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FRANCUOS DIKTATŪRA T. SįJIIN-
GOS SUVAŽIAVIME

Pietų Amerikoj Plinta Revoliu
cinis Judėjimas

NUKENTĖJUSIAM SAN DOMINGO 
MIESTE IŠALKUSIŲ MINIŲ RIAUŠES

IŠ T. SĄJUNGOS SU
VAŽIAVIMO

GENEVA, rūgs. 10. — T. 
Sąjungos tarybos susirinkime 
vakar laimėjo taikos sutarčių 
neliečiamybės šalininkai. Nei 
Vokietijos, nei Italijos atsto
vai neiškėlė sienų atitaisymo 
klausimo, nors buvo progos 
tas atlikti.

Francijos ministerio Brian- 
do sumanymas kurti Europos 
valstybių unijų pavestas T. 
Sąjungos žinybai.

Francijai reikalaujant nuta
rta tolesniai atidėti nusigink
lavimo komisijos darbus. Pa
žymėta, kad Francija esanti 
priešinga mažinti savo kariuo
menės' sTtaicIų.

[Francija, kaip paprastai, 
viskų diktuoja T. Sųjungos 
suvažiavime. Kitų valstybių 
atstovai jai nesipriešina.

IŠALKUSIŲ ŽMONIŲ 
RIAUŠES *

SAN DOMINGO, rūgs. 9. 
— Nors nuo vėsulos nukentė- 
jusiems žmonėms kiek galima 
pagelba teikiama, daugelis ke
linta diena negali prisišaukti 
maisto. Tad tūkstančiai išal
kusių vyrų ir moterų čia su
kėlė riaušes. Mėgino pulti pri
siųstus maisto produktus. Vos 
numalšinta. Kad neįvyko krau 
jo praliejimas, reikia dėkoti 
kariuomenės sąvokai.

Kita nelaimė, tai tūkstan
čių sužeistų likimas. Nebesu
spėjamą visiems teikti reika
linga pagelba. Daugelį tų ne
laimingųjų palietė gangrena.

Sužeistųjų yra kupinos li
goninės, mokyklų būtai ir ki
ti valdiški namai.

REIKALAUJA AUKŠTES
NIO ATLYGINIMO

MADRIDAS, rūgs. 10. — 
Darbininkų streikai plinta Is
panijoj. Darbininkai reikalau
ja aukštesnio už darbų atlygi
nimo. Gyvenimas labai pabra- 
ngęs. Tas įvyko nupuolus is
panų pinigų kainai.

SPROGO GARVEŽIS, 
4 ŽUVO

PHILADELPHIA, Pa., rū
gs. 10. — Susprogo Reading 
geležinkelio garvežis. Keturi 
žmonės žuvo.

PIETŲ AMERIKOJ REVO
LIUCINIS JUDĖJIMAS

AVASIIINGTON, rūgs. 10. 
— Yra žinių, kad ir Brazili
joj prasideda revoliucinis ju- 

i dėjimas.
i Buenos Airese, Argentinoj, 
naujai kariškai valdžiai užim
ant ofisus kilo riaušės. Susi
rėmė kariuomenė su gyvento
jais. Iš stovinčių uoste karo 
laivų imta šaudyti į miestų. 
Už kelių valandų tvarka grų- 
žinta. Bet tik po nemažo krau
jo praliejimo. Keliolika žmo
nių žuvę.

SUIRO PANAMOS 
KABINETAS“

PANAMA CITY, rūgs. 10. 
— Iš Panamos kabineto atsi
statydino respublikos prezide
nto Arosemena giminaitis Du-,
ncan. Del jo anų dienų iš ka-’iš orlaivi* tarP kitko su^iau* 

ta ir katalikų katedra. Kata
likams atlikti labai dideli nuo
stoliai.

ibineto išėjo trys sekretoriai. 
Į šių pastarųjų vietų paskirti 
nauji.

NAUJAS SĄMOKSLAS 
KUBOJ

i HAVANA, Kuba, rues. 10. 
Kubos respublikos valdžios 
išsprendimu, kariškoji valdžia 
užėmė Paima Soriana miestų, 
Oriente provincijoje. Tenai 
/susekta sumoksiąs sukelti re
voliucijų respublikoj. Kalti
nami tautininkai.

LIMBURGER SŪRIS 
BEDARBIAMS r DINAJPUR, Bengalius, In

dija. (Fides). — Praeito lie- 
MUNICH, Bavarija, rūgs.’pos 3 d. ryte Bengalių palietė 

10. — Bavarijoj bedarbiams' smarkus žemės drebėjimas, 
sumažintas valdžios šelpimas '/Katalikų misijoms nedideli 

i viena marke mažiau savaitė- nuostoliai atlikti. Šiaipgi ap- 
je. Už tų vienų markę bedar- griauta daug namų. 
biai gali gauti “limburger”
sūrio, kurio gamintojai turi., ZEPPELINAS IŠSKRIDO
daug pagaminę.

i NORI PAKILTI 50,000 PĖ
DŲ AUKŠTUMON

AUGSBURG, Vokietija, rū
gs. 10. — Prof. A. Piccard, 
Briuselio Universiteto fakul
teto narys, pasirengęs pakil
ti oran apie 50,000 pėdų mok
sliškais tikslais. Tam tikslui 
(jis pasidirbdino iš aliumino 
laivę, kuri bus prikabinta 
prie baliono. Laivė bus ak
lai uždaryta.

LAIVO VIRŠAIČIAI LAIMĖJĘ AT2YMĖJIMĄ

z*

Tas atžymėjimas — tai ypatinga laivui vėliava su 
“100” skaitline. Retai kuriems laivams pasitaiko gauti 
tos rūšies vėliavą (papartį). Reikalinga šimtą kartų at
likti kelionę tarp dviejų kokių uostų be jokių kliūčių ir 
nelaimingų įvykių. Čia atvaizduojami garlaivio “Cala- 
waii” kapitonas, jo padėjėjas ir vyriausias inžinierius. 
Šis laivas plaukioja tarp Los Angeles ir Hawaii salų. 
£mė septynerius metus į abi pusi atlikti šimtą kelionių.

SUGRIAUTA KATALIKŲ 
KATEDRA KINIJOJ

z ; —----—
ROMA (Fides kubiegrama). 

- Nankingo valdžios kariuo
menė puolė JGvangsi provin
cijos sostinę Nanning, į kurią 
yra įsikraustę komunistai. Ar- 
motų šoviniais ir bombomis

Nanningo vikariate vysku- 
Į-pauja Paryžiaus Užsienių Mi
sijų Draugijos vyskupas Jus
tinas Albouy. Į šį vikariatų 
Jo Malonybė paskirtas praei
to kovo mėnesiu.

/ Šiame vikariate yra apie 10 
jinilionų gyventojų, tarp kurių 
— apie 4,600 katalikų.

NEDIDELI NUOSTOLIAI 
ATLIKTI BENGALIAUS 

MISIJOMS

J MASKVĄ

FRIEDRICHSHAFEN, Vo 
kietija, rūgs. 9. — Vokiečių 
orlaivis “Graf Zeppelin” iš
skrido į Maskvų. Nežinia ko
kiais tikslais.

MANILOJ CHOLERA

MANILA, rūgs. 10. — Į 
dešimtį dienų pranešta apie 
30 cholera susirgimų. Tuo pa
čiu laikotarpiu 9 žmonės mi
rė. :

PAŠALINIO APIE 40,000 
ŽMONIŲ

SHANGHJtf, rūgs. 10. — 
Nanning miestų, Kwangsi pro- 
vincjoj, turi užėmusios komu
nistų gaujos. Valdžios kariuo
menė miestų apgulė. Komunis
tams ima trūkti maisto. Kad 
durėti ilgesniam laikui maisto 
ištekliaus, komunistai iš mie
sto pašalino apie 49,000 vyrų, 
'moterų ir vaikų.

Valdžios kariuomenė dažnai 
iš oro bombuoja komunistus.

SUDEGE KELIOLIKA 
LAIVŲ

ATĖNAI, Graikija, rūgs. 
10. — Šalę Piraeus, Drapet- 
sonias užlajoj, susprogo kubi- 
linis pilnas žibalo laivas. Lai
vas suskilo į dalis ir padegė 
kitus 18 laivų. Visi sudegė. 
Kai-kurių laivų įgulų likimas 
nežinomas. Kol-kas patirta, 
kad žuvę 8 žmonęs.

POLICININKAI NETURI 
LIESETI

VIENNA, Austrija, rūgs. 
10. — Vietos policininkai turi 
sverti mažiausia aukščiau lLS 
rsvarų.

Kas metai dukart atlieka
mas policininkų patikrinimas. 
Kurs policininkų neturi ata
tinkamo sunkumo, paliuosuo- 
jamas iš tarnybos.

MARŠALAS JOFFRE 
SERGA

PARYŽIUS, rūgs. 10. — 
Pranešta, kad serga maršalas 
Joffre. Kviečiamas negalėjo 
dalyvauti Amerikos aukso 
žvaigždžių motinų suruošto
se jį pagerbti iškilmėse.

CHICAGOJE
Vaikas gavo 100 dolerių 

dovanų
AVestern Union Telegraph 

Co. vaikui Clarence Shulz, 15 
im., Elmwood Park, davė 100 
i dolerių dovanų.

Rugpiūčio pabaigoj plėšikai 
užpuolė šios kompanijos ofi
sų. Pagrobė virš 20 dolerių. 
(Kada piktadariai įsakė visie
ms ofiso tarnautojams pasi
likti savo vietose, vaikas Shu- 
•lz per užpakalines duris smu
ko laukan ir užsirašė plėšikų 
zautomobiliaus numerį. Į pus
valandį jie buvo suimti.

Išnaujo suimti
Kriminalinio teismo vyriau

siojo teisėjo McGoorty parė
dymu iš kalėjimo paliuosuota 
du jaunu triukšmadariu Alde- 
rman ir Condi.

Kaip tik jiedu išleista iš 
kalėjimo, tuojaus išnaujo, are
štuotu.

Teisėjas Lyle abu nubaudė 
po pusę metų sunkiais dar
bais kalėjime ir po 100 dol. 
baudos. Advokatai pasidarba
vo juodu paliuosuotr.'Gi'po
licija išsprendė jųdviejų ne
paleisti.

Areštuotu tuojaus paimta 
teisėjo Lyle teisman. Paskirta 
po 20,0001 dol. parankos.

Sausųjų tarpe nesutikimai
Susiorganizavusių Illinois 

valstybėje sausųjų tarpe kilę 
nesutikimai ir pradeda skal- 
įdytis jų organizacija kandi
datų rėmimo reikale.

i Anti-Saloon lyga paskelbė į 
savo šalininkus atsiliepimų, 
kad jie lapkrity susilaikytų 

nuo balsavimo prohibicijos 
klausimu. Daugelis sausųjų 
tam nusistatymui pasiprieši
no. t , į,

Pavesta “grand jury”
Lucile Wilkinson, 17 m., Mi- 

dlothian, pavesta “grand ju
ry” tardymui. Jinai kaltina
ma sųmoksle nužudyti šio mie
stelio policijos viršaitį. Mer
gaitė kaltina savo “draugų” 
Kleckner, kurio policija kol- 
kas nesuranda.

Areštuotas Lincoln parko 
polięmonas

Miesto policija suėmė Lin
coln parko policmonų Fred 
Dornbeck. Jis įtariamas auto
mobilių vagių globojime.

Mirė Busby

Mirė Chicago City Railway 
Co. prezidentas Leonard A. 
Busby, 61 metų.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Apsiniaukę ; po piet 

ar vakare lietus; vėsiau.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
SURASTAS SENOVĖS 

PINIGŲ LOBIS

Vilnius, VIII-12-E. ‘Slowo’ 
praneša, kad paskutiniu laiku 
po Vilnių ėjo sensacingi gan
dai, kad iškasta didelės inate- 

I rialinės ir numizmatiškai mo-J
kslinės vertės senovės pinigų 
lobis. Ištyrus gandus, paaiš
kėjo štai kas: prieš kelis mė
nesius iš tikrųjų buvo iškas
tas lobis, bet slapta nuo val
džios, taip kad nebuvo galima 
gauti jokių informacijų. Lobį 
surado vienas kaimietis, kuris, 
ardamas Ribiškių ir Kuprio- 
niškių kaimų pariby, arklu už
kabino varinę skrynių. Iškėlus 
skrynių, pasirodė, kad joj y- 
ra apie 400 sidabrinių mone- 
,tų pailgų plytelių forma, sve- 

1 riančių apie 40 kilogr. ir la
bai vertingos prabos. Kaimie- 

itis, pasislėpęs nuo visų, nuve- 
: žė skrynių su pinigais į Vil- 
jnių ir pardavė vienam auksa
kaliui už 5,000 zlotų. Dabarti
niu metu tas auksakalys turi 

' 350 monetų štukų ir rodo juos 
[mokytiems numizmatikams. Pa 
daryti tyrimai parodė milži
nišką mokėtiną surasto-. Idrin 
Vertę. Tokio lobio visam Vil
niaus krašte dar iki šiolei ne
buvo rasta. Rasti pinigai sie
kia senosios lietuvių gadynės, 
įpriešvytautinių laikų, grei
čiausiai, XIII šimtmečio ir y- 
ira ovalinių virbalėlių pavida
lu. Be jų, dar yra kiek vadi
namųjų Kijevo ir Naugardo 
grivinų. Kiekvienas pinigas 
buvo suvyniotas į seną, pusiau 
sudūlėjusių medžiagą. Skrynia, 
kurioj buvo surastas lobis, bu
vo medinė, bet iš vidaus buvo 
išmušta varine skarda. Skry
nios medis visiškai supuvęs.

