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PASIBAJfiE 11-ASiS T. SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS GENEVOI

Kuboje Pramatomi Sukilimai

PREZIDENTAS HOOVER NUSAKO 
DIDELIO GERBŪVIO GRYŽIMĄ

BAIGTAS T. SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

GENEVA, spal. 4. — Tau
tų Sąjunga baigė čia vienuos 
liktąjį kasmetinį suvažiavimą.

Sąjungos šalininkai tvirti
na, kad ši tarptautinė valsty
bių organizacija šįmet buvus 
daug darbšti. Ji atlikus daug 
svarbių sprendimų, kurių sva
rbiausi yra šie:

Europos valstybių federaci
jos klausimas nepalaidotas. 
Paliktas svarstyti ateinančiais 
metais. Ištisus metus tuo 
klausimu bu3 veikiama.

Išspręsta iš Saar klonio 
(Vokietijoj) atšaukti francū- 
zų kariuomenę.

Vokietija išreikalavo panai
kinti jos ginčus su Lietuva 
Klaipėdos klausimu. -—

Padaryta savitarpės valsty
bių pagelbos sutartis. Iškilus

KUBOJE GALI ĮVYKTI 
SUKILIMAI

HOOVER NUSAKO GER- 
BŪVIO GRYŽIMĄ

KVIEČIA MOKSLININKUS 
ĮSITIKINTI I
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CLEVELAND, O., spąl. 3. 
— Vakar vakare bankininkų 
suvažiavime prezidentas Hoo
ver kalbėdamas nusakė did

žiojo gerbūvio gryžimą. Jis 
ragino pramoninkus ir įmoni- 
nkus nepasiduoti nusiminimui, 
tik tuojaus imtis darbo ger
būvio grąžinimui. Be kitko 
pareiškė, kad aukštasis gyve
nimo laipsnis šaly ir toliau* 
turi būt palaikomas. *

Tuo metu, kada prezjden-

OKLAHOMA CITY, Okla.i 
spal. 4. — Oklahoma valsty
bėje arti Gate archeologai at- 
ka si nedarni indionų supiltus j

CHICAGOJE
GUBERNATORIUS ŽADA 

DAUG DARBO

Gubernatorius Emmerson

VYTAUTO SUKAKTUVES NEVI YORKO 
KATEDROJ

d Rytoj didžiojo New Yorko
•i . , . v- , , ...... I®r apylinkių lietuviai bažnyti-pilekalnius giliai zemeje su- pranešė, kad naujų kelių iš-1 .... .

rado keletą gyvų raguotų var- ' vedimui ir senų kelių gerini- nčmis iškilmėmis mini Vytau-

HAVANA, Kuba, spal. 3. itas sakė prakalbą, policija g»-

- Praneša, kad susirinkęs ,ltvėse kovoJ° kclis 6toltU8 k°- 
specialėn sesijon Kubos kon-i mumst«' kurIe ”°rėj° "Murtao- 
gresas yra palinkęs į presi-i“ i saI«- kalba preaiden- 
dento Machado reikalavimą,ka8’ *r reikalauti bedarbiams
— suspenduoti respublikos ko- 'darbo.
nstituciją ligi ateinančių rin
kimų.

Pramatomi saloje sukilimai. 
Iš Washingtono praneša, 

kad Am. J. Valstybių valdžia 
pasirengusi tuojaus įsimaišy-Į/ 
ti, jei saloje kiltų suirutės.

Komunistai išblaškyti.

TURKAI IŠŽUDĘ 4,500 
ŽMONIŲ 1

liukių (horned' toad). Jos bu- mui Chicago apylinkėse šįmet 
VO aklai uždarytos sukietėju- ' ir ateinančiais metais būsią 

i šioje šlynoje. i f‘ išleista du milionu dolerių.
Oklahoma Istorinės draugi-

jos kuratorius Thobum iš- ' ŠIANDJE ATIDAROMAS 
sprendė, kad tos varliukės už-1 D AMEN AVĖ. TILTAS 
dugnytos žemėje be šviesos ir
maisto išgyvenusios apie 300 Šiandie popiečfcu bus iškil- 

mingai atidarytas Damen a-
darnios Istorijos Muziejau.'Ve- tilta8 ir ™dakta8 per pie- 

Wasiungtone mokslininkai rei- ‘ln» P*1***- TlIt» !r.v,aduk; 
iškė abejonės apie tą varliukią ■ *« Padirbdinli atsiėję viršj 
■ilgus metus gyvavimą uždug- j *r^8 dolerių.

LONDONAS, spal. 4. — 
Žiniomis iš Jeruzalės, Zilan a- 

Machado nori suspenduoti PyKnkese turkų kariuomenė
konstituciją, kad laimėti rin
kimus. Be to gali rinkimus 
laimėti jo priešai.

uo-
ALGAS

CANBERRA, Australija,

nijime. Tad kuratorius juos 
kviečia patiems įsitikinti. Jis 
sako, kad tuose pilkalniuose 

\dar daugiau gali rastis tų gy
vūnų.

išnaikino daugelį sodybų ir iš
žudė 4,500 vyrų, moterų ir 
vaikų.

3 MIRĖ, 5 SUŽEISTA

PUEBLO, Colo., spal. 4. — 

Arti Fowler, už 30 mylių nuo

bent kokiam karui, kitos ki- Į Spai. 4. — Kad subalansuoti ^a» k^usi mažo apėmio vėsu-
toms valstybėms teiks pasko
las. Šią sutarti pasirašė 28 
valstybės.

Ekonomiškais valstybių rei
kalais daug kas atlikta.

Bet nesutaikyta Italijos su 
Francija.

Nusiginklavimo konferenci
ja atidėta ligi 1932 metų.

Tautinių mažumų stovyba 
nepakeista. Tas reiškia, kad 
tautinės mažumos neapdraus
tos nuo priespaudos Lenkijoj, 
Rumunijoj ir kitose šalyse.

Suvažiavimas, be to, aptarė 
daug įvairių kitų tarptautinio 
pobūdžio klausimų ir tais rei
kalais tolesniai bus darbuo
jamasi žmonijos gerovei.

Tarybon nauji nariai nuski
rti iš; Airijos, Norvegijos ir 
(Guatemalos.

išlaidas su pajamomis, Aus
tralijos valdžia planuoja žy
miai sumažinti algas visiems 
valstybės valdininkams, ne
išskiriant ministerių.

