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LIETUVA LAIMĖJO HAGOS TEISME
VOKIEČIU VYRIAUSYBĖ PRADEDA

VYKDYTI REFORMAS
* -

Japonai bijo kariškos
K . ’K

diktatūros

V MHMiil
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ČEKOSLOVAKIJA PERGYVENA 
EKONOMIŠKĄ KRIZĮ

DAUGIAU SUSIARTINA VYKDO REFORMAS

KAUNAS, spal. 18. — Lie
tuvos ir t Rusijos nepuolimo 
sutartis praplečiama ekonomi 
niais ir politiniais protoko
lais. Tuo būdu bolševikai įgy
ja Lietuvoje vadinamąją, eks- 
tra-teritorijalinę teisę savo 
prekybos atstovybei.

Sutarties praplėtimas yra 
reikšmingas ir politikos sume
timais. Pirmoje vietoje abie- 
jų valstybių kooperacija. Mas
kva yra pasiryžusi ekonomiš
kai remti Lietuvą, ir už tai no
ri, kad lietuviai nieku būdu 
nesusiartintų su lenkais, nors 
ligi to laiko, kada Vilniaus 
grąžinimo klausimas bus ga- 
lūtinai išspręstas.

BERLYNAS, spal. 18. —
Nugalėjęs visus savo politi
nius priešus, Vokietijos kan
cleris Brunening’as ima vyk
dyti ekonomines reformas.

Kancleris turi laisvas ran
kas. Jo pusėje stovi preziden
tas von Hindenburgas ir ka
riuomenės vadovybė. Šiuo at-

Yorktown’o 150 metų sukaktuves minint čia atvaizduota kareivių stovykla. Šioj vietoj 
buvo užbaigta kolonijų revoliucijia, anglų va<Jui pasidavus.
...................................... ............. "

JAPONŲ KUNIGAS VYKS
TA NAMO

ČEKOSLOVAKIJĄ PALIE
TE KRIZIS

BIIO DIKTATŪROS

TOKIJO, spal. 18. — Japo
nų kariuomenės vadovybėje 
reiškiasi didelis nepasitenkini
mas vyriausybės nuolaidumu, 
ypač Amerikai, kuri kišasi į 
M and žiūri jos reikalus.

Yra baimės, kai kariuome
nės vadai gali nuversti vy
riausybę, ir paskubti karišką 
diktatūrą. ' — I

SVARSTO MANjOŽIŪRIJOS 
KLAUSIMĄ

ŽENEVA, spal? 17. — T. 
Sąjungos taryba šiandie užda
rytomis durimis tariasi Man- 
džiūrijos reikalu, kėra nei ki-i
nų, nei japonų atstovų. Ame
rikos atstovas dalyvauja pasi 
tarimuose.

T. S. tafyba parengs japo
nams ir kinams ‘susitaikymo 
sąlygas ir 'paskui tai bus vie
ši i svarstoma.

ŽUVO 4 LAKŪNAI

MEXICO CITY, spal. 17.— 
Du kariuomenės lėktuvai susi
kūlė 1,000 pėdų aukštumoje. 
Žuvo 4 lakūnai.

IŠVYKO j YORKTOYVN’Ą

YVASHINGTON, spal. 17.- 
Prez. Hoover’ią šiandie išvyko 
į Yorktovvn’ą dalyvauti isto
riškose iškilmėse.

r, ' ijj

WASHINGTON, spal. 17.- 
Kun. dr. Paulius Y. Tagu- 

veju fašistai, tautininkai ir chi’s, japonų katalikų veiki- 
kiti neturi jokio balso. mo (akcijos) Toki jos arkivys

kupijoj vadovas, apleidžia A- 

meriką. Grįžta į savo tėvynę, 
iš kur prieš aštuonerius jųetus 
buvo išvydęs Romon mokslo

VIENA, Austrija, spal. 17. reikalais. Prieš trejus metus 
— Iki šiol Čekoslovakijfe nebu- jis ten įšventintas kunigu. Po 
vo patyrusi didelių sunkumų Į to Vatikane tarnavo vertėju 
savo valiutas atžvilgiu. Betgi. pasitaikius ten nuvykti įžy- 
šiandie ir jos pinigų kaina praI miems japonams, kada popie- 
dėjo kristi. jžius priimdavo juos audijenci-

Vyriausybė paskelbė eilę'jai. Kun. Taguchi’s Amžiną-
dekretų, kuriais varžoma lais
va svetimų valifltų mainyba.

jį Miestą apleido, įgijęs filo
sofijos, šventosios teologijos

CHICAGO JE
PIRMOJE VIETOJE VAIKAI

Palaidų šunų globėjos krei
pės į miesto majorą Cerma- 
k’ą, kad jis naujai šunidei 
skirtų veterinorių. Ponios a- 
šarodamos pasakojo 
kad šunidėje daug šunų serga 
ir jiems reikalingas gydyto
jas.

Majoras atsakė, kad jo pa
reiga yra pirmiau rūpintis 
alkstančiais beturčių vaikais, 
šunes gi pagalbos gali palau
kti.

Visi tie finansiniai reikalai ir kanonų teisių daktaratus, 
turi būti atliekami per vals-Į , Atvykęs į Ameriką jis ar
tybės banką. Po lapkričio 15|gįau susipažino su šio krašto 
d. visi krašto gyventojai turi katalikų organizacijomis ir vi-
pristatyti šiam bankui visus 
svetimų valstybių pinigus.

sa katalikų veikimo tvarka. 
Grįžus į tėvynę, jam tas bus 
labai naudinga. Be savo gim- 

8-Ių PARTIJŲ KOMPANIJA tosios kalbos, jis gerai šneka
------------ angliškai, prancūziškai ir ita-

LONDONAS, spal. 18. — liškai.
Parlamento atstovų priešrin
kiminėj kampanijoj dalyvau
ja aštuonios politinės partijos.

Pastatyta 1,301 kandidatas.
Tarp jų yra 65 moterys. Rei
kia išrinkti 615 astovų. Rin
kimai įvyks spalių mėn. 27 d.

BEDARBIŲ RIAUŠĖS

SUIMTAS BOMBININKAS

KINŲ TARPUSAVIO KOVA

DAIRENAS, Mandžiūrija, 
spal. 17. — Iš Tsitsihar’o, į 
žiemių vakarus nuo Harbino, 
praneša, kad ten kinų srovės 
tarpusavyje kaunasi dėl to 
miesto užvaldymo. Kovia plin
ta išilgai rytinio kinų geležin
kelio.

NEDALYVAUS PARO
DOJE

VARŠAVA, spal. 17. —
Lenkų vyriausybė nusprendė 
nedalyvauti Cbicagos šimtme
čio pažangos parodoje 1933 m. 
To priežastis — ekonomiškas 
krizis.

LONDONAS, spal. 17. — 
Cardiff’e bedarbiai sukėlė di
deles riaušes, vadovaujant ko
munistams. Daugeliui apdau
žytos galvos.

ĮVEDA IŠSKYRĄ

MADRIDAS, spal. 17. — 
Steigiamasis Ispanijos susirin 
kimas 169 balsais prieš 153 
pripažino išskyros (divorsų) 
teisę. , ,

AMERIKOS POZICIJA T. S. 
TARYBOJE

WASHINGTON, spal. 17.- 
Vyriausybė paskelbė, kad J. 
Valatybių atstovo T. Sąjun- 
gos taryboje veikimas apribo
tas tik Kelloggo-Briando ne- 
kariavimo paktu. J kitus rei 
kalus jis nieku būdu nesikiš.

Lietuva neprivalo atidaryti 
geležinkeliųsu Lenkija

Smūgis Vilniaus grobikams 
ir Ambasadorių sprendimui

Lietuvos Pasiuntinybė Washingtone

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
SENUTĖS PALIKIMAS

Spalių mėn. 6 d. Kenihvo- 
rth’e j(arti Chicagos) mirė 
senmergė Mary Mahoney, 71 
m. amžiaus. Pasirodė, kad ve
lionė paliko- daugiau kaip 
500,000 dolerių vertės turtų, 
kuriuos išmintingai paskirstė. 
Apie 440,000 dolerių palikta 
ieRoms katalikų bažnyčioms, 
įvairioms įstaigoms ir labda
rių organizacijoms. Likusius 
gi paskirstė tarp giminiij ir 
kitų jai- pasitarnavusių žmo
nių.

LATVIAI APIE EKONO
MINĮ LIETUVOS STOVĮ

ja. Kiek jis buvo reikalingas 
ir gyventojų laukiamas maty
ti iš pirmųjų dienų keleivių 
judėjimo. Pavyzdžiui, per pi
rmas penkias dienas keltuvu 
pasinaudojo 22,990 gyventojų 
iš jų 5,900 moksleivių. Ima už 
kiekvieną pakėlimą į kalną ir 
už kiekvieną nuleidimą žemyn 
po 10 centų, o iš moksleivių 
— po 5 centus. Keltuvas vei
kia nuo 7 vai. ryto ligi 11 vai. 
vakaro be pertraukos.

LAIVAS PARDUOTAS

Ryga. Latvių dienraštis 
“Jaunakas Žinąs” pradėjo 
kampaniją už taupumą. Laik
raštis deda apžvalgas apie ki
tų valstybių taupumo priemo
nes. Kalbėdamas apie Lietu
vą, “Jaunakas Žinąs” nuro
do, kad jokie ypatingi žygiai 
d!a.r Lietuvai nereikalingi, jei 
tik dabartinė padėtis neparo
dys pablogėjimo tendencijos. 
Lietuva yra laiminga salelė 
visuotinės krizės jūroj. Būda
ma artima Vokietijos kaimy-

WASHINGT0N, spal. 17.- 
.Karo departamentas pagaliau 

nė ir glaudžiai surišta su ja j pardavė prezidentų laivą 
Praeito penktadienio rytą iš savo užsienių prekyboj, Lie-1 “Mayflower” už 16,105 dole- 

' tuva lengvai išlaikė Vokieti- rįus. Nupirko chicaįetis Co- 
jos ūkišką sukrėtimą. Taip pat
iki šiol ūkio srity nepastebi
ma ryškesnių sunkumų. Ta
čiau Lietuvos ekonomistai ri
mtai žiūri į ekonominius sun- j 
kumus ateity. Tą liudija šau
kiama Lietuvos ekonominė ko
nferencija.

SUGRĮŽO p. KONSULAS

Lietuvos sugrįžo Lietuvos kon 
sulas Chicagai p. Kalvaitis su 
žmona. Grįžo 20-th Century

e as,

Colony teatre, 3208 W. 59 tr!inkiniu La Salle gtotyje p
gat., sprogo bomba. Kažkoks 
P. Mooney, 30 m., apsvilo. 
Kai kas matė, kad jis turėjo 
b^mbą. Jis areštuotas. Po į- 
vykusio sprogimo teatre kilo 
pasiauba.

konsulą pasitiko p. P. Baltu
tis, Dr. Davidonig ir kiti.

■i i i • .T.i .n i X
PRIEŠ LAIVYNO MAŽI

NIMĄ

18 POLICMONŲ PATRAU
KTA TIESON

75 KALTINAMI

La Salle apskrityje “grand 
jurv” patraukė tieson 75 as
menis už nusižengimus prohi- 
bicijai. ,

YVASHINGTON, spal. 17.- 
18-a vietos poliemonų patrau
kta tieson už žiaurumą su a- 
reštuotais asmenimis.

VIENAS NUŠAUTAS, KI
TAS SUŽEISTAS

PROF. RADZVICKIO 
TESTAMENTAS

YVASHINGTON, spal. 17.- 
Kongreso atstovas Britten’as 

, (resp. iš III.) įspėja vyriausy
bę, kad ji nemažintų karo lai
vyno, nės laivynas gal bus rei- j Universiteto ausų, gerklės 
kalingas saugoti šio krašto' ir nosies ligų klinikos direk- 
.reikalus Tolimuose Rytuose, j torius, prof. Radzvickis, sun- 

Į kiai susirgęs, šiomis dienomis

IŠSKRIDO Į BRAZILIJĄ

FRIDRICHSHFENAS, Vo
kietija, spal. 18. — Vokiečių 
orlaivis “Graf Zeppelin” šie
met trečią kartą išskrido į 
Braziliją.