AUTOBUSO KATAS
TROFA

Maž daug pusiaukely tarp 
Klaipėdos ir Palangos, važiuo 
jautį į Palangų autobusų išti
ko baisi katastrofa. Nusmuko 
užpakalinis ratas, kuris buvo 
nusviestas apie 20 metrų į ša
lį. Šoferis nebegalėjo autobu
so sustabdyti ir jis apsivertė. 
Pasigirdo sprogimas ir auto
busas užsidegė. Autobusu va
žiavo apie 20 keleivių. Vienas 
(jų užmuštas; beveik visi su
žeisti. 6—8 keleiviai sunkiai 
sužeisti ir nugabenti į Klaipė
dos ligoninę. Šoferis taip pat 
sunkiai sužeistas. Autobusas 
^visiškai sudegė. Visi sunkiai 
sužeistieji keleiviai klaipėdiš
kiai. “R ” '*■

“REIKŠM/NGA”
 

, Vilnius, VIII-12-E. “Dzien
nik Wilenski” praneša, kad 
socialistų laikraštis “Napr- 
(2od’» apdovanojo savo skaity
tojus nepaprastu priedu—kny
gute su antrašte: “Ką Lenld-

jai davė Pilsudskio valdžia.” 
Smalsūs skaitytojai, atskleidę 
knygutę ir pasižiūrėję, rado 

(10 lakštų švaraus popierio be 
• jokio spausdinto žodžio ar už
rašo. “Dziennik lVilenski” 
nuo savęs priduria vienų žo
dį: “Reikšminga.”

REKORDINES AVIŽOS

Šiemet Baltupėnuose, Klai
pėdoj, ūkininkas Smetona su
silaukė rekordinio didumo a- 

fvižų, siekiančių žmogaus ūgio, 
[būtent, 1,70—1,75 metr. Tokių 
avižų yra apie 10 centnerių.

“R.”
■ ............... j . '■

KĄ KALTINA UŽ PAPIR
KIMŲ PRAPLITIMĄ

NEW YORK, rūgs. 10. — 
Už papirkimų (graftų) pra- 
plitimų šiame mieste republi- 
konų vadai kaltina demokra>- 
tų vadus. Tenka buvusiam gu
bernatoriui Smith ir šiandie
niniam gubernatoriui F. D.
Roosevelt.

Republikom, 
hUojasijįjLYe

ii

valstybę.

NULINČIUOTAS NEGRAS

DARIEN, Ga., rūgs. 10. — 
Šiame miestely baltųjų minia 
išveržė iš kalėjimo ir nulin- 
čiavo (nužudė) vienų negrų, 
kurs nužudė policijos viršai
tį ir sužeidė tris policmonus.

Miestelį apvaldė kariuome
nė.

MAINE VALSTYBĖJE 
LAIMĖJO REPUBLIKONAI

AUGUSTA, Me., rūgs. 9. — 
Maine valstybėje į visus auk
štesniuosius ofisus išrinkti re- 
publikonai kandidatai.

UŽUOJAUTA.

Šiuo A. L. R. K. Vargo
nininkų Sąjungos vardu, 
reiškiu kuoširdingiausį už
uojautos pareiškimų buvu
siam šios organizacijos cen
tro pirmininkui, muz. A. 
Aleksiui, dėliai netikėtos 
r drties jo mylimos žmonos, 
kuri apleido šį pasaulį rug
sėjo 5 d., š. m., Waterbury, 
Co«n.

J. Brundza,
Vargom Sųjungos pirm.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų ..$10.01 
Britanijos 1 sv. sterl 4.8» 
Francijos 100 franku 3.91 
Italijos 100 lirų 5.2?
Belgijos 100 belgų 13.9* 
Šveicarijos 100 frankų 19.3* 
Vokietijos 100 markių 23.R
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MUSŲ JAUNIMO REIKALAI.

meninį gyvenimų. Jo nutarimus plačioj ir 
palankiai komentuoja visa tautiškai nusitei
kusi mūsų spauda. Ir tos organizacijos, ku
rios įki šiol dar nebuvo Federacijos narėmis, 
susidomėjo mūsų vienybės centru ir reiškia 
noro prie jo dėtis.

Mūsų Sus-nio organas “Garsas”, rašy-j 
darnus apie seimus, apie Federacijos kongre-

Aplink Afriką.
■ ——Prof. K. Pakitąs.—■----------•—

TREČIAS LAIŠKAS.

Kanarijų salos.

Į ĮVĄIRŲ8STBAIP3HIAI

“Vytis”, mūsų jaunimo organizacijos or- 
išėj^s naujam redaktoriui p. A. La

bili redaguojant, daro gražaus ir rimto 
lūdžio. Matomai, jisai gerai supranta Ame- 
:os lietuvių jaunimų ir dėl to netenka abe- 
», kad jisai mokės L. Vyčių organų taip 
iti, jog jisai apimtų visus organizacijos 

ikalus.
Rašant apie buvusį seimą, “Vytis” pas- 

ibi: “Iš čia mes gavome pajusti, kokių svai
dą rolę vaidina L. Vyčių organizacija Anie

ms lietuvių tautiniame ir visuomeniniame 
’enime. Ant mūsų organizacijos pečių už

dedama atsakomybė dėl lietuvių tautinio 
likimo šioje šalyje”.

“Vytis”
‘...aiškiai pamatė, kad mųsų organizacija ne
auga narių skaičiumi, o tik egzistuoja, o 
kitos pusės suprato reikalą pašalinti visas 
itis, trukdžiusias organiaMe^aL augti ir 

eikti ir rimtai ieškota kelių, kuriais būtų ga 
ma ją pastatyti atatinkamoje aukštumoje”. 

Naujas redaktorius visai neabejoja apie 
tai, kad naujoji valdyba sugebės Vyčiams va
dovauti, kad visi nariai jai nuoširdžiai pa
dės Įr kad plačioji visuomenė savo galingų 
petį L. Vyčių darbams pridės. Be to, jisai 
pasižada eiti “ranka rankon su visa katali
kų visuomene ir spauda, nes gerai nusimano, 
kad šiandien yra reikalinga kuotampriausia 
kooperacija ir vienybė, jei mes norime išlai
di savo jaunimą sveiką kūnu ir dvasia”.

Iš tų gražių pasižadėjimų ir didelio pasi

ryžimo matyti, kad ir “Vytis” ir pati val
dyba ves L. Vyčių organizaciją taip, kad ji
Ir savo skaičiumi ir darbais bei reikšme atsa-

S tam tikslui, kuriam jinai yra sukurta.

Iš Kanarijų salų išplaukėm 
są taip atsiliepia: “Ypatingai Kat. Federaci-}iįepos m. 25 d. Ten būnant lie
jos gausus kongresas parodė, kad užtenka j buvo neį valandėlės laiko a- 
tik inteligentijai—vadams šiek tiek sukrusti,
kaip ‘apsnūdusioj’ visuomenėj atsiranda gy
vumo ir norų darbuotis”. Kitoje vietoje tei
singai pastebi, kad “Iki šiol turėjom nema
žai ‘kritikų’, kurie patys nieko neveikdami 
peikė visa, ką tik darė kiti. Tas nedidino vei
kimo, o tik mažino dirbančiųjų energiją”.

Kaip žinoma, Sus-mas iš Federacijos dėl 
tam tikrų aplinkybių buvo pasišalinęs. Fede
racijos kongresas išreiškė pageidavimą ir pa
sitikėjimų, kad “jis vėl grįš po Federacijos 
vėliava”. Del to “Garsas”, į tai atsakyda- 

Įmas, pareiškia, kad “užteks Katalikų Fede- 
I racijos valdybai susisįekt su Susiv. valfįyba 
dėl narystės mokesčio. Inioatyya Federaci
jos rankose... Nuo katalikų vienybės ir nau
dingos akcijos nei Susiv. vadovybė, nei nariai 
nesišalina ir nesišalins.”

Tai yra geras ženklas. Kada visos mūsų 
centralinės organizacijos susitelks prie Fede
racijos, kad visi katalikų laikraščiai vienu
frontu išeis už mūsų vienybės centro — Fe-'šįauIės Afriką, Mauritanijos 
deracijos stiprinimų, tada tuojau pajusime,1 gyvento jai sukilę ir dalis tų 
kad lietuvių katalikų akcija padidėjo ir sus-1 sukilelių buvusi suvaryta į

buvę gulima drėgnesniuose 
kraštuose.

Salas ispanai užkariavo ap
gaulingai ir brutališkai. Kai

pie jas rašyti, nes reikėjo 
sparčiai krutėti ir stebėti. 
Tad dabar čia pridedu apie 
šias puikias salas žiupsnelį 
geografinių žinių.

Kanarijų salos jau buvo ži
nomos senovės gyventojams. 
Apie 300 metų prieš Kristų 
atplaukė čia Hanno iš Karta- 
gos ir, anot Plinijaus, rado 
jas neapgyventas. Tačiau vi
sur čia buvę matoma griuvė
sių stambių trobesių, statytų 
seniau čia gyvenusių kaž ko
kių žmonių. Kai ispanai pir
mų sykį čia išlipo 1385 m. jie 
rado Kanarijas apgyventas 
raudonais plaukais žmonių, 
kurių moterys buvę labai gra
žios. Vietinė tradicija tvirti
na, kad romėnams valdant

DVI EUROPOS VALKTY- , 
BIŲ GRUPES.

Europos valstybės šiandie 
yra pasiskirsčiusios į dvi

ra gražiuoju, bet Ungariją ir 
Bulgariją. Italija stovi už 
sienų keitimą daugiausia dėl
to, kad susiaurinti jėgas Frau 
cijai, kuri perdaug ginkluoja
si ir didžiuojasi esanti ir tu-lernądp Peraza iš Sevilijos kįta kįfaį priešingas dalis

1385 m. su peksiais laivais ar|)a grUpes> Tai kaipir dvi. ri būti galingiausia valstybė 
atplaukė į Kanarijas ir išlipo kąriškos stovyklos. Abi gru- Į Europoje.
Lanzerotos saloje, rado ten

tiprėjo.

POLITINIS BANDITIZMAS.

pės yra kuone lygios kita ki- 
vietos gyventojus guančius gyVeatojų įr kariuomenės 
apsiginklavusius pušinėmis skftižiumk Tik nelygiai jos a. 
ragotinėmis (durtuvais), ku- yr& ginkluotos. Vienai gru- 
rių smailagaliai, dėl kietumo, vadovauja Francija, kitai 
buvo ugny apdeginti. Su ši- __ Vokietija ir Italija 
tais ginklais jie turėjo kariau
ti prieš šarvuotus ispanus,

laivus, aprūpinta grūdais ir 
• galvijais ir išvežta į Kanari- 
'jas.

Valstybės į dvi grupes sus-
kurie turėjo ir kavalerijų, ir P° pasaulio kai o pada-
artilerijų. Ir guaneiai laikėsi ryt°s neteisingos taikos sutar 
dar iki 1483 m., kuomet pas- Einant tomis sutartimis, 
kutiniai jų buvo išskersti ar kaikurioms naujoms valsty- 
pavergti * bėms prijungti svetimi žemės

‘ ' plotai. Pirmoje vietoje daug
Sulos yra vulkaniškos. Te- nuskriausta Vokietija, Uuga-

^.er.V°S daly yra Uld' rija, Lietuva, be to dar Bul-
žiniškas krateris caldera garija. Antai didelius Vokie-

Žiniomis iš Paryžiaus ir 
Berlyno, tarp abiejų valsty 
bių grupių nesutikimai eina 
didyn. Vienos valstybių gru
pės žmonės yra nepakenčiami 
kitoje valstybių grupėje. Kai- 
kala pasitaiko užgauliojimų. 
Svarbesnė provokacija gali 
abi grupes sukildinti kitą 
prieš kitą. Į tai atsižvelgus, 
Europai nusakomi labai nera
mūs laikai.

Anot Cliicago Daily Nęws 
korespondento štai ktidir Kau
ne buvo toks įvykis: Franci- 
jos konsuliarinio agento šuo

Ištremtasis iš Kauno tautininkų partijos . Baį^amuotų ^v.a^nin \ aT 
i vadas p. Voldemaras mėgino nuversti iš vai- da^ar kajpmeeiai aptinka 
džios savo vakarykščius pasekėjus. Del to sunkiau prieinamose ir retai 
skaudžiai peiliais buvo subadytas pulk. Rus- gyvenamose salų yietose.^e- 

pastebi ir tąį, kad seimas jteiką. Tai padarė Voldemaro adjutantai. Jie
teroro keliu buvo sumanę atkeršyti tiems, ku- 
rie kuomi noFs yra prisidėjo prie Voldemaro 
ištrėmįmo. “Ęytas” dėl to- įvykio daro tokių 
pastabą:

“Įr dabar, sąryšy su kesinimusi nužudy
ti pulk. Rusteikų Kaune plačiai kalbama, 
kad visa eilė įžymių asmenų yra gavę iš kaž
kokios ‘mirties kuopos’ grųsinančius laiškus, 
kad toji ‘mirties kuopa’ yra Voldemaro šali
ninkų padarinys, kad ji ir toliau žadanti var
toti ‘peilio argumentą’, siekdama visuome- krutinės. Dalis mumijų rasta 
nei numanomus tikslus.” Ir dėl ko taip?

