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AMERIKA UŽ GINKLAVI
MOSI MAŽINIMĄ

KARIUOMENĖJE TARNY
BOS LAIKAS

Tai 45 milionai svarų pupelių. Tai Visa išvežioti po visą šalį reikalinga 1,000 pre
kinių vagonų. Šįmet buvo nepaprastas jpupęlių derlius Koloradoj.

IŠKELIA FRANCIJOS 
SĄMOKSLĄ GOJĘ 84,879 BEDARBIAI 

CHICAGOJ

GENEVA, lapkr. 12. — Pri 
ruošiamoji nusiginklavimo ko
misija vakar svarstė klausimu, 
ar valstybėms reikalinga mar
ginti ginklų gaminimų ir karo 
medžiagų, ar gal tik sąmatas 
kariuomenių išlaikymui. Fra
ncuos ir kitų valstybių atsto
vai sutiko svarstyti sąmatų 
mažinimo klausimą. Tuo rei
kalu kalbėjo Amerikos atsto
vas Gibson. Jis reikalavo, kad 
ginklai, ne sąmatos būtij. ma
žinamos. Jis nurodė, kad pini
gus (išlaidų sąmatas) galima 
lengvai paslėpti. Taip nėra su 
ginklais, arba karo medžiaga.

LENKU A ATIDARĖ NAU
JĄ GELEŽINKELI

VARŠAVA, lapkr. 12. — 
Dancigo karidoriumi Lenkija 
atidarė naują geležinkelį su
sisiekti su nauju savo uostu 
Gdvnia, netoli Dancigo mies
to.

Kiek žinoma, kaip geležinke 
lis, taip tas uostas pastatyti 
Francijos lėšomis.

ATSISTATYDINO BELGŲ 
KABINETAS

BRIUSELIS, lapkr. 12. — 
Ltsistatydino belgų kabinetas 
pleidus savo vietas liberala
is ministeriams.

Nesutikimai kabinete iškilo 
lemandų kalbos klausimu 
Ibent Universitete.

GENEVA, lapkr. 11. — 
Priruošiamoji nusiginklavimo 
komisija pripažino, kad viso
se valstybėse verstinas karei
viams tarnybos laikas turi 
būt suvienodintas ir žymiai 
sutrumpintas.

Šį sumanymą iškėlė Angli
jos delegatas, kada (komisijos 
narių didžiuma atmetė Vokie
tijos sumanymą sumažinti kas 
metai šaukiamą karo tarny
bon naujokų skaičių.

Kareiviavimo sutrumpinimo 
sumanymą kovojo Francijos, 
Japonijos ir kitų valstybių 
komisijos nariai. Jie pareiškė, 
kad kareiviavimo laikas kiek
vienoj, valstybėj yra taikomas 
gyvuojančioms sąlygoms.

Anglijos atstovas atsakė, 
kad valstybės kariuomenes ga
li išlaikyti tik) savo apsaugai, 
bet ne puolimams. Anot jo, 
kuoilgiau kareiviai lavinami, 
tuo labiau tokia kariuomenė 
išmankštinama ir pasidaro ne
rami ir pavojinga. Kad tas 
neįvyktų, lavinimui laikas, t. 
y. kareiviavimas, turi būt su
trumpintas — suvienodintas 
visose valstybėse. Lygiai turi 
būt suvienodintas laikas ir at
sargų lavinimui.

Balsuojant šis sumanymas 
pripažintas* vos vienu didžiu
mos balsu.

MASKVA, lapkr. 12. — Bo
lševikų laikraščiai plačiai ra
šo, kad Francija, padedama 
Anglijos ir kaiminingų Rusi
jai valstybių, išėmus Lietuvą, 
trejis metus darbuojasi su
griauti sovietų valdžią Rusi
joje ir įkurti naują. ‘

To siekimui Francija panau 
doja rusų tremtinius užsie
niuose. |Šie yra papirkę daug 
sovietų tarnautojų pačioj Ru
sijoj statyti sovietų valdžiai 
įvairių kliūčių. Šių pastarųjų 
dešimtys jau suimta ir jų da
lis sušaudyta.

Be kitko buvę sutaisyti ir 
kariškieji planai pulti Rusiją. 
Puolime • turėjo dalyvauti Le
nkija, Anglija, Suomija, Lat
vija ir Estija.

Lenkija turėjus įsibriauti į 
Ukrainą ir Baltgudiją. Ant- 
kart turėjo būt puolama Ma
skvai ir Petrapilė.

įORU BE SUSTOJIMO IŠ 
NEW YORKO | PANAMĄ

BALBOA, lapkr. 11. — Ka
pitonas lakūnas R. W. Am
inei, čikagietis, pats vienas o- 
rlaiviu iš New Yorko be su
stojimo atskrido į Panamą. 
3,189 mylias atliko į 24 vala
ndas. Žada be sustojimo gry-.1 
žti į Chicagą.

Raude Kryžiaus Gubernatoriaus nuskirtu ko
misija bedarbiams surasti da
rbo praneša, kad praeitą še
štadienį Chicagoj suregistruo
ta 84,839 bedarbiai, kurijų a- 
pie 30,000 yra tuojaus reika-

Chicagoj- ir apylinkėse 2,500 
moterų i&ėlė z kampaniją į 
Raudonojo Kryžiaus organiza
ciją įrašyti 225,000 žmonių.,. . , , , - i •, . \ . * lingi darbo arba, šelpimo(narių), t. y. surinkti 225,000 Ln,oi;,_: 
dolerių.

Ši kampanija bus vedama li
gi Padėkonės dienos.

Piktadariu darbai

Į publišką Fulton mokyklą, 
5300 So. Hermitage avė., na
kčia įsilaužė piktadariai. Pa
grobė daug visokio maisto ir 
avalinių, parūpintų neturtėlių 
tėvų vaikams.

Be to, mokyklos vidus ap
lamdytas.

Paliaubų diena
Vakar Chicagoj nepaprastai 

iškilmingai buvo minima Pa
liaubų diena. Pagerbti žuvu
sieji kare. Įvyko visa eilė pra
kalbų nusiginklavimo ir taikos 
palaikymo tikslais.

8 žmonės sužeista
Ant viršutinio Metropolitan 

geležinkelio susidaužė du trau 
kiniu. Sužeista 8 keleiviai.

STUDENTŲ RIAUŠĖS; 
VIENAS ŽUVO

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
RUMUNIJOJ

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
lapkr. 12. — Vakar ryte šį 
miestą ir apylinkes palietė že
mės drebėjimas.

AMERIKOS ATSTOVAS 
NORVEGIJAI

OSLO, Norvegija, lapkr. 12. 
— Atvyko čia naujas Ameri
kos J. Valstybių atstovas Ho- 
ffman Philips.

Auklėjimo savaitė

Ši savaitė visoj šaly mini
ma, kaipo Auklėjimo savaitė. 
Šių savaitę mini ir katalikai.

PERSPĖJA, VOKIETIJA 
NEMOKĖS KARO AT- 

PILDYMŲ
HAVANA, Kuba, lapkr. 11. 

— Mieste Santiago de Cuba 
apie 2,000 studentų sukėlė 
riaušes. Kovoje su policija 1 
studentas žuvo ir keletas su
žeista.

BROLIS DUTTON NEGRYŽ 
DARBUOTIS TARP 

RAUPSUOČIŲ

koloniją. Jis eina 87 metus, 
tad gyvenimas šiam pasauly 
jau trumpas.

WASHINGTON, lapkr. 12. 
— J. W. Gerard, buvusia A- 
merikos ambasadorius Vokie-

SUSTIPRINS ISPANIJOS 
VALIUTĄ

BASEL, Šveicarija, lapkr. 
12. — Ilgas laikas Ispanijos 
pinigų vertė yra nupuolusi ta
rptautinėj 3 mainyboje. Čia j- 
kurta praeitą žiemą tarptau
tinė banka išsprendė sustip
rinti Ispanijos valiutą.

HONOLULU, lapkr. 11. — 
Plačiai žinomas Brolis Juoza
pas Dutton, kurs keturiasde- 
šimts metų darbavosi tarp 
raupsuočių Molokai kolonijoj, 
negryž atgal tenai darbuotis.

Gydytojai jam patarė taip 
elgtis — pasilikti Honolulu 
mieste, kur jis atvyko gydyti 
akių, kurioms atlikta pavoji
nga operacija. Pirmu kartu, į 
40 metų jis apleido Molokai

Brolis Dutton yra gimęs ry- tijai, nusako, kad už kokių 
tuose ir jaunystėje persikėlęs pusantrų metų Vokietija atsi- 
į Janesville, Wis. Mokinosi sakys mokėti karo atpildymus 
Milwaukee akademijoj, kuri Ji (reparacijas). Jis perspėja, 
šiandie pakeista Milton kole- ikad tie visi, kurie perka Vo- 
gija. Tarnavo civiliniam kare kietijos bonus, neatgaus savo
ir paskiau perėjo Katalikų 
Bažnyčion. Už kiek laiko jis 
pasiryžo tarnauti raupsuočia- 
rns, kur kun. Daanien darba
vosi ir mirė. Kaip kun. Da-( 
mien, taip ir Brolis Dutton 
neužsikrėtė raupsais.

pinigų. į
Gerard pareiškia, kad pri

augančioji vokiečių gentkartė 
juk nevergaus ilgai santarvės 
valstybėms, t. y. negamins jo
ms aukso ir nevilks to « sun
kaus jungo. ,

J. E. gubernatorius Louis L. Enunerson prisiuntė laišku 
Chicagos Lietuvių Vytauto Komiteto pirmininkui L. Šimučiui. 
Laiške J. E. gubernatorius sako:

“Upon my return to Springfield, after an absence of 
several days, I find in my mail your letter of November ] 
and thank you very much indeed for the šame.

“I greatly enjoyed the Vytautas commemoration cele- 
bration, and wish to thank you and your people for yonrl 

'kindnesses to me.”
Šis laiškas yra geriausiu įrodymu, kad ne vien tūkstan

tinės lietuvių minios Vytauto Diena Cbicagoje yra patenkin-| 
tos, bet kad ir valstybės galva yra pasitenkinęs ir net sa\ 
padėką mums reiškia.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
VILNIAUS KATEDROS 

POŽEMIUOSE UŽTIKO 

DU KORIDORIUS

ĮVEDAMAS PRIVALOMAS
MOKSLAS . *

J

reikalingi pastogės, maisto ir Vilniaus architektų ir mok- 
drabužių. { slininkų komisija, tyrinėdama

Išspręsta bedarbius suregis- katedros požemius, užtiko du 
truoti ir aplinkiniuose mieste- (koridorius, einančius nuo ka
liuose; Melrose Park, Forest tedrųs galinės sienos Pilies 
Pirk, Brookfield,-Calumet Ci-kabio link. Koridoriai yra 5,20

Nuo šių. metų lapkričio 1 d 
įvedamas privalomas pradžios 
mokyklų lankymas; Tauragės 
apskrity Kaltinėnų, Kvėdar
nos, Laukuvos, Nauipiesčio, 
Šilalės, Švėkšnos ir Vainuto 
valsčiuose; Rokiškio apskrity

ty, Blue Island, Cicero, Snm- metrų pločio ir 2,20 metrų au- Tuodupio, Jūžintų, Kamajų,
mit, Harvey, Berwyn ir kitur, kščio. Specialistų nuomone, tai 

Visi bedarbiai suskirstyti į yra žemosios pilies statybos 
grupes ir kelių šimtų, kurie liekanos iš viduramžių laikų, 
reikalingi pagelbos tuojaus, Po šv. Kazimiero koplyčia tuo 
adresai perduoti įvairioms la- tarpu tyrinėjimų negalima da

Kriaunų, Pandėlio, Panemunė 
lio, Panemunio, Rokiškio, Ska
piškio ir Svėdasų valsčiuose; 
Kėdainių apskrity Krakių ir 
Dotnuvos valsčiuose. “2. P.’*

ryti, nes tai kliudytų maldini
nkams. Kalbama, kad apati
niai katedros stulpai jau la

bdarių draugijoms, kurios su
tiko tais nelaimingaisiais rū
pintis, kol jie gaus darbo.

Bedarbius registruojant į-.^8* apipuvę ir gali sudaryti 
rašyta ir jų tikėjimas. Tad v*sa’ katedrai pavojų. ‘ R. 
komisijai yra paranku katali
kus bedarbius nurodyti kata
likų labdarių organizacijai, 
protestantus — protestantų ir, 
žydus — žydų organizacijai.

