
UDBAUGXBU
Vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

“ D B A D G A * .
rht) mosi inflnonti* 

Lithnanian Daih •» 
America.

LITHUANIAIS DAILY FRIEND
No. 255 36 A C 0 P Y CHICAGO, ILLINOIS TREČIADIENIS,’SPALIO (OCTOBER) 29 D., 1930 M.

“ Dravį/as,” 2334 So. OaTcley Aven'tc entehed as second-class mater marcb ai. i»i«. ‘At chicaoo. Illinois under the act op mamch s, ists
* • C O * » METAI-VOL XX

Telefonas: Roosevelt 7791

34 Darbininkai Mirė Oklahomos Kasykloj
MUSSOLINIO KALBA IŠJUDINO 

FRANCUOS MILITARISIUS

ANGLŲ SODYBA BUS ATKELTA I AMERIKĄ

Brazilijos Revoliucionieriai 
Negali Pasitvarkyti

FRANCU AI NEPATINKA 
MUSSOLINIO KALBA

BRAZILIJOJ NĖRA 
TVARKOS

PARYŽIUS, spai. 29. — I- RIO JAINEIRO, Brazilija,
talijos ministeris pirmininkas spal. 29. — Apvaldytoj revo- 
Mussolini išnaujo įsmeigė pa-j liucionierių Brazilijoj vis dar 
gaikštį į Franeijos valstybės neįvesta reikalinga tvarka, 
vežimo ratus. Kai-kurios buvusios valdžios
“solini atkartojo tai, k„! kariuomenės dalys kelia mai- 

praeit, pavasari ir vaaar, bu-įSt"s- Ne tavusios valdžios r’1- 
to sakęs. Būtent, pareiškė, kalals' M PneS ta'- kad re- 
kad Italijos valstybės priešai voliucionienų vadai negali 

pasitvarkyti. Jie negali pasi-yra veidmainiai. T. Sąjungos 
suvažiavimuose daug kalba a- dalinti valdžia. Daugelis jų

Šią anglų sodybą Anglijoj nupirko vienas Amerikos turtuolis ir visi sodybos na
mai bus atkelti j Ameriką, kaipo sendvės liekana. Sodyba vadinasi Forge._________

Penki Lavonai Rasti; Prie 

Užgriautų Neprieinama

NESAMA VILTIES AT
KASTI UŽGRIUVUSIUS

McALESTER, Cal., spal. 
29. — Wheatley No. 4 anglių 
kasykloj įvykęs sprogimas už
griovė išėjimą 29 darbininka
ms.

Pranešta, jog nesama vil

ties juos gyvus rasti. Negali
ma prie jų prieiti per nuoč 
ngąsias dujas.

Viršutiniam kasyklos auki
te, be to, rasti keturi darbi- 

, ninku lavonai. Gi vienas dar
bininkas žuvo sprogimo laiku 
esant jam šalę išėjimo iš ka
syklos.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

pie taiką, bet patylomis gink-' ,,orėt,i I’atekli i aateia'iBias.
luojasi ir daro sąmokslus prieš vietas.
Italiją, kad ją išpasalų užpuo-’ Čia laukiama atvykstant Dr., 
lūs. ' Vargas, kuriam, sakoma, bus

Franeijos viršininkai ir kai- 
kurie aržiau valdžios stovį lai
kraščiai neslepia savo nuoste- 
bos tomis Musolinio kalbo
mis. Laikraščiai pažymi, kad 
Mussolini, matyt, kokio-norsį 
kvaitulio pagautas, kada jam 
pavykę suartinti Italijos ir 
Bulgarijos viešpataujančias 
dinastijas. ,

Tie patys laikraščiai nuro
do, kad Francija nemand at
likti jokių pokarinių nusilei
dimų, ypač Versailio taikos 
sutarties pataisymo, ko labai 
norėtų Vokietija. Taipat ne
darys jokių nusileidimų Ita
lijai karų laivyno reikale.

lemta užimti laikinojo prezi
dento vietą. Kai-kurie vadai
jam yra priešingi.♦

Porte Alegre suimtas Dr.1 
Julio Prestes, seniau išrink
tas Brazilijai prezidentas į 
pašalinto prezidento Washin- 
gton Lnis • vietą. Jis suimtas 
už nenorėjimą išsižadėti būti 
prezidentu. 'Aplink jį spietėsi 
revoliucijos priešai.

MILIONAI DOLERIŲ KA
RŪNAVIMO IŠKILMĖMS

CIVILINIS KARAS 
KINIJOJ

NANKING, spal. 29. — Ki
nijos valdžia paskelbė, kad 
šiaurinėj Kinijoj sukilimai ir 
civilinis karas 1 pasibaigęs val
džios laimėjimu. Sukilėlių ar
mijų liekanos atsimetė j Sha- 
nsi ir Shensi provincijų kal
nus. ' • jI

Šiam civiliniam kare daly
vavo apie vienas milionas ka
reivių, tame skaičiuje apie 
400,0000 sukilėlių. Šių pasta
rųjų žuvę apie 200,000.

Dabar valdžia apie 200,000 
kareivių paliuosuoja iš tarny
bos. Likusios kariuomenės di
džiuma siunčiama naikinti ko
munistų plėšikų gaujas.

ADDIS ABABA, Abisinija, 
spal. 29. — Lapkričio 2 d. čia 
įvyks Etiopijos karaliaus Ras 
Tafari karūnavimas imperato
rium. Šioms iškilmėms išleis
ta milionai dolerių.

Keturiolikos įvairių šalių at
stovai suvyko dalyvauti iškil
mėse.

WASHIN3T0N, spal. 28. 
I— Vakar Britanijos užsienių 
ofise, Londone, sudėtos pasi
rašytos Am. J. Valstybių, Bri
tanijos ir Japonijos karo lab 
vynų mažinimo sutartys.

Sąryšy su tuom įvykiu, pre
zidentas Hoover ir anų abie
jų šalių ministeriai pirminin
kai per radio sakė prakalbas.

Prezidentas Hoover kalbė
damas tarp kitko 'ragino val

stybes dar daugiau mažinti 
karo laivynus.

BEDARBIŲ ŠELPIMAS

KARALIUS ATIDARĖ 
PARLAMENTĄ

LONDONAS, spal. 29. — 
Anglijos karalius vakar, kaip 
paprastai, iškilmingai atidarė 
parlamento sesiją. IŠ sosto 
skaitė kalbą.

RAGINA DAR DAUGIAU 
MAŽINTI KARO LAI

VYNUS
REIKALINGA 1,600,000 

DOLERIŲ

Illinois gubernatoriaus pas
kirto komiteto gelbėti bedar
biams pirmininkas G. F. Getz 
praneša, kad bedarbių pagel- 
baį Chicagoj ateinančią žiemą 
reikalingas 1,600,000 dolerių 
fondas.

Ši fondą turės sudaryti vi
suomenė. Bet kokiu būdu au
kos bus renkamos, dar neiš
spręsta..

Už prohibiclją
“Association of Catholics 

Favoring Prohibition” sekre
torius P. H. Callahan vienam 
susirinkime kalbėdamas nuro
dė, kad prohibicija šioj šaly

WASHINGTON, spal. 29.
— Prezidentui Hoover prane
šta, kad 220 miestų bedarbių 
šelpimui skirta 55 milionai do
lerių. Tas liečia daugiausia °u. *® vybių. Tai esą, sumažėję
pramonės centrus.

BERANKE JAUNA MER- į iš ligoninės. Sakė kur ji ją 
, /GAITE KINIJOJ ŽINOMA dėsianti. Meldė seserų ją pa-
KAIPO “MAŽOJI GĖLELE”

HONG KONG ,(per paštą). 
— Šiame mieste francūzės Šv. 
Pauliaus de Chartres seserys 
vienuolės veda Šventos Kūdi- 
kybės ligoninę. Šią ligoninę la
nkę Maryknoll (Amerikos) mi 

sionieriai nepaprastai stebė
josi ligoninėje išlaikoma jau- 
jia kiniete mergaite, vadina
ma Kin. Kin reiškia “mažąją 
gėlelę.” Jinai visuomet links
mai šypsosi. Neturi abiejų ra
nkų.

Kada Kin buvo keturių me
tų, jos motina ją atnešė į li
goninę. Į abi rankutes buvo 
įsimetusi gangrena ir abi rei
kėjo nupjauti. Kada ji pasvei-

, ko, motina atsisakė ją paimti je sieloje.

silikti.

Seserims ėmė daug laiko ir 
kantrybės mergelę įpratinti ir 
išmokinti savo kojytes naudo
ti vietoje rankų. Šiandie ji
nai kojų pirštais atlieka viso
kius darbus. Moka skaityti. 
Koja rašo. Kitiems patarnau
ja. Virtus tikra akrobatė. Nes 
laipioja kopėčiomis, langus 
plauja, ligoniams plaukus šu
kuoja.

Seserys liudija, kad Kin y- 
ra nepaprastai maldinga. Ka
da jinai nueina į bažnyčią ir 
atsiklaupusi s meldžias, joje 
kiekvienas gali įžiūrėti vien 
stebuklą, ką tiktai krikščioni
ška meilė gali sukelti švento-

Pašautas krautuvininkas 
su žmona #

Plėšikai -nžpnolė nedidelę 
krautuvėlę, 3911 Irving Park 
bol. Krautuvininkas su žmo
na pasipriešino piktadariams. 
Abu pašautu.!

Plėšikų pašautas

D. G. McDougall, 30 m., 260 
iMarąuette road, gatvėje neg
rų plėšikų užpultas ir pašau
tas, kada jis pasipriešino pi
ktadariams.

PROHIBICIJOS KLAUSI
MU GYVENTOJŲ BAL

SAVIMAS

NEW YORK, spal. 29. — 
Demokratų partijos šalies (na 
cionalio) komiteto pirminin
kas J. J. Raskob čia kalbėda
mas pareiškė gyventojų balsa- 

ligšiol apsaugojusi 130,800 gy- vimo (referendumo) reikalin
mir-

tingumai nuo alkoholio ir kitų 
ligų, pakįlančių iš svaigalų 
vartojimo.

Apkraustė namus

Vagis įsikraustė į namus, 
816 Independence boulv. Na
mų šeimininkę ir tarnaitę va
gilius uždarė į vieną kambarį 
ir apkraustęs kitus kamba
rius pabėgo. Pagrobė apie 
1,000 dol. vertės brangenybių.

Pašautas precinkto viršaitis

Pašautas 27-os wardos sa- 
mitarinio distrikto trustiso 
Touhy precinkto kapitonas 
Harry Haas.

Jį pašovė nežinomu du pik
tadariu, nuėjusiu į jo namus, 
220 So. Peoria gat.

VYSKUPŲ KONFERENCI- per šv. M ato ir abi kartu davš 
JOS KOMUNIKATAS gryno pelno 7,582 litus. Da-

------------ bar parapijiečiai tik džiaugla-
Rugsėjo 16 ir 17 d. įvyku-jsi. “R.”

si vyskupų konferencija išlei
do tokį kmunikatą:

i “Lietuvos Vyskupai, susi
rinkę į nepaprastą konferen
ciją, svarstė Ateitininkų Mok
sleivių organizacijos padėtį, 
sudaryta Švietimo Ministeri
jas aplinkraščiu 244 nr. iš š. 
iri. rugpiftčio mėn. 30 d. Daly
ką išsvarstę Vyskupai rado,
1) kad sakytasai aplinkraštis 
yra neteisėtas, nes a) prieš
tarauja “Vidurinių ir aukšte
sniųjų mokyklų’’ įstatymo 41 
paragraf., b) prieštarauja Ko
nkordato XXV str., 2) kad A- 
teitininkų Moksleivių organi
zacijos uždarymas yra jokiu 

• būdu nepateisinamas, a) nes 
Ateitininkų Moksleivių organi
zacija nėra politiškai visuome- 

- ninė, bet religinio, tautinio, 
kultūrinio pobūdžio organiza
cija, esanti Vyskupų priežiū
roje. Katalikų Akcijos narys, 
b) nes Ateitininkų Moksleivių 
organizacija yra naudinga tiek 
Katalikų Bažnyčiai, tiek Val
stybei. Vyskupai padarė jie
ms galimų žygių, kad sakyta
sai aplinkraštis neliestų Atel-

ĮDOMŪS ORO SVEČIAI 
i KAUNE

Du prancūzų lakūnai atsj 
kapit. M. Goulette ir p. M. 
llouette penkių vietų firmos 
“Farman” lėktuvu buvo at 
skridę į Kauną ir nusilei 
aedrome. Aplankė karo įsts i 
gas, buvo pavaišinti ir paro
dė, kokiu lankstumu pasiz 
jų lėktuvas, ir išskrido Į 
ryžių. “R.”