Šis svarbus klausimas bus 
įduotas parlamentui, kada su
sirinks specialėn sesijon spa
lių 30 d.

Tuom algų sumažinimu, sa
koma, į vienerius metus būsią 
sutaupyta apie 20 milionų do
lerių.

AUSTRIJAI GRĘSIĄS CIVI
LINIS KARAS

VIENNA, Austrija, spal. 4. 
- Austrijos respublikai nu

sakomas nelemtasis likimas.

įla (tornado) 3 žmones užmu
šė ir 5 sužeidė.

2 ŽUVĘ, 2 PAŠAUTA

ST. LOUIS, Mo., spal. 4. — 
Dvi svaigalų šmugelninkų gau 
jos susirėmė šalę šio miesto, 
2 žuvo ir kitu 2 sužeista.

PEORIA, III., spal. 3. — 
Ties Farmington traukinis su- 
fdaužė automobilių. 3 žuvo ir 
2 asmeniu sužeista.

- CUMBERLAND, Md., spal. 
3. — Netoli čia į vakarus nu
krito orlaivis. 3 žmonės žuvo.

CHICAGO IR

UŽDRAUDĖ VERSTI RU
SIJOS GAMINIUS

PARYŽIUS, spal. 4. — Spe 
cialiu išsprendimu Francijos 
valdžia uždraudė į Franciją 
įvežti pigiuosius bolševikų ga
minius, ypač pigiuosius kvie
čius. Kas ko nori iš Rusijos 
importuoti k( įvežti), turi gau
ti specialį valdžios leidimą.

80,000 ŽMONIŲ 1 KITUR 
NUKELIAMA

ROMA, spal. 4. — Italijos 
valdžia iš Cireneikos ir Tri- 
politanijos 80,000 žmonių nu
kelia į Tarpžemių jūros pa
kraščius apsigyventi. Tuo bū
du norima nugalėti priešingas 
Italijai ten žmonių padermes.

NUSAKOMI AUKŠTESNI 
MOKESČIAI

j; Praneša, kad ateinančiais 
į metais Chicagoj būsią aukš-

SKURDAS CHICAGOJ /tesni mokesčiai (taksos), ka- 
jdangi apskrities ir miesto iš-

Tarp Waąker drive ir Lake’laidos n,lolati didėjaniSo8 
gat. žemutinėje Michigan ga
tvėje kas nąktį turi prieglau- Nugalabinta du žmogžudžiu

Cookl apskrities kalėjimo e-

to Didžiojo 500 metų mirties 
sukaktuves. Katalikų laikraš
tis, Brooklyno diocezijos, pra
neša, kad iškilmės įvyks Šv. 
Patriko Katedroj, New Yor- 
ke. Iškilmėj dalyvaus Jo Em. 
kardinolas Hayes, pasakys

pamokslą ir suteiks palaimi
nimą.

New Yorko ir apylinkių lie
tuviams garbė už taip gražų 
Vytauto sukaktuvių paminėji
mą. Jų pavyzdį seka Bos ’f 
Philadelphijos ir Ch±c 
lietuviai. Ten kur yra ka*^ 
nolai, visur jie yra kviečiami 
į VYTAUTO SUKAKTUVIŲ 
iškilmes.

ŽINIOS IS LIETUVOS

TRAGINGAS ATSITI
KIMAS

Šakvietė, Tauragės apskr. 
Rūgs. 4 d. vakare įvyko tra- 
gingas atsitikimas. Gyv. Dik- 
so nepilnametis sūnus nuėjęs 
,pas šaulį St. Janušauską pa- 
įsiskolino karišką šautuvą ir 
įiparėjęs su kaimynu Rama
nausku, irgi nepilnamečiu, ė- 
mė šautuvą “tyrinėti.“

i Per neatsargumą pasileido 
šūvįs Ir1 Ramanauskas buvo

'SULAUŽĖ TILTĄ IR 
UŽMUŠĖ ŽMOGŲ

dos apie pusantro tūkstančio
/bederinu, kįpewturi ręiką-^ektros kėdėje .užpraeitą per krūtine
dingos pastogės/ Miega ant.tį nugalkbiriTaTdu negru ™Miega'
popergalių. Kol-kas juos mai-1 žudžiu L. Shadlow ir L. Fi- 

isher. ' :
1

Nugalabintų sėbras Brown, 
taipat negras, irgi laukia mi
rties bausmės.

Praeitais metais jie šešiese 
dienos metu užpuolė banką ir

tina aplinkiniai viešbučiai.
Baisi žiema laukia tuos 

žmones.

Angliški laikraščiai pripažį
sta, kad tų bedarbių didžiuma 
toli gražu nėra “bomai.” Jie

tas. Neilgai trakus nelaimin

gąja,’ mirė. Tai jau nebe pir
mas atsitikimas, kad per ne
atsargumą su kariškais gink
lais įvyksta tokių nelaimių.

“M. L.“

Rugsėjo G d. 3 samdyti ve
žikai šešiais arkliais vežė iš 
Kretingos baro į naujai tie
siamo geležinkelio numatytą 
vietą motorinį lokomotyvą, 
sveriantį 5 tonus, uždėtą ant 
sunkvežimio platformos. Pa
keliui iš Kretingos į Salantus 
12 kilometre įlūžo tiltas ir lo
komotyvas su platforma įr 
to į* griovį. Tuų iąet 
ėjo ūkininkas J. Duoblys 

metų senukas iš

mo Klaipėdos krašte. Krisda
mas lokomotyvas jį užmušė 

vietoj. ., “R/’

APLANKE LIETUVĄ

Pramatoma fašistų diktatūra,. KĖS. Šiandie debesiuota; 
generalinis streikas, civilinis Pramatomas lietus; maža te 
karas ir svetimųjų šalių įsi
maišymas.

Fašistų organizacijos vadas 
paskelbė atsiliepimą. Pareiš

kia, kad fašistai nepripažins 
lapkričio 9 d. rinkimų, jei tie 
pasirodys fašistams kenksmi
ngi. Po to fašistai užims res
publikos valdžią.

PREZIDENTAS VYKS J 
BOSTONĄ

WASHINGTON, spal. 4. - 
Prezidentas Hoover parvyko 
iš Clevelando. Sekmadienį jis 
vyksta į Bostoną sakyti pra
kalbą Amerikos Legiono ir 
Amerikos Darbo Federacijos 
suvažiavimuose.

