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Praeitame sekmadienyje j- , landa su dviem padėjėjais, o 
vykęs A. L. R. K. Labdarin-Į raštininkavo p-lė Navickaitė, 
gosios Sąjungos seimas pra
ėjo dideliu pasisekimu. Ūpas 
susidarė begalo geras. Seimo
dalyviai pajuto, kad dabar y- 
patingai reikia plėsti labda
ringąjį darbą. Del to seime pa
daryta graži pradžia — drau
gijų, kuopų ir delegatų, suau
kota labdarybei tūkstantis do
lerių. Nutarta kuogreičiausia 
išmokėti ūkio skolas ir, tai

kuri turėjo dvi pagelbininkes.

Išklausius centro valdybos 
raportų, išreikšta jai padėka 
už uolų ir gražų darbavimąsi. 
Po to p. L. Šimutis kalbėjo 
apie aktualuosius labdarybės 
reikalus, pabrėždamas, kad ta 
tauta, kuri neaprūpina savo 
pavargėlių, našlaičių ir ligo-
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MADRIDAS, lapkr. 17. — 
■Kuone tris paras ši miestą 
■buvo sužnybęs generalinis da
rbininkų streikas, demonstra
cijos ir riaušės. Be policijos 
riaušininkus malšino ir kariuo
menė. Kad neįvyko didelių 
žudynių, reikia dėkoti vald
žios nusistatymui.

i Visu tuomi suiručių laiku 
j.gal tik du asmeniu žuvo ir 
i keletas pavojingiau sužeista, 
i Lengviau sužeistų yra daugy
bė.

Streikas čia atšauktas, ka
da 'nemažas skaičius radikalų 
suimta. ;

Savo ražu šiandie 'streikai 
iškilo Barcelonoj, Valencijoj 
ar kituose miestuose.

RUMUNIJOS KARALIUS 

ATIDARĖ PARLAMENTĄ

Bedarbių globėjas Zero New Yorkę surengė čia ai
nių neverta vadintis krikščio-1 vaizduojamas bedarbių vaikštynes gatvėmis. Kiekvienas * BUKAREŠTAS, lapkr. 17. 

. niškos tautos vardu; Nurodė • bedarbis turi- prisegtą skelbimą, kokį cfrrtatą žinąs. Kam'— Karalius Karolis atidarė
padarius, ruoštis prie statymo kokie darbai sekamaįs metais reikalingi laikini darbininkai, gali iš'būrio pasirinkti vįe- , parlamentą. Kalbėdamas jis 
senelių prieglaudos. Seimas .......
taipgi užgyrė centro valdybos 
suplanuotąjį ir jau pradėtąjį 
nedarbo paliestų šeimynų še
lpimą.

Seimas, kaip žinoma, įvyko 
Šv. Kryžiaus par. Jis prasi
dėjo šv. Mišiomis 10:30 vai.
Mišias laikė gerb. kun. H. Vai-

labdarių laukia ir karštai ra- ar kelis. Už darbą dienoje bedarbiui atlyginama, tik (išdėstė valstybės ekonomijos 
gino traukt į labdaringąjį da- vienas doleris. Tuo būdu norima pagelbėti bedarbiams, .programą. Nurodė pataisyti 
rbą visą lietuvių visuomenę.

Išklausius sveikinimų, priė
jimus rezoliucijas ir įvairių ko
misijų pranešimus, seimas 
baigėsi.

Seimo dalyvių tarpe buvo; 
», o pamokslų pasakė ge-fkun' H- Vaičiūnas, kun. dr. K. 

rb. kun. J. Mačiulio™. Tuoj! Matulaitis, kun. Ig, Albavi-
po sumos delegatai suėjo į kmK A' L,nk"8’ ko"' J'
Krenčiaus salę ir bendrai pa. • Maf tolioms, kun. J. Urboua-

čiūnas

pietavę, 2 vai. pradėjo seimą, 
kurį atidarė pirm. A. Nausė- 

•da. Delegatų užsiregistravo 
255. Svečiai į salę netilpo. Sei
mui pirmininkavo adv. V. Ba-

vičius, adv. J. Grišius, adv. J. 
Borden, dr. A. Rakauskas.

Smulkmeniškesnį seimo ap
rašymą įdėsime į labdarių 
skyrių.

DAR PORA DAILAUS ORO 
DIENŲ

Iš federalio oro biuro pra
neša, kad Chicago tegalės pa- 
isidžiaugti dailiu oru dar po
rą dienų.

Iš šiaur-vakarų palengva 
slenka šalto oro banga. Gal 
bus ir sniego.

LIETUVOJE
LIETUVOS EKSPORTO 
BENDROVES ŠALDY
TUVAI KLAIPĖDOJ

Cook apskrities “grand ju- 
ry” šiandie ima tyrinėti Chi- 
cagos policijos departamente 
patvarkymą.

CHICAGOJE
CHICAGOS IR APYLINKIŲ 
BEDARBIŲ GELBĖJIMUI

Užsiregistravusių bedarbių 
skaičius Chicago j padidėjo li
gi 125,000. Chicagos apylinkė
se būsią apie 25,000. Ernus 
krūvon tuos ir kitus ir jų šei
mynas pasidarys apie 350,000 
žmonių, kurie reikalingi page
ltos.

Sudaryti 5 milionų dolerių 
fondą iškeliama' kampanija,'rjų 
kurios priešaky yra Ph. R. 
Clarke.

Jau sutaisyti visi kampani
jai reikalingi planai, atspauz- 
dinti atsiliepimai ir tomis die- 
nomis bus visur plačiai pa
skleisti.

Visų pramonių šakoms nu-| 
statytos kvotos, t. y. pinigų'1 
sumos, kokias iš tų šakų tiki
masi surinkti.

Raginami prie (fondo sudą-

h rymo prisidėti ne vieni pra
moninkai, bet ir darbininkai. 
Kas kiek išgali gali duoti. Di
rbą darbininkai raginami gki- 
-rti savo vienos dienos uždar- 
tbius kas mėnesį.

SAKOMA, PASIŪLYS TAI
SYTI PROHIBICIJOS 

ĮSTATYMĄ

GAISRAS VVAUKEGANE

Sekmadienį vakare VVauke- 
gano, mieste siautė didelis 
gaisras. Sudegė keletas na-

WASHINGTON, lapkr. 17. 
— Iš pasitikimų versmių pa
tirta, kad prezidento Hoove- 
rio komisija rasti priemonių 
įstatymus vykinti atrado pro- 
liibiciją neįvykinamą ir pasiū
lys Volsteado įstatymą keisti, 
io gal patį 18-ąjį priedą patai-mų pramoninėj miesto daly.

Trys žmonės sužeista. Nuos- .gyti. Tokiam atsitikime prasi-
tolių būsią apie 250,000 dole-

s

Apiplėšta krautuvė
Nakčia vagys įsikraustė į 

Woolworth krautuvę, 7822 So. 
Į Halsted gat. Pagrobta apie 
i 500 dolerių iš “seifo.”

Automobilių aukos

951 asmuo žuvo automobi
lių nelaimėse šįmet ligi lapk
ričio 17 d. Cook apskrity.

LENKŲ DIKTATORIUS PILSUDSKĮ 
NELAIMĖJO RINKIMU

Francija Iškėlė Aštrų Protestą 

• Prieš Maskvą

ISPANIJOJ DARBININKŲ STREIKAI, 
RIAUŠES, SUIRUTĖS

FRANCUOS PROTESTAS 

MASKVAI

PILSUDSKI NELAIMĖJO 

RINKIMŲ

PARYŽIUS, lapkr. 17. — 
Franeijos užsienių ofisas pa
siuntė Maskvai aštrų protes
tą prieš skelbimą kažkokių do-

VARŠAVA, lapkr. 18. — Į- 
vykusių šį sekmadienį seiman 
rinkimų nelaimėjo maršalas 
Pilsudskį, nors nuo rinkimų

kumentų, būk francūzai vals-t varu buvo atšalinta virš 5,000 
tybininkai darą sąmokslus iš-' jo partijos priešų. Tik vienų 
kelti karų bolševistinei Rusi- praeito seimo atstovų 81 bu- 
jai. vo uždaryta kalėjimuose rin-

Pareiškiama, kad Maskvos kimų dieną.
valdžios nusižengimas už tuos 
skelbimus vra tuo didesnis, 
nes ji pati valdo visus laikra
ščius.

i pilietybės įstatymus taip, kad ■
! ir žydai galėtų būt Rumuni- 
į jos piliečiais. Pagaliau reika-!
'Javo įstatymais užtikrinti ti-1 
kėjimams laisvę ir tautinėms1— Rumunijos karaliaus karū-

KARŪNAVIMAS ATIDE
DAMAS

BUKARESTAS, lapkr. 18.

mažumoms prigulinčias teises, i navįmo iškilmės atidėtos neap-

Per praėjusį mėnesį iš viso 
nupirko 10334 bekonines kiau
lės, iš kurių 4,995 buvo nupir
ktos Klaipėdos krašte, o 5,339 
— Didžiojoj Lietuvoj. Už su- 

i pirktas kiaules per tą mėnesį 
buvo sumokėta 1,934,05 litų. Į 
užsienius per praėjusį mėnesi 
išvežta tokontį. už 1,128,600 
litų. “R.”

dės kova kongrese. Nes sau
gieji dar gana galingi.

KAS BŪTŲ PELNYTA PA
NAIKINUS PROHIBICIJĄ

WASHTNGTON, lapkr. 18. 
— Apskaičiuojama, kad pro- 
hibiciją panaikinus arba pro- 
hibicijos įstatymą žymiai pa-

NAUJA GYVULIŲ RINKA

Iš Marijampolės praneša, 
kad ten pradėta rinkti prie 
Šešupės, Vilkaviškio link, nau
ja gyvulių rinka. Ji bus ne
mažesnė už Vienybės aikštę. 
Tokios rinkos jau senai reikė- 
jo, nes dabar turgai vis didė
ja. Per paskutinį didįjį turgų 
į Marijampolę buvo privažia
vusių apie 10,000 iikininkų.

“R.”

DEL LIETUVOS SKAUTŲ 
ORGANIZACIJOS SU

VALSTYBINIMO

Del Lietuvos skautų organi
zacijos suvalstybinimo Lietu
vos skautų asociacijos šefas 
.Stulginskis yra įteikęs atitin-

keitus, centralinės valdžios ii- ritamus raštus p. Respublikos
das į vienerius metus pelny-
tų vieną bilioną dolerių. gteriui.

Prezidentui ir švietimo mini-
tiR.”

LYONSE VEDAMI 
ATKASINEJIMĄI

Štąi seiman rinkimų pasek
mės;

Pilsudskio arba valdžios pj 
rtija laimėjo 247 atstovus; tau 
tiškieji demokratai 78; centro 
radikalai 62; žydai 13; ukrai- 
nų 1; Korfanto 21; komunis
tų 5; vokiečių 7 ir Silezijos 
socialistų 1.

Pilsudskį tikėjosi laimėti 
dvi trečdalis visų atstovų, kad 
galėtų keisti konstituciją. Betribuotam laikui. Su karalium 

rfenori taikintis buvusi jo žmo- laimėjo tik didžiumą, 
i na. Gi be žmonos karūnuotis , _____ _______

LYONS, Francija, lapkr. 17. ja 
— Nuslinkus! !nuo kalno ,žemė 
ant gyvenamųjų namų atkasi
nėjama. Darbo galybės, nes 
žemės daugybė — kai-kur a- 
pie 20 pėdų aukštos kalvos. 
Keli lavonai daugiau atrasta. 
Žuvusių žmonių būsią kelios 
dešimtys.

I draudžia valstvbės konstituci-;

NENUTRAUKIAMOS RIAU- 
i ŠES HAVANOJ

SAUGOJA AMERIKIEČIŲ 

SAVASTIS

HAVANA, Kuba, lapkr. 17. 
— Policija sakosi susekusi ko
munistų sąmokslą pulti čia a-

BORISAS VYKS J 
TURKIJĄ

ANGORA, lapkr. 18.
1 Pranešta, kad Bulgarijos k&- 
! ralius Borisas su žmdna čia

, HAVANA, Kuba, la>kr. 17. atvyksią8 ar sau,io
- Nežiūrint paskelbtos karo • Tai bu8 at]įkta pdM-
padėties, čia nenutraukiamos ,iniam BuJgarij08 8U ,Turkija 
studentų, ir kitų riaušės. R.au- sugiartinimui.
šininkai puola kareivių patro
lius.