Einančius vakarą iš darbo 
du filipinus Montigo ir Elan- 
paro užpuolė piktadarių gau
ja. Montigo nušautas, Elanpa- 
ro gi sužeistas.

MOKYTOJAI IR MOKES
ČIAI

Cbicagos mokyklų mokyto
jai ir mokytojos susirinkime 
nutarė imtis pastangų, kad 
nekilnojamų turtų savininkai 
mokėtų mokesčius. Kitaip mo
kytojams ir mokytojoms pri
sieis alkti. Keletą mėnesių ne
gauna algų.

NENORI SENATORIAUS 
VIETOS
■.H— ... . I I f Į

YVASHINGTON, spal. 17.- 
Mirusiojo New Jersey valsty
bės senatoriaus Morrow’o 
žmonai buvo siūloma jos vy
ro vieta senate. Ji nesutiko.

IŠRINKTAS ORDENO
VADAS

" ________
ROMA, spal. 18. — Buvusia 

Šv. Kirilo kolegijos, Chicagoj, 
prezidentas, kun. H. Doswal- 
d’as, karmelitas, kapitulos su
sirinkime išrinktas vyriausiu 
karmelitų ordeno vadu (gene
rolu).

savo testamente užrašė 100,- 
000 litų studentų stipendijoms 
tuo būdu, kad nemažinant į- 
dėto kapitalo jos būtų išmo
kamos medicinos fakulteto stu 
dentams tik iš procentų, be to,
10,000 litų nebylių ir kurčiųjų Naujai įrengtas keltuvas iš 
mokyklai pastatyti, o kitą — Mickevičiaus gatvės į Žalia- 
savo šeimai. “R.” kalnį jau reguliariai kursuo-

PlNlCŲ VfeRtfe

šeštadienį Chicagų aplankė 
karo laivyno orlaivis “Afe
rom n

KAUNO KELTUVAS

IŠGELBĖJO KELEIVIUS

NOME, Alaska, spal. 17. — 
Už keleto šimtų mylių į žie
mius nuo čia ledų kalnai su
rėmė keleivinį laivą “Baytehi- 
mo.” Keleiviai iš laivo išgel
bėti lėktuvais.

Lietuvos 100 litų $10.00
Britanijds 1 sterl. sv. 3.89
Prancūzijos 100 fr. 3.94
Italijos 100 lyrų 5.17
Vokietijos 100 mrk. 23.00
Belgijos 100 belgų 14.00
Šveicarijos 100 fr. 19.67
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2 DRAUGAS

“D R A U G A S” VĘNIAUS SKAUSMAS.

I&eina kasdien, iiskyrus sekmadienius
RRENUMBKATOS KAINA: Metama — >6.00. Pu

sti Metų — $3.60, Trims Mėnesiams — >2.00, Vienam 
Mėnesiui — 76 c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me- 

"♦ų <— #4.00, Kopija .Ue.

Bendradarbiams ir korespondentams rastų negrė
sta*, jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunfilama tam 
tikslui palto tankių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 ral.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po .piet.

vyriausybei, kad Lietuvos kraštui būtų labai 
sveika, jeigu ji kovai su partijomis eikvoja
mų savo energijų sunaudotų kilnesniam tiks
lui. Ji turėtų susirūpinti gelbėti Lietuvos

(Spalių m. 9 d. skaitytas kap. P. Jurgėlos referatas)

“D R A U G A S”
LITHUAN'IAN DAILY FRffiND

Published Daily, Except Sunday.

■BUBSCRIPTIONS: One Year — >6.00. 81x Monttu 
— >3.60. Three Months — #2.00. On^ Month — 76c. 
■urope — One Year — >7i00. SK Months — >4.00. 
Gost - 4»c.

Advertising In “DRAUGAS" brings best resulta.

Advartiaing ratas on npplioatlon.
“DRAUGAS’’ 2334 S. 'Oakley Av., Chicagc

finansinio krizio aštrumo, šiemet ^susilaukė 1 aikšmingų dėsnį, per skaus- ga susisuko lizdų geležinė vo- 
(b džiausiu deficitų, kurie sudarė didelę spra- nras 1 la&nię. Jis savo kancio- kiečių divizija su rusų avan- 
gų jų biudžetuose. Dabar net neįstengia tų In*s *r Kalvarijos keliais ei- tiūrininkų gaujomis. Pradėjo 
s/ragų užlopyti. Čia pasireiškė tų kraštų vai- damas atpirko žmoni jų. ne blogiau už bolševikus plėš
ti tojų trumparegiškumas ir'neatsargumas. Iš Tas pasikartoju ir lietuvių kaimus ir rengėsi visų Lie- 
š tų valstybių bent Lietuva turėtų pasimokyti tautos gyvenime. Kadaise bū- pagrobti. Dalis nuvargu- 
ir iš anksto pasistengti išvengti deficito, ku- vusi laisva ‘ir galinga valsty- Lietuvos pulkų paskubom 
ris Lietuvos visuomenei būtų per sunki nuš- bė, Lietuva dėl tam tikrų su
t«. ' vo vidaus ligų prarado laisvę

Viena iš tokių priemonių, norint deficito diauge su Lenkija. Po to pia-

permetama čionai. Ties Radvi- 
liškiu įvyksta atkaklios kau
tynės, po kurių lietuviams 
tenka nepaprastai didelis ka
ro grobis ir tos bermontiuin- 

iš Že
maičių krašto.

Ir čia neapsieita be santar
vininkų įsikišimo. Kai benuori

Pirmadienis, Spalio 19, 1931
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DIEJMOS KLAUSIMAI
LIETUVOS GEROViS KELIAIS.

Laikraščių žiniomis, Latvijos finansų 
niinietęriįa parengė biudžeto projektų 1932- 
-1933 metams. Biudžetas subalansuotas 136 
milijonų latų sumai. Šių metu biudžetas sie
kia 177,8 milijonų latų.

Tokis didelis biudžeto sumažinimas pa
darytas dėl numatomo didelio šių metų biu
džeto deficito (t. y. valstybės išlaidos prašo
ka pajamas).

Tarp kitko, naujuoju latvių biudžetu nu
matyta 5% sumažinti valdininkų skaičių.

Šia proga norėtume pastebėti, kad ir Lie
tuvos vyriausybė turėtų tų pat padaryti. Bet 
šiuo atveju gal nereikėtų mažinti išlaidas, bū
tinai reikalingas ekonomiškam ir kultūriškam 
.Lietuvos valstybės plėtojimuisi. Mes many
tumėm, kad pačiai valstybei būty sveika 
■bent kiek sumažinti aukštesniųjų ir aukštųjų
valdininkų algas, kurios yra gana aukštos■
ir be to dar šiaipjau nuolat auga dėl vadina
mųjų trimečių ir kitokių priedų. Lietuvos 
Valdžios įstaigų' tarnautojai ir valdininkai už 
vienerių metų (12-os mėnesių) tarnybų gau
na trylikos mėnesių algų, t. y. be mėnesinės 
algos gauna dar Kalėdų ir Velykų švenčių 
priedų , (po pusę mėnesinės algos). Taigi, tie 
algų priedai sudaro nemažų sumų.

Dabartinė, ekonomiška depresija, ačiū 
Dievui, Lietuvų dar ne labai skaudžiai pa
lietė. Bet niekas iš mūsų negali žinoti, ko Lie
tuva gali kitais metais sulaukti. Išmintin- 
tingiausia politika — būti visam kam pasi
rengus.

Vien tiktai gera Lietuvai trokšdami, mes 
šiuo atveju norėtumėm priminti tautinrilkrf

J. Douillet.

MASKVA BE KAUKĖS.
Vertė A. Sušinskas ir J. Prunskis

(Tęsinys)

Pirmųjų grupę sudaro visi tie, ku
riuos sovietai reguliariškai persekioja, t. 
y. dvasininkai, parapijų nariai, ūkininkui, 
nesumokėję žemės mokesčių , arba areš
tuoti ūkininkų sukilimų metu; darbinin
kai, turėję vyriškos drųsos sustreikuoti, 
ypač buvę anksčiau socialdemokratai, į- 
tariamieji kontrrevoliucijonienai, arba 
tiek, kurie įtariami nelegališku būdu su
aižiau su svetimšaliais. Didelis tų kalina
mųjų procentas — užsieniečiai, areštuoti, 
kad 'būtų kuo pakeisti nusikaltusius ko
munistus, sugautus bedirbant savo pra
gaištingų darbų užsieny. Čia galima rasti 
įvairiausių tautų žmonių: lenkų, latvių, 
kinų, estų, norvegų...

Man matant, j kalėjimų atvarė kelis 
šimtus vengrų, daugiausia anksčiau buvu
sių karo belaisvių, areštuotų, kad galėtų 
būti įkaitai už Vengrijoj esantį komunis

išvengti, yra ši: iš anksto apkarpyti valsty- aidėjo sunkus vergų gyveni 
'bes biudžetų. Mažinant, biudžetų, aišku, ko n*&8’ baisioj^ baudžiava, lietu- ^auiog afiimiamo
mažiausiai reikėtų karpyti svarbiausios ir bū- viškos spaudos draudimas, ...
finos valstybės išlaidos. Valdžios įstaigų tai- lietuvybės naikinimas įvai- 
nuutojų ir valdininkų skaičius gal ir nereikė- riausiais persekiojimais, kalė 
tų mažinti. Bet jie turėtų išsižadėti savo tr z- .rifais *r net Sibiru, 
liktojo mėnesio algos, nors tam laikotarpiui,

.w„. ______
Keletas mėnesių atgal šis vaikinas Joltn P. I^ebrer, J r., 
iš Elmont, L. I., vienas aliejaus kompanijai Venezueloj (Pie
tų Amerikdj) pardavė karvelių. Parvežus juos Venezuelon, 
du karveliu ištruko ir pabėgo. Vienas jų žuvo, o kitas svei
kas parskrido natrio padarydamas 3,(XX) mylių kelionę. Tai 
nepaprastas atsitikimas.

Lalų gale užeina baisusis trilinkai lindo Lietuvon, 'nie
kui ekonomiškoji depresija slegia Europų ir pirmas pasaulinis karas, sukre kas jiems to nedraudė. Bet 
kartu Pabaltijo'kraštui grasina. O aukštos visų Europų. Šio karo vie- kai lietuviai susigriebė ir iš 
iriesiems ir aukštiesiems valdininkams be to sulas net 4 metus laikė Lie- pėrė, jiems kailį, tai tada san- 
dar reikėtų ir algutės nors kiek apkarpyti, tuvos kraštų savo sūkuryje, tarvininkai įsikišo ir neleido 
Jiems čia didelės skriaudos nebūtų. O pra- Po to visą lietuvių tauta to- per daug perti bermontinin- 
gy venimui ir net dažniems baliams taip pat kioje aplinkoje ryžosi atgauti kailis kailį. Žemaičių kraštas 
pinigų netrūktų. j senai prarastųjų laisvę. Tau buvo greit vėl išvaduotas.

