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IŠDAVYBĖS

DAR NESENAI ŽYD6JĘS ŠIS KINIJOS MIESTAS LATVIJA 1R TOLIAUS SĖBRAUJĄS! 
Sll LENKIJA

sr
T. SĄJUNGA IŠRINKO 14 TEISĖJŲ 

TARPTAUTINIAM (TEISMUI

Nesitaiko Italija Su Francija

ATRODO, KAD LATVIJOS 
POLITIKA LIETUVOS AT

ŽVILGIU NENUOŠIRDI

SERGA KUN. KRUPA
VIČIUS

Ryga VIII. 30. E. Liepojos 
socialdemokratų laikraštis

KAUNAS (per paštų). — 
Sunkiai serga kun. M. Kru
pavičius, krikščionių demok-

HITLER NELINKSTA U 
PERVERSMES JĖGOMIS

TARP ITALIJOS IR FRAN
CUOS NĖRA TAIKOS

pR;’
?!

LEIPCIGAS, Vokietija, rū
gs. 26. — Vyriausiam Vokie
tijos teisme vedama byla tri
ms karininkams, kaltinamie
ms išdavybėje. Jie darbavęsis 
vokiečių kariuomenėje sukurti 
fašistų kuopas ir tuo būdu pa
kirsti jos ištikimybę respubli- konferencijai. 
EaS.

Teisman pašauktas liudyti 
fašistų partijos vadas Hitler.
Jis griausmingu balsu pareiš
kė, kad jo partija yra teiso-J

GENEVA, rūgs. 26. — Prai 
nešta, kad tarp Italijos ir 
Francijos nėra taikos karo 
laivynų klausimu. Šie dviejų 
valstybių nesutikimai gali pa
kenkti planuojamai ateinan
čiais metais nusiginklavimo

SKAITLINGI AREŠTAVI
MAI ČIU

r
f

Wld« World Photo

Tai Čangša miesto menka dalis, šį miestą apgriovė ir apiplėšė komunistų gaujos. 
Atvaizduojami apgriauti vienos bankos namai. 

KARDINOLAS MUNDE-
LEIN RAGINA SUAUGU
SIUS DAŽNIAU PRIIMTI 

ŠV. KOMUNIJĄ
OMAHA, Neb., rūgs. 25. — 

Eucharistinio Kongreso skai
tlingam susirinkime, kuriam

ta politinė partija ir dirban- . ’ 1!’ ^ugs. . nemažiau 50,000 žmonią,

ti valstybės ir tautos gerovei-J 11 re(sPu 1 ob, 'lr Jo Eminencija Kardinolas 
flam nei į galvų. neatėję įeiti

| kariuomenę su partijos pro
grama. [Fašistų partija teiso- 
tomis priemonėmis siekianti 
valdžios viršūnių. ~Paikae dai
ktas tad jį, Hitlerį, ir kitus, 
įtarti išdavybėje arba norėji
me griauti valdžių. Fašistai 
iškils į valdžios viršūnes ir 
teisėtai sieks reformų, kada 
jie ateity parlamente sudarys 
didžiumų.

dieną susektas sąmokslas su- MūniMei8, ChicagM Arkivys 
kelti revoliucijų, vedami skai- ’ ..........kūpąs, vakar vakare kalbėda-
tlingi įtariamąją areStavimai. mag pareiškė) kad siandie 

Tarp areštuotą yra daugiau- ,Tename „aajos pagoniz_

IŠRINKTA 14 TEISĖJŲ

šia kariuomenės viršininkų.

PASITRAUKĖ FAŠISTŲ 
SEKRETORIUS

ROMA, rūgs. 26. — Iš fa
šistų partijos generalinio se
kretoriaus vietos pasitraukė 
Aug. Turati. Ministeris pirmi- 
ininkas Mussolini į jo rietu pa
skyrė G. B. Giuriati.

GENEVA, rūgs. 26. — Tau
tų Sųjungos suvažiavimas va
kar išrinko keturiolikų teisė
jų į Tarptautinį Teismų Ha
goj. Tarp kitų išrinktas ir bu
vęs Amerikos J. Valstybių se
kretorius Kellogg.

Kiti trylika teisėjų išrink
ta iš šių valstybių: '

Kubos, San Salvador, Japo
nijos, Ispanijos, Italijos, O- 
landijos, Francijos, Britanijos, 
Rumunijos, Belgijos, Lenkijos, 
Vokietijos ir Kinijos.

KETURI ŽUVO KA
SYKLOJE

JOHANNESBURG, Pietų 
Afrikos Unija, rūgs. 26. — J-( 
vykusiam vietos kasykloje 
sprogime žuvo keturi žmonės. 
Keliolika darbininkų užgriau
ta. • I

•»> • • ■*
ŽUVO 3 FRANCŪZAI 

KARININKAI

REIMS, Francija, rūgs. 26. 
— Manebrų metu arti Tahu- 
re nukrito francūzų orlaivis. 
Žuvo trys karininkai. !

ŽEMES DREBEJIM,AS 
SKANDINAVIJOJ

OSLO, Norvegija, rūgs. 26. 
— Smarkus žemės drebėjimas 
palietė pietines Norvegijos ir 
Švedijos dalis. Atlikta nedide
li nuostoliai.

me. Kad juom neužsikrėsti, su- 
! augę katalikai turi dažniau 
priimdinėti šv. Komunijų, bet 
ne kartų į metus — Velykų 
laikotarpiu. Taip elgdamies 
suaugusieji duotų gražaus pa
vyzdžio vaikams ir jaunimui 
ir atsikratytų senojo taip va
dinamos “medinės krikščiony
bės” papročio tik kartų į me
tus artintis prie Viešpaties 
Stalo.

Šiandie Eucharistinis Kon
gresas baigiamas iškilmingąja 
procesija, kurioj, kaip spėja
ma, dalyvaus apie 100,000 žmo 
nių.

Šiandie ryte katedroje iški
lmingosios Pontifikalės Mišios 
atnašautos moterims.

CHICaGOJE
Paliktas 4 metu vaikas
Ant viršutinio geležinkelio 

platformos, 4C gat. ir Indiana 
avė., policija atrado paliktų 4 
metų berniula . Jis rankutėje 
/turėjo korteli, kur buvo pa
rašyta : ‘

“Meldžiamieji, parūpinkite 
jam namus. Yra John Tancil, 
4 metų praėjusio birželio 22 
d. Gimimu baltas. Neturi tė-
vų

Vaikiukas sakosi jo tikrasis 
vardas yra John Castlebury.

n

Užpultas žmogus nušovė 
plėšiką

J. Ziegleri, 26 metų, gumi
nių lankų krautuvės savinin
kų, 3409 Montrose ave., užpuo
lė plėšikas važiuojant jam au
tomobiliu namo uždarius krau 
tuvę. Plėšikas pareikalavo pi
nigų ir automobiliaus.

Ziegler iš plėšiko rankos iš
plėšė revolverį ir jį nušovė.

Nušautųjį policija pažino. 
Yra buvęs dukart kalėjime G. 
Corbett, 33 metų.

2,000 ŽMONIŲ KLAUSE 
KUN. NEGRO ŠV. MIŠIŲ 
JAMAIKOS KATEDROJ

KINGSTON, Jamaika. — 
Virš dviejų tūkstančių žmonių 
Švenčiausios Trejybės kated
roje pirmu kartu čia klausė 
negro kunigo Adolfo M. J. Vi
dai atnašaujamų iškilmingųjų 
Mišių. Kun. Vidai pirm kele
tas dienų čia atvyko iš Ro
mos, kur biržely jam suteikti 
kunigo šventinimai ir jis pa
skirtas darbuotis į Jamaikos 
misijos stotį. Vykdamas į čia 
jis sustojo Port of Spain, Tri
nidade, kur katedroje taipat 
atnašavo Mišias. Toje kated
roje kitados jo motina chore 
giedojo.

Kun. Vidai yra vienatinis 
pasaulinis kunigas Jamaikos

misijoj, kur darbuojas kunigai 
Jėzuitai, prigulį Naujosios A- 
nglijos provincijai.

, Kun. Kelly sakė pamokslų 
vietos katedroje. Jis nurodė, 
kad kun. Vidai jaunystėje iš 
Trinidad persikėlė į Granadų, 
paskiau į Amerikos J. Vals
tybes ir į Kanadų.

1925 metais kun. Vidai ma
ldininku nuvyko į Romų tenai 
pagerbti Šventų jį Tėvų ir su
teikti nuosavų nedidelę Baž
nyčiai aukų. Būdamas Romoj 
jis išsprendė pasilikti kunigu. 
Siekiamų šventų tikslų jis 
pagaliau atsiekė, ačiū kardi
nolo Van Rossum tėriškųjai 
globai. Baigus jam reikalin
gus mokslus jis įšventintas ku

nigu ir paskirtas darbuotis
Jamaikoj. i J I

“Stradnieku Aviže” svarsto ratų partijos vadas, buvęs že- 
Latvijos ekonominius santy- mės ūkio ministeris, įžymus 
kius su kaimynais. Laikraštis, risuomeninkas, politikas ir ra- 

1 aštriai prikišdamas vyriausy- šytojas.
i bei netinkamų užsienių politi- 
įkų, pareiškia, kad Latvijos po
litikai į ekonominį artėjimų 
su Sovietų Rusija žiūri su ci
nišku abejingumu. Tokia po
litika esųs nusižengimas Lat
vijos ūkiškiems ir nepriklau-

MIRĖ PROF. PREL. 
T. BRAZYS

- Pranešama, kad Miunchene 
pasimirė Kaišedorių kapitulos 
narys ir vienas žymiausių lie- 

somybės interesams. Vietoj to’tuvių muzikos žinovų prel. Te-
BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ 
48 ŽM-ONES DAUGIAU

------------ Į vedama žalinga koketerija su odoras Brazys.
MASKVA, rūgs. 25. — Čre- Lenkija, nors ji gadina Lat- 

zričaikos agentai nužudė 48 vijos santykius su didžiuoju 
žmones daugiau būk susek- į Latvijos kaimynu 
tus priešbolševistiniam veiki-

ČEKAI DAUŽO TEATRUS

Toliau laikraštis pareiškia, ’ rRAHA’ ru^s- 26‘ ~ ček* 
me. Jie buvo kaltinami darę fead prie§ Rarą latvių pramo. tautininkų gaujos čia apgrio- 
pastangų sunaikinti Rusijoj nė aptarnaūdavo ir Lietuvos'™ keturis teatrus, kuriuose
maisto atsargas, kad tuo bū- Ta aūdimo> -----------------------J---------------------------------------------------------------------------

du sukelti badų ir pakirsti cheminię produktų ir ki-
sovietų valdžių. pramonės dirbinių ekspor-

Nužudytų priešaky yra prof. (tui būtų patikrinta įr dabar, vokiečių ir žydų krautuvės,
A. Riazancev, buvęs sovietų,- būtų sudaryta prekybosiko1 Policija išvaikė riaušinin-

buvo rodomos vokiškos filmos 

(kratomieji vaizdai).

Be to, nukentėjo kaikurios

tarnyboje.

VOKIEČIAI ŠNIPAI NUO-

sutartis. Tačiau tos sutarties,1 
laikraščio nuomone, nepavyks 
sudaryti taip ilgai, kol Latvi- SNIEGO PŪGA KANADOJ

DIJO AMERIKOS ARKLIUS ja tajp stropiai grieš savo ne-
priklausomybės priešo—Lenki- 

HAGA, Olandija, rūgs. 26. ,jos_smuiku. Tuo tarpu Lat. 
Vokiečių-amerikiečių mai- vįjOs vyriausybė, vos spėjusi 

šytoj komisijoj, kuri paskir- ,pradėti derybas su Lietuva, 
ta išspręsti abiejų pusių rei- |uoj sutiko dalyvauti Varšu- 
kalavimus už atliktus neteiso- vos konferencijoj. Be to, ji 
tus karo laiku nuostolius, vo- pagkyrė polonofiliškų delega 
kiečių agentas išpažino, kad
vokiečiai šnipai 1915 ir 1916 
to. nuodiję santarvei parduo
tus arklius ir mulus. Bet ne- 
plaišinę parako sandelių, tai- 
pat nevedę jokio sabotažo.

AVINNIPEG, Kanada, rūgs. 
25. — Alberta ir Saskatche- 
wan vakar buvo kilusi pirmo
ji šįmet sniego pūga. Oras žy
miai a|šalo.

Surado ieškomą
Policija puolė nakvynės na

mus, 4445 Broadway. Ieškojo 
iš namų pabėgusios 15 metų 
mergaitės. Ir surado. Tai E- 
rika Forster. Sakosi jinai no
rėjusi patirti linksmų nakties 
gyvenimų.

Sarto - Campolos
KUMŠTYNES ATIDĖTOS

Delei lietaus, Šarkio — 
Campolos kumštynės, kurios 
turėjo įvykti vakar, Yankee 
Stadlum, New Yorke, atidė
tos. Kumštynės įvyks šian
die vakare 9 vai. Chicagos 
laiku.

TADŽIKISTANE ŽEMES 
DREBĖJIMAS

cijų į Tautų Sųjungos sesijų, 
kur bus sprendžiami Lietuvos 
Lenkijos ginčai. Lenkija gi 
kreipia savo tranzitų per -Gdy
nę ir Latvijų iš savo rinkos 
visiškai išstūmė. Iš kitos pu
sės lenkų premijos ir kitos
priemonės plečia eksportų į bartis. • 
Latvijų ir savo dumpingu ati
msi iš rietas pramonės rinkų.

MASKVA, rūgs. 26. — So
vietų valdomajam Tadžikista
ne įvyko žemės drebėjimas.