T. SĄJUNGAI NUOSAVA 
VALSTYBE

SVEIKSTA PAŠAUTAS 
MINISTERIS PIRMI 

NINKAS
< '

PARYŽIUS, lapkr. 18.
merikiečių savastis, pirmiau-, Prancūzai iškelia sumanymą 
šia ambasados butą. Policija j iii Sąjungai įsigyti nuosavą, 
teikia reikalingą apsaugą. Į,teritoriją -a- valstybę. Jie siū

lo tam tikslui paimti Saar te
ritoriją. Be kitko ir pačiai 
Francijai esą būtų apsauga 
iš Vokiėtijos pusės.

KONGOJ SURASTA 
HELIUMAS

------------ L į
TOKYO, lapkr. 18. — Pra

neša, kad piktadario pašautas 
Japonijos ministeris pirminin
kas Hamaguchi laipsniškai 
sveikstąs. Pavojus visgi dm 
(nepraėjęs.

BRIUSELIS, Belgija, lap
kr. 17. — Ijaikraščiai skelbia, 
kad belgų valdomam Kongo 
surasta helium (nedegančios( 
dujos). Ligšiol šios dujos bu
vo gaminamos tik Am. J. Va
lstybėse.

KEMAL LAIMĖK) PASI
TIKĖJIMĄ

ISTANBUL, lapkr. 18. - 
Turkijos parlamente prezide
ntas Kernai paša laimėjo pa
sitikėjimą 225 balsais prieš 10.

BOMBAJUS, Indija, lapkr. 
17. — Karaehi ir Surat mie
stuose įvyko didelės riaušės. 
Daug indiečių sužeista.

GREENSBURG, Pa., lapkr. 
18. — Nukritus orlaiviui žu
vo vairininkas McCune, jo 
brolis ir jauna mergaitė.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Saulėta; vidutini! te
mperatūra.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.0. 
Britanijos 1 sv. sterL 4.86 
Franeijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų
Šveicarijos 100 frankų 19 41 
Vokietijos 100 markių 23 83

3.92 
5.23 

13 74

•■i
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UKRAINIEČIŲ ŽUDYMAS.

Žinoma, kukai Šito labai bijo ir dėl to /* 
nusprendė- ukrainiečius sumalti. laimiausi* 
lenkai stengiasi sunaikinti ukrainiečių kultu- 
rų. Jie privarė pilnų Ukrainą baudžiamųjų j 
policijos ir kariuomenės būrių. Rytų Galicijoj i 
lytuose nuo Lvovo, kur tirščiausia ukrainie
čių gyvenama, stovi visas lenkų raitelių kor
pusas. Kareivių būriai iš eilės apgula kiek
vienų kaimų, net kiekvienų viensėdį, viskų

Aplink Afriką.
Prof. K. Pakštu.

LAIŠKAS VIENUOLIKTAS.

Grįžtame atgal į Angolos 
centrą.

Pasitaisę automobilių, lei- 
iškrato. Pinigus ir viskų, kas yra vertingesnio domės atgal į Huambo, j An- 
paima, inteligentus, ypač veikėjus, suima, c®n^r4» >s kur pradėjom
mokyklas, skaityklas, kooperatyvus sunaiki-kelionę. To paties kelio 

Į na, vietomis net sudeginau arba bombomis aprašinėti čia neverta, ypač 
i susprogdina. Visa tai daroma neva tam, kad, įdomesnių prietikių ir ne

ieškoma ginklų ir maištininkų. Jei lenkai no
ri kurį veiklesnį ukrainietį sušaudyti, ar su- 
haikinti jo ūkį, tai paskelbia, kad pas jį ras
ta ginklų, arba tyčia bėkrėsdami patys gin
klų pakiša ir neva jį randa. Skaityklosna ar 
kooperatyvuosna- pakiša komunistinės ar ki
tos revoliucinės literatūros. Tokiu būdu len
kai naikina kų ir kaip nori.

Jų tikslas sunaikinti ukrainiečių vadus 
inteligentus. Užtat paprastai pas tokius žmo
nes visko randama: ginklų, literatūros ir ko 
tik nori.

į . Jie tuojau suimami, mušami, kankinami
TT1 . . ,. , . .... t. ± j i 'taip, kaip viduramžy, kol nepasirašo prisipa-Ukrainiečių tauta yra skaitlinga. Bet dėl ,v. y , , . , , « L
... •• • izminių, kokie lenkųms reikalingi, Supranta-tam tikrų aplinkybių ji nesukure sau nepn- | , \ v , n , 1U

turėjom. Keletu kartų vėl įs- 
trigom į smėlį, tačiau tik vie
nų kartų teko vėl pėstiems 
eiti 4 kilometrus į Cavingi 
pas gelžkelio sargų pagelbos. 
Ten gavę 6 stiprius negrus su 
dideliais špatais, per 4 valan
das vėl išsikrapštėm iš 
smiltyno.

Grįžtant plėšriųjų žvėrių 
nebeteko matyti. Už tat ma
tėm daugelį stambiųjų antilo- 
pų, kurios sparčiai perbėg
davo skersai kelių. Bandėm

geliu nepatogumų, ypač sti
kliniams indams.

Iš etnografinės sryties, ma
no menkos lėšos leido įsigy
ti pas negrus tik keletu smul
kių dalykų: Coko tautos mu
zikos instrumentų vadinamų 
Čisaiži, medines šukas su iš- 
drožinėjimais, porų mažučių 
fetišų ir mažutį talismanų, 
padarytų iš gazelės rago smai- 
lagalio.

Kongo pusėn važiuodami, 
per Afrikos nugarkaulį per
važiavom vakare ir nakčia. 
Grįžtant atgal teko laimės va 
žiuoti per šių geografinę įdo
mybę dienos metų. Tad galima

GENEROLO PERŠINGK) ARKLYS

..j ji \dinė.io“Proctor”, generolo, Peršingo tarki; , .......... u___
buvo daiyti įdomių stebėjimų. pasauĮįnįam kare, Prancūzijoj, šionii dienomis arklių pa- 
Rvtų Angoloje dažnai tekda- locĮoj, Bostone, padarė didelę atrakciją.
vo pervažiuoti per gausingus
upelius, tekančius plačiuose: NAUJAS tV. KAZIMIERO

klausomos Valstybės. Ir dėl to ji šiandien 
kenčia rusų bolševikų ir lenkų sunkių prie- 
•spaudų. Pastaromis dienomis pilna spauda 
žinių apie ukrainiečių 'žudymus toj Ukrainos 
daly, kurių valdo lenkai. Tautų Sųjunga,

ir giliuose slėniuose. Kas ki
ta tose vietose, kur prasideda 
Afrikos nugarkaulis. 105 ki-

DRAUGIJOS ĮGALIOTI
NIO ADRESAS.

jos šaudyti, tačiau be jokių 
ma, kad mušamas, kankinamas- elektros sto- j rezultatų. Gal dėlto kad jos
ve ir kitais pragariškais išradimais žmogus' iabai baikščios, arti neprisi- iometre j vakarus nuo Vila
prie viso ko prisipažįsta ir viskų pasirašo, I leidžia ir gal dėl medžiotojų Luso didelėse giriose pakilo- . katalikiškas knv-

kas tik jam pakišama. Paskum jis kišamas'.nepavyzdingo užsilaikymo. ......................... ••• 1 ®
Šv. Kazimiero draugija lei-

Ji — Manęs .prašė daug, 

daug pjau kartų, kad a? 3 pa

vesčiau.

Jis — Kas tavęs taip daug 
prašė?

Ji — Mano motina ir tėvas
me tarsi į milžiniškų pilimų,'^as j01nįs norima sustiprinti 
kiek primenantį Skandinavi- katalikus tikėjime ir doroje, 
jos ir Baltijos kraštų ozarus ir
nenusileidome nuo jo per 99! ^as 1 Kazimiero
kilometrus. Per visų šių dis-> /®rius’ tai Veltui

perdidelį ergelį, o greitako- Į tancįjų neteko pervažiuoti nei gauna knygų pasiskai-
jis ir jautrių ausų gyvulys Į per vįenų upelį. Palyginamai Be to visi nariai naudo
tų progų tuojau išnaudodavo bįauros ir ilgos aukštumos <ia‘si Dvasinėmis Dr-jos malo-

deny duoda kaliniams šitų ligų bacilas ir tuo!kad kuogreičiau pasislėpti, kairėje ir dešinėje pusėje bu- nCn,’s> kuriomis ji yra gau-
būdu sukelia epidemijas. Žinoma, lenkai tei- Pavyko mums girioje sučiup- vo piačįų slėnių, beveik stat- sia* 3v* Tėvo apdovanota,
sinasi, esu tai netiesa ir piktų liežuvių prasi- (ti tik vienų gyvatę, vadina-
manymas. Bet kas prie tokių velniškų darbų mų Calonibo. Negrai sako,

' prisipažins? Faktas yra tik tas, J^ad visuose

kalėjiman. Kalėjimai labai perpildyti. Dabar j Pietinio kraujo mano kompa- 
Vašingtonas ir kitos dŪižiųjų’vaNtvbhĮ~oš-' ^14jimuose apie 4,000 inteligentų: gy- menai prie kiekvienos progos
tinės yra apipiltos ukrainiečių protestais advokatų, kunigų ir šiaip visokių vei- pradėdavo ginčytis dėl pačios

. v . , v j T .... T, • ,| kėjų. Del per didelio žmonių sukimšimo kaprieš jų brolių žudymus Lenkijoje. Prie uk- *
romiečių protestų ir kitos laisvę mylinčios' 
tautos turėtų prisidėti. Nuo to ir mūsų tau-; 
ta neprivalėtų atsilikti, nes anot “Trimito” ( 
— “Tai kas darosi lenkų okupuotoj vakarų 
Ukrainoj yra ir mums įsidėmėtina, nes ryt 
poryt tas pats gali būti ir lenkų okupuotoj ’ 
Lietuvoj”.

Įėjimuose prasideda įvairios apkrečiamo:’ li
gos: džiova, šiltinė, gripas.

Sakoma, kad lenkai valgiuose ir van-

medžioklės būdų, pakeldavo

vo
meniškai atsimušančių į Afri- šv. Kazimiero draugi-
kos nugarkaulio šonus. Matėsi jų, atstovauju Amerikoje, 
ir reliefo pakilimų, tarp ku- Yra Amerikoje šv. Kozi
rių — slėniuose prasideda niiero draugijos narių, kurie, 
daugelis Afrikos upių ir upe- seniau įsirašė. Gal tie nariai 
lių, kurių nei vienas neper- turi kokius pageidavimui, ar 
žengia per šį nugarkaulį 99 reikalus. Kreipkitės, visuomet 
kliu. važiavome tarsi siena, ' patarnausiu.

kad’ ji labai nuodinga ir ga
linti eiti -pirArydį j • yia C. vienTas pats laikraštis apie ukrainiečių pa- , . x. ' , -• ,-

... ” ... , i kalėjimuose labai siaučia apkrečiamos ligosAlinio | f
Tuo būdu šimtai, intelegentų karejimuose kuriuo galu, tarsi turėtų dvi 

žūva, arba išeina susirgę, džiovininkai, ne-*galvas. Tai nedidelis sutvėri- 
tinkų jokiam darbui. įmas bet vikrus ir piktas. Ne-

Norėdami pakirsti ukrainiečiams pačių grų tikrinimas, kad ji turi 
galimybę, dirbti kultūros darbųį lenkai daba?'dvi galvas, man rodos paeina kuri perskiria ir padalina u-l" Taip pat kviečiu visus kil- 
nždraudė beveik visas kultūros bei švietimo iš to, kad šios gyvatės uode-|p,jn,y vandenis. Mums, va-'nios širdies lietuvius rašytis

