. Lai
kas juos įsigyti visiems bran
giai atminčiai, kaipo istorinį 
dalykų.

Su medaliais bus galima į- 
eiti į salę laikė iškilmių.

Bridgeporte medaliai ran
dasi šiose vietose:

PRANEŠIMAI.
Bridgeport. — Moterų Sų-' 

■jungos 1 kuopos susirinkimas 
1 įvyks antradieny, spalių 7, • 
7:30 vai. vakare, Šv. Jurgio 

{ parapijos mokyklos kambary. J 
Prašom visas sų'jungietes at
silankyti.

Valdyba.

tabakų i Angliju.
Sekantis surašąs parodo

kolonialių dienų ir šių dienų 
eksportus:

Koloniališkose dienose: 
Tabakas, žuvis, kviečiai,

negalimas daiktas. Kada tuo tybei. Nevedusiems skiriama 
reikalu kreipiamasi į vienų vienas kambarys, gi vedu- 
kuri sovietų biurų, iš ten siun- siems — du, neatsižvelgiant
čiama į kitų, gi iš ano į tre- į šeimynos didumų. Privati- (liūs visų Amerikos eksportų
čių, ir tt. Gi be paso, ypač sve- niai namai išnaikinti. Žmonės ir pereitaisx metais palaikė . .
timšaliui, negalima persikelti valgyti sueina į bendras vie- savo viršūnę, kuomet J. A. angzuvių au ai n
iš vieno į kitų miestų. tas. Cerkvės pakeistos arba .Valstybių eksportai pasiekė

Sutherland pasakoja, kad sandeliais arba susirinkimų $5,000,000,000 markę, 
kaikurių amerikiečių pasus vietomis. Valstiečiai kiaules i 438 metai atgal, vata buvo' 
sovietai naudoja nuosaviems ir vištas slepia nuo agentų, pirmas eksportas, pasirinktas

Vata, per šimtmetį kara-

sa

nuolatinių Naujo Pasaulio gy
ventojų, ir vis da pasilieka

reikalams. Būtent, su tais pa-'kad neatimtų, 
sais jie į Ameriką siunčia ko- Policija visur. Nei vienas 
munistus agitatorius. žmogus negali žinoti, kada jis svarbiausiu eksportu.

Kada Sutherland Įvyko į galės būt paskaitytas sovietų 
Rusiją, jis jautėsi stiprus ir priešu, sušaudytas ir užkastas 
svėrė 180 svarų, gi apleizda- kokioj duobėj. Tuo būdu pra- 
mas tų bolševistinį “rojų” žūva daug žmonių. Pakanka 
— 137 svarus. j įtarimo. Niekus negali išsitei-

‘ ‘ Mano maistas Rusijoje sinti. 1 1 lį i|‘ ■ į

“Bet mašinerijos grųsina 
vatos viešpatavimui ’ ’, sako 
pranešimas iš National Geo- 
grapliic Draugijos, "VVashing- 
tone.

Vilniaus Valanda
'iš

Mašinerija žengia pirmyn.

1925 m. bilijonų dolerių va-buvo kopūstai, kopūstų ir van j Cenzūra griežta. Suther- 
dens sriuba ir juoda rūgsti land į Ameriką rašė apie 100 ^og eksportai sumažėjo net 
duona”, sako jis. “Be to, kar- laiškų. Nei vienas nenuėjo. Iš

WHFC Radio Stoties

tų į mėnesį mums buvo išduo
dama pustrečio svaro ryžių,

ketvirta dalim, kuomet ma
šinerijos eksportai pasidvi- 
gubino.

Buvo tik du tikru Ameri-

Amerikos gavęs vos du iš ke
lių dešimčių laiškų.

trys kefvirtdalyš staro Kini-’j Sutherlando sveikata nuo-

jos arbatos ir šešios sūdytos lat ėjo blogyn. Jis numatė sa- ’ kog eksportą karalių _  vata
silkės. įVo gyvybei pavojų atėjus pa-jjr tabakas. Tabakas laikė pir-

“ Man teko matyti trijų mė- vasariui, tad ėmė darbuotis I ni^ vietų per 150 metų, vai- 
nesių kūdikius bečiulpiant tų atgauti savo pasų. Rusai, jo' ta viešpatauja tik per antrų 
juodų rūgščių duonų. Jų moti- padėjėjai' iš jo juokės šaky- > gimtmetį įr pusę. per trum-
nos nuo alkio persilpnos juos darni: pų laikų, tuoj po Revoliucijos
penėti krūtimis. Į keletą mė-į “Mes tamstai mokame 300,karo ir po Naminio karo, mil 
nėšių vienų kartų gauta mal- dolerių į mėnesį už tamstos tai ir kviečiai užėmė pirmųjų 
tos kupranugarių mėsos, su- smagenis. Kada viską iš tam- vietų.
maišytos su bulvių krakmolu stos išsunksime, tada pasalin- Užrekorduota, kad pirmieji 
ir iškeptos saulegryžių sėklų sime. Kol-kas dar turi pasi- eksportai iš Šiaurės Amerikos, 
aliejuje. Šios mėsos kiekvie- likti ilgiau.” ^išgabenti net 145 metais prieš-
nam buvo skiriama po 3 un- jįs jgvyko į Saratovą rasti Kolumbo atvažiavimų, kuomet Į 
cijas. Šios mėsos negalėjau vai gavo Iš ten pasiųstas1 keli skandinavai apsistojo,
gyti. Vienų kartų man teko ii- į polotovų, gi iš ten į Altata.1 prie St. Lawrence upės įtakos į 
gas valandas stovėti eilėje, penaį jam pranešta, kad. jo ir pradėjo kirsti medžius. Me-, 
kad gatfus sūdytos žalios žu- pasas yra kažkur kitur. .džius ketino išvežti Į Green-į 
vieš ikrų, užteptų ant juodos , . TA . land,' bet vėjai išvarė juos iš
duonos. Rusai trempė moteris _G7Z° g& . .! Denu.-;as pikelio.