BELGIJOS ANGLEKA- 
SIAMS SUMAŽINTI 

ATLYGINIMAI

BRIUSELIS, rūgs. 26. — 
Belgijos anglekasiams sumaži
nta 4 nuoš. atlyginimai už da
rbų. Jie sutiko. Padaryta su-;

LORIENT, rūgs. 26. — Fra 
nei jos pakraščiais praeitų sa
vaitę siautusioje audroje, kiekISTANBUL, rūgs. 26. — I-

mta darbuotis Turkijos pre-! patirta, žuvo apie 30 žuvrorn 
Sunaikinti septyni godžiai, žu- ',zįdentą Kemaiį pripažinti ligi 
vę 175 valstiečiai. Sužeistų ri-1j0 gyy0S galvos prezidentu 
rš 309. Apie 1,200 šeimynų
neteko pastogės ir mantos. 
Reikalingi greitos pagelbos.

Sophie Randanovich, 5 me
tų, žaizdama tėvo revolveriu 
.nušovė savo broliukų Bogda-

IIELENA, Mont., rūgs. 
125. -r- Kaikuriose Montana da-z
lyse oras atšalo ir pasirodė 
sniegas.

N- ^VvEn”' -7 Ind

WASHINGTON, rūgs. 26.
Smarki bomba susprogdin- 

j ta krautuvėlės priešaky, 1,965 
a-

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. Nepastovus oras ir vė
siau.

- N. Roosevelt buvo paskir-|W u N#my pric§a|ris 
tas į Filipiną salas viee-gu-' /
bernatorium. Filipinų gyven
tojai sukėlė smarkiausius pro
testus.

Dabar šis paskyrimas pa
keistas. Jis siunčiamas atsto
vu į Ungarijų.

Apskaičiuota, Chicagoj yra 
42 tūkstančiu krautuvių maž
menomis.

SKAITYKITE IR PLATO 
KITĘ “DRAUGĄ”. /

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. stori. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.92 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.41 
Vokietijos 100 markių 23.81
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“DRAUGAS”
Uelna kMdlan. ltakyrųa Mkmadlutaa

PRSKIJUERATOs KAINA: Katama — *M«, Ri
mt Matų — fili, Trim* Maoaatama — (,.••. ▼tanam 

tataiui — 75 c. Europoj a — Ifatama |7.l|. Puaat Ka
ti — »<••. Kopija .t«o.

Bendradarbiam* Ir koraapondantama raitų naffrų- 
Maa, Jai napraloma tai padaryti Ir naprlatundlama tam 
ttkalul palto lankių.

Radaktorlua priima — nuo 11:1* Iki 11:0 raL
kaadlan.

Skalbimų kainos prisiunčiamos paralkala-

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

čia toji slaptybė būtų reikalinga? Slapta dip
lomatija nęi vienai valstybei į gerą nėra išė
jusi.

MUSŲ TEISYBE.

Kada 1927 m. pabaigoje p. Voldemaras 
Tautų Sąjungoje padarė Lietuvai kenksmin
gų pareiškimų, atsakydamas Pilsudskiui, kad 
Lietuva su Lenkija “taikoj”, mes pirmieji 
griežtai pasakėme, kad p. Voldemaras pada
rė didelę klaidų ir apsunkino Vilniaus at

D ARBA
DARBININKŲ skyrius

NEDARBO KLAUSIMAS. 
KANADOJ.

gerėjus “bizniui”, visa kaltei 
ant muitų tarifos projekto. J 
Ir sakyti, kad geras “biznis” j 

jau čia-put ir šėrai pigiai par- 
1 duodami.

jos konferencijon. Rugsėjo 24 į gtai baigiantis vasarai tas 
d. parlamentas dar dirbo, gi nelaimingas “biznis” vis dar

Penktadienis, Rūgs. 27, 1930

IR-OI SPORTININKAS.
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Taikinguoju laiku pirmu 
kartu sušauktas specialėn se- 
sijon 70-asai Kanados parla
mentas rugsėjo 8 d. Sušauk- 

vadavimo klausimų. Buvo žmonių, kurie to!^as svarstyti ir spręsti ne- 
nesuprato ir pyko ant mūsų už tokį drųsų pa- darbo klausimų.
reiškimų. Mūsų dienraštis tada už tai ir į Parlamentų atidarant gene- 
Lietuvų nebuvo įleidžiamas. Bet “atėjo ožka ralinis gubernatorius skaitė, 
prie vežimo”. Šiandien jau ir patys tautinin- taip vadinamų, sosto kalbų, 
kai pamatė, kad jų buvęs vadas p. Voldema-.kų pagamino naujas ministe-jba dedant 
ras padarė sunkiai atitaisomų klaidų. ,rhl kabinetas, kurio priešaky/‘prapulti”.

DIENOS KLAUSIMAI

TUO PA4IU KLAUSIMU.

Vakar rašėme apie pasklidusius gandus 
dėl slaptų lietuvių lenkų taikos derybų. Mato
mai, tie gandai kilo iš to, kad Tautų Sųjun- 
gos tranzito komisija, besvarstydama Lietu
vos reikalus, pasiūlė Lietuvai pradėti tiesio
gines derybas su Lenkija.

T. S. tranzito ir susisiekimo komisija 
dar 1929 m. išrinko pakomisijų įšdirbimui 
konkrečio plano susisiekimo sutvarkymui. Ji 
pasidalino į dvi dali, iš kurių viena turėjo sū
ri tinkti tuos klausimus liečiančius dokumen
tus, patirti klausimų vietoj ir surasti kon
flikto priežastis, antroji-gi dalis turėjo išdirb
ti pasiūlymus, kuriais būt galima tie klausi
mai sureguliuoti ir kad dėl to nenukentėtų 
trečiųjų reikalai. Komisija atlankė Lietuvų, 
Latvijų ir Lenkijų. Laitviai komisijai įteikę 
skupdų, kad Uel Romnų — Liepojos gelžkelio 
uždarymo jie turį nuostolių. Ir Rusija tuo 
klausimu,' pasirodė, esanti gyvai suinteresuo
ta . ,7ii r.i i . m ,

Tranzito komisijos galutini pasiūlymai bu
vę tokie:

1. Atstatyti susisiekimų ir tranzitų Rom
nų — Liepojos gelžkeliu.

2. Leisti laisva plukdymų Nemunu.
3. Pageidaujama, kad būtų pradėtos tie

sioginės derybos tarp Lietuvos ir Lenkijos.
Šis komisijos raportas eina į Tautų Sų- 

jungos metinį suvažiavimų.
Žinoma, jei skelbiama, kad tuo Tautų Su

jungęs tranzito, ir susisiekimo komisijos pa
tarimu derybos eina slapta, tada ir reikalau
dami negausime apie tai žinių iš oficialių 
šaltinių tol, kol derybos neužsibaigs. Bet kam 
reikalinga yra deryboms slaptumas? Juk Lie
tuvos vyriausybei yra žinoma lietuvių tautos 
nusistatymas, kad tol, kol Vilnius nebus Lie
tuvai sugrųžintas, jokių santykių su Lenkija. 
Vyriausybė turi žinoti ir tų, kad mūsų tau
ta nepriims jokių sutarčių, kurios vestų prie 
Vilniaus ar Klaipėdos išsižadėjimo. Tai kam

yra ministeris pirmininkas R. 
Lietuvos užsienių reikalų ministeris dr. B Bennett, konservatistas. 

Zaunius spaudos atstovams paklausus — “Ar Kalba buvo viena trumpiau- 
negali kartais iškilti visas Lietuvos klausi-1 sil}> lietg tik valstybės ekono
mas Tautų Sųjungoje?” - atsakė: 'mįnę padgtį> kas yra surišta

“Tautų Sąjungos sferose yra įsitikinimas, su nedarbu. Paduota keletas 
i kad vieninteliai lietuvių lenkų santykiai, ga. sumanymų, kurių svarbiau- 
rantuojų taikų, yra tų santykių nebuvimas. s^as muitU tarifos keitimas. 
1927 m. gruodžio 10 d. rezoliucija Taryba i Kalba, kaip ir visuomet, bu- 
konstatavo karo stovio tarp Lietuvos ir Len- ivo skaitoma pirmiau angliš
kuos nebuvimų ir ragino užmėgsti santykius, ‘ paskiau franeuziškai rau 
nuo kurių pareina taika. Bylų atidavus Tran-. dcjiųjam parlamento kamba- 
zito ir Susisiekimo komisijai, ji tapo daugiau kurį užima senatas. Po 
technikinio pobūdžo. Mums dabar ir rūpi kalbos perskaitymo, žemesnių- 
grųžinti bylų senon politinėn plotmėn ir ati-'3ll rūmų atstovai gryžo į savo 
taisyti Voldemaro klaidų. (Mūsų pabraukta '^a^43i kambarį (posėdžių sa- 
— “Dr.” Red ). Lietuva yra užinteresuota, ir pradėjo darbus, 
kad Vilniaus klausimas Tautų S-goj būtų ke- Naujas pirmininkas, 
liamas kiekviena proga, ir Lenkijos pozicija Naujuoju žemesniųjų rūmų 

j būtų silpninama, o Lietuvos stiprinama”. pirmininku ministeris pirmi - 
Del siūlomų, o kaip dabar jau skelbiama, cinkas Bennett paskyrė kapi- 

einamų derybų, p. Ministeris taip pasakęs: t°nQ George Black, konserva-
tistų atstovų iš Yukon.

min. pirm. išvyko.
Konservatistų žadėjimai. f jų priežasčių versti kaltini- 

Pirmomis parlamento sesi- mus Kaltinta tas ir kitas, 
jos dienomis liberalai atsto- Bef tikrasis kaltininkas neiš- 
vai paskelbė, kų ministeris kejtas, tikroji .priežastis nepa- 
pirmininkas Bennett žadėjo sakytfll Tuotarpu blogųjų lai- 
rinkimų kampanijoj. Jo par- k^ svarbiausiąja priežastimi 
tija laimėjo, nes jis žadėjo: štai kas yra: Praeitais kelio- 

Surasti ir duoti darbo vi- lika metų labai padidėjo ga
biems, kas tik nori dirbti, ar- myba. Tuo pačiu laikotarpiu 

visas pastangas nepadidėjo atatinkamai dar- 
jbininkų pirkimo jėga. Tuo-

! nepasveiko. Tad surasta nau-

Į
■

Ištirti nedarbo apsaugos si-.tarpu darbininkai šioj šaly 
stemų ir tokių įvesti Kanadoj.' sudaro žymiausiųjų visų gy-

Pasenusiems pensijas turi ventojų dalį. 
mokėti pati viena valdžią. ■ Pradėjus 1923 metais 401 
Ligšiol prie to prisideda ir milionų darbininkų užmokes-
provincijos. Lniai ir 7 milionų kitų žmonių nę vazų, kurių laimėjo dirvų

Darbuotis padidinti imperi- pajamos ligšiol pasilieka toki (arimo konteste, Wheatland’e, 
joj prekybų’. j pat, kad tuotarpu gamybai tuo (III. Jis trimis arkliais arime

Kuoveikiau padidinti mui- laikotarpiu padidėjo nuo 25 pralenkė traktorių. 
tus> ligi 100 nuošimčių. Visu tuo

&

Homer Lapp laiko sidabri-

Viskas būsiu pildoma. laiku šėrininkams buvo išmo.
Ministeris pirmininkas Bon-jkami. aukštieji dividendai, gi 

nett atsakė, kad tie visi žadė- darbininkams užmokesniai 
jimai būsiu pildomi ir vyki-, Paliko tie patys.

ti dalia, žinoma, daugiausia 
alksta.

Turį milžiniškus pajamas ta 
nyki mažuma turėtų gelbėti

narni. Tik pareiškė, kad jo’ Jokiu budu nebūtų viršga ‘didžiumai — ątlyginimų už

Scenos Vaizdai Trijų Atidengimų.

Parašė SEIRIJŲ JUOZAS.

VEIKIANTIEJI ASMENYS:
1. Lietuva.
2. Ievutė — jos tarnaitė
3. Polė — Leąkija. ,
4. $v. Mykolas Arkangelas
5-6. Rusų Kareiviai
7. Kipšas.
8. Būrys Bernaičių ir Mergaičių.

Scena vaizduoja kambarį, panašų 
kalėjimui. Viduje scenos sėdi Lietuva 
(tautiški rūbui), ant rankų ir kojų rete
žiai. Plaukai palaidi, ant galvos erškėčių 
vainikas. Greta Lietuvos iš abejų pusių 
po vienų rusų kareivį. Jie snaudžią. Lie
tuva miega. Durimis iš dešinės įeina 6v.

“Tikrai. .Tai buvo jų atsakymas į mūsų 
notų Tautų S-gai dėl pasienio inicidento ir 
lietuvių mokyklų skriaudimo Vilniaus krašte.
Bet’ tas pasiūlymas toks neaiškus, kad Lietu
va nieko šiuo klausimu negali pasakyti.

“Kalbėti apie derybas būtų galima tik 
tpomėt, jei lenkai atitaisytų lietuviams visas
skriaudas ir pasiūlytų aiškių derybų progra-, kaįkuriems įvežimams iš už- 
mųĮ Lietuva tuo atveju sutiktų kalbėti, bet sienių padidinti <muitus, 
tik per Tautų Sąjungų. Nors, kaip matyti,1 Liberalai priešingi, 

lenkai norėtų vėl derėtis be tarpininkų, tuo

valdžiai tais visais klausimais mybos arba nedarbo, jeį ben- 
yra reikalinga liberalų koope- drovės (pramoninkai) mažiau 
motė. Jis sakė, kad. praeity * rūpintųsi dividendų didumu, 
daugely atvejų konservatistai 0 daugiau teisingu darbinin- 
rėmė liberalų valdžių, tad ii- karną už darbus atlyginimu, 
beralai dabar taip pat geruo-. Nud grąžinti gerbūvį, reika 
ju turi atsimokėti. dingą padidinti darbininkams

... Kanada turi arti 200,000 be- užmokąsnius ir sumažinti gn- 
Naujosįos valdžios pagrindi darbhj (oficialiai tik 117000). niiniams kainas. Ekspertai

darbus padidinimu, prekių 
papiginimū. Ir štai tuo būdu 
būtų atgaivinta galinga pir
kimo jėga.