, p ir mokslo organizacijas. Taip jau sunaikino ir ga yra storesnė už jos galvų ir ^įuojantįenw į vakarus, kai- naujai į šv. Kazimiero Drau-
feomų Lietuvų, būtent apie lnO tukst. kva- , uždraudė įvairias ūkio organizacijas. Ukrai- iš toliau gali tikrai atrodyti

nicčių knygynai, įvairių leidinių sandėliai su- kaip antra galva. Po stipriu 
ir apie 40,000' kvadr. kil. ploto, lietuvių dar deginta. pasipriešinimų ir protestų, ši
mažiau. Be to ukrainiečiai, kuiie gyvena Gu- į Fiziniam jaunimo auklėjimui irfnainie- gyvatė visgi, atsidūrė pas nia- 
licijoj, yra susipratę tautiškai ii labai kultu- furgj0 tris didelės organizacijas: Sokil, J ne stiklinianfe inde ir mirks- 
nn81, Plast ir Luh. Jose buvo suorganizuota dau- ta alkoly. Kol kas ji laamin-

Mat, Galicija seniau priklausė Austroven g’iau kaip 80,000 jaunimo. Lenkai šitas orga- gai keliauja kartu su manim, džiajai Kongo upei. Abiem 
grijos ir aiuštrovengi’ų valdžia davė ukrainie- nizacijas uždarė, o jų trobesius Lvove sude- bet ar pavyks jai pasiekti 
čiains daug laisvės. Užtat jie labai daug pa- gįno> 'tolimų Lietuvų — nėra garan-
dare kultūrai, ūkrai ir tautos susipratimui. ’ Jr gtaį lnūsų Jleva, kultūringas pasaulis, Įtįjy, nes kelias ilgas ir kom- vaizdai, vietomis tik girios

Ukrašmeč^i prisisteigė savo mokyklų, skai- nOrs žino apie visus šituos žiaurumus, bet ty-Įpliku(>tas, sujungtas su dau užstojami. (Bus daugiau) » Šv. Kaz. Dr-jos Įgal. Amer.
Ii. Pacifistai kalba pacifistines kalbas. Diplo-

dėjimų rašo:
Lenkai turi pavergę rytuose trijų tautų

dalis: ukrainiečius, gudus ir lietuvius. Iš pa
vergtų tautų ukrainiečiai yra didžiausia dalis 
kr plotu ir skaičium. Jų yra iš viso lenkų val
džioj apie 7 milijonai, o jų gyvenamas plotas 
yra beveik tris kartus didesnis už nepriklau- 

drat. kilometr. Gudų yra tik apie 2 milijonai j

IHinois Motina Išrišo 
Klausimą

"Mano maža duktė, Elzbieta, 
man darė daug rūpesčio” sako 
Mrs. M. Wagner, 830 No. Ho- 
man avė., Chicag'o, Ji buvo ne
smagi, nemėgo žaisti ir mažai 
valgė.

"Ji kentėjo nuo slogų iki aš 
dasižinojau apie Callfornia Figriję ir pietuose buvo Žambe- giiOs narius. Tuomi rr patys ( n ,. . 1° " 1 " 1 Sy.rup ir nusprendžiau jai duoti.

zi upės gausingos fili jos, ei- į pasinaudosite ir padarysite ! • syrup Elzbietai •.aitai pagei-
nančios į Lungue-Bungo, o ;gerU darbų, paremsite katali- 
dešinėje ir šiaurėje prasidėjo Ikiškų spaudų.

Visais šiais ir kitais reika
lais maloniai kviečiu kreiptis 
nauju adresu: Rev. S. Stonis, 

pusėmis šio nugarkaulio tę- j614 W. Maliauoy avė., Malta- 
siasi platūs, atviri ir didingi noy City, Pa.

Kun. S. Stonis,

Kassai upės prietakai, atiduo- 
dantieji savo vandenis di-

tykių knygynų, žemės ūkio draugijų ir t. t. 
Ukrainiečiai kaip kultūringa susipratusi matai visur tariasi apie tai, kaip užtikrinti jiems paskutinis turtas, sveikata ir galimybė

tauta nenori lenkams priklausyti ir siekia amžinų taikų. O tuo tarpu ne kur nors Azijoj toliau gyventi. * Ukrainiečių kankinimai ge- 
visiškos nepriklausomybės. Jie nori susitarti ar Afrikoj, bet čia pat Europoj šaudoma, riausia parodo, kad pasauly šeimininkauja 

žiauri brutali jėga, o visos kalbos apie tarp
tautinį teisingumų, tarkų ir tautų sugyvenimų

su lietuviais ir gudais ir bendromis jėgomis deginama, kankinama, nuodijamu ligų baci-
atsispirti lenkams. lomia tūkstančiai nekaltų žmonių. Atimami

via tik tušti plepalai.
Nors mes, lietuviai, kurių broliai Vilni

joj gal ryt poryt susilauks tokio put likimo 
kaip ir ukrainiečiai, turėtumėm pakelti pro
testo balsų.

bėjo. Ji dabar stipri. neserga 
slogomis turi gerą apetitą, ir vir
škinimą; tai tikras paveikslas 
sveikatos”.

Per vi,-S 50 metą Callfornia Fig 
Syrup gelbėjo nuo galvos skaudė
jimo, aitrumo, silpnumo nevirš
kinimo kūdikiams Ir vaikins. 
Tūkstančiai daktarų rekomenduo 
ja šj gryną augmčnin) produktą. 
Vaikams patinka jo skonis. Jin 

| švelniai veikia, kai reikia įjudinti 
vidurius laike slogų arba šiaip 
vaikų ligų. Jis išvalo vaikų vidu
rius be kenksmo ir greitai. Vi
duriai po to pasdaro reguleriški, 
nes jie sujudinami ir sustiprinami 
šiuo įstabiu vaistu iš gryno figų sy-
rapo ir sennos elixiro.

Pirkdamas tėmyk vardą Call
fornia. Tas vardas reiškia tikrą.

/X I I FORN i/v
FIG SYRUP

UMtATtVt-TONIC Tkr ČMILDREN

LIETUVOS PINIGAI VYTAUTO 
DIDŽIOJO OAOTNAJE

(Medžiaga Lietuvos Tautinei 
Numizmatikai).

b Dr. AL M.
(Tęsinys)

Fig. 65. — Klimo Totorių moneta, 
ant kurios randasi Vytauto mintos kon- 
tramarka iš kryžmai sudėtų stambių tas

į kų. Ši moneta randasi H. Mankowskio 
kolekcijoj. Kiek toji moneta sveria ir 
koks yra jos diametras, dar nepatirta. 
Taipgi dar nėra išaiškinta kuriam cha
nui toji moneta priklausė.

Ši moneta randasi H. Mankowskio i 
kolekcijoj. Nei svorio, nei diametro ne
patirta. šioji moneta yra tuo svarbi, kad 
paneigia d-r© Koebnes hvpotefcę buk Lie
tuvos herbas “Pilies Vartai” yra kilęs 
pao Kaffoe herbo. Pasirodo, kad tuodu 
herbu yra visiškai skirtingu ir viens su 
kitu nieko bendro neturi. Apie tai gvil
densime kitur.

Fig. 65.

Fig. 66.
Yig. 88. — Totorių (Krinio?) mo

neta ant kurios r&ndasį Vytauto kontia- 
marka, būtent kryžių* su keturiais taš
kais. Parašas yra taip nudilęs, kad jokiu 
budn perskaityti negalima. Ši moneta 
taipgi randasi H. Mankowskio kolekcijoj. 
£ob svoris ir diametras dar neištirtas.

Kų tos ieentramarkM reiškia?
Koka buvo Vytauto tikslas mušti sa

vo ženklus ant Totorių pinigų, tai painusI
uždavinys išaiškinti. Kronikose apie šį 

Į dalykų labai mažai žinių randame.
Senovės gadynėje popierinių bankno

tų nebuvo, ir tik sidabrinės bei auksinės 
monetos vaikščiojo. Kuomet ižde sidab
ras išsisemdavo o valstybei pinigų pri
trukdavo, tai imdavos sekančių priemo
nių: — (a) Nuo savo piliečių' imdavo ne- 

1 paprastus mokesčius ir darydavo “sidab- 
i ro rinkliavų”, net žmonių sidabrinius in
dus rekvizuodavo, (b) Skolindavo sidabrų 
iš užsienio, (c) Kuomet nei vieno nei ki
to negalima buvo gauti, tada savo mone
tas kontramarkuodavo. paskellidavo edik- 

(tų kad tokių monetų vertė yra padvigu- 
,’bintu, kad kiekvienas po bausme privalo 
j tokias monetas priimti, o kuomet ižde bu- 
(sių gana sidabro tai tas kontramarkuo- 
į tas monetas iž<las gvarantuodavo^ išmai- 
I nyti į pilnos vertės pinigus, — kitaip ta
riant, tokias monetas padarydavo velcse-

linaais prievartos pinigais. Numizmatiko
je tokios monetos yra vadinamos “reika
lo pinigais” (monetae necessitatis).

Bet čia regime, kad Vytautas dėjo 
kontramarkas ne ant Lietuviškų, bet ant 
Totoriškų monetų, — taigi ausčiau pa
minėtoji taisyklė čia nepritinka. Nei vie
nos Lietuviškos monetos su kontramar- 
ka iki šiol nebuvo atrasta. Totoriški pini
gai su Vytauto kontramarka turi visiškai 
kitokių reikšmę. Susidomėję šiuo klausi
mu įvairiai spėliojo, ir keletu liypotezių 
numizmatinėje literatūroje atrandamų 
čia suminėsiu.

1) — Wittygas aiškino, kad kuomet 
Vytautas pralaimėjo mūšį su Totoriais 

i ties Vorskla 1399 metais, tai jo iždas bu- 
I vo taip ištuštėjęs, kud iš reikalo prisėjo 

kontramarkuoti Totoriškas monetas. Šioks 
Wittygo aiškinimas neišlaiko kritikos, 
net dr. G«mowskis šiokio jo aiškinimo 
nepriiima. Ir aš su Wittygo hypoteze ne

sutinku, nes: a) Tūlos Totoriškos monetos 
su Vytauto kontramarka buvo kaldintos 
daug metų vėliau po mūšio ties Vorskla; 
b) jei pas Vytautų buvo Totoriškų mo
netų kiekis, tai lengva buvo tas monetas 
sulydinti ir perkaldinti į Lietuviškas mo
netas, o ne kontramarkuoti jas; c) Vytau
tui viešpataujant, Lietuvoje finansinio 
krizio nebuvo, atpenč kronikose rašoma 
jog Vytautas buvo turtingiausias Euro
poje valdonas, ir net kitiems karaliams 
pinigus skolinęs.

2) — Stronccynskis savo veikale 
“Monety Dawne Polskie”, TU, p. 32 sa
ko: ‘^Vytautas savo giliukinguose žygiuo
se prieš Totorius veikiausia prisirinko 
nemažai Mongoliškų pinigų, kurias jis 
suženklino kunigaikštišku štempeliu, bti- 
tent Gedimino kolumiiomis, kad galėtų 
jie Lietuvoje kursuoti”. Toji liypotezė. ir
gi neturi stipraus pagrindo, nes įsiliki- 

| nau kad: (Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
-------------- Rašo prof. Kampininkas--------------------

PROF. KAMPININKO 
RADIO.

Tik ir navatm Habar vėsai 
užėjo. Seniau būdavo jei kas

''I pirmučiausia pagelsta. Neilgai 
j trukus, fas geltonumas pasiro
do visoje kūno odoje. Šis da
žas gali būti įvairios kieky
bės, pradedant nuo šviesiai 
gelsvo ir baigiant tamsiai žals
vu.

SVETIMŽEMlŲ KLAUSIMAI.
Ateivio sugrįžimas. [Valstybes, jis gal bus įleistas,

kad valdžia vartoja ypatingų 
baltylų saVo žibintuvams ir ki- 
oras nekenkia. Kur galiu gan 
oras nekenkiąs. Kur galiu gau

KLAUSIMAS. Mano brolis !kal.po nekvotinis sugrįžtantis inforinacijų apie t}J baĮty
vienas “tautietis” išrado, 
kad tautiška spauda yra pa
naši pelėdos vaikui. Jis duoda 
ir priklodų: “kartų paukščių 
Karalius liepė pelėdai išrink-

norėdavo kokios kompanijos ti visų paukščių gražiausi 
agentu arba kolektorium par- į vaikelį ir jam atnešti”. Pelė- 
sisamdyti, turėdavo būti neda neradus gražesnio už sa- 
tik mandagus, gražiai atro- vo vaikų. Dėlto, sako, reikia 
dus, džentelmenas ir be to iš
ėjęs tam tikrų mokslų. Šian
die tie privalumai jau nebe
reikalingi. Nori agentu būti, 
turėk gerų kumštį. Antai F.
Šmitas, biznio agentas graše
lio ir mėsos išvežiotojų uni
jos, 752 lokalo, ausis apskal
dė 11. Fišeriui, nariui tos li
nijos, kuris, būdamas be dar
bo, negalėjo narystės mokes
čio užsimokėti.