ŠVIESUS KAIMAS

Šiaulių apskr. Tryščių vals. 
Tulčiškėj nesenai pradėjo vei
kti pieno nugriebimo punktas, 
kurį veda darbšti ir sąžininga 
p. Stefa Juodeikvtė. Ūkiniu 
kai ir punktu ir vedėja labai 
patenkinti. “2. P.”

Mažeikių valse, netoli Lat- 
ivijos sienos yra nedidelis Ki- 

Savo ražu bedarbių šelp»-;rkų kaimas. Kaime beraščių 
mui renkamas fondas ir po-1 beveik nėra. Laikraščių parei- 
draug darbuojamasi sukelti (na 13 egzempliorių, jų tarpe 
įvairių šen ir ten darbų. ir “Žemaičių PrieteliUs.’’ Kai 

kurios šeimos skaito bent po

VOKIETIJOS VALDŽIA 
PAPIGINS MAISTĄ

BERLYNAS,, lapkr. 12. 
Vokiečiai darbininkai aštriai 
kovoja užmokesnių už darty

SULAIKYTAS KOMUNIS- 'kelis laikraMns, „ kai kurios "'azln,m»- Jle 
OULMIRI Irto nvriTiuii'iio , ’ ir pragyvenimas butų papigi-

< neskaito. Susipraskite A k tntas. t ' $TŲ IR FAŠISTŲ LAIK
RAŠČIŲ LEIDIMAS

i

BERLYNAS, lapkr. 11.- — 
Buelow aikštėje komunistai 
sukėlė demonstracijas ir riau
šes, kada valdžia sulaikė rau
donųjų laikraščio “Raudono
ji Vėliava’* leidimą.

1VI8BI
neskaitantieji. Juk šeima be 
laikraščio, kaip kūnas be sie
los. “2. P.”

ŠAUKĖNŲ ŽINELĖS

Į tai atsižvelgus, Ininiste- 
rių kabinetas išsprendė pasi
darbuoti papiginti duoną, mė 
są ir pieną.

j Šiaulių apskr. Šaukėnų vals. 
J jau baigiamas statyti gelžbe- 

Įvyko smarkus su policija į toninis tiltas.
susikirtimas.

11 ŽUVO, 9 SUŽEISTA

Galutinai bus

čius komunistų sužeista. Ke
liolika areštuota.

Sulaikytas taipat ir fašistų 
organo “Angriff” leidimas.

Nemažas skai- ■ baigtas iki lapkričio 15 d 
“2.

BUKAREŠTAS, lapkr. 11. 
— Ties PI oesti1 keleivinis trau 
kinis sudaužė motorbusą. 1 
žmonių mirė ir 9 sužeistai

ARKIVYSKUPAS SVEI
KESNIS

ST. PAUL, Minn., lapkr. 
11. — Paskelbta, kad sergan
čiam (arkivyskupui Dowling 
pavojus [praėjo ir yra kiek 
sveikesnis. Pirm keletos die
noj neturėta vilties, kad arki
vyskupas pasveiktų.

PANEMUNĖLIO APYLIN
KĖJ SAUSINA LAUKUS

Rokiškio apskr. Panemunė
lio apylinkėje pagal Šatakš- 
nos upę vandeniui nutraukti 
kasamas griovys — kanalas. 
Ilgis 7 kilometrai. Valdžia pa
skyrė paskolos 12 tūkstančių 
litų. Paskolą turės grąžinti 7 
pietų bėgy 9 kaimų ūkininkai, 
per kurių laukus eis kanalas.

CHICAGO 
KĖS.

IR APYLIN
Šiandie saulėta; vi-

dutinė temperatūra.
= c it ■■■■■ aaSnrm

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.01
Britanijos 1 sv. sterL 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų
Šveicarijos 100 frankų 19.41 
Vokieti jos 100 markių 23 JI*

48<1
392
5.23

13.94

“Ž. P.”.
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DIENOS KLAUSIMAI
LAURO KONKORDATĄ.

‘Valstybė suteiks piloą laisvę organi
zuotis ir veikti cfraugijoma, turiatfiouis pir
maeilius tikybinius tikslus, sudarančias Ka
talikų. Veikimo dplį ir, kaipo tokias, priklau
sančias nuo vyskupijų Valdytojų valdžios”.

Mums pranešta, kad to vyskupų laiško, 
kuriame nurodyta Konkordato laužymas, ka
ro cenzūra neleido skelbti pilnumoje, kuo yra

f Aplink Afriką.
Pmf. X.

' LAIŠKAS DVYLIKTAS. 
(Tąsa)

Rugsėjo 19, d. čion atvykęs

re. Misijos amatų mokykla: la
bai išplėsta. Ji turi šiuos sky
rius: spaustuvę, stalių, odų

sulaužoma ir kitas Konkordato punktas, ku- susipažinau su misijonierjmn ,iSdirbimo, virvi^ kalvių> ply. 
riuo garantuojama vyskupams laisvę kreiptis kua. J. Sutter. Jisai prancū- ’tų, įr temės ūkio. Apžiurėjau
j tikinčiuosius.

Tų teisę vyskupams duodu šis Konkor
dato punktas:

“Vyskupai, dvasiškija ir tikintieji susi- 
sieks laisvai ir teisioginiai su Šventuoju Sos- ;ašęs’7ie°'s įnibundu" kalta
it. V-a*x-xa n*1 / ITk3lz 11 KkO I Ollfl

zas iš Alzaso ir išgyvenęs Af-'spaustuvę, kurioje dirbo apie 
rikoje jfcu 29 metus. Moka dešimtį jaunų negrų: jie spuu- 
prancūzų, portugalų, Vokiečių sdįuo Ombundų kalba elemen- 
ir dai tris negrų kalbas. Kaa- torių. Pas mus elementorius 
po ilgai gyvenęs negrų tarpe, tai paprasčiausias dalykas,

Kas nežino, kad dabartiniai Lietuvos val
dai sulaužė Valstybės Konstitucijų. Bet jei 
yra tautininkų — pažangiečių šalininkas, 
pasakyti, kad jie laužo Konstitucijos 

iktus dėl to, kad tai ne jų, padarai, kad 
su joje nustatyta tvarka nesutinka. Stei

giamojo Seimo priimtoji Konstitucija jiems, 
Antininkams buvo negera, dėl to jų savotiš- 

pertaisč. Sakoma, kad tom^ pataisoms p. 
’oldemaras pašventė “ištisas tris valandas”.

Sudiev, Angola.
j Nuolatiniame judėjime An
goloje praleidęs pusantro mė
nesio, jos keliais automobi- 
lium išvažinėjęs 2904 kilome
trus, daug matęs, daug paty
ręs, surinkęs nemaža davinių 
Angolos pažinimui, rytoj (rug 
sėjo 21 d.) jau turiu atsisvei
kinti su šiuo didžios erdvės 
kraštu ir leistis į Kongo gi
lumų, iš kur mano kelio kryp
tis pasisuks į Pietų Ąfrikų.

ISsivežu iš Angolos visiška: 
gerus įspūdžius. Geri man bu 
vo šio krašto žmonės, gana pa 
togi gamta ir labai įdomi ke 
lionė. Įsižiūrėjęs į

H

{te

Rmu ' -f

i

Niekad 
Neužleis* 

SLOGŲ!
bet šiose Afrikos gelmėse, 
kur nesenai dar siautė kani-

tu. Savo pareigas eidami, Vyskupai susi
sieks laisvai ir tiesioginiai su savo Dvasiškija
u- savo tikinčiaisiais ir galės skelbti taipgi reikalin elwnentoriuB yra ga-
savo nurodymus, pahepunus ir ganytojus jr naudingaa pstartja5
laiškus . nografijos sryty. Jo, kaip ir

Kada uždarinėjama katalikiškos mokyk- Į^įtų dalykų žinančių vyrų, 
los ir organizacijos, kada laužoma pačios nuomone —- Ombundų kalba 
vyriausybės padarytos sutartys, vyskupams esanti svarbiausia, la-
nebeduodania atsikreipti į tikinčiuosius, kada šiaušia i šaipiojojnsį Angnlnje. 
kunigai už pamokslus yra tardomi, tenka pa- Po jos seka Ngangela kalba, 
daryti tokia išvada: dabartinė tautininkų pasidalinusi į keletu tarmių: 
valdžia Lietuvoje yra masoniška ir ji, ma- Liiena, Lueazi ir k. Kalbų 
tyt, nusistatė stoti atviron kovon su kataji- Angoloj labai daug, bet prie

vadovėlius ir daug keliavęs. Prie

kais.

LENKIJOS RINKIMŲ KAMPANIJA.

po Angola šis mokytas vy- balizmas ir’ švaistėsi vergų

svarbesniųjų galima esu daY 
priskirti: Ovambo pietuose, 
Liuanana. irgi pietuose, Čokue 
rytuose (portugalai jų vadina

Lenkija ruošiasi prie rinkimų ypatingose Kioko), Kimbundu — Luan-
sųlygose. Diktatorius Pilsudskis žut-būt nori dos apylinkėse, Lundą _
rinkinius laįmėti, kad savo diktatūrų sustip- šiaurės rytuose ir k. 
įinti, kad seimo teises susiaurinti. Del to ji- ... . .
sai savo opozicijos partijų vadus sukišo į ka- . Guando misijoj darbuojasi 
Įėjimų, iš kandidatų surašo išmetė lauk tokius misijonieriai. 3 kunigai ir
asmenis, kurie jam, Pilsudskiai, nepatinka, ir'3 broliaL Turi J,e “™ Centr° 

taisoma užgirti tereikėjo tik p. Prezidento. (naBdoja baisiausia teror% kad iSg4zdinu8 liau ™”« mokyklų su pensionu
Bet blogiausia, kad tautininkų vyriau-. 

įfcteir savo pataisytosios konstitucijos punk
laužo, fteiškia, jie ir savo darbų griauja.

dį už opozicijų nebalsuoti. Beveik H ankstoji 54 JŲ
galima nuspėti, kad tokie Lenkijos rinkimai
neturės jokios reikšmės. Jau kurtų esame pa- 

Kad taip yra, parodo ir kitas faktas. 1928 (sakę, kad nežiūrint kas laimės — Pilsudskis 
tautininkai padalė Konkordatų su šv. Sos- visvien viešpataus.

i. Konkordatų savo valia pasirašė. Jie spau- 
>j pabrėžė, kad tautininkai esą katalikiškes- 
už pačius krikščionis demokratus, nes jie,

Konkordato padaryti nepajėgę.
TačUu šiandien matome, kad tautininkai 

SVb pasirašytų Konkordatų laužo, 
čia paduosime tik porų faktų, 

i Švietimo Ministeris p. Šakenis rugsėjo 
lesyje išleido aplinkrašti, kuriuo uždaro- 

visose vidurinėse ir aukštesniosiose mo- 
r kultūrinės moksleivių organizacijos, 

du būdu ir Ateitininkų moksleivių kuopos 
ttOŠ.

Vyskupai, matydami, kad yra laužomas 
mrdatąs, dėl moksleivių Ateitininkų ij- 
konferavo su vyriausvue, bet Vyriausybė 

muši leido. Tada vyskupai parašė tikin- 
isiems ganytojiškų laišku kuriame aiškiai 
įrėžė, kad moksleivių Ateitininkų uždary- 

priėštarauja katalikiškai akcijai ir yra 
ikordato XXV punkto laužymas.
Konkordato XXV punktas sako:

r t fo • IM' »l
Visa tauta susirūpinus Klaipėdos krašto 

reikalais. Lietuvos spaudos žiniomis, krikš
čionių demokratų partijos centrų komitetas 
prezidentui įteikė memorandumų Klaipėdos 
ir einamojo momento klausimais, kuriais tau
tininkai padarė neleistinų nusileidimų tarp
tautinėje politikoje.

Ir vėl triukšmas S. L. A. Išmesta komu
nistai, kurie kuria savo atskirų susivienijimų. 
Ber ar tik tautininkains-liberalams ir kitas 
žygis neprisieis daryti — socialistų nusikra
tyti? .

pirir/j ženklo kost i io a.r 
Angolos šalčl°- nelauk nei valandos. Neprl- 

, leisk rimtos Ilgos ir greit veikiant
\ aldo\ ILS portugalus, pastebė- pajunk slogas. Tuoj duok Father 
jau, kad Šios tautos antropo- Johii’a Medicine (kun Jono ValsU.i).

loginis tipais labai įvairus ir Jis Sa(e*nlna uisldesu8i* p>«v«* le««- 
. . | vina t uslkimšlmą. Sis pulkus inai*-

neunitoi miskas. Persvara ten- tims vaistas atstato nueidėyėju^iaa
ka nedidelio ūgio brunetams kuno da,is *- brtt ku»m pašalinti
. » , k i y i i-a nuodingas ..t—aa. . Uid’T. ct?pa"as; afoitiu ir šatenams, bet sale mediter- ... .. . . . , „SI aieillS ' llgcl.is. f ■ turi nuodų, net aikcllo.

bus nepanaši' į jos praeitį G į- raniskos rasės žymu pas juos Motina iš ix>ng įsiuna rašo: “Kai 

liau pagalvojus, reik paaaky- “ »««<»'<« priedų: aukšto ū-X?