Aguona.

NAUJI RAITAI.
niai sųpiauymai yra du: Tad rasti jų kiekvienam dar-' g»li sau sveiki nusakyti ge- 

Skirti 20 milionų dolerių nėra lengvas dalykas Ne.‘ ruosius laikus. Jų nusakymai
viešiesiems darbams ir tuo 
reikalu kooperuoti su visomis 
provincijomis ir ^miestais. •

Pataisyti muitų tarifų, ty.

atliks ’ tečiaus bus tušti, kaip ilgai 
[darbininkai nepelnys ir netu- 
’rės daugiau pinigų. Padidi
nus darbininkams užmokes- 
nius, bus padidinta pirkimo 
'jėga. v

_______ ' Visos pramonės turi didinti
Laikrašty Chicago Tribūne užmokesniu's darbininkams. 

Pro Bono Publico rašo, kad Jei didins viena-kita, gi ki-

žinia, kaip tai visa 
Benueito valdžia.

' ; ^'.-Aguona.

“ BIZNIO” PUOLIMO 
PRIEŽATIS.

Jėzuitai, kas jie yra ir ko 
jie nori. Parašė kun. B. And 
riuška S. J., Kaunas, 1925 m.

Nedidukėj knygutėj apra
šoma Jėzuitų ordeno tikslas 
siekiai ir uždaviniai.

Įdomūs tie jėzuitai. Jie tik
rai daug gero padarė ir žma- 
Įnijai ir mūsų tautai.

55-70 pusi. “Ordino istori
jos nuotrupose” aprašyta, 
nors labai trumpai, jėzuitų 
veikimas Lietuvoj.

Pašalinti iš valdžios libera- 
tarpu bent pasienio incidentų likvidavimo lai pranešė, kad jie nesiprie-
reikalu. šinsių parlamente veikimui, iš į kaip tik praeitų rudenį prade- tos visos tik žiūrės pro pirš-

Taigi, iš p. Zauniaus, užsienių reikalų kurio ^us a^ki bedarbiams j0 smukti šaly visokis “biz- tus, iš to nebus naudos.
ministerio, pareiškimo paaiški, kad tautinin- PaSelba- Bet kovosią muitų nįs”lnusų finansiniai eksper-; Kaip čia gali būti gerieji | Knygutė įdomi. Rašykitės
kų vyrąusybė yra pasiryžusi grąžinti uisie-kas neatatinka j1! tai (specialistai) ir kai-kurie laikui, jei šiandie milionų per “Drarugų”.
,nių politikų į dar krikščionių demokratų nu- nusistatymui. j iaįkraščiai pradėjo skelbti, bedarbių šeimynų didžiuma | Senis besmegenis,
statytų pozicijų, iš kurios buvo išstūmęs Vol-' Kol-kas tarifos keitimo pro'kad ta bloga padėtis neilgai yra be pinigų. Negali nusi-
demąros ir kad spaudoje skleidžiami gandai gruma laikoma paslapty. To-,tęsis. Girdi gerams kainą pirkti maisto ir gyvenimui 
apie lietuvių lenkų slaptas derybas gal ir nė- kia Kanadoj taisyklė, nes nuo greitai ir vėl pakilsianti ir būtinų daiktų.
įa “iš piršto išlaužti M ,to priguli valstybės sąmatų daugelis žmonių nąudosis ta Du nuošimčiu visų šalies 

'nustatymas. {progą — imsią šėrus pirkti, 'gyventojų į metus turi apie

Siuomi pranešame Vytauto 
Didžiojo Sukąktuvių Komite
to skyrių valdyboms, kad Vy
tauto jubiliejiniai medaliai

Išėjo iš spaudos “Vytis” ir “Moterų Dir-J Ministeris pirmininkas reiš-l Paskiau — žiemos metų bu- 25 bilionus dolerių pajamų, jau yra platinami. Norintieji 

ra”. “Vytis” perspausdina iš savaitinio žur- kė pageidavimo, kad parlamenivo skelbiama, kad gerbūvis Gi iš likusių 98 nuošimčių di- jų gauti, kreipkities į p. Jonų
w __ _ , . , 1 . • • . -i e | . v i • ••• IV*__ A- - 1 1 1__ iA- -A _nalo “America” gražų p. V. Matelio straips- tas visus jam pavestus darbus 

nį: “Yytąutas, The Duke of Lithuania”. Parbaigtų į porų savaičių, nes jis 
turtiną tų “Vyties” numeri visiems įsigyti. turįs vykti į Londoną imperi-

tuč-tuojaus gryšiųs, nes jis džiuma turį menkus užmokės- Krotkų, komiteto finansų ko-

esųs, taip tariant, tik užkerto- nigs, arba mažai darbo, ar- 
je. Atėjus pavasariui ir nepa- ba įr visai nedirba. Nedirban-

misijos iždininkų, Metropoli
tan State Bank, 2201 W. 22

Mykolas Arkangelas. Dešinėje rankoje tu
ri- kardų, kairėje vainikų.

PIRMAS ATIPSNGIMAS.
Scena 1.

&V. MYKOLAS ARKANGELAS 
(stovėdamas šonu į publikų valandėlę 
meldžiasi, paskui kardu palyti retežių ant 
rankų ir kojų, nuima erškėčių vainikų ir 
švelniai prabila) Lietuva, esi laisva.

LIETUVA, (atsistoja. Retežiai kren
ta.) Ar tai sapnas ar tikrenybė? (Dairo
si.)

KAREIVIAI. (Pabunda, atstato dur
tuvus į Lietuvų.)

SV. MYKOLAS. Salin, budelio tar
nai... Dievas Lietuvų iš vergijos paliuo- 
savo...

KAREIVIAI. (Drebėdami puola ant 
kelių.)

ŠV. MYKOLAS. Šalin... Caras jau žu
vo... Jau pasaulyje nauja tvarka... Įr jus 
esate laisvi.,

KAREIVIAI. (Saliutuoja ir išeina.)
SV. MYKOLAS. Dėlei nuopelnų ta

vo bočių, dėlei kančių, kurias amžiais tu 
ir vaikai tavo kentėjo — laisva esi, Lie
tuva.

LIETUVA, (puola ant kelių ir len
kia galvų prieš angelų.)

SV. MYKOLAS. Viešpačiui tebūna 
garbė, tau bemiegant štai (rodo erškėčių 
vainikų) nuėmiau šį, skaudžiai kankinan
ti tavo galvų, vainikų.

LIETUVA. (Pakelia galvų, dasilyti 
abiem rankom savo galvos, žiuri į arkan- 
gelų.)

SV. MYKOLAS. Iųik jį.
LIETUVA, (priima.)
SV. MYKOLAS. Jo vieton apvaini- 

kosim tąve laisvės įr garbės vainiku (de
da Lietuvai atneštų vainikų ant galvos.)

LIETUVA- Vai, kaip-gi geras ir tei
singas mūsų Pievąs. Jis nubaudė ma- 
ąe, bet, štai, vėl, teikdams laisvę, paguo
dė ir suramino.

ŠV. MYKOLAS. Tas vainikas ir tie 
retežiai teatmena tau ir tavo vaikams sun
kių jūsų padėtį, kurioje taip ilgai buvo
te. Aš, vardu Dievo, jus perspėju, kad bū
tumėt atsargūs ir niekuomet sunkinti nc- 
nusidėtumėt, nes tuomet kris ant tavęs 

•ir tavo vaikų dar didesnės ir skaitlinges- 
nės nei buvo nelaimės. Ar supratai tų?
\ LIETUVA, (lenkdama galvų.) Su

pratau.
SV. MYKOLAS. Kelkis, Lietuva..
LIETUVA, (atsistoja.) Aš vis dar 

lyg sapne jaučiuosi... Negaliu suprasti, 
kaip tas atsitiko?..

S V. MYKOLAS. Didesnė yra galybė 
Dievo, nei žmonių. Taip, Rusija kaip ir 
Vokietiją, būdaimos galingos, skrįaudė 
mažesnes tautas. Tąi darydamos sunkiai 
nusidėjo. Be to nusidėjimo, pildė jos mį- 
lionus kitų. Taigi, pasirodė jos didžiai 
Dievui nedėkingos. Vž tai jos tapo; ir nu
baustos: caras žuvo,, kaizeris griuvo nuo 
sosto ir turėjo sYatpr daugybe, — tu-gi

likai laisva.
LIETUVA. Teisingas esi Dieve... 

(pakėlus akis ir rankas į dangų.) Tikiu 
Tau tvirtai ir prižadu Taivęs visame klau
syti.

ŠV. MYKOLAS. Amen.. Amen... A- 
l'men... Jei tu ir tavo vaikeliai tai išpildys, 
Lietuva bus kaip buvo ir galinga ir lai- 
minga.

LIETUVA. Kokios-gi doros ląbiau 
už viską Dįevąi patinka?

ŠV. MYKOLAS. Ant to turi jau at- 
sąkymų Šventame Rašte; “Mylėsi Vieš
patį Dievų visų iirdįmi, visomis jėgomis 

> tavo, o artimų savo kaip pats save.”
LIETUVA. Ir kaip gi nemylėti, Kurs 

į mus įr visų pasaulį įkūrė, kurs teikia niu- 
kiekvienų dienų tūkstančius malonių, 

i Kuris suteikė man, mano kraštui ir ma
ino vaikeliams pilniausių laisvę... (Lietu-
, vai napuitąnt įeina mirtis...)

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

PROF. KAMPININKO 
RADIO.

sius bažnyčion eiti, išvarė į 
laukus duobių kasti ir kitokių 
dortinų darbų dirbti.

Salakiečiai dabar ir kalbaPasak laikraš., Chicagos poli 
cijos forsui (jėgai) ateinun 
tiems m. reikalinga pusaštuo
niolikto miliono dolierių,! miežiai tik šventų dienų po 
$776,000 daugiau negu šįmet, pietų ant tvoros susėdę ir 
kas reiškia, kad ateinančiais 'pypkes traukdami, arba kur 
metais bus priimta daugiau nors prie stiklelio, prisimintų 
“darbininkų” arba esamiems buvusius “imperatorskos ve- 
pakelta algos. Policijoj, vadi- j lyčestvos” ukazus.

sijos importas į Lietuvų visai 
menkas buvo. Visos prekės 
gaunamos iš Rusijos neapdirb- 

| toj formoj eidavo tranzitu per 
Lietuvų į Prūsus. Žymiausių 
prekybų, jau Vytauto laikais, 
vedė žydai.

Vienas didžiausių prekybos

teismas. 8. Pirkliai vieni ki
tiems, reikalui esant, teikia 
pagelbų (Bunge B. 6, N. 2967). 
Kada Prūsai drįsdavo skriau
sti Lietuvos pirklius tada Vy
tautas juos tuojau apgindavo. 
Taip Jis 1412 metais Polocke 
konfiskavo vokiečių pirklių

esu jeigu ne didėji Lietuvos centrų buvo polockas, nes ten Prekes. (Bunge B. 6, N. 2902).
d ____ ___ .. . . . (Kada, Prusai skundėsi dpi tn

respublikos načalstva, kai .» t» .. - j • i • 'Kada Prūsai skundėsi dėl tuis Rusijos eidavo visas prekes . . . , s
ir iš',čia jas gabendavo j Dao- *tUn‘’ f"1“’ tada. V?'tau,as
guųos į Rygų. Smolinskas vie
nijo prekybos kelius Pietų Ru 
sijos ir Lietuvos ir per Pskovu 
ėjo įžymi prekyba su Dorpa-

Sausio 4, 1413 griežtai parei
škė jog Jis mielu noru grųži-į kas 
na paimtas Polocke jų prekes, 
jei jie grųžins lietuvių pirklia-

nasi, nėra bedarbės.

Būna atsitikimų, kad de
vyni vyrai vienų gaidį piau- 
na. Kokie tie vyrai, kad de- 
vynies vienų gaidukų piauna, 
prof. Kampininkas nesiima 
tlumočyti. Ale Lietuvoj. Sala
ko parapijoj, buvo atsitiki
mas, kad vienas vyras viso 
kaimo vyrus savo kepurėn su
sidėjo. Tuo vyru buvo Utenos

Šalę Šv. Kazimiero kapinių, 
visos Chicagos lietuvių katali
kų parapijos taisos sau Vytau 
to vardu parkų piknikams 
rengti.

rp ... . . , , ms konfiskuotas prekes Ragai-tu. Todėl Vytautui svarbu bu- _. XT „ *’ . , , , , !nej. (Cod. ep. Vit. N. 518, p.vo tuos prekybos centrus tu- _ * ,, A x •... ,j>. T , 251). Pnegtam Vytautas rei-i reti po savo valdžia. Jam rū- , , , , . . ,
i ,. .. . . kalavo kad ir nuostoliai Polo-pėjo išpiešti prekybų ir eko- . A x, ., , -. cko gyventojams būtų atlygin-nomimai pakelti krašto gero- ,. ... T. ». . ,
ve Užėmęs minėtus kraštus'11 lkl JlS gr*zins prekes' ę. Užėmęs minėtus kraštus yit R
pats asmeniškai darydavo pre ' , . . . ,
, , , ,. m Kada visos teisingos sųlygoskybos sutartis. Taip 1397 me-i_r , ® _

Kai užbaigtas statyti laivas tais j0 vietininko Polocke Pastatytos Prūsams
nuleidžiamas į vandenį ir llgirde padaryta prekybos su- ^7° lspddytos Uda Jls vel
krikštijamas, moteriška sudau tartį su Livonija panaikino ir?eid° LlvoniJ°s Pirkliams lais-
žo bonkų šampano. ‘pareiškė jiems jog Mangirdas pr®k!®Uį¥e^\0,i- (Bun'

_____ ..._________ ! Vytauto parko “atidary- J°k‘O3 teises neturėjo su Jais,’ F
apygardos inspektorius agro- mas” ir “krikštynos” (rūgs. *1 Vytauto ekonominė politika
tinmuc T ,nirl.t7O-n kuria vieni T.io 91 rl 1 ivvlzo (* ielrilmintrinu ’ ’ • ’N 293212934). JiS patS SUV8- ,, , . „ . _nomas Ladyga, kuris visoj Lie 
tiivoj švenčiamoj šventėj, rug- 
piučio 15 d. (Į Dangų Ėmimo 
Panelės Šv. šventė, taip pat 
ir valstybinė šventė), per di
džiausius Salake atlaidus, at
vyko į Nečeskų kaimų, suka- 
mandaivojo žemės rūšiuotojus, 
seniūnus ir
mo vyrus

21 d.) įvykę “iškilmingiau 
Dominiko B. pati užpirko ger
ti visam barui ir muzikan
tams, suprantama, už sveika
tų' visų... parapijų, kurioms e- 
sų padaryta supraizas, nes 
oficialus, bendras visų para- 
pijų parko atidarymas ir krik 

viso kai-ištynos, sakoma, turįs įvyk- 
pasirengu-1 ti tik 1931 m. pavasarį.