Arba vėl, du darbininku

‘ ‘ H udsone kuodaugiau
šia išplatinti tautiškų laikraš
čių”.

Sakau, tik ir vargas mūsų 
“tautiečiams”. .Ai, šviesos 
jiems, šviesos daug reikia, 
kad praregėtų dienos šviesų, 
o nebūtų pelėdomis.

PRAŠAU NESIJUOKTI.

Žvėryne.
Asilas. — Na, ilganosi gre-

tulos Šanveldo kompanijos vieįuiėzdai, ko taip nusiminęs?
nų dienų gerokai paragavo 
“blekdžekių” vien dėlto kad 
atsisakė įsirašyti pikčerių 
graviruotojų unijon.

Znočijas, artinas čėsai, kad, 
įsileidus į stubų kokį agentų 
ar kolektorių, reikės ir paga
lį zopustui pasiimti.

Dramblys. — Lapkr. 
asilas mane sumušė.

4 d.

Hudsone, ne upėj, bet tuo 
vardu miestely, Mass. šteite,

išvyko Europon suvirš me
tai atgal aplankyti gimines, 
bet negalėjo sugrįžti kuomet 
ketino grįžti ir tuo tarpu jo

ateivis. .Jis turi asmeniškai | , 
nuvykti į Amerikos konsulo: 
ofisų ir išgauti imigracijos 
vizų, už kurių turės užmokėti

. . .$10 sugrįžimo leidimas išsibaigė'. ',p ’
Ar jis galės sugrįžti į J. A. KLAUSIMAS. Ar galite

Geltos pagautus beveik vi
sados vargina niežėjimas, 
kurs kartais yra ir labai di
delis. f

Kartais pasireiškia išberi- Valstybes 
mus odos raudonais ar mels
vais taškais arba spuogais.
Pastarieji pasitaiko labai re
tai ir dažniausiai paliečia a- 
kių vokus, rankas ir kojas.

2) Kūno skysčiai, šlapumo 
(.lažas yra įvairus. Gali būti

L. M., New York, City. 
ATSAKYMAS. Farmers Bu

bėti n No. 1452 “Painting on 
tbe Farm”, praneša, kaip da
ryti “žibintuvams balty,os”. 

man pranešti, ar North ir So. bus pasiųstas parei
K. P., Baltimore, M.1. įtakota neturi vieš,(jų žemių! |ka, Pasiųsk ,ai-k ]k. 

ATSAKYMAS. Brolis turo-! . C. Y., Topeka, Kunsas. cf Agricultlire> Wa
jo prašyti pailginimų, pasiun- ATSAKYMAS. Liepos 1 d., sj,įn,4(m p (j
r*innt nnlilrnni in iv ti'i< /1/iln 1OOC1 m Lnvn 1 ftO 11*1 iilri"! ' _  _ _ _
JO

čiant aplikacijų ir tris dole- 1929 m., buvo 152,113 akrų 
rius artimiausiam Amerikos'.neapgyventos viešos žemės N.
konsului. Paprastas leidimo 
laikas patęstas kartų arba dau

nuo šviesiai gelsvo iki rusvai I giau ir vis ant šešių mėnesių.
žalio dažo. Dažas šlapume 
kartais atsiranda pirmiau, ne
gu jis yra matomas odoje. 
Pirm negu tulžies pigmentas 
pasiekia šlapumų, jis pasireiš
kia kraujuje. Jeigu didelio 
laipsnio gelta tęsiasi gan ilgų 
laikų, tokis ligonio kraujas 
praranda galimybę sutirštėti 
į tam tikrų laikų irj jeigu to
kiam ligoniui priseina daryti 
operacijų, tenka susidurti su 
nepaprastai dideliu ir kartais

Jeigu dabar bęolis pristatys

Dakota ir 402,670 akrų South 
Dakota. Ta žemė nėra tinka
ma javams, bet yra labai ge
ra ganymui. Parašyk laiškų į

įrodymų, kad jis buvo sulai- General Land Office, Pepart- 
kytas nuo sugrįžimo į laikų, ment of tbe Tnterior, VVasli- 
kad jis neturi legalūs rezidcn- ington, D. C.
ei jos kitur ii\per visų laika Kaip daryti baltylos. 
ketino grįžti atgal į J. A. KLAUSIMAS. Girdėjau,

F. L. I. S.

LIETUVIŲ DAINOS
Iš stoties WCFL 970 Kl. 

kas nedėldienis nuo 1 iki 2 
vai. po pietų. Iš stoties
WHFC 1420 Kl. kas ketver-/
gas nuo 7 iki 8 vai. vakare. 
Šie programai duodami lė
šomis Jos. F. Budriko Mu
zikos Krautuvės.

Universitete.
Profesorius. — Ar gali* man

išvardyti nors vienų gyvulį,. .. , . ,
, ....... . , ... . labai pavojingu kraujotekiu.kurio kailis tinka kailiniams.!&. 1 . ° . . v r

Frešmanas. — Taip, tams
ta, antrakursis studentas (so- 
phomore). Jis nešioja šunlo- 
kio (raccoon) kailį.

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

JAUNDICE (GELTA).

Dr. A. G. Rakauskas 
2 433 W. Marąuette 
Rd. Grovehill 3262

sų geltos apsireiškimų ir ga
li kilti dėl sekančių priežas
čių: 1) Tulžies takų užkimši
mas iš vidaus tulžies akmeni
mis, sutirštėjusia tulžimi ir 
gleive, ar kokiais nors para
zitais.

2) Užsikimšimas tulžies ta
kų sienelių, paeinąs nuo tų | yra g-azo burbulai paeiną nuo 
sienelių sutinimo iš priežas puv*imo viduriuose iš priežas-

Šis pavojus žymiai pašalina
ma leidimu į kraujų Calcium 
Chloride.

Geltai tęsiantis ilgesnį lai
kų, gali sumažėti raudonųjų 
kraujo kūnelių skaičius.

Ašaros, seilės ir pienas re
tai yra to dažo paliečiami, bet 
prakaite jo dažnai yra užtek
tinai. i - •

Širdis plaka labai išlengvo 
ir kartais nereguliariai.

Permainos .išmatose yra tie
siog ypatingos — “clay-colo- 
red”. Šios permainos įvyksta 
dėl trijų priežasčių: išmatose 
nėra tulžies; jose yra daug ne- 
suvirškintų riebalų; ir jose

SAMEPRgg
FOROVER I*

40 YEABS
ounces for 25&nts 

n/re
SAKI N C

ė/fidėnf
IT) DOUBLE ACTING

MIllIONS OF POUHDl UJED BY 
OOP GOVERNMENT

PROBAK
ABIEM PUSĖM 

ASTRUS
Geriausias skustuvas
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis J mus. 
60c. už 5 — $1 „ž 10

Sempelis — lOc.

PROBAK CORPORATION
tU FI»T AVINIU NIWYO«

Gelta pa
sireiškia iš 

priežasties
nudažvmo 

odos, gleivi
nių plėvių ir 
kūno skysčių 
su tulžies

pigmentu.
Nėra tai li
ga, bet tik
renybėje yra ženklas, slepiąs 
po savim įvairios svarbos ir 
priežasčių surištų su kepenų 
ligomis. Gelta yra trijų rū
šių: 1) iš priežasties užsikim
šimo (taip vadinama bepato- 
genous); 2) be užsikimšimo 
arba bematogenous; ir 3) už
krečiama (toxic arba liemo- 
liepatogenous).

Gelta iš priežasties užsikim
šimo sudaro apie 85 nuoš. vi-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI 15.00

SPECIAGTBTA9
Teigi nenusiminkit, bet eikit peš 

tikrą specialistų, ne paa koki nepa
tyrei!. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
kia. ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno liegaamlnavlmo. Jus sutaa- 
pyelt laiką Lr plnlrus. Daugelis kitą 
daktarų negalėjo pagelbėt ivm lai
to. kad Jie aetirl .etkallngo patyri- 
cj, sutadymui žmogaus kankamla- 
gumų.

Mano Radle — Dcope — RaggL 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir Vi
elikes bakteriologilkas egsamlnavl- 
mss kraujo atidengė man Jūsų tik
ras negeroves, tr Jeigu aė paimsi’ 
jus gydyti, tai jūsų sveikata lr gy 
rūmas sugryk Jums taip kaip buvę 
pirmiau. Jeigu kenčiat auo ligų akli 
vlo, žarnų. Inkstų, odos. kraujo, nėr 
vų. širdies. reu mat lemo. kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokių užsleenėluetų |al 
kerėjusių chroniško ligų kur) n« 
pasidavė net gabiam šeimynos gy 
dytojui. oeatldėllokit neatėję P* 
mane

DR. J. B. ZAREMBA
rtPECIAl.fRTAP 

Inėjlmas Rūmas teis 
20 W JACKSON BLVD

»rtf Štai- (♦«»»*«
Ofisu Va.andos: ftuo lt lytu ia 
1 po pistų. Vakarais nuo C Iki t 

Rodė Įlomis auo Iš ryta iki 1 
PO platų

ties uždegimo (cliolasgitis), 
dykų mėsų (tnmors) augimo 
tuose takuose, jų vietomis 
susitraukimo (strieture), ir iš 
priežasties nervuotumo.

3) Užkimšimas tų takų iš 
išlaukinės pusės, paeinąs nuo 
augančių dykų mėsų spaudi
nio, padidėjusių bankų ir su- 
gvjimų (adhesions).

4) Retkarčiais gelta gali 
kilti iš priežasties staigaus 
susilenkimo ar susisukimo 
tulžies takų nukritus kepe- 
noms, skrandžiui, ar tiesių- 
jįjin inkstui.

Simptomus ir ženklus gali
ma tinkamai sugrupuoti, atsi 
žiūrint, kuri kūno sistema yra 
paliesta.

1) Oda ir gleivinės plėvelės.
Akių plėvelės (eonjunetivae)

ties nevirškinimo žarnose. 
Paprastai, ligonių dvasia

yra nuslopinta, jie skundžiasi 
galvos skaudėjimu, yra mie
guisti, be apetito, dažnai jiems 
pyksta širdis ir turi išpustus 
vidurius. Kepenos, paprastai 
vra padidėjusios. Jeigu šis 
dažas patenka į akių skystimų 
vadinamą, vitreous humor, li
gonis mato viską prieš save 
turint geltonų dažų.II
'(Antra dalis tilps kito antra

dienio laidoje).

VILNIAUS DVASINE 

SEMINARIJA

J Vilniaus dvasine semina
rijų šiemet įstojo 29 kandida 
tai, jų tarpe 5 lietuviai. “R.”

TUBBY

Dabartlniom dienom daug žmo
nių Ima Bayer Aspirin nuo dau
gelio mažų skadsmų, ir taip tan
kiai kaip jaučia bile skausmų.

Kodėl ne? Tai užtikrintas, 
antidotas nuo daug skaugių. Jis 
veikia!

Ir Bayer Aspirin tabletai vi
sai nekenksmingi. Tame jus tu
rite daktarų užtikrinimą: jos ne
silpnina širdies.

Dėlto, neleisk šalčiu "persirg
ti”. Nelauk kad galvos skausmas 
"pereitų”. Ar kad neuralgia, 
neuritis ar net reumatizmas yra 
tai kas tokio kuriuos turi per- 
kęsti. Tik daktaras gali kovoti 
su tokiais skausmais, būt jus ga-

ilt visada *pasinaudoti Bayer As
pirin palengvinimui.

Bayer Aspirin visada yra ir 
jis visada pagelbsti. Apsipažink 
su jo vartojimų skaitlingumu, ir 
išveng daug bereikalingų skaus
mų.

Nereikalingas
Skausmas!

Naujas radio Baby Grand 
Console kaip ant paveikslo 
su naujausiais patobulini
mais ir 3 screen grid tūbo
mis. Tikra kaina šių radių 
$75.00 pas Budriką su tū
bomis ir su viskuo tik

$49.00
Budriko Krautuvėse yra

didžiausias radio pasirinki
mas Cliicagoje geriausių iš- 
dirbysčių.