... darban vieningai stojo ir Eu-' 1920 metų pirmam pusmety
Be to, drųsiai galima apkarpyti ir kitos ropos įr Amerikos Lietuva: buvo budriai saugomos atstu- 

valstybės išlaidos, kurios yra antraeilės ir . politi8ku darbU; kas aa. lytosios Lietuvos valstybės 
trečiaeilės svarbos. ■ komjg. kag lįežuviniu patrio- sienos aplink. Viduje buvo

Sunkiu Tėvynei momentu nesigailima ir lizinu, o kas ir savo gyvybę plečiamas ir tvarkomas sudė- 
didžiausių aukų. O nepirmaeilės reikšmės rizikuodamas. Atsirado neina- tinis valstybės aparatas... ant 
išlaidų valstybė gali lengvai išsižadėti bent žas būrys valstybininkų, di- griuvėsių. Užsieniuose diplo- 
sunkesniais laikais. plomatų, valstybės aparato matai ir amerikiečiai stengė-

organizatorių. Ypač Ameriko- si išrūpinti Lietuvos valsty- 
je netrūko duosnių aukotojų bes pripažinimų. Vilnių ir Vil- 
Lietuvos atstatymo reikalui, niaus kraštų tebelaikė lenksi. 
Deja, buvo nemaža ir tokių, kurie 1919 metų pavasarį bu- 
kurie tik savo liežuviais Lie- vo užbėgę lietuviams už aktų 
tuvos laisvės pančius kapojo, ir, matydami j Lietuvos Įsiga- 

Bet vis dėlto keliolika tūk?- Įėjimų, pasiskubino Vilnių pa- 
... .. ii- a. * tančių mūsų tautiečių savo grobti iš bolševikų. Ligi tol

, * . . , .... F ‘ * noru rvžosi Ir gvvvbe atiduo- tarp lietuvių ir lemoj nebuvo
ti už Nepriklausomybės atga- girikluotų susirėmimų. Ir san- 
vimų. Jie pirmi savo krūtines tykiai buvo kol kas neblogi, 
atstatė tautos priešams ir pa- Bet, štai, 1920 metų vasarų 
stojo jiems kelių į Lietuvos bolševikai pradeda pulti len- 
krašto vidurį. Po kelių mene- kus Vilniaus kryptimi. Lenkų 
šių jų eilės buvo padidintos armijos vadas Vilniuje pareis 

Taigi, seimo sušaukimas yra svarbiausias pašauktaisiais. kia lietuviams, kad lenkai

Šitaip darydama, dabartinė - tautininkų 
vyriausybė atlikti) labai naudingų darbų.

Bet dar didesnės svarbos darbų ji atliktų 
tuo atveju, jeigu ji, ilgiau nevilkindama, ryž
tųsi ko greičiau įvykdyti svarbiausių nors ir 
jos pačios surašytosios konstitucijos straipsni, 
t. y. ko greičiau paskelbtų Lietuvos seimo 

rų rinkinius. Krašto rinktųjų atstovų su- 
darytasai seimas, be abejojimo, sugebėtų pa
irusių valstybę galutinai sutvarkyti ir numa-
tvti tinkamus būdus kovai ne tik su ekono- • . / 
mišką depresija, bet ir su kitais įvairiais 
pavojais, kurie Lietuvos saugumui ir gero
vei gresia.

šių drenų Lietuvos gyvenimo reikalas. Tuo būdu susidarė ginkluo- trauksis ir lietuviai gali užim
toji tautos valios vykdytoja— ti Vilnių. Lietuvos kariuome-

PA8TABALAS, kariuomenė. 
Prieš ginklų

ginklu kovoti.

nė paskubom parengiama nau 
.galima tiktai jam žygiui. Kaip tik 1920 me 
Išsivadavimo tų liepos mėn. 12 dienų Mask-

Mūsų Šarkis, nugalėdamas milžinų italų. jęarag išsiplėtė; po Lietuvos voje tarp Lietuvos ir Sovietų 
tiek pasižymėjo, kad patys įžymiausi Ame- janjęUs jr miškus. 1919 metais Rusijos pasirašoma taikos su- 
įikos dienraščiai apie jį vedamuosius straip - per pusjnetį Lietuvos kraš- tartis, pagal kurių Vilnius pri 
nius rašo. Mums svarbu, kad spauda nepamirs f0 išvyti raudonieji -ir alkani pažintas Lietuvai. Liepos mėn. 
ta parašyti, 'kad Šarkis yra lietuvis. rusų pulkai. 1919 metų rude- 15 dienų mūsų kariuomenė į

žengia į Vilnių, bei jau rado 
čia bolševikų kariuomenę, ku
ri vos- keliomis valandomis 
anksčiau įžengė. Lietuviai bū
tų anksčiau įėję, jei liepos 
mėn. 14 dienų jų nebūtų su
laikę kautynės su lenkais ne
toli Lentvaravo (šiose kautynė 
se tarp kitko dalyvavo ir vie
nas amerikietis, šių eilučių 
autorius). Lenkai traukėsi iš 
Vilniaus krašto, o bolševikui: 
skubino paskui juos. Pagal j 
susitarimų, bolševikai išbuvo 1 
Vilniuje ligi rugpiučio 25 die
nos. Jie nusivijo lenkus visu j 
frontu net ligi Varšuvos. Jau] 
atrodė, kad lenkams gala.y 
atėjo. Bęt juos., kaip didelį' 
savo skolininką, prancūzai iš 
-gelbėjo: davė lenkams keletu 
šimtų savų karininkų, ginklų; 
lenkų kariuomenės vyriausio
jo štabo viršininku buvo pas

kirtas vienas gabus prancū
zų generolas.

Tokios reikšmingos pagal
bos dėka lenkų kariuomenė 
greit susitvarkė ir pradėjo iš 
savo pusės pulfi raudonųjų 
kariuomenę, kuri buvo jau net 
v aršu vos apylinkėse. \

Tuo laiku (1920 m. rugpiu
čio mėnesį) mūsų kaiuomenė 
buvo užėmusi Vilnių, visų Vil
niaus kraštų, Ežerų miestelį 

1 f į rytus nuo Gardino miesto), 
Lipskų, net Augustavu, Suval
kus. Jau beveik visas Lietu 
vos kraštas buvo mūsų ka
riuomenės atvaduotas. Tautiš
koji lietuvių kariuomenė, kaip

mūsų tautos valios vykdytoja 
ir jos garbės gynėja, b‘uvo pa
galiau įgyvendinusi lietuvių 
tautos troškimų, senų svajonę. 
Varinei rusų valdžiai ir len
kų ponams per ilgai vergavę 
lietuviai po kelių šimtmečiu 
susilaukė tų laikų, kad jau'ė- 
mė gyventi savoje nepriklau
somoje valstybėje, savos val
džios valdomi ir savų sūnų 
ginami. Ko daugiau ir berei
kėjo f Berods, liko tik Lietu 
vos kultūra kelti, žemės ūkis, 
pramonė,, prekyba, švietimas 
plėsti ir iš viso tik Lietuvos 
valstybės saugumas stiprinti.

Bet kur Tau, Tėvyne Lietu
va, tokios ramybės sulaukti, 
turint panosėj tokį kaimynų 
— Kaino tautų!

Savo kraštus atsivadavę, lie 
tuviai iš didelio džiaugsmo 
perkėlė savo sostinės įstaigas 
atgal j Vilnių, į Gedimino įkur 
tųjų Lietuvos -sosftnę. Bet — 
deja — visai neilgai teko Vil
nium ir visais kitais laimėji
mais pasidžiaugti.

Ka tik- patys galo negavę, 
lenkai, prancūzų karininkų 
vadovaujami, sukaupė visas 
:avo jėgas ir nubloškė rusus 
iš savo krašto. Rugpiučio 
mėnesio paskutinėmis dieno
mis jie pasiekė Lietuvos gy
nėjų sudarytųjų sienų ir pra
deda jų pulti. Karo veiksmai 
pamažu išsiplečia. Tik dabar 
prasideda karas su lenkais.

Eilė miestelių ėjo iš rankų 
(Tųsa ant 4-to pusi.)

tų Rakočį, kuriam ten iškėlė didelę bylų. 
Tarp svetimšalių buvo galima pastebėti 
kelių dešimčių komunistų grupę, kurie į 
“komuniirtų rojų” atvažiavo su įvairiau
siomis iliuzijomis. Juos areštavo dėl to 
kad jie atvėrė visų tiesų, kas iš tikrųjų da
rėsi Rusijoj ir kad išdrįso tai paskelbti 
viešai.

Kartu su tais čia yra tiek pasiun
tinybių, tiek ir sov. prekybos atstovybių 
užsienyje bendradarbių. Juos areštavo 
dėl to, kadangi jie per daug tiesos žino
jo ir tuo pasidarė pavojingi. Ten aš ma
čiau ir sov. prekybos atstovybės Rygoj 
tarnautojų Chenki-nų, atstovybės Ryme — 
tarnautojų Negalį ir t. t. Viename tikini 
Butirsko kalėjime jų buvo kelios dešim
tys. - ’ . . /

x\ntrųjų grupę sudarė areštuotieji po- 
lifbitiro įsakymu. Pagal savo profesijas 
jie yra iš visų visuomenės luomų. Šian
dien pirklių, direktorių eilė, o rytoj, žiū
rėk, jau darbininkų arba tų, kurie bet 
kuriuo^ kitu - būdu verčiasi — metalurgų, 
kooperatininkų, manufakturininkų ir t. t. 
Šių masinių areštų planai G. P. U. išdir
bami iš anksto. Tam G, P. U. susitaria 
ru politbiuru, kad Visi sov. Rusijos luo

mai žinotų ir kiekvienų valandų jaustų, 
kybant ant savo galvos geležinę polil- 
biuro ir jo vykdomojo organo G» P. I . 
rankų. Visi gyvehtojų luomai perijojdiš- 
kai ir sistematiškai viens po Rito terori
zuojami.

Sovietų Rusijoj išsiplatinęs priežodis: 
‘‘Kurs nebuvo areštuotas, nėra tikras so
vietų pilietis”. Iš tikrųjų, nedaug beliko 
Rusijoj gyventojų, kurie pagal bendroji 
G. P. U. planų dar nebūtu buvę areštuo
ti. Bet ir tie, kurie dar nebuvo areštuo- 
ti, tegu laukia arešto — ateis ir jų eilė, 
išmuš ir jų valanda.

Tarp areštuotųjų yra ir tokių, kurie 
tardytojo žinioje dažnai paliekami ištisus 

1 mėnesius ir net metus; pats trumpasis 
j laikas — 6 mėnesiai. Labai daug ir to

kių, kurie niekada nematė savo tardy- 
' tojo ir nežino savo kalinimo priežasties.
! Daugelis jų, nepaprastai tuo suerzinti ir 

įvarginti, griebiasi kraštutinės priemonės 
I — bado streiko. Tačiau administracija nė 
! kiek to nepaiso. Tiesa, apie tai pranešk 
j tardytojui, bet jis retai teatsako, o jei 
1 pati administracija į tai ir ateižvelgia, 

tai tik padidindama bausmes dar nenu-
1 minusiems badu.

Vienas gruzinas, sėdėjęs kartu su ma
nimi vienoje kameroje, badavo 23 dienas, 
kitas — sartas, kilęs iš Turkestano, bada
vo 19 dienų. Bet tuo jie tik tiek tepasie
kė, kad juos abu ištrėmė 10-čiai metų. 
Panašių faktų galima būtų surinkti siui
tai. Aš taip pat mačiau daug ir tokių ba
daujančiųjų, kurie grįždavo nuo tardyto
jo sumušti iki mėlynumo ir net sužeisti, 
kaip kokie šunyčiai.

Mušti lakiomis pas tardytojų papras
tas dalykas. Taip sumuštų yra pilnos ka
meros. Dažnai, išėję iš tardytojo kame
ros, areštuotieji tik su didelių vargu be
pasiekdavo savo guolio lentas, ant kurių 
tuojau išsitiesdavo, kad nors truputį .pa
silsėtų ir įgautų jėgų naujam tardymui. 
Sov. kalėjimuose retai kada nors tardy
mas praeina be mušimo lazdomis. O to
sios kameros su savo purvu, su tuo ne
permaldaujamu užimu, su tais nelaimin
gais uždarytaisiais^ išsitiesusiais ant len
tų ir sunkiai alsuojančiais po tardymo 
— sudaro baisų, slegiantį įspūdį.

Bet dar baisesnis vaizdas būna to
mis dienomis, kada G. P. U. skelbia savo 
sprendimus. Jie skelbiami vėlai vakare — 
oi, tai baisūs ir šiurpulingi vakarai... kad

visa tai aiškiau suprastume, reikia žinoti, 
kaip (J. P. U. teisių savo belaisvius.