Afrikos, kurios ateities istori
nių kontūrų dar negalima į- 
žvelgti, tačiau jau dabar vi
siškai aišku, kad

ti, kad katalikų misijonierių gio, melsvų akių ir tokios ir tikėkit* man j

kultūrinis narsumas, penetra- sPalv?» pteukų, kurie ųvyruo; i, „
•• • • ■ • - ja .tarp šatenų ir blondinų. jacn patinka- ^-*---

(Bus daugiau)

NUSTATO ŽEMIAUSIUS 
ATLYGINIMUS.

Britų Kolumbijoj savam

cija j pavojingiausias ir izo
liuotas vietas verčia juos lai
kyti kultūros ir pasišventimo 
titanais, milžinais, aukščiausio 
tipo žmonėmis, kurių dvasinė 
evoliucija pasiekė aukščiausio 
laipsnio.

Apžiurėjau ir misijos dar- (laike nuskirta komisija, ku- 
žus ir sodnus. Juose pastebė-'riai pavesta įvairių pramo
jau bananų, citronų, apelsinų, nių šakose darbininkams nu- 
kavos, persikų, obuolių (sako statyti mažiausius už darbų 
labai geros rūšies), papajų, atlyginimus.
figų, “neflierų”, saldžiųjų Pareina žinių, kad tenai sa 

savo prefektūroje jie turi 3Ž0 .bulvių, kopūstų ir kitokių vai- koma komisija jau veikia. Nu 
mokyklų, kuriose mokinasi [šių bei daržovių. Misijos 25 statomi darbininkams mažiau- 
8900 vyrų ir 7120 moterų. Ne- hektarų ūky auginama kuku- si atlyginimai, kurių ribas 
sakau vaikų ir mergaičių, nes ruzų, kviečių, miežių, žirnių, peržengti yra uždrausta. Darb 
šitose negrų mokyklose bulvių, maniokų ir K. (doviai gali savo darbininkams
vieno suolo sėdi vaiiudbMO T' A,,žiar{^s gražias nrisijos .***« a“ta‘M”iūs užmokės- 
metų, suaugę žmonfe ir net se- apv|inkes' ;r nufot«Krafavęs ™''s’ bet negak mažinti- Jei 
niai. Centre mokina baltieji miLJ^ reginilJ> grjža,, atgal ** f"* mažinti. turi kreiP‘is 
sijonieriai, o filijose-negrai, 1Huambo pUnaj! geriansil, įsp„ '

džių ir pakilios nuotaikos, 
noru žinau kad šį misija nėra 
geriausia įrengta, 
esant toliau nuo mano marš
ruto užbriežto kelio keletu ka
talikų misijų tikrai grandio-

“Mylėk savo artimą kaip pats save 
tų žino kiekvienas krikščionis. Lapkričio 16 
d., šv. Kryžiaus par. salėj, Cliicagoj, įvyksta 
Lietuviu Labdaringosios Sąjungos seimas, ku
ris turėtų būti skaitlingas, nes labdaringąjį 
darbą dirbdami geriausia turime progą šį 
Dievo įsakymą išpildyti.

paruošti šiam daflSKf. Žinoma, 
negrų mokytojų pasiruošimas 
negali ir iš tolo prilygti Bū- 
ropos mokytojų pasiruošimui. 
Šio krašto negro mokytojo iš
eitą mokslą galima būtų pri
lyginti Amerikos 8 metų pra
džios mokyklai arba Lietuvos 
gimnazijų trims klasėms, žino
ma, turint orūeny daugelį 
vietinių skirtingumų. Šiuos 
mokytojus irgi misijonieriai 
paruošia valdiškiems egzami
nams. Pensionate, už užlaiky
mų negrai mokiniai dirba mi
sijos amatų dirbtuvėse, dar
žuose ar ūky po keturias vai. 
į dienų: dvi rytą ir dvi vuka-

dvi dieni vaikas 
tai vaistas, kurs

,)t:?.CtaL.

GlESMYNĖLtf
Kalėdos jau nebetoli. Link

smų ir malonių melodijų ka
lėdinės giesmės jau .nebeužil- 
gio pasigiis bažnyčiose.

Chorams ir kitiems giesmių 
mėgėjams reikia išanksto ap
sirūpinti giesmynėliais, jei jų 
dar neturi.

Šiuo primename, jog turime 
“Giesmynėlį” skirta bažny
čių chorams, mokykloms ir 
šiaip jau giesmininkams. Jį 
sutaisė plačiai žinomaę lite
ratas A. Jakštas, o gaidas pa
rašė taipgi plačiai žinomas 
kompozitorius J.Napjalis.

Šiame “Giesmynėly” randa 
si giesmių adventinių, kalėdi
nių, gavėninių, velykinių, sek

į kdmisiją' ir paduoti priežas
čių.

Tas darbas atliekamas laip-
Girdė jau *wkai. Liečiama kiekviena; ir kitokių. Be to yra ke

darbo šaka, kurių yra šimtai, i tūnos litanijos.
Šis klausimas dažnai kelia

mas ir Amerikos J. Valstybe
žinių mastu vedamų, kur šalę iš to nėra 4okios ne
religinio 'ir paprasto mok- dos- ši°i labai i»igalėju- 
slinio darbo esą ir si<>s didefe privatinės įstai- 
tikros,ba mokslinės kūry- S08> kunos laikytų sau KaAtLČkoa dabar
bos: eymū” specialistai misi- du pažeminimu,
jonieriai studijuoją krašto ' maišytusi į jų reikalus. Dėlto,
geologiją, botaniką, bendrai ................. e
gamtą, etnografijų ir kalbas. . . . , ... ... , .
Tačiau laikas, , lėšos ir pasi- 'jokįo darbo
rinkta kelio kryptis neleidžiat ši neteisybė ilgiausius me- 
nmn tų visų niisijų aplankyti.' » (Tąsa ant 3-čio® pusi.)

1 — X IMMįUl I I I U - IWIM FIIHI

šis “Giesmy nelis”
maldingiems žmonėms, gali 
atstoti Kantiškas. Be to 
“Giesmynelis” yra daug pi
gesnis. Kainuoja tik 60c., o 

kainuoja
jei valdžia $1-50.

“Giesmynėlis” gaunamas 
“Draugo” knygyne. Užsisa- 

už darbus apturi alkio ūžimo- pydami adresūokit:
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenue 

Chioago, IU. .

gali

(Km PINIGAI ¥YTABT® 
KAŽKUO GADYNĖJE

(Medžiaga Lietuvos Tautinei 
Numiznoatikfti).

---- Ražo Dr. AL M. RAČKUS----
(Tęsinys)

«g. 88. Ob. — Gražiai smaili rago- 
į> nukreipta į kairę; rankena panaši į 

; a<nt rankenos tiesus kryžius; gale 
jos skritulys; aplink monetos pa

sius virvinė apvada. Rv. — Pilies 
su plonu viduriniu stiebu, atrodo

Vėliavai kartis; vidury vartų skritū- 
|ta su žiedu; aplink monetos pakraščius 
Irvine apvada. Diametras 14 mm., sve-

0.329 Uraanai. Gražiai iŠKilaikęs. (Ban- 
maflo kolekcijoje).

t Yig- 59. Ob. — Ragotinės bukas smai- 
i gas nukreiptas į kairę; rankena paprasta; 
t aukštas kryžius susikeitęs su ragotine;' 

kairėje kryžiaus pusėje yra raidė V reiš
kianti Vytautas; Apvadų apie monetą nė
ra. Rv. — Pilies Vartų vidury randas skri 
tulys; monetos pakraščius apriečia karoli- 

j nis lankas. (Stronczynskis Vol. III, p. 
51).

Fig. S0. Ob. — Jįugotins nukreipta į 
kairę; rankena su kotu; ant rankenos

statė klausimą, ar raidė V reiškia Vii- no, nes patsai savo veikale “Mennica 
nius, a/ Vytautas? Vieni numizmatikai Wilenska w XVI i XVII Wieku” pp. 4 
argumentavo, kad toji laidė reiškia Vy- ; ir 190 pažymi, kad raidė A reiškia “Alek- 
tanto inicijalą, o kiti kad Vilniaus. Dr. sander”. Jei raidė A reiškia “x\leksan- 
Gumowskis taipgi norėtų matyti toje rai- der”,o ne “Alytų” ar “xlšmeną”, - 
dėje Vilnių, o ne Vytautą, esą “a to z tej ' tai kodėl raidė V neturėtų reikšti Vytau-
pržyczyny, že rovvniež inne litery przy poz tą? Kas buvo viršesnis, ar Vilnius ant “Skatikas” galėjo ateiti Lietuvon iš

kolintas nuo Lenkų “Skojec”. Bet man 
regįs, kad “Skatikas” su “Skojecu” nie
ko bendro neturi.

c) Švedų žodyne randasi žodis ‘Skatt”, 
kuris reiškiu “sidabrą”, “donį”, “pini
gus”. Taigi galimas dalykas, kad žodis

niejszych monetach litewskich, tylko i- ! Vytauto, ar Vytautas ant Vilniaus?
mieniem miasta wytlomaczyč się dają' 
(‘^p tai dėlto, kad panašiai kitos raidės 
ant vėlesnių Lietuvųs monetų, duodasi iš-

Nukryžius su plačiu skersiniu; virš skersinio, siaiškinti tiktai miesto vardu”).

M

Fig. 59. 60.

kairėje pusėje, raidė V, reiškianti Vytau
tas; monetos pakraštį dabina vingiuotas 
lankas. Rv. — Pilies Vartai su vidujiniais 
stiebais kyšančiais žemiau slenksčio; ap
link monetos pakraščius vingių lankas. 
Diametras 14 mm., sveria 0.324 Gramų. 
Apdilęs apie 10%. Sidabro prabos nety- 
riau. (Randas mano kolekcijoj).

Ant paskutiniųjų dviejų monetų regi
me raidę Y. Juozas Tiškevičius sayo vei
kale “Skorowidz Monet Litevskich” p. 
26, pirmutinis tokią monetą ąprašė ir pa

Skatiko etimologija
a) Lietuvos istorikas S. Daukantas 

sako, kad. žodis “Skatikas” paeina nuo 
to, jog tuos pinigus skaitė no svėrė; taigi 
žodis “Skatikas” esąs kilęs iš veiksimu 
žodžio “skaityti” (lykiuoti).

b) Lenkų žodyne randasi žodis “Sko- 
jeo”, kuris reiškia tam tikrą pinigo skait-

mizmatyka Litewska p, 37. Čia tai jau dr.
Gumowskis aiškią netiesą parašė. Lietu
vos tautinėje numizmatikoje jokių “inne 
litery” reiškiančių miesto vardą, — nesi
randa. Visos tokios raidės kaip K, V, A, 
etc. rieškia kunigaikščių vardus o ne tnie- linę. Tasai “Skojec’ turėjo vertę 10 De-
stų. Ir raidė V reiškia Vytautas o ne Vil
nius. Geriausias pavyzdis tai Aleksandro 
Jogai liūno Skatikai kaldinti 1492—1506 
iu., kur Sale Lietuvos herbo randasi raidė 
A, reiškianti * * Ataftader”. Šį fuktą visi 
numizmatikai žino, ir dr. G.umowskis ži-

narų, arba 2 Pragiškių Grašių, o 24 “Sko 
jecai” ėjo į vieną Lenkišką “grzvwną”. 
Ix?,nkų kalbininkai žodį “Skojec” išveda 
iš Slaviško “skot”, kuris reiškia “galvi
ją”. Taigi kai kas gal pamanyti kad ir , 
Lietuviškas žodis “Skatikas” esąs pas-i

Skandinavijos.
Lietuviai kaikada Skatiką vadinda

vo “Šilingas”, apie kurį Vėliau pakalbė
sime. Žodis “Šilinga” yra daug senesnis 
nei “Skatikas”, nes jau V ir VI šimt
mečio Gadonų (Gotų) dokumentuos:* 
“Šilingai” yra minimi. Neapolio arkyve 
randasi Runų raštu rašytas Gudoniškas 
dokumentas, kur yra parašyta pinigai 
vardu “SHILUGCrS”; tą žodį Gadonai 
tardavo “Šillings”, nes dipbthongas 
*'gg” visad tariasi kaip “ng”. Lotv.nai 
tą Gudonų pinigą “Šilingą” rašydavo 

' “Siliųua”.