1347 m. Iceland gavo pir

.. I

jr-

Kiekvienų

Pirmadienio

Vakarų

Tarp 7-8 Valandos

Gryžo atgal į Demijas ir. 
ir vaikus, kad gauti tų ikrų. m5«in0 Panaudoti amerikoniš-- 
Didžiuma nei nematė, ,nes vei- gudrybę. Jis tad komnms- 
kiai visa išdalinto-. itui valdininkui ir tarė: “116-

“Patyriau, kad susituoki- distrikto virSininkas nori 
- mos Rusijoje yra tik tam tik- Maskvai pasirodyti savo eko-

ram biure užregistravimas.«aomlškai® ^“8 Aš 3am kur jis ir išvažiavo,
Tas pat ir divorsai. Kaip su- iau’ įau 1 av.,nau U< kuomet apleido Ispaniją, bet' 
situokti ima vos penkias mi- kunedu gah, jigPpriplau^ pri’ nan 1
nutas, taip ir persiskirti. Vy-,Jen^ai a 1 h maao ( ar * ’r|jos §alies kranto> vietiniai gy- 
rai ir žmonos keičiami kuone,tuo bud« sutaupyti kas me-Į ventojai> juos pagitikę> davė; 
Icas mūnosis” ■ (IoIptiiĮj klgk maji (

* Maskva ir Petrapilis, sako n,°kama .
Sutherlandj yra kaipir šven-j Tas gelbėjo, pasas jam grų- Indijos krašto, 
tadieniai sovietų marškiniai, žintas. Jam duotas vienas so- , Sugrįžęs jis Ispanijon be, 
kuriuos jie aprodo visiems sve vietų sargas nulydėti į gele- aukso, žadėjo Ferdinandui ir 
timšaliams. žinkelio stotį. Toje kelionėje Izabelei parvežti aukso po

Arti 160 milionų gyventojų, sargas jį mėgino nužudyti, antros kelionės į Indiją, 
y kuriuos sovietai valdo, gyvena Šovė, bet nepataikė. Po to jis žuvys ir Sassafras. 

vienam purve ir skurde. Sve- tų sargų papirko, kad jam 2uvys pritraukė pirmus An- 
timšabai to nežino. vienam leistų tol i aus vykti. glįjOs ir Prancuzi jos jurei-1

Sutherland saivo žinybėje’ Tas gelbėjo. Laimingai pasie- vius į Šiaurės Amerikos kraš-
turėjo 180 traktorių ir 400 ru- kė Maskvą, gi iš tenai Varšas tą Pirmai žemės produktas j
sų mokinių. Tai ties Uralu VU- Angliją buvo sassafras. Kapi-
kalnais vadinamoj Demijas .v-------------------------------------- :—-—- tonas Martin Pring atvažiavo
stoty. Arčiausias tos stoties TI ARBA NORIT KĄ PIRK- į Naująją Angliją 17 m. prieš 
miestas yra Saratovo*!. JEI TURIT KĄ PARDUO- atvyksiant pilgrimams ir jis

Nuvykus ten gruody, 1929, II PASISKELBKIT “DRAU prikrovė net du laivu sassa- 
m., sako Sutherland, ameri-’.GE”. I fraso. Anglijos didelės gabeni-j

mus Naujojo Pasaulio eks
portus.

Columbus tikėjo rasti auk
so ir kvepiančių šaknelių In-

dovanas iš vatos ir papūgų.! 
Columbus niekad nepasiekė;

Šį vakarą (tarp 7 ir 8) užsisukit savo radio ant WHFC 
radio stoties (1420 Kilocykles) ir išklausykite gražų Vil
niaus Radio Valandos programą, kurį išpildys:

, 1) Art. Juozas Babravičius
2) L. Vyčiu-Dainos choro kvartetas
3) Duetai
4) Komp. Antanas Pocius
5) Kalbės p. A. Kalvaitis, Liet. konsulas
6) “Prof.” Kampininko Minutėlė 
7 Kitokie Įvairumai

šiuos Radio Koncertus Ruošia:

The Peoples Furniture Co.
. IR

z
Dienraštis “Draugas” ,



LIETUVIAI AMERIKOJE IR GI GROŽIO KARALIENĖ

SO. BOSTON, MASS.
SUSIRINKIMaI VYTAUTO 

ŠVENTĖS REIKALU.

Rugp. 28 d. po pietų, baž
nytinėje svetainėje įvyko du 
susirinkimai vietos Federaci
jos skyriaus . ir Federacijos 
Apskrities renginio komiteto 
Vytauto Didžiojo ir Vilniaus 
vadavimo sukaktuvių reika
lu. Nutarta spalių 12 d. da
ryti paradų gatvėmis. Į So. 
Bostonų suvažiuos iš Montello, 
Norwood, Stougkton ir kitų 
miestelių ir bažnytinėje salėje 
susigrupavę eis į Boston Coin- 
nioji. Į Cambridge suvažiuos iš 
West Lymn, Law rence, Lowell 
Nashua, ir kitų kolonijų ir eis 
į tų pačių vietų. Ant Boston 
Conunon persigrupuos ir ben
drai eis į Šv. Kryžiaus Ka
tedrų. Nutarta paimti du be- 
nu: vienas bus So. Bostone, o 
kitas Cambridge.

Vyriausiu maršalu išrinktas 
Vincas Kališius.

Susirinkimo dalyviai pasi
ėmė tikietų į koncertų ir Vy
tauto ženklelių. Kiekvienam, 
kuris pirks tikietų į koncertų 
duos Vytauto ženklelį dykai. 
Ženklelius pardavinės ir ats
kirai po 10 centų.

Dalyvaujantieji parodoje ir 
turintieji ženklelius gaus vi
sur pirmenybę.

Iš raportų kun. J. Švagždžio 
ir varg. M. Karbausko paaiš
kėjo, kad programoje daly
vaus 10 chorų. Bendram di
džiuliam chorui vadovaus 
komp. J. Žilevičius.

Chorai giedos katedroje ir 
svetainėje.
Katedroje pamokslų pasakys 

Tėvas rųarijonas kun. Petraus 
kas, neseniai atvykęs iš Lie
tuvos. Palaiminimų suteiks J. 
E. kardinolas O’Connell.

Symphony Hali chorai dai
nuos ir kviečiami kalbėti sena
toriaus David Walsh, gub. Al- 
len, majoras Curley ir adv. 
Milleris iš Worcester. j

Susirinkime dalyvavo mūsų 
darbščiausieji asmenys ir jų 
vadai kunigai F. Virmauskis, 
J. Švagždys ir F. Juškaitis.

Visas darbas eina gražiai ir 
entuziastingai. Plačioji visuo
menė ši gražų ir kilnų mūsų 
darbuotojų darbų turėtų pa
remti, nes tai daroma visos 
mūsų tautos vardu. Tad kvie
čiame visus kuo gali prisidė
ti, kad spalių 12 d. padarytu
me mūsų išeivijos istorine 
diena.

Tų dienų visi lietuviai turė
tų išeiti j paradų ir dalyvau
ti iškilmėse.

Dalyvavo trys draugijos; Šv. 
Vardo, vyrų, Apaštalavimo, 
<r Tretininkų. Be langų, ant 
didžiojo altoriaus matėsi ir 
nauja šv. Juozapo stovyla, ku
ri buvo atgabenta iš Italijos. 
Šventinimo ceremonijas atliko 
kun. F. Strakauskas. Naujus 
langus aukojo Apaštalavimo 

į ir Tretininkų draugijos. Ago
ta Straikauskienė nesenai bu
vo pasidavus grekles operaci
jai. Jau sveiksta.

D. L. K. Vytauto klubas 
buvo surengęs D. L. K. Vy
tauto 500 metų paminėjimų. 
Kalbėtojai buvo pakviesti Dr. 
M. ir U. taipgi nezaležnas cho
ras Navadausko vadovauja
mas. Visa kompanija iš Law 
rence, Mass. Žinoma, visi at
važiavo linksmus, bet kuomet 
sužinota, - kad policija išvežė- 
visų alų ir munšainų, tuomet 
Dr. M. savo vienminčius Iš- 
koliojo asilais. Taip ir baigės 
Vytauto paminėjimas.