APSIVERTĖ TRAUKI
NUKAS ' |

Spalių 4 d. siaurasis traų- 
kinuks netoli Žaliojo tilto išė
jo iš bėgių. Garvežys atsisto
jo skersai gatvę, viens vage 
nas su žmonėmis apsivertė. 
Laimei, nieko nesužeidė, 
smarkiai išgąsdino. “R.’ 

.........-i-

EUROPĄ PALIETE VE^ 
ROS, POTVIJMIAI

LONDONAS, spal. 28. 
Šiomis dienomis kai-kuri 

gumą prohibicijos klausimu. (tininkų Moksleivių organizaci-1 Europos dalis palietė vėtros
Taipat jis pareiškė, kad į 

visas pramones reikalinga }- 
vesti penkių dienų darbą sa
vaitėje, paliekant šiandieninį 
darbininkams atlyginimą.

J. J. Raskob kaltina repu- 
blikonų partiją, kuri šiandie 
nieko neveikia nedarbo klau- 

) 'Simu.

OBALSIS “PIRK DABAR”

PHILADELPHIA, Pa., spa 
lių 29. — Šio miesto Preky
bos Rūmaj paskleidė obalsį 

“Pirk dabar,” kad tuo būdu
atsiekti geresniųjų laikų.

Pirkliai praneša, kad tas o- 
balsis paveikia į žmones. To
li daugiau visko parduodama.

CHICAGO IR APYLIN- 
1JCES. — Saulėta ir šalta. Kunigaikštis.”

M. Tulauskaitė verčia J. K. 
Kochanovskio istorinę studiją 
“Vytautas Didysis Lietuvos 

“R.”

jos.
Konferencijos sekretorius, 

(pas.) Vysk. M. Reinys.

KRAKIŲ BAŽNYČIA PA
SIPUOŠĖ

Krakių bažnyčia atrodė gan 
vargingai, bet šiais metais 
gražiai pasipuošė: ypatingai 
gražūs du altoriai, kuriuos pa
statė prieš šv. Mato atlaidus. 
Tą visą darbą atliko per vie
nus metus kun. J. Pranys.

Bažnyčios išpuošimui buvo 
reikalinga pinigų, o apie jų 
davimą daugelis nei kalbėti 
nenorėjo. Kun. J. Pranys mo
kėjo savo sumanumu ir prie 
atšalusių širdžių prieiti. Rin
ko aukas pinigais ir įvairiais 
daiktais. Iš surinktų daikto 
paskui sudarė dvi dideles lo
terijas, kurių viena įvyko per 
šv. Petrd atlaidus, o antroji

blizardai ir potvimaL
Labai nukentėjusios Anstri 

ja, pietinės Vokietijos 
Taipat Turkijai- ir Gi 
Žuvę keliosdešimtys žmonių,

__________________ ____ ■ " hM

KONFERENCIJA INDIJOJ 
KLAUSIMI

LONDONAS, spal. 29. 
Čia baigia suvažiuoti indieč 
ir kiti atstovai į konferenc 
Indijos likimui nustatyti, 
nferencija “aplink apskrit 
istalą” prasidės lapkričio 10

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų Slf 
Britanijos 1 sv. sterl 4, 
Franeijos 100 franku 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų
Šveicarijos 100 frankų 19 
Vokietijos 100 markia 23

13.!
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BEDARBIŲ APSAUGAI.

Apie reikalingų milionams bedarbių ap
saugų Washingtone daug kalbama, bet nieko 
teigiamo neveikiama.

Kilo gandų, kad nedarbo klausimų spręs
ti prezidentas šauksiųs kongresų j nepap
rastų sesijų. Prezidentas užgynė tuos gan
dus.

Viskas, kas bedarbių naudai yra pada
ryta, tai prezidento pasirašytas sprendimas: 
dvi savaiti pirm Kalėdų j paštų priimti lai-

nais dolerių, kati jie neišjudinami. Del to fij 
klausinių iškelia žymieji ekonomistai. Jie 
klausia, kas įvyko, kur tie visi valdžios ža
dėjimai T ,

Federalė valdžia pati pirmutinė tūrėtoj 
duoti palengvinimų milionams bedarbių. Tai 
būtų pavyzdis privatinėms kompanijoms. 
Taip nėra.

Nereikia užmiršti, kad pirm poros metų 
visokį darbininkams žadėjimai visomis pusė
mis pylėsi. Tai buvo politinė kampanija. Vis
kas žadėta.

Aplink Afriką.
“V liaus ir bandėm j} gyvų pa VYTAUTO DIENĄ SKELBĖ

Prof. TL Pakštai.

LAIŠKAS DEŠIMTAS

Per Afrikos Nugarkaulį.

Mums beriedant j rytus,
negrų sodybos vis labiau re
tėjo ir tekdavo pravažiuoti po 
kelias dešimtis kilometrų, kol 
pamatydavom mažutę grupę

_..........................................m . .. ..ai. negrų šiaudinių palapinių.Bet tie visi, kurie žadėjimų nepildo, turi rr . , , .’ . , Temstant sustojome viename
atsiminti, kad už poros metų vėl įvyks nau

tai tiesa, nes vakare sutemus 
važiuodami kelis kartus ma
tėme ant kelio dvi žalsvas 
Šviesas, tarsi- kokias paslap
tingas žvaigždes ant kelio nu
kritusias. Tačiau dėl tolumo ir

, . , ..... , v kaimely truputį dustelėti, už- . ,...........................ji rinkimai. Kas tada darbininkams bus ža- ir itdrantl ap!(. „Jkltl kokie, jų gimines...
dama, kad juos patraukti savo pusėn, kad ,iug Mug ....... ....... .« .....
laimėti rinkimus r , _ . .. , , _į negrų smalsuolių būrys. Jų 

vaikai krapštinėjo, čiupinėjo 
musų automobilių, . kaip kokį 

arčiausia

P A LIEČIA IR MUS.

gauti, užmetant ant jo paltų. 
Ilgokai su juo taip žaidėm ir 
vos nepakliuvo ji» po paltu, 
bet gaiop pavyko jam pas
prukti j tamsų girios tanku
mynų ir tuomet sudiev musų 
žaislui. Šis kiškio gaudymas 
mums buvo labai linksma ir 
juokinga pramoga, per kurių 
mes užmiršome ir liūtų. Va
žiuojame sau juokaudami vi-tamsos negalėdavom gerai et- 

skirti kas tu Šviesų savinln-1 "ai nefup.stiHB.-ane Ope ir Sau
kai: rodos leopardai, bet gal,tuvua ■ rank,i Pateil,f- ’rik 

dar keletu kilometrų prava-
... .v , • iZiavus, vėl matome ant kelioIšvažiuodami iš negrų kai- , . _ . ..... , .. .... • Idvi šviesos, tik šios pasirodėmėlio gerai perziurejoin iri 7. ,¥1

.... . , . daug aukščiau įskeltos, neguužtaisėm savo šautuvus ir re-.l . ® .. .. . . ,
kiškio. Kelias tiesus ir platus.volverius. Ir įtemptu ūpu lei

domės tamsoje per nežinomas 
puščias.

Pavojinga ataka, mirtinas 
smūgis.

Išvažiavus iš kaimelio, ke
lias pasitaikė neblogas; tie
sus ir platus, mažai išdaužy
tas. Automobilį leidžiame ne- 
pergreit, kad nekelti didelio 
trukšmo. Kalbame tykiai ir

dyvų, o arčiausia prie mus 
Beplintųs nedarbas ir mūsų tautiečius glaudėsi negnj šunys ir katgs> 

vis labiau paliečia. Savo tarpe jau turime ge- žinoma> utilitariškais tikslais, 
rokai suvargusių lietuviškų šeimynų, kurios nfes nuo turistiškos mus vaka- 
del savo. kuklumo nedrįsta nei į valdžios, nei rįen£g visgi kaį kas dar įr 
į privatines labdaringąsias įstaigas kreiptis. jletns atlikdavo. Pakilojau 
Del to L. R. K. Labdaringoji sąjunga daro vien% (ndelį juodų katinų’: lie- 
planus, kad nedarbo ir vargo paliestas šeimy- sokas> bet tokg sunkus ir mug. 
nas sušelpus. Šį vakarą tam tikslui šaukiama Pūlingas, kaip Afrikos girių 
specialis susirinkimas, kuriame bus užgiriu Havo veislgs fampijona8: ma_ 
planai ir pasidalinta darbu, nuo kurio nieks tyt, gyvenimas čia jam šiurkš- mažai. Ūpas nervingas. Visa
neprivalėtų atsisakyti.

DIDIEJI DIENRAŠČIAI APIE VYTAUTO 
DIENĄ.

tokas, verčia padidinti niusku- akių jėga sukoncentruota prie- 
lų ir nagų jėgas, prisitaikinti,; kin. Automobiliaus visi lan

gai atidaryti. Šautuvai pa-

dešimts tūkstančių žmonių minia auditoriu- 
kinus darbininkus ir tarnautojus be kvotimų flt’e, du ar tris kart tiek nesutilpusių, puikus 
civilinėje tarnyboje. įparodavimai ir gubernatoriaus dalyvavimas,

Prie tos progos prezidentas paskelbė, jog atkreipė Chicdgos didžiulių dienraščių dėrnė- 
jiB pilnai pasitikįs gyventojų dvasia, kad be- j sį. Jie visi Vytauto iškilmę pažymėjo, kaipo 
darbiai bus aprūpinti darbų arba bus sušelpti, 'pasisekusių. “Herald — Bxartiiner” parašė, 

Paskirtas federalinis komitetas bedarbių kad Vytauto, Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio,

nes kitaip neišlaikysi konku
rencijos su laukiniais katinais, ruošti. Rankose stiprus elek

-------------- kurių giriose daugelį matėm: trinis šviturvs, kurs sviedžia
Vytauto Didžiojo 500 m. mirties sukak- dideli jie gudruoliai, ir su'šviesų per kelias dešimtis me- 

tuvių paminėjimas Chicagoje, reikia pasaky- šviesomis jų neapgausi, nepri trų. Važiuojam ir klausom, 
ii, šauniai (reiškia — 100%) pavyko. Apie siviliosi artyn ir nesulaikysi—J Kartais užgirstam, kaip kru-

dumia šalin nuo kulkos kiek urnose šalę kelio staiga kas
tik kojos neša. Visi jie rusvai 
raini ir akys labai žiba;.

pašoksta. Prieky per kelių vi

reikalais rūpintis išsprehdė “Kooperuoti” tik 
su valstybėmis in organizacijomis. Ivolkas jo-

“Lietuvos Cezario” sukaktuvėse dalyvavo 
50,000 lietuvių. “Tribūne”, “Daily News”,

ki statybos darbai neiškeliami. Wasbingtone |“Daily Times”, “American” ir kiti taipgi
galvojama, kad nedarbas nesųs taip svarbus 
dalykas.

Pirm poros metų mieste New Orleans į- 
vyko gubernatorių suvažiavimas. Tada pati 
federalinė valdžia iškėlė sumanymų skirti tris 
hilionus dolerių įvairiems viešiesiems dar
bams, jei kada darbininkus paliestų nedarbas.

Jau ištisi metai, kaip siaučia didelis ne
darbas, gi iš tų žadėtų išleisti trijų bilionų 
dolerių panaudota vos pusantro nuošimčio.