Iš tenai vyks į South Caro- 
lina.

Šiomis dienomis Klaipėdoj 
lankėsi anglų charge d’affai- 
res ĮJetuvai P- Preston. Ket-

Urbelis parvykęs atostogų I viriadieni, rugsėjo 11 d. jis 
vizitavo Klaipėdos krašto gu
bernatorių. Svečiui pagerbti

NETYČIA SUSIŽEIDĖ IR 
MIRĖnužudė bankos sargą. Visi su- 

sąko, kad šiandie ir už pini-1 im(a Trys ję nūbau8ta mir. 
gus negalima gauti jokio dar-'^ Mti (rys _ kaMjinra|

Į ligi gyvos galvos. Nubaustųjų, pas saVo tėvus Surviliškio va-
I I*PI ini P ŪKININKĄ imiriOp advokatai i1*" kov°j° i lsčiuj, Užupės kaime, nuvyko 
UŽPUOLĖ ŪKININKĄ (teismo lžtarmę. -----------------

Ant Rokiškio — Kamajų 
plento ūkininką J. Petkūną 
dienos metu užpuolė du plė
šikai ir atėmė visus pinigus.
Padėkodami už tai plėšikai 
taip sipogė jam lazdomis per 
galvą, kad tas beregint susmu
ko vietoje. Atgaivino jį radę 

APYLIN- praeiviai, kurie vėliau sužeis
tąjį nugabeno į apskrities Ii-/ko jis nesurandamas 
goninę. Policija tikis plėšikus 
greit sugauti. “R.”

Ieškomas Frank Nitti
i Federaliai agentai visoj ša
ly ieško Frank Nitti, priguli
ntį Capone gaujai. Jis vald-

’iį svečius pas savo dėdę Vin
cą Čeponį ir ten pamiršo sa- 

jvo revolverį. Jo paimti buvo 
pasiųstas brolis Jurgis Urbe
lis. Tas revolverį įsidėjo į ki
šenių ir norėjo užsėdęs ant

p. gubernatorius surengė Ar
batą. >

t
Be to, Klaipėdoj lankėsi ži

nomas italų rašytojas ir žur
nalistas p. Domęnico Ru$o. Jis 
taip pat lankėsi pas krašto

žiai kaltas šimtus tūkstančių dviračio važiuoti, bet besėdant'gubernatorių, apžiūrėjo uostą
dolerių mokesčių už pajamas, j revolveris iššovė. Kulka pa- 

Praeitą kovo mėnesį jis pa-itoike i vidurius ir p. Urbelį
trauktas teisman. Nuo to lai

ir žymesnes vietas. ft

mirtinai sužeidė.

mperatūroje atmaina.

KATALIKŲ VIENYBES 
SĄJUNGOS PRAEITŲ 

METŲ DARBAI

Ji savo veikimu pasiekė 
kiekvieną šioj šaly valstybę 
įp žymiąją Kanados dalį. 

i Pasiuntė knygų ir knygelių
NEW YORJK, spal. 2. — ,į Guinea pakraščius, Cape To

jau trylikti metai čia gyvuo-jWn, Filipinus, Indiją, Ceiloną 
ja organizacija vardu Katali- ir į kitas tolimas vietas, 
ką Vienybės Sąjunga (The Į 120 asmenų atvertė katali- 
Catholic Unity League). Ji kų tikėjimam Be to, keliasde

Nušauta mergaitė
East Hazelkrest vienuose 

namuose pusiaudieniu nušauta 
16 metų Phyllis Elinor Smi- 
th, kada motina trumpam lai
kui buvo išėjus pas kaimynę.

Policija kol-kas negali su
sekti jokių pėdsakių.

Tą pačią dieną sužeistasis 
buvo nugabentas į ligoninę, 

bet ten po dviejų dienų mirė.

SUBANKROTAVO FABRI
KAS KLAIPĖDOJ

STATYS CUKRAUS 
FABRIKĄ

užsiima apaštalybės darbais. 

Turi virš; 10,000 narių. Dva

sios direktoriais yra Tėvai 

Panlistai.

Si Sąjunga praeitais metais 

štai kokius darbus atlikusi:

Reikalaujantiems išsiuntė 

14,200 katalikiškų .knygų.

šimts asmenų, kurie buvo at

Gaisro pavojus ligoninei

Sale Rogers Park ligoninės
puolę nuo Bažnyčios, grąžino vienuose namuose kilo smar-

atgal Bažnyčion. Tas atlikta 
daugiausia susirašinėjimais.

Atsakė į virš 200 paklausi
mų sutuoktuvių reikale.

Sąjunga išlaiko knygyną, iš 
kurio norintiems skolina kny
gas. Už vieną dolerį į metus

gus gaisras. Prisiėjo 50 ligo 
nių iš vieno ligoninės sparno 
pernešti į kitą. Į kelias va
landas gaisras užgesintas.

Del aukštų muitų bankrotai 
vo ilgą laiką Klaipėdos kraš
te veikęs batų ir pantaflių fa
brikas. Jo atsakingasis asmuo 
p. J. Smilgovski parašė viešą 
“Mem. Dampfb.“ redakcijai 
laišką, kuriame nusiskundžia 
sunkia ekonomine bedarbe. 
BankrutavuR liko be darbo 50 
darbininkų.

Cukraus fabrikui statyti 
ruošimosi darbai varomi vi u 
tempu. Fabrikas bus pradė
tas statyti Kaune da; 
metais. Kitais metais tui .n 
jau savo lietuviško cukraus. 
Cukrinių runkelių gamyba ža
da verstis p. Bulvičius, kuris 
pusdykiai išnuomuotame dva
re užves jų plantacijas. Ne
it rukus į užsienį toj srity pa* 
įsispecializuoti bus pasiųsti ke- 
,turi praktikantai. “R.“

PINIGŲ KURSAS

i; Laikraščiai rašė, kad nuo

Leglofrinkal j suvažiavimų
Į Bostoną Amerikos Legio-

Pasiuntė virš 10,000 atsa- kas savaitė siunčiamos kny- no suvažiaviman išvyko daug 
kymų į laiškus. (gos.

rugsėjo 15 d. sustabdys dar
bus ir garsusis Klaipėdos ce- 
liuliozo fabrikas. Jo 900 dar
bininkų bus atleisti. Jiems per
savaitę fabrikas išmokėdavo 

>»Chicagos legioninkų. • į 90j000 algos, J “R,

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.86 
Francijos 100 frankų 3.92 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.94T.
Bveicarijoš 100 frankų 19.41 
Yflkietijos 100 markių 23.81

i .
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“DRAUGAS”
neina kasdien. Ilakyrua aakmadlaalok

FftMNUUERATOs KAINA: MetanN — »« •♦, Po
ni Natų — 9<S9. Trinu NAaaaiuna — 91.0. Vltoans 
maniai — 7Bo. Europoje — Metaną 97.0, Puaai Na
tų — 94.ll. Kopija .l»o.