293212934). Jis pats 
žiavime ant salos Salin 1398 
metais padarė sutartį su kry
žiuočiais garantuojant laisvę 
Prūsų pirkliams Lietuvoj ir 
lietuviams pirkliams Prūsuo
se. .(Pvoch. Kr. Wl, II, 249).

su Vakarais nemažesnės Jam 
buvo svarbos negu su Rusi
jos kraštais. Nemunas ir Bal- 
tiko Jūra tai svarbiausieji 
Lietuvos prekybos keliai. Vy
tautas sustiprinęs savo poli
tika Rytų kraštuose, visas pa-Jis rūpinosi apginti nuo iš- . . v . v

, .. T. , . .... jėgas įtempė kad uzviespatau-naudojimo Lietuvių pirklius d.e. ’ . . .

Kun. D-ras J. B. ^Koncevičius.

L. D. K. VYTAUTO EKONOMINĖ 
POLITIKA.

(Referatas patiektas Pirma
jai A. L. Ekonom. Kon
ferencijai New Yorke)

nuo svetimtaučių; taip įsiki- 
į šo jis Polocke dėl matų ir sai
kų netikslumų. Kada Livoni
jos pirkliai atsisakė pildyti Jo 
reikalavimus
jiems į keturias savaites ap
leisti Polocku. (Bunge B. 6, N. 
2938). Galutinai pareikalavo 
Livonijos, kad Polocko gyven
tojams padarytus nuostolius 
atlygintų ir iki. nuostoliai ne
bus atlyginti atsisakė išleisti 
jų pirklius (Bunge B. 4, N.

Jog jis buvo ir gilaus pro
to žmogus tai liudija anų lai
kų Konstantinopolio patriar-

ytautas, Lietuvos Didysis'kas Juraas TI> tama"istas ra- 
unigaikštis, buvo tai įžy- '‘J*®*“ Pranciškus de Comiti- „ _____ _ _

usias mūsų tautos vadas. ^ur*s lyęna Vytautų su ,403, Visus nesusipratimus
is buvo mažo ūgio, bet pro- 

sųmonė ir valia Jame ap- 
ureiškė aukščiausiame laips- 

nyj. Visus valstybės reikalus 
pats tvarkė savarankiai; vi
sus susirašinėjimus su sveti-

Aleksandru Didžiuoju ir t.t. kilusius tarp Prūsų ir Lietu

ti visų Nemunų ir jo žiotį Ba- 
ltikos jūroj. Tikslui atsiekti 
Jis įstatė 1412 m. ant Nemuno 
kranto tvirtas pilis Velionų ir

griežtai "‘įsakė '™">- Vit N'
Tas pilis apstatė tvirta ka
riuomene ir su įžymiais karo 
vadais Mingaila ir Kareika. 
Sustiprinęs savo pozicijas re
ngėsi pulti kryžiuočius, kad at 
gauti netik Nemuno-.žiotį bet 
ir žygiuoti rengėsi iki pat Ka
raliaučiui. (Cod. ep. Vit. N. 
494; Scrip. Rer. Prus. III, 
330). Kryžiuočiai sužinoję

Ekonominė politika, kaip iriyog pirkią beį gyventojų pa-?tuos Vytauto planus pakėlė 
kitus valstybės reikalus vedė- tsai Vytautas tuos kilusius ki- ^triukšmų ir išsiuntinėjo raš- 
ir tvarkė tvirta ranka. Jam'virčius Spręsdavo ir reikalus tus i visus EuroP°s valdovus, 
rūpėjo sudaryti pačioj Lietu-1 tvarkydavo. (Bunge B. 6, N. kad Vytautas su stabmeld- 
voj didelius miestus kaipo pre 2948-2949-2963-2966). Viena iš ^a^8‘ žemaičiais, totoriais ir 

momis valstybėmis politiniais kybos centrus. Vilnius, Kau- į-oį^ prekybos sutarčių kurių,rusa^s ke^na terioti Prūsų ie
nas, Gardinas, Trakai ir kiti (Vytautas sudarė liepos 2 d. mes ir esąs didelis Pa‘
miestai kurie žymiai augo prie 14d6 metais tarp Livonijos ir ,v°jus visai krikščionijai. Mat

ūmiausius, žygius pamatuoda
vo krikščionijos obalsiais. Kry 
žiuočiai grųsindami reikalavo 
Vytauto suardyti Velionos ir 
Vildnės pilis. Vytautas kry
žiuočių grųsinimų neįsigando 
ir Jis atsakė Didž. Kryžiuočių 
Magistrui: “Magistrai tu ži
nai gerai jog prievartos nie
kas ant manęs negali turėti; 
kada tu mane grųsini aš į tai 
visai domės nekreipiu ir nie- 

negali manęs priversti.
Jūs norite nuo manęs mano 
tėvų žemes pavergti kaip tai 
Velionų už kurių aš savo gal
vų guldau.”

“Prūsai jog tai mano pro
tėvių žemė ir aš turiu teisės 
jos reikalauti iki pat jūrų, y- 
ra tai mano tėvų palikimas. 
Klausiu tavęs maršalkai, ka
me jūsų kryžiuočių yra tėvų 
protėvių žemė? Jei norite su 
manim kariauti aš esu pasiry
žęs.” (Cod. ep. Vit. N. 529, p. 
256-257). Kitame rašte Vytau
tas įširdęs ant kryžiuočių pa
reiškė: “Aš jus iki Karaliau
čiaus nuvysiu ir ten Jūrėse 
visus išskandinsiu.” (Cod. ep. 
Vit. N. 410). Kilusiems tiems 
ginčams tarp Vytauto ir kry
žiuočių spręsti buvo paskirtas 
Romos Imperatorius Sigizmu
ndo superarbitras Makra. Su
perarbitras atvykęs ir ištyręs 
Nemuno ir Klaipėdos kraštus 
išsprendė jog Veliona, Nemu
nas su Klaipėda yra žemaičių 
krašte. (Cod. ep. Vit. N. 543- 
545, p. 362). Superarbitro 
sprendimas nepatiko kryžiuo
čiam ir todėl jie pakėlė di- 
džiausį triukšmų. Galutinai 
Vytautas nenorėdamas kariau
ti su kryžiuočiais išsprendė 
taikos suvažiavime Melnozoj 
1422 metais, ir fen buvo nu-f
statyti rubežiai tarp Lietuvos 
ir Prūsų. Sulyg ta sutartimi 
Lietuvos rubežiai buvo nusta
tyti Iki įplaukos Šventosios 
Nemunų ir nuo Šventosios a- 
pie tris mylias iš dešinės Ne
muno pusės iki jūrų liko pri
skirtas kryžiuočiams. (Raszy- 
nski, Cod. dip. Lit. p. 225, Bu
nge B. 4, N. 2637). ,

vo. Kada kryžiuočiai 1414 me
tais lietuvių pi i kliu prekes 
Dancige konfiskavo, tada Vy
tautas griežtai reikalavo pa
imtas prekes ir padarytus nuo
stolius grųžinti. Didysis Ma
gistras į tų Vytauto reikala
vimų atsakė jog Vytautas esųs 
dar jiems skolingas 1,000 gri
vinų. (Cod. ep. Vit. N. 575 p.
279-280). Tuo atsakymu Vy
tautas įsižeidė ir pagrųsino 
kryžiuočius; tada Didysis Ma
gistras atsiprašė Vytauto ir 
jo reikalavimus išpildė. (Cod. 
ep. N. 574, p. 281).

Vytautas Didysis savo gu
dria politika išplėtė Lietuvos 
prekybos kelius Nemunu ir 
Dauguva į Europos Vakarus 
ir per Pskovu, Polocku, Didį
jį Novogradų, Smolinskų ir 
Dniepro ir Būgų upėmis į Ru
sijos kraštus visur garantuo
damas lietuvių pirklių laisvę 
ir gindamas jų teises.

Vytauto laikais Lietuvos 
prekyba pergyveno aukso lai
kus.

. M ^VISUOMET galtl sulaikyt dar- ~ • 1Y i>a Ir pasiduot galvos skaudėjl-
..4.x 4-.,.i-:..4.Vinui, bet visuomet galit gaut tokios Kcllp dilele pHIUatČ traukimo .kankynės palengvinimą,! Piliukė ar 

nelaimę 'dvi Bayer Aspirin kiekvieną, kartą
*’ e | palengvins galvos skausmą. Visiškai

IŠ įvairių tautų anglai tur nekenksmingas: tūkstančių gydyto
jų rekomenduotas vaistas. Sėkmin
gas priešnuodis skausmui, kurį mi
lijonai vyrų ir moterų naudoja tu
rėdami šalti, ir galvos skaudėjimą;

mu. Viena turtinga anglė įsi- neuralgiją ar neurltj; reujnatUmą, 
strėnų skaudėjimą, skaudančius są
narius, ir tt. Paskaitykit nurodytus 
budus vartoti kurio eina kartu su 
Bayer Aspirin Ir persitikrinsit, klek 
Skaudėjimo šios piliukės juma tlk- 

, ras Aspirinas. Turi medikai} patvlr-
ti geležinkeliais skersai ir IŠ- Itlnlmą. Žinot ką imat. Dėželėj žodis
• i . • v -n u- I "tikras” raudonai paražytąs.ilgai po visų pasauų. Pavelde- j 
jusi iš tėvų nemažų turtų, jį1 
nepažino nei darbo, nei rūpės-, _ —
čių ir galėjo sau ramiai ir pa- JĮ JĮ

togiai važinėti. Pagaliau po 
devynerių metų tokio važinė
jimo ji pasiekė savo tikslo. 
Pietų Afrikoj, netoli Jobannes 
burgo, josios traukinį ištiko 
nelaimė. Jis susidūrė su kitu 
ėjusiu traukiniu ir susidaužė. 
Tik, deja, anglei nedaug teko 
pergyventi šitoj nelaimėj, nes 
ji pati katastrofos metu žuvo. 
Vaidinasi, nelaimės pamatyti 
jai taip ir nepavyko.

Galvos skaudėjimas
Reumatiz

mas Ii
Neuralgij.T.
,įtr?nl» (>

įdiegimas '
Neuritis

būti daugiausia pasižymi savo 
nepaprastumu bei prašmatnu-

geidė būtinai pamatyti trau
kinio nelaimę. Šiam tikslui jį 
pradėjo be perstojimo kėliau-

BAYER

ir prekybos reikalais raštiniu 
kams pats diktavo ir visus ra 
štus patikrindavo; užtai Jo su- ytauto ugdė ir prekybų Lie- ,poiocko pirklių skamba seka- 
sirašinėjimuose jokių svarbes- Livoj. Vytautas geriausia su- .učiai: 1. Polocko ir Rygos pi- 
nių klaidų neįsibraudavo. Vy- Prflt° importo ir eksporto sva- rkiįaį abipusiai gali laisvai pi- 
tautas mokėjo, apart lietuvių todėl Jis stengėsi suda- rkiįautį. 2. Prasikaltusius pir-' 
kalbos, vokiečių, lotynų, rusų,!tyti patogius kelius savo eko- jjjyg tardymui ir teisimui sių- 
lenkų, čekų ir tatarų kalbas;' nominiams siekimams. Vande-'^ į savo kra£tų. 3. Druska 
tas Jo kalbų žinojimas daug'"s komunikacija prekybos rei-| privalo būti sveriama kaip ir 
Jam gelbėjo palaikyti santy-'^a^ams ana’s laikais buvo senjau 4< Rygos pirkliai atsiu- 
kiuB su kaimynų tautomis. Net' pigiausia ir patogiausia; to-n<-& Ka!V0 svarstykles į Psko-' 
kryžiuočiai iš Malburgo krei- dės Vytautas kreipė daugiau-*y^ gayo įgkaščiais; jei tos sva-, 

šiai domės į Nemunų su Klai- jL^yklės Pskove, susigadintų 
pėda ir'Dauguva su Polocku.!^ Pskoyiečiai siunčia ji 
Didžiausių prekybų Vytauto Rygą pat^y^i savo išlaido- '
laikais Lietuva vedė su kry-' mis. 5. Sidabro svoris turi bfl-
žiuoėiais, kolavijuofiais ir ru-'u sunkesnis už Polocko vienu!
sais. Eksportas svarbiausias'zolotl)iku 6 Svarstytojai tu-!
iš Lietuvos buvo medžiai, va- padaryti vieš, prisieg, ir
škas, kailiai, linai ir javai. I- 3verįan, ranag privalo laikyti
mportas daugiausia ėjo iš ... .. _ .... . _* ., ., , , atitrauktas, i. Kilus ginčamsPrūsų susidedantis iš druskos,
cukraus, silkių ir t.t. Iš Ru- ,arP P,rkli,» naminis

Vytautą s Lietuvos pirklių 
prūsai visus savo, kad ir nuo-! teises kiek galėdamas ginda-

pdavosi į Vytautų išversti iš 
čekų kalbos dokumentus į vo
kiečių kalbų. (Prochaska Krol 
Wl. Jagiello, II, 246, 247).