Reikia atsiminti, kad apie tų bilioninę 
darbininkų apsauga nedarbo metu daug kal
bėta buvusiose politinėse kampanijose. Kon
gresui buvo įduotas sumanymas iš tos sumos 
nors pusantro šimto milionų dolerių skirti, 
kada iškils nedarbas. Nieko tokio tuo reika
lu nepadaryta. .a

Ifi PADANGIŲ.

j Laki" na,' kapitonus S. Da
ilius ypatingu būdu papuošė

, . . _ . , Vytauto parodavimų. Jisai
laipsnio. Dabar jau' . 1a, . .. ,skraidė savo lėktuvu po lietu

vių kolonijas parodavimo m> 
tu ir žarstė iš padai:./.j r. 13- 
lų kalboje rašytus lapelius a- 
pie Vytautų. Tai buvo gražus 
supraizas, padaręs didelio įs
pūdžio ir savotišku budu pa
įvairinęs Vytauto Dienų ir 
prisidėjęs prie mūsų tautos 
vardo pakėlimo. Kapf S. Da
rius yra Amerikoj augęs, ta
čiau ilgų laikų tarnavęs Lie
tuvos kariuomenės aviacijos 
skyriuje. Dabar-yra vieno a- 
viacijos lauko Cliicagųje ins
truktorius,

Greit išsirikiavom ir leidžia
mės pirmyn. ()-oo! Č’ia mums 
nebe kiškis. Matome ant kelio 
stambų gyvulį, kurs nuo auto 
mobiliaus bėgti rodos ir nesi 
ruošia. Dar arčiau... Mūsų 
nervų stygos įtemptos iki auk 
Ščiausio
aišku: ant kelio tupi stambu.-,, 
puikiai suaugęs gepardas, ra
mus, patenkintas, lėtai laižo 
savo krutinę, gal būt pe geros 
vakarienės. Tupi į mus beveik 
profiliu ir nuo kelio nesiju
dina. Mums gi pats sunkiau 
sias decizijos ir rizikos mo
mentas: daryti kų ar nieko? 
Šauti ar automobilium į jį 
trenkti Baisiausiame nervų 
įtempime, viskų pasauly už
miršę keliomis kalbomis: por
tugalų,'prancūzų ir cimbundų 
iššovėm vienų ir patį žodį: 
“AUTOMOBILIUM!”. Ir šo

kriai perbėgai laukinė katė, ar
Paklausėm negrų ar yra a- pakįla girių melsvas karvelis. ____________

pylinkėse liūtų. . Pasakė, kad Štai jau kaž kų matome; ant feri magigkos rankos
vienas milžiniškas liūtas pas- kelio toli žiba du mažiuku ii-1 • ai1n_pas-
taruoju laiku beveik kas nak
tį sukinėjasi aplink negrų 
kaimelį ir įvarąs jiems di
džiausios baimės. Užgirdus 
tokių žinių, mūsų nūgaras 
skruzdelės pakuteno Ir galvų 
augmenija truputį išsitiesė... 
Rodos, baimės mums neįtarė^ 
bet visgi keistas jausmas su-

gražiai rašė ir atvaizdų (gubernatorių lietu
vaičių būry) įdėjo. Prieš Vytauto Dienų tie 
patys laikraščiai saVo skaitytojus taip pat 
gražiai ir gana plačiai painformavo.

Tai nuims, lietuviams labai daug reiškia.
Spauda parodė lietuviams palankumų, o '.purtė sielas, išmušė iš lygsva- 
svarbiausia — Vytautų ir mūsų tautos vardą -ros. Pamanyki Afrikos puš-

H-enu iuu uu niKtiunu '“/'stumiamas, paleido visų sun-’^8^1^ (^a
tariau. Įtempiam žvilgsni,,kios vairu vu •Borglmto ;. Tokla P?
ištiesiam kaklus, stiebiamės. c
Apsivilimas: nedidelis, mels
vai pilkas kiškis, visai į liūtų 
nepanašus, kulkos gal ir ver
tas, bet didelio trukšmo — tai 
tikrai ne. Važiuojam pirmyn 
— ir jis pirmyn vieškeliu du
mia vis besilaikydamas švie
siausio tako. Kai nukrypsta

pa
sukdamas tiesiai ant plėšrios 
bestijos. *

(Bus daugiau)

būdu vežami Lietuvos kelei
viai, Avedų Amerikos Linija.

LIETUVOS RASTO TRANS- 

PORTACIJA.

Nesenai Švedų Amerikos
nuo kelio Į girių, mes palei- Linija padarė sutartį su Lie-

NUKRITO LENKŲ 
BALIONAS

Iš Ukmergės praneša, kad 
Ukmergės apskrities, Žemait
kiemio miestely nukrito lėtokų 
karo balionas Lvov. Jame

plačiai išgarsino. Taigi, ir tuo žvilgsniu Vv- ‘Aloje nakčia ržverių karaliaus džiam ant jo srovę šviesos iš tuvoS pašto valdyba, suteikiau skrido du lenkų karo lakflnai 
tauto Dienoje mūsų daug laimėta. Tokia pub-:akyVaizdoje... Kaip sau nori—'rankinio šviturio ir vėl jį už-Jčią galios pervežti Lietuvos.— bap. Mar. FarieŽevski ir 
likacija ir už pinigus nėra nuperkama. !ne visai paprasta. O didieji sivarom ant kelio. Ir taip mes paštą. Nuo laiko padarytos

Garbė tiems, kurie savo darbu prie Vy- 'plėšrieji nakties metu kaip jį vijom apie pusvalandį ir

tauto Dienos suruošimo prisidėjo, o gėda vi-'tik išeina ant kelių ir takų 
siems tiems, kurie ne tik patys nediibo, bet ir saugo susisiekimo arterijas
i r'dirbantiems kliudė. Važiuodnmi iš Huambo į Silva 

Porto mes jau įsitikinom kad

gerokai prialsinom. Pajutę, 
kad jis privargęs ir didelėje 
šviesoje visai nesiorientuoja,- 
dviese iššokom iš automobi

sutarties Švedų Linija parve
ža į Lietuvą ir iš Lietuvos 
6,000 svarų (3 tonus) pašto 
perlaidų (siuntinių) ir laiškų. 
Iš Gothenburgo (Švedijos) į

“Ryto” žiniomis, “Neues Wietler Jour
nal” spausdina III internajciotialo XVI kon- 

Nesenai Bostone Įvyko Amerikos Dar-' greso slaptų protokolų, kurio antroj daly pa- 
lx» Federacijos suvažiavimas. Federacijos vir-! žymėtas reikalas išnaudoti vokiečių nuetona-

tūtų, Tuo pačiu laiku Sovietų atstovai Entan- 
tų valstybėse turi joms duoti suprast, kad vo
kiečių politikos rėmimas yra tik formalybė, 

šlftirtkai nepasirūpino to klausimo kelti ir vai- linį judėjimą’. Ta kryptimi dirbant Sovietų Šito dvejopo žaislo tikslas , išprovokuot 
džios klausti, kils įvyko su tais trimis bilio-1 valdžia turi nusistatyti prieš Versalio trak- naujų kairų, kuris turi pirmiau nugalėtuosius,

MM—I mmhhiiii  .................. iniMaoaaiMm*wiaa—aeaaMa^MM>MMMM——>»MaaMMaaaMMa——■ ■■ —
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LIETUVOS PINIGAI VYTAUTO 
DIDŽIOJO GADYNĖJE

(Medžiaga Lietuvos Tautinei 
Numizmatikai).

~ Ražo Dr. AL. M. RACKUS ■“““*■

(Tęsinys)
Rv. — Gudų raidėmis parašas 

JIrlYjAT skaitant nuo dešinės į kairę, , 
raidė 9 reiškia arba V (Vytautas?), ar
ba A (Aleksandras (?), krikščioniškasis 
Vytauto vardas), arba “miagkii znak.”

Gaila, kati negalėjau sužinoti kiek , 
toji moneta sveria.

Pig. 1®. — Ob. Panaši į monetų Fig. 
15, tik kryžiaus galai yra kantuoti ir ra-

■t— ............ i. aa>a<aa»aa—^aMaai
gotinėa rankena be dantų; taipgi rauda
si lanko žymė.

Rv. — Parašas skaitant iš dešinės 
j kairę UjiYkT ir raidė 4; kraštas ap
riestas lanku. Raidę 4 skaitau už Vytauto 
inicijalą.

Šis Pusgrašis yra iliustruotas Juozo 
Tiškevičiaus veikale “Skorouidz Monet 
Litewskich” po Nr. 1. Jis paduoda jo 
svorį 0.80 Gr., ir priskaito prie retenybės 
R6.

Plg.17. - 0b. Ragotinės kotas yra 
laibas; kryžius ragotinės koto nesiekia.

Rv. — Stokuoja lanko aplink kraštą, 
nors parašas ya panašus Siek tiek į mo
netos Fig. 15.

I-U. 18.

o paskui ir nugalėtojus įmesti į bolševizmo 
glėbį. Sovietų diplomatija turi pažadėti vo
kiečių nacionalistams jų kovose už savo .pro
gramų raudonosios armijos pagalbų ir vokie
čių komunistų neutralitetų.

!. i. . .■»«! L',I-,. .rL.R'.'-lLJLg

poručnikas Ant. Štencelis. Iš 
jų viens buvo ginkluotas su 
mauzeriu, kits be ginklo. Prie 
jų rasti dokumentai ir 34 že- 
mėVipiai. Besileisdami žemyn 
abu karininkai nukrito ir su
sižeidė. Kvočiami jie paaiški
no, kad iš Vilniaus skridę į 
Gardiną, bet pakeliui paklydę 
ir dėl lietaus ir tamsos buvo 
priversti nusileisti. “R.”

Ši moneta yra aprašyta K. Stronczyn- , VlŲ LAIKRAŠTIS”, 1905 m., Nr. 49, p.
skio veikale “Dasvne Monety Polskie” į 709..
Vol. III, p. 52 ir Tab. XVIII, iš kur šią 
iliustraciją esu pHėmęs.

fig. 18. Ob. — Ragotine yra labai 
smaili; ant koto uždėtas kryžius, kurio 
galai yra apvalus.

Rv. — Parašas panašus į monetos 
Fig. 15, tik raidė R yra kitoki; aiškiai 
matosi lankas apriečiantis monetos kraš-

Pusgrašių svoris.

Tik trijų pusgrašinių monetų svoris 
yra man žinomas: Fig. 13. (Hutten-Czep- 
ski Nr. 2552) sveria 0.88 Gramus; Fig. 
16 (J. Tyszkieuicz Nr. 1) sveria lygiai 
0.80 Gramų ir Fig. 18 (Reichello) sveria 
18 Doli arba 0.80 Gramų. Gumowskis sa
kosi pasvėręs 7 Pusgraiuų ekeempliorius

tą. * į kurie visi kartu svėrė 5.33 Gramus, taigi
Šis pusgrašis buvo aprašytas ir llius- po 0.761 Gramų kiekvienas. Svarstyklės

truotas Reichelio straipsny “Beitrage 
zur Russiscben Munzkunde dės Mittelal- 
lers’,’, kurs tilpo perijodiniame leidinyje 
“Memoires de la Soviete d ’Arcbeologie 
et de Numismatiųue de St. Petersbourg” 
Vol. I, p. 169, Tab. XIII, 1847 m. Reiche- 
lis paduoda tos monetos svorį 18 Doli, kas 
lyginasi 0.80 Gramų, ši moneta buvo taip 

,gi iliustruota Antano Smilgos leidžiama- 
Ine Peterburge savaitraštyje “LIETU-

ir svėrikai yra nevienodi, o mažyčius pi
nigėlius pasverti tai nelengva. Bet apiti- 
kriai galima spręsti, kad Lietuvos Pus- 
grašiai sveria po 0.80 Grantų; taigi 120 
PusgraAių turėjo atsverti vieną Lietuvos 
Kapą sveriančių 96 Gramus.
Pusgtažio vertė.

Lietuvos Pusgrnšiai buvo kaldinanti 
iš XVI prabos sidabro. Skatikai buvo 
kaldinami ii VIII praboa sidabro, svėrė

po 0.32 Gramus kiekvienas, o gryno si
dabro juose buvo tik po 0.16 Gramų. 
Kadangi Pusgrašis turėjo savyje 0.80 gry
no sidabro, t. y. penkis syk daugiau nei 
viename Skatike (5x0.16 = 0.80), tad 
vieno Pusgrašio vertė buvo 5 Skatikai.

č’ia aprašytieji Pusgrašiai numiznia- 
tikams yra labai įdomus ne tiktai savo 
paviršutiniu išvaizda, bet ir ypatinga kal
dinimo technika. Jie nėra paplokšti kaip 
visos kitos Lietuviškos ar knimynų mo
netos, bet atrodo lyg mlniaturiški bliude- 
liai. Ta pusė ant kurios randasi ragotinė 
yra išgaubta, o kita pusė su parašu yra 
įdubusi. Panašiu budu kaldino monetas 
Britai apie 150 metų pįrm Kristaus. De
šimtame šimtmetyje Bizantija kaldino 
“bliudinius” aukso ir sidabro pinigus va
dinamus “solidi”. Bet XIV šimtmetyje 
nei viena tauta nekaldino išgaubtų mo
netų, tik Lietuviai. (Bus daugiau)
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ILLINOIS GUBERN. L. EMMERSON'Ū KALBA.
(PASAKYTA VYTAUTO 500 M. SUKAKTUVIŲ IŠKILMĖ 

SE, ASHLAND AUDITORIUM, SPALIŲ 2S D., 1930 M.)

DAUGIAUS PRIEŽIŪROS 
DANTIMS.

timų, kuri pristato maisto j nas kritikuotume, nors jis imas nežino, kaip vaitot šepe-

įvairias kūnodalis. savo užduotį ir geriausiai at-itukųdantų valymui. Paima
liktų. Bet aktoriai matomai 'šepetukų ir trina juoin sker-

auklėti medžiagos.