Dabar klubo valdyba padė
ta po kaucija: pirm. J. Milus 
$500, vice-pirm. —- S. Stadal- 
ninkas $500, ižd. — J. Keras 
$500, dženitorius — A. Kas
paravičius $500. Visi laukiai 
teismo. Klubo nuosavybė $7,- 
000.00, morgičių turi $1,500.- 
00, ižde buvo $700.00. Narių

U R c <*4
Amerikoj ir karvėms daroma kontestai “grožio karalie

nei” išrinkti. Čia rodoma karvė yra laimėjus tokį kontestę 
Tri — Contry Junor Daily kliubo parodoj, Trenton, N. Y. Ša
lę karvės savininkė p-lė M. Farry iš Farmiagdale, N. Y.

p. Nakrošas su “Cadilac” gražiu soprano balsu, mažai 
nuvežė mus į savo puošnių re- reklamuojasi?
zidencijų, supažindino su vi
sa šeima. Maloni p. Nakrošie-

. v. ; lnė jau laukė su skaniausiais 
didžiumų sudaro sandaneciai . , . „ . . v_. ,pietumis. Pasivieseję valande-
paskui bolševikai ir socialde
mokratai.

Klubas visuomeniniame ju
dėjime nedalyvauja.

Kuomet “Darbininko” ko- 
respond. nurodydavo blogus 
tlubo darbus, tuomet “Kelei
vis”, “Laisve” ir “Sandara” 
‘Darbininko” koresponden

tus purvais drapstydavo.
Dzūkas.

lę vėl grįžom į krautuvę, kur 
mus apdovanojo puikia dova
na, kuri visados mums pri
mins Peoples Fumiture Co.

Nemažesnius įspūdžius pa
liko mums dainininkės A. 
Pieržinskienės dainavimas ir 
valdymas balso. Tiesa, esame 
girdėję apie jų, bet ne tiek, Į

Ponių Peržinskienę tikrai 
galima skaityti viena pirmos 
eilės Chicagos lakštingalų ir 
iš visos širdies linkime jai 
savo dainavimu džiuginti lie
tuvius.

Prie progos norime ištarti 
širdingiausius padėkos žo
džius gerb. pralotui M. Kru- 
šui už taip širdingų priimimų 
ir vaišes; pp. I. ir S. Saka
lams, žymiems Chicagos vei
kėjams, pas kurius kelis kar-

CHICAGOJE
NEIŠDILDOMI ĮSPŪDŽIAI.

. LOWELL, MASS.
Paskutinis piknikas.

Rngs. 7 d. Kindaro ūkėj, šv. 
Juozapo parapijos buvo pas
kutinis šįmet piknikas.

Žmonių buvo vidutiniui. Pe 
no liko $250. Šeimininkais bu 
vo A. Pečiukonis ir Ad. Dzi- 
dulonis.

Šv. Juozapo bažnyčia vėl pa 
sipuošė. Rūgs. 21 d. buvo pa
šventinti du šoniniai langai, 
kurie atsiųsti iš Pranzuzijos.

vaišes Edgewater Beacli 
viešbuty; muzikui J. Kudirkai 
už pakvietimų! į puotų, sureng 
tų. puošnioj muzikų Lauraičių 
rezidencijoj, kur teko sueiti su 
visais Chicagos ir apielinkės 
vargonininkais ir jų žmono
mis; pp. Pivarunams (duon
kepy klos savininkams); pp. 
Mickeliunams, gerai žino
miems Marųuette parko veikė
jams, kurių rezidencijoj teko 
sueiti su senais clevelandie- 
čias dain. Ryboku ir Žiūronu; 
muzikui Mondeikai ir jo malo
niai žmonelei už puotų jų rezi! 
dencijoj; muz. A.
(Ind. Harbor vargoninkui); 
komp. A. Pociui už akompana- 
viinų mums dainuojant per 
radio, “Draugo” red. p. L. 
Šimučiui, pp. Rakauskams,

kiek apie kitas Chicagos dai- j tus teko viešėti ir kurie visuo 
ninkep, kurios daugiau yra re- met parodė savo širdingumų; 
klamuojamos. Kaž kodėl ši, į biznieriams Pieržinskams už 
maloni dainininkė, su taip'priimimų savo rezidencijoj ir!

Amerikos lietuvių sostinė 
Chicaga, viešint joj paliko mu, 
ms neišdildomų įspūdžių. A- 
pie tai ir norime truputį pa- 
irėžti. į i

Giliaus) įspūdį paliko mu- , 
ms Peoples Fumiture Co. įs-' 
taiga prie 63 gatvės. Pp. Nak- j 
rošo ir Kruko kvietimų pri-j 
ėmus, nuvažiavom ten, many
dami. rasti, kaip paprastai, 
rakandų krautuvėlę. Bet, įė
jus vidun, tikrai nustebom. Pa J 
sirodė, jog tai ne paprasta,! 
kaip manyta, krautuvėlė, bet 
viena didžiausių rakųndų įs
taigų, kokios randama dides
niuose miestuose pačiame vi- 
durmiesty..

P-nas Nakrošaf, įstaigos Ge 
neral Manager, nuo žemiausio 1 
iki aukščiausio “floro” išro
dė mums viskų, kas tik yra , 
pardavimui. Manėm sau, otj 
Chicagos lietuviai tokia įstai
gų tikrai gali pasididžiuot. Jų ! 
pareiga yra jų remti, nes čia,' 
randasi visokios rūšies namų‘ 
bei rezidencijų pagražinimo' 
rakandų, kurie patenkins ne 
tik profesionalų, biznierių, i 
bet ir paprastų darbininkų 
skonį. O malonumas savinin
kų, kų ir besakyti! Tai papuo
šalas didelės įstaigos — Peo-, s 
plės Fumiture Co.

Po krautuvės apžiūrėjimo»

Daktaras
Kapitonu

Specialistas ii

W1SSIG,
Pasauliniame kare
Beno Krajaos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ m MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP U ĮSISENĖJUSIOS tr NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. SpeciallSkai gydo liras pilvo, pigučių. Inkstų ir pualėe, ut- 
.auodljimų kraujo, odes, liras, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmais nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit* čia Ir 
persitikrinkite, kų Jis jums gali padaryti. Praktikuoja, per dauge
li metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO'VALANDOS: nuo 10 ryte Iki t ▼. ▼. Nedėllomls Iki II d. 
<300 West 2d St. > kampu Keeler Avė., Tel. Oravvford 5573

Rehmann (kitataučiai) už ma
lonias vaišes ir visai eilei sų- 
jungiečių bei Vyčių, kuriems 
išvardyti daug vietos užimtų. 
Taip pat ačiū visiems Chica
gos muzikos mylėtojams už 
pasveikinimus bei komplimem

Pirmadienis, Spalio 6 d., 1930
g*!' ............"T - 1 * "■ -

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INtSTŲ-tKPENŲ-PUSLiS 
Per viri 200 metų tikrąaia Gold 
Medai Haarlem Oil buvo pripa-

tos niuro padainavus per ra- i ii“'“ d*1 °'!anl1
netvarkai. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk Šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai“ vardo kiekvieno
je dėžutėje.

ssis’fe
~ MAMM.KM O»t

Muz. J. ir M. čižauskai.