Bandradarblama Ir koraapondantams nitų nagrų- 
■na, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlalunčlama tam 
ttkalol pakto tankių.

Radaktortua priima — nuo ll:tt Iki lt:tt vai 
kaertlan /

Skalbimų kalnoa prlslunfflamoa pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUAN1AN DAILY FRIEND

PubllBhed Dali?, Kzcapt Sunday. 
SUBSCRIPTIONS: Ona Tear —- It.tO. 61z Moatb>

— |II». Tkree Montfcs — 9S.lt. Ona Montk —- 7l« 
■nrope — One Taar — |T.SS. Sis Monika — 94.ee 
Oopr — .tSo.

Advortising In "DRAUGAS" turinga b«at rooulta, 
Advortlsiūg rates on appllcatlon.

šių meti} pirmuosius devynis mėnesius pus
šešto šimto tokių suokalbių vadu Maskvoje 
sušaudyta.

Išvadoje teikia pasakyti, kad bolševikų 
nusistatymas tiktai yra keistas. Jie Rusi
jos žmones badu marina, tačiau žemės pro
duktus išveža už negirdėtai žemų kainų; jie 
patys nemoka susitvarkyti, Rusijų baisiau 
sian .vargan įstūmė, o vienok daro pastangų 
visų, pasaulį bolševizmu užkrėsti ir, žinoma, 
j skurdų įvaryti. z

Tiktai pragariškų darbų bolševikai dir
ba. Kitaip jų nusistatymo nėra galima 
aiškinti.

Aplink Afriką. I
— — Prof. K. Pakštas.—------------------------------J

SVEKATA - BRANGUS TURTAS

IŠ

LAUKAS SĖSTAS

* Nigerijos Atgarsiai.

Gerai apžiūrėjęs Lagos’o

i išglebęs būdas neleidžia jiems 
i kopti į krikščionybės aukšty*

(Nigerijos sostinės) visus kam 1
pus ir užkampius, nutraukęs 
apie dešimtį fotografijų, sku
binuos į uostą, nes laivas jau 
ruošiasi išplaukti. Tačiau ir 
besiskubindamas niekaip ne
galiu greit iš čia pasprukti.

bes. O kas dar svarbiau — Is
lamas savo pasekėjams apsi-

Rašo:

Dr. Al. M. Račkus
2130 W. 22 St. Cliicago 

Tel. Canal 6764

DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc

MARINA BADU, BET.

Nesenai iškilo skandalas Jungtinėse Val
stybėse sųryšyje su taip vadinamuoju “kvie
čių krizių”. Agrikultūros sekretorius p. HVde 
apkaltino Rusijos vyriausybę, kad ji “api- 

, pila” pasaulį kviečiais už daug pigesnę kai
nų, negu Jungtinės Valstybės parduoda. Tų 
reikalų net senato tani tikra komisija tyri
nėja. Rusija eksportavusi kviečių nuo 56,- 
000,000 iki 80,000,ooo bušelių.

Tautų Sųjungos Tarybos posėdyje Ge- 
nevoje tikrai ypatinga sutartis pasirašyta. 
Toje sutartyje kalbama apie valstybių tal
kininkavimų viena kitai karo metų, teikiant 
viena kitai finansihę paramų. Sutartį pasi
rašė dvidešimts astuonios tautos, jų tarpe 
Didžioji Britanija ir Prancūžija. Nuo pasi
rašymo atsisakė Vokietija ir Vengrija. 
Japonija laikinai susilaikė. Rodos, kad ir 
Lietuva bus pasirašiusi.

Gal būt toji sutartis ir nėra bloga, tačiau 
ji keistai skamba ir kalba apie nemalonų 
dalykų, būtent apie karų. Mums rodės, jog 
Tautų Sąjungos tikslas yra karUs visiškai 
panaikinti. Bent prezidentas Wilsonas, ją 
kurdamas, tų mintį turėjo. Bet dabar, mato
mai, ir pačioj Tautų Sųjungoj nebėra daug 
vilties įkurti pasaulyje nuolatinę taiką. 
Neveltui valstybės vis dar tebesiginkluoja. 
Sakysime, kad ir Prancūzija savo 1931 me-

Ant kiekvieno žingsnio kokia į 
nors nematyta įdomybė pasto
ja man kelią, prirakina mano i 
akis. Štai stumies pro negrui 
minias, dulkėtomis gatvėmis, | 
tarp žemų molinių bakužių ir 
kioskų ir girdi iš kurio nors 
namo keistus balsus, ritmiškai 
intonuojančius vis tuos pačius 
žodžius. Įeidami į moskų (me- 
četį) nusiauna kojas ir trupu
tį nuplauja jas vandeniu, kurį 
atsineša su savim bonkosė, 
nes prie mažų maldos namų 
šulinių ar fontanų, nėra. Žiuri 
į vidų ir matai: Magometo

Sųryšyje su tuo skandalu padaryta visiš- tų budžeto visų ketvirtų dalį skiria krašto ap-
kai teisingas įtarimas, kad bolševikų Vyriau
sybė taip elgiasi, norėdama išsidirbti užsie
nyje kreditą importui įvairių mašinerijų, ku
rios reikalingos vykinimui taip vadinamam 
bolševikų “Penkių metų plano”. Kitas bol
ševikų, tikslas yra taip pigiai parduoti Ru- 
feijos kviečius, kad sukėlus Jungtinių Vals
tybių ir kitų kraštų ūkininkų nepasitenki
nimų ir tuo būdu ruošti bolševizmui dirvų.