Voldemaras mekeno nevaržomas valdė 
Lietuvą per keletą metų, įgyvendino sauva
lių, neteisėtumų, pasėjo neapykantą ir kerš
tų prieš tų visuomenę, kuri kitaip mano, negu 
pats Voldemaras ir jo šalininkai. Jisai davė 
pradžią politiniam terprizmui ir banditizmui, 
suorganizuodamas tam tikslui slaptą” dviko
jų vilkų” organizaciją.

Visiems šiandien yra aišku, kad Volde
maro valdymas Lietuvai buvo didelė nelaimė?
Bet kaip gaila, kad ir jo įpėdiniai, kuriuos 
Voldemaro šalininkai yra pasiryžę “peiliais 
išbadyti”, eina jo pramintais keliais, nedaro

GIRAS ŽENKLAS.

Šių metų Lietuvių Katalikų Federacijos 
^ngresas daug gyvumo įnešė į mūsų visuo-

HE ŽEMĖS VIEŠNIOS.
■r—— Stasius Būdavus. ——

APYSAKA.

(7ąsa)
Užsižiebė Jungelienė šviesą ir išėjo, 

jeid ppsilįko. TTdbelėn įlėkė piktas vė- 
įf smarkiai sutrenkė palaidas duris, 

npšelis girgžtelėjo ir Juozelis suknerkė. 
tyi pravėrė akeles ir žiūrėjo į Angelę. 

Iri giliai įtempęs žvilgsnį. Įlieko ne- 
(o. Anelės didelės ir juodos akys. Ange 

|6.pasilenkia ir krutina jo lūpeles, akruos 
s. Juozelis šypteli... Keistos mintys skraį 

mergelės galvoj... Labai keistos! Na, 
ji tokį turėtų kada. Tokį apskritą,

lypsanti ir... būtinai berniuką...
Pati iš savęs pasijuokė Angelė... 
Paskui ji pasilenkė ant lopšelio kraš- 

ir pabučiavo jį. Jis nieko: žiūri į ją 
lsiouiis akimis ir tiek. Gražios jo a-

ketės. Kaip serbentų uogos. Ir nemirk- 
čioja.

— Bus gražus... Labai panašus į mo
tiną... — praskrenda mintis Angelės gal
voj.

Subildo priangy. Įbėgo tas pats vė
jas ir paklabeno duris. Girgžtelėjo.

Įėjo Jaugelienė. Viena pati.
— O kur tu sąvo Antaną padėjai!
— Jau miega...
— Taip greit. ĮJė vakarienės nepra

šė!
— Ne... — trumpai atsakinėjo Jau

gelienė. Jos balsas neramiai trūkčiojo. Ji

kurs diametro turi apie 12 ki- tijos įr Lietuvos ptotus TaldQ gatvėje užpuel? praeinantį 
lometrų. Kraterio (Lenkija. Rumunija valdo Tran ”

sylvaniją, kuri ištikrųjų pri
sidaręs slėnys priverstas la- guk ĮJngarijai. Šios pastaro- 
vos ir trupių vulkaaiSkų ak- gios kai.kurias daUs dar turi 
menų (punuce). Čia pat kyla į ir
padanges vulkano Teyde pui-, AMjo )aikaSi kada reikia 
ki viršūnė siekiant! 3715 ine- jau atitaisyti tas neteisybes 
trų. Tai aukščiausia vieta Ka- dauge|į karo pra.
narįjų salyne. Viršūnė panaši v(,slli sįcnl) Kad tai aUikti( 
kiek į cukraus galvų ir spin- leikl0 taisyti ir keisti taikos

nerifos saloje garsiame Bar- 
ranca de Herąue urve rasta 
net keletas tūkstančių kūnų, 
kuriu daugumą kaimiečiai su
vartojo kurni ir tik keletas 
pavyko išgelbėti ir patalpinti 
į Santa Cruz miesto muziejų 
(Tenerifoje). Šitos mumijos 
atrastos gulsčioje pozoje su 
ištiestomis prie šonų ranko
mis, tačiau pas moteris ran
kos buvo sukryžiuotos ant

di šviesiai raudona ir geltona 
spalvomis; iš jos šonų eina šie 
ros latakai ir skverbiasi ga
rai. Kraterio diametras turi

sutartis.
Kurios valstybės valdo sve

timus plotus, suprantama, jos
nenori ,nei girdėti apie sutar- 

arti 100 metrų, o jo gilumas'.^ taisyn,4 ir fl(.n|j keitimQ 
apie 20 metrų. F^s*tnJy,*ajjNuskriaustosios-gi į tų reika- 

:lą žiuri kitaip. Jos sako, kad 
kaip ilgai nebus sienos pakeis

didesni Tgydos išsiveržimai 
įvyko 1750 ir 1796 m.

Rytiniam# Tenertfos -"pakraš 
ty yra dar vienas vulkanas su 
tobulu konusu ir su gerai iš
likusiomis lavos srovėmis nuo 
paskutinio išsiveržimo 1765 m.

Salos La Paima šiaurinė 
dalis užimta milžiniškos cal- 
deros (kraterio), beveik to
kio pat didumo kaip ir Tene- 
Įrifos Teyda, tik iš jos vidurio 
nekyla jokia viršūnė. Sienos
šito milžiniško vulkaniško 

uuuo BiiiuiBiiaia, |X)jcgto pakyla "apie 2300 met- 
kaimiečiai rado tinka*i . „ • oi

ir sulenktoje, sėdinčioje po
zoje. Mumijos aptiktos įvy
niotos į ožkos uodas ir surai
šiotos odos šniūreliais, ku
liuos

... . rų nuo juros paviršiaus,mais ir savo reikalams ir pra- ’ ' ..... Sala
Gran Canaria irgi turi pana-

dėjo juos vartoti. Klimato ne- „ . .
.. šią calderą, tik žymiai mazes-paprastas sausumas įssergejo nemumijas ir jų apredalus per .

ilgus šimtmečius, kas nebūt (Bus daugiau)

jokių žygių, kad pašalinus nenormalų valsty
bės vidaus politikos padėjimą, kad atstačius 
teisėtą vyriausybę, kad sušaukus krašto šei

suspaudė, Angelę ir iš visų jėgų pravir
ko...

— Angelytė, širdelė...
—: Sakyk, sakyk kas yra?... Ką jis

tau padarė?...
— Prisigėręs.., Subarė...
— Ar užgavo...
— Ne...
Jaugelienė pradėjo baisiai kukčioti.

Nulinko ant Angelės pečių ir dreba. Ver
kia abi. Susikrutino lopšys ir Juozelis 
pradėjo neberimti. Jaugelienė pripuolė 
prie lopšelio, pagriebė pusnuogį kūdikį ir
prispaudė prie veido.... Ir vėl kiek tik 

nesuprantamai nuo Angelės savo veidą 'gali verkia... Juozelis ėmė klykti... Ji ne
slėpė. Šert ir ten slapkinėjo... Bet kažkaip beteko jėgų. Atsisėdo ant lovos krašto ir
netikėtai pasikreipė prieš lempelės šviesą 
ir Angelė pamatė jqs drėgnais ajsis... Bai
siai jai širdį suskaudo... Ji pribėgo prie 

Jaugelienės, staiga ją apkabino ir virpan
čiu balsu paklausė:

— Anelytė, juk tų verkei!.. Sakyk... 
Jaugelienė valandėlę tyli. Paskui

sulinko. Ėmė judinti kūdikį...
Pro langą žiūrėjo juoda pikta naktis.

Pastogėse lakstė palaidi vėjai...

3. Sutemoms atslenkant...
Jąngelienė sunkiai kosti. Gydytojai 

biauriaį kalba: sako, gendą plaučiai ir

tos, taip ilgai Europa nesu
lauks pastovios ir užtikrin
tos ramybės ir taikos.

Sienų keitimo visu pirma 
reikalauj'a Vokietija. Ji nori 
atsikratyti lenkų, kuriems tai-

Lietuvos k&rininką. Karinin
kas šunį koja spyrė. Fran- 
euzas agentas tada prišokęs 
karininkui smogė į tarpakį. 
Karininkas už tai franeuzą par 
bloškė ir kai šunį suspardė. 
Francija iškėlė protestą.

Panašių nepakenčiamybes 
įvykių pasitaiko ir kitų val
sty biij miestuose. Tas nesu
tikimus dar labiau didina.

Kad pabauginti .Vokietiją. 
Italiją ir kitas sau nepalan
kias valstybes, Francija vi
sais savo pasieniais ruošia di
desnius ir mažesnius kariuo
menės manebrus. Jos priešai 
nemano pasiduotą tad daugiau 
ginkluojasi, mankština kariuo 
menes.

Valstybių pasidalinimas j 
dvi stovyklas negali lemti 
ką gera. Lietuva šiame atsi
tikime ir norėdama negali

kos sutartimi leista atskelti neutrale. Kada Vokietija 
Prūsijos dalį, kad turėti ju- j1 Skalauja sienų keitimo, yra 

žinoma, kad tuo bųdu liečia
ma ir Lietuva, kurios laiki
nosios sienos supuola su Len
kija. -

ron išėjimą. Lietuvos 
skaudos nėra pažymėtos Tai
kos sutarty. Lenkai vįliugin- 
gu žygiu užgrobė Vilniaus 
kraštą ir kitus Lietuvos plo
tus. Kadangi tuo budu Lietu
va nuskriausta, tad ji ir sto
vi Vokietijos pusėje už sienų Los Angeles (Gal.) uoste y- 
keitimą. Italija remia ne tik Į ra tam tikras laivas (mašina)

nuo- į

Kiek žinoma, vargiai tenai 
bus susitaikinta gražiuoju.

Vokietiją, su kuriąja šiandie y

mininką— Seimą. Kito kelio pašalinimui įsi
gyvenančio Lietuvoje politinio terorizmo ir 
banditizmo nėra.

uosto dugnui nuo žolių valyti. 
Žolė piaunama tam tikrais 
peiliais, išimama ir išdžiovi
nus paverčiama į pašarą gy
vuliams.

nervai baisiai suirę... Pati Jaugelienė to- j — Nu ką, paukšteli, nori iš manęs 
kios juodos minties neprisileidžia: esanti pabėgti? Ką? Angelyt, ar aš toks baisus 
tik gerokai pasilpusi ir daugiau nieko. Ne esu? Kodėl tu bijai su manim valandėlę
tiki gydytojams. Jangelis dar lubiau be 
nuotaikos: kažko toks sumišęs, susikrim
tęs...

Bėgo Angelė pro trobos gulą. Pas A- 
nėlę Jaugelienę bėga. Tame trobos gale

pasišnekėti. Nu sakyk... Juk taip retai 
mes tesusitinkam...

— O ko tamsta nori iš manęs?... — 
piktai užklausia Angelė ir tempiasi iš jo.

— Palauk, palauk, Angelė, tu tyliau
nė vieno lango. Tik senos užkaltos durys.. > kiek... Išgirs dar kas nors... Sėskis čia —
Ji mato: ten, stovi Jangelis ir iš tolo žiū
ri į ją... Angelė pribėga arčiau ir jis ima 
biauriai šypsotis... Labai įtariamai šyp
sotis... Ji susimaišo, sustoja ir norėtų at
gal nubėgti... Bet jis greitai prieina prie 
Angelės ir smarkiai pagriebia jos ranką...

— Palauk, sakyk, kur tu taip grei-

ant suoliuko... Ale tu su manimi ir pasi
šnekėti nenori...

Angelės galvon skuba kraujas. Vei
dai baisiai kaista. Širdelė biauriai niršta- 
Angelė pajunta kaip į jos rankas trenkia
si visos moteriškos jėgos... Pašoka aki
mirksny ir išsineria iŠ Jaugelio rankų...

tai bėgi? — Angelė dreba. Na ką, nusi- j Bet jis staiga žekteli ir puola prie jos...
gandai manęs? nu nebijok, nebijok... —

(Kalba ir juokiasi Jangelis, Rankos nepa
leidžia. Aštriai žiūri į jos akis ir taip pat 
biauriai šypsosi. Angelė nori pasiliuosuo- 
ti iš jo. daugelis ją dar kiečiau suspau
džia.

Nučiumpa už suknelės ir apjuosia jos lie
menėlį... Švelnutį mergelės liemenėlį...

— Na o ką dabar, Angelytė? Norėjai 
pabėgti? Aha, pabėgti... Che, che- che... 
Juk mudu galim pasikalbėti...