Vytautas Didysis buvo gi
laus proto ir tvirtos valios 
valdovas. Jis savo užbriežtus 
tikslus tautos ir valstybės la
bui siekdavo sistematingai pe
rgalėdamas kad ir didžiausias 
kliūtis. Jis nepasiduodavo jo
kioms įtakoms ir Jis vadova
vosi principu “Noli me tan- 
gere” (Nelieskite manęs). Nei 
dvasiškiai nei bajorai nei kiti asmenys neturėjo į Jį įta
kos valstybės tvarkymo reika
luose. Ar kam patikdavo ar 
nepatikdavo Jis vykdė savo 
planus. “Sive placeret illis 

sive displeceret” (Ar tai jie
ms patikdavo ar nepatikdavo j 
tvirtindavo Vytautas) (Dl. 
XI, 375, Cod. ep. Vit. p. 842).

Daktaras
Kapitonai

Specialistas ii

MISSIG,
Pananltnlano kuo

Beno Krajans

OTDO VISAS LIOAI VTRU m MOTEKŲ 
KEMUItlNT KAIP UtHISEMftJUHIOB Ir KEISOTDOMOS JOS 
YRA. Sp«cl*1llkal rydo lirai pilvo, plaučių. Inkitų Ir pualAa, ul- 
nuodijlmų kraujo, odei, llraa, talidaa, reumatlsmų, gnlvoi akaua- 
anua ikausmui nugaroje, koačjlm*, gerklė! ikaudėjlmg Ir pu* 
laptlngai Ilgu. Jeigu kiti negalėje Jua llgydyti, ateikite čia Ir 
perattikrlnklte, kg jie Juma gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų Ir Iftgydė tukdtančlue ligonių. Patarimu dykai.
OPI8O VALANDOS: nno lt ryte Iki t ▼. ▼. Nedėllomla lkl II d. 
dSM Wut M St. kaupu Kulor Ava, Yni. Orurford M7I

Dvi Priežasti
Štai dvi iš daugelio svarbių priežas

čių, kurių delei privalai turėti taupomą
ją sąskaitą, tai yra prisirengti ateities in- 
vestmentams, arha susitaupyti atsargą, 
kad reikale turėti gatavų pinigų greitu 
laiku.

Bet nežiūrint kokios priežastys ver
stų jus prie taupymo sąskaitos pradėjimo 
arba jos tęsimo, depozitorius privalo 
atsiminti tą, kad saugumas jo pinigų turi 
būt pirmoj vietoj.

Central^jSP^Bank
ATRUSTCOMPANY 

1110 West 35* Street

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

Vynuogių Sultis Namams 
Yra Legalės

Pilna Apsauga Užtikrinta

Kalifornijos vynuogių augintojams 
valdžia užtikrino kad nebus jokio au
torizuoto Federalio trukdymo varto* 
tojams, kurie nori pirkti vynuogių iš-

, sidirbimui vaisių sulčių vien namų 
naudojimui.

VALDŽIA Į TAI NESIKIŠ

, Vynuogės noksta dviem savaitėm 
anksčiau, negu paprastai — vėliau 
oras gali pagadinti gerumą uogų, ku
rių dabar galima gauti prie 

VISŲ GELEŽINKELIŲ STOČIŲ

PIRK SAU VYNUOGIŲ SULČIŲ 
DABAR PO VALDŽIOS , 
KONTROLES PLENU

California Grape Control 
Board, Ltd.

San Francisco* California
85% of the entin Oaliforni* frape prodnetion ia being 

marketad this year by agenetea cooparating with the 
CALIFORNIA GRAPE CONTROL BOARD, Ltd.

Tbese agencies are:
California Frnlt Ezchange 

California Vineyardlata Anodatlon 
San Joaąnin GroTrer-Shippor Aaraciation
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LIETUVIAI AMERIKOJE

ROCKFORD, ILL.
Mokykla.

Šv. Petro ir I ovilo parapi- vįe^08 netrūksta? 
jos mokykloje dalbas eina Vytauto Jubiliejus 
pilnoje tvarkoje. \ aiikučių Sutarta 500 metų sukaktu
skaičius mokykloje paaugėjo.

priešų privertė daug prakai
to išlieti. Kiek man teko pas- 

įčius susirinko. Kaip kas sta-'tebėti lietuviai “basebąlnin- 
to klausimų — argi labda- kai” ar laimėdami ar pralai
doms jau pradėjo nerūpėti mėdami visuomet laikėsi ga- 

’labdarybės darbai kurių ant na ramiai ir rimtai. Žaidimų

r
Penktadienis, Rūgs. 3$, 1930

mėjo. Jei kur pralaimėjo, bot | PADĖKA CICERIE6IAMS. mų, Togu Visagalis Dievas at-

Anglų vietiniai laikraščiai
. iv®s nuo Didžiojo Kunigaikščio'ana da£iiaį minėjo lietuvių

Šiemet kiek daugiau negu per Vytauto mirties minėtį spaiių ?Uean?0„ mušius 8U kitais> 
nai. Mat atsidarė septintas d Jaa prasįdg,j0 medalių1
skyrius. Kaip kų labai vilio- pjatinimas. Pasitikima, kad vi ^&d ne bolševikų agitato- 

’ja “Junior lligli School”. To- gi lietUviai, išskyrus Rusijos,™* keliami trukšmai Rockfor- 
ki baigę šeštų skyrių smelkia- budelių vergus* bolševikus, do lietuviai dabar turėtų gra- 

įsi ten, nors mažiau ten iš- duos medalius įsigis ir sukak- i kiaušių vaidų mieste ir kitur, 
moksta, kaip parapijinių mo- {uvjų minėjime dalyvaus.

įkyklų septintame ir aštunta
me skyriuose. Bet kų padary- 

Isi? Ne protas daugelyje vei-

Nedarbas.

— ■ !lygina Tamstoms už visų tai.
Prašau “Draugo” redakci-' Antanas Kvedaras, 

jos patalpinti savo laikraščio J Kuldigos parapijos klebonas, 
skiltyse šių mano padėkų.

Didžiai gerbiamieji cięerie- 
čiai! Patėmijimų, žinių ir ne-

teisėjai beveik visur gyrė U«'išdildowų įspudžių kupįnas> 
tuvių rimtumų. paviešėjęs pas tamstas 5 sa

vaites, dovanų nešinas per 
Klaipėdų sugrįžau į savo pa
rapijų, rugsėjo 6 d.

Bet jau visur ima pažinti 
tuos kruvino teroro ir dikta-

Rockforde darbai eina la- į ^uros geidėjus. Raporteris. 
bai silpnai. Lietuviai nuo to ..............

įkia, bet tuščia garbė ir su ja, kengįa daUge Nekurie nuo se- 
sujungta kvailybė. Vna,i jau neturi jokių uždarbių.

J. NAMON 6755 S. VVestern Avė.

Plačiai žinomas lietuvis, Po- kios rūšies biznio, dėl investa-

Siunčiu širdingų ačiū gerb. 
kun. Vaičiuliui, Cicero par. 
klebonui ir Daukšams už ma
no ilgų vaišinimų; ačiū cice- 
riooiains ir čikagiečiams už 
dovanas, vaišes, išleistuves ir 
tų pareikštų man prielanku-

GYDUOLE, KURI 
VISAD GELBSTI
Tos "Nęw and Improvąd Gold 
Medai Haarlem Oil Cjpsules”. 
Žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
lavę jas nuo 1696 metų. Išvy
kite ii kūno nuodus. Suvirin
kite kūnų. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite "Gold Medai’ 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

~ MAARLKM oil
i a i • i i E

KSTABLISHED 1879
Svetainės padidinimas.

Šis darbas pasirodė dides
nis negu buvo manoma. Vie
nok jis jau arti pabaigos. 
Didžiausi darbai padaryti. Ki
ti eis greičiau. Reikalingas 

visos svetai-

nas J. Namon, Paskolų Ban- vimo pinigų ir legališku daly-
kieris ir Realestatininkas, Skii ir jis veltui mandagiai 17 '“1

... ‘dar įsgrųzinnnas
....... kiekvienam suteikia įnforma-. nes.

rijas. . i

Ponas J. Namon yra vertas
duot daug kredito, kadangi

Namon pirmas’ iTlietuvi, A- !3is at>učia sav0 tautai- dar'
buojas su jais ir pagelbsti jų i . ...r ..grojo per visokias pramogas,reikalams. Aš manau patarti- i T. . . v. . , -f ., . , . . . Jie pagrojo ir sį kartų. Susinai kiek vienam lietuviui . . _,. . „rinko pusėtinai žmonių.

Labd. Sųgos susirinkimas.

netik tarp lietuvių, bet ir sve 
timtaučių. Jo įstaiga randasi 
6755 S. Western Avenue. 

Teko sužinot, kad Ponas J.

Muzikantų piknikas.
Sekmad. rūgs. 21 d., parap. 

svetainėje įvyko pramoga mu
zikantų naudai. Jie visiems

merikoj suorganizavo praeitų 
pavasarį Finansinę Kompani
jų, kuri yra po| Valstijos prie- . .,. , . , . ;kreiptis su biznio reikalaisžiūra. Jis pasakojo, kad jo tik j, , , . , . , , ipas p. J. Namon. Aišku, kadslas buvo tų padaryt dėl to, f. , v. .
kad galima butų pagelbėt sa- j’“ yra P acial P^s » 3° Pa 

, v. , j ... įtarimas bus kiekvienam nau-vo tautiečiams, kadangi lai- • .
. . ... ,, . , dingas, dėl to jo biznis matyt .... ,.kai uaejo blogi, daug namų. j . . . v ' ,nai pasirodo gana sutmgę,„ ., . ’ v . , _ ivis didinas per jo teisingų zmo! ... . , . v . . .forkluozuoja, žmones neture-|_. ' :nes tlk labai mažas jų skai
danti pinigų taksų apmokėt,
procentus ir kitiems reika
lams.

Sekm. rūgs. 21 tuojaus po 
sumos įvyko Labd. Sų-gos kuo 
pos susirinkimas. Kuopos na7

Kiti dirba, bet nepilnų laikų.
Nedarbas prislėgęs laiko 

visų dvasių. Draugijinis ir vi
suomeninis veikimas nuo to 
daug kenčia. Viskas eina pu
siau apmirusiai.

Daugelis su neramumu žiuri 
į beprisiartinančių žiemų. At- į 
eina daugiau išlaidų, o įeigų’ 
nėra.

Sv. Vardo Dr-ja.
Ši draugija savo “Baseball 

Teain’o” nariams rengia pa
garbos vakarienę spalių 5 d. 
parapijos svetainėje.

Baseballninkai turėjo daug 
žaidimų su įvairiais “team’- 
ais”. Daugiausiai visur jie lai

SPRĘSK JŲ MADĄ IR GERU- 
MĄ SAVO PATIES AUGŠTU 

STANDARTU

nėms patarnavimų.
(Skaitykite J. Namono skel-;

bimų “Draugo” rytojaus į 
num.).

Raporteris.

IŠ LIETUVOS RESPUBLI
KOS GENERALINIO 

KONSULATO.
V. Paieškorria:

Klumbus Tadas, seniau gy-

NUO SLOGŲ- 
PAŠALINK RŪGŠTIS 

. Iš SAVO KŪNO
Daktarai visur gydo slogas šiuo 

budu; tūkstančiai džiaugiasi greita 
pagelba, kuomet tinkamai vartoja
nt.

i radėk, kui pijusi slogas tur2s. 
Imk šaukštą Phili.ja Alilk of Alag- 
nesia vandens stikle ryte, vidudieny 
ir vakare pirmą dieną. Sekamą dieną 
pakartok. Po to Imk tik vakarais.

Slogos pripildo jūsų sistemą rūgš
timis. Tas jus sargina, silpnina, su
kelia gėlimus, karštį. Phillips Alilk 
of Magnesia yra vaistas nekenks

Aš paklausiau p. J. Namon 
kaip suteikiamos jo naujos 
paskolos. Jis aiškino taip:
“Žmogus pas mus gali pasko
lint nuo $50.00 iki $300.00 ir 
nereik komiso mokėt, ne už 
popierų peržiūrėjimų, ne už 
darbų. Paskola duodam nuo 
3-ių iki 20-šimti mėnesiu. Nuo
šimtis mokamas tik ant neiš
mokėtos sumos”. Tas man į- 
domu paliko, kad ir bankai
tokių paskolų nepadaro, kur 15 metų atgal gyvenęš Cleve- 
čia tokia paskola kožnam' žmo į land, Oliio; kilę iš Kelvetų kai 
gui nebus naudinga.