Bolševikai daro pastangų kuodaugiau- •
šia išsiųsti užsienio, žalios medžiagos, įvežti 
kuodkugiau'sia mašinų, įvykinti penkų metų 
programą (ItolektivižmO programą), nežiūrint 
tb fakto, kad Rusijoj didžiausias skurdas 
siaučia, kad žmonės badų kenčia, kad tuos 
užsienyje parduodamus pasaulio rinkų de
moralizuojančiai pigiai kviečius priverstinai 
ittitnfe iš ūkttinkų, juos paliekant be duo
nos. Tai yra tiesiog desperatiškas žygis, da
lomas, kad žūt būt atsiekus savo tikslo, nes 
kitaip bolševikų viešpatavimui susidarytų 
didelis pavojus, jei ir šiuo kartų jie savo 
padarytų pažadų nepajėgtų įgyvendinti.

saugos ministerijos 
budžete viso išlaidų 
000,ooo frankų.

išlaidoms. Prancūzijos 
yra numatyta 50,000,-

Reikia pasakyti, kad dabartinis mūsų 
prezidentas p. Hoover retai kada ir nedaug 
tekalba. Tačiau kada kalba, jis kalba gana 
turiningai ir optimistiškai. Dar nėra pasakęs 
kalbos, kurioj p. prezidentas nebūt užakcen
tavęs šios šalies “prosperitv” — gerbūvį. Tą 
patį -Jisai padarė,, kalbėdamas Amerikos ban- 
kierių suvažiavimui Cleveland, Oliio mieste. 
P-nas Hooveris aiškiai pabrėžė, kad jis pil
niausia tikįs, jog neužilgo vėl sulauksime to-

juodieji adeptai, 
savo kojų susėdę linguoja 
galvas ir nenuilstančiai karto
ja kokių penkių žodžjų šven
tąją maldų. Jų veidai labaiI
keisti, išraiška jų europiečiui 
nesuprantama: temperamento 
atžvilgiu jie indiferentai, tarsi 
flegmatikai, senai atsisveiki
nę su bet kuriuo rupestingu- 

bet šitoje flegmoje jau-

ima garantuoti kitame gyveni-, 
me tokį rojų, kurs tiesiog pa
vergia negro sielą: jis ten il
sėsis ant minkštų kilimų ir tu
rės didelį būrį pačių ir visos1 
jos bus pačios gražiausios! Na, 
kokia gi kita tikyba ar net 
pats bolševizmas gali šiuo 

i atžvilgiu su Islamu konku- 
renęijon stoti? Per tai Isla 

i mas šluote šluoju, per visą 
t Šiaurės, Centro ir Rytų Afri
kos milžiniškus plotus jis siau 
čia kaip bevisusai samumas, 
kaip karštasai harmattanas, 
kurs nudegina visas moraline? 
pastangas. Stabmeldžių tarpe 
krikščionių misionieriams se
kasi gal vidutiniškai, bet ne 
imagometonų: šituos atversti.' 
I nepasiūlant konkrečių ir len- 

7,*"°. \ ! gvai suprantamų dovanų, ne-
galima, ypač, kad Islamas 
spėja juos trumpiausiu laika 
smarkiai sufanatizuoti, skelb
damas neapykantą ir kerštą 
baltiesiems atėjūnams. Iš stab 
i-ūeldžių atversti negins ne
sunku: duok tik per krikštą 
kokių menkų dovanėlę ir jie

PAVOJAI SVEIKATAI RUDENY.

Rudens metas slopina ir silpnina visus. Ūkanotas ir dar
ganotas oras, apsiniaukęs dangus, šiurpus vėjas, lietus ir 
bliura blogai atsiliepia ant žmonių ūpo, nervus ir silpnina 
kvėpavimo organus. Užtai rudeny žmonės pradeda dažniau 
slogoms sirgti. Lapams krintant' ir žmonės labiau miršta. Už
tai kiekvienas privalo saugotis rudens pavojų. O apsisaugo
ti, tai nereiškia, kad reikia vengti šiurpaus oro; priešingai, 
reikia stengtis prisipratinti ir užgrūdinti save.

Ne tiek pats šaltis, kiek žmonių lėpumas ir nesuprati
mas higienos taisyklių susargdina juos. Vos tik šiurpesnis 
oras užklumpa, tai daug lietuvių šeimynų užsidarinėja lan
gus, prisišildo kambarius, prisismilkina tabako durnais ir 
bijosi nosį laukan iškišti. Tūlos šeimyniakės niekad kamba
rių nevėdina, mat “ciongo” bijo, užtai bute oras pasidaro 
tvankus. 0 pertvankus oras kenkia netiktai plaučiams, 
bet taipgi silpnina nosies glytines plėves, kraują ir visą kūno 
sistemą.

Atminkime, kad artinasi šiurpi žiema. Kas bu tuo:: Ot 
su išlepusiais? Laike speigų išlepeliai bus jau taip nusilpę, 
kad ją kraujas neturės gana atsparumo prieš ligų perus (mi
krobus), ir jie pirmutiniai taps aukomis influenzoB, pneumo
nijos (plaučių uždegimo), tonsilito ir kitokių pavojingų ligų.

Dabar yra laikas prisirengti, kau žiemos metu ligos mus 
neįveiktų. Juk kiekvienas nori pasidžiaugti gera sveikata ir 
koilgiausia regėti saulės švesą. Idant savo svekatą apsau
goti nuo pavojų, rudens tnetu reikia elgtis sekančiai: •

1) Kambario langai privalo būti visad praviri iš viršaus
bent keletą colių. Blogas Oras kambary visuomet veržiasi į pa- 

sutiks net daug kartų pasi-' lubę, tad lai tas blogas, nesveikas oras eina sau lauk pro at- 
krikštyti. Bet išlaikyti juos' virą langą. Tyras oras yra būtinai reikalingas kiekvieno žmo- 
krikščionimis — tai jau visai' gaus sveikatai.
kas kita. Kaip tropikų gėlė 2) Neprauskit veido šiltu vandenin. Šiltas vanduo ne tik 

su Islamo pasekėjų siela, vis iE5altan kliniatan persodinta, žmogų lepina, bet ir sveikatai kenkia. Šiltas vanduo praplėčia 
vien kur tai bebūtų;-Marokke, !nuolat- reikalauJa daržiniu odos narvelius, be to da išplauna iš odos natūralų aliejų; tiž- 