BAYER AŠIM IIIV
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacidester of Saiicylieacid

PENTUOIAME AUTOMOBILIUS
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se

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

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

ROXEE AUTO PAINTING SHOP
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas 

907 W. 35th ST. CHICAGO, ILL.

How Very Considerate.

vi
Buy gloves with what 

it savęs
• Nereik mokėti 50c. už 

dantų mostj. Listerine To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai ji vei
kia. Ją vartotadamas per 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

For COLDS, COUGHS
Sore throat, museular rheu- 
matic aches&pains,apply Mus- 
terole, the "counter-irritant”

AT ALL DRUGGISTS

mTT
'ir -
l^=—

S—J)

Naujas Pianas Gulbrau- 
sen tikra kaina $500.00, da
bar trumpam laikui pas 
Budriką gausite už

$149.00
Galite mokėti į savaitę $2.00

JOS. F. BUDRIU, INC.
3417 S. HALSTED ST. 

Telef. Roulevard 4705

Got

cCOLD?
At the flrst sign of a 
cold or sore throat, 
gargle with full 
strength Listerine. 
These ailments are 
caused by germs, 
and Listerine kilis 
germs ims seconds.

LISTERINE
KILLB OIRMS IN 

19 SICONDS

\
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DRAUGAS Antradienis, Lapkr. 18, 1930

LIETUVIAI AMERIKOJE
WY0MING KLOKI 0 LIK 

TUVIAI MOTĖS
VYTAUTĄ.

Rengia didelį kouoertą ir b&n- 
kietą.

\\ ilkes-B&rre, Fa. Lapkri
čio 23 d., sekmadienį, Wilkes- 
Barre miesto didžiausiam te
atre “Penn” (buvusis Poli) 
įvyksta didelis koncertas. Pro
gramą išpildys vietinių para
pijų — Wilkes-Barre, Kings- 
tono, Plymoutlio, Luzerne, 
Pittstono, Miners Mills chorai. 
Prie jų dedasi ir kitų parapi
jų atskiri choristai. Viso šiuo 
laiku jau yra užsiregistravu
sių 200 choristų. Toks didžiu
lis suvienytas choras išpildys 
gražiausias 'ir įspūdingiausias 
lietuvių dainas. Vargonais 
gros ir suvienytam chorui va
dovaus p. J. Žilevičius, žino
mas lietuvių muzikas-kompo- 
zitorius.

Iš solistų bus; O. Miliaus
kaitė, poni Yarrow, p. Marė 
Dapkevičiutė, smuikininkė pa

nelė Mockaitytė iš Mahanoy
City. Kiti solistai mobilizuoja 
mi.

Bus statoma patriotinio 
turinio PANTOM1NA — žmo
nių figūromis bus vaizduoja
mi Vytauto Didžiojo laikų 
ryškesni istoriniai įvykiai ir 

'jo lietuvių tautai palikti ide
alai ir įsakymai, kurie ir 
šiandien gaivina jų ir kurių 
prisilaikant tauta kils į gar
bę ir didybę.

Kalbės vice konsulas Petras 
Daužvardis, adv. Petras Čes- 

1 nulis iš Cleveland, Ohio, Wil- 
kes-Barre majoras Dan Hart
ir kiti.

Programos pradžia 7:30 va
karo.

Įžanga: $1.00, 75c ir 50c.
Tikietus verta įsigyt kuo 

j anksčiausia, nes jų gali pri
trūkti. Kreipkitės į savo pa
rapijų klebonus, muz. vargo- 
ninkus, arba į “Garso” ad
ministracijų.

Lapkričio 24 d. Pirmadieny, 
•‘Sterling Hotel” bus jubilie

jinis bankietas, kuriame daly
vaus įžymūs amerikonai tikslu 
susipažint su Vytauto asme
nybe ir lietuvių tautos gyve
nimu.

Garbės svečias kviečiami:
vysk. O’Reilly, teisėjas E. R. 
Jonės, kun. Dr. J. Koncevi
čius ir kiti. Bunkieto tikietai 
po $2.50.

Vietiniai ir iš tolesnių ko
lonijų lietuviai kviečiami da- 
lyvaut Vytauto iškilmėse.

Spaudos Komisija.

phbabelphia, pa.
Kaip “Tautininkai” pagerbė 

Vytautą.
Krikščioniškas Sųryšys, su

sidedąs iš atstovų visų Phila- 
delpbijos katalikiškų draugi
jų, vasaros metu savo regu- 
larįam susirinkime nutarė 
iškilmingai apvaikščioti Vy
tauto Didžiojo 500 m. sukak-

A.-f A.

KAZIMIERAS SOKAS
mirė lapkr. 16, 1930 m., 11
vai. vak. 66 metų amžiaus. Ki
lo iš Panevėžio Apskričio, 
Naujamiesčio. Parap. ir m. A- 
merikoje išgyveno 30 tnetų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Domicėlę po tėvais 
Niedvaraitė, 5 dukteris Petro
nėlę, Kazimierą, Bronislavų, 
Oną ir Uršulę, sūnų Petrų ir 
gimines, o Lietuvoj motinų Jie- 
vų, brolius ir seseris.

Kūnas pašarvotas 10711 So. 
Wabash avė. Laidotuvės įvyks 
seredoj, lapkr. 19.\lš namų 8 
vai. bus atlydėtas į Visų šven
tų bažnyčių, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. .Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvlečiajne visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Dukterys, Suneš ię 

Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudetkis, Tel. Yards 1741.

JOSEFA
2ILVITIENE

mirė Nov. lt, 1930 m. 11 vai. 
ryte, pusamžiaus metų.

Kilo iš Kauno Rėd., Pane
vėžio Apskr., Ramygalos par., 
Bąrklainės kaimo.
Amerikoje Išgyveno 30 metų. 

Paliko dideliame nuliudime 
vyrų Jonų, 2 sūnūs: Jonų 25 
m. Kazimierų 19 m. Dukterį 
Bronislovų 23 m. Dėdę Kazi
mierų Tarutį ir tetų Tarulienę, 
dčdę Simanų Žvibų ir tetų Žvi
bienę, dėdę Antanų Žvibų ir te
tų Žvibienę, 4 pusbrolius Zala
torius: Petrų, Jonų, Aleksand
rų ir Juozapų. Lietuvoj motinų, 
3 brolius ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2331 W. 
24 St.

Laidotuvės įvyks Trečiadie
nyje, Nov. 19. Iš namų 8:30 
vai. bus atlydėta į Aušros Var
tų par. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ge.s ir pažyg- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Simai, Duk
tė, ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 

S. D. Lachaivlcz. Tel. Roosevelt 
2515.

A. + A.
FLORENCE
GOBERtUTĖ

Mirė lapkr. 16 d.. 11:30 vai. 
ryte, 1930 m., sulaukus 13 me
tų aanžiaus, gimus Cicero, Iii. 
Paliko dideliame nuliudime tė
vų Motiejų, motinų Teofiliją 
po tėvais Želioniutę, 3 seseris 
1— Marijonų, A gotų ir Alenų 
šv. Pranciškaus Vienuolyne ir 
brolį Juozapų, tetų Elzbietą 
Damanskienę ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi 6746 S. 
Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
lapkričio 19 d., 8 vai. ryte iš 
namų į Gimimo Panelės Šv. pa
rapijos bažnyčių, kur bus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielų, o iš ten bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Fiorence Goberiu- 
tės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiasi 
dalyvauti ladotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Seserys, Brolis, 
Teta ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
.rius S. P: Mažeika, Yards 1138

tuves per “Labor Day”, t. y. 
pirmą pirmadienį rūgs. mėn.

f šį apvaikščiojimą kvietė 
visus Philadelphijos lietuvius. 
Užkviesti buvo ir “tautinin
kai”, bet, vietoje dėtis prie 
katalikų, jie prašė katalikus, 
kad apvaikšiojimą atidėtų ant 
vėliau, nes jie tą dieną buk bu 
vo rengę kokį ten balių, ir be Į 
to prižadėdami kaikuriems' 
kat. veikėjams, kad jie veltui 
leis naudotis jų svetaine Vy-1 
tuuto apvaikščiojime.

Sekančiame susirinkime,! 
nors buvo ir priešingų atidė
jimui apvaikščiojimo ant ki-' 
tos dienos, vienok kaikurie1 
veikėjai patikėjo “tautinin-l
kams” ir buvo nubalsuota11
apvaikščiojimą atidėtį į 27 d. 
lapkričio.

Sutrukdę katalikų veikimą,
‘ ‘ tautininkai ’ ’ nesnaudė, bet 
tuojau pradėjo rengti savo
tišką apvaikščiojimą tautiš
koje svetainėje ant Tilton St. 
& Allegbeny Avė. Nors jų va
karas buvo surengtas Vytau
tui pagerbti, bet, vietoje gar
bės, jam teko didžiausia pa
nieka, kaip paaiškėjo iš to va
karo kalbėtojų, kurie aukš
čiau statė lietuvių pagonystę 
už katalikybę, pastarąją pa
vadindami jungu lietuvybei ir 
kaltindami Vytautą už to 
jungo uždėjimą. Taipgi vie
nas iš jų užsipuolė ir ant 
Šventojo Tėvo.

Šis jų apvaikščiojimas tilpo 
kaikuriose katalikiškuose lai
kraščiuose ir lietuviškas va-

PADĖKONĖ

A. A.

KAZIMIERA STRUMSKIENĖ
(Po tėvais Baltušaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 15 d., 10 
vai. vakare. 1930 m., sulapkus 36 metų amžiaus, gi
mus Rokiškio apskr., Pandėlio parajajoj, Pliekiškių 
kaime. 15 metų išgyveno Amerikoj. Paliko didelia
me .nuliudime vyrą Juozapą, dukterį Josephine 12 m., 
sūnų Edvardą 6 metų, o Lietuvoj seną motinėlę, vie
ną brolį ir vieną seserį. Kūnas pašarvotas randasi 
3211 Beach Avenue.

Laidotuvės įvyks ketverge, lapkričio 20 dieną, 
8 vai. iš ryto iš namų į. Šv. Mykolo parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kaziinieros Strumskienės giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Vyras, Duktė ir Sūnūs.
Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Laclkavicli, 
Telefonas Roosevelt 2515.

A. f A 

FELIKSAS JUDEIKIS
mirė lapkr. 16, 1930 m., 6:30 
vai. ryt. 13 metų amžiaus. Gi
męs Chicagoj, Iii. '

Paliko dideliame nuliudime 
tėvų Feliksų, pamotę, brolį A- 
dotfų, seserį Rožę, 2 dėdes Sta
nislovų ir Liudvikų ša'mbarus ir 
dėdienę šambariene ir gimines.

Kūnas pašarvotas I. J. Zolpo 
koplyčioj 1646 W. 46 St. Lal-I 

)k,r. 19*dotuvės Įvyks seredoj, lapkr. 
d. Iš koplyčios 8 vai. bus atly-1 
dėtas į Šv. Kryžiaus par. baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę: s*
Tėvai, Brolis, Sesuo, 
Dėdės, Dėdienė.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
I. J. Zolp, Boulevard 5203

JUOZAPAS
LEŠČIAUSKAS

(LEŠKIS)
Buvo užmuštas darbe ant ge

ležinkelio lapkričio 7. 1930 ir 
buvo palaidotas lapkrtčio 10 d'. 
Šv. Kazimiero kapinėse.

Čia norime išreikšti gilių pa
dėkų visiems, kurie teikėsi ve
lioniui pribūti su paskutiniu 
patarnavimu. Pirmiausia dėkuo 
jame gerb. dvasiškiams, klebo
nui kun. A. Baltučiui, kun. Ju- 
sevičiui ir jų asistentui už ma
lonų patarnavimą. Toliau taria
me ačiū broliui, seserims, pus
broliams, pusseserėms, švoge- 
riams Ir vienu žodžiu visai jo 
giminei, jo draugams ir pažįs- 
taimiems, visiems aukavusiems 
šv. Mišias už jo sielų, gėlių au
kuotajam!, lankiusiems pašar
votų velionį namie, dalyvavu
siems gedulingose pamaldose ir 
lydėjusiems į kapines.