Po tardytojo ištardymo ir suformu
lavimo kaltinimo, kaltinamasis dar pra
leidžia kelis mėnesius kalėjime, belaukda
mas galutinio sprendimo. Savo teisme 
niekada jam neleidžiama dalyvauti — 
jis teisiamas administratyviu budu G. P. 
U. kolegijos posėdy.

Tardytojas prie bylos prideda spren
dimo projektų, kurs faktiškai tampa i" 
teismo sprendimu.' Oficiališkai tas spren
dimas turi būti patvirtintas speciališkos 
,G. P. U. tarybos, bet tai tik grynas for
malumas. Iš tikrųjų, viskas vyksta daug 
paprasčiau, o šios procedūros greitumą^ 
tiesiog anegdotiškas. 1925 m. gruodžio 
mėn. 11 d. mario ir mano sūnaus byloj man 
teismo įteikto sprendimo numeris buvo, 
125; vadinas, dar prieš manųjį sprendimų 
to posėdžio metu buvo padaryta 124 ki
ti sprendimai, o juk kiekviena byla, be 
te, lietė daug ir kitų asmenų. Aš mačiau 
sprendimus neti su 350 nr., vadinas, tiek 
vienos serijos bylų buvo išspręsta tik vie
nos teismo sesijos metu.

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof Kampininkas -

NAUJAS INTERNACIJONA- 
LAS.

Naujas premijuotas lietuviškų 
tavorščių komisarų himnas.

Mudu du broliukai — 
Bumba ir Perseikas,*)
Kai susėdam prie stalelio—! 
Sakome: buk sveikas.

Muųis nerūpi darbas,
Anei rūpestėliai;
Mums tik rūpi tavorštėlių 
Brangūs dolerėliai.
Bįalšavikų “rojų”
Visiems mulkiams žadam,
O už tai jų' dolerukus 
Sau kišenėn dedam.

Mūs karvutė ščyra,
Jįji tampant tarp durnelių 
Mums doleriai bira
Jin kas nor’ vergijoj, 
Kutargoj pražūti,
Tegul skuba, net uždusęs, 
Rasiejun pakliūti.

Nes tik durniai tiki,
Kad Rasiejuj gera;
Mums ir čionai dolerukai 
Gana gerai dera.
Dėdės Šamo žemėj 
Mudu turim rojų; ♦
Čia nebi jom čekos rankų, 
Nerūpi rytojus.

Cigarai dantyse,
Pilvai pilni, sotūs,
Mudu—Bumba ir Perseikas 
Esame bagoti.

Mielas Dėde Šame,
Mus čionai laikyki, 
Susimildam’s į Rasiejų 
Mudviejų nevyki.
Mudu du broliukai,
Abu kavalieriai;
Mudu čionai balšavizmo 
Geriausi biznieriai.

Taupumas Ir Mūsų Spulkos
■■ .....--Šį Skyrių Veda JONAS EVALDAS-

SPULKŲ • INSTITUTAS.

Šių dienų gyvenimas yra 
bandymo laikai mums patiems 
ir įvairioms įstaigoms. Biznio 
bendrovės, kaip ir skolinamo
sios ir statybos spulkos, tai
kosi kritiškiau atsižvelgti į 
kiekvienų darbų ir į kiekvie
nų darbininkų. Ir paskui susi
laukia gražių ar žalingi} pa
sekmių. Norint iš gražių pa
sekmių turėti -pelno, reikia 
tuo tikslu pasimokyti.

Tad skolinamųjį} ir statybos 
spulki} institutas stengiasi 
parengti patyrusių mokytų vy
ri} įvairioms įstaigoms, ku
rios, jų vedamos, darytų pa
žangų ir suteiktų gražįų ir 
naudingų vaisių kaip darbda
viui, taip ir darbininkui. .

Dvejopu būdu įgyjama mok
slo apie taupomųsias bei sko- 
linamųsias spulkas. Pirmasis 
būdas tai — gyvenimo patyri
mas; kitas — mokymųsis, t. 
y. savo ar kitų patyrimo pa
naudojimas kokiam nors tiks-

mečio spulkų gyvavimo Jung- nesutepti skalbinių, moglių skilimų, yra įrengtas dideli*
Įtinėse Valstybėse jubiliejinis 
seimas, įvykęs Filadelfijoj, 
Pa. Iš jo patyrėme, kad pagrin 

(Tęsinys 5 pusi.) -

SKALBYKLA PAŠALINA 
SKALBIMO VARGUS

Apsilankymas Home Crystal 
skalbykloje parodo naujus, 

moksliškus skalbimo 
budus

Moderninės

npdengos mainomos 
savaiti laiko.

Atskiros mašinos 
nosines ir kojines.

Krakmoio katilas 
i baigimo skyriuje. Čia lininiai 
Iii kiti skalbiniai, kurie reil a- 
ilingi krakruolijimo, pamerkia
mi į kraku-iių ir paskui pro
sam mi ramu mis. Kad Dprosin 

j t: vyrų marškinius, yra re.’ka 
I.ngas darbas penkių mot rų.

• Viena moteris sukrakmoiija, 
antroji išjui sija rankoves ir 

kalbyklos, kur kalnierių, trin ioji prosija kru-

kas dvi jpalurkiamasis kambarys su 
|patogiais rakandais ir rndio. 

išnrosijailš kostumierių, kurie patys at- 
Įveža pundus į skalbyklų, tuos 

randasi pundus iš automobilio priima 
uniformuoti patarnautojai, k n
rie paskui perduoda kitiem 
patarnautojams viduje, kur’m 
jau nuneša į sortavimo skyrių 
Nuo čia suteikiamas tas pab 
patarnavimas, kų ir visiem 
kitiems skelbimams.

viskas skalbiama, nuo darbo tinę, ketvirtoji — likusią 
drabužių iki ploniausių fii;nn-j|; marškinių? penktoji viską 
kų, moksliškais, budais, dau- 'gražiai išlygina ir užbaigia.

da-

į gelį moterų paliuosavo
J skalbimo vargi}. jris įsiuva guzikus

Senųjų virinimo katilų ir praplėštas ' ietąs.
trinimo lentų užvadavo pajėga Į Firankos pirmiausia luini 
varomos mašinos Home Crys- išmieruojamot: ir po išskalbi

nuo Yra ir buvimo skyrius, ku-j 
ir užlopo

Home Crystal skalbykla S 
Sidėje buvo įsteigta 12 metų 
atgal dabartinio jos savinink. . 
Sam Primack. Penki mi tai a t 

,gal tapo pastatytas gražus m: 
nias AVestern gatvėje, į kurių 
ši skalbyklą ir tapo perkelta.

h

r

r

Visi čia tavorščiai 
Yr’ msų naguose,
Nuolat juos bemulkindami 
Melžiam išsijuosę. -«• 

Trockio balšavizmas

*) Vardus gali pasirinkti 
kas kokius tik nori. Kopyrait 
nėra. Prof. Kamp.

Federalinė “grand jury” 
pareikalavo patraukti tieson 
metodistų vyskupų J. Canno- 
n’ų, senesnįjį, ir jo politiškų 
sekretorę A. L. Burroughs.

Šis vyskupas 1928 m. atkak
liai kovojo prieš Al Smith’o 
kandidatūrų ir nusižengė fe- 
deraliniam įstatymui apie pa
pirkimus (kyšius).

kaip dalykai vedami, tvarko
mi ir dėl ko bei kokiam tiks
lui. Abu metodai reikalingi, 
norint kų nors laimėti. Nė vie
nas negali tikėtis iškilti į vir
šūnes, jei įgijo tik mechaniz
mo mokslų, o nesupranta arba 
nežino dėl ko bei kokiam tiks
lui.

Rytojaus reikalavimai.
Per daug stengtasi ir daug 

laiko išeikvota metodui kaip 
patirti. Svarbus reikalai ver

tai skalbykloje, 4210 S. AVes
tern Avė., kur 125 pundai skal 
binių yra išskalbiami į pus
antros valandos laiko.

Priimti užpakalinėj skal
byklos daly dėvėti skalbiniai, 
pirmiausia būna susortuojami 
sulig rūšimis: balti, spalvuoti, 
šilkiniai ir vilnoniai, ir sude
dami į tinklo maišus.

Šiuos tinklo maišus sudeda 
į mašinas, kur jie per visų va
landų būna sukami muilo pu
tose. Kaip juos išskalbia, skal-, iškalbtas 
binius dar perplauna čystame P 
vandenyje. Po to sudeda į tris 
grižėjus, kurie išspaudžia van
denį ir palieka skalbinius veik

mo ištempiamos sulig tos mie 
ros. Jos išdžiovinanr, įstu
miant į karšto oro kambarėlį. 
Reikia penkių minučių, kad iš 
džiovinti tris firąnkas.

Lankstymas yra paskutinis 
proceso darbas. Kada tai at
liekama, kiekvienos šeimynos 
skalbiniai sudedami ant atski
ru porcelinuotais viršais: stalų. 
č>a juos peržiūri, kad nebūtų 
įsimaišę svetimų skalbinių ir 
ar gerai kiekvienas dalykėlis

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 8727

2151 W, 22 St. 6 iki 9 vak
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 tkl 9 ryto Tel. Reppb. 9 s no

“ A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton H« 
Rocan 1602 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietį)

lui. Prityrimo keliu susipažį- į čia žiūrėti ne tik į šiandien, sa^us. 
sta su spulkų mechanizmu.'betgi ---- -*“:x—1~“ ''mechanizmu.'betgi rūpinamasi atsižvelgti 
Žmogus mokosi, kaip viskas ir į rytojų. Valdininkas, žino- 
daroma bei vedama. Besimoky j damas, kaip šiandien dalykai 
damas jis sužino dėl ko, t. y. eina, o nesuprasdamas “dėl 
tų priežastį, dėl kurios vei- ko” rytojaus problemų, gali
kiama, arba dirbama.

Statybos ir skolinamųjų
spulkų tvarkytojai parengia- gurnui.

būti net kenksmingas ateities 
biznio išsiplėtimui ir sekmfn-

skalbiniai sude
dami į džiovintojus, operuoja
mus karštu oru. DžioviiiTojai į 
pusę valanlos išdžiovina 25 
svaių pundą.

“Rougli f'at work” nedžio
vinamų, bet išpurtom i ir ke

♦ Pagalios, pundai suvinioja- 
mi į storų popierų ir atiduo
dami baltiems trokams prista
tyti į namus. Po viniojimo po-
piera padedama stora popiera, 4146 Archer Ave- Tel- Lafayette m? 
kad nei si veržtų virvė ir nepa-

Vakarais: Utarn., Ketv., Ir Subato- 
— < Iki 9 vai.

liktų žymės ant skalbinių
“Cash and carry” sistema
“Cash and carry” pristaty

mo sistema yra viena iš Home 
Crystal skalbyklos ypatybių.

lioms minutėms pakabinami) [Tai reiškia, kad pats davėjas 
ant žardų Vėliaus juos periei- atveža ir atsiima savo skalbi-
fišiama per elekfrikinius mog- 
Ims, kurie tuos skalbinius iš-

nius ir u£ tų gauna tam tikrų 
nuolaidų. Del tų, kurie turi

įmi mokykloje, kur mokoma, i Nesenai minėtas vieno širnt-,]-o£įo-ja jęurĮ nesuraukšlėti ii'valandėlę laiko palaukti savo

Namų Tel. Hyde Perk 1198

A. A. 0 LIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0332

Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vėl. vak 
3241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0662 

Valandos — 7 iki 9 vaka’f 
Utarn.. Ketv. Ir gubatos vakare

JŪSŲ SKALBIMUI SKIRTAS DOLERIS DAUGIAU PERKA HOME CRYSTAL SKALBYKLOJE

Ši fotografija parodo vieną iš musų tūkstančių kostumerių pasinaudojan- 
čių šiuo pinigus taupinančiu “cash and carry” patarnavimu.