Vėl užklausiau p. J. Namon:
“Ar Tamsta dar spekuliuoji 
su namais ir lotais?” “Ne”, 
sakė, “mano spekulacija bu
vo baigiama 1927 metais. Man 
jau buvo aišku kad laikai mai- 
nysis. Šiandie aišku visiems, 
kurie užsikrovę lotais, su dide 
liais namais arba daug mor- 
gičių. Tie žmonyės dabar'ka
riauja. Be to dar daug pana
šių biznierių bankrutuoja. Ko
dėl geruose laikuose daug biz
nierių žino dėl ko biznis gerai 
eina. Paklausęs jų gali ktc.u- 
eytis kiek tik nori. Paklausk 
jų dabar dėl ko biznis blogai 
eina ir kaip greitai pasitaisys, 
tai sunku gaut tikrų atsaky-

., , , T- j . . raingas, gardus. Jis atitolina slogas,venęs Montrealy, Kanadoje, ir panaikindamas viduriuose rūgštis.
Po 50 metų vartojamas, kaipo ge

riausias priešrugštlms vaistas. Dak
tarai įsako vartoti Phillips Alilk of 

v i » m ■ Magnesia; vartojamos ligoninėse*
1110, švėkbUOS valse., lauiagės ^milijonai žino, kaip jis palengvina
apskr. Paieško giminės. Tur-, suru^«ius viduriu-, pašauna gesus, -1 ° i nevirškinimą ir kitokius rugštumo
tas Lietuvoje pavojuje. į ženklus. Visose aptiekose patariamas.

Po 25c. Ir 50c. buteliai su pilnais
imrodjjno.is. kaip vartoti.

“Alilk of Aiagnesia” buvo Chas.
H. Phillips Cnemica‘1 Kompanijos 
S. V. registruotas vaizbos ženklas ir 
jos pirmtakuno Chas. H. Phildps 
nuo J8T6.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

■ PEClA£.r8TAg 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokj nepa- 
tyrėlį. Tikrai specialistai, arba pro 
fesorius, neklaus Jūsų kas jum* ken 
kla, ar kur skauda, bet pasakys pata 
po pilno ltegsaminavlmo. Jus šutau 
pysit laiką ir pinigus. Daugeli* kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jum* dėl 
to, kad Jie neturi reikalingo patyrl-

ngo.

mų. Taip yra su nekuriais biz- SC8UO Bronislava, Onos vai-
nieriais, jie žino biznį varyt 
tame laike, kadangi visur vis
kas gerai eina, bet jie .nežino 
tolimesniam laikui kokie in- 
vestmentai padaryt ir kad jų 
turtas butų atsargioj pusėj me. 
sulaukus blogų laikų. Taip 
pat atrasim iš nekuriu profe-' 
sionalų.”

Patėmijau pas p. J. Namon 
būdamas jo ofise, kad pas jį 
daug žmonių atsilanko dėl 
informacijų, patarimų viso-

Paulauskas-Poškauskas Vin
cas, prieš didįjį karų gyvenęs 
Brooklyn, N. Y., karo metu ko
vojęs Prancūzijoje, po karo 
grįžęs į New York’o apylin
kes. Reikalingos žinios ar jis 
gyvas ar miręs, jei taip — ka
da ir kur (10-1150).

Mačiukas Antanas, iš Lie
tuvos atvykęs 1914 m., ilgai 
gyvenęs Lawrence, Mass., ta
rnavęs kariuomenėje, iš kur
grįžęs apie pusę metų Lavv-

, v mo, auradymui žmogaus kenksmln-rence pagyvenęs kažin kur di- gumų.
Mano Radlo — Scope — Raggl. 

X-Ray Roentfeno Aparatas Ir vi- 
■likai bakterioloRiSkai erzami n avi

Paškevičius Aleksandras, Ir mu kraujo atidengi man jūsų tik 
raa n£gerovea. ir jeigu aš paimliu 
j ui gydyti, tai Juaų avi i kata Ir gy
vumai augryt juma taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo tarnų, silpną plaučių arba 
Jeigu turit kokią utalssnėjuslą. Jai 
kerėjusią, chronišką ligą, kuri na- 
paaidavž net gabiam leimynoa gy
dytojui. neaUdėiloklt neatėją pas 
mane.

kai, išvykę su tulu rusu per 
Hamburgu Amerikon 1914 m, 
gegužės mėnesį, kįlę iš Radvi
liškio parapijos. Paieško mo
tina, esanti varginame padėji-

Ieškomięji arba apie juos 
kų nors žinantieji maloniai 
kviečiami atsiliepti į:

Consulate Gen. of Lithuania 
15 Park Row,

New York City.

DR. J. E. ZAREMBA
SPKCIALI8TA8 

Inėjimas Rūmas 191<

20 W. JACKSON BLVD.
Arti 8tate Oatvėe

Ofiso Va.andoe: Nuo 19 ryto 1W 
1 po pietų. Vakarais nuo S Iki I 

Medėlloml* auo 1< ryto Iki 1
90

ADVOKATAI

Telephone Dparborn O5T

F. W.- GHERNAUGKAS
ADVOKATAS

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

Nuo t:30 iki B vai. vak- 
Local Office: 1900 s. UNION ATS.

Tel Roosevelt 8718 
▼ai. nuo 6 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant seredos)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So: La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolpb 0331-0333 Vai. 8-1 

Vakarais
1241 30. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir 

Pėtnyčios

JOHN B. RORDEN
(John Bagdzlunaa Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117 
Tslephone Randolpb <717 

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

Name; t iki 9 ryte Tel. Repub. 9199

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATASą

2221 Weat 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefono Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredomis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

J, P. WA1TCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street
Room 911 

Tel. Franklln 4177
NnO 9 Iki 1 Išėmus 8ubatas

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgaa Ava

Tel. Pullman 195*
Kas 9 Jkl • vak. Ir aubatomšs

' ŠI Jį!

Kiekvienų šių drabužiu 
dalį peržiūrėdamas ir 
statydamas griežčiau
sius reikalavimus, ra
si juos sau pilnai pa
tinkamus — tikroje 
stailėje, pritaikyme, 
materijos gerume ir
pasiuvime. Per ilgus metus 
mes neįstengėme pagaminti 
tokias įstabias materijas.... 
niekuomet ikšiol musų orga
nizacijos darbininkai šėrinin- 
kai nesistengė atlikti darbų 
pagal savo geriausias išgalės 
kaip dabar.

To pasekmė tų, kad musų 
kostomeriai dabar gauna di
džiausias vertybės bėgy 51 
metų.

Siutai vyrams ir vaikinams

vieni inkomis ir dubelta- 
vomis krutinėntis...geriasi 
uorstedai, twistai, sar- 
žos, cheviotai ir kačmiri- 
niai 'naujų spalvų pilkų, 
gelsvų, rusvų, mėlynų ir 
tirštai maišytų spalvų. O- 
verkočiai iš tweeds, twis- 

ts ir lamos vilnų geros rųšies 

ir vertės...puikiai pasiūti nuo 

pradžios iki galo....Sportiškų 

išvaizdų ir spalvų pilkų, rusvų 

mėlynų ir maišytų. Kokios 

pats išvaizdos nebūtum — 

augštas žemas, storas, laibas 

mes pilnai jums pritaikinsi

me.

BILE BIZNIO SIUTAS YIRŠUTI- r * 
NIS, OVERKOTIS AR IŠEIGINIS Pl-U 

VISAD UŽ TĄ PAT KAINĄ.

B ROT H E R'S
114 - 118 South State Street 6400 South Habted Street 

4011 W, Madison Street 3220 Lincoln Avė.

THE RICHMAN BROTHERS COMPANY
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GRABORIAI: C H I C A G O J E DAKTARAI:
Telefonu Yards XI38

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokioms rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Cliicago, Illinois

S. D, LACHAWICZ
LIETUVIS G KABO BIUS 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
•2314 Mest 23rd Place

Chicago, Illinois 
SKYRIUS

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

S, M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia lyrai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 763J

VISI LAUKIA DIDELĖS 
IŠKILMĖS.

J. F. RADZIUS

J. Lulevlčius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTO JAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
3103 8- Halsted 
81. Chicago, III.

Tel. Victory 1111

West Side. — Ateinantį sek 
niadienį westsidiečiai laukia 
didelės iškilmės. Tą dieną mū
sų gerb. klebonui, kun. L.
Draugeliui, sukanka lygiai 50 
metų. i

Praeitam sekmadieny iš sa-' 
kyklos pranešta, jog ateinan
tį sekmadienį pats klebonas . ~~~ " ~ .
laikys iškUnunsM šv. Mišias X P™. M' bn-,
- sumą parapijonų intencija; dgeport^ams gerai ziuoma, ■

' K. Sabonis ir p. v. Daukša, Telefonas Grovehlll 1261 

kurie dainuos solo ir duetų.
Geriuusi West Side pianistai ŪR. A. 6. RAKAUSKAS
T . tv. i -tv GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Longinas Labanauskas ir Fi- 2433 W. MARQUETTE ROAD 
delia Jasnauskaitė skambins Nuo , _* 12 vaL ryto. nuo > vai. - 
duetą. # •

Žodžiu, puota bus šauni.
Slapuks.

6 ir 7 Iki 9 vai. vakare. 
Seredomis nuo I — 12 Tai. ryto. 

Nedėllomls pagal sutartį.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 102$
Residencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2330

Ofiso Tel. Victory 3687
e

Of. Ir Rez. Tol. Hemlock 2374

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

G504 S. ARTESIAN AVĖ.
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 t. t. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

NedėlloJ pagal susitarimų

ŽINiy-ŽINELĖS
Ofiso Tel. Virglnla 0036

Rezidencijos: vau Ruren 6858 Telefonas Boulevard 1939

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

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 
CHBCAGOJE

Laidotuvėse pa-
s tarnauju geriausia

Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dlrbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 32 38 S. 
Halsted Street, TeL 

•Victory 4088.

Plione Boulevard 4139

A, MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

I. J. Z O L P
OR4.BORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46 tli S t.
Kampas 46th Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5203 - 8413

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

BUTKUS
UNDERTAKINO CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREFT
Canal 3161

A. PETKUSCO.
LIETUVIS GRABORIUS

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST.

Tel. Virginia 1290

ir prašė, kad ir parapijonys ’ visų kilnių darbų rėmėja, rug-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

S iki 4 ir i iki 8 v. v.
Nedėllomls nuo 10 Iki 12 ryto 

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

, , v . • , išėjo 22 d. grįžo iš Lietuvospasimelstų uz jo sveikatą. d .. . ...„ . . , »Scandinavijos Amerikos lim-Kaip girdėt, vakare bus,. J .
... , • - t> -• j- 'jos laivu Oscar II. P-nia M.puiki vakariene. Rengėjos die,u ; • _----------------

, . j- . , .Ambutienė po Lietuvą važi- Dnaktimis dirba, kadi . * Rez. Tei. Midway s&ig
nėjo visus 4 mėnesius. Buda- ,

Dr. St A. Bronza
Ofiso Valandos:

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

4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46th St.

Tel. Canal 6764 Republic 8466

DR. A. RAŠKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

nomis ir 
tik viskas išeitų kuopuikiau- 
siai. Sakoma, kad joms tas 
darbas gerai sekasi nes west- 
sidiečiai savo kleboną myli 
ir gerbia. Todėl ir rengėjoms 
lengva dirbti. Kai nueina kur 
su prašymu kokios pagelbos, 
nieks neatsisako. O tikietus 
tai jau baigia visus išparduot. 
Tikietus žmones noriai per
ką, nes visi nori pagerbti sa
vo kleboną ir tuo pačiu kar
tu paremti savo parap. Kle
bonas pranešė, jog visas vaka
rienės pelnas skiriamas para
pijos naudai.

Muzikalė programa bus gra 
ži. Dalyvaus chorai, kurie tu
ri specialių dainų tai iškilmei. 
Sąjungiečių ir Vyrų “Grožy
bės” chorai savo balsus “.stra

M

DR. R. G. CUPLERnia Lietuvoj greitu laiku t su
darė apie save plačią pažinti „ gydytojas ir chirurgas 

, .... , . , , i Oakley Avenue ir 24-taa Streetir sakosi laiką leido begalo
maloniai atlankydama
rias įstaigas ir valdiškas vie
tas. Gryžusi džiaugiasi Ne
priklausoma Lietuva.

X Žymint p-nios B. Rhody 
— Raudonienės sugryžimą i£
Lietuvos pasitaikė klaida. Vie 
toj “departamentinės krautu-1 
vės savininkė”, turėjo būti 
“apartmentinio namo savinin
kė.”

Telef. Wilmette 195 arba 
įvai- -J Canal 1713

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėlials 
Ir Ketvargais vakare

Tek Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso TeL Victory 6893
Rezidencijos Tel. Dreial 9191

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

Ofisas 8102 So. Halsted SL 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1-— S po plet. Ui vak. 
Nedėllomls Ir šventadieniais 10-19

Chicago, III. • Gydo staigias ir chroniškas ligas 
° ’ * vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną, nuo 

pietų Iki 8 vai. vakaro.
Nedėllomls ir seredomis tik 

iškaino susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 AVEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 6791

Kad nuo paskelbimo nepri
klausomybės 1918 m. iki šiam 
laikui, Lietuva yra išleidus 
pašto ženklelių arti 300 skir
tingų rūšių, neskaitant Klai-

jma". P. E. Labanauskienė os rasto.
net naują dainą parašė. Be 
to, pakviesti dainininkai p. PLATINKITE “DRAUGĄ"

A. L DAVICONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo < lai 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

PRANEŠIMAS

OR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsk.o-Rakščlo aptle- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 Iki 4 po plet. Tol, 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
4 Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829 
Rez. <641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1934. Nedėtomis tik pagal su
la rt j.

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 VVashington 
10-13, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzle 2460-2461

Tel. Euclid 817

DR. HARVVŪOD

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 110 9 vak.

1 Office: 4459 S. California Avė.
Nedėliojo pagal sutarti.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West ?2nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6221 

Rezidencija: 6640 So. M.uplowood 
Avenue Tel. Republic 7868
Valandos 1 — S&7 — 8 v. ▼. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

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

navimą.
Mūsų firma yra viena Geniausių tarpe Čhicagos 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.
PAGRAPŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: ?