PRANEŠIMAS.
Siuomi pranešame Vytauto 

Didžiojo Sukaktuvių Komite-
Glėmžai|t0 skyrių valdyboms, kad Vy

tauto jubiliejiniai medaliai 
jau yra platinami. Norintieji 
jų gauti, kreipkities į p. Jonų 
Krotkų, komiteto finansų ko
misijos iždininkų, Metropoli
tan State Bank, 2201 W. 22

FORUME NRMHJB
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se

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

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

ROXEE AUTO PAINTING SHOP
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas 

907 W. 35th ST. CH1CAGO, ILL.

Lietuviu Valanda
Kas Subatų Iš Stoties WCFL 970 k. nuo 6 iki 7 vai. vakare. 
Kas Ketvergę, iš Stoties WĘFC 1420 k. nuo 7 iki 8 vai. vak.

Žemos Kainos Ant Radio, Pianų, 
Skalbiamų Mašinų.

Televislon
Naujas PHILCO BABT 
GRAND RADIO $49.00 
Naujas CUB RADIO su
viskuo už ............ $69.00
ATWATER KENT RA- 
DIO su tūbomis už $39.00

Naujas BABY GRAND 
Pianas už .... $195.00
Naujas RADIO ir Victro- 
la Kombinacija. 10 tūbų
už .............................. $98.00
Nauja SKALBIMUI MA
ŠINA tiktai už . . $99.75 
Naujas PIANAS Grojlklis 
už .............................. $98.00

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 SOUTH HALSTED STREET

Telefonas BOULEVARD 4705

TRYS PRIEŽASTYS
KODĖL REIKIA GARSINTIS

“Drauge”
1. Dienraštis “Draugas” pasiekia žymiausius lietuvius, kurie 

gali su Tamsta padaryti gerų. biznį.

2. “Draugas" yra organizuotų lietuvių katalikų organas. Jis 
atstovauja katalikiškų mintį Išeivijoje. O kur organizacija — ten 
galybė.

3. Dienraštį "Draugų” skaito tūkstančiai šeimynų ne vien Chl- 
cogoje, bet visoj Amerikoj ir Europoj.

Jeigu norite greitai išduoti nuomon: namus, kambarius, gara- 
rtžių, parduoti lotus, gauti naujų koeSumcrlų — garsinkitės “Drauge.” »

“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avenue 
Tel. Roosevelt 7791

PILNAS EGZAMINAS 
>5.00 TIKTAI 95.00

SPECIALISTAI 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pak

tikrų specialistų, ne pas kokį nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas,, arba pro- 
fešerius, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda bet pasakys pats, 
po pilno lšegzamlnavlmo. Jus sutau
pysit laikų Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums del
ta, kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — 8cope — Raggl. 
K-Ray Roentgeno Aparatai Ir vl- 
slikas bakterlologiškas egnamlna-ri
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu aš palmaiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryi Jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio, žarnų, Inkstų, odos, kraujo, nsr- 

,'vų, šlrdiea reumatizmo, kirminų, 
( uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokių užslsenėjunlų. Iš
kerėjusių, chroniškų ligų, korį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlioklt neatėjų pas 
mano

DR. J. S. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1010 
20 W. JACRSON BLVD.

Arti Stote Gatvės
Ollm VaAndoet Nuo 10 ryte 1U 
1 po pietų. Vakarais nuo B liti f 

Nedėllomls nuo 10 ryto iki 1

ADVOKATAI
Teiephene Dearbom 00K7

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

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

Nuo 1:30 iki 6 vai. vak. 
Local Ottlce: 1900 S. UNION AVĖ. 

Tel Roosevelt 871©
Vai. nuo C Iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant seredoe)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph ©381-0882 Vai. t-l 

Vakarais
1241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčlos

JOHN B. BOROEN
(Jobą Bagdzlunaa Bordenj

ADVOKATAS 

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph <737

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 0000 

Name; 0 iki 0 ryte Tel. ftepnK M00
-- — —     ——

JOHN IUCHINSKAS
USTUVZB ADVOKATAI

2221 West 22ad Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Ganai 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredamis ir Pėtoyčio- 
mis nno 9 iki 6.

J. P. VYAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearbom Street
Room 920 

Tel. Franklln 4177 
Nuo I Iki 1 Išėmus Subatos

52 East 107-tk Street
Kampas Michigan Avė.

Tsl Puilman ItKS 
Nu« B iki 0 vak. ir Bubatomto
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GRABORIAI:

Telefonas Yards USB

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 West 23rd Place

Chicago, Illinois 
SKYRIUS

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHKAGOJE
Laidotuvėse pa-

> t - tarnauju geriausia
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 18- 
dlrbystės.

OFISAS
(68 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street. Tel. 

i Vlctory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
Visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

I

Z O B A D G A C

C A G O I E D A K T A R A
S, M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai 
718 WEST 18 STREET

IS SV. K. A. RĖMĖJŲ DR 
JOS CENTRO* SUSI

RINKIMO.

Tel. Roosevelt 7(SI

J. Lulevičius

Skyrių pranešimai.
Town of Lake — pardavė & 

Centro pikniko bilietus. Sus-1 
mai įvyksta. Gavo 1 naujų 
narį ir rengiasi prie didelio 
“bunco party.”

Sv. K. A. Dr-jos Centro re- 
gularis sus-inas įvyko rugsė
jo 21 dieną, 2 vai. po pietų, Bridgeport — gavo 4 nau-

bTijsamuotojas Vienuolyne. Sus-mų atidarė jas nares (jaunametes). Sus- 
Patarnauju laido- vice-pirm. p-nia O. Reikaus- mai labai skaitlingai. Centro 
sto ir miestelin kienė, nes pirm. A. E. Nausė- piknike bridgeportietės ypa- 
kt^kopiyeu Veltui" dlenč nedalyvavo sus-me dėl tingai daug pasidarbavo. Par- 

sergančios savo motinėlės, duota daug bilietų (skaičiaus 
Maldų sukalbėjo gerb. Motina da negalėjo pasakyti), s 
Maria. North Side — Gentro pik.

Į 1 skyr.: p-nia Sedienė, p-lė bilietų pardavė 18. Turėjo 
Jurgaitė. x “bunco party” p-nios Andruš-

Telefonas Orovehlll 8261

DR. A. G. RAKAUSKAS
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

S ir 7 Iki 9 vai. vakare. 
Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto. 

Nedėliomis pagal sutarti.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir -Chirurgas

Ofisas 2103 WEST 6 S STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospeck 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2380
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v 

Nedėlioj pagal susitarimų

BIOS 8. Bslsted 
St. Chicago, IU. 