’ ko kuodidžiuusios priežiūros tai kuomet šiurpesnis vėjas pūstelėja veidan, tai-veidas shs- 
ir atsargumo, taip negras;, kirsta, o kartais net ir slogos užklumpa. Juk visi žino, kaip

iaus juodoje Nigerijoj Afri- f krikšči°nybėn atverstas joje į pavojinga yra perkalusiam ir suprakaitavusiam žmogui stai-
_ i išsilaiko zerųžjSy pnmityves

mu
čiamas garuojantis fanatiz
mas, organiškai susijungęs

Indijoj, Javoje, Fili-
J. 1 JĮ i į .ar čia prie ekvato-

Egipte, 
pinuose 
r

i koje pas
kultūros fetišisį^ jokia kitakio gerbūvio šiame krašte, koks buvo prie jo, ,. .. , .r į religija neturi
mo kiek Islamaš, puikiai pri 
sitaikęs prie dykumų ir 
drai karštųjų kraštų

pirmtakūnų. Anot jo, gerbūvio grąžinimas la
bai daug priklauso nuo bankininkų. Šiais lai
kais perdaug esą kalbama apie biznio depre
siją, perdaug pesimizmo dvasia įsigyvena. 
Prezidentas ragino prie darbo, optimistiškai temperamento, 

lankstesnis už

tik nuolatinėje kil jga atvėsti. Per milijonus atdarų odos narvelių (pors) šiur- 
nių misijonierių globoje. Jc, pu.s vėjas lyg per rėtį sunkiasi į žmogaus kūnų ir išlepintas 

tiek pasiseki-1 — kaip jauno, bet kūnas, negalėdamas staiga “akomoduotis”, nusilpsta ir ne
didelio vaiko. Dvasiniai jis tenka atsparumo prieš ligas.

/sunkiai pribręsta. Šita bran-i ben- .7 ... /
ūpo kiminų misijos atliekair

3) Drabužius rūdehy reikia dėvėti šiltus, bet tteperdaug
P611 sunkius.

, .daugelį įvairių mokyklų: ben- Jis yra daug; ® v . . . .
, vv. , droiGi švietimo, amatų ir ūkio. krikščionybę,; J .Šiuo budu vietomis pasiekia - 

labai gerų kultūrinių 
t ir religinių rezultatų. Štai La- 
gos’e sužinojau, kad kai ku
rios negrų katalikų parapijos 
pasistato ir išlaiko savo baž
nyčias ir mokyklas savųjų tar 
pe

žiūrėti į ateitį, o ne verkšlenti. v
ypač uz katalikybę. Kataliky-

Su prezidento tokiu nusistatymu pilnai ma net
reikia sutikti. Jei jis būtų kalbėjęs tokiais 

Tenka pasakyti, kad jlfti ir dabar dažnai' žodžiais į darbininkus, kurie nori birbti, bet 
ateina žinių, jog nevien tas penkių metų pla-, darbų negauna, kurie nori optimistiškai į”” Jį’sįelbia griežtų"kovą 
nas vykinti bolševikams nesiseka, bet bendrai rteitį žiūrėti, bet negali, nes badas į akis žiū- stabmeldiškiems įpročiams ir
id o. .iii*.. Jl__» ^-1 --X.. —2T "TV—w»n Urs 4- e<l»»zvryi rl r»vsėzn r^ODolrirti konlrinin #

prietarams, o Islamas sutinkatėn padėtis darosi kas kart sunkesnė. Darbi-i ri. Bet prezidento žodžiai, pasakyti bankinin-

bė reikalauja žmogų pakilti 
iki jos aukštų dvasinių normų 
ir idealų, save prie jų pritai-

biftkfci neberimsta. Jų pačių organas “Izvies-i kams yra teisingi, nes bankininkai yra gana RUSįjungti su jais vienan ken-
tijtt’’ pripažįsta, jog ir dirbtuvių darbinin
kuose nebėra entuziazmo, drausmė jau pra
deda irti, Nebetenkama ir taip mažai buvu
sios iniciatyvos; Del- to nieko nėra stebėtino, 
jei kas kart daugiau suokalbių Rusijoj prieš 
bolševikų diktatūrą susekama. Juk tik per

daug atsukbiūingi už dabartinį nedarbą, už glomeraton, lengvai toleruo-
esanių pramonės ir biznio depresijų.

, . . • v • • damas visų stabmeldiškų dva-Jci p. prezidentas ir vyriausybei ir sau
dalį kaltės už esamų krašte padėtį būtų pri- substratų. Islamas pats
siėmęs, tada jo kalba būtų išėjusi visiškai ge
ra ir objektinga •

tonos Vaifcfei Trijų Atidengimų.

Parašė BBBUV /VOKAS

..... jtesinya), *
LtfcTUVA.-Raski, sesytė, nors vienų 

lenkų, kuris nors vienų puslapį būtų pa
tašęs lietuviškai lietuvių literatūrai.

POLE. Jaunutė da esu ir jūsų litera
tūros nepažįstu.

thi nepamirškite, kad Vilnius bus mano.
LIETUVA, O aš tau sakau, kad tu 

nors dabar galingesnė esi negu aš, bet at
simink, kad Dievas yra galingesnis. Vil
nius mūsų ir buvo ir bust

Uždanga '
ANTRAS ATIDENGIMAS.

Scena ta pati, - Uždangai pasikėlus, 
Lietuva susitalpinus vaikščioja ir mąsto.

Scc.ua I.

LIETUVA. Polė nesekai mane aplan
kė. Atėjus širdingai bučiavo... Štai, šian
dien pasirodė, kad tas pabučiavimas pa

prisitaiko prie primityvės sie
los šitų gamtos vaikų, kurių

4) Kojas reikia užlaikyti sausai. Jei kartais pasitaikytų 
kojas peršlapti, tuoj reikia jas pamerkti į šiltą vandenį bent 
penkiolikai minutų, permainyti avalynę ir išgerti keletą stik
linių karštos arbatos. Tokiu būdu apsisaugosi nuo gripo.

5) Kada oras gražesnis, tai prie kiekvienos progos rei
kia bent valandėlę pasivaikščioti tyrame ore. Tokiu būdu pri
sipratinsi priė šaltesnių otų ir žiemos speigų nesibijosi.