(Bus daugiau)
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MERGELĖ, PRARADUS
VAINIKĄ, KLAUSIA 

PATARIMO.

Tūla panelė, gyvenanti tolo
kai nuo Chicagos, atsiradus 
nelabai malonioj padėty, <lelei 
nepavykusio romanso, klau
sia patarimo. Štai kų sako:* ♦ '

“Ponas advokate, buk ant 
tiek geras, duok man patari
mų kų aš galiu daryti, būda
ma tokioj nepaprastoj padėty, 
įsimylėjau į vaikinų, su ku
riuo bendraviau per keletu 
metų. Pažadėjo jis mane vesti, 
bet savo pažadėjimo neišpil
dė. Tapau nuo jo nėščia ir da
bar jis nenorį su manim nei 
'susitikti. Ar aš galiu kokiu 
bors būdu priversti ji, kad 
jis mane vestų? Esu labai nu
siminus, nežinau nei kų dary
ti. Tamstai būsiu labai dėkin
ga už patarimų”.

Tai tikrai, labai nemaloni 
ir kebli padėtis, bet, kas tam 
kaltas jeigu taip lengvai pa
tikėjai švelnliežiuviui bernu
žėliui. Bet nėra ko perdaug 
nusiminti. Skaityk sekančias, 
a. a. Prano -Vaičaičio- eiles, 
kurios gal kiek nors Tamstų 
suramins:

Graži naktis, 
Mėnesiena. ’

O ji, nuleidusi akus,
Į sodų eina sau viena. 
Nėra nė jokio vėjo; 
Lakštingalas giedoti 
Vos tik, vos tik pradėjo. 
Takai tamsa apkloti:
Ir ųžuolas šakotas 
Nuo mėnesio jų gina,
Ir obelys kuprotos ' 
Nelaimėj jų ramina.

Šilta naktis, 
graži naktis

Visus prie laimės traukia. 
Tik ji, nuleidusi akis, 
Drebėdama bernelio lau

kia.
Jos širdį jautrių gelia, 
Nėr, atvangos nė dvasiai 
Bet žino meilės kelių 
Tr mielo laukia drųsiai. 
Jau vyturiai čiurkšlėm, 
Jau žmonės kilti mena, 
Aušra prie darbo šaukia 
O įi jo vis dar laukiai.

lyko. Tamsta klausi, ar gali-. 
ma kokiu nors būdu priversti 
vaikinų, kad jis Tamstų ves
tų. Sulig Illinois valstybės 
teisių, nėra galimybės pri
versti jį, kad jis Tamstų ves
tų. Bet štai kas galima pada
ryti: * • '

Vaikinų galima patraukti 
į civilį teismų, reikalaujamt 
atlyginimo už sulaužymų sa
vo pažadų. Jeigu advokatas 
įtikinančiai įrodys, kad aps- 
kųstųsis tikrai pažadėjo .Tam- 
stų vesti, duodamas pažadėji
mų žodžiu arba raštu, arba 
savo elgesiu tų patį pareiškė, 
'ir tokio prižadėjimo neišpil- 
Idė, tai teismas priteis, kad 
Ijis užmokėtų Tamstai pinigiš- 
kų atlyginimų, turint omeny
je Tamstai padarytų moralę 
ir materialę blėdį ir kaltinin
ko finansininį stovį. Bet, jei
gu kaltininkas nieko neturi, 
tai, sulig senos patarlės, ap
skundus ubagų, gausi utėlę.

*
Jeigu, tynnėjant bylų, pasi

rodo kad/ vyro pažadėjimas 
vesti yra paremtas lytiškais 
santykiais, tai skundas saVai- 
mi nupuola, nes vaikino pa
žadėjimas vesti merginų, jeigu 
leis jaim nuskinti jos vainikų, 
yra priešingas dorovės prin
cipams, todėl teismai tokius 
pažadėjimus laiko neteisėtais 
ir apsirikusiai mergelei ne
teikia jokios pagalbos. Bet, 
jeigu tai atsitinka kaipo mei
lės paseka, o ne kaipo rezul-.; I

•tatas duoto pažadėjimo ves
ti, tai reikalavimas atlygini
mo už sulaužymų pažadų, to
kiose aplinkybėse, yra teisė
tas ir teismo palaikomas.

Jeigu vyras, davęs savo 
pažadėjimų vesti, yėliau suži
no, kad mergina buvo kada 
nors užkrėsta lytiška liga ir 
jam apie tai nesakė, arba kad 
ji doroje yra nupuolus, arba 
yra turėjus santykius su ki
tais vyrais, arba gavus paža
dėjimų, pradeda nemoraliai 
elgtis, tai bei vienas iš tų įvy
kių pateisina vyrų defei paža
dų sulaužymo. Bet, vyras, 
kuris yra turėjęs santykius 
su skundėja, -negali primesti 
jei štokų dorovės ir tokiu bū
du save pateisinti už sulaužy
mų savo pažadų, nes tokiame 
atsitikime, jis pats, būdamas 

8 Į kaltu, negali kitų kaltinti. 
į • (Pabaiga Rytoj) >

Radio Stotis A J J.
X Milžiniškų vakarę su pui 

kiaušiu programų ir šokiais 
rengia Šv. Antano draugija, 
16 d. lapkričio, parapijos sve
tainėje.

Visas pemas skiriamas pa
rapijos naudai.

Bus atvaidiftta gražūs vei
kalas “Nekaltas Avinėlis”. 
Vadovaus J. Lapeika. Vaidi
nime dalyvaus Kaz. Žilvitis, 
p-lė Petkiutė, p. Dambraus
kas, panelė B. G rikšai 
tė, p. Zaura, p-lė Kučaitė, 
p. J. Lapeika, p. Nakraščius 
ir p-lė Belizaraįtė.

Veikalas labai įdomus ir at- 
silankusius patenkins.

Nepamirškit tat 16 d. lap
kričio atsilankyti į parapijos 
svetainę.

X Labdarių 3 kuopa visu 
smarkumu ruošiasi į L. S. 11 
Seimų, kuris įvyks 16 d. lap
kričio Šv. Kryžiaus parapijoj, 
Town of Lake. Kuopos rašt. p. 
A. Janušauskas visoms drau
gijoms jau įteikė kvietimus į 
Seimų ir, kaip girdėt, visos dr- 
jos turi išrinkusios atstovus 
ir paskyrusios aukų,

Valio ciceriečiai!
X Praeitų sekmadienį po 

sumos įvyko šv. Antano para
pijos komiteto susirinkimas. 
Gerb. klebonas pranešė kiek 
,nuo par. bazaro liko pelno. 
Pasirodė, kad bazaras gerai 
pasisekė. Gryno pelno liko 
virš $2,200. V :

Toliau tartasi apie metinę 
parapijos vakarienę, kuri į- 
vyks 23 d. lapkričio. Vakarie
nė bus su puikiu programų. 
Visi prie jos ruošiasi.

pat jauname aimžvje turėjo 
žūti ir dabar guli kapinėse 
šalę 4avo vyro.

Paliko nuliūdime: motinų 
našlę, seserį Petronėlę su vy
ru ir brolį Vincę su moterim.

Tegul būna lengva pilkoji 
žemė, o mes, prisimindami jų, 
nepamirškime maldose už jos 
sielų.

Artimas draugas.

Paieškoma: t
Mažuolis Mazols Petrą*, 

Amerikon atvykęs apie 1911 
jin. iš Užusilių kaimo, Biržų 
valšč., gyvenęs Pittsburgb 
apylinkėse, neva Loupurex, 
Penna. (10-1390).

Novogruckieriė, po antru vy 
iru Juozapaitienė Ona, pirmiau 
gyvenusi apie Nedark, N. J., 
o dabar gyvenanti Pennsylva- 
nijoje. Jai testamentu yra už- 
rųšyta keletas šimtų dolerių, 
kurių dalis jau išgauta, o liku
sių reikalaujama kokios tai 
kitos moteries (10-1363).

Luksevičius - Lukoševičius, 
Juozas, prieš karų gyvenęs 
MacAdoo, Pa., sugrįžęs iš ka-

Norin pranešti visiems gi- \
minėms ir pažįstamiems — 
draugams ir prieteliams liūd
nų įvykį, kad lapkričio 2 d., 
11 vai. vakare New Yorke ta
po nužudyta Ona Rudytė-Gor- 
dinienė, 31 m. Velionės kūnas 
parvežtas į Hartford, Conn., 
pas motinų Agnieškų Rudienę, j 
ir su bažnytinėmis apeigomis, Į 
kurias atliko gerb. kun. J. , Am j 
botas, palaidotas kat, kapi
nėse, Hartforde, lapkr. 6 d.

Velionė buvo našlė 3 metus. 
Buvo vedusi su V. Gordinu.ir
i

išgyveno 7 metus. Jaunuose 
metuose jos vyrui karštligė pa 
kirto gyvastį ir, štai, keletui 
metų praėjus, ir moteris taip-1

TUBBY
NUSTATO MAŽIAUSIUS 

ATLYGINIMUS.

tus tęsias ir nėra kam to visa ' 
pakeisti. Bet ateis laikai, ka
da tai bus atlikta. Tik ne
reikia laukti aukštesnio dar
bininkų susipratimo. Nereikia 
laukti, kada darbininkai vi- į 
si kaip vienas pakils ginti sa
vo teises, kad atsiekus sau 
geresnio būvio.

D. 0.

UŪ88Y 
HOME FR.OM 

CCHOOU THIS 
U)EEK

OtCUPtRNTIMS
FttOM AU
ATTACK OF 

MEILES

• ... .t. i

Gali Būt Nuodų Jūsų 
Viduriuose!

Pradėk rytdieną atsišviežinęs Ir 
atsigaivinęs po tinkamo vidurių 
Išvalymo. Syrup Pepsin — dakta
ro receptas viduriams — padės 
jums taip padaryti.

Šis šviežias žolių laksatyvas, ty
ras pepsinas ir kitokios gydančios 
'dalys lšva'ys jūsų vidurius — be 
tąsymo, sarginimo ar nemalonu
mo.

Nuodai, Jsisunkę J vidurius rūg
sta ir sukelta atbukusi, tingų, er
zinanti jausmą; apvelia liežuvį; 
gadina, kvapą; išsemia energiją, 
jėgą ir nervų spėką. Biskutis Dr. 
CaWwello syrup Pepsino tuos ne
gerumus pašalys švelniai, nekenk
smingai Ir greitai. Tave atšviežin
damas per vieną naktj, tas vais
tas {rodys savo gerumą.

Dr. Caldwejl tyrinėjo vidurių 
trubellus per 47 metų. Toks ligas 
patyrimas davė Jam progos sutai
syti vyrams, moterims Ir vaikams 
toki receptą, kurs tikrai valo vi
durius. Jis yra natūralūs, švelnus, 
gardus ir visiems patinkamaa To- 
delel “Dr. Caldwell’s Syrup Pep
sin", kaip Jis vadinai-nas yra la
biausia mėgiamas laksatyvas.

Dr. W. B. Calovvell's

SYRUP PEPSIIM
A Doctori Family Laxative

riuomenėk pastovios gyvena- lionies brolis gyvenęs Ameri- 
mosios vietos neturėjęs —• bu- koje (10-1175). 
yęs kokį laiki> PhiMelphijo- Jona> jr ki_
įe, paskui Schuylkil Haven, ,ę j. Antanav0
Pa., o po 1921 m. kažin kur va|5<,, Maria„llwKs apakr-> A.
,linges ir iki Šiol neima žino- merikon atvykę pri(jS karQ ir 
įnas (10-1177). apsigyvenę Brooklyn, N. Y.

Sakalauskas Jonas, gyvenęs Paieško brolis Tomas. į

Hunterdon Counly, New Jer- Martinaiti# NttpoleonaSi ki.' 
sey valstybėje. Baptisto wn,- ję8 į& Trumponių kaimo, Ju- 
Frenclitown bei Šaiiervein žintų valšč., Zarasų apskr., | 
miesteliuose^ mirė 1928 ar Amerikoje gyvenęs apie 40I
1929 metais, paliko apdraudę' metų, dirbęs kasyklose, vėliau 
1300 dol. sumoje. Ieško ve- gyvenęs 601 3rd Avė., Brook-

«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiŲiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiinii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii| 

ATSISTOKITE PRIE

Ir Padarykite Sau Rekordus Namie 
SU NAUJA

Victor Radio
Rekordus Dirbančia

Electrola! «■

VIENAME
Radio, gramafonas ir rekordų

Taigi didžiausis Victor mUzikalis 
kio dar iki šiol nebuvo.