Tel. Vlctory 111*

I. J. Z O L P
GRkBORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Bohlevard 5203 - 8413

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lis.
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREFT
Canal 3161

Ofiso Tel. Virglnla 0036
Rezidencijos: Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

S Iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 

Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Vai.; nuo 8:30 iki 9:30 vak.! 2 skyr.: p-lė Gurinskaitė, p- (kevičienės namuose, kuris la-

nia Aleliunienė. ibai gražiai pavyko. Northsi-________________
3 skyr.: p-nios: Ajadruškevi-Į diečių sus-mai įvyksta ir Rez. Tei. Midway 6512 

čienė, Grikšienė, Kereckienė, i skaitlingi.

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S, 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. Chicago, UI.

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

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

Antras ofisas ir Rezidencija .

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

j vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
Iplet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 rak. 
Šventadieniais pagal suturima.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9377

. A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

Tamoševičienė, Kizelevičiene, 
Dumbliauskienė.'

4 skyr.: p-lė Rusteikaitė, p- 
nios: Žukauskienė, Norvaišie
nė, Pumputienė, Skrebienė.

6 skyr.: p-nios: Lindžienė, 
Rudokienė.

7 skyr.: p-nia Urbonienė.
8 skyr., p-nios: Bardauskie- 

nė, Kuzmarskienė, Kanapec- 
kienė, Strodumskienė, Stockie 
nė, Tumputienė, Skrebienė.

9 skyr.: p-nios: Reikaus- 
kienė, Vaišvilienė, p-lė Gricai- 
tė.

10 skyr.: p-nios: Daneikie- 
nė, Jankevičienė, Kerbauskie- 
nė, Marlužienė.

Moterų Sųj. Chicagos Ap- 
skr. — pnia Sutkienė.

Rašt, perskaitė du protoko
lu kurie liko vienbalsiai pri
imti.

Roseland — Centro pik. bi
lietų pardavė 130. Rengia va
karų su išlaimėjimu. Roselan- 
dietes sunku “subytinti.” Jų 
sus-mai taip-gi skaitlingi.

Brighton Park — nutarė 
rengti vakarų. Buvo surengu
sios išvažiavimų, kuris labai 
pavyko. Centro pik. daug 
pasidarbavo. Sus-mai skait
lingi.

West Pullman — Centro I “OFISAI •
pik. bilietų pardavė 28. West!4>oi — 14 st 2924 washington 

10-13, »-*. 7-9 12-2, 4-6, Blvd.

- DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Wilmette 195 arba 
Canal 1713 

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

A. L DAVICONIS, M. D.
j 4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo t lai 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tei, Vlctory 6898 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR.A.A.ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
▼alką ir Tisų chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halsted Si 
Kampas 81 Street 

VALANDOS: 1—3 po plet. 7-* vak. 
Nedėliomis Ir šventadieniais 10-12

Pullmanietės pradeda sus-mus 
įvykinti ir gražiai darbuotis.

■i

Ambulance Patarnavimas* t

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą. J Į

Mūs# firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

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

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAORABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Fairfleld Avenue

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
3201 Aubum Avenue TeL Boulevard 3201

s

Te). Canal 6764 Republic 8466

| DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS,

, CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik 

lškaino susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette (798

Centras begalo džiaugiasi.
Marųuette Manor — sus- 

mai įvyksta. Jos rengiasi prie 
rudeninio išvažiavimo. Centro 
pik. bilietų pardavė 4.

West Side — rengia “bun
co party” su daug dovanų.

Moterų Sųj. Chicagos Apsk. 
raportų duodama p-nia Sut
kienė pareiškia atsiprašymų, 
buk tai Moterų Sųj. Apskr. 
per klaidų daręs užsipuolimą, 
liečiantį A. Rėmėjų dr-jos XI 
Seimų spaudoje.

Centro pik. raportų išdavė 
p-nios Reikauskienė ir Šedie- 
nė, iš kurio pasirodė, kad visi 
skyriai, sulyg išgalės, gražiai 
pasidarbavo; tat ir sėkmės 
neblogos. Čia gerb. Motina 
Maria tarė savo padėkos žd- 
delį visiems skyriams už pasi
darbavimų, pikniko komisijai, 
visiems biznieriams aukoju
siems gausių dovanų piknikui 
ir visiems jame dalyvavu
siems.

XI A. Rėmėjų Dr-jos Seime 
p-nia Barbora Naugžemienė 
(Naugžemiai) dovanojo išmo
kėtų lotų Vienuolynui. Šiame 
sus-me nutarta pradėti dar
bas. Padaryti 5,000 knygučių 
po $5.00. Pavienis numeris 
25c., gi sekančios vasaros me
tiniame išvažiavime padaryti 
išlaimėjimas.

Sus-mų uždarė vice-pirm. 
p-nia Reikauskienė, ihaldų su
kalbėjo gerb. Motina Maria. 
Pasimelsta ir už Centro pirm. 
p-nios Nausėdienės sergančios 
motinėlės sveikatų.

O. Reikauskienė, vice-pirm., 
V. A. Oalnaitė, rašt.

Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2460-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Rezidencija 

4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedaliomis
Susitarus

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsk.o-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2428 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo, 2 iki 4 po plet. Tel. 
Prospect 193*.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 782* 
Rez. 6641 8. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1936. Nedėlomis tik pagal su
tarti.

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Ud • vak.

Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėlioja pagal sutarti.

SS

JOHN SMETANA, 0. D.
CZKZ

Ofiso ir Res. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTFD STREET

Ofiso valandos nuo 1 Iki 8
pietų Ir 8 lkl 8 vai. vakare

Ree. 8201 S. WALLACE 8TREET

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Tel. Hemlock 8700 
Rez. Tel.

DR. B. ARON
Prospect (61*

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 8201 West ?2nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6221 

Rezidencija: 6640 So. šlaplewood 
Avenue ' Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 8&7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

po GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6165 South Kedzie

Rez. 6622 So. Whipple 
Vai. 2-4, 7-9 ▼. v. Išskiriant Ket.

Tel. Wentworth 3000

Į Tef. cknal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH

LIETUVIS AKIŲ. 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimą kuris 
esti priežastimgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt). Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

! „—— ^ALSTED.ST.

Rez. Tel. Stewart 819L Rezidencija 6600 So. Artesiun Avė.
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 

6 iki 8:30 vakareDR, H. BARTOM !
Gydytojas ir .Chirurgas 

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

DENTISTAI
Tel. Boulevard 7042

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė ravo ofis^ po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų. Moterų 1/ Vyrų Ligų 
▼ab: ryto nuo 1*—12 nuo 2—4 m 

pietų: 7—8:>( vakare 
Nedėliomis 1( Iki 12

Telef. Midway 2880
DENTISTAS

1545 WEST 47 STREET Tel. Boulevardl 1401
Prirengiu teisingai akinius visuose gale Depositors State Bank skersai

atsitikimuose, egzaminavimas daro 
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 lkl 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

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

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

7—9 vakare

TeL Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per >• 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.