®‘ I1"’ lt„

&
s®

1

L

©K

*

o.

20%
REKOMENDUOJA 

O/Sutaupimus ant Atvežamu it*
O Atsiimamu Skalbimui Pundų

Musų “Cash and Carry” Patarnavimas Kasdieną 
Darosi vis Populiariškesnis.

Kadangi esame patogioj vietoj ... moderniškiausia skalbykla kiekvienu 
žvilgsniu ... mandagus darbininkai ir uniformuoti patarnautojai prie du
rų jums pagelbėti... jums bus smagu patroniziioti šią pavyzdingą skal

byklą ir sutaupinti 20 nuošimčių.

4204-22
South

Westem
Ave.

OUALITY.

Del tų, kurie nori patarnavimo 
namuose, mes užlaikome didelę 
gurguolę užtikimų baltų trokų 
ir mandagių vežikų. Mes spe- 
cializuoįamės kiekviena forma 
skalbyklos patarnavimo.

SERVICE!

HOMECRYSTAl

LAUNDR1ES
“The Pride o f the Housewife”

Visi
Telefonai
Lafayette

9700

? -o" ■ .3. ,-..<5. ,
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Tautiečiai! vieningai laiky- Šiomis dienomis ndnisterių*

limfa tokio nusistatymo! Vi-; kabinetas leido žemės ūkio
Ua.’ ė: 12 pėstininkų pulkų, po-1 Lietuvos kariuomenės lep
ra atsargos batalijonų, vienas šys yra 1-is pėstininkų didlio-

------- :----  kavalerijos (gusarų) pulkas, jo Lietuvos kunigaikščio Gedi- sitm-s svetimtaučiams, savo pa Į ministerijai žemės ūkio ir ve-i
(Tęsinys iš 2 pusi.) 4 artilerijos pulkai, keletas mino pulkas, iš kurio išaugo ariamiems, giminėms, o ypač terinarijos departamentų 1931'

rankas. Išsiplėtė atkaklus ka ^ų^uvų (aeroplanų) < eskadri- Lietuvos kariuomenė. Šito pui- savo vaikams aiškinkime len nietų ji epu,prast uju išlaidų sų
iių ir technikos kariuomenės ko vėliavoje yra Aušros Var- kų niekšybę, jų padarytųjų matog 8 paragrafo kreditų
daiys. Du pasienio pulkai sau- tų Švč. Mergelės paveikslas. Lietuvai skriaudų. Bet labiau- !^()()()() Įt
gojo Latvijos ir Vokietijos šie- Tai yra simboliška. dai savyje ir sava vaikams !
nų. Ulonų ir Geležinio Vilko Vilniuje buvo susirinkęs Vii įkvėpkime ir stiprinkime \ 1 
j ull ai (du) tada buvo tik or- niaus seimas 1905* metais. skausmų! Tik nėlci-ki-
gumšuojanti. Taip put buvo Vilniuje 'susidarė laikui to urtaų vieuotinio;
organizuojama ir šaulių sų- Taryba,'kuri ten pat 1918 m.. • . 1 n - skausmo užgydyti!junga. ’ asano m. 16 dienų paskelbė

Cm kiekvienam aišku, kad aktų apie Lietuvos valstybės Visur, visada, o ypač. šian- 
voivios jėgos buvo per maža atstatymų. ,

buvo manoma, kad jis zu- tokiom ilgam frontui. Ž;norna, Vilniuje susidarė laikinoji 
o. Bet kur mu! Prasimušė , jūetuvoje vyrų netrūko, ir Lietuvos vyriausybė.
o (enkų kariuomenę ir lai-! vyriausybė galėjo lengvai su- Vilniuje pradėta kurti Lie- 
ingas grįžt/ toliau prieš 1 n- mobilizuoti dar kelias dešini- tuvos kariuomenė, 
as veikti. Majoras Vitkaus-tūkstančių vyrų. Bet to- Vilniuje pradėjo plakti at- 
as su savo pėstininkų bara- |-įaį didelei kariuomenei būtų pijusios Lietuvos pulsas, 
jonu taip pat buvo apsnp- ia|,a; trūkę karininkų, gal ir Tik su Vilnium I.įetuva 
;s ties Gardinu ir prasimu- (j to viso ir, taipjau ne gali gyvuoti, stiprėti ir suteik
r pas savuosius. A arenos ge per daugiausia buvo. . ti laimingų gyvenimų lietuvių 
žinkelio stoty žuvo šarvuotas 'L'aigi, lai nedidelei l.ictu- tautai ir visam Lietuvos kraš- 
aukinys Gediminas . Su- vos kariuomenei, bekaiiaujant tui.
rantania, kariaujant be aukų bolševikų ir bermontininkų Vilnius buvo ir bus Lietu- 
apsieinama. frontuose, 1919 ir 1920 metais vos kultūros, lietuvybės ir ti-
Iiugsėjo 15 dienų prasidėjo teko savo kojomis net po J<e- kybos židinys.

erybos su lenkais Kalvarijo- lis kartus išmatuoti Lietuvos Lietuvis, didysis Lietuvos 
•, kurios rugsėjo 18 dienų nu- žemelė skersai ir išilgai. 'Tai kunigaikštis Gediminas įkūrė 
ūko. 22 dienų didelės lenkų, teko daryti ne tuščiom, l ot sostinę Vilnių Lietuvai, ne 
gos pradėjo pulti, pralaužė su r.eleng-va kovotojų našta ir svetimiems atėjūnams, 
ūsų frontų ties Gibais (Su- kartu dalyvauti ligoje eilėje Pats Vilniaus vardas yra 
ųlkijoje), užėjo mūsiškiams kautynių su įvairiais Lietuvos lietuviškas.

užpakalio ir paėmė neleis- priešais. ' Staiga Vilnių praradusi,
in daug pėstininkų ir arti- Negana to, tolimi žygiai net lietuvių tauta dar labiau ėmė 
rijos. —- už Gardino ir Suvalkų ir po jį branginti; pamilo jį visu
Rugsėjo 30 dienų karo veik- to nuolatinės kautynės su len- protu, visa širdimi. ( 

nai Suvalkijoje buvo sustab- kais visai nuvargino Lietuvos Lietuvos jaunuomenė nuo 
yti, ir Suvalkuose prasidėjo gynėjus, kurie taip pąt juk yra pat mažumės jaučia Vilniaus 
erybos su lenkais. Per tų lai- žmonės. Čia dar prisideda di- laikino praradimo skausmų, 
ų lenkai puolė ties Varėna deii nuostoliai Suvalkų kraš- Tų skausmų dar stipriau jan- 

1 Lydos apskrity. Ties Varė- te. ' čia Lietuvos kariuomenė, šau-
a žuvo vienas mūsų lakūnas. Bet, nežiūrint to visa, ka lių sąjunga, šimtai tūkstančių 
Spalių mėn. 7 dienų pasira- riucmenės pasiryžimas ginti vyrų, perėjusių per karinome- 

vta su lenkais Suvalkų’ su- jau iškovotųjų Lietuvos laisvę nes eiles, o kartu ir visa ketu 
artis, pagal kurių lenkai pa- nė kiek nemažėjo. Kariuonie- rių milijonų tauta. O jeigu 
ižada lietuvių nebepulti. Bet nės vadovybė naktimis nemie- toks didelis skaičius žmonių 
au spalių mėn. 8 dienų lenkai gojo ir galvojo dėl plano Lie- jaučia tų didelį Vilniaus skaus 
ulaužo tų sutartį, kurių pasi- tavai gelbėti. Visoje tautoje mų, niekšų padarytųjų Lietu- 
ašė garbingų liudytojų — kilo didžiausias pasibiaurėji- vai skriaudų ir niekur, net 
Santarvės pulkininkų akivaiz mas Suvalkų sutarties iaužy- Tautų Sąjungoje, nesulaukia 
loję: tų dienų didelėmis jėgo- tojais ir jų niekšybe. Visas teisingo sprendimo Vilniaus 
uis pralaužė frontų Lydos ap- kraštas žiūri į savo kariuonie- klausimu, — tai ši tauta, >a- 
krity, smarkiai puolė ir jau. nę ir laukia naujų jos žygių, laukus tinkamo momento, mo
daliu mėn. 9 dienų 11 valan- Kariuomenės vadovybė pas- kės pati tų skriaudų atJ.taisy- 

.ių užėmė Vilnių. kubomis pergrupuoja nuken- ti. Lietuva niekados neišsiža-
Smurtininko Želigovskčo tėjusius (žymiai sumažėju- dės savojo Vilniaus! 

pulkai savo puolimų išnaudojo sius} pulkus ir rengia cniū-
ir veržėsi toliau. gius lenkams. Tie smūgiai,
• Kažin, kur tada buio Su- palyginti, mažomis jėgomis, 

valkų sutarties liudytojų at- bet su karžygių dvasia tenka 
jtovaujamos valstybės, kai lenkams ties Giedraičiais ir 
lenkai taip begėdiškai panie- Širvintomi&. Pats generolas Že 
kino vakar kų tik pasirašytų- ligovskis su savo automobi-' 
jų tarptautinę sutartį ir judu- lium kų tik nepateko nelais- 
'iška lenkų gudrybė iš pasalų vėn ties Širvintomis! .Jeigu jis 
puolė savo kaimynų? nebijojo taip arti fronto važi-

Bet Lietuva neturėjo galiu- nėti, tai tas rodo, kad lenkai! 
gųjų užtarftojų, tik Visatos visai neabejojo Lietuvai galų 
Valdovas matė lietuvių tau- padaryti — visų Lietuvos kraš 
tos teisėtus darbus ir teisin- tų pagrobti.
gumų. Apie tų lenkų smurtą Bet, štai, narsiai puolančių 
šiandien žino jau ir platusis t.i duvos kariuomenę čia pat 
pasaulis. sulaiko galingoji Tautu Sų.jun

Tad, brangūs tautiečiai! Ge- ga! Sulaiko jų visai jau netoli 
lai supraskite, kokiose sa'ygo- Vilniaus!
se buvo Lietuva ir jos ka- Tas pat, kaip ir bermonti-' 
įiuomenė tų laikotarpi, kada ninku fronte, 
želigovskininkai, nelyginant .lūs, Lietuvą mylintieji tau-1 
gyvatės, iš pasalų jšliaužA j tiečiai, be abejojimo, siunčią- 
Lietuvos širdį — į Vilnių. te prakeikimų tokiam lil?Tmiii.

Gana daug ligi šiol kulbėda- j B< 1 jums sunku atjausti’ii su
mas apie fronto stovį, aš tik,prasti tai, kų Lietuvos ka-

VILNIAUS SKAUSMAS.

kuriame dalyvavo visa 
itų karo žygių nukamueto- 

i Lietuvos kariuomenė. Atka
kai darbavosi ir pėstininkai, 
: artilerija, ir gusarų pu) 
•is, ir aviacija. Antras gusa- 
i eskadronas, sulenkėjusio 
i eta vos bajoro majoro C oš 
uto vadovaujamas, ties Au- 
is.avu buvo lenkų apsuptas,

sumoje, sunaudoti1 
■nukentėjusiems nuo nelaimiu-iI
;gų atsitikimų ūkininkams šei-
! pti.

dien visi vieningai susukime: 
Ei, pasauli ir Lenkija! Mes

be Vilniaus nenurimsim!

Pairusiems Muskulams
Niekas nesuteikia tokio greito 

palengvinimo kaip

PAIN-EXPELLER

noriu pabrėžti vienų svarbių iiuoinenė jautė 192b m. bipkri
aplinkybę —- mūsų kariuonie 
nės nusikamavimų, nuovargį.