IUC-S7
Kilu 5285.00

(Be Radlotronų)

gamintojas
instrumentas, ko

Ateikite į Peoples Furniture Co. Krautuvę Šiandiena 
pamatykite ir išgirskite šį naujų instrumentų.

REIKALAUKITE NAUJAUSIŲ VICTOR REKORDŲ.

10 inch; Uito Kilnos 75<

{Gmla, Broliai, Ullivosla „ ,
ZW> Briii V-M001

Faiaizij Grali

{Dilautu Brika V-140M
Gilyn* rrika

Kainas Srteatra
v uodo J T«n Kari* V-14026

V-14O42į Latrini Janas Bitinas
_ f VsMris-NIki

Patlkalkijlna Brika V-14028
Cbitati VtuUa Brk. k 1. žinau 

Linksmi iraoial—rrika „
Gan su—Trika Armanlku V-14029

Laimi—ralkfc
Oi laa»smlaias—rrika 80638

Stnaatn Orkestrą

V-14037 Uiiniilri
LImsIiIi žgi
Ulli taliarili
Alt Kadrili n Kaluli/

Tegul būna Mikrofonas kiekvienuose 
čia parankiausia Jį įsigyti

^^^iivTHINC ForTnę HOME3

lyn, N. Y. ir esu įniręs (10- 
1452).

Ieškomieji arba apie juos 
kų nors žinantieji maloniai 
prašomi atsiliepti į 
i Consulate Gen. of Litbuania 

15 Park Row,
New York City.

PROBAK
ABIEM PUSĖM Į

ASTRUS 1
Geriausias skustuvą*
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis } mua. 
60c. už 5 — $1 už 10 

Sempelis — 10c.

Moterles gyvenime yra trys 
išbandymo laikai: kuomet 
tmergaitė bręsta j merginą, 
pirmas gimdymas Ir vidur
amžis. Tada I.ydia E. Pink- 
namis Vegetable Compound 
gelbsti atgauti sveikatą Ir 
gajumą. ą

I YIHA E. PINKHAM’S 
\ EGE1ABLE CO M PO INU
I \ III \ I PISll H AM MEU. < O- I ' SS. M 4SS

Buy gloves with whot 
it savęs

Nprelk mokėti 50c. už . 
dantų mostĮ. Llsterlne To- j 
oth Pašte gaunama po 25c. j 
Tėmyk, kaip gerai ji vėl- 1 
kia. Ją vartotadamas per 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c

s AME PRlą
■'forover /
40 YEAB>
2į Otsncej for 25&nts 

pure,
f/*BAKINC

efiicient 

itY double acting
MILLIONS OF POUND1 UIED 0V 

OUP GOVERNMENT

For COLDS, COUGHS
Sore throat, muscular rheu- 
matic aches Apains,apply Mas* 
terole, the "counter-irritant”

4177-*3 ARCHER AVĖ. cou RICHMONO ST. 2S3B-4O W. 13^ JT. 5 MAPLEWOOO AVI S
85

Į 4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 StĮ
Brighton Parke Marquetle Parke

s4;iiMiiiiiitiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiittMiiHimiiiiiiiiiiiiuiiitimiaiiiiiiiiiiminmii(fK
AT ALL DRUGGISTS

Great Curves būt Poor Control
LOOK AT MC THROMO A > 

*IM AU OOT FLOATfcfc" MOtTH 
THAT FLAT STOOE, HAsX, 

» BET EVER,6oC*r"LL BE 
SOQPQ.tSeO UJHEM TrtEV 
F(MO OUV ( CAkJ THRCHAJ 
Cucves ŪKE Trtis >

BH89 ■ W, *5’ ? Ir
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Trečiadienis, I^apkr. 12, 1930

PEOPLES FURNITURE KOMPANIJOS KRAUTUVIŲ ŠIŲ METŲ DA8fflNINKP'<i“rbini*k’ “• h Siuo
ORGANIZACIJA.

tikslu firma yra labai atkrei- 
jpua dėmesį ir prie kiekvienos 
! progos, kaip patys vadai, taip 
ir visi darbininkai yra gusi- 
ryšę atsimokėti, atsidėkoti fea-

iš dabartinių, lietuvių bėdai- — Viena ketvirtoji Latvijos Į — Didelio garvežio jėga yra
bių’ nebūtų malonu būti tarpe gyventojų dalis yra katali 
Peoples Furniture Konipani- kai. 
jos darbininkų skaičiaus! Ir*, 
kuomet Peoples Krautuvės ga 
Ii pasiūlyti didesnės prekių

vo rėmėjams, kostomeriauns, vertės ir geresnį » patarnavi- 
su didžiausiu saugumu teikti mų jr pasitenkinimų, todėl jos 
teisingas prekes už kaip tik yra vertos lietuviu paramos ir 
galint mažesnes kainas su jose dirbantieji lietuviai. Kaip 
mandagiausiu patarnaivimu. į tiems, kurie remia šias krau-

Mes, lietuviai, galime pasi- 'tuve* taip ir pačiai Peoples 
džiaugti, kad mūsų įstaigos įtaigai priklauso pagyrimo 

, gyvuoja ir nemažina skaičiaus ^°di.s už davimų* darbo saVo
savo darbininkų. Jei kitos Į darbininkams.
visos Amerikos įstaigos taip 
vestų prekybų, tai nebūtų to
kių bedarbių ir sunkių laikų.

A. P.

ligi 100 tūkstančių arklių jė
gai.

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

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

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

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

Pirma eilė iš kairės į deši
nę: D. Šemaitis, M. Druktenai- 
tė, C. Bakshienė, M. Kežas, 
J. A. Krukas, G- Nakrošius, 
M. Žibutė, V. Makaveckas. 

Antra eilė iš kairės į dešinę:

MĖGO KEIKUS BET - 
KENTĖDAVO Jįl 

PAVALGĘS

— Pietų Afrikoje per pas-
B. Makavefckas, J. Miškus, J. Įeiti ir pradedami Naujus Me-’^r, nebūtų mums malonu, kad*!kutulius 60 metų rasta dei- 
Kulėdinskus. A Iranėnas. K. tus galime tikėtis, kad paleng- mes> lietuviai, turėtume daug!mantų už 15 milijonų litų.Kalėdinskas, A. J^apėnas, S, 
Krukas, J. Žemaitis, A. Na
krošius, A. Luckus.

Trečia eilė iš kairės į deši
nę: M. Balnis, J. Lukoševi
čius, A. Čiuptus, C. Klimavi
čius, D. 'Kežas, V. Jenkeliu- 
nas, J. Gudas, P. Kapočius, L. 
Krizas.

va pradės dalykai eiti geryn, panašių lietuviškų įstaigų,
kaip kad Peoples Furniture 
Kompanija, ir kad šiose įstai
gose galėtume darbuotis ir sau 
pragyvenimų daryti. Kam-gi

ADVOKATAIČia prie šios progos man bu
vo svambu sužinoti, ar Peoples 
įstaigai šį metų nereikėjo su
mažinti skaičių savo darbi
ninkų. Gavau paaiškinimų, 
kad darbininkų skaičių užilai- 
ko tų patį, arba da vienų, ki
tų žmogų daugiau, kaip kad

Ketvirta eilė iš kairės į de- pereitais metais. Čia aš biš- 
šinę: F. Šarauskas, F. Bitau- kutį pasistebėjęs ir norėda1- 
tas, T. Rimkus, A. Tupikaitis,1 nias giliau įsigilinti į šį daly- 

! C. T&mpsonas, J. \\ isokavi- j kų, kad beyeik visos kitos - į- 
čia, J. Yalantas, K. Činskis.

Kadangi ši metų svarbiau
sia klausimas yra apie darbui 
ir bedarbę, todėl šiuo žvilgs
niu manau teikti keletu žodžių 
apie musų lietuvių prekybinę 
įstaigų The Peoples Furnitū
ra Kompanijų, kuri užlaiko

Kuomet Vaikas 
Karščiuoja,

Piktas, Nesveikas

t«-
vi-

se paprastai rodo, i 
kad maistas vtdurė- 
liaose yra surugęa 

Kai tie ženklai pa
sirodo, tai duok val
kui šaukštą Phillips 

Milk of Magnesia. įdėk Jo i pirmu-

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414

ONE NOItTH LA SALLE BLDG.
ONE NORTH LA SALLE ST. 

(Cor. La Šalie and Madison Sts.) 
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

Iki

“AS mėgstu pajus labiau, negu 
kitą. maistą, bet kentėdavau jų 
pavalgęs,” sako M. J. Czlsk, "sako 
gerai žinomas policininkas, 40 37 
Twenty-Third Avė., So. Minneapo- 
_Įis, Minn.

“Aš jgaudavau galvos skaudėji
mą, tšslpuPdavau, burnoj rugstu 
būdavo; kentėdavau .nuo gesų; 
neturėdavau apetito.

“Turėjau nevirškinimą per po.rą 
metų. Soda negelbėjo ir bandžiau 
daug kitų daiktų iki išgirdau apie 
Fape’s Diapepsin.

“Tas tuoj pašalino trubellus. 
Turiu puikų apetitą, valgau kei
kus ir bile ką be blogų pasek)nlų. 
Aš nebunu be Fape’s Diapepoin ir 
rekomenduoju jį kiekvienam.“

Jei turi nevirškinimą, dažnai ar 
retkarčiais, tai gauk iš apttekos 
labi etą, kaip saldainį. Jie sulaiko 
pačioj pradžioj rėmens ėdimą, ge
syta, išpūtimą, gaivos skaudėjimą 
ir kitus simptomus nevirškinimo. 
Jie nekenkia; neišvysto papročio; 
galima imti, kada tik rei’calas y- 
ra.

Jei nori išbandyti prieš pirki
mą, rašyk “Fape’s Diapepsin”. 
Whee'ing, W. Va., ir gausi sem- 

.pelį dykai.

DiapepsiN
lOluick Relief fbr Stonriach Illsj

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

dvi visokių namam reikmenų 
krautuves Cliicagoje, taipgi 
operuoja nuosavų rakandų 
dirbtuvę ir savo biznio opera- 
vime užlaiko keletu desėtkų 
darbininkų, arba didesnį skai 
čių, kaip kad bile lietuvių 
įstaiga. Aš šiomis dienomis 
aplankęs abi Peoples Furnitū
ra Kompanijos krautuves, 
žingeidaudamas kaip mūsų 
lietuviams sekasi prekyba, 
šiais prekybos depresijos lai-

v airio* Amerikos įstaigos sam 
dančios darbininkus, šį metų 
sumažino skaičių savo darbi- 
ūinkų, o Peoples įstaiga užlai
ko tų patį. Į šiuos klausimus*
paaiškino, kad Peoples įstaiga ’X*
yra auganti ir kad kas met1 u šaukštą vandens stnoe. Tas nu- . , . , ,v. į raknins valką — palengvins jo vi-
VIS padaugindavo skaičių sa- aurėllua. J penkias mlnutas jis bus 

tjgį s: 1 linksmas ir laiminga*. Pa4 luošuos«i n.pfn ’ tinkamas Ir laiminga*
vidurius nuo visokio surūgusio ir 

jau turėio apseiti SU tuo pa- nesuvirškinamo maisto. Jis atidaro 
d r vidurius valko turinti užkietėjimą,

slogas Ir tt. Vaikai jį geria dėlto, 
aad Jis skanus.

Sužinok apie jo naudą motinoms
Peoples krautuvių vedėjai ga- 11
Įėjo sugebėti padalyti pre-]The Phillips co.. 174 varick «t

■čiu skaičių, kaip ir praeitais 
metais. Labai yra įdomu, kad

padaryti pre-
v, ,.*'Kew Tark. X. 

ir užlaikyti kai

Įėjo sugebėti 
kybos apyvartų 
toki pat darbininkų 
kaip ir praeitais metais
yra aišku, kad perkanti pub- j Miik of Magnesia buvo s. v. Re
lika -žino ir ivprtina tas kram- *,#truot*' VaUbos ženklas The Cbas. llRa /ano ll įvertina tas KIBIU h. Phillips Chemical Kompanijos Ir 
tuves, kurios turi gerų vardų, J°» pirmatiiko Cha*, h. Phiiup* nuo1 <M H.
kurios yra pastatytos ant eko- .....

Y. Bus pasiųsta DY-

ukanėiu t Pirkdamas žiūrėk, kad gautum 
Hnuiicių, TIKR^ Phillips Milk of Magnesia. 