Boulevard 7689 Gydo stalgias Ir chroniškas II- 
Rez. Hemlock 7611 gas vyrų( moterų Ir vaikų pagal nau

jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 
Kampų* Halsted St.

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

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.; Nuo • ryto lkl S vakaro

OPTOMETRISTAS |
Akių Ekspertas Ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg.. kamp. 18 8L 1 aukštas 

Pastebėk it mano Iškabaa 
Vai. 9:26 ryt Iki (:3# vak. Snredo- 
mla 9:20 lkl 11 .V. Nedėliomis nėr 

skirtų valandų. Room 8 
Phone Canal (621

AR ŽINOTE, KAD
II Lietuvos vyrai, kaipo milžinai 

atvažiuoja Ir visiems čempionams 
per nosis duoda.

Taip Ir T. Av D. tonikas visiems 
seniems tonlkama duoda ir apgali

T. A. D. dar tik kelių metų senu
mo. o jau turi tūkstančius vartoto
jų ir nuo Jų padėkavonlų. T. A. D. 
būdamos vienoj formoj, gydo daug 
Ilgų. Reikalaukit ii savo aptiekus ar
ba išdtrbyztėa

T. A. D. PRODUCTS 
8188 So. Halsted St. Chicago, BĮ.

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto lkl • 
vai. vakare

' Nedėllomls pagal sutarti
4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS 

4901 W. 14St. Cicero, Iii.
Virtuj National Tea Store I 

Valandos: 10 vai. ryta dtt * vai.
vakare. Ne<l. susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir 
nuo 6 Iki 7:20 vai. vakara

Tel. ofiso Canal 8110 Rez. So. Shore 
2238, arba Randolph <80*.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

,Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 16 Iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 3 po pietų
Nuo 7 lkl 0 vakare
Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų
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VYTAUTO DIENA GHIGAGOJ SPALIO 26 D.

C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS.

X Aušros Vartų mokyklos 
Angelo Sargo draugija perei
tame penktadienyje turėjo di
delę iškilmę: buvo pašventini
mas naujos vėliavos ir naujų 
narių, priėmimas. Virš dvide
šimties bernaičių gavo drau
gijos ženklelius.

X Deliai Sutvirtinimo Sa
kramento vakar Aušros Var
tuose teikiamo, parapijos mo
kykla šiandien turi “free 
day”.

X Šiandien Nekalto Prasi
dėjimo merginų draugijos mė

nesinis susirinkimas mokyklos 
7 kambaryje vakare 8 valan-
d$* .; i , i i

SUTUOKTUVES.

Brighton Park. — Rugsėjo 
mėnesyje Nekalto Prasidėjimo, 
Panelės Šv. bažnyčioje tapo 
moterystės sakramento ryšiii 
surišta šešios poros. Kun. A. 
Valančius surišo 6 d. Kazį 
Ražų su Stase Einikaite. Kun. 
Pr. Vaitukaitis bėgyje mėne
sio surišo Antanų Kaminskų 
su Elena Silhanek; F. Rooney 
su Viktorija Manikaite; Bro-

HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuin?
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ŠILDYTUVUS
DABAR PIRKDAMI
Peoples Furniture

KRAUTUVĖSE 

Sutaupinsite Daug Pinigų
* ^4

Nes Peoples įsteigą išdirbinėja seklyčiom setus 
nuosavoje dirbtuvėje, todėl ir gali parduoti juos var
totojams už daug žemesnes kainas kaip ane krau
tuvėj mieste. Taip pat užpirkome labai didį skai
čių šildomų pečių su 25% žemesnė kaina. Todėl da
bar galima juos parduoti taip pigiai.

■
I

BALSAI DEL PEOPLES FURNITURE CO. IR “DRAUGO” 
RADIO KONCERTŲ.

PROGA PAMATYTI
\|

Gerb. “Draugo” ir Peoples jas. Nes tik tokios dainos ir 
Furniture Co. Darbuotojai: Imuzika, kaip kad girdėjome 
Su didžiausiu žingeidumu*per praeitas porų valandų

ir pasitenkimu klausiau jau' 
dvi “Lietuvių Valandi” per 
radio ir negaliu likti nereiškęs 
savo dėkingumo jum, bendra
darbiai, “Draugas” ir Peoples 
Furniture Co. Taipgi visiems 
gerb. dainininkams ir muzi
kams kurie pildo programas.

Mes, gyvendami kultūringo
je šalyje, turime ir įvertinti 
kultūrų. Turime eiti prie jos, 
kaip kasdieniniame gyveni-i 
me, taip ir muzikoje ir dailė
je.

Turime būti dėkingi tiems, 
kurie teikia mums tas kultū
ringas valandas ir įvertinti

kelia mūsų tautų ir stato jų 
šalę kultūringųjų. Mes, lietu
viai, jau turime daug gerai 
išsilavinusių dainininkų, tat 
kvieskim juos prie dainavimo 
ir įvertinkim juos, lankyda
mi jų koncertus ir parengi
mus, vietoje kokius bever
čius vakarus, kurie tik eikvo
ja mūsų brangų laikų.

Valio! “Draugas” ir Peo
ples Furniture Co. už kultū
ringų darbų1! Aš klausau ir ki
tiems priminsiu klausyti jū
sų radio.

S. T. Barkauskas.

Prof. Dr. K. Pakštas, kurs 
dabar indomius laiškus siun
tinėja iš Afrikos, grįš į Lie
tuvą per 'Ameriką ir mes chi- 
cagiečiai turbūt turėsime pro 
gos išgirsti jo indomių pasa
kojimų gyvu žodžiu. Kol kas 
skaitykime jo laiškus telpa- 
mus “Drauge.” Be to pui
kiai savo supratimų apie Af
riką papildysime atsilanky

dami į State — Lake teatrų, 
kur dabar rodoma paveikslai 
“Africa Speaks.”

kslas “Let’s 'G o Natice.” 
United Artists teatre rodo

ma “Whoopee.”
McVickers teatre rodoma

“Moby Diek.”

Roosevelt teatre eina “Mo-
nte Carlo.”

CLARK NUSKIRTAS 
AMBASADORIUM

WASHINGTON, spalių 5.- 
Ambasadorium Meksikai pre
zidentas Hoover nuskyrė Job- 
hua Reuben Clark, Jr., iš Salt 
Lake City, Utali.

NIEKO VISUOMENEI

TEATRUOSE

Chicagos teatre dabar ro
doma “The Office Wife.”

Oriental teatre eina pavei-

' ^Icazar o
NAUJOS MADOS

Alcazar Seklyčiai šil
dytuvas.