6) Kas dažnai serga slogomis, lai kas rytmetį ir kas va- 
surinktomis aukomis, be karU brauko krutinę šaltu vandeniu bent po minutę ir greit nu

Europos katalikų pagelbo* ’išluosto šiurkščiu rankšluoščiu. Sportai, kurie maudosi šalta- 
J me vandenyje, labai retai slogomis serga. Šaltas vanduo iš- 

(Bus daugiau) šaukia geresnę kraujo cirkuliacijų, padaro skaistesnę ir svei
kesnę odą ir visų otganizmą sustiprina. Šaltas vanduo krau
jui ir visaip kūnui yra puikus tonikas. Taigi apsimoka pri
sipratinti prie šalto vandens.
———————

savo žodžio, nustoja pasitikėjimo visų 
žmonių. 0 ar tai maža Dievo bausmė?

KIPŠAS. Tai ar tau, Lietuva, nuo to 
bus geriau? Vienok Lenkijai Amerikos 
bankininkai (turbūt žydeliai) paskolino 
160 milionų dolerių.

LIETUVA. Štai gerai, kad tų užmi
nei. Paskolinta 100 milionų, žinoma taip 
ir užrašyta, bet gauta vos 60 milionų. Gra
ži paskola... Su kitomis paskolomis pa
našiai..,

KIPŠAS. Tas menkniekis, Lenkija 
turtinga.

LIETUVA. Nežinau tikrai, bet gir
dėjau, kad ten kūdikis da gulintis lopšy
je jau vifš 300 dolerių skolingas, taigi 
tas ne menkniekis... ,

KIPŠAS. Man nerūpi lenkų skolos. 
'Mes einame prie to, kad dangaus Vai 
dovo užmanymai kas link Lietuvos, nie
kais paversti.

(Bas daugiau)

GARS1NKITĖS “DRAUGE” • Š

jau buvau pasakęs, pasiuntė visą legijoną 
savo tarnų, o jų vadu paskyrė generolą 
Želgį. Na, ir užmanymų įvykdė — Vil
niuje lenkai...

LIETUVA. Sutriuškins Dievas galy
bę mūs priešų ir duos mūsų tautai lai
mingus laikus.

KIPŠAS. Ir tu, Lietuva, į tai tiki?..
LIETUVA. Aš apie tai nei kiek ne^ 

abejoju... Ir Vilnius bus mūsų ir Lietuva 
bus galinga.

KIPŠAS. (Juokiasi.) Bus galinga... 
Tai kodel-gi Dievas daleido lenkams Vil-

■ <

UETUVA. Teisybė, bet matau, ir .našus buvo pabučiavimui tryliktojo Apaš- nių paimti?...
pasenus jos irgi nepažinsi. — Tame-gi ir 
dalykas, jus trokštate susivienijimo vien 
todėl, kad lietuviai Vėl jūsų naudai dar
buotųsi.

FOLC. Bet niteks tų kalbų. Juo dau
giau kalbėsime, tuo daugiau nuo savęs 
tolinsimės< Užmirškime praeitį, pradėki-

talo. (Pasirodo Kipšas.)
KIPŠAS. (Mikliai bėgiodamas už

Lietuvos pečių juokus daro, paskui rimtai 
atsistoja priešais.)

LIETUVA. (Ruščiai.) Ar tu vėl čia?.. 
Ko čion atėjai? • <

KIPŠAS. Atėjau pranešti apie tai,

LIETUVA. Kodėl Dievas daleido, tai 
tų Jis pats tik žino, bet tas išeis mums 
į

KIPŠAS. (Juokiasi.) Į gerą, i gerą... 
Kokio iš to gal išeiti gero?

LIETUVA* Iki šiam laikui ne tik 
apie Vilnių, bet ir apie visų Lietuvą nie-

lą net iš 'žemėlapių išbraukė. Dabar gi 
visai kas kita.

KIPŠAS. Na, o kas dabar? 
LIETUVA. Dabar lietuvių tauta pra

garsėjo. Viso pasaulio laikraščiai jos var
dą veltui garsina. Pasirodo ne tik straip
sniai, bet net ir žemėlapiai. Toks pasi- 
garsinimas daug milionų dolerių atseitų, 
o jų kaip tik tam tikslui negalima butų 
naudoti. Taigi aišku, kodėl Dievas, mylė
damas Lietuvą, tų daleido.

KIPŠAS. Tai ar dangaus Valdovas 
pasiekimui to tikslo negalėjo kito būdo 
atrasti?

LIETUVA. Tu žinai, kad Dievui 
priemonių netrūksta. Jis išrinko Lietuvai 
tą kelią norėdamas nubausti Lenkiją.^

KIPŠAS. (Juokiasi.) Tai groži baus
mė ir kokia-gi čia tame bausmė?

• LIETUVA. Taip besielgdama Lenki
ja nkyvaizdoje viso pasaulio krito že-

nie ii naujo darbą. Jeigu neboti vienytis, kas .atsitiko su Vilniumi. Litteiperis, kaip į kas beveik nežinojo. Maskoliai nutilo var- micu net pragaro. Tbuta, kuri nesilaiko

Scc.ua
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Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof. Kampininkas.-

PROF. KAMPININKO . Gazietos rašė, kad LatvijosI
RADIO. gaspadoriai, suomių lapujie-

_________ čių pavyzdžiu, rengiasi inar-
Brooklyno Nelaisvė niekaip šuoti j Rygą. Jei žygis pa- 

negali susirokuoti su savo poejvyks, tada ir Lietuvoje Salo
tais. Ji uolėtų, kad proletari-' čių apielinkės gaspadoriai 
niai poetai rašytų apie revo- maršuos j savo valsčių — Salo 
liuci.ją, čekų, žudymus, Rusi- čius, kur gaspadoriauja J. 
jos darbininkų skurdų, badų Steponavičius, buvęs komunis- 
ir t. t. O tie, pripratę prie no- tų vykdomojo komiteto reika- 
sy.č.ių, akyčių, negali Į>ersilauž lų vedėju*. Kai anais čėsais 
ti prie naujo “kvėpimo”. Del Kapsukas ruošėsi karūnuotis 
to, esu, mikena kaip oželiai Trockio pilipuotentu Lietuvo

je, J. Stepnavieius Saločių 
valsčiuje darė ūkininkams 
rekvizicijas, o Saločių klebo- 
,uų, kun. Štombergą, buvo nu-

JAUNIMO VADAS. Apie 12 vai. kunigai vėl bu
vo įleidžiami antru kartu pa
matyti Teresę. Šį kartą jį te
besėdėjo lovoje ekstazes ap
imta. Klebonas paaiškino, kad 
dabar ji mato Kristų, kybanti 
ant kryžiaus ir girdi Jo žo
džius “Tėve į Tavo rankas aš 
pavedu mano sielų”.