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį I
----------------- Rašo prof. Kampininkas.------------------------ '

PROF. KAMPININKO 
RADIO.

viskas, kaip toj pasakoj, vy 
nu ir midum net per barzdas 
varva.

eisiu Skyrius
Ofū---
fl fl'UIB --- JlI

Rašo Adv. JOHN B. BORDEN 
2151 W. 22 St. Tel. Roosevelt 9090Jūsų prof. Kampininko stei- 

šinui pateko slapta radiogra
ma stačiai nuo paties komu
nistų ciesoriaus Stalino sosto, 
Maskvoj, kurioje jis, Stalinas, 
visu savo eekos baisumu įsa
ko mūsiškiams

Žilė galvon, velnias uode
gon, sako lietuviškas žodis. 
Mano radio pagavo, kad ne
senai tas nelabasis įsikraustė 
į... vienai porai Londone. Jis

tavorščiams 87, ji — 85 m. amželio.

VIENAM, NUEINANT — 
KITAM, PAREINANT.

“Jeigu norės, kol kas, galės 
gyventi, taip sau, mėnesis

Amerikoj pasiskubinti su revo 
liucijomis, demonstracijomis

Prof. Kampininkas visgi 
linki senavedžiams jauno am-

ir sovietų įsteigimu, bu Rusi- ,fe|io w davS pa.
vyzdį iiiflsij becleriams ir beč- 
lerkoms, kurie kažin ko lau-

jos darbininkų “rojuj" ne 
užilgo nebus ko valgyti, nei 
kuo apsivilkti bei apsiauti, j. 
Šitų patvirtina ir spauda. Pie
tūs, be mėsytės, kokius 01- 
stryčio tavorščių lunčruimy 
gautum už du bicu (25c.) 
Maskvoj reikia jau mokėti 
$2. Mėsos svaras $1.50, ir tai 
da reikia keletu valandų lai- 
nėj stovėti. Sviesto svaras — 
$3.50, dešimts kiaušinių — 
$1.50. Grušės ir pyčės — 30c. 
viena, špulelė siūlų — 35c., 
pora- batų — $40, vaiko love
lė $75, šilkinių pančekų 
pora — $15.

Nesenai Varšavoj suimtas 
•žmogus, kuris šnipinėjęs plė
šikų naudai. Jis pranešdavęs 
į plėšikams, kur ir kokiam lai
kui turtingos šeimos išvažiuo
davo ir už tai gaudavęs di
delę algų.

ateik, dauginus nebesiulysiu.“ 
(Bus daugiau)

rinskas.
“Ateidamas į teismų, išsi- 

krapštyk gerai savo ausis, 
kad girdėtum kų teisėjas pa
sakys, kad žinotum kada išsi
kraustyti,’’ pašiepiančiai tarė 
Kurpinskas.

“Aš tavo pinigų nenoriu. 
Gavai notų, tai kraustykis. 
Tie tuvo vaikui daėdė man 
iki kaulo; jie gali angelų iš 
kantrybės išvaryti, netik žmo
gų. Sakau tau, eik sau po vel
nių su savo pinigais ir savo 
tokiais vaikais; kraustykis, o 
jei ne, tai tuojau trauksiu teis 
man ir išmesiu, jeigu to nori,“ 
kalbėjo Įpykęs Kurpinskas.

“Klausyk, Kurpįnske 
Šliurinskas, “aš ne

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5 00

į SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa

, tikrą apeclaliitų, ne pas koki nepa
tyrei}. Tikras specialistas, arba pro- 

įfe&orlus, neklaus jūsų kas jums ken-
“Man rodosi kad teisėjo i*1*- ar kur 8kauda- bet pats.

, po pilno lšegzamlnavimo. Jus sutau- 
pamokslas atsidurs į tavo au- pyslt laiką Ir pinigus. Daugelis kitų 

l • ,, , i - a,- {daktarų negalėja pagelbėt jums dal-S1S, O ne mano , atsake SllU- to, kad Jie neturi reikalingo patyrl-I, kenksmla-! rinskas. “Atsinešk didokų ske!mo- auradymul Uogaus 
ta-i tumų.’, i petaitę, kad turėtum kuom no t Radi# — 8cope — naggi.

jeigu vaikų tinkamai neval-j”’ enurinskas, "aa ne šian- Bj nl.«jg|„ostytj .nes gausi nuo ««
(lys, liepsini išsinešdinti; bet[dlen S1“'8’ sav0 te,s5s slek teisėjo tiek “pipirų”, 
jokių pailginimų, raštiškų su-jtlelt suprantu; perdaug berei- ||<( -iaU(]}-s; <jU(Įbai! Jei 

metų rr Edvardų 8 metų Te-,(arHlJj nedarysblln kalbsjo kalingai nesikarščiuok, nes,h|i q
vai duodavo Jiems labai daug I Kurpingkas sav0 ŽInonai. | aukščiau bambos neiššoksi.
valios, nė kiek jų nevaUyda- Jeigu aš tau randų moku, tai!
vo. Kada jų vaikai kaimynų luš galiu gyventi iki pirmai,

v v-, v x i j -x -a - dienai rugsėjo sekančių metų Ii būt bet kada išvaromi, tai , iI ir tu man nieko nepadarysi.

Juozas ir Ona Šliurinskai 
buvo vedę virš 12 metų. Jie 
auklėjo du sūnų: Antauių 10

vaikus pešdavo, mušdavo ir, 
ant žolynų ir krūmelių, kai 
kumeliukai, šokinėdavo ir 
juos laužydavo, ir kitus ne
malonumus savo išdykumu ir 
nemandagumu kaimynams da
rydavo, tai jų tėvai, Šliurins- 
kai, juokdavosi ir gėrėdavosi

nuo mėnesio, be “lyso”, ir

gal šiek tiek prisibijos, ne-j . .
, , iAr žinai tų tryksų! Geriau;duos savo vaikams tiek daug . . ,.. ,, , , . v _ ;imk randų ir duok resytę, nesvalios, atsake Kurpinskiene | . .

_ . . , ... i teisme nieko nepeši, — pareisi |Baigianties raštiškos sutar- . ... ,
. T_ . , i nosį nuleidęs, lyg ūkę praradęs metams, nė Kurpinskas, I , . . „v. , 1’ l'-'ęs, pamatysi, — as žinau kų

i . mai kraujo atidengs man jūsų tlk- 
raa negeroves, Ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryį jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos. kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokių užslsenėjuslą. įsi- 
kerėjusią, chronišką ligą, kur) ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui. neatldėiloklt neatėj# pas 
mane. 4

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimaa Rūmas l#lš 
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Ta.andoa; Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo R iki f 

Nedėliotais nuo 1* ryto tiki 1
ik

,no-

:!;iė Šliurinskas vienas kitam , ,, ,,įkalbu.“
“Aš jokių pamokinimų nuo 

. . ... tavęs nereikalauju”, atkirto I
Šliurinskai, savo namo ne- ’a J*ns pirma pnsimintų’i Kurpinskas. “Tavo terminas,-

turėdami, nuo kitų butų nuo- Pra . e\ a*. V1®nas’t sulig raštiškos sutarties, pasi-1
mavo, bet ilgai nepagyvendą-'taip ir ltas’ apie tai °">baigė su paskutine diena pra- 
vo. Savininkas už kelių mėne-| _ T .&U. e' ... . eito rugpiučio mėnesio ir, su

iš tokio savo vaikų 
mo”.

narsu- apie atnaujinimų “lyso“ ne-j 
kalbėjo. Vienas kito laukė,

Gali Būt Nuody Jusy 
Viduriuose!

šių duodavo jiems praneši- Pasibaigė metai, atėjo pir- pirma diena rugsėjo, tu tapai

Pas mus, Amerikoj, plėši
kams tokie šnipai nereikalin
gi. Jiems veltui šnipinėja lai
kraščių raporteriai, pranešda
mi, kur ir kokiam laikui toksiną išsikraustyti, nes niekas

Kaip matote, mūsiškių ta- jir toką milionierius yra iš na- negalėdavo pakęsti jų vaikų 
vorščių lūpomis, Rusijos dar- mų išvažiavęs. Reikia tik ad- j arogantiško sauvaliavimo, 
bininkams komunistų “rojuj“ resai pasižymėti.
• .................... . ■ ■■■ — - ■- .. .---jis tų, kurie ateidavo pas juos
P. Šležai III

ŽALGIRIS

(520 Metų Sukaktuves Minint) -
(Tąsa) Kai dėl mū

sų valdininkų davinėjimo lei- 
•dimų, be kurių mūsiškiai ne
galėtų būti įleisti į Žemaitijų, 
pagalvokite patys, ar tai ga
limas dalykas. Juk Sungaila 
ir Kinsgaila (Kauno valdinin
kai) dažnai kartu su mumis 
keliauja toli nuo savo žemės. 
Jeigu tuo tarpu mūsų paval
dinys šioje Nevėžio pusėje nu
kentėtų nuo vagystės, ar vie
toje sekti pėdomis piktadarį į
kitų upės pusę, turėtų jis 

mumis vytis, kartais šimtus 
mylių — tų klausimų išsprę
sti paliekame Jums.“

Nesiverždamas į Žemaitijų, 
Vytautas kreipėsi į Jogailą, 
prašydamas jo atsiųsti javų, 
kurių jis ir pažadėjo duoti, 
kiek tik reikia ir kreipėsi į 
Ordinų, kad šis leistų laivais 
iš Tomo į Kaunu juos atga- 
bent.

r]wnttPradėk rytdieną atsišviežinęs Ir 
atsigaivinęs po tinkamo vidurių 
išvalymo. Syrup Pepsin — dakta
ro receptas vithiriams — padės 
jums taip padaryti.

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

Nuodai, įsisunkę j vidurius rūg
sta ir sukelia atbukusį, tingų, er
zinantį jausmą; apvelia liežuvį; 
gadina kvapą; išsetnia energiją, 
jėgą ir nervų spėką. Biskutis Dr. 
Cal<dwello Syrup Pepsino tuos ne
gerumus pašalys švelniai, nekenk
smingai ir greitai. Tave atšviežin
damas per vieną naktį, tas vais
tas įrodys savo gerumą.

Dr. Caldwe'd tyrinėjo vidurių 
trubelius per 47 metų. Toks ilgas 
patyrimas davė jam progos sutai
syti vyrams, moterims ir vaikams 
tokį receptą, kurs tikrai valo vi
durius. Jis yrą natūralūs, švelnus, 
gardus ir visiems patinkamas. To- 
delei "Dr. CaldweH’s Syrup Pep
sin”, kaip jis vadinamas yra la
biausia mėgiamas laksatyvas.

Apsisaugokite užsikrė
timo! Gydykite kiek
vieną žaizdą arba įsi- 
brėžimą su šiuo uenuo- 
dijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakte
rijas ir gydo.

ma diena trylikto mėnesio
rugsėjo pirma. .Šliurinskas,-1.^ , . .. , ., . . . , ' ’ ninku ir, davęs tau, sulig teikaip ir visada, nunešė Kur-

paprastu mėnesiniu randau-

Išliurinskai tik pasityčiodavo sa™ mčnesinę randų.
' Kurpinskas randų priėmė ii*;

išdavė kvitų, sulig, pas jį, 
jau senai Įsigyvenusio papro-

pasiskųsti dėlei jų vaikų blo
go elgesio.

Nuolatinis kraustymųsis, 
lyg čigonų, Sliurinskams ga
lop nusibodo. Jie sumanė, 
pirm kraustymosi į kitų vie
tų, padaryti su sekamu namų 
savininku raštiškų sutartį — 
“lease“, — dviem ar trim 
metam, kad negalėtų jų per 
tų laikų iškraustyti, kad ii 
norėtų.

Atėjo laikas, kad Šliurins- 
kai ir vėl buvo verčiami krau

siu, pranešimų, aš turiu tei
sę tave iškraustyti, jeigu ge
ruoju neišeisi. Mat, mane ne- 
pablofuosi, — aš su tokiais 
bloferiais, kaip tu, esu jau tu-cio — ramdaunmkui visados, _. .. , . ,. ,, irejęs reikalų ir tinkamai apsi-įsduoti resytę. Kurpinskas . • i- i •.... * . , , v įdirbęs; — apsidirbsiu ir sumintijo sau: Gerai kad ras- , . .d tavim, nemanyk

tiška sutartis pasibaigė, dabar 
galėsiu, kada tik norėsiu,, Šliu 
rinskus iškraustyti, įteikęs 
jiems statute reikalaujamą 
pranešimų; — tai vis, ne me- 
jtai, ne du; mėnesį, kitų vis 
'gali, žmogus,
pakentėti. ’ ’

Už poros savaičių, lyg tyčia, j„įeko nepelnysi,

HAS
MADE GOOD witfc

miūUmst

s**5?--
Šame Price for Over 

38 Years
2S ooaces for 2$/

Pure—Economieol 
EtHcient

MILLION9 OP POVNDS 
USED BY OUR GOVERNMBNT

. “Ar imi randą, ar ne!“ už
klausė Šliurinskas.nepagerėjo. Ulrichas von Ju- 

ngingen aiškiai troško karo.
Pačioje Žemaitijoj ėmė stip- 
rint pilis, didint jų įgulas, pe
rsekioti tuos, kurie norėjo pe
rsikelti į Lietuvų. Todėl ne
nuostabu, kad pabėgimai iš 
Žemaitijos i Lietuvą padažnė
jo. Vytautas ir dabar dar vis • i i i i •
nori laikytis sutarties. Kry-.m* bnt,>’ susitart su nana) 8 P °
žiuočiams prižada Rambaud, savininku kaslink randu kai- 

nos, bet kada priėjo prie da
rymo raštiškos sutarties, savi
ninkas nesutiko ilgesniam lai
kui kai vieniems metams, sa
kydamas, jeigu sugyvensią, 
tai bus galima, gale metų, su
tartį pailginti, atnaujinti il
gesniam laikui. Pasikalbėję, 
sutiko ant vienų metų ir pa- 
sij-ašė ant nuomavimo sutar
ties — “lease“.