Visas pilnai porceliuo- 
tas, atrodo kaip iš rie
šuto medžio padarytas. 
Turintis didelę storų 
ugnavietę užtikrinantis 
teikti daug šilimos. 
Vertas daug daugiau. 
Musų žema kaina

$39.50

PUIKUS 3-JŲ ŠMOTU

Seklyčiai Setai

Apdengti su geros rųšies 
Jacųuard ant dailių ir tvir
tai padarytų romų. Pilnai 
užtikrintas teikti ramumų 
ir pasigerėjimų per ilgus 
metus. Dabar parsiduoda 
daug žemiau kaip pusę kai- 

3 šmotainos,

$49.75
LENGVOS IŠMOKĖJIMAI

V Suteikiami Pagal Pirkėjo Norą Ir Išgalę

Krautuvės atviros: Antradienio, Ketvirtadienio ir 
šeštadienio vakarais.

i 4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
MlllllllllllllllllllllllHlllllllfinillllllllllUIlllHIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiea

nių Sadauskų su Elena Petro
šiūtė; Dominiką Maslauskį su 
Katre Norkaite. Kun. S. Yun- 
keris iš Springfieldo atvykęs 
surišo savo giminaitę Aleksa 
Stirbį su Ona Baltunaitė.

Linkime jaunoms porelėms 
laimės ir pasisekimo naujame 
luome... <

Rengiasi prie 9 spalio paminė
jimo.

Kaip organizacijos, taip ir 
pavieniai brightonparkiečiai 
juda, kruta, kaip kas išmany
damas, kad atatinkamai pami
nėjus 9 dienų spalių. Taigi 
rimtai visi ruošiasi prie iškil
mingo apvaikščiojimo Vytau
to 500 metų nuo mrties pami
nėjimui. Vytauto medaliai pas 
klido po visas organizacijas

ir pavienius žmones.
Raporteris.

VYKSTA Į TEKĄS.

P. Jonas Kuchinskas 
siems Chicagoje gerai žino
mas advokatas šeštadieny iš
vyksta į Texas valstijų apžiū
rėti savo ūkį, kuri randasi Rio
Grande Valley, tame krašte,' kitus miestus 
kur žiema ir šalčiai nėra žino-! -r

vi-

A. ALESAUSKAS 
. MOTOR EKPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

tukslnlų lr sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų lr t. t 
Taisau laikrodžiu* 
Ir muziko* Instru
mentu*.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefoną* HEMLOCK 8380

MOUNT HOLLY, N. J., 
ppal. 5. — Miręs čia niilio- 
nierius, Campbell Soup Co. 
prezidentas Dr. J. T. Donra- 
nce, apie 150 milionų dolerių 
turtų paliko išimtinai namiš
kiams. Nei cento labdarybei, 
visuomenės reikalams.

MORGIČIAI-PASKOLOS
ATMINK SAVO 

NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
TEL. BOUL. 0.11 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug išlaidų

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

nam visokį turtų.
Padarom davernastes ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notariallškus raštus 
Siunčiam . Pinigus lr Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmlngumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
lr patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Plselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 

4844 SO. PAULINA STREET 
TeL Boulevard 1388

SKOLINAM PINIGUS
Paskolas suteikiam i 24 vai. 

neimam komiso nuo
$50 iki $300.

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

S DAKTARAS A. DELUCA (PATVIR- 
S F TINA STEBĖTINUS IŠLYDIMUS SU 
5 PAGELBA ASUEROTHEKA-

PIJOS.
— Skaitytojai turbūt tikrai skaitė ar 
S į girdėjo apie garsių Ispanijos Dr. Asu c 
S j ro, kuris sukėlė dMžiausį susidomė- 
5'jimų Europoj nepaprastais išgydy- 
ŠĘ mals savo specialiu gydymo metodu. 
S Delei didelio skaičiaus Išgydymų Šiuo 
S metodu, jis yra nuolatos apgultas di- 
S deiių burių kiekvienos klesos pacien

tų, kurių kiti negalėjo išgyti ir ku
rie dabar tikisi susilaukti pagelbos 
nuo savo ligų. Jis turi daug kolegų 
Įvairiuose miestuose. Kad atsakyti i 
daugeli duodamų klausimų, Dr. As- 
uero buvo priverstas įsteigti infor
macijų biurų. Pirmi sėkmingi eks
perimentai "Fiziologine Asuero-the- 
rapljos", taip pavadinta autoriaus 
vardu, buvo padaryti Sv. Antano 
ir Raudonojo Kryžiaus ligoninėse,
St. Sebastian mieste.

DR. A. DELUCA yra plivnas gydy
tojas, kuris praktikuoja šį gydymų 
Chicagos mleųte, 3701 West Dlvl- 
slon St. Daug pacientų eina pas jį. 
Nesenai jis turėjo pasikalbėjimų su 
vienu žurnalu, kurio svarbesnes vie
tas Čia paduosime:

"Kada, sakė Dr. A. DeCuca, be to 
kas buvo pranešta Europos laik
raščiuose, aš sužinojau, kad nekurto 
iš mano pacientų, kurių padėtis bu
vo skaitoma neišgydoma, nuvyko į 
Europų gydytis pas šį garsųjį dak
tarų, sugryžo išgydyti, aš nuslspren- 
džiau prisirengti taip, kad galėčiau 
žinoti ir tiksliai praktikuoti šių As- 
uerotherapljų. Tų aš padariau tikslu 
surasti Ir nuspręsti kiek yra tiesos 
tame, kas atsitinka — aš esu pagailos 
pasitenkinęs matydamas, kad mano 
pirmieji stebėjftnai Ir nuomonės pil
nai pasitvirtino.’’

I žurnalisto paklausimus apie var
tojimus gydyme metodas, Dr. A. Dc- 
taoa maloniai tęsė:

“Dr. Asuero atliekama procedūra 
nėra Išdeginimas (kauterizaclja) trl- 

į geminallo nervo, kaip klaidingai y- 
ra manoma, bet susideda iš suradi
mo opiausių vietų jų, galūnėse ir ta- 

1 da paakstlnltao Jų pagelba specialiai 
išrasto virbalo su tinkamo elektros 
srove. Tuo pasidaro stiprios, plačios 
reakcijos, kurio. Iššaukia Išslvystl- 

' mų naujų energijų. Tai Ir yra pas- 
' tapti* išgydymų — sustabdymas 
skausmų, pakeitimas organų funkci
jų — teClaus nepadarant anatomi
nių pažeidimų’’.

I IŠ kitos pusės) BĮ beskausmlnė pro- 
' cedura, pašalindama medlkacljas, yra 
visai nekenksminga lr beskausfnė, jei 
ji yra vartojama atsargiai, eksperto 
operatorlaua kitaip ji gali pasida
ryti pavojinga.

Pats Dr. Asuero karštai rekomen
duoju savo kolegoms ne deginti, bet 
vartoti tinkamų stimulų, švelniai pa
liesti tik pačia* opiausias vietas. Ma
no nuomonė yra. kad pagelba Asu- 
erotberapijos galima paslaktl netikė
tų pasekmių; būtent, sustabdymų 
skausmų, pilnų lr patvarų atstelgi- 
mų prarastų funkcijų, teClaus išė
mus organiniuose atsitikimuose.

nū, kur oras yra visados šiltas JVAIROS RONTRAKTORIAI: 
ir sveikas. Ponas Kuchinskas t 
savo ūkyje augina citrų me
džius ir už poros metų tiki
si turėti pelningų biznį. Kaip 
dabar girdima, lietuviai jau 
pradeda apgyventi šių vietų, 
iš kurių geriausiai yra žino
mas A. J. Kareiva iš Chica
gos ir kuris jau dabar džiau
giasi ūkio pelningumu. P-nas 
Kuchinskas sugrįš Chicagon 
Spalio 12 d., bet per šį laikų 
jo ofise legaliai reikalai bus 
atliekami kaip ir visados.

AUTOMOBILIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namu* prieinama 
kaina.

7217 S. CAUFORNLA AVĖ.
Telefoną* Hemlock 5698

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namą Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

Telef. Republic 6396
D. GRICIUS

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip lr 

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kaino* prieinaraiaUsios.

2452 WEST 69th STREET
DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musų nan-,'Tel ^^4. 8662 

jausiu DE SOTO ir PLY-‘
MOUTn Chrysler išdirbystės 
automobilių už labai prieina
mų kainų.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b.!
Naujas Plymoutb $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR 
SALES

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

Telefonas Prospect 5669

H U PMOBILE
Geriausi Ir Stipriausi Automobiliai.

Jei Tamlsta nori pirkti Automo
bilį, pirmiausiai prašome ateiti pa* 
mų* lr pamatyti HUPMOBILE 1931 
medalių, kurie tikrai Tamlatas nua- 
trt>ln* aavo gražumu, greitumu, ir 
vlaa konstrukcija. Kaina $1,196.
f.o.b. Ir aukščiau.

BALZEKAS MOTORS 
6012-14 So. Kedzie Avė.

Telef. Republic 9004

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

6RAHAM PAIGE

1: Vainoras, t. Lankys 
Telefonas Lafayette M8«

3962 Archer Avenue

ir 2384
Ofisas lr Re*. 

4401 S. Mozart Su

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

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Fairfleld

JOHN PAKEL & CO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Rez. Grovehill 1680

MES
Budavojam naujas namus, 

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7674

Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius
Mes moliavojlme, dekoruojame lr 

lšpoperiuojame visokiu* namus. 
Musų kainos labai prelnamos lr dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

JONAS PUDZIUVELIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau naujus namus ir pertaisau

senus. Senus namus priimu į mai
nus.

2650 West 69 Street
Telef. Hemlock 4576

IŠRENDA VIMUI

Rendon ar pardavimui 5-6 kamb., 
peCiu šildomi, pigiai. 5804 Union 
Tel. Stewart 1402

REIKIA DARBININKŲ

Reik vyrų prosytojų patyrusių 
prie dreslų. Lipson Bros. 325 W. 
Adams St.

--------------------------——.—— ——   ——— I
Reik lietuviškai kalbančio 

pardavėjo. Visų laikų ar dali. 
Ateik pasitart. Pardavinėsi 
draugams.
Dalenberg Howe <& Seed Co.

11028 S. Michigan Avė.
Tel. Commodore 0144

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Grocernė, Delic., gyv. kamb. kamp. 

Storas. »l,0d0 cash. 1034 W. 69 St.

7 kamb. forničial ir piano 8350. 
1304 Glenlake. Rogers Park 7970.

PARDUOSIM su dideliu nuosto
liu visus puikius rakandus, IVi’.ton 
| kaurus Ir viskų musų 4 kamb. apart- 

' mente. Vartota tik 2 mėn. Kreipkis 
tuoj. Tikras bargenas.

3040 W. 02 St. l-mas floras

REAL ESTATE

Tel. Lafayette 5197

W. & L. ELECTRIC GO.
Not Ine.

Elektros kontraktoriai, suvedam švie
sas lr jėgų. Elektros relkmenoa ir 
flkšCierlal.

L. DOMBROKSKI A ROM 
3018 West 47 Street

A. M. BUTCHAS

'10% nupiginta ant flat ma
liavų ir ready mixed.

Q -

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
MaliavoJImo Kontraktoriai 

Maliavų ir sieninės popleroa krau
tuvė. Naujas atakas.

2884 8<j. LEAVITT ST. CHICAGO

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlauela.

4426 So. Western Avė. 
Tel. Lafayette 8227

Greit perkant gausi geromis iš
lygomis* už 820,000 roomlnghouse iš 
'22 kamb. dalinai su forn., štymo šil., 
gera vieta, 20 min. į loop, strytk. ir 
L. Kreiptis 1136 Wrightwood atffe. iki
5 v. v. arba tel. Avenue 5307 po 5
v. v. dėl susitarimo. 
-------------------------------*-------------------------

Pigiai puiki velk nauja kampinė 
Octagon rezidencija, 6 kamb. bung. 
arti viešų ir kat. mokyklų, du bloku 
Milwaukee avė. Reik matyt, kad į- 
vertint. Kaina 89,750. Kreiptis po
6 vai. vak. 5700 No. Moody avė.

6 kamb. mod. plytų bung. 2 
maud., aptverta porCius, "pigiai. 4666 
N. Le Clalre, Kildare 8872.

Sapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 5888

1845.00 F. O. B.
Jei manai pirkti karų. pirmiausiai į 

ateik pas mus Ir persitikrink, kad i 
pa* raus rasite geriausio* rųšies au- Į 
tomoblltu* už žemų kalnų.

Taipgi turim* Įvairių įvairiausių 
vartotų karų už labai mažų kalnų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC. Šio krano kaina $3.50

4414 So. RockweU St 
Tel. Lafayette 4689

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis 

KONT RAKTO RIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamo*
2422 WEST 69th STREET

HARVEY
Įmokėdamas 8500 už musų 5 

kamb. plytų bung. daug pelnysi. Tuoj 
ateik ar kreipkis i Mrs. Lee, Har- 
vey 1757 ar 15715 So. Paulina avė. 
Han ey, III.

5 kamb. bung., fura. šil., gar. Kai
na 87.000. Už geriausių cash pa
siūlymų. 5743 Marmora avė. Tel. 
Kildare 8538

IPARDAVIMUI
8 apt. 2-5 Ir 6-4, peClals apšilti., 

kamb. 55x125, mažai {mokėt, pri
imsim mainus. Sav. A. Holland, 
3056 Addlson, Junlper 8145. '

Thomas Higgins
PLUMBERIS 

Turiu patyrimų per daugelį metų.’ 
Darbų atliekų greitai Ir pigiai. 

2811- 80. OAKLEY AVĖ. 
Telef. eonai 0810

'■ ....

DOWNERS GROVE 
6 kamb. bung., furn. šil., naujai

ištaisytas, stiklinis porCius, 8 bedrul- 
mtai, virtuvė, parlorius, dlde'i 
kamb., pilnas belzm., gar., 98x287, 
vaisių medžiai, pulki transp. Sav. 
818 Franklin st. arba šauk • L. J. 
Kamuth, 1636 N. Wood St. Bruns. 
2877.

NAUJI BUNGAIA)WS.
5-8 kamb., pigiai, geros Išlygos.

Ole Nlelsen, 3851 W. 61 St. Hem
lock 7696.