Taip pat dėkavoju graboriui 
J. Eudeikiui už Jo mandagų 
patarnavimų Ir puikių tvarką.

Ilsėkis, mano brangus vy
reli, toje šaltoje žemelėje. Kkau 
dus buvo musų atsiskyrimas, 
bet mes tavęs niekad neužmir
šim. Nors tu jau nebegrįši į 
musų tarpų, o mes vėliau ar 
ankščiau nueisime pas tave. 
Tuo tarpu Gailestingojo Dievo 
prašome suteikti tavo nemariai 
sielai amžinų atilsį.

g Nulluduslos;
Motelis ir Dukterys.

Priešaiis naujo 1931 metų Chevrolet Six. Matosi 
kitaip įtaisytas radiator grille ir lempos. Dabar Che- 
vroleto kainos yra papigintos.

klebonui kun. Bakūnui, visas 
veikimas parapijoje ir drau
gijose atgijo, atsinaujino. Kas 
kart atsiranda naujesnių pa
jėgų į visuomeninį darbą. 
Visi tikisi sulaukti gražių 
visuomeninių darbų.

Vytautukas.

TĖVAI LAIMINGI, KUO
MET VAIKAI GERAI 

MIEGA.

Štai budds greitai ir lengvai nu
raminti ir užmigdinti verkiantį val
kų. Tai būdas, kurį daktarai in- 
dorsuoja ir milionai motinų pripa
žino saugiu ir nekenksmingu. Kele
tas lašų grynai augmeninės, gardžios 
Fletcherio Castorijos, nuramina ne
ramiausia kūdikį ar valkų ir užmig
do į ke’etų minutų! O nuo dieglio, 
sukietėjimu, slogų nėra lygios Cas- 
torijai. Chas. H. Fletcherio parašas 
yra ženklas tikros Castorios. Vengk 
imitacijų ir buk saugus.

ADVOKATAI

lio rengėjams palinkėta. Taip
gi, “tautininkų” laikraščiai 
stambiomis raidėmis ir ilguo
se straipsniuose išpeikė kaiku 
riuos kunigus užtai, kad nelei
do dalinti jų plakatu' savo 
bažnyčioje.

Ant galo, savo prižadėjimą 
taipgi neišpildė; katalikai tu

rės mokėti $50 už svetainę Vy
tauto apvaikščiojimui.

Apsisaugokit, katalikai, nuo 
savo neprietelių. Taipgi ir 
laikraščiai turėtų būti atsar
gesni. Korespondentas.

Reading, Pa. — Apsigyve
nus pastoviai pas mus gerb.

Dr. B. M. Ross =
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| DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA 

30 METŲ

= Sergantys žmonės yra kviečiami dykai 
pasitarti su daktaru.

S Jo gydymai tapo išbandyti ir pripažinti išgy- 
S dančiais po to, kaip kiti gydymai nedavė pa- 
S sekinių. Tūkstančiai turėję kraujo ligas, privati- 
S nes ligas, chroniškus, nervų, inkstų ir pūslės
5 pakrikimus, liko Išgydyti ir padaryti laimingais. Geriausias gydymas S 
3 sugrąžinimui stiprumo ir gyvumo silpniems vyrams.

Žmonės turintys prastų kraujų, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm = 
nėra perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo S 
paralyžių, beprotybę ir smegenų suminkštėjimų. Ateikite ir pasikal- 5

S bėkite su daktaru apie biie kokių ligų ar silpnumų. Už geriausį S 
gydymų jus mokate ne daugiau, negu norite ir galite mokėti.

DR. B. M. ROSS I
35 SOUTH DEARBORN STREET

Kampas Monroe St., Grilly Building, Chicago.
Imkite elevatorįų iki penkto augšto

: VALANDOS: Kasdien nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Nedėlioj 10 a. m. iki S
1 p. m. Panedėuiais, Seredc^nis ir Subatomis valandos prailginamos 5

nuo 10 a. m. iki 8 p. na.
’.IIIIIIIIIHIIIHIIIIItimilHHIHIIIHIIIIIIIIIHIilIlIlIilIlimilEIIIIIKtlilIlIlIlIlIlIilIllililIl.^

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

WISSIG.
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽ&ISENėJuSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodljimų kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaiia- 
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir pas- 
įaptlngas ligas. Jei kiti negalėjo jus IšgrMSįį. ateikite čia ir 
persitikrinkite, kų jis Jums gali padaryti. Pralcnkuoja per dauge
lį 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 26 St. Kampas Kcclcr Avc., ' Tel. Cr*wford 5573

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.

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414

ONE NORTH 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 3 vai. kortuose—nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9

52 East 107tli Street
Kampas Michigan Avenue 

Tel. Pullman 5950-Namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutarti 
127 North Dearborn St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 0067

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

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

Nuo t:M iki 6 vai. vak.
Local Offica: 1900 8. UNION AVH, 

Tel Roosevelt 3719 
▼ai. nue « Iki » vai. vak. 

(Ueklriant šarados)

A.A.OUS
i ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1761 
Tel. Randolph 0331-0333 Vai. 0-1 

Vakarais
3241 SO. HALSTED 8TREET 

Tel. Vlctory 0563
T-t vai. vak. apart Fanedtlie ir 

Pėtnyčloa

john b.borden
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. e iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Ilepub. 9600

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street

Arti Leavitt Street 
Telefonai Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredemia ir Pėtnyčio- 
mia nuo 9 iki 6.
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GRABORIAI: C H I C A G O J E
Telefonas Yards 11>S

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S.D,LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuoplglau- 
sla. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdintu 

Tel. Roosevelt 2515 arba 251# 
2314 West 23rd Place 

Chicago, Illinois 
SKYRIUS

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

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GĄABOIUUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

JAUNIMO JUOKŲ VAKA
RAS.

J. F, RADZIDS

J. LULEVICIUS 
Gruborius Ir

Balsamuotojus
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.

3103 S. Halsted 
St. thicago, III. 

Tel. Victory 1115 I

Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.

Kampas 46th Ir Paulina St* 
Tel. Boulevatd 5203 - 8413

North Side. — Lapkričio 12 
d. L. Vyčių 5 (Vytauto) kuo
pa surengė trijų komedijų 
vakarų.

‘‘Už dampionatų”. Pirmiau 
šiai du stambiu kumštininku 
Petras Sliarkey (B. Šniaukž- 
tas/ ? ir Jokūbas Šunvotis (J. 
Paliulis) kovėsi už 12-tos gat
vės čampionatų. Prižiūrėto
jais buvo F. Šniaukštas ir J. 
Rutkauskas, referee — Juo
zas Kaminskas. Alb. Mansta- 
vičius vaizdžiai pranešinėjo 
per radio visų kumštynių ei- 
į n. Taigi žmonės gavo tuo 
pačiu sykiu netik savo aki
mis matyti bet ir savo ausi
mis girdėti apie šias juokin

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 
CHICAGOJE

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

OFISAS
#88 West 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted^ Street, Tel. 
Victory 4088.

Pbone Boakvard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš- „
kai. mandagiai, gerai ir pigiau U Vnrnetimou Vnnio/H-J.i
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų i"a' KlllllStĄ nes. fel O ledija,
dykai.

BUTKUS
UNDERT AKINO CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Cinai 3181 •

A. PETKUS CO,
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

geriau patiko vaikams, negu 
suaugusiems.

“Kas kvailas?”, šitame vei 
kalėlyj yra ir juokų ir rimtų 
dalykėlių. Duktė ir žentas 
manė, kad senį tėvų prigau
na, bet... To šono tėvo, atsi
tarnavusio teisėjo rolę turėjo 
Bronius Nausėda, jaunikai
čio Jurgio — E. Adomaitis, 
dukters Marytęs — K. Sa- 
viek... f

‘ ‘ Prohibicij os darželis. ’ ’.
Šis darželis, tai šių dienų smu 
klė; Šitame darželyje, juokas 
prie juoko, kad kartais ir at
sipeikėti sunku. Ale tuo pa
čiu sykiu galvon sminga min
tis susirūpinimo šito “darže
lio” auklėtiniais. Vaidilos šį 
-----—------------------

vykusiai parašytų , veikalų 
tuip gabiai vaidino, jog, ro
dos, jie tų visų tuo laiku ir 
pergyvena. Štai rolės ir vai
dintojai: Vincas-Vincas Ka
minskas, veiteris — Jonas 
Lebežinskas, Tamošius (bo
sas) — F. Adomaitis, Kliša 
(bosas) — Kastas Savickas, 
Pranas (kazyruotojas) — Sta
sys Vilkelis, Kazys (kazyruo- 
tojas — L. Urbonas, garbage 
vežėjas — B. Šniaukštas, pro-' 
bibicijos oficierius — J. Ma
karas, kostumeris — Vincas 
Rėkus.

Visus tris šiuos veikalus 
parašė jaunas, bet, matyt, ga
bus, dramaturgas Kastas Sa
vickus, knrs dabar lanko 
Northwester,n universiteto tei
sių skyrių ir yra vietinės Vy
čių kuopos pirmininku.

Publikos buvo nepilna sve
tainė.

Taip tai taip.

ŠV. JUOZAPO PARAP. 
CHORAS.

Telef o hm Orovehill S261

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

B Ir 7 lkt 9 vai. vakare.
Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto. 

Nedėllomls pagal sutarti

DR. J. J. KOnARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST <3 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St 

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

NedėlloJ pagal susitarimų

Ofiso Tel. Virginia 0038
Reaidencijos: Van Buren 68S8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėllomls nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.

Vai.; nuo 8:30 iki 9:30 vak.

Telefonas Boulevard 1939

VZL1OU < ----Ot. Ir Re* TeL Hemlock 1174

‘ 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 

vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-8 po 
plet. U ta r n. Ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Dr. S, A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

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

Tel. Canal 8764 Republlo 3468

DR. A. RAUKUS

Re*. Tel. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 2 4-tas Street 

Telef. Wllmette 195 arba 
Canal 1713 

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

A. L DAVICONIS, M. D.

Ofiso TeL Victory 6898 
Rezidencijos Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų Ilgų

Oflsae 8101 So. Halsted St
Kampas 81 Street I--------------------------------

VALANDOS: 1—8 po plet. 7*8 vak. Tel. Lafayette 5793 
Nedėllomls Ir šventadieniais 10-13

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėllomls Ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

So. Chicago. — Lapkričio 
14, po pamaldų bažnytinėj 
svetainėj choras turėjo susi
rinkimų.

Narių susėjo apie 40. Ap
svarstyta daug dalykų. Iš
rinkta nauja valdyba: dva
sios vadas gerb. kleb. kun. Ur
ba, pirm. — C. A. Gaubis, 
v'arg., pirm. pagelb. — Juo
zapas Urbonas, rast. — Tere
se PI ūkas, ižd. »— V. Burnett, 
fin. rast. — Bromislava Kviet- 
kius organizatorium' — B.-
W. Churcli, Jr., maršalka — 
P. Urbonas, koresp. — Ona 

j J. Sukiutė, knygiai — Ag
nieška Norkuj ir Stanislova 
Minkus. .- .

Taip-gi buvo raportas iš 
‘*bunco party”, kurį rengia

[choras lapkr. 20, 1930, bažny- Į 
tinėj svetainėj.

4910 80. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenwood 5107

Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryto: 
Nue 8 1x1 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir

PRANEŠIMAS

DR. M. I. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščlo aptle- 
kos) po num. 2423 West Marąuette 
Rd. Valandos, nuo 2 Iki 4 po piet. 
Tel. Prospect. 19 30

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 ! 
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 į 
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros-

Tai-gi, nepamirškite atsilan 
kyti į “bunco party”, nes do
vanoms bus daug gražių da
lykų. Po “bunco” bus skanus 
užkandžiai.

Po susirinkimo visi pašoko'^.1980, NedėUomU tik ptt^‘ su 
ir pasilinksmino.

Valio South Chicago cho 
rui!

Viena iš buvusių. '

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 6G2 Tel. Kedzle 2450-2451

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West ?2nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal <331 

Rezidencija: 6640 So. Maplevood 
Avenue Tel. Republic 7888
Valandos 1 — S & 7 — 8 v. v. 