Dr. Bložio kalba pasakyta per 
adoption; and, availing them- ra,dio Lietuvių: Valandoj, spa 
selves of its privileges and lin

Louis L. Emmerson

Great leadership demands 
great loyalty. Regardless of 
bis ability, no publie official 
can ltope to convert bis vi-

its protection, bave in turn 
given loyalty of tbeir Services 
to enbance its greatness. Be- 
cause of tbis loyalty, tbe won- 
derful story of American pro- 
gress has been made possible.

lt is a far crv froni tbe day 
of Vytautas to the present. 
Indeed, tbe advancenient of 
tbe post fiftv years is astoun- 
ding wben we consider tliat, 
in tbat brief span of years, 
the world has witnessed grea- 
ter strides tban in the pre
vious five bundred.

Tbe known bistory of man- 
kind dates back several thou-

27 d. iš stoties
WHF0.

I Dantų priežiūra yra reika
linga tam, kad turėti gražius 
ir švarius dantis, o tokie dan
tys skausmo niekad nesuteiks. 
Be to, dantų priežiūra yra rei
kalinga apsigynimui nuo įvai
rių ligų, nes dabartiniai dak
tarai yra suradę ir įsitikinę, 
jog blogi dantys duoda pra
džių daugeliui ligų, pavyz
džiui, akių, tonsilų, širdies, 
reumatizmo ir taip toliau.

Kodėl mums dantys yra rei
kalingi? Priešakiniai yra rei
kalingi trim dalykam: gelbsti

Su blogais, dantimis visuo-1 
met blogi dalykai atsitinka.
Kai dantys apleisti, tai juose 
greičiau atsiranda skylių nuo 
išpūvimo. Skylės daugiausia
prasideda tftrpe dantų, kar-
. . . - , . , .pirkti, o dantų .ne. Sykį protais viename, o kartais, abe- . . ....
juose. Iš tarpa dantų yra sun

netingi ir neužmiršta savo dan 
tų valyti, ir jie turi gerus ir 

per-

sai dantų lyg koki batų valy
dami. Tas yra labai neprak-

Dar viena dalykų reikia 
nepamiršti, kad kiekvienas 
šeimynos narys turi turėti 
nuosavų šepetukų ir .niekuo-

gražius dantis, lyg Kokius tiškai. Valant dantis šepetu- met nevartoti svetimo. Dantis
lūs,
lūs,

vienok vertesnius už per- kų reikia traukt išilgai dantų taip dažnai reikia valyti, kaip
kadangi perlus gali nusi-

ku išvalyti maistas, o jis ten 
palikęs gadina dantis ir kva 
pų. Mat, ten eina tam tikros 
cbemikinės permainos, kurios 
pagamino įvairių dujų — ge 

gadinančių skonį. Sėdintzų

radęs, jau nenusipirksi tokių, 
kokius turėjai, nes dirbtiniais 
dantimis taip gera valgyti, 
kaip šlubam žmogui ant kriu-
kių vaikščioti.

Teko pastebėti, kad daugu- stis nuodijančios ir bakterijai

reiškia viršutinius braukt še- .dažnai valgome ir tai tuojau 
petuku žemyn, o apatinius\po valgio.
braukt augštyn, kad šepetu- j ~ ------------

kas visuomet eitų išilgai dan- Į 
tų ir griebtų tarpdantį. Tokiu j 
valymu išimsime lauk visų 
nešvarumų ir nebus iš kur ra-

Ziurėk, kad 

gautum tikrų

EAU DE OŲININE

PinaudPadary
tas

šalę tokio kaimyno, nelabai 
jauku. Bet tai da ne viskas. 
Neužmirškime, kad tie puve-l 
šiai ir dujos yra nuodai ir į 
jie valgant patenka į vidų- ’ 
l iūs ir ten sustiprina esančias ' 
kenksmingas bakterijas, o tas j 
yra viena iš svarbesnių prie-

f

įkalboje, priduoda gražumo--ir v „. 
sands of years. The discove- mais£ui atkQsth Užpakaliniai) atsiradimui ligų.
ries of archaeologists give us arba krumi!niai> yra reikaiin. Da viena

LietuviųRadio Programai
Nedėliomis nuo 2 iki 3 valandų po pietų iš stoties 

AYCFL 970 kvl. duodami Budriko radio Krautuvės ko
operuojant Brunsvick Co.

— Visam pasaulyj garsus 
plaukų tonikas, naikina 
pleiskanas, stiprina plaukus. 
Jūsų aptiekoj arba rašyk: Pi
naud, Dept. M, 220 E. 21 St., 
New York, N. Y. Sempelis dy-

a pieture of tbe life of man 
in tbe hazy ages previous to 
our written bistory. During 
all tbose tbousands of years, 

; tbe world bas moved on in

y patyla*, kodėl 
geriau prižiūrėt

sions into realities unless be 
enjovs tbe confidence and, unceasing progress, būt ir re- 
wbole-bearted support of bis ma^ne<^ ^or us 'n our hfetime 
people. Tbat is true today, k° s’iare >n tbe greatest Crea- 
and it was true five liundred ^ve Pe,’io<l in the world s liis-
vears ago, when the Litliua-
nian people reached the ze- 
nith of tbeir power under tbe 
able and courageous leader
ship of Grand Duke Vytau
tas, the Great, whom you are 
gathered liere today to bo- 
nor.

Vytautas put an end to tbe 
military aggressions of tbe 
Teutons at Gruenwald aind 
Tannenberg in 1410;-He intro- 
duced tbe Christian faith to 
tbe Litbuanian nation, and 
broke tbe power of the Tartar 
hordes in Eastern Europe. He 
was a fairseeing statesman; a 
keen diplomat; a brilliant mi
litary strategist; and a just 
ruler. Historians describe him 
as an outstanding character, 
whose life is one of the glo- 
ries of Europe; būt bis suc- 
cess would have been impossi- 
ble had be not been blessed 
with tbe loyalty and devotion 
of the Litbuanian people.

Loyalty to leadersbip does 
not mean a blind fadth tbat 
accepts without ųuestioning. 
Such servitude died witb tbe 
passing of kings. Būt it does 
mean unwavecing activity in 
bebalf of tbose principles of 
government which we know 
to be tbe very basis of demo- 
cracy itself. It is perbaps 
best exemplified in our histo- 
ry by tbe suffering of those 
ragged followers of Wasbing 
ton in the winter at Vailley 
Forge, wben tliey clung toge-’ 
tber in tbe very face of di- 
saster, to eventually win 
American independence.

Erom tbose sparsely settled 
thirteen colonies, the United 
States bas become the grea
test nation i n the world, be- 
cause of tbe loyalty of its 
people. Corning ffom all tbe 
nations of Europe, those fos- 
ter sons and daughters, bave 
transferred tbeir ‘allegiance 
and tbeir loyalty from tbe 
old t d tbe new. With fond 
memories of the land of tbeir 
birth, tliey bave pledged their 
first love to the land of their

tory.
We are fortunate tbat our 

Ii Ves are cast i n tliis great 
age, and tliat our opportuni- 
ties for serviee and develop- 
ment are far greater today 
than those of our forefathers. 
Invention has followed inven- 
tion in ratpid order, piling gift 
upon gift at the door of a 
receptive, world, until today 
the measure of human happi- 
ness has inereased to appoint 
where the bumblest working- 
man enjoys advantages that 
a brief span of years ago were 
denied to kings.

I am liappy that I have been 
privileged to live in such an 
age, and to bave contributed 
my smdll share toward its 
success. I am liappy, also, tbat 
my lot has been cast in the 
great statė of Illinois — wliich 
i n one liundred years has sėt 
a record of progress never 
before eąualled in the world’s 
history.

A century ago, your fore
fathers and mine settled here 
— pioneers of civilization. 
Tliey found Illinois a fron- 
tier statė. Mothers rocked 
cradles with one hand, while 
tliey clutched muskets in the 
other — on guard against 
marauding Indian bands and 
wild animals — and too busy 
in their figbt for life to reali-, 
ze that tliey were writing the

4MM
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gi tinkamam maisto sukram- mes turime 
tymui ir parengti jį virški- dantis. Visi mes norime būt 
nimui. Taigi, gavę užpakali- gražūs, o, kad gražiai išrodyt, i 
nių dantų gėlimų nemanyki- reikia turėti gražius dantis 
me, jog geriausia padaryti, Įsivaizdinkime, kad mes esą- ! 
tai juos ištraukti, nes jug tų me teatre ir ant pagrindų pa- 
dantų niekas nemato ir todėl sirodo lošėjas, ar lošėja su 
jų nereikia ir nereikia jų ne kreivais, pažalavusiais donti- 
valyti. Taip manantieji daro mis. Kų mes manytume apie 
didelę klaidų, kadangi krumi- tokį ar tokių lošėjų? Kiekvie 
niai dantys žmogui yra tiek

Budriko programai iš stoties WCFL kas sukata 
nuo 6 iki 7 vai. vakare ir kas ketvergas iš stoties AVHFC 
nuo 7 iki 8 vai. vakare. z-

tfcnru/nsivick
Radio - Panatrope with Radio - Records

Jos W aeks 
Nekviečia

daug reikalingi, kiek malūnui j 
girnos.

Nešvarūs dantys, anksčiau 
ar vėliau, prieina prie gėlimo, 
gi turėt skaudančius dantis ‘ 
tiek pat reiškia, kaip ir visai! 
jų neturėti, nes jų negali var
toti. Negalint dantų vartoti, 
tuomet reikia nekramtyta į 
maistų ryti, '6 nesukramtytas 
maistas suteikia vidurių už
kietėjimų ,o užketejimas ga- 

- mina nuodus ir skausmų vi
sam kūnui. Užketėjinių vidu
rių galima vaistais pataisyti, 
bet neatkartotinai, nes daž
nas vaisto vartojimas virsta 
nuodais. Ir patarlė sako: kas
perdaug, tai nesveika.

/
Burnoje organo mechaniz

mas prasideda, o viduriuose 
užsibaigia. Burnos mecbanbz- 
mui esant sugriuvus, jau vi
durių normališkumo negalime 
tikėtis, o tuomet nėra gali
mybės gauti normališkai krau 
jo energijos į cirkuliacijos sis-

NELĖISK
Slogoms Įsigalėti 
Jūsų Viduriuose!

Žiūrėk, kad vi<l(i,riai gerai veik
tų laike slogų Tik daktaras žino 
to svarbą,. Pasitikėk daktaru, nes 
jis žino, kaip tą geriausia pada
ryti.

štai kodėl Syrup Pepsin yra | 
toks Įstabus vaistas slogų laiku. 
Yra, tai daktaro receptas išbandy
tas vidurių ligose. Slogos visuo
met sumažinamos, kuomet jis var
tojamas. Jūsų sistema tada iiuo- 
sa flegmos, glitės Ir rukščių. S£o- 
gos tada lengviau pašalinamos.

Viduriamfc reikalaujant pagelbos 
Dr. Caldwell's Syrup Pepsin atliks 
savo. Jis nesuka ir nesargina; bet 
veikia gerai. Pašalina' nuodus ir 
užsikimšimus. Gelbsti jūsų vidu
riams atsitaisyti.

■L. UI V

Ar žinot, kodėl jos nieks 
nenori? Ji pati to nežino. 
Jos kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. Išgarga- 
liuodami su Listerine, Išva

lysime burną, ir užmušime 
ligų perus. Vartok kas
dien.

LISTERINE

Naujas Brunswick radio su panatrope modelis 31 
su keturiomis screen grid tūbomis groja gražiai ir aiš
kiai. Kaina Kiti Brunswick

radios modelis 15, $139.50 be tūbų. Modelis

$1 70.00 be tubų-99

most fruitful cbapter in the 1 
history of pioneering.

Those men and women were 
not ųuitters. They were huil- ( 
ders, būt they builded on a 
better foundation tban they 
knew, and we of today are en- 
joying tbe ręsults. ,

(Bus daugiau)

Imk šaukštą to daktariško lak- 
satyvo, kaip tik slogos apsireikš, 
arba apsivels liežuvis, pages kva
pas, arba suskaudės galva, kas 
bus ženklu užkietėjimo. Duok jo 
vaikams, kai pagauna slogas, karš
čiuoja, arba yra pikti. Nieko jame 
nėr kas kenktų. Turi tik laksatl- 
vtškų žolių, gryno pepsino ir kitų 
švelnių dalių. Jis gardus, gerai 
veikia. Todėl jis greit tapo popu- 
leriškiausiu laksatyvu.

On. W. B. Caldvvell's

SYRUP PEPSIIM
c A Doctori Family Laxative

Dykai demonstruojame Jūsų namuose. Priimame — 
į mainus Jūsų sena phonografų arba radio. Parduodame 
lengvais išmokėjimais.

JOS. F.60DRIK, Ine.

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

3417 S. HALSTED ST.
Telefonas Boulevard 4705

t? CHEESE
KRAFT-PHENIX 

CHEESE COMPANY

A Servant is Worth Hire.
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LIETUVIAI AMERIKOJE
UIT, INDIANA.