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

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0727

.SKYRIUS ;
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
’ SKYRIUS

3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201

------------- ■M

ARŽfcKAD fl&&A.flOWIAT
It Lietuvos vyrai, kaipo milžinai 

atvažiuoja Ir visiems čampionams 
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 
ligų. Reikalaukit iš savo aptlekos ar-z 
ba ifidtrbystės.

T. A. D. PRODUCTS 
3133 So. Halsted St. Chicago, III.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Rezidencija 

4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedėllomls
Susitarus

JOHN SMETANA, 0. D.

‘ OPTOMETRISTAS
Aktų Ekspertas Ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp.' 18 SL 2 aukštas 

Pastebėklt mano Iškabas 
Į Vai. 9:36 ryt Iki 8:16 vak. Seredo- 
mts 9:26 Iki 12 v. Nedėllomls nėr

skirtų valandų. Room t 
Phone Canal 9623

1
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas: 831 So. Oak Park Avenue , 
Prie Garfield Park "L"

Vai.: 9—10 ryt., 6—8 V. v. 
Išskiriant seredos, ned. 10-11

Tel. Hemlock 8709 
Rez. Tel.

DR. B. ARON
Prospect 9619

Ofiso ir Rm. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
1464 SO. HALSTED STREET

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
Dietų Ir < iki < vai. vakare 

Rea 1291 8. WALLACE STREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzle

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

Tel. Canal 9267 Rea Prospect <119

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Artesian Avą, 

Valandos 11 ryto Iki I po pietų
6 iki 8:30 vakare

AKIŲ GYDYTOJAI:

DENTISTAI

Tel. Boulevard 7042

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numerių
4729 80. ASHLAND AVA

SPECUALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

VaL: ryto neo 16—13 nuo 1—4 gą 
pietų: 7—6:66 vakare 
Nedėllomls 1< iki 19DR. VAITUSH, 0. P. D. DR. C. Z. YEZELIS Telef. Midway 2880

DENTIST AS
1545 WEST 47 STREET

šalę Depositors State Bank skersai 
Peoplcs National Bank arti 

Ashland Avenue

Tel. Boulevardl 1401

A. f A.
PRANCIŠKUS

BOCKUS
mirė rūgs. 24, 1930 m. 10:15 
vai. naktį. Kilo Iš Tauragės 
Apskričio, Vevlrženų , Parap. ir 
m. Amerikoje išgyveno 26 me
tus.

Paliko dideliame nuliudįne 
5 pusseseres Oną Biliauskienę, 
Domlcelle Rusteikienę, Emiliją 
švalfiausklcnę, Izabelą Svtrnec- 
kienę ir Marijoną Užlenę. pus
broli Stanislovą, Aleksandrą ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 4606 So. 
Hermitage. Laidotuvės įvyks 
Subatoj rugsėjo 27. Iš koply
čios 8 vai. bus atlydėtas 1 fiv. 
Kryžiaus par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos ui' 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas 1 Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
rimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę:
Pusseserės. Pusbrolis Ir 

Glmlnėn.
Leidot u vf Ims patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimą kuris 
esti prležastlmgalvoa skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt]. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

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

Speclnle atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki g va- 
kaVe. Nedėllomls nuo 16 ryto iki 
12 po pietų.

Kainos plgesnėa kaip kitur
4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BL0Ž1S
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 
Seredoj pagal sutarti

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

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

7—9 vakare

Boulevard 7589

DR. HERZMAN
Iš RUSI JOS *

Gerai lietuviams žinomas per 21 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
•lektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija '
Netoli Morgan 8treet

1025 WEST 18 STREET

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

Tel. Tardg 1829

DR. G. SERNER
lietuvis akių specialistas

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėllomls pagal sutapti
4847 W. 14 ST. Cicero, III.

, VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir 
nuo 6 Iki 7:30 vaL vakare.

.Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shoto 
>2238, arba Randolph <806.
I.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 VVest 35th St.

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 6 r8 

Nedėlioniis: nuo 1Q iki 12.

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS 

4901 W. 14St. Cicero, IU. '
Viršuj National Tea .Store 1

Valandos: 10 vai. ryto iki 9 vai. • 
vakare. Ned. eueitarua '

DR. MADRICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Data 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedėk nuo 10 Iki 12 dieną __



DRAUGAS

VYTAUTO DIENA CHICA60J SPALIO 26 D.

C H I C AG OJE
RADIO 222. Vartų bažnyčioje ryt dieną 

7:45 vai. aukojant Calunavas 
šv. Mišias.

X Kazimieras Budris 
(2403 So. Oakley avė.) viena-

BALSAI DEL PEOPLES FURNITURE 00. IR “DRAUGO” 
RADIO KONCERTŲ.

Gerbiamieji:
Malonu buvo ir vėl išgirsti 

lietuvių dainos per radio pa
stangomis “Draugo” ir Peo- 
ples Furn. Co.

Programas buvo prirengtas 
gerai ir gerai išpildytas. Gaii- 

Babravičius

Town of Lake. — Rūgs. 21 
d. įvyko Šv. Kryžiaus par. ru
deninis išvažiavimas, Cher-
nausko darže. Išvažiavimas1 tinis lietuvis laikrodininkas ir kacĮ Juozas 
skaitomas pasisekusiu. Įžanga įvairių brangenybių, kaip an- neužilgo mus turi apleisti. Ne
buvo dykai. Par. pelno liko tai: žiedų, broškų, sagučių girdėsime jo gražių dainelių,'

deimantų, aukso ir sidabro iš- išėmus rekordus. Bet asme-
dirbinių pirklys Aušros Var- nįaį yįs geriau dainininką
tų parapijos ateinančioj’? šeš- klausyti, negu iš rekordų, 
tadienio bazaro užbaigimui | Bizauskai Jonas ir Marijo-

Btugis, Mandsejauskas ir Sniu ’,risiml‘5 ** .na taipgi labai gražiai daina-
° ’ * ant aukso retežėlių saguti ir

įdomų muzikos instrumentą.
Ateikite ir netik galėsite pa
matyti bet ir leidžiamomis se
rijomis laimėti.

Buvirš penki šimtai dolerių.

X Dovanai trokais į Šv.
Kryžiaus par. išvažiavimą ve- 
~žė p. p. Norkus, Druktenis,

vo, taip pat ir p-lė Nemčaua- 
kaitė. Žodžiu sakant, viskas 
buvo gerai išpildyta. Visi esa
me patenkinti ir lauksime 
daugiau tokių programų.

Ačiū “Draugui,” ir Peoples 
Furn. Co. už tokias progra-Į 
mas, už kėlimą lietuvių vardo. 
Mes esame pirkę iš Peoples 
Furn .Co. visus savo rakandus 
ir esame patenkinti jų patar
navimu. Mes tikime, kad yra 
patenkinti ir visi tie„ kurie y- 
ra turėję reikalų su ta įstaiga.

J. Urbutienė.

Marąuette Park. — Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
8 skyriaus mėnesinis susirin
kimas įvyks penktadienio va
kare, rugsėjo 26 d., 7:30 vai. 
parapijos auditorijoje.

Kviečiame visas nares atsi-

—■—M
Marąuette Park. — Mar

ąuette Park Liet. Am. Piliečių 
klubo įvyks mėnesinis susirin
kimas rūgs. (Sept.) 28 d., 2 
vai. po pietų, CJimimo Panos 
švenč. parapijos svetainėje, 
68 St. ir Washtenaw Avė.a

Malonėkite visi nariai atsi-lankyti ir atsivesti daugiau 
naujų narių. Valdyba. lankyii 1 ž) sv“rb» susirinki.

Town of Lake. — Dr-stė Ne 
kalto Prasidėjimo Panelės 
Švenčiausios M. ir M. laikys 
mėnesinį susirinkimą šv. Kry
žiaus mokyklos kambary 28, 
rugsėjo, 2 valandą* po pietų. 1

Justina Sucilla.

99SS

mą. Valdyba.

PAIEŠKAU brolio Petro 
Pundino (Bundin), kilęs Len- 
gių k., Girdiškės par., Taura
gės apsk. Pats ar jį žinantie
ji praneškit.

JOANA PUNDINAITt 
22 E. 110 PI. Chicago, III.

Penktadienls, Rūgs. 27, 1930 
' ■■■■■■

REIKIA DARBININKŲ

Reikią moterų lempų uždangalams
džryti. 100 pat., taipgi gerų siuvėjų. 
Perint išmokysime. Uordon & Oor-ierlnt išmokysime, 
įp n, 539 So. Krank U n St. 10-tas tie
r r ■

IIR E N DAVIMUI

Rendon 3534 Huron, 6 kamb. sau
lės parl,, kamp. it. i., gera transp., 
naujai iit. Rendos 952. Norint gar.

Tel. Van Buren 90(3.
Rendon 6 kamb. Datas, 2-ras flo

ras, pečium šild., gera transp. 938. 
9730 Best avė.

'Kilni
(299- Renda

Ibany

kamb. 
943

rakandai. Plano 
su iii.. 3939 N.

Parsiduoda senai {steigtas Cartage 
blsnls, tinkamas žmogus darys pi
nigus, geras gar., pigi renda. Už 
oash. Rąžyk Bos 514, Roonost, 1510 
W. .1| >t„ Chicago, III.

yevičia. Visiems dėkojame.
IX Rūgs. 21, Šv. Kryžiaus

parap. išvažiavime įžangos
tikietais laimėjo dovanas ši- ». . 
tie: Joanna Rumšaitė $10 (do
vana Dr, A. R. McCradie), 
Anna Yucius setą — fountain 
pen and pencil; Pranas Very- 
ga staltiesę — (dov. Fancy 
(loods Store); Frances Vertei 
$5 vertės plovimą Marshal 
s* Wet Wash Laundry; H. 
Milewsky pagalvių užvalk
čius, (dov. S. Kezwell, realti- 
»inko žmonos).

Šv. Kryžiaus par. dėko- 
p. G. Cheraauskui už davi- 

daržo veltui.
. X Rūgs. 26 d. įvyksta su
sirinkimas, svarbus visai To- 
wi of Lake kolonijai. Susi
rinkimas bus reikale Vytauto 
800 m. sukaktuvių. Bus Šv. 
Kryžiaus par. mokykloje. Vi
sos (draugijos pasirūpinkite, 
kad būtumėte atstovaujamos 
tame susirinkime.

ŠV. MYKOLO PARAPIJOS 
METINIS BAZARAS.

North Side. — Bazaras pra
sidės 28 d. rugsėjo, 3 valandą 
po pietų, parapijos svetainėj.

ir katedroj taip-gi būtų lai- Steponavičienės duetu “Lai ci-
komos pamaldos už Vytautą.

Komisija kviečia visus da
lyvauti. Te jos balsas nelieka
balsu, šaukiančiu tyruose.

Spaudos komisija

darėm la mano” (Mozarto).
Publikos buvo ųeperdaugiau 

šia. Jos tarpe matėsi veik vi
si mūsų dainininkai ir muzi
kai. Rap.

Tunljlų Ir taisau players Ir repro- 
duclng pianus. Darba atteku atsa
kančiai ir pigiai. Važiuoju į blle ku
ria miesto dal Į.

WM. KANAPACKAS 
6522 So. Roekwell St.

Tel. Republic 8305

OPEROS ARTISTO BUTĖ
NO KONCERTAS.

PRANEŠIMAI.

Wm. J. Kareiva

Pereitą trečiadieni, rūgs. 24 
trumpas bazaras bus tik:d> Audilorijoj feko

per tris ned8M.en.us: spalių 5ipasik]ausyti operos
ir 12 baigsime. . 'artisto Butėno. Programa bu-

Visos draugijos prie bazaro’
prisidėjo. Politikos klubas au 
kojo $25. Iš to matyt, kad tu
rime žmonių geros valios, su
prantančių parapijos reikalus.

Bazare visko bus, kas ko 
norės. Ir laimei daiktų bus vi
sokių.

Visi kviečiami dalyvauti: 
darbininkai, biznieriai ir pro-

vo gan turininga ir įvairi, 
daugiausia ištraukos — arijos
iš operų “Otelio”, “Pikų Da
ma”, “Sevilijos Kirpėjas”, ir
toliau kūriniai Leoncavallo, 
Gretchaninovo, Gounodo, Ru- 
binšteino, Tosti, Ferrari ir k. 
Iš lietuvių komp. buvo tik Pe
trausko “Tykiai Nemunėlis

A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos Chicagos Apskričio susi
rinkimas įvyks rugsėjo 28 d. 
1936, Aušros Vartų parapijos

Savininkas
Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, Sau
kit

G»EEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių. sviesto Ir sūrių.

4844 80. PApLINA STREET 
Tel. Boulevard 1 SS*

A. ALE8AU8KAS 
MOTOR EZPRESS

Mes permufuojame-perveRa- 

me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausią kainą. Masu patarna

vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežamo daiktus ir | 
kitus miestus.

JIAIRU8 PARDAVIMAI

Orocernė, Delio., gyv. kamb., kam. 
pas. $1,000 casb. 1034 W. <9 St.

Mahogany bedr., riešuto medžio 
valfcofn. siutai, Įftullo, davenport, krė- 
Šlbt, Saulės pariorlo rak., kaurai ir 
tt Rogers Park 1*914, Hagen, 1237 / 
Jafvla avė.

F ARM O S
Mtn&ėsota — parsiduoda gera 

^leninė farma. K. M. THittiaen. Bloo- 
inipg pralrie, Minn.

kaCHIGAN
4* *k. farma, geht žemė, geri

natnat., elektra, bėg. vanduo, arti 
mieete ir Micb. ežero. Brakn Witte- 
TęeftgF^D^C^HollaDd. Mich.

mokyklos kambary, West Si- ĮVAIRŪS KONTR AKTORIAI: REAL ESTATE

de.
Kviečiamos visų kuopų at

stovės dalyvauti.
Susirinkimas prasidės punk 

lualiad, lygiai antrą valandą.
Atstovės, nesi vėluokite!