;čio 21 dienų, kad.i ji buvo 
(staiga snlaikyta prie pat Vil-

Paprastai per karų pavargę S niaus slenksčio! 
pulkai atitraukiami Paraitei { Sunkus ir ilgas lietuvių tau- 
kitui į užpakalį pasilsėti. Lie-j los Golgotos kelias. Bei tau- 
tuvos kariuomenė nuo pat pra J ta su pasiryžimu ėjo. eiūa ir 
džios nežinojo poilsio nei pa-b is tuo erškėčių keliu, savo
mainos. 1920 metų vasarų gin

kluotąsias Lietuvos j?gas su

aukomis
laisvę.

išsipirkdama sau

1800-1802 W. 47th Street 

Spešelas šiai savaitei
Gryno šilko moterų šiton šilko pančiakos, regulerė 

kaina $1.25, geriausios rųšies, šiam išpardavimui 79
Vyrų stori, drūti union siutai, balti, gerai pritaikinti 

visokio saizo, iki 46, regulerė vertė $1.25 tik* šiam iš
pardavimui po ......... ■ •. 79c

Pagražina išvaizdą. Patenkinimas garantuotas
PLIKOS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 

AKIS, PAŠALINS JŲ NUOVARGI IR STEBĖTINAI 
PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

756 W. 35 Street — Telefonas Yapds 1829

ČIA NĖRA PERVIRŠIO — NE VISIEMS UŽTEKS

Įvairiose pramonėse ir išdirbystėse yra didelis perviršis. Išdirbiniams nėra rinkos. 

Ūkių produktams Tinka ir gi persiaura. Šiemet tik Kalifornijos vynuogių nėra perdaug. 

Kas {Misivėlys nusipirkti, tas gali visai negiud. čir. malone ŪhioagoB Produce mar- 

ketų, kur “jobberiai” suvažiAvo įmihIu ruaiuoiiujos vynuogių.

16228

16227

16226

16223

16222

16221

162H8

162110

Antanėlis

Antanėlis

II

NAUJOS RAOIŪS
Pas Budriką
Vėliausio išdirbimo Zenith, R. C. A. Vi- 

ctor, Philęo, Sparton, Atwater Kent ir Ge
neral Motors, gražiuose kabinetuose su elek- 

trikiniais laikrodžiais, kainos dabar pigios. 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS. PILNA GARANTIJA.

Radio ir V ietrola kombinacijos 
nuo $99-00 iki $350-00

Kitos Radio kainos
nuo $29-00 iki $1 50-00

APŠILDYMUI PEČIAI ALCAZAR
Simmons Lovos ir matrasai, Parlor Se

tai, kainos nuo $39 už 3 šmotus ir aukščiau
General Motors ledo šaldytuvai FRIGI- 

DAIRE.
Elektrikinės skalbimui mašinos vertės $100.00, 

dabar po $4.9.00
šiame išpardavime. 
Thor skalbimui maši

nos sykiu su prosijimui 
mašina vertės $166.00, 
dabar už $15 8-«° 
Tlk $5.00 »ere«da 

įmokėti.

COLUMBIA REKORDAI KAINA 75c VIENAS
Elzbietos Polka
Našlaičių Valcas — Worcesterlo Lietuviška orkestrą 
Jurgto Polka
Ūkininkų Polka — Pensyivanijos Anglekaslai 
Garnys Atplezde.no — Stasys Pauras 
Sunku Gyvent Našlaitėliams —— S. Pauras ir J.
Pasisėjau Žalią Rūtą 
Dyvai — Jonas Butėnas 
Artojaus Dainų —» S. Pauras ir J.
Svajonių Naktys — Stasys Pauras '
Aš V* Jurų
Kazokėliai — A. Vanagaitis ir J.
Patarimai Ūkininkams, Monologas 
Aitvlrų Polka — V. Dineika 
Seni Duok Tabokos
EivA. Boba Pupų Kult — J. Butėnas

VICTOR REKORDAI KAINA 75c VIENAS
14042 Užmiršai Tėvų Kapus

Laivine — Jonas Butėnas
14031 Suirusio Gyvenimo’— Valcas

Gero Ūpo Šokis — Kauno KupeRju

OKEH-ODEON REKORDAI KAINA PO 45c VIENAS
žaliojoj Girelėj — J. Hursevlčlus
Senelis Ganė Aveles, Valcas — SarpeŪlaus orkestrą 
Kratė 'Polka
Džiaugsmo Valandos — Sarpallaus orkestrą 
Ar Žinai Kaip Gerai, Pulku
Mano Tėvelis, Valcas — Petro Surpuliuus orkestrą 
Obuolys
Aniątninkų Daina — Petras Petraitis,,
Ant Marių Krantelio
Prirodino Seni žmonės — Jonus Butėnas 
Gieda Gaideliui — J. Olšauskas tr E. Rakauskienė 
Gražus Bernelis — Elena Rakauskienė 
Urėdas Maiše — A. Vanagaitis
Godelės — K. Kraučunas _
Ukvel —-

Senas Bernus *- A. Vanagaitis tr J. Olšauskus

Rekordu** Siunčiam per pačią Kitur

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 $o. St.

TEL. BOULEVARD 4705-8167
Lietuvių Radio Programai kas nedėldie- 

nį iš galingos WCFL radio stoties 970 kyl. 
Pradžia nuo 1 vai. iki 2 vai. popiet.

Olšauskas

26108

26107

26106

26099

26092 '

26081

26080

26072

Atplezde.no
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SPULKŲ INSTITUTAS ! rytojaus problemų, palieka- ŠOKIŲ KOMISUOS PIRMI

(Tęsinys nuo 3-čio pusi.)
diniai biznio principai yra 
sveiki ir tvirtai pagrįsti. Tai 
nurodo ir pats patyrimas. Ta
čiau jei taupomosios ir sko
linamosios spulkos nori tvirtai 
išsilaikyti, kaip lig šiol, ir jei
gu jos nori imtis aukštesnių 
siekimų Jtai gali padaryti at
eity); dėl to jos pačios turi 
daryti pažangų. Tad spulkose 
reikia turėti valdininkų, su
prantančių ne tik šios dienos 
reikalus, bet ir nusimanan 
čius, kaip taikytis rytojui 
kaip sėkmingai ir pelningai 
spręsti ateities problema^. At
eitis duos naujų progų, kurios 
statys naujus reikalavimus 
statybos darbininkams ir sko
linimo tvarkytojams. Pažanga 
(progresas) tai reikalavimų 
aflnaina, atmaina ne principe.

mas užuomarša nuošaliai. Del 
to ikmerikos taupomųjų, sta
tybos ir skolinamųjų spulkų 
institutas užima tokių reikš
mingų vietų statybos ir sko
linimo spulkų biznyje. Tas ins- 
tutas pasižymi savo metodais: 
kaip ir dėl ko. Iš “kaip” jis 
išveda “dėl ko” bei kokiam 
tikslui. Todėl spulkų tvarky
tojai žiūri į institutų ir rei
kalauja iš jo vyrų, kurie sėk
mingai vestų spulkų reikalus. 
Jie gerai supranta, kad da- 
ranta, kad, darant pažangų 
spulkose, reikia pastatyti to
kie vyrai, kurie gerai nusr-

NINKĖ

P ,nia Frances V. Prihodski
Ji yra uoli veikėja Moterų

K mūsų moterų veikimo.

Lietuvių Moterų K Ii ubas 
spalio 1 d. buvo suruošus pie
tus, Darium viešbuty. Vėliau 
buvo susirinkimas, kurį atida
rė pirm. O. Uvickienė, o nu
tarimus perskaitė P. Siurbie-'____
nė.

Kita mėnesį banketų mano- Tei. canui 6764 
ma rengti gražiausiam Detroi-1 
to viešbuty, būtent Book Ca- 
ddelac. Apie tai vėliau bus 
pranešta. , / 1

Komisijoj darbuojasi šios! 
narės: Logota, Kudirkienė,

mano apie spulkų biznio rei- Kryžiaus Ugonies Rėmėjų Carrier’ienė ir Satlerienė. bo
kalų vedinių, yra tas srities Dr-joj. Ateinantį trečiadieni vanas (kortų lošimo) laimėjo

žino laimėjimų spalių 21 d. Trianon Ballroo- 1-nių S. Kudirkienė, 2-trų —
....... e. —.... - patyrusius ir Įne tos dr-jos rengiamas p jX)gota, 3-čių — H. Stepa-

• ... balius. P-ma Prihodski yra to , . . ■nusimanančius vyrus institu- )>aHaus imo koniisijos pil, nauskienė, 4-tų (“bunco”),

specialistai ir 
tikslų. Tokius

tas parengia spulkų ateities nrininkė ir ji baliuje bus vy- Kerchais’ienė Scęanton, Pa.,
-11 ni s\ » -*-* I ■ 7". • *> IT • i • V . •

I gerovei. riausioji šeimininkė ir Maita viešnia, f
o tik naujuose ir sėkmingos- į Tas institutas dvejopu bū- j0 adresas yra šis: 59 East . ®os^e®8 ^uv<^ P. Širvai
iriuose metoduose. , du pareina ir moko norinčius yan fiuran Street, Chicago, tlen®’ kuri korespon-
Institutas rengia patyrusių specializuotis spulkų vedime: jįj

mokytų vyrų i imant pamokas pačioje nioky-
dente. Kitų mėnesį “liostess” 
bus P. Starkienė. P. Harty iš-

.„ ...... i . k , 1 Tie, kiuie baigia tų institu- važiavo i Philadelplna — įValdininkas, neišmanantis kloję ir korespondencijos keliu. ♦ . .. . r’_________________ ________ _ __ _____ tų, gali gauti vietų spulkų seimų.

GRABORIAI: “ Cosmopolitan club”.

D A K T A R A

Tel. Cicero 6766

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SOUTH 4# COURT, CICERO, ILLINOIS 
Priešais lietuvių Sv. Antano Bažnyčią 
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

Kės. Republic 6360

DR. A. RAČIUS
IR OBSTETRIKAS 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo staigias ir chroniškas ilgas 
vyrų, moterų | ir vaxkų 

LARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų tki 8 vai. vakaro. 

Nodėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Telefonas Grovehlil 3262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo l vai. — 
4 ir 6:30 iki 8 vai. vakare 

Seredomis nuo 9—12 vai. ryto
Į- Nedėliomis pagal sutarti

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS » 

X — Spinduliai

'Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Ganai 6222

Rezidencija: 6628 So. Richmond 
Avenue Tel. Republic 7868 

Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

SVARBI ŽINUTt

OB. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Al bau y Avė., 
Tel. Prospect 1930.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CH1CAGOJE

S, D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

j tvarkytojų pareigoms eiti ir
į gerų atlyginimų. . į vadinamų visų tautų kliu- Ofiso Tel Victory 3687

Nuostabi suaugusiųjų mokv- (Cosmopolitan Club) pas-: ot. ir Rez. Tei. Hemiock 2374

mosi pažanga. Įkirta lietuvių grupę atstovam ; POŠKA
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Laidotuvėse pa -I Reikale meldžiu atsišaukti, o mano jįja žinoti kiekvienoje Valsty-ra^—lr, n J-I *» »»I \-i i 11 <7 O*o n A i n f 1 “ *

Instituto lankytoja,ns įdo- Sirvaiį“ė’ nes * 3I3S S. HAUSTED S'l'KiSET
v. x. ,. , / . , , laikų jau priklauso tam kliu-j Antraa ofistd lF KeaiUenclju

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 artyt 2516

2314 \Y. 23rd PI., Chicago

B. A. LACHAVICH
?eiefWecanai TiVJ 1439 S. 49 Court, Cicero, III.
SKYRIUS: 3238 So. Tel. Cicero 5927
Halsted Street. Tel.----------------------------------------------------------------------
Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

"Nauja, graži ko- 
ply?’*a dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAM UOTO JAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

I

EZEJiSKl
LIETUVIS GRABORIUS

o t i « a a

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tel. Roosevelt 7B12

bui. I

“International institute”.
Šiame institute lietuvius at

stovauja gerai žinoma veikė-
, . x- ja p. E. Pauražienė. Girdėjau,, kosi ir kad tokius kursus sian- , * . v.. .... •• • kad ji keletą *rnoterų prirašėdien patiekia 443 kolegijos ir J ...