Čia Daktarai Ją prlrašinėjo per 60 me
n

kais, pasitikęs su vienu ir ki-Į nimiškų, rimtų ir visuomenei 
tu vedėjais, paklasusiau, kaip,pageidaujančių biznio princi-
gerai biznis sekasi? Jie atsa
kė: “Galėtų būti geriau, bet, 
jei blogiau nebus, tai mes esa
me pa tenkinti šių metų apy
varta”. Psie to tęsėme ilgų 
pasikalbėjimų- su Peoples krau 
tuvių vedėjais, kame jie da
vė įvairius apskaičiavimus, 
kad blogieji laikai baigia pra-

MG.
Pasauliniame karo

Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
BEtHiUKT KAIP LŽN1SENEJŲSIOS 4r NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. SpeclaliSkal gydo Ilgas pilvo, plaučių, Inkstų ir pūslės, ūi- 
nuodijhną kraujo, odos, ligas, 2aledas, 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 galt padaryti. Praktikuoja, per dauge
li metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VAL. nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. ir 6-8 v. v. Nedėllomls 10-1 
4200 Wcst 2« St. Kampas Keelcr Avė., Tel. Crawford 6578

pų, o ypatingai kuomet centas 
ir doleris yra sunkiau uždir
bamas. Peoples krautuves 
vien teisingumu, taipgi biznio 
patyrimu per 15 metų perma
tė šių metų padėtį ir prisi
rengė prie jų. Nors ir sunkūs 
metai, bet perkanti visuomenė 
geidžią įsigyti .naujo-madiškų 
prekių, kaip tik galint ekono
miškiausiu būdu, tat įr Peo
ples krautuvės veikia, kadan
gi .neturėjo warehou«es užsi
vertę praeitų metų prekėmis, 
iiž kurias buvo mokėta aukš
tos kainos, bet pirko jos nau 
jo-madiškas už naujas numa 
žinias kainas, kurias irgi ga 
Įėjo parduoti už šių metų ma
žas kainas ir tuom patraukti 
perkančių visuomenę ir tęsti 
prekybų pasiekiant praeitų 
metų skaitlinę, su tuo pačiu

PILNAS EGZAMINAS 

16.00 TIKTAI f8 00
gpaciALisTAa 

Taigi nenurimlnklt, bet eikit po*
tikrą •padabotą. ne pe« koki aepa 
tyrėų. Tikra* apootalMtoa, arba pra 
feeorlne, neklane jurų kae jum* ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pat* 
po pilno išagaamlaavimo. Jus šutau 
pytu laika 1* pinigus. Daugeli* kitą 
daktarų aegattje pagelbėt tam* 6ai 
te. kad-jše aatut actteUngo patyri

RAdle «- floepe — Raggl 
X-Bay Rouatgene Aparatas Ir vi
siška* hakteriologlškas egsamloari- 
mat kraujo atidengs man Jūsų tik
ru* negerove*. U jeigu aš palmete 
ju* gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy 
nlmas sugryš jum* taip kaip buve 
pirmiau. Jeigu kenčiat buo ligų skll 
vlk, tarnu. Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdie*, raumatlsme, kirminu 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arb« 
jeigu turit kokią už»tsenėju«lą, jai 
kerėjusiu, chronišku ligų. kari n« 
poaldavš aet gabiam Mmyaoe a? 
dytojut. neattdšiiekit aeatšle »*- 
mkna

DE. I. E. ZAREMBA
8PECIALI8TAS , 

InAJImaa Rūmas įeit
20 W. JACKSON BLVD.

Arti Stete Gatvės 
Jflee Valandos: Nuo Iš ryto ik 

' t po pi«tų. Vakarais nuo I iii ’ 
'••dėllemi* nuo 11 ryto iki t 

no olėtų

3 vaL kortuose—nuo 3 iki 3 
Subatomls nuo 9 iki 9

52 East 107th Street
1

Kampas Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950-Namų Puli. 6377 

Miesto ofise, pagal sutarti
127 North Dearborn St.

e
Ketvergais ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 4467

F. W. CHERNJMS
ADVOKATAS

160 No. La Šalie St. Sm. 1431
CHICAGO, ILL.

Nuo 4:30 Iki 6 vai. vak. .
Loeal Office: 1444 8. UNION AVK 

Tel Roosevelt 8714 
Vai. nuo 6 iki 4 vai. vak. 

(Išskiriant seredoe)

A. A, ALIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St, Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 0-4

, Vakarais
' 3241 SO. pALSTED STREET

Tel. Vlctory 0662
T-4 vaL vak. apart Panedėilo ir 

Pėtnyčioe

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams flt. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryte Tei. Repub. 9600

JOHN KUCHINSKAS
UETDVU ADVOKATAI

2221 W*rt 22nd StrMt
Arti Lravitt Street 

Telefonu Canal 2552
balandos 9 ryto,

aus nuo

“DRAUGO” KNYGYNE
\ Galima gauti:

KOMEDIJOS, DRAMOS ETC.

Amerikos Dovana Lietuvoje. Iš naujausių laikų, penkių 
aktų komedija. Parašė V. K. Dalyvauja 14 ypatų. 1920. Pusi. 
27. Kaina .................................................................. ......... 20c.

Aušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašė 
Pranas. Pusi. 14. Kaina.................................... . 10c,

Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto
ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 as
menų. Pusi. 71. Kaina ....................................................  20c.

Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun. 
Šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina .... 20c.

Bilą Del Linų Markos. Juokai Dviejuose Veiksmuose. 
Antroji kiek pataisyta laida. Perdirbo J. Maskvytis senasis. 
84 Pusi. Kaina ............. . ................................................ 20c.

Dešimts Metų Smuklėje. Pėnkių aktų drama. Veikia 15 
asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusi. 100. Kaina .... 40c.

Desenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama Vertė Kun. 
V. Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly
vauja 199 ypatų. Chicago 1919 m. Kaina .........................20c.

Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai. 
Tinka dėl lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23. 
Kaina ............ . ................................ . . ...............................  10c.

Gims Tautos Genijus. Drama 2-se dalyse. Parašė Kun. 
I. Vaicįekauskas. Dalyvauja 14 ypatų. Pusi. 56. 1919.
Kaina .......... . ...................................................... . ............ 30c.

Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa
tų. Pusi. 64. Parašė Gėlėlė. Kaina .. ................................  20c.

Graži MageUona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden
gimų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 03. Chicago 1920. 
Kaana ......................... ......................................... .............. 50c.

Išpažinties Paslaptis. Penkių Veiksmų Drama. Pritaikin
ta iš kun. J. Spillmann’o Apysakos. Sulietuvino A. Matutis 
Chicago. lošime dalyvauja 25 asmenys. Pusi. 92. Kaina 25c.

Į Tėvynę. Dviejų aktų vaizdas (operetė). Parašė L. Šile
lis. Pusi. 47. (Delį šios operetės yra parašęs muzikų A. Alek- 
sis. Kaina     .............................................................  25c.

Jurų Varpai. Triveiksmė Misterija. Vidunas. Tilžėje 
1920. Kaina ....................................................................... 50c.

Kame Išganymas. Libretto keturiais aktais. Parašė Mai
ronis — Mačiulis. Ketvirta karta atspausta Tilžėje. Pusi. 37. 
Kaina ....... . ........................................................................ 20c.

Karės Metų. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo. Dalyvauja
7-nios ypatos. Parašė Pr. A-tis. Pusi. 28. Kaina............. 15c.

. Kas Bailys. Komedija dviejuose aktuose. Iš anglų kalbos 
vertė Juozas Miliauskas. Lengva dėl scenos sudarymo ir kos
tiumų. Pusi. 28. Kaina ......................................... i......... 15c.

Komedijos. A. Ostrovskio. I Pelninga vieta, 5 veiksmų 
komedija, lošime dalyvauja apie 20 ypatų. Vertė J. Staniu
lis, Kaunas, 19,22, Pusi. 96. II Neturtas — Ne Yda, 3 Veiks
mų komedija, lošime dalyvauja apie 17 ypatų. Vertė Pr. Kviet 
kauskas. Kaunas, pusi. 54. Abu veikalai sykiu. Kaina 50c. 
Kur tiesa? Oprea vaikams trijuose veiksniuose 12 pusi.

Kaina ........... .  ............................................................ 10c.
Laižytos. Dviejų aktų farsas. Veikia 6-ši asmenys. Pusi. 16

Kaina .................................................................. ........... 10c.
Mažas Kryželis bet sunkus. Trijų atidengimų komedija. 13

ypatų dalyvauja. Parašė Serijų Juozas. Kaina............. 15č.
Motinos širdis. Keturių aktų drama. Parašė Kalnų Duktė 

48 pusi. Kaina .................................... 50c.
Nelaimės ir Laimė, arba tas nelaimingas Buiek’kas, 3 veiks

mų 4 atidengimų komedija. Losime dalyvauja 7 asmenys.
Chicago 1922. Pusi. 59. Kaina ......................................  15c.

Nebuvo Vietos Užeigoje. Sulietuvino Žibuoklė Ir Lietuvos 
Atgijimas. Misterija. Parašė P. Miknevičaitė. Pusi. 48.
Kaina..........................................................»................... 15c.

Pasiilgę Aušros Vartų. Parašė K. Inčiura. Drama. Kaina 25c. 
PUklydėlio Kelias. Keturių aktų sceniškas vaizdelis. Parašė

Vystanti šakelė. Dalyvauja 7 ypatos. Kaina............... .  15c.
Penkis Kartus Po Vienų, Bus Vienas. Keturių atidengimų 

komedija. Dalyvauja 9 ypatos. Parašė Serijų Juozas. 
Kaina .............. ............................................................... 20c.

‘DRAUGAS” PUB- CO.
2334 South Oakley Avenue Chicago, III. ,r
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GRABORIAI: C H I C A G O J E D A K T A R A I:
Telefonu Tardė 1188

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

I.lETl yis GRABOIUVS
Didelė Kražl koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. booseveit 7632

Turiu automobilius visokiems rel 
Kalant* Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Cbicago, Illinois

lietuvis graborius 
Patarnauja laidotuvėse kuoplglau- 

sla. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
tpano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2518
2314 West 23rd Place 

-Cbicago, Illinois 
SKYRIUS

1439 S. 49 Court Cicero, I1L
Tel. Cicero 5827

J. LULEV1ČIC8 
Graborius Ir

Uulsaniuotojus
raturnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių

1
/ dalyse. Moderniš- 
k ka koplyčia veltui.

L 8103 S. Halsted 
|m St Chicago, III. 

Tel. Vlctory 1115

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VEDĖJAS

1650 West 46th St
Kampas 88th Ir Paulina St* 

Tel. Boulevaid 5203 8813

PIGIAUSIAS MET. GRABORIUS 
CHiCAGOJE

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

888 West 188 Street 

Telef. Canal 6178 
SKYRIUS: 3288 8. 
Haleted Street, Tel.

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lle, 
Koplyčia Dykai

WEST 18th STREFT
Ctinal 2161

WEST SIDE ŽINIOS. | E. Labanauskienė, kuri visų-
—.... į pirma paaiškino vakaro tikslu

X Uždusinės oktavos dieni) ir, pasveikinus visų vardu,J- 
i«irė a. a. Antanas Laurynai-.teikė dovanų. Toliau kalbėjo 
tis. Jo dukrelė a. a. Ona bai- ponios Mačienė ir Sriubien-ė, 
gė savo trumpų 19 m. amželį p. Brazaitis ir Duoba. Ant ga- 
pereitų vasarų. Liko našlė mo .lo kalbėjo pati p. Brazaitienė. 
teris Katrina su šuneliu Adol- Į Susigraudinusi gražiai visiems 
fu vienuolikos metų ir dulcre- (dėkojo už dovanus ir už gražų 
le Silvija šešių metų,, abu jau1 pagerbimų. Paskui dainuota, 
mokosi Aušros Vartų parapi- paistu ir linksmai vakarėlis 
jos mokykloje. Šios liūdnos į praleistas.
laidotuvės bus Aušros Vartų I Prie surengimo šio vakarė- 
bažnyčioje ryt aštuntų vadan- Ii o, daugiausia pasidarbavo 
dų. Maži vaikučiai ir moteris ponios Klikunienė, Budrikie- 
iš savo sutaupytų centelių mi- nė, Virbiekienė ir Lįnkevičio- 
rusiam tėveliui ant jo karsto nė. Vakarėly j dalyvavus,
tuojau padėjo dvasinius sep- . R/. —... ..u r- —-—
tynių šv. Mišių bukietus. Te- iqi|ši C METAM* ft V) 
laimina Viešpaits našlaičius ir Juflli w!utlA!lA, Ųi Ui
telengvina jų tėvui skaistyk- —s/—----- <
los kančias. j ,

X Pereitų pirmadienį Auš- l j/b N? J
ros Vartų bažnyčiai jau tapo x • -
atgabentas naujas boileris. OPTOM35TRISTAS

X Parapijonai Bagdonas ir lg()1 g ^guLAND AVENUE
Paremskis, klebonui prašant, plątt Bldr kamp. lg 8t , auUUl
atėjo talkon parapijai paruo- Paatebėkit mano xj py v d v V<L #;88 ryt 1W 8;J0 Beredo-
šiant vietų naujam boileriui. mis >:M iki 12 ▼. Nedaliomis nėi

Telefonas Grovehlll 8282 Ofiso Tel. Vlctory 8687

Of. Ir Re* Tel. Hemlock 2874

Phone Boulevard 4139

GRABORIUS

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

LIETUVIS GRABORIUS 
Nauja graži koplyčia dykai 

4256 SO. MOZART ST. 
Tel. Virginia 1290

EZERSKI
Nauja, graži ko- |J)n| 

plyčia dykai.
3307 AUBURN AVENUE

LIETUVIS GRABORIUS 
O f i * a >

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 8277

X Lapkričio 2 d. buvo su
rengtas gražus vakarėlis po
nų Klikunų puošniuose na
muose pagerbimui p. Brazai- 
tienės. Susirinko svečių, iš 
visos Chicagos ir apielinkių, 
kaip tai Roekdale ir Cicero. 