Valdyba.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock 9994

teka” ir pora liaudies daine- 
fesijonalai. Atsilankę parem- _ bisai K#Jp0 iš operos i|
site parapijos reikalus. 9 
“krautuvės” bus pilnos atsi-

X Rūgs. 26 d. taipgi bus laukusiems visokių laimės ratų
susirinkimai draugijos šv. 
Franciškos Rym. ir draugijos 
Šv. Agotos.

:X Rūgs. 21 d. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj per sumą solo. “Avė

ir naujų išmislų. Bus valgio 
ir gėrimo.

Tat, visi į bazarą'l
Rengėjai.

Pastaba. — Bazaro tikietus!
Maria” giedojo p. Silvestras malonėsite grąžinti 28 d. rug
Karpis. Visiems padarė įspū
džio. 1

X Klebono, kun. A. Skrip- 
kous, sutiktuvių vakaras į- 
vyks spalių 5 d., Krenčiaus 
salėje.

sėjo. Jais bus galima leisti 
laimėjimui pirma dovana.

VYTAUTO DIDŽIOJO MIR
TIES SUKAKTUVES.

!X Iš priežasties, gerb kleb. j Ar visi jau ruošiatės prie 
pagerbimo vakaro, spalių 5 (Vytauto Didžiojo 500 mirties ^ag.ft 
<L Šv. Kazimiero Ak Jiem.sukaktuvių paminėjimo! Spa-

artisto, dainos mylėtojai ti
kėjosi daug daugiau, bet dėl 
tos nelemtos slogos - “šalčio”,uikt't/ a’A '
kaip ir pats dainininkas pro- 
gramo pabaigoj sakė, negalėjo 
parodyti to, ką norėjęs paro
dyti chicagiečiams atsisvei- 

įkinant, nes gal ilgai neteks 
I vėl pasimatyti. Ir supranta

ma: kvarabos slogos daininin
kams yra didžiausias nepre- 
telius.

Be dainininko Butėno, jau
na, jau žinoma Chicagos lie
tuviams, p-lė Sylvia Sabonytė

“Bunco Party” perkelta iš lių 26 d. bus nepaprastas, Į 
spalių 5 d. į lapkr. 9 d. Tikie- milžiniškas bruzdėjimas.
tai bus geri tie patys.

X Rūgs 19 d. nuo kitų de
gančių namų užsidegė p. M. 
Alkimavičiaus namas, 4864 S. 
Laflin st. Visas sudegė. Šei
myna paliko be nieko.

X Rytoj (šeštadienio) nak
tį laikrodžiai bus vieną valan
dą atsukti atgal. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj sekmadieny iki pie-

Kiekviena draugija, kiek

& RADIO
Savininkas R. AndreUtnas

Phone Virgiui* 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktoriui 

4556 So. Rockwell Street

Telef. Republic
D. GRICIUS

ES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmnrinam 
medinį namą po vieną plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik penty t Turim namų ant 
pardavimo ir mainyme.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7674

9 kamh. rea, k. ▼. šild.; fallių 
virtuvė totletaa ir stogą*, canvass sie
na*. frigUJaire. Duok pasiūlymą. 1737 
N. Netvlapd avė.

pulkus 4 kamb. buag. k. v. 8., ge
sta, aptveria* porėtus, gar. 2757 Wil- 
soo kv*.

9 KAMB. MED. NAMAfi-
Raodasl 10127 S. Princeton, furn. 

9., 3* p. lotas, labai pigiai, reik
91,909 caah. John Pecujatls, 11433 
Sų. PMnceton. Tel. Pullman 7943.

$2$i casb, 925 per mėn. naujas 
$ kamb- namas. 93,200. 7541 Ad- 
4Uson, C&ckawai)na 9824

£:...
i fl. med. namas po 4 kamb., e- 

lektra. maudlnė, 2 karų gar. 94,400. 
9249 Eleton. Graceland 5892.

Puikus 9 n., k. v. iii., 109 p. 
Urento*, vp^tų* f»)-,000. Visai pigtkl
tuoj perkatit. Sav. Tel. Irving 5286

n visokių 
Ir stda- 

dalktų, v*- 
mados ra

lio, ’ planų rolių,
rekordų Ir t t 
Taisau laikrodžius 
Ir tmisikos lnstrn- 
mentus.

2650 Wert 43rd SL Chicago.
Telefonas HEMLdpP ■ |»»»

GENERALJS KONTRAKTORIUg 
Statau namas kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausioj 
Kainos prielnamiaUstos.
2452 WE8T 69th STREET

Phone Republic 4949

PETRAS GRAS
Moliavojimo K^B^ktoriUi

nOtAI ą PLATŲ MED. NAMAS 
Arti 43 Ir Halsted, 4-4 kamb.,

furn., pečius, geram stovy, cemento 
pamatas, 1 karo gar., tik 9500, Te- 
nlnga, 915 W. 63 St. Tel. Nornial 
7300 . • ’

AUTOMOBILIAI
..................... .  - j - m iii i • m iif t

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau- 

pianu išpildė Mozarto “Fan- jausiu DE BOTO

vienas lietuvis turėtų neatsitik __,. , ,, . -
• • . —, . ...... . . (paliaus “Vėl pranyko” ir Ce-
ti, turėtų prisidėti prie ben
dro opvaikščiojimo.

ir PLY-
B. Minor”, Šimkaus MOUTH Chrysler išdirbystės 

“Scherzo” ir da vieną — bi- * automobilių už labai prieina- 

sui, p. Steponavičienė, sopra- mą kainą.
no, padainavo ariją iš operos 'Naujas De goto $885.00 f.o.b. 
“Cavaleria Rosticana”, Sar- [Naujas Plymonth $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR

SALES

Tel. Lafayette 9449 Ofisas Ir Res. 
ir 9394 44*1 8. Mosart SU

J. C. ENCHER K CO.
’OENERALIAl KONTRAKTORIAI 
Real Estate ir visokia apdrauda 

Notary Bubile 
Skyrius 4429* So. Falrfield

JOHN PAUL & CO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estete
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Res. GrovehiU 1680

iv /.V’
Mes moliavojltfi*,! '4*)<4rneĮame ir 

lšpoperluojame vlsąkįlls namus. 
Musų kalno* labai prtiąimoe Ir dar
bas garantuotas. ■

Puikus 5 kamb. plytų bųng., elek
tra refrig., St. A, 2 karų šild. gar. 
$S,Z$O. 9424 May St.

-i-
11* augščių lncome bung. 5-4 

kamb. k. v. 811.,,;2 karų gar. pigiai. 
9194 Na LAnder avė.

6127 S. Mapteltod Avė.

EOUR LEAT
OONSTRttt&ON

Fundamentai 
Cementiniai Metant 
Garadiial, porėtai 
metų lakto lUinkėJlmal

I

Taipgi budavojam vlėbkltis nauju* 
namus.
436 W. 45 St Yards 2124

NAUJAS PLYTŲ NAMAS 
4 kamb. k. v. š. Sav' 4632 No. 

Keystone avė., Tel. Keystone 3475
S kamb. plytų bung. su ar be 

fPra. 2 karų gar., g-vė ir jėla lšhr. 
ir Išmokėta. Sauk Berkshire 3621 
dėt sutarimo - apžiūrėti, pigiai, viė- 
na kaina, agentų nerelk. 3125 Nee- 
nab avy.

6 kamb. namas, kieto medžio as- 
(, saulė* porterius, 2 karų gar. k.

A 94.760. 3038 Flournoy. <

Reikia žinoti, kad šios su
kaktuvės bus amžina atmin
tis. Visi dalyvavusieji: orga
nizacijos, draugijos, bus įtrau
kti į istorijos lapą.

Tat, ar panorėtų kas būti

rienės “Klajonė”. ' 
Programa baigta Butėno ir

Arba
2100 W. 23 St

4649 N. Mead avę. 6 kamb. bung. 
Oanal 5065 £5^ išvažiuojam. Duok pasiūlymą.

tų pdmaldos bus da neatmai- i atmestu, kaipo išsigimėlis! 
nytu laiku, kaip dabar yra. Toks žmogus, ar draugija, ne-

REIKALINGA mergaitė prie 
narni) darbo.

Kreiptis:
6640 So. Maplewood Avė. 

Tel. Republic 7868

Joe Bagdonas, Savininkas 
5625-27 S. WXSTERN AVĖ. 

Telefonas Prospect 5669

JONAS PUDZIUVELIS

WE8T SIDE ŽINIOS.
verta būtų Lietuvio vardą ne
šioti.

Lai nužengia karžygio Vy- 
besiruošiantie- tauto dvasia! Lai visus su-

MUZIKOS VEDĖJAS

HUP MOBILE
OerttuMt Ir Stipriausi Automobiliai.

Jei Tamiata nori pirkti Automo
bili, plrmlaurlal prašomo ateiti paa 
mus ir pamatyti HUPMOBILE 1991 
modelių, kurie tikrai Tamietaa aue- 
tcfelne aavo fražumu, greitumu. Ir
▼iea konstrukcija. Kaina 91.199. 
f.o.b. ir auk9člau.

OENERAUS KONTRAKTORIUS 
Statau naujus namus ir pertaisau

semta Senus namus priimu,.) mai
nus.

2650 West 69 Street
Telef. ttemlock 457$

Telefoną* Canal 739$

PETRAS CIBULSKIS
i MnUavojtano 

Maliavų Ir sieninė* poplero* kran-
tuv*. Nauja* atakas. '

Tel. Lafayette 5197

W, & L ELECTRIC CO.
2 $34 So. LBAVRT ST. CBICAGO

MORGICIAI-PASKOLOS

X Šiandien
ji prie šv. Sutvirtinimo Sakra- Į traukia į vienybę, kad, metę 

mento spalių 5 dieną pradeda nesusipratimus, bendrai galė- 
prie šv. Dvasios noveną, 3:30 j tume tą dieną minėti istorinį 
vai. po pietų bažnyčioje. No-1 įvykį.

BALZEKAS MOTORS
6012-14 So. Kedsie Avė. 

Telef. Republlo 9004

Not Ine.
Elektros kontraktoriai, suvedant švie
su ir Jėgą. Elektros relkUnenos lt 
flkščlerlal. > - , -

L. DOMBHOWBKI A SO9 
9016 West 47 Street

M. YU8ZKA
Plnmbing & Heatinf

Kaipo lietnvia, liatuvtoato pator-

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus .reikalu* per

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

YKL.

A. M. BUTOHAS

Vena bus sujungta drauge su 
pamokinimais bei katekizaci-

Šios sukaktuvės duos pro-

Sudarau geras orkes
tras, kurios sugraji- 
na gražius ir sma

gius lietuviškus ir a-

merikoniškus šokius. Kaina 

prieinama. Patarnauja vardu

vėm, Vestuvėm, baliam, krikš-

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
gos mums, lietuviams, pla-, tynom, bazaram, piknikam it 

’čiau pagarsėti kitataučių aky-1

Delei sekmadienio jubilieji- se. 
nes vakarienės parapijos ba- j Tą dieną, tai yra spalių 26, 

žaras bus užbaigtas ryt — bus laikomos už Vytautą pa- 
šęštadienio vakare. j maldos visose Chicagos lietu-

X A. a. Kazimiero Gasilio- vių bažnyčiose, 
nio mirties dviejų metų su- Komisija be to nutarė kreip

kaktuvės bus minimos Aušros tis prie J. E. Kardinolo, kad

kitiem reikalam.

Reikale kreiptis:

A. BUDRIS
2322 SO. OAKLEY AVI. 

Tel, Rooeervelt 1794

10% nupiginta ant flat ma
liavų ir ready mixed.

S846.M ». O. B.
Jei manai pirkti karą, pirmiausiai 

ateik pu mus Ir perMtlkrlnk, kad 
pas mus rasite gartaualoe rųšies aa-Į 
temoblllus ui lemą kalną.

Taipgi turime Įvairių Ivalriaaelų 
vartotų karų ui labai malą kalną.

BRIGBTOM MOTOR SALES
INC. Šio krano kaina 33.50 

4414 So. RockweU St
Tel. Lafayette 4689

lt Vainoras, 9, 
TrMeaes LafayeM* MM 

3968 Anfetr Avenn*
f

llntuvtoato 
bausiu kuogeitouata. . . .

4426 So. Westam Avė.
Tel. Lafayette 8227

CHICAGO ,
NOUL. MII ARBA . 077d

sutaupysi daug išlaidų

Sapoa Telef. , 
Hemlock 2347

Namų Telef. 
Republlo 149$

JOHN YERKES
Plumbing A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas

Kainos prleldatnee 11'
2422 WE8T 69th STREET

Thomas Higgins
PLUMBERI8

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

9114 SO. OAKLEY AVN. 
Telef. Canal 4614

... —- ... jZ „ .A» ■

Perkasa Mortgečlu* Ir Bonas. 
Skolinant ptatrus ant Namų. 
Parduodam Ir Išmaino m vlsokj

turtą.
Padarom davernantes Ir Pirkimo 
bei Pafdavimo NotarlaJIškus raštu* 
Siunčiam Pinigu* ir Laivakorte*. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAB 
Yrą pamatu musų Paaekmlngumo. 
MES aVARANTUOJAM 8AVO

ATIJKTA DARBĄ.

8K0UNAM PINIGUS
Paskolas suteikiam į 24 vai.

' e *
seimam komiso nuo 

$50 iki $300.

J. NAMON 8C CO.
Po Valstijoe Priežiūra
6755 So. Weetem Ava
Telefonas GrovehiU 1038

t.

...... ......... . - - 