“S-*
Po 8 metų sugrįžus.

Sugrįžęs į Gary, Ind., ir 
matydamas daug atmainos ne
galiu iškęsti neparašęs kele
tu žodžių į laikraštį.

Rodos* 8 metai tai mažas 
tarpas, bet daug dalykų ra
dau kitaip. Čia ir noriu pri
minti keletu.

Gary, Ind., miestas padidė
jęs dvigubai. Kur buvo lau
kai, dabar pristatyta puikių 
namų, gražioj tvarkoj, pla
čios gatvės medžiais nusodin
tos daro gražų regini. Be to, 
visas miestas stovi ant lygu
mos, taip-gi' miestų puošia 
keletas gražių (parkų) sodų.

Lietuvių Šv. Kazimiero pa- 
rnp. taipgi daug atmainos pa
daryta. Parapijonų skaičius, 
gal, bus toks pat, kaip ir bu
vo, bet darbų per tuos 8 mer 
tus gana daug nuveiktai Iš
važiuodamas iš Garės palikau 
bažnyčių ir klebonijų, bet da
bar sugrįžęs, žiuriu, stovi 4 
mūriniai namai, tai yra pasta
tyta nauja bažnyčia, seserims 
namas, o senoji bažnyčia per
taisyta į mokyklų kurioj da
bar mokina vaikučius sesutės 
Kazimieriefcės. Viskas gražiai, 
tvarkiai sustatyta, medžiais 
apsodinta, atrodo kaip sodas. 
Vargiai kur nors kitų tokių 
gražių vietų, rastum tarp lie-

tuviškų parapijų Amerikoj.
Čia matytis daug darbo y- 

ra įdėjęs vietinis klebonas 
kun. J. M artis, per 10 metų 
nenuilstančiai dirbdamas šioj 
parapijoj. Taipgi ir parapijo- 
nys, gyvendami santaikoj, yra 
nemažai pinigų suaukoję, nes, 
kiek teko sužinoti, tai mažai 
skolos tepadarė statydami 
naujų bažnyčių, seserinis na
mų ir pertaisydami senų baž
nyčių į mokyklų.

Todėl garbė priklauso vė
liniam kleb. kun. J. Marčiui 
ir parapijonams.

Dabar tiktai galima gėrėtis 
tokiu darbu ir gyventi santai
koj ir meilėj, rodant pavyz
dį ateinančiai kartai, kurie 
metai po metų užims vietas 
ir nepamirš senesnių, kurie 
išnyks ir jų tarpo.

Jaunimo čia taipgi nema
žai priaugę. Jis yra gana man 
dagus visas iš vien dirba Baž
nyčios ir tėvynės labui.

4. 4
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D R A U G A

JONAS VAMJNKAS
Mirė spalių 27 d. 1930 m., 4 
vai. ryto 41 metų amžiaus. Ki
lo iš Punsko parap., Vaškinių 
kaimo. Amerikoj išgyveno 23 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
3 brolius JųrgJ, Bernardų ir A- 
domą, 1 seserį Ievą. Tamošaus
kienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6922 So. 
Campbell Avė. Laidotuvės įvyks 
Ketverge, spalių 30 d, iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas J Gi
mimo Panelės žv. bažnyčią, ku
rioj ivyfcs gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus pųiydėtas J šv. Kazimiero 

apjnes. <
Nuoširdžia? kviečiame visus 

gimines, draugus-ges ir pažys
tam u s- m as dklyyautl šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Brųjlal, Sesuo ir Gi
minės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borlus Lachavvicz. Telefonas 
Rooscvelt 2516.

OCTROIT. M1CH.
Naujas vargonininkas.

Šv. Jurgio parapijoj pasta
ruoju laiku vargonininkavo 
muzikas Jankus. Jam atsisa
kius, mūsų didelį chorų vedė 
gerb. klebonas J. Čižauskas. 
Susirgus kun. Valaičiui, sun
ku buvo vienam viskų atlikti, 
dėl to, pasitaikius gerai pro
gai, gavome muzikus ir artis
tus Čižauskus.

Sekmadieny, 19 d. per sumų 
jausmingai grojo vargonais 
keletu “fugų” ir šiaip daug 
gražių veikalų, muzikas Jonas 
Čižauskas. Klebono Čižausko 
gan gerai išlavintas didelis 
choras gražiai giedojo mišias. 
Per “Offertorium”, solo gie
dojo “Avt Verum” gerb. ar
tistė M. Čižauskienė, labai 
jausmingai, o mišių pabaigo
je solo “Sveika Marija” gerb. 
J. Čižauskas taip puikiai, kad 
malonu buvo klausytis.

Per pamokslų klebonas Či
žauskas ragino daugiau žmo
nių prisirašyti prie choro, 
kurie turi gerus balsus, neski
riant vedę ar pavieniai, nes 
mūsų parapija rengias prie 
apvaikščiojimo Liet. Did. 
Kun. Vytauto 5(X> metų sukak 
tuvių.

ĮVAIRENYBĖS,
Hallovve en.

Spalių mėn. visose J. A. 
Valstybės mažos krautuvės 
pilnos įvairiausių geltonos 
spalvos poperinių daiktų. Štai 
tiesės su galais apipieštais 
visokiom juodom katėm; pope 
rinės torielkos ir visokios do
vanos apdailintos juodom ra
ganom ant šluotų, arba skele
tų galvom, į kuriuos baisu yra 
ir pažiūrėti. Ant visų pusių 
matome poperinius dynus, 
mažus ir didelius, su skylėm; 
akių vietose, per burnų ir no
sį matyti žibanti žvakė. Se
novės dinose vartojo tikrus 
dynus.

Visi tie daiktai prisideda 
prie paminėjimo vienos iš po- 
pulariškiausių švenčių Ame
rikoje, “Halloween”, kuri 
minima kas meti. spalių 31 d., 
Visų Šventų dienos vakare.

Nors pats minėjimas yra 
senoviškos Celtic pradžios, 
“ Haliowe’en” šiandien iškil
mingiau Amerikoje minima, 
negu kada nors buvo Europo
je. Europoje Druidai užlaikė 
šventę. Druidai buvo pirmų
jų Britų Salos gyventojų ku
nigai. Jų paminėjimai buvo 
trys: gegužės pirma, “sėji
mas”, birželio 21 d., “ nunoki
ni,as” ir spalių 31 d., “piu- 
tis”. Paskutinėje dienoje iš
kilmingai užgesindavo lieps
nas, kas reikšdavo vaisingo 
meto.

Kaip ir kiti burtai, “llal- 
lowe’en” buvo aptemdytas 
šalies pasakomis, ir per vidu
rinį amžių tradicija iškjlo, 
kad spalių 31 d.' laumės ap
leidžia savo vietas ir šoka su 
raganom miškuose. Velniukai 
ir kitos piktos dvasios susi
renka apleistose vietose, tvir- 
tynėse, kad intriguoti prieš 
žmonijų. Ūkininkai tiems bur

tams tikėjo, kaipo. į faktų, 
kad Haliowe’en” laumės jų 
ukes lanko, kad nevienas su 
žiburiu vaikščiojo savo žemę, 
prašydamas laumių išvaikyti 
piktas dvasias ir apsaugoti jo 
ūkį nuo blogo.

Žmonės pradėjo tikėti, kad 
jeigu per “Haliowe’en” guli
ma iššaukti piktas dvasia.- 
tad galima pranašauti ir žino 
gaus likimų. Ir tokiu būdu 
išgalvota visokių burtų, kurie 
šiandien visur daromi pasi
linksminimuose.

Kadangi jauni daugiau y- 
ra užinteresuoti pranašavimu, 
nes seniams ne taip rūpi atei
tis, tie burtai ypatingai užin- 

Įteresuoja jaunuosius. Jaunasis 
įnori žinoti apie snžiedotinę ir 
i kur jis jų pirmu kart susi- 
i tiks.

Vienas iš garsiausių lošų y- 
ra “išraut kopūstų” ir apie 
tai net poetas Burns aprašė: 
vyras ir mergina, aprištom 
akim eina į darželį ir abu pa
ima pirmų kopūsto (augalo) 
lazdų. Didumas ir forma reiš
kia didumų ir panašumų į su- 
žiedotinius.

Šukuojant plaukus prie 
veidrodžio tamsioj šviesoj, 
kol sužiedotinio veidas veid
rody pasirodo, yra kitas įtiki
nimas.

Pripildyti kubilų vandeniu, 
įdėti obuolį ir bandyti sji dan
tims įkasti ir jį išimti yra ki-

aT
Trečiadienis, Spalio 29, 1930

ta loša. Yra tūkstantis kitų šia “Hallowe’en” laiku, 
žaidimų, kuriuos jaunieji lo- F. L. I. S.

KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
> ras palengvinimo Gold Medai Haarlenj Oil Cap- 

sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa
darė maloniomis ir JĮ nĮM.ĮĮ H bandyk šiandie. Tri
lengvai vartojamo- lwrH H jų dydžių vaistinė
mis. Greitai praša " B sc 35c, 75c įr $1.50
lins skausmą. Po antspaudai 
jūsų sveikatą apsaugos. Iš-1

METU 
NAUJAS

V HAARLEM OIL

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

Kuomet Vaikas 
Karščiuoja,

Piktas, Nesveikas

A . j- A
KLEMENSAS

BALTUPIS

Mirė spalio 27 d., 2:45 vai. 
1930 n,., sulaukęs 47 metų am
žiaus, gimęs Kauno rėd. Žaga
rės mieste.

Paliko dideliame nuliudime 
moter) Ludviką, 4 sūnūs ir dūk 
terj Ir du žentus Ir du anukus, 
Arina Sakus ir Jonas Budreckis 
Ir švogeriai ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
3421 S. Auburn Avė.

Laidotuvės (vyks Ketverge 
spalio 30 dieną, 8:00 vai. Ryte 
Iš namų 1 šv. Jurgio para p. baž 
riyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o Iš ten bus nulydėtas J šv. 
Kazimiero kabinės.

Visi a. a Klemenso Baltudls 
giminės, draugai Ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvaut laidotuvėse Ir sutelkti 
jam paskutinį patarnavinią ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Simai. Duktė,

Žentai Ir Anrukai Ir kiti Glnihus 
LaMotuvėse patarnauja grab. 
S, P. Mažeika, Yards 1138.

A. t A.
PRANCIŠKA
GRIKŠAITĖ

mirę spalio 27, 1930 m. 5:30 
vai. ryto, 24 metų amžiaus. 
Gimusi Amerikoje. .

Paliko dideliame nuliudime 
levą Simoną, motiną Agotą, du 
broliu: Simoną Ir Petrą. Dvi 
seserį: Petronėlę ir Agotą Ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 1614 N. 
PauMną St. Laidotuvės įvyks 
Ketverge, Spalio 30 d. 1930 m. 
Iš namų 7:80 vai. bus atlydė
ta J šv. Mykolo par. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa- 
mtėdų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nubudę:

Tinai. Broliai. 8e*erya Ir 
Giminės.

Laidotuvėms patarnauju grab. 
H. D. Lachavlch. itoosevelt 2515

Tikimos, kad mūsų parapi
joj tos sukaktuvės bus ateinan 
ti mėnesį kuopuikiausiai ir iš
kilmingiausias paminėtos.

Visiems reikia prisidėti prie 
to apvaikščiojimo.

Bazaras.
Lapkričio 1 d. prasidės Šv. 

Jurgio parapijos bazaras, baž 
nytinėj svetainėj. Gerb. klebo
nas kun. Čižauskas kviečia vi
sus • parapijonus prisidėti prie 
bazaro. J. N. M.

Dieglys, gesai, iŠ- ' 
pūtimos, dažnas vė
mimas. karščiavimas 
valkuose Ir kudlkiuo- • 
se paprastai rodo, 
kad maistas vldurė- ! 
liuose yra surūgęs. ■

Kai tie ženklai pa- t 
sirodo, tai duok vai- '

' kul šaukštą Phillips į
(Jilk of Magnesia. įdėk jo l pirmu- , 
tlnj vaiko maisto buteliuką ryte. i 
Paaugusiems vaikams reikia duo- t 

I ti šaukštą vandens stikle. Tas nu- | 
ralmins valką — palengvins jo vi- į 
durėlius. Į penkias minutas jis bus 
linksmas ir laimingas. Paliuosuos 
vidurius nuo visokio suaugusio ir 
nesuvirškinamo maisto. Jis atidaro t 
vidurius vaiko turinti užkietėjimą, I 
slogas ir tt. Vaikai ji geria dėlto, I. 
Kad jis skanus.