Nors namų savininkas ir jc 
žmona, Kazys ir Bronė Kur- 
pinskai, buvo pakantrūs žmo
nės, vienok Sliurinskų vaikų 
elgęsis jiems labai įsipyko, 
todėl, tarpu savęs dalyką ap- 

memel), paėmė jos įgulų į ne- Įkalbėję, nusitarė, metams pa-
laisvę, o pačių pilį sudegino. Į sibaigus, sutarties nebepail- į priimti, reikalaudamas kad 

(Tąsa ant 4 pusi.) 'ginti. ĮŠliurinskas išsikraustytų.
g=~=------==========--------------------------- Li-č' -........................................ -------------------- ------------

nubaust už tai, kad tasai Ne
vėžį peržengė, o du pabėgu
sius žemaičius bajorus vėl 
gruziną Ordinui. Magistras už 
tai atsilygindamas sutiko lei
sti Vytautui savo pabėgėlių 
ieškoti net ir po visus Prūsus. 
Žemaičių šaltyšius norėdamas 
nuo žemaičių apsisaugoti, dar 
pareikalauja iš jų įkaitų. Tuo 
tarpu kažkoks lietuvis paskel
bė Vytauto įsakymų, draud
žiantį tuos įkaitus atiduot kry
žiuočiams ir reikalavo juos

Ordinas ir toliau atsidėjęs P™““?* ) K"™«- Žemaičių 
kantrybė trūko. Staiga jie už
puolė Skirsnemunę (Clirist-

ruošėsi visiškai atkirsti 2o-1 ^ntrybė trūko. Staiga jie už- 
maičius nuo Lietuvos. Dabar 
tik reikėjo susitarti dėl tų že
maičių, kurie pagal sutartį, 
priklausė Vytautui. Tuo rei
kalu Ordinas pasiuntė į Lietu
vą savo pasiuntinius. Ordinas 
norėjo, kad tie žmonės išsi
keltų į Lietuvų be teisės par
duot arba laisvai tvarkyt sa
vo Žemę. Vytautas gi norėjo, 
kad tas klausimas būtų šiaip 
sureguliuotas; senieji bajorai 
su dalimi judomojo turto per
sikeltų į Lietuvą, o jų rūmai, 
su kita dalimi turto pasilik
tų Žemaitijoj. Vytautas suti
ko ir su reikalavimu, kad lie
tuviai nesilankytų pas žemai
čius be leidimo, nors ir pa
stebėdamas, kad šituo Ordinas 
jį ve čiraatkirst Lietuvų nuo 
Žemaitijos.

Santykiai nuo to, žinoma,

stytis. Susiradę sau patinka- .'Kurpinskai su Šliurinskais

“lįeimu ir neimsiu 
Šovė Kurpinskas.

at-

Goda... ei, žinokis, — da- 
šiaip ai taip, ^ų nori; gali eiti kad ir 

pas patį Amerikos prezidentą, 
atrėžė Šliu-

to, kaip tik dėl jų vaikų išdy
kumo. Kurpinskai, .netekę ka,n 
trvbės, ir, džiaugdamiesi kad 
raštiška sutartis pasibaigė, Į 
nusprendė Sliurinskų atsikra
tyti. Pirmą dieną spalio, įtei- • 
kė jiems 30 dienų raštiškų ' 
pranešimų, reikalaudami, kad 
paskutinėje dienoje spalio mėV 
.nesio apleistų butų — išsi- : 
kraustytų, nes tada baigėsi j 
jų mėnesis.

I
Praėjo visas spalio mėne

sis ir atėjo pirma diena lap
kričio, bet vieton išsikrausty
ti, Šliurinskas atnešė Kurpiu- ', 
skui, kaip ir visados, randą' 
už lapkričio mėnesį, kurių, ži-J 
nomė, Kurpinskas atsisakė

Da. W. B. Caldvvell's

SYRUP PEPSIN
Į. A Doctor's Family Laxative

Daktaras
Kapitoną*

Specialistas iš

Pasauliniame kare

WISSIG,
Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYKŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP LZSIi-EN ĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališlcai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų Ir pūslės, už- 
nuodljimą kraujo, odos, ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką Jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėllomis iki 12 d. 
4200 West 26 St. kampas Kcvler Avė., Tel. Crawfor<1 5573

Got
aCOLD?

Tyros, Aiškios, Rvelkoa

GRAŽIOS AKYS
Yra didelis turtas

Murinę valo. Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pamėgstte 
Knyga “Eye Care” arba “Eye 
Deauty” ant pareikalavimo.OUR

Murina Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohio St., Chica<e

Atthefirst signof a 
cold or sore throaf, 
flargle with full 
įtrength Li sferine. 
These ailments are 
eouted by germs, 
and litferine kilis 
germini 5 seconds.

LISTERINE
SIUS OIRMS IN 

II SICONDS

Spider’s the Goat



—

I

D R A U G A

tas sužinojo apie tai, kad Or
dinas nepraleido Jogailos siu
nčiamų Lietuvai javų, kurie 

Ordino vietininkas šaltyšius it dėl nederliaus buvo jai labai 
dabar tikrai tikėjo, kad Vytau- reikalingi. Vytautas, pasak jo 
tas apie tai nieko nežino, o rašto Ordino magistrui tikė- 
Sungaila, Kauno seniūnas, ša- josi, kad ne tik jie tuos laivus 
ltyŠiui net užuojautos parel-į nesulaikysią, bet, priešingai 
škė dėl įvykių Žemaitijoj, l’a-'dar ir iš savo pusės pora lai- 
galiau 1409 m. gegužės mėli. vų Lietuvai padovanosią, nes 

įbaigoj sukilo , visa Žemaiti-' tai ir jis pats panašiu atveju

ŽALGIRIS

(Tąsa nuo 3 pust)
LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL ~ Įlotas. Kurie atvyks, visa pa
matys. Ciceroj yra didžiausia

gano ir Nortli Chicagos lietu
viai susirinko parapijos mo
kyklos svetainėn ir iš čia mi
nių minios maršavo į Lietuvių 
Auditoriją, kur buvo progra-

ŠIOS

Trečiadienis, Rūgs. 10, 1930

Jaunatvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl 
jums grįžti. Skausmai, dėl inkstų, kepenų ar pūslėsYRA netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.

Radio Stotis AJJ.
X Praeitą sekmadienį pra

sidėjo šv. Antano parapijos 
bazaras.

i pabaigoj sukilo ,visa žemaiti- tai ir jis pats panašiu atveju Antrą vai. po pietų buvo 
L\oa. Ruošdamiesi pult Klaipė- su kryžiuočiais būtų pasielgęs, i paroda vimas gatvėmis išpuoš- 
I ir kitas pilis, birželio mėn. Kad atskyrus Vytautą nuo tais trokais ir automobiliais;

gare Žemaičiai susirinko, kad kaimynų ir talkininkų, Ordi-!pirmame troke griežė benas. Į prįe d. k. Vytauto iškilmių, 
vykdyti Vytauto įsakymą, kaip1 nas pirmiausia stengėsi per-1 Po parodavimo visi sugrįžo; prįe programos, 
rašo vokiečiai — užversti me-įkalbėti Jogailą, kad šis nere- į svetainę, kurioj lankė išpuoš 
-džiais Lietuvos, pasieny ke-įmtų Vytautą, taip pat prašė į tos bazaro budos ir prasidėjo 
liūs ir vieškelius. Visur buvo > ir lenkų bajorų, neremai sa- kermošius, muzikai griežiant 
pastatytos sargybos ir Vytau- vo karaliaus, jei šis norėtų maršus, o vėliau .šokius, 
tas kasdien siuntinėjo jiem )- Vytautui padėti. Lenkai iš sa- Graborius J. F. Eudeikis 
sakymus, žadėdamas jiems pa- vo pusės reikalavo, kad jiems šįmet netik mūsų parapijos 
gelbėti pilis paimti. Taip pat,Ordinas atlygintų visas skriau piknike gražiai pasirodė, bet

Lietuvių kareivių draugija, i mas. Visi buvo pasipuošę dr- 
kuri savo uniformose ir 'jų ir Vytauto ženklais, nešė 
savo benu dalyvaus vaikšty- (Lietuvos ir Amerikos vėlia-
nėse. Red Rose klubas ir-gi 
žada turėti šimtą muzikantų.

X Varg. p. A. Mondeika, 
kuris nesenai parvyko iš atos
togų, ir-gi smarkiai ruošiasi

X Parap. bazaras bus se- 
redomis, subatomis vakare ir 
nedaliomis po pietų.

WAVKE6AN, IL
buvo pranešta Malburgui, kad' das, grąžintų Drezdenką, San- 
Vytautas prisiekęs žemaičia- J toką ir k. žemes. Ordinas ty
me būsiąs Ordino priešas, kad Įėjo. Tylėjo ir lenkai, tik ga- 
per pasiuntinius paraginęs (luti nu atveju Jogailos buvo

pareikšta, kad Lietuvos prie
šus jis laiko savais priešais, 

vokiečius prigirdysiąs juro-[To pakako. Ordinas užpuolė 
je” (Codex ep. Vitoldi, 183.! Lenkiją. Karas neilgai truko. 
186 p.). Įnes įsikišo Čekijos karalius

Tuo tarpu Vytautas, lyg nie- Vaclovas, kuriam ir buvo pa
ko nežinodamas, rašo Ordinui vesta taikiu būdu ginčas sprę

juos sukilt, kad pats tiesiog 
žygiuosiąs į Karaliaučių ir

apie tuos 250 žemaičių, klaus
damas j’o, ar galįs priimti tuos •
kurie patys norėtų į Lietuvą 
keltis, tuo tarpu kai Ordinui 
šaltyšius pranešė, kad Vytau
tas nenorįs priimti žemaičių.

Kaip tik tuo metu Vytau-

Kuomet Vaikas 
Karščiuoja,

Piktas, Nesveikas
Dieglys, gesal, II- 

pūtimas, dažnas vė
mimas, karščiavimas 
vaikuose ir kūdikiuo
se paprastai r,odo, 
kad maistas vidurė- 
liuose yra surūgęs.

Kai tie ženklai pa
sirodo, tai duok vai
kui Šaukštą Phillips

Milk of Magnesia. įdėk Jo 1 pirmu
tinį vaiko maisto buteliuką, ryte. 
Paaugusiems vaikams reikia duo
ti šaukštą vandens stikle. Tas nu
ramins vaiką — palengvins jo vl- 
durėllus. J penkias minutas jis bus 
linksmas ir laimingas. Paliuosuos 
vidurius nuo visokio surūgusio ir 
nesuvirškinamo maisto. Jis atidaro 
vidurius vaiko turintį užkietėjimą, 
slogas ir tt. Vaikai jį geria dėlto, 
xad jis skanus.

Sužinok apie jo naudą motinoms 
ir valkams. Išsirašyk indomlą kny
gą “Useful Information”. Rašyk Į 
The Phillips Co.. 170 Varick St. 
New Vark. N. T. Bus pasiųsta DX- 
KAI.

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

Milk of Magnesia buvo S. V. Re
gistruotas Vaizbos ženklas The Chas. 
H. Phillips Chemical Kompanijos ir 
jos plrmatuko Chas. H. Phillips nuo 
1876.

Jos Nieks 
Nekviečia

Ar žinot, kodėl jos nieks 
nenori? Ji pati to nežino.
Jos kvapas nemalonus. O 

to visi nekenčia. Išgarga- 
liuodami su Listertne, išva
lysime burną ir užmušime 
ligų perus. Vartok kas
dien.

LISTERINE

ir dabar bazarui aukojo čekį 
$30 laimėjimui. Kuris dabar 
laimės tuos $30?

X Praeitą penktadienį grį
žo iš atostogų mūsų gerb. kle
bonas kun. H. J. Vaičiūnais, 
linksmas ir smagus. Kun. M.

Iškilmingai Apvaikščiota Vy 
tauto 500 metų mirties 

sukaktuvės.

Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena 
TV gyduolė, kuri virš 200 metų li- 

VjVJUM goniams gelbėjo, padaryta ma
lonia ir lengva 
vartoti. Gaukite

tikrąsias ir neimkite
MEDAL

vas. • .1
2:30 vai. po pietų, atmar- • 

šavus Lietuvių Auditorijon,; 
draugijų delegatus pasitiko 
publika ir, muzikai griežiant, Vakaro vedėjas po to per- Vakaro vedėjas perstato 
suėjo į svetainę, kuri tuoj pri-stato pirmutinį kalbėtoją, ku- kalbėti State Attorney, p. A. 
sipildė kaip silkių statinė.1 ris prieš 17 metų atgal g/ve 
Daugybė žmonių turėjo lauke no AV aukegane, tai gerb. pre 
būti. Kaip žinoma, Lietuvių i lutas M. 'L. Krušas, kurį pub- tauta, kad po 500 metų nepa- 
Auditorija yra viena didžiųjų (Hka sutiko dideliu rankų plo- miršta savo didvyrių. Jo kal- 
svetainių Waukegane. jjimu. Gerb. prelatas M. L. ba buvo visi patenkinti. Po jo

Programas. Krušas savo kalboje apibudi-(kalba p. L. J. Yager, Wauke-
L. Krekščiuno orkestrai prijnęs Vytauto 500 metų mirties gan miesto majoras, kuris, 

Amerikos I sukaktuves, atsiminė ir tuos1 gerai žinodamas Waukeganotariant, atgiedota

UAARLIM olt
kitų. Vaistinėse trijų 

dydžių. Ieškokite “Gold Medai” vardo kekvienoje dėžutėje. •

V. Smitli, kuris savo kalboje 
pažymėjo, kaip laiminga yra

lietuvius ir jų istoriją, gražiai 
kalbėjo apie Vytautą ir jo

Rugpiučio 31 dieną, 1930 
metų, Waukegano lietuvių ka
talikiškos, kaip vyrų, taip mo-

liinmas. A. Jankauskas, komi-'laikus, kada darbavos tarpe 
teto pirmininkas, atidaręs Į Waukegano lietuvių kaipo
programą, paaiškinęs delega-j klebonas. Kalbėtojas padarė'nuveiktus darbus, 
tų tarinius, perstatė A. J. Sut- • didelio įspūdžio klausytojams ( (Bus daugiau)

i kų, Lake County ASsistant Su- ir dideliu rankų plojimu nuly- ‘
dėtas nuo estrados,

Po prelato kalbos pasirodo
—■ -p , ., . ,v.___ _ ~____ _____ Julia Gapshis su solo, S. Ži-

viską gražiai tvarkė. Jam gel- o i i os u as, susi urę 1 j)UVO jaug svetimtaučių ir.liui akompanuojant. Jos dai- 
bėjo kun. Pr. Juškevičius. vienybę ^kilmingai minėjo' '

pervisor, vedėjam, kuris savo 
įžanginėje kalboje pranešė

ADVOKATAI
Švarlys, likęs klebono vietoję, i draugijos, ir LietuviųKadangį

sti. Įvyko paliaubos, tačiau 
jos nepakeitė Žemaičių būk
lės, tad ilgai trukti negalėjo.

Tuo tarpu kryžiuočių pade
damas Jogailos brolis, Švitri
gaila, mėgina Vytautą nuo so
sto nuversti. Šia proga Vytau
tui pasiseka gauti kažkokį į- 
tartinų pavardžių sąrašą. Bu
vo ir aiškių davinių, kad su
kilėlius remia ir kryžiuočiai. 
Švitrigaila liko suimtas, gele
žimis sukaustytas ir į kalėji
mą įmestas, kur jis ir išbuvo 
devynerius metus.

Tada imta atsidėjus ir pla 
ningai ruoštis prie karo si 
kryžiuočiais, kuris ir įvyko 
1410 m. liepos 15 d. “R.”

LIETUVOJE
Parvykęs pirmiausia aplan

kiau savo artimuosius Žemai-1, 
tijoje. Paskui vykau į Lietu
vos miestus ir miestelius bū
tent; Tauragę, Šiaulius, Ma
žeikius, Žemaičių Kalvariją, 
Panevėžį, Naujamestį, Kauną,' 
Jurbarką ir t. t.

Visur Lietuvoje išrodo daug 
pažangos. Miestai brukuoti, 
akmenimis ir cemento šaligat- ‘ 
vlai veik visur iškloti. Daug 
puošnių namų miestuose ir 
kaimuose. Bažnyčios visur 
puošia miestelius.

Žemaičių Kalvarijoje bažny
čia remontuojama, nukvarbuo 
ta baltai, matosi iš gana toli.

Čia yra apsigyvenę Tėvai 
Marijonai su gerb. kun. kleb. 
Dvaranausku, kaipo parapijos 
reikalų vedėju. Ši vieta yra 
skaitlingai lankoma Lietuvos 
maldininkų. Tad verta ją ir 
amerikiečiams lankyti.

Ūkiai išrodo jaukūs. Veik 
visur žemė išdalinta į kolo
nijas. Derlius išrodo gana ge
ras. Pirmiau būta kiek gied
ros ir vasarojus buvo u/.džio
vintas, bet dabar gana gerai' 
išrodo. Dabar dažnai li.ja. U- 
kininkai, kurie nesurėžė ru
gių, arba šieno, dabar turi 
šiek tiek vargo su išdžiovini- 
mu. Kai kur ir ankstybąjį 
vasarojų pjauna..

Ant. P. Stulga.

X Rugsėjo 14 d. Ciceroje 
įvyks milžiniškos iškilmės. 
Tai buą L. D. K. Vytauto 500 
m. mirties sukaktuvių pami
nėjimas.

Rengiama didelės vaikšty- 
nės/mieste. Dalyvaus kaip ka
talikiškos, taip ir tautiškos

<aukštas vietas užimančių žmo-'ną publika pamylėjo ir priver
'. .' ’ y au o o me V,nj vįgkag buvo paaiš-įdė net dviem atvejais dainuo-

nnrties sukaktuves. , . , , . , , „\ kinta lietuvių ir anglų kalbo- ti.
draugijų geKadangi minėtu 

buvo darbštus delegatai, dėl 
to ir apvaikščiojimas buvo 
sėkmingas.

10:30 vai. ryto, Šv. Baltra
miejaus bažnyčioje atlaikyta

draugijos ir turės savo benus. iškilmingos šv. Mišios, ku-
Kviečiami visi ir Chicagos 

lietuviai suvažiuoti su savo 
automobiliais ir imti dalyvu- 
mą. , ?;

Po vaikštynių bus graži 
programa Cicero Community 
Hali.

Beje, bus parengtas puikus

rias laikė prelatas M. L. Kru
šas iš Chicagos, o turiningą 
pamokslą apie Vytautą pasa
kė gerb. kun. J. Jakaitis, M. 
I. C. Dailiai giedojo Šv. Bal- 
tramiej’aus parapijos choras, 
kurį veda p. S. Žilius.

1:30 vai. po pietų Wauke-

Pakviestas Šv. Baltramie- 
jaus parapijos choras, j 
kurį veda p. S. Žilius, vietos 
vargonininkas (choras gerai' 
išlavintas), gieda Lietuvos 
himną ir kitas patriotines dai-' 
nas, kurias publika lydi di-1 
dėlių pasitenkinimu.

giiiiiiiiiiiiiiiimiitiiiiiiiiiiiiiiiHiMiiiiiing
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Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

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

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
Local Office; 1900 S. UNION AVĖ. 

Tel Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant seredos)

A. A. OLIS

Vaizdas miega
mojo kamba.rio
moderniškame

name.

Evtension telefonas prie jūsų lovos gerina 
jūsų miegamąjį kambarį. Per ji gali atsa
kyti ankstybus ar vėlyvus pašaukimus be 
išėjimo į mieg. kambario. O tas telefonas 
parankus visai dienai. Telefonas miega
majam kambary gerina visą namą. Pi
giai teatseina. Pašauk Business Office, 
Official 9100
ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

BELL SYSTEM
One Poticy - One System • Univcrsal Service

karai
su musų patyru-

| šių mechanikų O. K.
| yra pilnoje tvarkoje,
s Jų vertė didelė, ateik
E įsitikinti.

192 9 Ford Coupe, kaip 
naujas . .:...................... $300

1929 Ford Tudor: puikiai 
išrodo ............................ $295

1929 Ford Deluxe Se-
S dan ..................................... $335

1927 Ford Tudor; vėliau
šio modelio ............. $100
1929 Chevrolet Imp. Se-

2 dan ................................. $325
1926 Htrdson Coach, pui

kiai Išrodo .................. $250
1926 Peerless Sodan; ba.r

genas............... ................. $175
1927 Buick Coupe; bar-

genas ................................ $175

Mažai įmokėti. Geros
Išlygos.

I ARCHER - KEDZIE 
I MOTOR CO.
| 4391 ARCHER AVĖ.

^nmiHiiimniniiiinNimiiiiiiiKHiiiiit
......... . . ............ ^e«— III , ■

VARTOTI
s

LIETUVIŠKI REKORDAI
10 coliu 75 centai

Budriko Radio Orkestrą
16173 Vakar-vakarėli ir Či

gonai. M. Juozovitas
16041 Mes be Vilniaus ne

nurimsim ir Girtuoklio 
daina. J. Butėnas

16152 Pasaulis stovi ir Man 
tik rodos. A. Vanagaitis

16156 Ar tau seselia ir Kel
kis berneli. Malian. Liet. 
Mainieriu Ork.

Lietuvos Polka ir Pasaulinė 
Polka. Šokiu Orkestrą 

Nakties sapnai Šokis ir Ge
gutė Polka. Šokiu Ork. 

Amatninkų Mazurka ir Po 
puotai Šokis. Šokiu Ork. 

Vėjo Valcas ir Vilniečiu Ma
zurka. Šokiu Orkestrą.

BUDRIKO RADIO 
VALANDOS

Subatomis nuo 6 iki 7 v. v. 
Iš Stoties WCFL 970 kyl.

-----įr------
Ketvergais nuo 7 iki 8 v. v. 
Iš Stoties WHFC 1420 kyl.

JOS. F. SUDRIK, INC.
3417 S. HALBTED ST.

Chicago, UI.

RaTšinęj the F'amily-
V.tl.L.lF f----------
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ADVOKATAS
11 So. La Šalie St, Room 1701 

Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6 
Vakarais

3241 SO. HAUSTBD STREET 
Tel. Victory 0562

7-9 vai. vak. apart Pancdėlio ir 
Pėtnyčios

JOHN B. BŪROEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS

109 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. 
Telephone Roosevelt 9996 

Name; S Iki 9 ryte Tel. Repub. 9666

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8 d)0 va
kare. Seredamis ir Pėtnyčio- 
mis nuo. 9 iki 6.

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklln 4177
Nuo t Iki 1 Ižėmua Subatas

62 East 107-th Street
Kampas Mlchigan Are.

Tel. Pullman 5956
Nao > Iki • vak. Ir Babatomle
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Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

tydjįlė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Te). Roosevelt 7688

IS VYČIŲ VEIKIMO. NORTH SIDES ŽINUTĖS. , Tetorona8 Grovehiu 1243

' DR. A. G. RAKAUSKAS

S. D. LACH AWICZ
LIETUVIS GRABORIUS

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 
2314 West 23rd Place 

Cbicago, Illinois 
SKYRIUS

1439 S. 49 Court Cicero, III.
Tel. Cicero 6927

J, F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHKAGOJE
Laidotuvėse pa-

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

OFISAS
«8 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted Street, Tel. 

1 Victory 4088.

Pbone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

J. Lulevi&iua 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
8108 8. Balsted
S t. Cbicago, III.

Tel. Vlctory 1118

Brighton Park. — Lietuvos 
Vyčių 36 kuopa jau prisiren
gus paminėti kp. 15 m. sukak
tuves, kurios įvyks rūgs. 29 
d. Ryte visi nariai per Mi
šias eis prie Komunijos. Po
mišių bus traukiami paveiks- kų rinkėja, nesakiau kad p.
lai. Vakare jvyks didelis ban- Bulkevičius nuveze valgius ir RC.zidencijos: van Buren 585«

Šy.Kaziiniero Ak. Rėmėjų
3 sk. aukoju sąrašo pataisy- 2433 W MAROUETTE ROAD 
me, dienraščio “Draugo” 203 Nuo , 12 val Nu0 , val. _
numery, rašoma, jog nebuvo 5 ir 7 iki 9 vai. vakare, 
nei • jokių melagysčių. • Serodomlg nuo 9 — 12 vai. ryto.

Aš, E. Andruškevičienė, au 1 Nedėllomls pagal sutarų.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. J. j. KOWARSK1S
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST <3 STREET 
Kertė So. Westem Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2330

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

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

Antras ofisas ir Rezidencija 1

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. ▼. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

NedėlioJ pagal susitarimų

I. J. Z O u p
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 IVest 46tli St.
Kampas 46tb ir Paulina Sta. 

Tel. Boulevard 5203 - 8413

kietas parapijos salėje. darbininkes į daržų, sakau,
K. Zarumskis ruošia labai kad p. Bulkevičius labai šir- 

juokingų komedijų, J. Kudir- dingai aukojo Sv. Kazimiero 
ka — solistus. Bus ir svečių Sesutėms: 32 kvortas pieno ir 
menininkų. Be to, Vytauto ' prie to da pridėjo 3 svarus
Teat. Klubo nariai V. Simo- sviesto. Aš taisiau klaidų go
naitis ir M. Stulgaitė prįjuo- 'rai žinodama, jog nebuvo skel-
kins diologu “Marital Mis- bta p. Bulkevičiaus auka. Jei-_____________ . ..
liaps”. !gu mūsų gerb. “Viena iš Ko- Kez. Tei. Midway 5513

Vakare bus duodama k-ny--misijos” vis da tam netiki, 
ga su aprašymu ir paveikslais' prašau pažiūrėti į raportus, 
kuopos darbuotės. Biznieriai, kurie buvo pasiųsti Vienuoly-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Vai.; nuo 8:30 iki 9:30 vak.