NedėlloJ: 10 — 12 ryto

AKIŲ GYDYTOJAI:
DR. S. A. DOWIAT

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. VAITUSH, 0. P. D.
Rezidencija 

4729 West 12 PI. 
Tel. Cioreo 2888

Nedėllomls
Susitarus

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar

navimą. f . į -į

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

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas: Taipgi užlaikome vis-okius rūbus 
aprengimui mirusiųjų.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Fairfleld Avenue

Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201

PADĖKONĖ

A.TA.
ANTANAS 

LAURINAITIS
Mirė lapkričio 10, 1930, o pa 

laidotas po gedulingų pamal
dų Aušros Vartų par. bažny
čioj lapkr. 13 d. Sv. Kazimie
ro kapinėse.

Nuoširdžiai dėkuojame vi
siems giminėmis, kaimynams 
Ir draugams už suteiktą pas
kutinį patarnavimą. Dėkuoja
me nevystančių gėlių vainikų 
aukuotojanis. Keistučio dr-jos 
valdybai už skubią paramą ir 
pagelbą, gerb. seserims kazl- 
mierietėms, kurios telkėsi su 
vaikučiais du sykiu aplankyti 
pašarvotą velionį Ir pasimelsti 
už Jo sielą, Altoriaus valke
liams ir šešto skyriaus .moky
klos mokiniams už nuvystančių 
gėlių vainiką.

Ypač esame dėkingi didžiai 
gerb. klebonui kun. D. Drau
geliui, kurs kadir nesvelkauda- 
mas atsilankė į namus lr pasa
kė pamokslėlį, toliau dėkuoja
me už ftv. Mišių atlalkymą 
gerb. kun. Urbonavičiui, knn. 
K. Matulaičiui už šv. Mišias 
lr pamokslą bažnyčioj, kun. 
Andružiui už šv. Mišias Ir pa
mokslą kapinėse.

Už rūpestingą patarnavimą 
lr tvarkių laidotuvių surengi
mą dėkuojame grubodlul S. D. 
Lachavlčlul lr jo sunui Boles
lovui.

Ga'op tariam nuoširdų ačių 
p-nial Brigitai lr Jonui Olį- 
sams, Wost Sdės expresstnio- 
kanis, kurie dar mano vyro Il
gos metu daug sykiu prlctelln- 
gai patarnavo. Taip-gl p-nlat 
Dantlenel, kuri laike gedulin
gų pietų užuojautos parodė.

Ačiū, ačiū visiems, o tau mu
sų Antanai tesutelkia Gailes
tingas Dievas amžiną atilsį.

' Nubudusi:
Isuirlnaičlų ftrtmyna.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų (tempimą kuris 
esti priežastimgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
cuo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę lr tolimą 
rfegystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaida*

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomls nuo 19 ryto Iki 
13 po pietų.

Kainos pigesnė* kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Tel. Tards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Valandos: nuo 10—4; nuo -6—8 
Nodėliomis: nno 10 iki 12.

DENTIST AI

Tel. Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEUS
DENTISTAS

1545 WEST 47 STREET

(T^|. Canal 0257 Res. Prospect 6650 -

DR. P. Z. ZALATORfS
i Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

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

6 iki 8:30 vakare

j Tel. BoulevardI 1401

DR. V. A. ŠIMKUS
į Gydytojas, Chirurgas lr Akušeris

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

7—9 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

Sale Depositore State Bank skewo» 4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
Peoples National Bank arti

Ashland Arenus Į SPECUALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 
pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Tel. Canal 6222

DR. G. L BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

SeredoJ pagal sutarti

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKE
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.* Nuo 0 ryto Iki S vakare

• Telef. Midway 2880

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Hesldencljos Tel. Plaza 1300

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 12 dlen«

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN

Ofiso lr Res. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
T. A. D. Man reik tokių žmonių 

kurie lankytų mano kos- 
tomerlus. Gera mokestis 
atsišaukti

3464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų lr 6 lkt 8 vai. vakare 
Ree. 3201 S. WALLACE 8TREET

T. A. D.
PRODUCT

3133 S. Halsted St., Chicago
Tel. Caliunet 4470

LIETUVIS DENTISTA8
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryte Iki 0

vai. vakare | ___ _______ _
Nedėllomls pagal sutarti

4847 W. 14 ST. Cicero, HL TeL Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM •
Gydytojas ir Chirurgas

6558 SO. HALSTED STRE3ET 
Vai.: 2-4 ii 7-9 vai. vakare

Tel. Cicere 2982

DR.S.ASHER
DENTISTAS

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

Valandos: 10 vai. ryto iki 9 vai. 
vakar* Ned. eusllarua



6 DRAUGAS Antradienis, Lapkr. 18, 1930

C H I G A G to. Tai noras įnirusios sūnui įsistatydino apartmentinį di- 
iKazimierui Žilvičiui, Aušros ,delį namų, kurio įkurtuves tu

“IŠ PRAEITIES TAVO SU-I rengia nepaprasti} scenos dn- 
NUS LAI STIPRYBĘ lykų, užvadintų “Praeities 

SEMIA.’’ , !<:•>—v™—
demijoj, lapkričio 23 d., 7:30 
vai. vakare.

Vartų parapijos mokyklų bai-' 
gusiųjų 1926 metais alumnie- 
čių pareikšti užuojautų. Mat, 
pirm valandos Aušros Vartų

ko bus karšti rinkimai atei
nančiame susirinkime: į
pirm.; kandidatės yra p-lės A. 

lapkr. 23 d. Naujasis namas Sloksnaitė ir J. lx»bikiutė; į
randasi j>o num. 7125-7 So.. rašt. — p-lės J. Lukošiūtė ir

rėš ateinantį sekmadieni,

Washtenaw avė. To namo kon

! lapkričio 18 d., š. m., 8 vai.
------------- j Vakare, Nekalto Prasidėjimo

Bridgeport. — P-nas A. Ma- Šv. Panelės parapijos mokyk-

SVEIKSTA IR STIPRĖJA.

Lietuvių tauta kryžio ke
liais eina prie šviesesnės at
eities. Jų stiprina ir gaivina 
jos didinga garsi praeitis. At
siminęs Vytauto Didžiojo lai-

Tų vakarų privalo Akade
mijų atlankyt ir pagarbų par- 
velodyt kiekviena lietuvaitė 
bei lietuvis, kuriam brangus

mokykloje alumniečiai po l.e-. traktorium buvo J. Pakalnis, 
j tūrių metų jos baigimo buvo ,o nialiavojimo darbų atliko 
susirinkę ir savo tarpe pasigę- Petras Gribas. Viskas pada<- 
(lo draugo Kazimiero. Sužino- ryta pagal naujausios mados, 
ję, kas jį sutrukdė, tuojaus X Lapkričio 16 d. mirė Flo

, .... ... . . ., • • , - , ,, t.,-. • rencija Goberiutė, 13 metų am
kus lietuvis pasijunta visa ir įdomus musų jaunosios kar- su dvasiniu maldų bukietu ir vjaus duktė Motiejaus ir Teo 

i tuo tikslu pasikvietė klebonu Goberi . 6746
'atlaikyti už mirusių prie jos . , . T , ., , _i l d lArtesian avė. Jos laidotuves
karsto pamaldas. Klebonas,!. , , . T -j x. . v ’uvyks rytoj. Laidotuvėse pa-
sujaudmtas jaunimo uzuojau- , • , . u n w«» * * 'tarnauja grabonus S. P. Ma-

nutarė atsilankyti laidotuvėse

galva aukštesnis beesųs...
Kad vaizdžiau parodžius

Lietuvos praeitį, šv. Kazi
miero Akademijos auklėtinės

KNYGOS?
Kad šiais laikais Ameri

kos lietuviai mažiau knygų 
skaito, tai visiems aišku. Bet 
kad dar yra žmonių, tebetu
rinčių troškimų kų nors gero 
pasiskaityti, tai taipgi žinoma.

Knygų mylėtojai neretai 
turi vargo iki užtinka tikrai 
sau patinkamų knygų. To
kiems čia norime nurodyti 
vienų knygų, kuria niekas ne- 
apsivils, ypač. tie, kurie mėg
sta dvasiškus, religinius pa
siskaitymus. Karštai visus 
raginame įsigyti knygų var
du

DIEVIŠKASIS IŠGANY
TOJAS

Tai yra didokas veikalas,

tos veikimas.
Akademikės su gražiomis 

dainomis, muzika, bei gražiu 
vaidinimu, perkels musų min
tis bei vaidentuvę į žilų lietu
vių senovę, 500 metus atgal, 
kuomet Vytautas valdė Lietu- 
vų ir ji buvo plati ir galinga, 
nuo Juodųjų iki Baltųjų ju
rų... _

Gerb. seserys Jvazimierietės 
labai stropiai akademikes ren 
gia ir mokina. Lietuvių kalbų 
dėsto ir taiso nesenai atvykus 
iš Lietuvos įžymi pedagogė 
gerb. Sesuo M. Ignacijų.

Širdingai kviečia rengėjos 
visus atvykti.

ta, netiktai pamaldas atlaikė 
bet ir gražų pamokslėlį pasa
kė, iš kurio mes visi suprato
me, kas jaunuosius čia su
kvietė ir kaip kilnus Katalikų 
Bažnyčios pamokymas, kurio 
jaunieji paklausę tampa tik
ra paguoda savo draugams, 
tėvams ir visiems žmonėms. 
Te laimina Viešpats visus,

žeika.

IŠ SODALICIJOS VEIKIMO.

Marąuette Park. — Nelabai 
dažnai tenka išgirsti iš Nek. 
Prasidėjimo Panelės Šv. Soda- 
licijos veikimo.

Mažai buvo rašyta apie jų
, . , _ . . , mėnesinius susirinkimus, norskūne veda musų jaunimui. , ,. ., , .

• ta- t. * v . iir daug svarbių reikalų juoprie Dievo, Bažnyčios, Kata-1 1 _ A „
likiško organizacijos ir taip
kilnaus dėkingumo ir naudin
go veikimo.

Kaimynas^

se buvo svarstyta. Apie šį, pas 
kutinį, susirinkimų neiškenčiu 
neparašius.

KORESPONDENCIJA Iš 
WEST SIDE. WEST SIDE ŽINIOS.

Urnai susirgus ir į ketvirtų 
dienų (15 lapkr.) mirus a. 
a. Juzefina Žilvitienė, sena 
westsidietė, kuri • visuomet

X Paukščių bazaro rengi-

turįs 476 puslapių. Pagal Vo-;sveikai ir Puikiai atrodg>
kiškų originalų lietuviams tų 
Veikalų prirengė tėvas jėzui
tas B. Andruška.

Yra tai platus aprašymas 
gadynės prieš pat Išganyto
jui ateisiant ir paskui viso 
Kristaus gyvenimo ir mokslo 
išdėstymas. Tas viskas išdėta 
įdomiai, gražioje, aiškioje, 
visiems suprantamoje kalboje.

Įsigykite tų knygų, jų 
skaitysit nuo pradžios iki 
galo su dideliu pasigrožėjimu 
ir dvasiška nauda, skaitysite 
jų daug sykiu ir vis didėjan
čiu pasitenkinimu. Kaina 
$2.00. Kreiptis

"DRAUGAS” PUB. GO,
2334 S. OAKLEY AVĖ. 

Chicago, III.

stebino visus kaimynus ir pa
žįstamus. Jos kūnas pašarvo
tas nuosaviuos namuose (2331 
W. 24 Str. susilaukė daugelio 
lankytojų, kurių tarpe, 16 lap 
kričio, ir man, jos kaimynui 
teko būti. Tik, štai, 4 vai. po 
pietų prie jos karsto suseina 
didelis būrys jaunimo. Nuste
bęs žiūriu ir manau, kas čia 
per stebuklai, jaunieji baikš
tūs prie numirėlių ir į laidotu
ves nenoromis eina, kas čia 
juos atvedė? Netrukus įeina 
Aušros Vartų klebonas, už
duoda už a. a. Jozefinų pote
rius ir iškalbingų ’taria savo 
žodį, iš kurio paaiškėjo mu
ms visiems ten buvusiems, 
'kas per priežastis jaunimo at
silankymo prie mirusios kars-

PAIN-EXPELLER
REG.U S. <V-

M
z V

/z Trinkite iki Oda 
Pradės Raudonuoti!