Sužinok apie lo naudą motinoms 
Ir vaikams. Išsirašyk Indomią kny
gą "Useful Information”. Rašyk i 
The Phillips Co., 170 Varick St. 
New York. N. Y. Bus pasiųsta DY
KAI.

Pirkdamas žiūrėk, kad gautum 
TIKBĄ Phillips Milk of Magnesia. 
Daktarai ją prlrašinėjo per 60 me
tų.

Miik of Magnesia buvo S. V. Re
gistruotas Vaizbos Ženklas The Chas. 
H. Phillips Chemical Kompanijos ir 
jos ptrmatuko Chas. H. Phillips nuo 
1876. x

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

VVAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

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

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

PILNAS EGZAMINAS 
10.00 TIKTAI 15 00

8PECIALI8TA*
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa
tyrei]. Tikras specialistas, arba pro
fesorių*, neklaus jūsų k** Jums ken- 

ikla, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
Į po pilno lšegzamlnavimo. Jus su tau- 
pyslt lala* ir pinigus. Ąaugells kitų 

i daktarų negalėjo pagoję M "anci Įši
lto. kad jie y aitri ftdkgliugo paty ri
ms, aovgdyinui žmogaus įęnksmln- 
gumų.

Mano Radis — Hoope — RaggL 
iX-Ray Roentgeno Aparatas ir vl- 
I sižkas bakteriologižka* egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tlk- 
ras negerove*, ir jeigu a* paimsiu 

{jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš Jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat *up ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatlgmę. kirminų, 
uždegimo tarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit koįdą užsisęnėjust*. Iš
kerėjusią, chronliką “H kųrj ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėj* pas 
mape.

DR. i. E. ZAREMBA
SPKCIALIgTAg 

Inėjlmas Bumas Jšlt 
20 W. JAOKBONBLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Ta-andos: Nuo it ryto iki 
I po pietų. Vakarai* nuo i iki f 

Nedėliomis nuo lt ryto iki 1 
t>o Dietų

I

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

O WISSIG.
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP l'ŽSISENĖJVSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia Ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VAL. nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. ir 5-8 v. v. Nedėliomis 10-1 
4200 West 20 St. Kumpas Keeler Avė., Tel. Crawfor<l 5573

HOWARD P. SAVAGE
t

Republikonų Kandidatas

COUNTY TREASDRER

Biznierius Teisingas

H0WARD P. SAVAGE
Jisai yra pasižadėjęs pervesti įstatymų, kurs 

leistų taksus užsimokėti dviem atvejais. Tuomi ap
krauti taksais namų savininkai išvengtų bausmių, 
kurios leidžia dabartiniai įstatymai.

Jisai paves visus gaunamus pinigus taksuojan- 
čioms įstaigoms tuoj, kaip tik jų įplauks. Tas reikš 
taksų mokėtojams sutaupymų, nes tąsyk valdžia už 
padėtus pinigus gaus nuošimčius vietoj mokėti nuo
šimčius už pasiskolintus pinigus.

Jisai pasižada stengtis iš visų išgalių surėdyti 
kiekvienų galimų dolerį taksų mokėtojams ir kiekvie
nai taksuojančiai įstaigai ir saugoti Cook County pi
liečių reikalus.

BALSUOK UŽ

HOVVARD P. SAVAGE
Rinkimai Utarninke, Lapkričio 4 

Balsavimo vietos atdaros nuo G v. ryto iki 4 vai. vak.
Padėk kryželį IX] Repuklikoniškam Rately

ADVOKATAI

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

Iki 3 vai. kortuose—nuo 3 iki 9 
Subatoinis nuo 9 iki 9 

52 East 107th Street 
Kampas Mlchigan Avenue 

Tel. Pullman 5950-Namų Pull. 6 377 
Miesto ofise pagal sutarti 
127 Nęrth Deąrborn St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

Telephone Deąrborn 1067

F. W. CHERNAUCKAS
- advokatas

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

Nuo 8:30 Iki 6 vai. vak.
Looąl Office: 1800 8. UNION A.YĮC. 

Tel Rooseveit 8710 
▼ai. nuo 6 iki 8 vai, vgk. 

(Išskiriant seredęe)

A, A. ALIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie SL, Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Va}. S-6 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčio*

JOHN B. OORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 1717

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. 
Telephone Rooseveit

Namą; • iki • ryt* Tel. Repub. 9600

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 Wcat 22nd Street
Arti Luvitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va- 
<are. Seredeoois ir PStnyčio- 
mi8 nuo 9 ikį 0.
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GRABORIAI: CHICAGOJE
Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA S. M. SAUDAS NORTH SIDE ŽINELES.

GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
Didelė gra3*l koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Rooeevelt 7661

Tctlu automobilius visokiems 
kalame. Kaina prieinama.

rsl-

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Illinois

S. D, LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 
2314 AVest 23rd Place 

Chicago, Illinois 
SKYRIUS

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

Pastaruoju laiku šios kolo
nijos lietuviai katalikai buvo 
tiek užsiėmę visuomeniniu dar 
bu, kati ligi šiol nesirado nė 
vieno, kurs turėtų nors valan-J. LULEVICIUS 

Graborlus Ir
Baisamuotojns dėlę nuliekamo laiko pabrėži-

Patarnauju laido- Jnuį nol'S trupučiuko į 1UŪSU' TCriltfflPS 
tuvėse visose mie- . * į IVlUUilCJ
eto ir miestelių diciir&ptį. į J
dalyse. ModerniS-
ka kop-.ycia veltui. Gedulos ir pasirįžimo diena,
sioi s. Haistcd Čionykščiai. lietuviai katali-St. Chicago, 111. 

rei. victory 1115 kai nepraleidžia svarbiųjų 
-- tautos įvykių be tinkamo jų

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.

J. F. RADZIUS
Kampas 4Cth Ir Paulina St*. 

Tel. Boulevard 5203 - 8413

PIGIAUSIAS MET. GRABORIU8 
CHICAGOJE

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

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

Phone Rautevard 4339

A. MASALSKIS'
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN. AVENUE

Nultudimo valandoje krelt-kltės
prie manęs, patarnausiu simpatlš- , 
kai. mandagiai, gerai Ir pigiau Svetainė, 
.begu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
dykai.

įvertinimo. Dešimt metų su
kaktuves, kaip plėšrieji len
kai užgrobė Lietuvos istorinę 
sostinę Vilnių, paminėjo spa
lių 15 d., vieton 9 d., &v. My
kolo par. svetainėj. Publikos 
į paminėjimų atsilankė pilna

710

BUTKUS
UNDERTAKING CO.,

P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai 

AVEST 18th STREFT

Mokyklos vaikučių choras, 
vadovaujant varg. Nik. Kuliui, 
padainavo tautos himnų, 
“Mes be Vilniaus nenurim- 

ir kelias kitas pritaiso n
kintas patriotingas daineles.

Canal 8161

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS

Nauja graži koplyčia dykai
4256 SO. MOZABT ST.

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas 
4603 S. Marshfield Avenue 

Tel. Boulevard 9277

ra

m /

Slogos Yra 

Įspėjimas!Kai turi ko 
sulj ar sie

tai atspara yra menka,gas,

DAKTARAI:
Telefonas Grovehlll 1363

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

5 Ir 7 Iki 9 vai. vakare. 
Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto.

Nedėllomls pagal sutarty.

DR. J. J. KDWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. Prospeot 1021
Realdenclja 2359 So. Leavitt St 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 V. 

Nedėlioj pagal susitartai*

Ofiso Tel. Virgtnla 0036
Rezidencijos: Van Buren 6868 Telefonas Boulevard 1939

I

neturi
jėgos spirtis prieš Ilgų, Vartok Fa- J

tlier John’s vaistų. Jis pašalins slo
gas. Vartok dažnai Ir retai turėsi 
slogas. Tas paprastas vaistas turi 
vitaminų budavojančių jėgų ir ener
gijų. 184 ligoninės ir institucijos jį 
vartoja nuojatal. Neturi nuodų, nei 
alkoholio. Gauk iš ąptiekos.

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

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

Val.: nuo 6:30 iki 9:30 vali.

Rez. Tel. Mldway 5612

DR. R. G. CUPLER
Po to kalbėjo gerb. kun. 

Kolesinskas, East St. Louis 
lietuvių parapijos klebonas, Į 
nesenai grįžęs iš Lietuvos. Tai 
pgi netikėtai į prakalbas bu- . 
vo atsilankęs Ant. Stulga, 1 
kurs irgi kųtik buvo sugrįžęs 
iš Lietuvos. Jis, pakviestas,

grįžęs gerb. papasakojo „šiek tiek savo 
Baltutis, buvęs įspūdžių įgytų tėvynėje.

Vakaro vedėju buvo 
kolonijos senas 
Ant. Bacevičius.

Kalbėjo, pirmiausiai, nese 
nai iš Lietuvos 
kun. Aleks. 
šios parapijos klebonas.

Vietinis klebonas, gerb. 
kun. Juozas (Svirskas, trum
poje kalbelėje jausmingai pri
siminė apie Vilniju ir primi
nė faktų apie lenkų persekio- i

Ofiso TeL Victory 3(17
Of. ir Re*. Tel. Hemlock U T*

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

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

rak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 rak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Dr. 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, III.

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. DAVIGONIS, M. D.
80. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 lai 8 valandai vakare

apart šventadienio Ir ketvirtaditnio

4910

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

darbuotojas Tel- Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

S1OS

OR. S. A. DOWIAT
Sužeidė.

Spalių 24 d. automobilinis 
ijimus lietuvių jo tėviškėje .Uokas smarkiai sukdamas 
Vilnijpje. Po jo kalbos buvo ik-rnPQ - Milwaukee avė. ir Da-,——————
padaryta rinkliava vilniečių ,men skaudžiai suzeide

į reikalams. Aukų tapo surink- seImhų Antanų Zdankų, prieš

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Cic.reo 2888

ta virš $20.00.

Ambulance Patarnavimas
.Mes esame vienatiniai lietuviai grabofiai, kurie turime ambulance patar

navimą.

MQsų 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.

pusmeti apsigyvenusi 
kolonijoj. i

Lanko lietuvius.
Šiomis dieriomis gerb 

•Įkleb. Juozas Svirskas lanko 
(šios kolonijos lietuvius jų na
muose, darydamas jų sųrašų.

Prie apdraudos.
Įžymus šios kolonijos lietu

vių darbuotojas Juozas Jan
kus pastaruoju laiku pradė
jo dirbti prie apdraudos kom
panijos.

Bavaras.
Ir šiuosmet turėjome baza- 

rų; tik kelis sekmadienius. 
Atsižiūrint į didelę bedarbę, 
įgalima skaityti bazarų vyku
siu. Geri žmoneliąi dirbo pa
gal išgalę ir leido pinigų pa
gal išteklių.

Kas.

sipj.

kun.

JEI TURIT KĄ PARDUO
TI ARBA NORIT KĄ PIRK- 
TI PASISKELBKIT "DRAU 
GE”.

Ofiso Tek Victory 6891 
Rezidencijos Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Bpeclallstas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas 81 Street Į-—k»

VALANDOS: 1—S po plet 1-1 vak. Tel. Lafayette 6793 
Nedėllomls Ir šventadieniais 10-11

Tel. Canal 6764 Republlc 8466

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS 

Gydo stalgias Ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdien* nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėllomls Ir seredomis tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 AVEST 22nd STREET 
' CHICAGO

Į

Nedėliomis
Susitarus

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

pietų ir 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 S, IVĄLLACE STREET

AKIŲ GYDYTOJAI:

OR. VAITUSH, 0. P. D.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

ECEPTAI

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
DR. A. J. JAVOIŠ

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

Nuo Reumatizmo, geriausio Daktaro 
Iš Europos dėl žmonių, katra liga 
daugiausia žmones kankina Amerikoj.

GYDUOLĖS, kurios yra sutaisytos 
pagal virfiuj mtnCtų RECEPTŲ yra 
naudingas vaistas,* kokias žmonių 
m'okslas gali pasiekti.

Kaina 81.00, gaunamos pas:

T.A.D. PRODUCTS
3133 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742 JOHN SMETAN A, 0. D.

SKYRIUS
4447 So. Falrfield Avenue

Tel. Lafayette 0727 
• SKYRIUS

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

OPTOMETRISTAS

3201 Auburn Avenue TeL Boulevard 3201

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptle- 
kos) po num. 2423 West Marąuette 
Rd. Valandos: nuo 2 Iki 4 po plet. 
Tel. Prospect 1930

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 664P So. Albany Avė. Tel. Pros- 
peet 1930. Nedėliomis tik pagal su
tartį.

Tel. Hemlock 8700 
Rez. Tel.

DR. B. ARON
Prospect 0610

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie 

Rez. 6622 S. Wlhpple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Tel. Wentworth 3000.

Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4£59 S. California Avė.
Nedčlioje pagal sutartį.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai
Ofisas 3201 West ?2nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tai. Canal <229 
Rezidencija: 6640 So. Mapietvood 

Avenue Tel. Republlo 7868
Valandos 1— 14 7- g V. V. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tai. Canal 0257 Res. Prospect 6659
C.

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rez. Tel. Stewart 8191 Rezidencl-fa 6600 So. Artesian Avė.
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 

6 iki 8:30 vakareDR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. CHARLES SEGAL

DENTIST AI
Palengvins aklų įtempimų kuris 

esti pnežastimgalvos akaudėjkno. 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpų regystę Ir tolimų 
rtgystę.

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

Bpeciale atyda atkreipiama moky 
klos vaikučiams.

Tel. Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS

Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 80. ASHLAND AVĖ. 
SPECU AUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyfų Ligų 
Vai.: ryto »«« 16—11 nuo

pietų: T—1:30 vakare 
Nedėliomis- u iki 12

Telef. Midway 2880

DENTISTAS
1545 WEST 47 STREET

Sale Deposltors State Bank skersai 
Peoples National Bank arti 

Ashland Avenue

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard '7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

T. A. D.

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt 8t.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

SeredoJ psfgal sutartį

Boulevard 7589

Tel. Boulevardl 1401

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

3343 S. HALSTED STREET
IkValandos: Nuo 2 — ė p. 

7—9 vakare

DR. HERZMAN
16 RUSUOS

Gerai lietuviams šlnomas per 2< 
metus kaipo patyrus gydytojas, chi
rurgai ir akušeris.

I Gydo stalgias Ir chroniškas 11- 
Rez. Hemlock 7691 gas vyrų, moterų ir vaikų pagal nau

jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prletalsuaDR. A. P. KAZLAUSKIS

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue 
Val.: Nuo I ryto Iki S vakare

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street 

1025 WEST 18 STREET

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
I
VALANDOS: Nuo 10 — 13 pietų tf 
nuo 6 iki 7:20 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8110 Rez. So. Rhovf 
3238. arba Randolph 6801.

Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 11 Bt 1 aukštas 

Paatebėklt mano Iškabas 
Vai. 9:10 ryt Iki 8:30 vak. 8eredo- 
mls 9:80 Iki 13 ▼. Nedėllomls nėr 

skirtų valandų. Rooro 3 
Phone Canųl <>91

Ar Jau žinote kas sutaiso 
pilvelį Ir pilvų sugadintų? 
T. A. D. per 8 metus jau 
pataisė kelis tūkstančius, 
o dar mlllonal nežino.
Tai dabar yra laikas pra 
dėt Kaina gi.00. Reika
laukit aptlekoj, arba tie
siai Iš

Halsted St., Chicago 
T. A. D. Product

T. A. D.
LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 f. ryto Iki 2 

vai. vakare
NdOėllomls pagal sutarty

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Vai.:

Tol. Cicero 2982

DR. S. ASHER
DENTISTAS

4901 W. 14St. Cicero. III.
Viršuj National Tea Store I

Valandos: 10 vai. ryto Iki 9 vai.
vakare. Ned. susitarus >

U L. ■' A

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas ( 

4631 SO. ASHLAND A VU 
Tel. Yards 0994

Reeldencljoe Tel. Pl&za 

VALANDOS:

1200

Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki S po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
N',dei ,uo in -tu. 12 dienų
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C H I C A G O J E
IR VĖL ŠAUNI RADIO 

VALANDA.

Pereitu pirmadienį, pastan
gomis “Draugo” ir Peoples 
Furniture Co. iš radio stoties 
WHFC paleista pasaulin gra
žių lietuviškų dainų. Kadan
gi tai buvo spalių 27 d., diena 
Vytauto Didžiojo mirties, pra
nešėjas p. Bulevieius įžangoj 
tarė:
“Brangus klausytojai: —

“Vakar įvyko didingos ir 
be galo įspūdingos Chieagos 
Lietuvių Vytauto Komiteto 

suruoštos Vytauto Didžiojo 
mirties sukaktuvių paminėji
mui iškilmės. O šiandien spa
lių 27 d. yra diena, kurioje 
Vytautas lygiai prieš 500 me
tų, iškėlęs Lietuvą. į didžiau
sią galybę, mirė. Tai buvo 
1430 metais. Dėlto dienraštis 
“Draugas” ir Peoples Furni
ture Co. ir šią radio valandą 

^paveda garbingo Vytauto at
minimui. Dienraštis “Drau 
gas”, 2334 So-. Oakley avė. 
Chicago, III., daug rašė apie

besirengiant prie ateinančio 
bazaro. Joms vadovaujant dr- 
ja per pirmus metus užaugo 
iki šešios dešimt narių ir su
sirinkimai kas mėnesį būna

“Cukrinis Kareivėlis”, kurį 
“Dainos” choras statys sce-

lapkr. 9 d., Lietuvių Au-. labai skaitlingi ir draugiškino
ditorijoj.

Mūsų dainininkė p. Elena 
Rakauskienė vėl suteikė ma- 
lonumo padainuodama: “Gra
žus bernelis” ir “Leiskit į tė
vynę” (Vanagaičio).

Ruošiant Didžiojo Vytauto 
sukaktuves, dienraštis “Dr
augas” daug pasidarbavo. 
Jam tarpininkaujant į Vytauto 
iškilmes sušaukta dešimtimis 
tūkstančių žmonių. Tas fak
tas rodo, kokia rolę “Drau
gas” vaidina Amerikos lietu
vių visuomenėje. Dėlto aišku, 
kad jisai kaipo vienatinis tau
tinės ir tikybinės minties dien 
raštis privalo rasti savo vie
tą kiekvienoje lietuviškoje- 
šėimynoje ir kad “Draugas” 
yra geriausias tarpininkas 
tarp mūsų pardavėjų ir pir
kėjų. Reiškia, kad pasiskelbi- 
mas “Drauge” atneša geriau
sių rezultatų. “Draugas” ne
kartą kėlė, kelia ir visuomet 

.(kels lietuviuose obalsį; kad

Ta pati.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Vytauto iškilmių perei
tame sekmadienyje Aušros 
Vartų bažnyčioje tikrai buvo 
įspūdingos - pamaldos. Marijo-

ŽINIŲ-ŽINELĖS
X Bridgeporto graborius p. 

S. P. Mažeika savaitė laiko 
tam atgal turėjo “accident”. 
Jo automobilius ir “yellow 
cab” susimušė. P-nas Mažei
ka buvo sužeistas krūtinėn. 
Pagulėjęs keletą dienų ligoni
nėj, dabar jau sugrįžo.

X Marguetteparkietis Jo
nas Vabrinskas sutiko nelai
mę. Skaudžiai jį užgavo auto
mobilius ir mirė šv. Kryžiausnų kolegijos atkeliavę profe 

šoriai jas iškilmingai, asisten- j ligoninėj spalio 27 d. Grabo- 
cijoje Marijonų kunigų savųjų ,'riui Lacliaivičibi patarnaujant 

laidojamas šiandie.
X Pereitą pirmadienį Chi

eagos lietuviai gaudė ameriko
niškus laikraščius ir ieškojo ži 
nių ir paveikslų apie Vytauto 
Didžiojo iškilmes. Ir nebuvo 
apvilti veik visuose laikraš
čiuose rado ir paveikslų ir pa
lankių žinių.

klierikų, atlaikė ir kun. Ja
kaitis pamok, apie Vytauto 
Didžiojo nuopelnus padarytus 
Katalikų Bažnyčiai Lietuvo
je. Girdėjome, kad Marijonų 
Kolegijos profesoriai pas mus 
dalyvaus ir Aušros Vartų Pa
nelės Šv. iškilmėje sekančia
me sekmadienyje švenčiamo
je ir per visą- uždusimų maldų 
oktavą vakarais sakys pamok
slus ir laikys mišparus. PRANEŠIMAI.

Vytautą, daug prisidėjo prie ..
...... . y. XT i lietuviškoji visuomenė remtųjo iškilmių suruosimo. Nuo .. . e

to neatsiliko ir Peoples Fur
niture Co., kuri užlaiko dvi 
dideli krautuvi, kurių viena 
4177 Archer Avė. ir kita krau
tuvė 2533 W. 63 St., Chicago, 
III.

Pirmu niuneru buvo Lietu-

tiškos organizacijos remia p 
Howard P. Savage. Jisai yra 
sėkmingas biznierius ir todėl 
jis sėkmingai ves valdiškus 
reikalus.

P-nas Savage rūpinasi, kad 
valdžios iždas butų griežtai 
kontroliuojamas, kad val
džia laikytųsi kuodidžiausio 
taupumo ir kad nereikėtų kel
ti mokesčių. Be to jisai dar
buosis, kad namų savininkams 
butų palengvintas taksų mo
kėjimas, kad jiems nebūtų 
kraujamos sunkios bausmės 
už suvėlinimą užmokėti tak
sas. Jisai sako, kad terminui 
atėjus namų savininkas gali 
užmokėti visą sumą iškarta, 
bet jei ne, tai jis turi užmokė
ti pusę taksų, o likusią dalį 
turi išbaigti dalimis be baus
mės per 5 mėnesius. Jis varv- 
sis, kad tame reikale butų 
pravestas tam tikras įstaty
mas.

JAUNIMO PRIETELIUS

atostogas, kaip ir keleto pra
ėjusių metų atostogas, pažy
mėjo padėdamas suruošti vie
tos “Pavasario” kuopai va- giemet teisingumo ministe 
karą su vaidinimu Manigirdo .. ,„ , , . .. , rija buvo numačiusi padarytiDangūno 4-ių veiksmų dramą . .
- “Kruvinais keliais.” Va- kapltalln| Ka™» 8»nkW>l <>»- 

karas labai gerai pasisekė; pu- kalėjimo remontą, bet da-

STATYS NAUJĄ KA
LĖJIMĄ

blikos buvo pilna ugniagesių 
salė. Nors drama skirta 150

bar tą planą pakeitė ir pro
jektuoja pastatyti kalėjimui

artistams vaidinti, bet suma-nauJus namus. Jie būsią šta
mus režisierius pastatė ją irĮtomi VI forte ir atsieis kelis
• su 35 artistais. Artistai gerai lm*^i°nus I>astotyti bus

‘su visais moderniškais įtaisy-vaidino, įdomiai pastatytos 
scenos publiką vietomis jaudi
no. Gryno pelno iš vakarėlio 
gauta apie 300 litų; pelnas 
manoma sunaudoti kultūrinė
ms kuopos reikalams. “R.”

mais. Statybos darbus, jei pla
nas bus galutinai patvirtintas, 
mano pradėti nuo 1931 metų.

“R.”

ARKLYS UŽMUŠĖ 
POLICININKĄ

6ARSINKITĖS “DRAUGE’
REIKALINGA moteris ar 

mergina prie namų darbo pas 
lietuvį fotografą. Darbas nuo
latinis. Kreiptis:

P. PUČKORIUS 
928 Warren Avenue 

Tel. Downers Grove 1104 

Downers Grove, III.

Kretinga. Spalių 2 d., kaip 
visoje Lietuvoje, įvyko polici
jos šventė. Veik viso apskri- I • • • • «ties policininkai atvyko į pa
maldas. Po pamaldų įvyko pa
radas. Toliau sekė nedidelė 
pertrauka ir po jos minėtieji 
žygiavo į mokyklos aikštę, kur 
turėjo būti ir buvo įvairių rū
šių sportas.

■ Per lenktynes arklys pasi
baidė prie finalo, ar suklupo 
ir liko užmuštas policininkas 

“R.”

Virbalis. Kiekvieną vasarą 
teikiasi parvažiuoti praleisti 
atostogas į Virbalį kun. dr. V. 
Podolskis. Nors labai užvers
tas darbais, nes rengiasi grei
tu laiku padaryti trečią dok

X Ryt dieną Aušros Vartų North Side. — šv. Ražan- 
mokykloje tuojau po šv. Ra- ’čiaus draugijos mėnesinis 
žaneiaus pamaldų bus Treti- susirinkimas įvyks spalių 29 
ninku konferencija. d., 8 valandą vakare, Šv. My--

kolo parapijos mokyklos 
kambaryje. ♦

Visos narės malonėsite at-

X Aušros Vartų parapijos 
komitetai jau susitarė įdėti

fesionalus ir kad pastarieji naują boilerį ir tai geriau-, . , 
eitų drauge su ta visuomene. Įfcios firmos, nepaisant net bran Sll#nkytl skaitlingai, nes yra.