-xx- • v , v. . ir prie visų tautų kliubo. Gra-umversitetai, o prieš dešimtį 1 .
x x , • • x • k-x žu bus matvti kliube bent dėmėtų tolygių įstaigų butą1 vos ' . v., .. ... sėtkų musų tautiečių. Ji vrai,). Korespondencijos keliu . • -*r c,, x • ■ • • suorganizavus vietines M. Sų-per 200 subjektų įvairiose sn- ° . v. . . , ..... ... gos iaunamieeių skyrių. Jaityse, o kolegijose, Kur pasitai- °

, r x j *• x • priklauso ta garbė,ko bent dešimt norinčių spe- 1 °
cializuotis tam tikroje srityje, “Party”.
įvedama tokio skyriaus pa-, Ponai K. ir P. Jesulionai 
mokos. Tai gera proga įvairių buvo surengę gražių “party”.

Dalyvavę puotoj ilgai nepa
mirš pp. Jesetionių vaišingu-- 
mo.

Ten buvęs.

bėję (Jungtinėse Valstybėse) 
raportas kuriame L. R. Aldev- 
man’as nurodo, 'kad, suaugu
sieji (vyrai ir moterys) mo-

Rezidencijų
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street 
Valandos: 1-3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis

10-12

9191

mokslų pažangai.

DIDELI BASG2NAI.

Rez. Tel. Midtvay 6512

OR. R. C. CDPLEB
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tau Street 
Telef. Wllmette 196 arba 

Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėlial. 

ir Ketvergais vakare

D E N T I S T A I
Phone Boulevu.d 7042

DR. G. Z. VEZEUS
DENTiSTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago. TI1

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46tb STREET
Kampas 46th Ir Paulina Sts.

Tel. Boulevard 5203-8413

Nuliudinio valandoje kreipkitės i 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Town of Lake. — Šių savai
tę Wood Street Dept. krautu
vė, 47th ir Wood St., skelbia 
savo krautuvėje didelius bar- 
genus ant visų prekių. Reikė
tų šia proga visiems pasinau
doti. Skaitykite “Drauge” 
krautuvės skelbimų.

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. Canal <222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTIgTAB

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Ai A

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

»

->š:'

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų| 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GRABORIAI •

• ' Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

MINNIE ISDONAS
* (i’o tėvais Jureviftiutė)

mirė spalių 16, 1931 m. 12:06 
vai. ryt, 31 metų amžiaus. Ki
lo Iš Panevėžio Apskričio, Nau- 
jamlešči-o Degionių Kaimo.

Paliko dideliame nuliudinio 
vyrą Juozą, 2 sūnų Jurgį 7 m. 
ir Juozapą 5 tneuj, motiną A- 
lekaandią, patėvį Antaną Jueu- 
levičlų, 3 brolius Antaną, Bla- 
dislovą ir Aleksandrą, seserį 
Marijoną Gosloiyski, švog-irj 
Steponą, dėdę Juozapą Jurevt- 
čią lėtą Petronėlę Kusiauakie- 
uę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4716 So. 
t'ampiiell Avė. laidotuvės įvyks 
utarninke spalių 20. Iš namų 8 
vai. bus atlydėta J Sv. Jurgio 
pai- gažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
stelą. Po pamaldų bus nulydė
tas J Sv. Kazimiero kapines

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

Nuliūdę;
Vyras, sunai, Motina. Patėvis, 

Broliai, Kestio, štvoM*ris, 
Dėdė, Tėta Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
8. P. Mažeika, Yards 1138

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

f Palengvins akių įtempimą kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo, __
svaigimo, akių aptemilno, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuiniu T®,e 
caluractus.. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

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

Spfeciale atyda atkreipiama moky
klos valkučiama

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVA8 AKIS ATITAISO į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akintų. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Boulevard 7589
Rez. Hemiock 7691

OR. A. P. KAZLAUSKIS
D E N T I p T A S 

4712 So. Asbliiud Avenue 
Vai.: Nuo 19 ryto Iki I vakare

Cioero 1260

DR. GUSSEN

Tel. Yards 1820

DR G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė*
7p6 WEST 35th STREET

Kampas Halsted flt. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8 

Nekėliomis: nųe i« iki 12.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. \Vestern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2369 So. Leavitt St. 

Tel. Ganai 2330
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 5793

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

Offico: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stevvart 8191

DR. H.BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rea. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 8004

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
ir šventadieniai.1 į"’CS‘ ‘/m' Susitarus

X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis Ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

OR. P. P. ZALLYS
DENTI8TAS

30 EAST llltli STREET
Kampas VVabasb Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gasas. X-Ray, etc.

Vai.:

Tel. Republic 7808

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

OR. P. Z. ZALAT0R1S
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Roaidenclja 6600 S. Artesian Av<
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 

( iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
x » 

Perkėlė savo ofisą, po numeriu

4729 SG. ASHLAND AVĖ. 
SPECU AUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 10—12 nu-o 2—4 po 

pietų: 7—8:20 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

South Side Office North Side Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chic. Av 
Tel. Aoernoeu uv28 Tel. Bruiis. 7240 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P

DR. M. SIEMENS
M,

Daktaras ir Chirurgas 
Rez. 10244 LONGVVOOD DRIVE 

Tel. Beverly 0870

DR. MADRICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

F 4631 SG. ASHLAND AVĖ
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 8200 .

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 ik', 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel nuo 10 Iki 12 dieną

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2428 W. Marųuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto; 1-6 ir 8-9 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

Phone Hemiock 2081

DR. JOSEPH KELIA
DENTISTAS 

Gas Eztrsctlon
Vai. 9-9. Ned. 9-11 

• 668 80. WE8TERN AVY.

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 iki 4 ir 6 iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
»

Telefonai dieną ir naktį 
Virginla 0036

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. ilICHIGAN AVENUE 

Tel. Kciuvood 5107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Hemiock 8700

Rea Tel. Prospect 0818

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6158 South Kedzie
' Rez. 6425 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Ofisas Tel. Grovehill 0617
Res. 6707 S. Artesian Avė.

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITio
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

2423 West Marąuette Road
Vai. 2-5 ir 7-9 1’. M. Ketv. 9-12 

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemiock 8161

' DR. V. S. NARESI
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street

VALANDOS
J 10 Iki 12 ryto, 6:30 Iki 8:30 vak.. 

Apart Šventadienio Ir Ketvirtadienio

DR. SUZANA A. SLAK13
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archeę Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 19 Iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarninke Ir ketverge Iki 8 vai.).
Seredomis ir Nedėliomis pagal susitarimą.

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso ir Res. Tel. Boul. 5918 Ofiso ir Res..Tel. Boul. 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
VC.: 1-1 ir 8:20-8:20 vai. 

Nedėlioj susitarus
vak. Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susltsurus
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KOLEGIJOS RĖMĖJŲ CHI- 
GAGOS APSKRITIES | 

SKYRIAMS PRA-'
NEŠIMAS.

ŽINELES IS DIEVO AP 
VEIZDOS PARAPI

JOS.

MŪSŲ SPAUDOS TALKA PRASIDĖS 
PROGRAMŲ CICEROJ

SU

Ruošiamės prie penktojo 
Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
seimo, kuris bus ateinančio 
lapkričio mėnesio 29 d., Auš
ros Vartuose. Tuo tikslu iš
siuntinėjome visoms draugi
joms ir organizacijoms kvie
timus, kad prisiųstų į. seimą 
atstovus.

Šiuo svarbiu'' bernaičių ko
legijos įsikūrimo momentu 
nuosaviuose rūmuose, Thomp
son, Conn., iškįlo daug svar
bių reikalų, ypač svarbus rei
kalas mažinti nuosavybės pir
kimo padarytą $50,000 skolą, 
kas pusmetis apmokėti pri
klausančius už ją nuošimčius, 
daryti reikalingus kolegijos 
įstaigoje pataisymus ir t. t.

To viso tinkamas aprūpini
mas reikalauja iš mūs sudari- 
mo apgalvotų pienų ir sąma
tą, kaip šiais finansinio krizio 
laikais tą mūsų kilnią kolegi
jos įstaigą palaikyti jai tin
kamoje aukštumoje.

Kadangi kiekvieno mėnesid 
trečiosios savaitės trečiadie
nio vakarais būdavo Aušros 
Vaituose Kolegijos Remėjij 
Chic. Apskr. skyrių atstovų 
susirinkimai einamiesiems rei
kalams aptarti, tad ir dabar, 
pasimainius K. Rėmėjų cen
tro reikalų vedėjui, nekei
čiant mėnesinių susirinkimų 
laiko, šiuomi visų rėmėjų sky
rių, jų atstovų ir darbuotojų 
prašome spalio 21 d. (atei
nančio trečiadienio 
tuojau po šv
maldų dalyvauti priešseimi- 
niame Apskrities posėdyje.

Kun. L. Draugelis,
Reikalų vedėjas.

X Pereitą savaitę teko da
lyvauti keliose laidotuvėse: k. 
a. M. Andrišunienės, kuri il
gai sirgo. Jai buvo ištraukta Į , 
iš syk du dantų. Daug kraujo
nubėgo ir dėl to sirgo kelis 
mėnesius. Buvo da jauna mo
teris. Paliko vyrą ir mažą, 3 
metų, sūnų.

Palaidota šv. Kazimiero ka
pinėse.

Kaž kędel apie velionės mir 
tį nepaskelbta katalikiškam 
laikrašty. Tiktai bedieviai bu
vo kviesti į laidotuves.

X Taip pat mirė J. Svai- 
kauskis, jaunas vaikinas. 
Sirgo kelis mėnesius. Paliko 
liūdinčius tėvelius ir tris se
sutes. Net, kunigas buvo pa
kviestas iš namų atlydėti į 
bažnyčią. Palaidotas šv. Ka
zimiero kapinėse.

Tėveliai per bedievių spau
dą kvietė melstis už velionę. 
Atėję prie bažnyčios bijodami 
į vidų įeiti jie lauke jomarką 
kelia. Gi katalikiškoji spauda 
ignoruojama. Ar tai pavyz- 
dis!

X Trečias mirė J. Skirman
tas. Daugelis žmonių už velio
ni mokėjo apdraudos mokestį. 
Velionis sirgdamas buvo su
sitaikęs su Dievu, bet mirus 
bedievis apdraudos darbinin
kas norėjo bedievių kapinėse 
palaidoti. Tik p. Mikulckienės 
pastangomis palaidotas su baž 
nytinėmis apeigomis Šv., Ka
zimiero kapinėse.

X Ketvirtas a. a. Jeskus pa 
laidotas šv. Kazimiero kapi
nėse.

Laidotuvės buvo didelės,
vakare) Daugelis žmonių lydėjo į kapi- 

ražančiaus pa- nefe. Laidotuvių dieną du de-

REMKITE VISUS BIZNIE 
RIUS TR PROFESIONALUS 

TURIE SKELBIASI

tektyvu į laidotuves atlydėjo 
velionio moterį,

X Ilgas laikas kai serga A. 
Bagdonas, turįs lengvųjų ga
rimų užeigą. Da jaunas vyras 
ir galėtų ilgai gyventi.

X Ponai Gaižauskai per 
daug mėtų gyvenę ant 18 gat-

Programe dainos, ristynės, 
kumštynės ir šokiai. 

Dienraščio ‘ Draugo” ir ki-

iš dainų, ristynių, kumštynių 
ir baliaus. Gerb. kun. A. Val
iūnas, šv. Antano par. klebo-

Prieina
miausia
radlo
pirkią
mas
Šiandie

ĮS/Š) Naujas
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McVickers teatre rodoma 
“Alexander Hamilton,” daly
vaujant artistui George Ar
ijas.