.Cliicagiečių dalyvavo iš North 
jSide, Brighton Park ir Aš
tuonioliktos.
į Pavakarieniavus, pasišneku
čiavus, neapsieita ir be pra- 

l kalbų. Vakaro Vedėja buvo p.
i j i ,c . fr •

ANTANAS
LAURINAITIS

mirė lapkričio 10, 1930 m, 11 
vai. ryt. 40 metų amžiau* Ki
lo Iš Raseinių i Apskričio ir 
Parap. Glnčaičlų Kaimo. Ame
rikoje išgyveno 17 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Kotrinų po tėvais Vlt- 
kauskytė, sūnų Adolfų 11 me
tų, dukterį Silvijų 6 metų, pus
brolį Pranciškų Laurinaitį Ir 
gimines, o Lietuvoj motinų, 
brolius seseris ir gimines. 
Buvo narys Piliečių Klubo, 
Keistučio Ir Saldžiausios Šir
dies V. J. dr-Jj/

Kūnas pašarvotas -2059 W. 
22 St. Laidotuvės Įvyks ket
verge, lapkr. 12 d. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas } Aušros 
Vartų par. bųžnyčių, kurioj }- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
• Moteris, Sūnūs, Duktė,

Pusbrolis ir Gimtinės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Lachawich, Roosevelt 2515.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2483 W. MARQUETTE ROAD
Nuo 0 — 12 vėl. ryto. Nuo 2 vai. — 

0 Ir 7 Iki 0 vai. vakar* 
e erodo mis 'nuo 8 — 12 vai. ryto. 

Nedėliomis pagal sutarty

Ofiso Tel. Vlrgtnla 0036
Rezidencijos: Van Buren 5868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
81 <2 Archer Avenue

▼ai.: 11 lyto 1X1 1 po pietų 
S Iki 8 Ir 8 iki 8 v. t.

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 
urnų Ofisas 3813 Franklln Blvd. 
Vai.; nuo 1:30 Iki 8:30 vak.

Res. Tel. Mldway 6512

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2808 WE8T 81 STREET 

Kertė 80. Western Avenue 
Tel. Prospect 1028

Rezidencija 1860 80. Leavitt 8L 
Tel. Canal 2810

valandos: 2-8 po pietų Ir 7-0 v. V. 
NedėlloJ pagal susitarimo

3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-8 po 
plet. U tam. ir Subat. ■ Nuo 8-8 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Telefonas Bculevard 1939

Dr. S, A, Bronza
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.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas 8treet 

“Telef. VVVmette 185 arba 
Canal 1718

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

8810 80. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenvrood 6107 

Valandos:
Nuo 8 Iki 11 valandai ryte; 
Nue 8 lai 8 valandai vakare 

apart šventadienio Ir ketvirtadieni*

AKIŲ GYDYTOJAI:

Canal 8768

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

Rcpubllo 8888

Ofiso Tek Vlctory 8881 
Rezidencijos Tel.' Drezel 8181

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas Ilgas 

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

a Valkų Ir visų chroniškų ligų
Ofisas 8102 So. Halsted St 

Kampas 81 Street 
VALANDOS: 1—8 po plet, 7-t vak. 
Nedėliomis Ir šventadieniais 10-12

Ligonius priima kasdienę, nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomls tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Lafayette 6793

PRANEŠIMAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptie- 
kos) jo num. 2823 West Marųuette 
Rd. Valandos: nuo 2 Iki 8 po plet. 
Tel. Prospect. 1930

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 8601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 
Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930, Nedėliomis tik pagal su
tartį.

Vai.: 2 Iki 6 po

Office: 4459 S.
Nedėlioję

pietų, 7 Iki 9 - vak.

California Avė.
pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X — Siflndubal

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

Mūsų firma yra vieną 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.

PAGRABŲ VEDfiJAI
Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

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

SKYRIUS

•(Po tėvais Mockaitė) 
mirė lapkr. 9. 1930 m. 9:50
vai. vak. sulaukus viduramžio. 
Kilo Iš Raseinių Apskričio. Vi
duklės Parap. Tarvonio kaimo.
Amerikoje Išgyveno 17 metų.»

Paliko dMettamo vyrų Mar
tinų, sūnų Valterį lr dukterį 
Stanislavų, 2 brėllu Jonų'lr Si
monų, 3 pusbroliu* pusseserę 
lr gimines ArAertkoj, o Lietu
voj dukterį Juzefų, 3 brolius 
Feliksų, Juozapų ir Stanislovų, 
keserį Stanislavų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2665 W. 
68th Street. . Laidotuvės 
įvyks ketverge lapkričio 13. Iš 
namų 8 vai, bus atlydėta į Gi
mimo Panelės šv. par. bažny
čių, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Kartu bus perkėlimas Iš duo 
bėk į lotų kūnų 2 sūnų lr bro 
lio Mockaus.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę

3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201

Vyras, Hunus, I Hile t ė, t

Itroliai Iv Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
8. P. Mažetka, Yards 1138

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų įtempimų kuris 
esti priežastlmgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karštį. Atitai
sau kreivas aki* nulmu cųtaractus. 
Atitaisau trumpų regystę Ir tolimų 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
itsl tikimuose, egzaminavimu daro 
mu fcu elektra, parodančia mažiau, 
du klaidu

į Speciąle atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kar* Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnė* kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

OFISAI
4901 — 14 St. 29
10-12, 2-4, 7-9 1
Tel. Cicero 662 Tel. K

Rezidencija 
4729 West 12 PL 
Tel. Cicreo 2888

CHIRURGAS

Nedėliomis
Susitarus

Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0610

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzio 

Rez. 6622 S. Wihpple
.1. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant I<

Tel. Boulevard 7082

Tel. Yards 1829

lietuvis akių specialistas

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

Valandos: nuo 10—4; nao 6-
Nedčliomis: nuo 10 iki 12.

Ofisas 2201 West Ž2nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6228 

Rezidencija: 6840 So. &taplewood
Avenue TeL Republlo 7868
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 ▼. ▼.. 

NedėlloJ: 10 — 12 ryto

DENTISTAS
1545 WEST 47 STREET

šalę Deposltore State Bank skersai 
Peoples National Bank arti 

Ashland Avenue

Man reik tokių žmonių, 
kurie lankytų mano ko<- 
tomerlus. Gera mokestis 
atsišaukti

DENTISTAS
2201 WEST 22nd STREET

(Kampas Leavitt St.)
Valandos Nuo 8 Iki 12 ryto 

nuo 1 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7688

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6658

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

Tel. Boulevardl 1401

Gydytoju Chirurgas ir Akušeris

3343 S. HALSTED STREET
Valandos; Nuo 2 — 8 p. p.

7—8 vakare

Perkėlė savo ofisų po numerio

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS 

Dšlovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
▼al>: vyto nao 11—18 nuo 2—8 pa

pietų: 7—8:80 vakare
Nedėliomis 10 >kl 12

Telef. Midway 2880

Gydytojas ir Chirurgas 
4631 so. Ashland avė. 

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8206

PRODUCT

3133 S. Halsted St., Chicago

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

OYDUOLfiS, kurios yra sutaisytos 
pagal viršuj minėtų RECEPTŲ yra 
naudingas vaistas, kokias žmonių 
mokslas galt pasiekti.

Kaina |1.00, gaunamos pas:

T.AD. PRODUCTS
3133 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
▼al.: Nuo 8 ryto Iki 8 vakare

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

Ofiso ir Res. Boulevard 6818

Tel. Cicero 1260

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki I 

vai. vakare
Nedėliomis pagal sutartį

4847 W. 14 ST. Cicero, III,

8464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po 

pietų lr 6 iki 8 vai. vakare 
Ros. 3201 S. WALLACE STREET

Wentworth 
Rez. Tel.

3000
Stewart 819 L

Tel. Cicero 2962

DENTISTAS
4891 W. 148t. Cicero,

Viršuj National Tea Store
Valandos: 10 vai. ryto iki 9

vakar* Ned. susitarus

Gydytojas ir Chirurgas 
6558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 iš 7-9 vai. vakare
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VISI UŽ VIENĄ-VIENAS UŽ VISUS!
TUO OBALSIU ŠIEMET YRA ŠAUKIAMAS METINIS

LIETUVIŲ R. K. LABDARINGOSIOS SĄJUNGOS SEIMAS LAPKRIČIO 16 D.
2 Vai. Po piet., KRENCIAUS SALĖJE, 46 ir Wood Street., Chicago, Illinois

Seimas prasidės iškilmingomis šv. Mišiomis 10:30 vai., šv. Kryžiaus bažnyčioj.

Kviečiame visus, nes šiandien turim stovėti visi už vieną, o Vienas už visus, norėdami ap
rūpinti savus tautiečius, kuriuos nedarbas palietė, liga prispaudė, ar kita kokia nelaimė užpuolė.

Lietuvių R. K. Labd. Są-gos Valdyba.

“CUKRINIS KAREIVIS” 
BUVO GERAS.

PRANEŠIMAS

Praeitą sekmadienį L. Vy 
Čių — Dainos choras vaidina 
operetę “Cukrinis Kareivis”.

Svarbesnes roles turėjo: /
Nadina — Ona Juozaitienė.

Šiame sąraše matome senai 
žinomas mūsų menininką pa
jėgas. Bet jų tarpe yra keletas 
naujokų. Jais yra p-ni Gflia 
Zalatoriutė ir šokėja Pijusė 
Zalatoriutė ir šokėja Pijusa 
Nausėdaitė. Tenka pripažinti, 
kad tos debiūtantės publiką'

:nustebino. Ona'Juozaitienė sa

Šį vakarą, 8 vai., įvyks 
susirinkiinas Vakarinių vals
tybių Konferencijos Rengimo 
Komisijos, Astros kliube, 
“Draugo” name.

Fed. Oh. Apskr. Pirm.

Caliunaitė 0. į New York 
City.

Visa kelione keleiviai yra la 
bai patenkinti ypatingai laivu 
ir mandagiu patarnavimu. Sa
kė, jei kada nors vėl važiuo

ŠLAPIAI SUŽEIDĖ 50 
ASMENŲ

Aurelija — B. Zalatoriutė.
Maša — Antaneta Skamara-J vo geru, natūraliu scenoje už- 

kienė. I •.! i i1 A| silaikymu ir gTažiu dainavimu
išsaukė publikos pasigerėji
mą. B. Zalatoriutė, jaunutė 
mergaitė, bet senos Aurelijos 
rolę taip natūraliai yaidino, 
kad tik stebėtis reikia. Jos

Bumerli — Justas Balsis. 
Masakrov — Ant, Čiapas. 
Aleksis — Jonas Romanas. 
Popov — Kazys Pažerskis. 
Šokėja — P. Nausėdaitė.

PER 200 METŲ
šimtmečiu/^ FD A C 
pripažint* VJ LR/lUlViri du aūntmečiup I? D A O Gold Medai Haarlem 

Oil buvo pripažinta VJ £/ 1% am O gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medai Haarlem OU Capaules maloniomis it len
gvomis vartoti. Galvą ir nugara skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 

AND INPRovl roved Gold Medai Haarlem Oil Capsules.
Pradėk tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 35c, 
75c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu
tės* “Gold Medai“ vardo ir kitų neimk.