Programą baigė dvigubas gesnės jo kainos; nes jie gerai dang svarbn* reikalų, kuriuoš 
Vyčių “Dainos” choro kvarte- žino lietuvių seną patarlę “pi-,mes turime £-erai apsvąrstyti. 
tas, p. A. Pociui, vadovaujant gį4 mėsą šunes ėda”. Ir. dar-;
su “Myliu aš tave’\(iš “Cu-įbą nori atiduoti lietuviui kon-! 
krinio Kareivėlio”), kurioj traktoriui, kuris tikimasi vis-1

lietuviškus biznierius ir pro toratą, bet neužmiršta jauni
mo ir jam padeda. Šių metų Kazys Stankevičius.

Viena.
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

ATMINK SAVO 

NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
TEL. BOUL. 0811 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug išlaidų

vos Vyčių “Dainos” choro,
kvartetas, kirvis vedamas.8010 <W! <lalnav0 * Skama- k« padarys,

a • i • rakienė, ir “Pamylėjau va-komp. A. Pociaus padainavo ■ • ’ J d

H0WARD P. SAVAGE

kar” (Pociaus).
Be to, buvo gražios ir re-

prudukcinės muzikos, ir visų 
“pašenavotas” “prof.” Kam-

“Vienas žodis ne šnekai”
(Šimkaus) ir “Vai žydėk, žy
dėk” (Šimkaus).
Klausytojams padaryta dide . . .

.. , i j v j- pininkas, kurio numeras įr-gilio malonumo, kad sios radio _ /. ...................°

PRANEŠIMAS SODALIE- 
TIEMS.

M. Z IŽ AS
Namų Statymo Kontraktortua 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemloek 6816

valandos programe buvo ir 
viešnia p. Elena Rakauskienė, 
kuri prieš savaitę turėjo la
bai pasisekusį debiutą — kon
certą, o šiandien debiutuoja, 
kaipo radio dainininkė. Jinai 
padainavo “Lopšinė” (Nauja
lio) ir “Bernužėli nesvoliok” 
(Petrausko)

nebuvo blogas ir klausytojams 
patiko.

R. Ki.

IŠ ŠV. TERESĖS DR-JOS 
SUSIRINKIMO.

Marquette Park. — Spalių 
6 d. Šv. Teresės draugija tu-'

, ,. , . T 'rejo susirinkimą, kuriameŽinomas dentistas dr., G. J/, , . ,, ,buvo renkama nauja valdyba 
ateinantiems metams. Išrinkta 
pirm. p. B. Lauraitienė, vice-

Bložis gražiai kalbėjo apie 
dantų higieną. Jo kalba išti
sai telpa “Drauge”.

Kazys Pažarskis, žino- Ipirm. p-nia J. Zolpienė, ižd.P.
YaINUA _
. ' 7 v ~ " ’.jp-nia H. Phillips, fin. rašt. p-bantonas, ir zvmus vaidyla. . . ,

v. . .v .... ma A. Wesbar. operetėse gražiai išpildė solo

jvazys i azarsKib, žino-j . . y
,,, i ... Ip-nia A. Aleksium nut. rast.“Dainos choro solistas .

Gim., P. Šv. parapija ren
giasi prie bazaro, kuris įvyks 

| lapkričio m. pradžioje. Šv. Tė-
w _ v Tesės draugija turės savo bu-,

Po tų dainų pranešta nau- . . . . . .,, ~ -r-. . Idą ir darbas prirengiami tosjiena, kad Peoples Furniture ', , . * , . . „, .. . .budos eina gana smarkiai. Bu-
krautuvėse galima labai pi- , v • u t. , r • da bus pnpildvta įvairiais ran
giai įsigyti rakandų. Pav.,1, , . . ,® T *U darbais, kuriuos nares pa-3-jų šmotų Jacouard seklyčiai ». ... . . , , ..v ~ , , . . etos dirba, susirinkdamos i'setą uz $49.00. O labai dailų, ... .,; narių namus syki i savaitę pa- naujos mados Mohair setą, uz .. .... _ , . . . ,._ . . . . __ . dirbeti. Tokių susirinkimų

i jau buvo pas p-nią B. Lau- 
raitienę, p-nia A. Aleksiun, p-

“Švint aušrelė” (Pociaus) ir 
Gasparo dainą iš ap. “Korne- 
vilio varpai”.

$80.00. Taipgi, kad Peoples 
krautuvės, nesitikėdami už
darbių iš radio, įrengs puikų 
naujos mados elektrikinį ra
dio gatavai vartoti už $68.00, 
o jai kas pirks ant išmokėji
mo nerokuos jokių ekstra 
mokesčių. Todėl visuomet

nia Patrick ir p-nia J. Zolpie- 
nę.

Ateinantį pirmadienį drau
gija švenčia draugijos gyva
vimo pirmų metų sukaktuves.
Tam tikslui yra ruošiama va-' 

geriau apsimoka pirkti žino- ... _ m •® . . . kanene su programų. Taipgi
mose, didžiausiose ir atsako- 
mingiausiose lietuvių krautu
vėse, The Peoples Furniture 
Company.

bus Jošimas kortomis ir << bun-
co” su dovanomis prie kiek
vieno stalo.

Dar norima pažymėti, kad 
Ponia Skamarakienė (Fera- draugijos valdyba labai sun- 

vičiutė) sopranu su p. J. Ro- kiai dirba, ypač p-nios B. 
manu tenoru laibai dailiai iš- Lauraitienė ir J. Zolpienė 
pildė “Meilės duetą” iš op. daug širdies į darbą įdeda,

Ateinantį Antradienį lap
kričio 4 d. įvyks rinkimai. 
Be kitų valdininkų Chicago j 
bus renkamas jCounty Trea-

Toro of Lake. - Nekalto srer- I »1sako'»i»g!l vieta 
Prasidėjimo Sv. P-lės Sodali- i kandidatuoja nuo repui,likonų 
cijos “Hallorveen Party” į- Partiios P- Howard P. Savage. 
vyks penktadienyj, spalių 31,
1930, Šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėj, 46 ir Wood gat.

Nuoširdžiai kviečiame visas 
nares ir jų draugus-es atsi
lankyti, nes prirengta daug 
“surpraizų”.

Apart žaidimų, muzikos, \ 
bus ir užkandžių.

Komitetas.

fc " j-r— . , —— -■-u-L-ii

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. AndreUunas
Užlaikau visokiu 

lukainlų ir aida- 
orlnlu daiktu. V*- 
tlausloa mados ra
lio, pianu rolių, 
rekordų Ir L t 
r&laau laikrodžius 
Ir mustkoa Instru
mentu*.

2060 West OSrd St. Ohicago.
Telefonas HEMLOCK !»•

RADIO
Taisau, perdirbu battery 

setus į elektrikinius arba iš
mainau.
A. J. ŽVIRBLIS Laf. 8227

A. ALESAUSKAS 
MOTOR SZPRESS

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

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

nebrangus.
7126 So. Rockwell Street

Telef. Republio 5099
Mes parvežame daiktus, ir j 

kitus miestus. '

Įvairios politiškos ir pilie-

Phone Virginia 2064 
JOSBPH VIUMA8

Namą Statymo 

Kontraktorius
4656 So. RocInveU Street

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųiles 
ir patarnavimo, lau
kit

GREKK VAITiEV 
PBODtCTS 

Olsalis Šviežių kiauli
nių. sviesto ir eurlų.

4(4« SO. PAULINA STREET 
TeL Boulevard 1S8Ž 

__ ____________________________J

AUTOMOBILIAI

DĖ SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau

jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės 
automobilių už labai prieina
mą kainą.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

GAGI PARK MOTOR 
8ALB8

loe Bagdonas, Savininkas 

6625-27 8. WESTERN AVĖ. 
Telefonas Prospect 5669

NAUH GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRANAM PAIGE
e p. o. a.

Jei manai pirkti karų. pirmiausiai 
ateik pas r.,u« Ir parsltlkrlnk, kad 
pas mus rasite geriausios rųiles au
tomobilius «ž žemų kainų.

Taipgi turime Įvairių {vairiausiu 
vartotų karu ”ž labai maža kalnų-

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.
atomas, «. 
laragūhs «m«

S968 Areber Ateava

Telef. Republlc 6898

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prielnamiauslos.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Lafayette 88(2 Ofisas ir Res. 
ir 2884 4101 8. Moaart 8L

J. C. ENCHER & CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI 
Real Katate Ir visokia apdrauda 

Notary Rublio 
Skyrius 4429 So. Falrfield

JOHN PAKEL & CO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621. WEST 71 STREET 
Telefonas Hemloek 0367 

Res. Grovehill 1680

Tel. Lafayette 6197

W. & L ELECTRIC CO.
Not Ine.

Elektros kontraktoriai, suvedam švie
sas ir jėgų. Elektros reikmeno* ir 
flMčierlal.

L. DOMBROW8KI « SON 
2014 We*t 47 Street

A. M. BUTOHAS

10% nupiginta ant flat ma
liavų ir ready mixed.

Šio krano kaina $3.50

4414 So. Roclnvell St 

Tel. Lafayette 4689

ES
Budavojam naujas namus, 

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7674

Fbone Republio 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes moliavojlme, dekoruojame ir 
lžpoperluojame visokius namus. 
Musų kainos labai prelnamos ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skollnam pinigus ant Namų. 
Parduodam, išmainom ir inšlurl-

nam visokį turtų.
Padarom davernastes ir Plrktmo 
bei Pardavimo Notariališkus raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamali musų Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTA DARBĄ.

I S R E N D A V IM U I

RENDON VISAI PIGIAI.

Del biednos šeimynos pus
dykiai parenduosiu ,4 kamba
rių flatą. Atsišaukite

V. STANKUS 
6606 So. Mozart Street

TeL Hemloek 0707

S kam b. $15 taip-gi 6 kamb. fla- 
tas 920. 1533 No. Talman avė.

(VAIRUS PARDAVIMAI

PARDUOSIM su dideliu nuosto
liu visus puikius rakandus, 3 Wllton 
kaurai, elektrinis radio Ir viską, mu
lų 4 kamb. apartmente. Vartota tik 
X mėn. Kreipkis tuoj. Tikras barge- 
nas.

8040 W. 02 St. 1-mas florasJONAS PUDZIUVELIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS Beauty fepa, barbernė, < pigiai, iš
statau naujus namu* ir pertaisau važluojahb 2326 w. chicago Avė.

senus.
nūs.

Senus namus priimu į mai-

2650 West 69 Street 
Telef. Hemloek 4S7I 1

Restaurantas, mažas, gera 
ir biznis. 352 Center St.

vieta

Telefonas Canal 7222

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktoria* 

Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stakaa 

2224 So. LEAVITT ST. CHICAGO

M. YUSZKA 
Plumbing ft Heating*

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu ktiogerlausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

fiapos Telef. 
Hemloek 2247

Namų Telef. 
Republio 8(88

JCHNYERKES
Plumbing A Heating Lietuvi* 

r KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuota* 

Kalno* prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
PLUMBEIUS

Turiu patyrimų per daugeli metu- 
Darbų atliekų greitai Ir pigiai. 

1818 SO. OAKLEY AVĖ. 
Telef. Canal ųųių

MOTERŲ SAP A
Įkurta 3 metai, parduoda nami

nes dreaes, pančekas. Ir klioktus rei
kalingus pre dresių, geras atakas Ir 
flkščlerial, verti 81,600. Sav. išva
žiuoja. Pigiai už cask. Moteris ar 
pora gali daryti pinigus. Renda pi
gi. 4436 No. Damen avė.

REAL ESTATE
' i .f .... ■ ■ • i .

S KAMB. APT.
482» So. Trambull avė. 2-noe lub. 
naujam 2 fl. name, mod. su maudl- 
nėmls, didelė virtuvė, daug klozetų, 
pigi renda, tarp Archer ir 47 St. ge
ra transp.

MARK LEVY A BROS.
7 Ro. Dcarborn St. Randolpli 36H.‘t

Na u J. angį. S kamb. namas, k. v. 
S., taiitų virtuvė ir maud. Atd. ugn. 
89.600. 1768 No. Merrimac

Delaware St. — Schug Pk. lotai 44
-48, bfokas 8, 81,600. John B. Ma- 

ger, 457 Delmas avė., San Jose, Cal.

Pigiai. Lotas 24x100. Armltage a,r- 
ti Hoyne. 1-mų morg. 8350. Duok 
paslu'iytnų. W. J. Shlley, 625 — llth 
St., Wllmette, III.

F A R M O S
FARMA J MAINUS 

Del Igos mainysiu savo 80 ake-
rių farma { 2 flatų ar 1 augščio ar 
bung. Farma randasi vaisinių farmų 
juostoj, { rytus nuo Benton Harbor, 
•Mich. Galvijai, visi farmerlškl Įran
kiai. Namai turi būt tik su 1-mu 
morg. Agentų nerek. Kreiptis 4762 
Fullerton Avė.