Du ar trys išsitrynimai su PAIN- 
.LERIU -EXPELLERIU savaitėje — ypatingai 

blogam orui siaučiant — stačiai stebė- 
tinus dalykus jums atliks, šitas pa
prastas, lengvas apsisaugojimo būdas 
pagelbės jums išsisaugoti pavojaus In- 
fluenzos, Kosulių ir Peršalimų.

INFLUENZA Nekibs Prie Jus 
jei jus palaikysite savo kraują tinkamai cirkuliuojančiu. Tačiau saugo-’ 
kitės sušlapinto kojų. Nestovėkite oratraukyje. Kuomet jaučiatės 
pailsusiu, peršalusiu, geliančiais sąnariais, tai išsitrinkite su PAIN- 
EXPELLERIU. Trinkite iki oda pradės raudonuoti. Jokiu kitu budu 
negalite pilnai atgauti palengvinančio ir malonaus jausmo.

PAIN-EXPELLERIS yra tokiu vaistu, kuriuo 
galite pasitikėti kaipo apsauga prieš Influenzą, 
Galvos ir Krutinės Peršalimus, Kosulius, Papras
tus Gerklės Skaudėjimus ir Muskulų Skaudėjimus. 
Taipgi nėra jam lygaus vaisto nuo Strėndieglio, 
Reumatiškų Skausmų, Neuralgijos, Galvos Skau
dėjimų, Išsinarinimų ir Nusimušimų, Sustingusio 
Sprando ir t. t.
Dvejopo Populiarių Kainų Didumo Bonkutėae: 

35 ir 70 centų.
Parsiduoda visose Vaistinėse, 

arba jei norite rašykite stačiai i

FIAd. RICHTER V CO.
BESSY AND SOUTH FIFTH STB. 

BROOKL.YN, N.V

S. Dargytė, į fin. rašt. — B. 
Domidavičiutė ir B. Nikšaitė; 
į iždininkė — A. Šambariutė 
ir S. Čepelytė.

Į Nekantriai lauksime rezul
tatų tų rinkimų. Tikimės, kad 
nauja valdyba bus labai gera.

Šiame susirinkime buvo už
baigti nutarimai apie “bunco 
party”, kuris įvyks lapkričio 
23 d., Gimimo Panelės Šv. pa
rapijos auditorijoje. Sodalici- 
jos vardu, kviečiu visus atsi
lankyti, o mes užtikriname, 
kad smagiai praleisite laikų' 
ir eisite namo nešini gražių 
dovanų. Sodalietė.

salskis, plačiai žinomas gra- 
borius po apendiko operacijos 
sveiksta ir stiprėja. Pereitų 
šeštadienį p-nas Masalskis mi
nėjo 49-tų gimimo dienų. Da
lyvavo būrelis kaimynų ir 
draugų ir džiaugėsi šeiminin
ko gerėjančia sveikata.

Išrodo, kad p-nas Masalskis 
greit jausis pilnoje sveikato
je.

Ten buvęs.

los kambary.
Visų draugijų ir kuopų val

dybos ir atstovai malonėkite 
atsilankyti . ir sugrąžinkite. 
D. K. Vytauto paminėjimo 
medalius ir pinigus, nes, reikia 
priduoti Centro valdybai at
skaitų.

Valdyba.

KEISTUTIS KALĖJIME.

K

PRANEŠIMAI
Brighton Park. — Ar L. R.

. Federacijos 19 skyriaus
mėnesinis susirinkimas įvyks

4 ŽMONĖS ŽUVO VĖ- 
SULOJE

MONROE, La., lapkr. 17.
- Baisi vėsula palietė Fran- 

klin ir Rapides apskritis. Žu
vo 4 negrai. Sužeista viena 
senyva moteriškė. Daug namų 
apgi iauta.

Jogaila, pakvietęs Keistutį (l 
ir, jo sūnų Vytautų, neva pa
darymui taikos, suėmė ir abu 
įmetė į kalėjimų. Po keturių 
dienų Krėvos pily Keistutis 
buvo Jogailos įsakymu pas
maugtas. -i

Paskutinės Keistučio valan-Susirinkime pirm., p-lė G.
į Tomkutoniutė, pranešė, kad dos bus atvaizduota ant sce- 
lapkričio susirinkime įvyks nos Chicagos Vyčių Apskričio 
pirmi rinkimai naujos valdy- rengiamame Vytauto vakare, 
bos ateinantiems metams: t. “Tūkstantis ir Vienas Mar

ino komisijų ketvirtadienio j y., bus išrinktas penkios kan-’ gumynų Ši ir daug kitų įs- 
vakare, 20 lapkričio, kviečia . didatės pirmininkės, vice- pudingų scenų iš Lietuvos is- 
visų darbuotojų ir draugijų j pirm., ir tt., vietoms, o iš'tų tori jos bus suvaidinta tame 
išrinktųjų įgaliotinių visuo- j penkių pasiliks, dvi, gavusios'milžiniškame apvaikščiojime, 
tinų susirinkimų, kad galuti-'daiugiausiai balsų. Ateinančia-1 gruodžio 21 d., Lietuvių Ali

nai nustatyti veikimui tinka-jone priešmetiniame susirinki- 'ditoriumc.
mus planus ir bazarų taip su
tvarkyti, kad trumpu laiku 
padaryti daug lėšų.

X Naktį iš šeštadienio į

me bus išrinkta pirmininkė iš 
tų dviejų kandidačių, antra, 
gavusi daugiausiai balsų, pa
siliks vice-piriųininkė; rašti-

Vytukas.

sekmadienį bomeliai, išdaužę * ninkė taipgi bus išrinkta iš 
langų p. Judikio drabužių dviejų kandidačių rr tt. Del-
krautuvėlės ant 23 Pleiso, iš
nešė lange išstatytas prekes. 
Pinu to tokiu pat būdu tapo 
apvogta ir p. Ivanausko 
krautuvė ant W. 22 Str.

X Pereitų šeštadienį Meldą 
žio salėj ėjo šokiai O. K. kliu- 
bo. Apie 12 vai. įgėrusių vai
kėzų gerokai pasimušta.

X Aušros Vartų Moterų ir 
Merginų dr-jos narės prašo
mos šiandie 8 vai. vak. susi
rinkti po num. 2331 W. 24 St. 
sukalbėti rožančių už a. a. 
Juzefą Žilvitienę. Taipgi rei
kės susitarti skaitlingai daly
vauti gedulingose pamaldose 
trečiadienį lapkr. 19 d.

to nerimavau neparašius apie 
tuos rinkimus,,, nes, štai, dėl

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

AUTOMOBILIAI

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.

PASIBAIGĖ BAZARAS. Ateik pažiūrėti mūsų nau
jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirby stės 
automobilių už labai prieina-

Marąuette Park. — Perei
tų sekmadienį lietuvių parapi
jos salėj baigėsi bazaras. Žmojmų kainų, 

nių buvo prisirinkę labai į Naujas De Soto $885.00 f.o.b 
daug. Bazaro daiktų buvo Naujas Plymouth $590.00 f.o.b
daug ir įvairių. Biznis ėjo ge
rai ir todėl parapija turės gra
žaus pelno. Tų dienų buvo lei-

GAGE PARK MOTOR 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas
Ūžiamos šešios didelės dova- 5625-27 S. WESTERN AVĖ. 
nos, didžiausios dovanos buvo 
du lotai. Pirmutinis lotas teko 
Vincui Geštautui, 4258 So. Ma 
plewood avė., o antras Jono 
Baltučio sūnui Jonui.

Telefonas Prospect 5669

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRANAM PAIGEBazaras buvo linksmas, nes 
jaunimo buvo daug. Visos dr-1 $*4500 p. o. b.
ios turėjo savo skyrius ir ŪO- «n*n*l pirkti karą. pirmiausiai

. - * «•,•••!.• n*u* ,rliai darbavosi. Vietiniai hiz- pas mus rasite geriausios rųšles au-

nieriai bazare gražiai pasi- to?a?^U\urimS.emi*vaS*in*'jvairiau^ų 
j-OfĮ,” vartotų karų ui labai mažą kalną

Rap. BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

X Juozas Atkočiūnas, Mar-
cjuette Parko biznierius, pa-

▼alnoraa, t. 
Telefonas Lafayetta $44$

3962 Archer Avenue

MARRUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

uikainlų Ir »ida- 
orinlų daiktų, vė- 
llausloa mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų Ir t t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMI.OCK 8380 .

WALTER THE TAILOR
Valytojas ir Taisytojas

Siutų, dresių, vyrų ir moterų kau
tų išvalymas Ir suprosijimas $1.00

Kailiniukų išvalymas, glaziravimas 
ir pamuša'.o indėjlmas .... $14.00

Ateiname pasiimti ir pristatome.

2655 WEST 69 STREET

Tel. Hemlock 6484

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

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

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

7126 So.z Rockwell Street 
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
TKL. BOUI/. 0411 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug Išlaidų

ĮVAIRŪS KONTR AKTORIAI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemloek 6534

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

MES
Budavojam naujas namus, 

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Aveuue 

Tel. Lafayette 7674

Telef. Republic 6398

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prleinamlauslos.
2452 WEST 69th STREET

Tsl. Lafayette 8662 Ofisas Ir Reu. 
Ir 3394 4101 M. Mosart 8L

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

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Fatrfleld

JOHN PAKEL & CO.
Gtneraliai Kontraktorial 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Rex. Grovehill 1680

Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius
Mes moliavojlme, dekoruojame Ir 

išpoperiuojame visokius namus. 
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

“A. M. BUTCHAS

Perkam Mortgečlus ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam, lšmalnom Ir lnšlurl-

nam visokį tortą.
Padarom davernastes ir Pirkta© 
bei Pardavimo Notariališkus raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmlngumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATI.TKTĄ DARBĄ.

ISRENDAVIMUI

6519 So. Seeley, dideli patogus 
3% kamb. aptal, mlegk. įtraukiamos 
lovos seklyčioj. Arti mokyklų. A- 
gentas vietoj.

_________ . „ .... Rendon 6 kamb. flatas, k. v. š.,PĄRDl ODAMEi: Pentą, aliejų, name. 1231 S. 56 avė. Cl-
vinls. Ir (vairius (vairiausius Hard- 
ware — geležinius daiktus — reik

menis. Musų kainos labai prieina
mos.

4414 So. Rockwell Str.
Telefonas Dafayettc 448$

Tel. Lafayette 5197

W. & L. ELECTRIC CO,

caro.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

RAKANDUI PARDAVIMUI
PARDUOSIM su dideliu nuosto

liu visus puikius rakandus, 2 Wilton 
kaurai, elektrinis radio Ir viską mu
sų 4 kamb. apartmente. Viskas kaip 
nauja. Kreipkis tuoj. Tikras barge-Not Ine.

Elektros kontraktorial, suvedam Svle-
sas ir jėgą. Elektros relkmenos Ir , *"40 W- «2 St- Whipplc Street
flkščlerlat.

DOMBROWSKI A SOTU 
8016 West 47 Street

Telefonas Canal 7131

PETRAS CIBULSKIS

šiušių taisymo šapa, geras biznis, 
gera vieta. Ilgas llstas. Pigiai. 2721 Iš 

1 Devon.

Tik ką gavom karliodą bulvių iš 
Idaho. 100 svarų ( namus prista- 
tom už 92.35. Cibuliai 95c. Tel. Kė
delė 1434.

Mallavojlmo Kontraktorioa 
Maliavų Ir sieninės popieros krau

tuvė. Naujus stak&s.
2884 So. LEAVITT ST. CHICAGO

M. YUSZKA 
Plnmbing & Heating

Kaipo lietuviu lletuvtama patar
nausiu kuogerlauada.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Sapos Telef. 
Hemlock 3867

Namų Telef. 
Republlo B<3$

JOHN YERKES
Plumblng A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbaa pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
PLUMBERI8

Turiu patyrimą per daugel} metų.
Darbą atliekų greitai Ir pigiai 

3313 SO. OAKUEY A V®. 
Telef. Canal 4616

Radio, bat. setas, pilnai įrengtas 
su conso:e. Pigiai. 1642 W. Marąue
tte Rd. l-mas. Vak. po 7.

REAL ESTATE

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

JULIUS SLICKIS 
2019 W. 22 Street 
Tel. Canal 5529

7 kamb. namas, furn. šil. 2 karų 
gar. Pigiai. 3713 W. 64 PI.

Real estate
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083