Pirkite Vynuoges Dabar, 
Pirm

Užsibaigs Sezonas

Dabar yra laikas nusipirkti sau sultingųjų 
vynuogių. Prigabenimas iš Califomijos mažėja, 
praktiškai visos vynuogės jau yra išsiųstos ir yra 
kelyje. Sezonas greitai eina prie užbaigos. Apsi
rūpinkite vynuogėmis dabar, kol dar nėra per
daug vėlu. Matykit savo vaisių pardavėją, arba 
pirkite tiesiai iš ledinių karų vietos Geležinkelių 
yarduose. -

* Pilna Apsauga Užtikrinta
Califomijos vynuogių apgintojai tapo užtik

rinti Valdžios, kad nebus autorizuoto Federalinio 
kliudimo kostumeriams, kurie nori nusipirkti vyn
uogių pasigaminimui vaisių sunkos išimtinam su
vartojimui savo namuose.

1 VYNUOGIŲ SUNKA
DEL NAMŲ YRA LEGALE 

VALDŽIA 
TAM NEKLIUDYS

Califomia Grape Control 
Board, Ltd.

San Francisco, Califomia

$6% vilios Califomijos vynuogių produkcijos yrnl Šiemet išpar

duodama agendjų. kooperuojančių su Califomia Grape Control

JJoard, Ltd. ,* ‘ *
Alos Agnncljos yra:

Califomia Fruit Exchange 
Califomia Vineyardista Association 

San Joaųuin Grow*r-Shipper Association

*

tų į Lietuvą ir vėl naudosis 
Švedų Amerikos Linija, Taip- 
gi patenkinti atsilankymu į 
Lietuvą, esą viskas kitaip ne- 

dainavimas irgi tiko. P. Nau- kaip palikom, viskas lietu- 
sėtjaitė pasirodė esanti gabi j v^<a labai žingeidu.
šokėjai. _ ; "

Antaneta Skamarakienė, jau 
žinoma scenoje vaidintoja ir 
dainininkė,- “Mašos” rolėje 
tikrai buvo gera. Ir vaidini-

Rap. V. M.

HHIĮI-aNELĖS

LONDONAS, lapkr. 11. — 
Čia įvyko iškilmingas gatvė
mis ėjimas įvedant šio mies
to naują lordą majorą į ofisą., 
fijime vedami keli šlapiai (ele- 
fantai), kuriais atvaizduota I- 
ndija, pamatė sale gatvės pa
statytą didelį dirbtiną liūtą. 
Šlapiai, staiga per minią puo
lėsi prieš tą miškių “karalių.” 
Kilo pasiauba, Apie 50 asme
nų sužeista. ,

25-tas Jubiliejinis Balius Su Programų
• ----------- Rengia -----------

ŠVENTOS CECILIJOS DRAUGIJA

NEDĖL., LAPKRIČIO (NOV.) 16, 1930
WICKER PARK SALĖJ, 2040 North Avenue

Pradžia 6 vai. vakare Įžanga 50e.
Visus maloniai kviečiame atsilankyti į šį jubiliejinį

Šv. Cecilijos dr-jos vakarą', kur bus vaidinama “Gerasis 
Dėdė” ir dainos ir kiti pamarginiinad. Po programo 
smagus šokiai prie geros muzikos. Bus leidžiamas radio 
Sonora, kurį dovanojo The Peoples Furniture Co..

Kviečia KOMISIJA.

X Vaiklrinių Valstybių Lie 
mo ir dainavimo atžvilgiu jai tuvių Katalikų Konferencija 
skirtą rolę šauniai išpildė. O
ką jau bekalbėti apie senus 
mūsų dainininkų veteranus —
J. Balsį, J. Romaną, K. Pa- 
žarskį ir A. Ciapą, kurie šiuo 
kartu visi ir vaidino ir dai
navo gerai.

Choras irgi gerai dainavo.
Tai kreditas komp. A. Pociui, 
jo vadui. Geras buvo ir orkes
tras, kuris buvo sutaisytas iš 
Bėethoveno konservatorijos 
pajėgų. : ! i:

Reikia tarti žodį ir apie 
p-lę Genovaitę Šidiškiutę, re- 
žisorę, kuri ištikto ir vaidy- 
las, ir chorą, ir “kareivius” 
gerai buvo “išmustravus”.
Vaidylų laisvas scenoje užsi
laikymas ir gyvumas vertė ma 
nyti, kad lyg kokie profesio
nalai artistai vaidina. Tai re- 4
žisorės kreditan eina. ,

Bravo, chorui ir visiems jo
vadams I

Š. D.
«

KELIONĖJ GERAI KLOJA
SI.

VYTAUTUI DIDŽ. PAMI
NĖTI STATO MOKYKLĄ

Vytauto Didžiojo jubiliejui 
paminėti Marijampolės apskri 
ties savivaldybė Išlaužo dva-

WALTER THE TAILOR
Valytojas ir Taisytojas

Siutų, dreslų, vyrų Ir moterų kau- 
išvalymas Ir suprosljlmas $1.00 

/ - - - Kailiniukų išvalymas, glaziravimas 
ar nesugedo jų rad.io, kuomet u pamušalo indėjimas — $14.00

Ateiname pasiimti ir pristatome.

1931 metais įvyks vasario 
mėn., Gimimo P. Š. parapijos 
salėje, Marąuette Park. Gerb. 
kleb. kun. A. Baltutis malo
niai sutiko teikti visokeriopą 
pagelbą.< . n ■ ■ įT s

X Tūkstančiai lietuvių Chi-: 
cagoj ir apielinkėse pereito 
pirmadienio vakare abejojo, l» J

“nerado*’ lietuvių progra
mos. Daugiau kaip šimtas 
žmonių telefonu kreipėsi į 
“Draugą”, kodėl nėra “Lie
tuvių Radio Valandos”. Vi
siems atsakyta, kad stotis bu
vo sugedus, tfas rodo, kaip. 
žmonėms patinka “Draugo” 
— Peoples programai per ra
dio.

2655 WEST 69 STREET

Tel. Hemlock 6484

re (netoli Prienų) stato mū
rinę pradžios mokyklą. Dar
bas jau pradėtas. “Ž. P.”

MARQUETTE JEWELRT 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunat
Užlaikau visokių 

tukslnlų Ir sldų- 
orinlų daiktų. vė- 
Įaustos mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
raisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Ohioago.
Telefonas HEMLOCK 8tS$

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZFRESS

Mes permufuojame-perveža- 
me pianus, foruičius 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. Republic 5099

Mes pervežama daiktus ir į 
kitus miestus.

ĮVAIRŪS JKONTRAKTORIAIj

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorina 

Statau {vairiausius namus prieinam*

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųžles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VAI.LEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši-* 
nlų, sviesto Ir sūrių.

8844 80. PAULINA STREET 
TeL Boulevard 1989

7217 S. CALfFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock $688

Phone Virgiui* 2004 

JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins

4666 So. Rookwell Street

Phone Republlo 494$

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorins

Mes mollavojime, dekoruojame Ir 
UpOperiuoJame visokius namus. 
Musų kainos labai prelnamoe Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

Reikia moterų ar merginų 
šnekančių lietuviškai ir nors 
truputį angliškai ir lenkiškai. 
Kreiptis tarp 2 vai. ir 4 vai. 
po pietų. Matyti Mr. Keen.

ANCHOR WET WASH 
LAUNDRV CO.

1217-19 Cicero Avė.

Marąuette Parko kontrak- 
torius Matas Zizas savo laiš
ke p-diui A. Peldžiui, “Drau
go” vice-administratoriui, ra
šo, kad kelionėj viskas gerai' 
sekasi. Laiškas atėjo iš Meksi
kos, C. Juarez miesto, Chih? 
valstijos.

AUTOMOBILIAI

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios,Rūšies Automobi

liai

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY- 

P-nas Zizas su savo dviem MOUTII Chrysler išdirbystės 
sąkeleiviais iš Chicagos išva^ automobilių už labai prieina-
žia/vo pereitą pirmadienį. Laiš 
kas rašytas lapkr. 7 d. Chi- 
cagą pasiekė lapkričio 11 d.

ATVAŽIAVO IŠ LIETUVOS

Švedų Amerikos Unijos mo- 
torlaivu “Gripsholm” spalio 
27 d. sugrįžo keleiviai, kurie 
birželio 27< d. išplaukė tuo pa
čiu laivu su ekskursija į Lie-
tuv* ■' »,fl

Labanauskienė Ona į New 
York City;

Bubnis P. į Brooklyn, N. Y.
Straukienė M. į Chicago, III.
Leleckienė G. į Boston, M.
Miklasevičienė M. i Brook

lyn, N. Y.

Miklaaevičiutė O. j Brook
lyn, N. Y.

mą kainą.

Naujas De Boto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas 
5625-27 8. WESTERN AVĖ. 

Telefonas Prospect 5669

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 BKOS.
4138 Archer Aveune 

Tel. Lafayette 7674

Telef. Republlo 6996

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prielnamlausloa
2452 WEST 69th STREET

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAI6E
$845.00 P. O. B.

Jei menat pirkti karų, pirmiausiai 
ateik pas r,ius ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšles au
tomobilius už žemų kalnų.

Taipgi turime Įvairių {vairiausių 
vartotų karų už labai mažų kalnų.

BRIOHTON MOTOR SALES
INC.

Tel. Lafayette t«ž Ofisas ir Re*. 
Ir 2994 U191 H. Mosart SL

. C. ENCHER & CO.
GENE RALIAI KONTRAKTORIAl 
Real Estate Ir visokia apdrauda

Notary Publto 
Skyrius 4429 So. Palrfleld

J

I: Vainoras, J. 
Telefonas iAfayetto <$•$ 

8962 Archer Aventte

JOHN PAKEL & CO.
Gtneraliai Kontraktorial 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Res. Grovehill 1680

A. M. BUTCHAS
PARDUODAME: Pentą, aliejų, '

vinis, Ir {vairius {vairiausius Hard-' 
ware — geležinius daiktus — reik- ' 

menls. Musų kainos labai prieina
mos. '

4414 So. Px)ckwell Str.
Telefonas Lafayette 4889

Tel. Lafayette 5197

W. & L. ELECTRIC CO.
Not Ine.

Elektros kontraktorial, suvedam švie
sas Ir jėgų. Elektros retkmenos Ir 
ftkščterial.

L. DOMBROVV8KI A ŠOK 
S01< West 47 Street

Telefonas Canal 79$$

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorins 

Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

1994 So. LEAVITT ST. CHICAGO

M. TUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogetlsusla.

4426 So. Western Ava -

Tel. Lafayette 8227

lapos Tslef. 
Hemlock 2187

Namų Telef. 
Republlo 1899

JOHN YERKESz
Plumblng A Heating Lietuvis 

KONTRAKTO RIU8 
Mano darban pilnai garantuota* 

Kainos prieinamo*
2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
PLUMBERIS

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

2113 80. OAKLET AVK * 
Telef. Canal $819

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
TEL. BOUL. 0*11 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug Išlaidų

Perkam Mortgečlus Ir Bonus. 
Skollnam pinigus ant Namų. 
Parduodam, lšmalnom Ir inšluri-

nam visokį turtų.
Padarom davernastes Ir Plrkkno 
bei Pardavimo Notariallškus raštus 
81upčlam Pinigus Ir Laivakortes. 
AT8AKANTI8 PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmlngumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.
______________ !________________ —A

IfiRENDAVIMUI

Roomlng House, 24 kamb., štymas, 
geras listas. Renda $140. Pigiai. 
Sųv. 1130 N. Clark.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
RAKANDUI PARDAVIMUI

PARDUOSIM' su dideliu nuosto
liu visus puikius rakandus, 2 Wllton 
kaurai, elektrinis radio Ir vlskų mu
sų 4 kamb. apartmente. Viskas kaip 
nauja. Kreipkis tuoj. Tikras barge-

S040 W. 82 St. Arti Whlpplc Street

VALIUOJU EUROPON
Seklyčios ir valg. setai, kaip nau

ji, pigiai, miegk. setas, lempos. 543S 
So. Wood St.

8519 So. Seeley, dideli patogus 
3 H kamb. aptai, miegk. Įtraukiamos 
lovos seklyčioj. Arti mokyklų. A- 
gentas vietoj.

REAL ESTATE

Mainysiu savo namus Chi- 
cagoj į ūkį arba namą mieste 
Lietuvoj.

JULIUS ŠLJCKIS 
2019 W. 22 Street
Tel. Canal 5529

$600 {mokėti, $25 mėn. uš 5 katnb. 
mod. bung., pigiai. Kreiptis 304 5 
-So. Crawford Avė. x