United Artistą teatre tebe- 
rodoma įdomus veikalas “Pa- 
lmy Days.” Dalyvauja Eddie 
Cantor.

tų katalikiškų laikraščių tai-Inas ir Draugo" bendrovės 
ka prasideda šio mėnesio 23, pinu., šiam darbui pritaria ir

šiuo tarpu kviečiami tal
kininkai ir jie registruojami. 
Čia norime priminti, kad mū
sų spaudos talkininkai savo 
kilnų darbą pradės su atitin
kamu programų šv. Antano 
par. salėj, Cicero, III. Progra 
mas bus įvairus. Jis susidės

709 W. 19 PI. Su jais drauge 
persikėlė J. Spudvilas ir A. 
Valanti ėjus.

Rap.

BALIUS LIGONINĖS 
NAUDAI.

Ateinantį' trečiadienį, spa
lių m. 21 d. įvyks 2-ras me
tinis balius, kurį rengia Mo
terų šv. Kryžiaus Ligoninės 
Rėmėjų dr-ja puošniausioj 
Chicagos salėj, vadinamoj 
Trianon Ballroom, 62nd st. ir 
Cottage Grove avė. Bus garsi 
Ted Weems orchestra. Pelnas 
eis šv. Kryžiaus ligoninei. 
Tikietus būtinai reįkia pirktis 
išanksto. Jų galima gauti šv. 
Kryžiaus ligoninėj arba pas 
platintojus.

SVARBI ŽINIA.

Keletą dienų atgal vyriau
sias valstybės bankų užvaiz
dą p. Oscar Nelson (State Au- 
ditor) pareiškė/ kad dabarti
nės bankos, kurios yra užsi- 
likusios, visos yra geros ir 
atsakančios. Žmonės gali pil
nai toms bankoms be jokios 
abejonės, patikėti.

Toliau p. Nelson sako, kad į 
kaikuriuose distriktuose prade 
jo augti bankų depozitai. Ma
tomai, žmonės pradėjo nusi
raminti. •

Dėl to, vietoje abejoti, ar
ba imti pinigus iš bankų, lai
kyti namuose arba slėpti bak- 
suose, žmonės turėtų pinigus

spėja, kad vajaus pradžia bus 
sėkminga, ciceriečiai į vajaus 
vakarą skaitlingai atsilankys. 
Suvažiuos žmonių ir iš kitų 
kolonijų pamatyti, kaip tas 
kilnus spaudos platinimo dar' 
bas prasidės ir pasigerėti 
gražiu programų.

dalykai darymui paskolų ir 
pasilengvintų biznierių tran
sakcijos.

Pareiškimą skaitęs.

ŽUVO 25 KAREIVIAI
MEXlCO, CI^Y, spal. 18.— 

Vera Cruz/o valstybėje fede
ralinė kariuomenė susikovė su 
plėšikų gauja. Žuvo 25 karei
viai.

MARGARETA
NOTRESNIENĖ

Mirė Spalių 17, 4931 m. 4 vat.' 
ryto, 30 metų amžiaus. A. a. 
Margareta gimė Londone, Ang
lijoje .

Paliko dideliame nuliudimc 
vyrą. Vladislovų, 3 brolius Ka
zimierų, Vincentų Ir Jonų Ir se
serį Dėlių Puenner, švoger) 
JurgJ Puenner} ir dėdę Jonų 
Chiwlnskų Ir ciocę Veronikų ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 7758 So. 
Chappel Avė..

Laidotuvės Įvyks Trečiadie
nyje, Spalių 21 d. IS namų 8 
vai. bus atlydėta j šv. Jurgio 
par. bažnyčių, kurtoje Įvyks ge
dulingos pamaldos už veliones 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamu8-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Broliai, Se
suo, švogerls, Dėdė ir O iminės.

Laidotuv6se patarnauja grab. 
Eudeikis. Tel. Yards 1741.

ĮMOKĖTI
Įrengtas 

su tūbomis

RKO TEATRUOSE

LENGVIOS IŠLYGOS

Lietuvių Valanda — Panedėlių vakarais
Nuo 7-8 vai. Iš Stoties AVHFC (1420 kilocyoles)

Palace teatre dabar duoda
mas labai įvairus vodevilių 
programas, kurį išpildys pa
garsėję artistai ir juokdariai. 
Be to bus rodytas vaizdas 
“Ilomicide Squad.” Parodo
ma kova tarp policmonų irkri 
minai istų,

State — Lake teatre tebe- 
rodoma “The Spirit of Notre 
Dainę.” Vaizdas tinkantis jau 
niems ir seniems.

LIPSKIO KRAUTUVĖ NUSKENDO SU ĮGULA

4916 West 14th Street
| Tel. Cicero 1329 Cicero, UI.
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NELAIME GALVIJAMS 
PASIBAIDŽIUS

BALABAN & KATZ 
TEATRAI

CRISTOBAL, spal. 16. — 
Garlaivis “įGenevieve Lykes” 
atplaukė iš Kubos. Jis gabe
no daugiau kaip 1,000 galvi
jų. Karibejos jūroj kilo baisi 
audra, Pasibaidę galvijai su-

Chicagos teatre rodoma 
“Susan Lenox,” kur dalyvau
ja Greta Garbo, Clark Gable 
ir kiti garsūs artistai. Asme
niškai ant estrados pasirodys 
komendantbs Al Trahan. 

Ofiental teatre dabar asme 
‘Pepper” 
Amerikos

laužė tvoreles ir visi susibū
rė į vieną laivo šoną. Dauge-! niškai pasirodo 
lis jų įšoko arba nusirito jū-1 Martin, pagarsėjęs
ron. Garlaivis taip labai nu- i1 “baseballo” didvyris. Vaiz-
sviro į šoną, kad kiekvieną i <ks rodomas “The Beloved 
momentą galėjo apvirsti. Iš į Blachelor, ” kur dalyvauja Pa- 
visų galvijų tik apie 20 atve
žta sveikų.

DAUGIAU NAUJŲ 
IŠRADIMŲ

I ųl Lukas.

* Roosevelt teatre rodomas 
veikalas “Pardon Us.” Daly
vauja Stan Laurel Oliver Ma- 
rdy ir kiti žymūs artistai. La
bai juokingas veikalas.

i
f. a.d.

SAN FRANCISCO, Cal., 
spal. 17. — Alefltų salų apy
linkėse, Ramiajam vandeny
ne, vakar pagalbos šaukėsi ja
ponų prekybinio garlaivio 
“Yonan” įgula. Pagalbon su
skubo iš Japonijos plaukian
tis laivas “President Jeffer- 
son” ir kiti du japonų laivai. 
Bet nurodytam jūros plote 
rasta tik rąstgaliai. Matyt, 
garlaivis su įgula nuskendo. 
Jame buvo nuo 40 ligi 50 vy
rų įgulos. ,

DRAUGE vės dabar persikėlė gyventi dėti į bankas. Iš to pasigerintų

Tokio (Japonijoj) laikraščio Asahi atstovas įteikia čekį $25,000 sumai amerikiečiams
lakūnams Herndon’ui ir Pangborb’ui, perskri dusrfem be suRtojimo Pacifiko vandenyną. Že
miau tų lakūnų orlaivis.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

8PECIALISTA8

Taigi nenusiminkit, net eikit pas 
tikrų specialistų, ne pas koki nepa
tyrei!. Ttkrae specialistas, arba pro 
fesorlus. neklaus jūsų kas jums ken- 

:1a, ar kur skauda, bet pasakys pats

Lumgago pilės
Galvos skaudėjimo pilės
Inkstų pilės.
Tų gyduolių senai svie

tas laukė, tai jau yra ga
tavos.

Tos visos gyduolės yra 
tiek vertos aukso, klek 
jos pačios sveria sulig 
savo naudingumo.

T. A. D. TONIC per 
12 metų tūkstančiams 
žmonių pataisė sveikatų, 

■o dar milijonai nežino.
Dabar su tais vaistais gali didžiau

sius skaudėjimus prašalint.
Ir visus vidurių blogumus pataisyti.

Mainymui ar pardavimui 
mūrinis namas (cottage), 8

kambarių.
4158 So. Campbell Avė. 

Tel. Virginia 1394

Rendon 6 kambarių flatas, antra
me aukšte, pečium šildomas, yra vo
nia. Gražiai ištaisyta, kambariai švie
sūs, renda pigi.

2723 So. Emerald Avė.

KALBĖK ANGLIŠKAI!
NEŽINYSTĘ IK VARGUS GALI

MA NUGALĖT TIK MOKSLUI

Amerikos Lietuvių Mokykla yra 
vienintėlS anglų kalbos mokslo Į- 
staiga Amerikoje. Cla mokinama 
kiekvieną, žmogų lengvai, greitai, 
gražiai-taisykliugai rašyti, kalbėti 
angliškai valdžios Įstaigose, krau
tuvėse, pas daktarą, advokatų, tei
smuose: nurodome, kaip pas dirb
tuvės bosą prašyt darbo: išaiški
name taisykles mašinėle rašyt, ste- 
nografuot, skaitliuoti: prirengiame 
prie pilletyStes, ir daug kitų moks
lo paslapčių atidengiame. Už mok
slų mokestis žymiai sumažinta. At
dara dienomis ir vakarais. Prade
kite mokytis šiandien.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

3106 S. Halsted St.
Chicago, Iii.

o pilno išegzaminavlmo. Jus su- ■ T. A. D. products turi Ir daug kito- 
aupysit laikų Ir pinigua Daugelis , kių vaistų, 1
lt, daktarų negalėjo pagelbėt Jums Reikalaukit aptiekose arba IS T. » 
eito. kad Jie neturi reikalingo pa- , A D pr0(luct8. Į
vrimn. surėdymui žmogaus kenks- ’
Tingumų.

Mano . Radlo — gcopo — Raggl 
C-Ray Roentgeno Aparatas ir 
Ižkas bakterlologiškss egzamlnavl 
nas kraujo atidengs man jūsų tik
as negeroves. Ir jeigu aš paimsiu 
us gydyti, tat jūsų sveikata Ir gy- 
-umas sugryš juma taip kaip buvo 
drmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skll- 
’lo. žarnų. Inkstų, odos, kraujo ner- 
’ų. Širdies. reumatizmo. kirminų 
išdegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
eigų turit kokių užstaen ėjusių, )si- 
cerėjusių. chroniškų ligų. kur) ne 
išsidavė net gabiam Šeimynos gy- 
lytojul, neatldėlloklt neatėję pe
nsnė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1018
20 W. JAOKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Iflso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 1 

po piet. Vakarais nuo S iki 7
Nedėllomis nuo 10 ryto iki 1 po 

- ' piet

3133 SO. HALSTED STREET 
Kar1 į • glau
*-•1 Chicago, III.

4844

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite ir aplankykite didžiausių ir gražiausiai Įrengtų lietuvių 
aptlekų šioje apleilnkėje

' J. P. RAKŠTIS
' Registruotas Aptlekorius

1900 SOUTH HALSTED STREET 
VAISTAI SMULKMENOS r ICB CREAM
Mes epeclallsuojatnės pildyme receptų Ir nė vienas receptas neišei
na iš musų aptiekos iki Jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

R. ANDRELIUNAS
(Marųuette Jcvvelry jų Radlo) 
Pirkusieji pas mus už |5 ar dau- 

bus dykai nufotografuoti.
! 2650 West 63 St., Chicago, UI. 

Tel.
Hemlock 8380

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
! I
j Namų Statymo- Kontraktorlus 
i Statau Įvairiausius namus prieinama

kaina
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 5528

Telef. Republtc 8398

D. GRICIUS

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšlss 
ir patarnavimo, šau-

OREEM VALLET 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tai. Boiilevarė 1389

AK ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7120 So. Rockwell St.

Tel. Republio 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokias dalykas.

Masu patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau barnus' kaip muro taip lt

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio 
Kainos prtelnamiausios.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATYMO KONTRAK

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Aapos Tslef. 

Hemlock 21(7

Namų Telef. 

Republtc 80(8

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1148
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH snAGZDAS, Sav. 
Elektros retkmenos ir flkščle- 

rtaL Jvedame elektrų ) namus ir 
dirbtuvėaMM a Halsted 88. S