Telefonas Boulevard 1939

Dr. Si A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46th St.

vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
' piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republic 8466

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS

Nulludirr.o valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau . . . . | l
negu kitur. Koplyčia dei Šermenų kurie nori toje knygoje pusi- nan. \

garsinti, lai kreipiasi į Zig. j A. R. 3 skyrius rėmėjos ren-’

BUTKUS• • • r % v
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 ĮVEST 18th STREET
Canal 3161

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

o f i s a s

4603 S. Marsbfield Avenue
Tel. Boulevard 9877

Vyšniauskų, 2517 W. 43 St., /g i a “bunco party” Vienuoly
ne vėliau rūgs. 15 d.

Rėmėjai, kurie da neprisi-
dėjote, tuoj atsiliepkit, kad

no naudai, E. Andruškevičie- 
nės namuose, 1645 IVabansia 
Avė., 7:30 vai. vakare. “Bun-

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

Telef. Wilmette 195 arba 
Canal 1713

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

Tel, Weiitwortb 3000

Rez. Tel. Stewart 819J

DR. H. BARTON

Ofiso Tek Victory 4898
Rezidencijos Tek Dreial 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ilgų

Ofisas 8102 So. Halsted St 
Kampas 81 Street 

VALANDOS: 1—3 po piet. 7-8 vak. 
Nedčliomls ir šventadieniais 10-18

Chicago, III. Gydo staigias ir chroniškas ligas 
® ’ vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Ncdėliomis ir scredomia tik 

iškaino susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 ĮVEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5792

galima būtų vardus ir aukų co” bus rugsėjo 13 d. 
knygon įrašyti. Visi rėmėja^- į Širdingai kviečiame visus! 
gauna tikietus į bankietų vėl-1 atsilankyti ir, jeigu malonė, < 
tui.

V. Stancikas, “Vyties” ikoti. Visus širdingai priimsi-1 Va].; 2-4 ir 7-9 vai. vakare
skelbimų skyr. vedėjas, 4736 me. ____________
So.Vood St., prisiuntė $3.00' E. Andruškevičienė. j. . nil/infHllO lf n 
kaipo rėmėjas. Jis yra Brigh-S Red. prierašas. Šiuo ir bai- Ai Li UAvIUUNIuj Mi Ui 
ton kuopai daug gerų patari- giame ginčų.
mų davęs ir parėmęs.

A. Venslovas, kų tik gry- 
žęs iš Lietuvos ir-gi neatsili
ko ir prisiuntė $1.00. Jis yra 
buvęs kuopos narys.

Red Oherris.

Gydytojas ir Chirurgas
j šiokių tokių dovanėlę paau- SO. HALSTED STREET

LIETUVIŲ RADIO PRO
GRAMŲ SUKAKTUVĖS.

4910 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenwood 5107 

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aprie
tos) po nr. 8428 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel, 
Prospęct 1939.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
KOI So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
i iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7929 
Rez. 8641 8. Albany Avė. Tel. Pros- 
)ect 1929. Nedėtomis tik pagal su
arti. ' „

Tel. Euclid 817

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

Office: 4459 S. California Avė.- 
Nedėlioję pagal sutart).

-T-s. V — —'

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 VVashingtOD 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOIMAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. H ARWOOD

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI)

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West ?2nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 

Rezidencija: 6640 So. Maplewood 
Avenue Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. ▼. 

NedėlioJ: 10 — 12 ryto

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS Tei. Canal 9257 Rea Prospect <469 
Ofisas: 831 So. Oak Park Avenue i

Prie Garfield Park "L” 
Vai.: 9—10 ryt., 6—8 v. v. 

Išskiriant seredos, ned. 10-11

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

NedSIiomh
Susltaru.

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect 9619

DR.B.ARON

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

navimą.

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 visokius 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. Fatrfleld Avenue

Tel. Lafayette 0727

. . ; SKYRIUS
14JO So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
' SKYRIUS

3201 Aubum Avenue Tet Boulevard 3201

Pereitam šeštadieny laike 
lietuvių radio programo buvo 
pranešta, kad 13 dienų Rugsė
jo jau sueina vieni metai, kaip 
J. F. Budrikas pradėjo duoti 
lietuvių radio programus. Me
tinėms sukaktuvėms paminėti 
sekančiam šeštadieny p. Bud
rikas rengia specialiai didelį1
ir gražų programų. Ir perei-įOfls° t* Kės. Boulevard eon
tos subatos programas iš sto-' nn 1 I BCDTACII 
ties IVCFL nuo 6 iki 7 valan- U"‘ BUlIAdll
dai buvo geras ir turiningas.
Dainininkams akompanavo 
pianistas Mikas Juozavitas,1 
dabartinis Birutės choro vedė
jas. Vargonais keletu solių iš
pildė p. J. Saulis. Taipgi ti
krai šauniai grojo Budriko 
radio orkestrą. Reikia pripa
žinti, kad p. Budrikas lietu
vių radio krautuvninkas, 3417 
ir 3343 S. Halsted st., per iš
tisus metus stengėsi duoti klau 
sytojams kuogeriausius lietu
vių radio programus. Užtai jo 
duodamų radio programų mė
gėjai remia Budriko biznį.

Vincas.

8464 SO. HALSTED STREET 
Ofiao valandos nuo 1 iki S po 

pietų Ir t iki 8 vai. vakare 
Rea 8201 8. WALLACE STREET

AKIŲ GYDYTOJAI:

AR ŽINOTE, KAD
Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai 

atvažiuoja ir visiems čamplonums 
per nosis duoda.

Taip ir T. A. D. tonikas visiems 
; seniems tonikams duoda ir apgali.

T. A, D. dar tik kelių metų senu
mo, o Jau turi tūkstančius vartoto
jų ir nuo jų padėkavonių. T. A. D. 
būdamas vienoj formoj, gydo daug 
ilgų. Reikalaukit iš savo aptlekos ar
ba Išdlrbystės.

T. A. D. PRODUOT8 
3133 So. Halstci St. Chicago, UI.

JOHN SMETAHA, D. D.

OPTOMETRISTAS
Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt BIdg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas 
Vai. 9:80 ryt Iki 8:20 vak. Šarado
mis 9:80 iki 12 v. Nedėliomis nėr 

skirtų valandų. Room 8 
Pbone Canal 0888

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

Rez. 6622 So. Whlpple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant KeL

DENTIST AI

Tel. Boulevard 7042

DR. VAITUSH, 0. P. D. DR. G. Z. VEZELIS
DENTIST AS

1545 WEST 47 STREET
šalę Deposltors State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
T.TV.TTTVTfl AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

DR. P. Z. ZALATORISe »
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED BT.
Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava 

Valandos 11 ryto iki 8 po pietų 
6 Iki 8:80 vakare

Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
▼ai.: ryto nuo 19—18 nuo 3—4 pz 

pietų: 7—8:89 vakare 
Nedėliomis 19 Iki 19

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevardl 1401

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

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

7—9 vakare

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

* į ~*¥^
Gerai lietuviams žinomas per 29 

metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Į Jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
'elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.; Nuo 9 ryto Iki I vakare

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSENr • •
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 
vai. vakare

Nedėliomis pagal sutarti
4847 W. 14 ST. • Cicero, III.

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 18 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel. ofiso Canal 8110 Rez. So. Shorė 
2238, arba Randolph 6800.

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8309

DENTISTAS į
4901 W. 14St. Cicero, Iii.

Viriuj National Tea Store i
Valandos: 10 vai. ryto Iki 9 vai. < 

vakare. Ned. susitarus '

VALANDOS:
Nuo 10 ik) 12 diepą 
Nuo 3 Iki 3 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare. H
Nod4l nuo 19 Iki 18 dieną

r
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Trečiadienis, Rūgs. 10, 1930

CHICAGOJE sėjo 10 d., 8 vai., Dievo Ap- 
veizdos parap. svet. Valdyba.

WEST S1DE ŽINIOS.

X Šiame trečiadienio pova
karyje Aušros Vartų parapi
jos darže bazaro trečiasis va
karas ir tuojau po jo 9 vai. 
svetainėje klierikų Viktoro ir 
Vincento Černauskų išleistu
vės.

X Šv. Panelės Užgimimo iš
kilmėje per antruosius mišpa
rus kun. Židanavičius, Ams- 
terdamo lietuvių parapijos kle 
bonas, Aušros Vartų bažny
čioje pasakė gražų apie Die
vo Motinos garbę pamokslų.

X Lankantieji parapijos 
mokyklų neturtingų našlių 
vaikai nebegauna duodamo
sios jiems miesto pašelpos, 
nes reikalaujama viešosios 
mokyklos paliudijimo,,kad jie 
mokinasi.

X Pereitų šeštadien. “ Dr
auge” trimitininkas visiems 
paskelbė apie Aušros Vartų 
par. bazarų. Užtrimitavo taip 
garsiai, kad išgirdo apie tai 
saldainių fabrikas Šiauliuose 
ir Maisto B-vė Kaune. Abi 
tos įstaigos paskubina pildy
mų’ užsakymų.

X Į Aušros Vartų par. ba

zarų ateina “Rūtos” saldai
nių šių rūšių: Vytautas, Tau
tinis, Aukso rankelė, Karvu
tės, Veželiai, Metinės, Barba- 
ris, Irisas, Avietinės, Žemuo
ginės ir kitokios.

Bridgeport. — Dr-stės Pa
laimintos Lietuvos susirinki
mas įvyks rugsėjo 10 d., 8 vai. 
vak., Lietuvių Auditorijoj.

Valdyba.

PRANEŠIMAI
Šį vakarų įvyksta Am. Liet. 

R. K. Federacijos Chicagos 
Apskrities mėnesinis susirin
kimas, 8 vai. vakare, Aušros 
Vartų par. (West Side) mo
kykloje.

Susirinkimas bus svarbus, 
nes iš seimo bus padaryta, 
mūsų atstovo seiman, rapor
tai. Tad visų kolonijų atsto
vai atsilankykite į šį susirin
kimų. Taipgi artinasi spalio 
9 d. Vilniaus užgrobimo, ge- 
dulos ir protesto diena. Rei
kia pasiruošti, kad tinkamai 
jų paminėjus. Bus renkama 
komisija.

Kviečia Valdyba.

Lietuvos Vyčių Chicagos 
Apskričio mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadienį, rug

EKSKURSU*
Dar yra proga išvų^įųptĮ Lietuvon su patogia eks

kursija į Klaipėdų. Laivai išplauks Rugsėjo 13 d. ir 
Spalio 11 d. Kaip Amerikos piliečiai, taippat ir Lie
tuvos gali suspėti išvažiuoti. Del informacijų kreip
kitės tuojaus.

4
Siunčiame pinigus telegrafu. Išmokame arčiausia- 

me pašte į kelias dienas.

Apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių.
Darome įgaliojimus (davernastis).

Kreipkitės pas;-1-

Paul P. Baltutis and Co.
3327 South Halsted Street

Tel. Yards 4669

A. j A. EDVARDAS A. 
KAREIVA

Sūnus p-no Antano Karei
vos, plačiai žinomo buvusio 
Town of Lake biznieriaus. A. 
a. Edvardas yra gimęs ir au
gęs Chicagoj ant Tovn of 
Lake. Lankė Šv. Kryžiaus lie
tuvių par. mokyklų. Vėliau ė- 

Į jo aukštesnius mokslus De La 
Šalie kolegijoj. Taip prasila
vinęs ir paaugėjęs stojo prie 
savo tėvo vedamo biznio. Biz
nis jiem ėjo sėkmingai, turė
jo daug draugų ir gerų kos- 
tomerių ne vien vietinių, bet 
ir iš kitų kolonijų. Jaunas Ed
vardas uoliai ėmėsi biznio ir

AUTOMOBILIŲ PARDA
VĖJAI

Reikia 2 labai gabių ener
gingų pardavėjų pardavinėti 
Fordo automobilius ir trokus 
geroj vietoj. Labai gera vieta 
tinkamam 'žmogui. Nuo $35 
iki $100 savaitėj.

H. P. BRANSTETTER 
‘ 4391 Archer Avė.

•taipgi dėjosi prie visuomeniš
ko veikimo. Būdamas nariu 
Chicagos Lietuvių Chamber of į 
Commerce rengėsi į platų vei
kimų biznyje ir politikoj. Bu
vo sekretorius Central Com- 
mittee of Litbuanian Republi- 
can Organizations. Buvo veik
lus narys Teatrališko Klubo 
Lietuva. Buvo pirm. Holy Na
me dr-jos. Vienu žodžiu jau
nas Edvardas buvo rūpestin
gas biznierius; uolūs politikas 
ir veiklus visuomenės darbuo
tojas. Turbūt per savo didelį 
atsidavimų daugeriopiems da
rbams susilpnino savo sveika
tų. Padėtis pasidarė rimta. 
Tėvai pamatę savo sūnaus 
sveikatos sumenkėjimų, ryžosi 
apleisti savo biznį ir iškelia
vo į šiltų Texas valstijų. Pa
gyvenus 9 mėnesius Edvardo 
sveikata pagerėjo. Bet antį ne
laimės jo sesuo Sofija staiga 
susirgo ir mirė. Laike tokios 
nelaimės Edvardas ir čia ga
na daug pasidarbavo, norėda
mas pagražinti sesers laido
tuves. Ilgos kelionės, sunkus 
darbas, širdies skaudėjimas

labai, paveikė, atnaujino senų PINGA PRAGYVENIMAS 
ligą. -------------

Grįžtant iš Chicagos į Te
sąs po sesers laidojimo tėvai 
■Edvardų paliko New Mexico 
valstijoj, St. Joseph sanatori
joj, o patys nuvyko namo į 
Rio Ilando, Tesąs. Ten pagy
venę vos mėnesį laiko, gpvo 
telegramų, kad jų Edvardas 
yra gavęs plaučių uždegimų. 
Tėvai gavę tokių liūdnų žinių 
skubiai važiavo pas sūnų, kurs 
buvo už 1,300 mailių. Tas tru
ko 2 dieni ir naktį. Pribuvę 
rado sūnų visai silęnų, nors 
dar galėjo susikalbėti ir kal
bėjosi per 10 valandų iki pa
skutinės minutos. Atsisveiki
nęs su tėvais, persiskyrė su 
šiuo pasauliu.

> Velionies kūnas laidojimui 
parvežtas į Chieago pirmadie
nio rytų ir pašarvotas Eudei- 
kio koplyčioj. Laidotuvės įvy
ks rytoj, rugsėjo 11 d.

i Statistikos biuletenio prane
šimu, prieš karų 1913 m. vie
nam žmogui pragyventi mėne
siui buvo reikalinga 82 lit. 5c. 
Brangiausias pragyvenimas 
buvęs 1925 m. kada vienam 
žmogui pragyventi mėnesį kai
navo 118 lit. 61c. Pradedant 
šiais metais pragyvenimas nu- 
pigo iki beveik prieškarinių 
laikų. Dabar vienam žmogui

pragyventi reikalinga 91 lit. 
88c. “R.”

M0R6IČIAI-PASK0L0S
ATMINK SAVO 

NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
TEL. BOUL. 0611 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug Išlaidi;

i

=/

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

toksinių Ir aida- 
orlntų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžiu* 
ir muaikoa Instru
mentui.

2650 West 63rd St. Chieago.
Telefoną* HEML0CK 8S80 »

Tunijių ir taisau players ir repro- 
dueing pianus. Darbą atieku atsa
kančiai ir pigiai. Važiuoju į bile ku
rią miesto dalj.

WM. KANAPACKAS
6522 So. Rockwell St. 

Tel. Republic 8305

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežią klausi
nių, sviesto ir sūrią. 

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 3SS»

Perkam Mortgečlhs Ir Bonus. 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam ir lSmainom visokį 

turtą.
Padarom davernastes ir Pirkimo 
bei Pardavimo NotarialiSkus raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

Yra pamatu musų Pasekmlngumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

MALT & HOP
Parsiduoda Wholesale ir re-, 

ta-il malt ir liop biznis. 7 metai 
kaip įsteigta. 4 registeriai ir 
Copyright leibeliai. Kreiptis,, 
po 6 vai. vak. Priežastis —( 
einame iš biznio.

2428 West 47 Street 
Tel. Lafayette 1104

SKOLINAM PINIGUS
$50,00 iki $30,000 

neimam komiso iki $300.00
J. NAMON & CO.

Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Westem Avė.
Telefonas Grovehill 1038

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

PAIEŠKAU zakristijono
darbo. Galiu džanitoriauti ir _ _____________________________
reikale eiti vargouinko pa-!
reigais. Esu tų darbų dirbęs ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI; 
per 9 metus ir turiu gerus į ■«— -■ --------- - m, . . ■ ■ ■

liudijimus.
Julijonas Koncevičius 

4430 S. Hermitage Avenue
Chichgo, III.

j

LUvAnUAd A. KAntlVA
mirė rugsėjo 6 d., 1930 m. 4:20 vai. ryto, 24 metų 
amžiaus, Albuquerque, N. M. A. a. Edvardas gimė 
sausio 11, 1906 Town of Lake, Chieago, III.

Paliko dideliame nubudime motinų Katrinų, tėvų 
Antanų, 2 dėdes Jonų ir Vincentų Kareivius, tetų Ci
nų Petraitienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioj, 4605 So. 
Hermitage avė. Laidotuvės įvyks ketverge rugsėjo 
11. Iš koplyčios 8:30 vai. bus atlydėtas į Šv. Kry
žiaus par. bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines. %

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

Nubudę: Tėvai; Dėdės ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius Eudeikis,, Tel. 
Yards 1741.

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 gi eitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir j 
kitus miestus.

AUTOMOBILIAI

PERBUDAVOTI 
INTERNATIONAL TROKAI

Mes turime keletu 12 tonų trokų su 
gravity dump bodies — 2 tonų časis 
— 2 % ir 3 M tonų trokus su dump 
bodies — Chieago stake bodies — a- 
liejaus tankais ir kitokių rūšių bo
dies.

Taipgi kitokie International ir ki
tokių išdirbysčų—% Iki 3'Ą tonų diia 
dūmo. .,
International Harvester Co. 

of America
2919 S. Western Avė. Prospect 4770 
2004 Diversy Blvd. Lakeview 8114

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau-! 

jausiu DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės 
automobilių už labai prieina
mų kainų.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. Į 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b,

GAGE PARK MOTOR 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas 
5625-27 S. WESTERN AVĖ

Telefonas Prospect 5669

M. ZIZAS.
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau įvairiausius Darnus prieinam* 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorinų

4556 So. Rockwell Street

Telef. Republic 6396
D. GRICIUS

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statap namus kaip muro taip ir 

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prieinamiauslos.
. 2452 WEST 69th STREET
Tel. Lafayette 8662 Ofisas ir Ros. 

ir 2384 4401 8. Mozart St

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

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Fairfleld

JOHN PAKEL & CO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Rez. Grovehill 1680

MES
Budavojam naujas namus, 

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

JONAS PUDZIUVELIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau naujus namus ir pertaisau

senus. Senus namus priimu į mai
nus.

2650 West 69 Street
Telef. Hemlock 4576

FOUR LEAF CLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksal 
Garadžlai, porčlal 

2 metų laklo išfaiokėjimnl 
Taipgi budavojam visokius naujus 

namus.

436 W. 45 St. .
Arba

2100 W. 23 St.

Telefonas Canai 7233

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojimo Kontraktorius 

Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stakas.

T0WN OF LAKE
Visiems gerai Žinomas biznierius 

Adomas Stugis buvo išvykęs Lietu
von, kur su šeimyna praleido 3 mė
nesius. Dabar sugrįžo Ir gatavas pa
tarnauti savo kostrtmeriams. Prista
to anglis Ir mufuoja.

Reikale meldžiami kreiptis:

ADAM STUGIS 

4642 So. Wood Street

Tel. Lafayette 0973

HU PMOBILE
Geriausi Ir Stipriausi Automobiliai.

Jei Tamlsta nori pirkti Automo
bilį, pirmiausiai prašome ateiti pas 
mus ir pamatyti HUPMOBILE 1931 
modelių, kurie tikrai Tamlstas nus
tebina savo gražumu, greitumu, Ir 
vis* konstrukcija. Kaina 11,195. 
f.o.b. Ir aukščiau.

BALZEKAS MOTORS 
6012-14 So. Kedzie Avė.

Telef. Republic 9004

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina |R45.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karą, pirmiausiai daiktų (hardware) krautuvė. 
Ateik pas r.ius Ir persitikrink, kad
pas mus rasite geriausios rųiies au- j Atliekame maliavojimo dar- 
tomobillus ui Žema kalng. i i j a •

Taipgi turime įvairiu Įvairiausių ^US 1S lauko ir VldftUS, taipgi 

vartotų karų už labai mažą kam*. ! plumerio, taisome elektrikas, 
BRIGHTON MOTOR SALES įdedame šilto vandeng pečius

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO
METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
s Elektros kontraktorius
2515 W. 22 St. Tel. Canai 2591

Tel. Lafayette 5197

W. & L ELECTRIC CO.
Not Ine.

Elektros kontraktoriai, suvedant švie
sas ir jėgą. Elektros reikmenos ir 
fikščieriai.

'L. DOMBROWSKI A 8ON 
3016 West 47 Street

A. M. BUTCHAS
Maliavų ir visokių geležinių

INC.
svtnlnkaf: Vainoras, J. laukys 

Telefonas Infajette MM
3962 Archer Avenue

ir tt. Kainos prieinamos. 
4414 So. Rockwell St.

Tel. Lafayette 4689

GERAS BIZNIS PIGIAI.
Parsiduoda gazolino stotis, 

garadžius ir štoras reikalingų 
daiktų dėl automobilių. Yra G 
kambarių pagyvenimas. Vis
kas įrengta kuogeriausia. Biz
nis išdirbtas per 6 metus. Mai
nysiu į prapertę Marquette 
Parke arba Brighton PaTke. 
Tų biznio šakų suprantantis 
darys gerus pinigus. Atsišau- 
kit tuojau.

Stanley Kanapackis 
5158 So. Westem avė.

Tėl. Prospect 8157

ISRENDAVIMUI

Rendon — 420 W. 63 st. 5 kamb. 
$45, 4 kamb. $40, štymo šilima.

Rendon 6 šviesus kamb. furn. šil. 
stiki. porčiai gera transp. $55. 1633 
Lunt. Brlargale 5782.

Rooming House. 12 kamb. švari 
vieta, nauji rak., visi išrenduoti. 
2515 W. Monroe St.

REAL ESTATE
NAMU PIGIAI 

Portage Parko Distrtktas
8 kamb. Kellastone rezidencija, 2 

maudinės, k. v. šild., frontinis įva
žiavimas, 2 karų išrend. gar., lotas 
43xl25< Kaina $14,500, greitam par- 

! davimui $10,500. Cash $2,500. Sav. 
I išvažiuoja.

Yards 2124 5714 Wlndsor avė. Tel. Kildare 3644
5 ----------------------------------------- ---- ------------------------

Pamatyk Sį gražų 6 kamb. plytų 
Canai 5065 bung. 27x60, 33 p. lotas. 3111 N. 

______________  Mansflebd, arti Belmont.
Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes mollavojlme, dekoruojame Ir 
lšpoperluojame visokiu* namus. 
Musų kainos labai preinamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

M.YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

I.IBFRTYVIT.T.F
Naujas 10 kamb. namas, vertas 

$17,000, dabar $14,000, arti mokyk
lų, transp., Wllcox, 212 Douglas avė., 
Libertyvllle, III.

šapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 568$

JOHN YERKES
Plumbing & Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas

, Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
PI.FMBERI8

Turiu patyrimą per daugelį metų.
Darbą atliekų greitai ir pigtaL 

2313 SO. O AKLE Y AVĖ.
' Telef. Canai 0610

EAST CHICAGO, IND.
Susirask čia gerą biznio vietą, vi

sokio didumo, kainų. Biznio lotai, 
gražus namai. Bermons Realty Co. 
Rm. 210 — Calumet BĮ d g. E. Chi
eago, Ind. Tek 2981.

Reik pinigų. Pigiai parduosiu 5 
lotus prie 31 ir Normai. Tinka gaz. 
stočiai ir štorul. Sav. 4400 Jackson 
Blvd.

PIGIAI NUO SAVININKO
8 kamb. plytų, namas, 2 karų gar., 

žibalu šild., naujos mados. Išvažiuo
jam. Pigiai. 6216 So. Artesian.

Kamp. 5 kamb. mod. plytų bung., 
naujas, 37 p. lotas, $7,500. Malnysim 
į lotą arba renduoslm. 3200 Harvey 
avė, Berwyn, III.

Du flatu plytų namu. La Šalie 
st. į pietus nuo 55 g-vės. Sav. 7014 
Vernon avė.

Prie Garfield Parko, 3 augščių, 
angliš. beizmentas, plytų namas, ge
ltoj padėty, 2-7 kamb. ąpt., 1—6. 1—■ 
5, lotas 50x155, reik parduot rūgs. 
m. $18,500, tik $3,000 {mokėt. Balan
sas geros išlygos. Matyk Mr. Tennis, 
4753 W. Madlson St. Tel. Mansfield 
7800 ar Euclid 3126.

F A R M O S
180 ak. geros žemės, gyvuliai, ja

vai. $12,000. Rašyk John Kaley. 
Knox, Ind.

Našlė parduoda ūkį, 6 ak., puiki 
vieta turinčiam pensiją. $6,000. Ge-

, ros Išlygos, 
ind.

Lena Ossler, Hamlet,