Kiek palaukus Teresė atbu-

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
VALSTIEČIŲ GYVENIMAS 

UNGARIJOJ.

nė šiokiu, nė tokiu balseliu. 
Patartina Nelaisvei suvary

ti tuos savo oželius vienan 
gardan ir pradėti nuo A I> C 
komunizmą mokinti.

Gerb. kun. Pranciškus Vai
tukaitis yra pasižymėjęs savo 
uolumu ir pasišventimu mū-

teisęs sušaudyti. Klebonui iš- sų, lietuvių katalikų gerovei.
likus gyvam, tas pats J. Step., Visi jo kunigavimo metai pa

mušų Rusijos komunistų pavyzdžiu, žymėti gražiais ir kilniais dar- 
kolonijose vėl pradeda atgyti norėjo bažnyčios turtą užgrob- bais Dievui ir Tėvynei. L. Vy

ti. Bet žygis ir-gi nepavyko, čių organizacija dėl to jį pa-
Prof. Kampininkas Saločių sirinko savo Dvasios Vadu.

“pardės” įvyksta, tost-1 gaspadoriams pataria savo vir Jau kelinti metai nenuilsta- 
p. Munšai- šaitį pavožniai, su dideliu pa-mai darbuojasi asistentu Ne- 

nas, kuris susirinkusius kaip i adų išvežti į komunistų rojų. kalto Prasidėjimo Šv. Pane-

Žiemai besiartinant

zarozos, kurias kiti “pardė- 
mis” vadina. Nežiūrint kur to 
kios
mesteliu vis būna

reikia “blaivininkus” apie; 
vidurnaktį taip įkaitina, kad 
kartais besi vėsindami ranko-1 
mis ar buteliais kits kitam i

PRAŠAU NESIJUOKTI.
; lės par. Šiandien jo vardo die 
na. Ta proga ji sveikiname, 

'palinkėdami ilgiausių metelių,
Pasak kaikurių sausųjų, pro sveikatos ir ištvermės!

akis išsidaužo, veidus nubraz- bibicija reikia panaikinti da 
duoja, o kitas net skylę galvo- i ir dėl to, kad ją įvedus suma-
je gauna. 

Vis tai
čėsų.

mat znokas blogi
; žėjęs vedybų skaičius. Esą, 
j blaivūs vyrai netaip greitai 
' pasiduoda moterims galvas 
; apsukti.

KELIONES įspūdžiai.
Rašo Kun. A. P. Baltutis.

'suma, bet prarasti žemės plo
tai yra toli brangesni.

Štai kaip Ungarijoj valdo- 
Įma dirbamoji žemė:

Aštuoniolika aristokratų ‘ti
ri nuosavybėje apie 575,000 
akrus. Paskui seka didikai ar- 
va aukštesniosios kilmės. Šių 
1,112 valdo apie 4,809,000 ak
rų. 250,000 žmonių valdo po 
150 akrų. 590,000 žmonių tu
ri vien daržus ir jie yra ver- 

’čiami dirbti kitiems. Pagaliau 
sutartimi. Nemažos Ungarijos Į yra 850,000 valstiečių, kurie

kyrną Ungarija atsiekė gana 
vėlokai. Tik 1838 metais tenai 
panaikinta baudžiava. Aukš
tos kilmės didikai jokių mo
kesčių nemokėjo ligi 1848 ine-

Valstiečių gyvenimas Un- 
garijoj tikrai apgailėtinas.
Ungarijos žemė yra derlingiau j tų. Ligi tų pačių metų oficia- 
sia visoj Europoj. Tik nelai- ,lė kalba skaitėsi lotiniška. 

la griuvo i pagalvius ir kaip'mė yra ta> kad maio8 akai. i p<> kar0 Ungarija
negyva gulėjo. Nebcgalejome-£ias valstiečių turi žemė* !8uskaldyta Tria„ono taikos 

i būti' jos kambaryje dgiau, nes, gimtai tūkstančių yra beže-
1 kita grupė laukė už durų. Ap-1 mįn.
leidome kambarį dar daugiau; Vienų trečdalį visos dirba- 

i sujaudinti ir skubinom į stotį,' inos žemės valdo apie 980 
kad toliau tęsus savo kelionę,f žmonių. Tai visoki tituluoti 

• Del stokos laiko trumpai te-; aristokratai didikai. Pirm 
aprašiau įgytus įspūdžius Tė- ■' Pasau^° karo kai-kurie jų 
resės Neumanaitės namuose, buvo nepaprastai turtingi.

'Sugrįžus namo galėsiu plačiau Karas W daugeliui žymiai su
apipasakoti apie ją. Gi norin- siauiano pajamas. Kai-kurie 

nebeteko nei tų savo milžiniš
kų dvarų.

Po karo kuone visose šaly
se įvyko žemės reformos. Un- 
garijoj buvo iškeltas tik tų re
formų sumanymas. Viskas tad 
ir toliaus pasilieka kaip yriv 
buvę.

Ungarijoj yra labai mažai 
pramonės. Tad dirbamoji že
mė yra visa valstybės širdis.

tieji da daugiau žinoti apie 
Teresę Neumanaitę, gali įsigy
ti “Draugo” knygyne apie ją 
parašytą knygutę, kurią “Lai
vas” išleido.

PRANEŠIMAI.

VYTAUTO KOMITETO SKY 
RIŲ ŽINIAI.

Senovės laikais, kada ungaras 
Vytauto Sukaktuvių Rengi- |kokiu _ nors bu(Ju jsigydavc

jome į įstabų reginį. Kaip 
užavėti nežinojome ką dary
ti, ar klauptis ar verkti. Sun
ku buvo atsitraukti nuo taip 
nematyto reginio. Bet kle-

įbonas pertraukė mūsų nuosta-
bą ir paprašė, kad apleistu- 
mėm kambarį, kad užleidus

mo Komiteto skyriams prane
šame, kad tuojau paruoštų 
draugijų, kuopų ir kiiufoų, da
lyvaujančių Vytauto sukaktu
vių apvaikščiojime, spalio 26 
d., sąrašą. Visų draugijų, ku
rios sukaktuvėse dalyvauja, va

nemažą pinigų sumą, tuojau? 
įsigydavo žemės plotus ir per
sikeldavo ten gyventi. Begy-i 
vendames virsdavo aristokra
tu arba didiku.

Ungarijos aristokratai skai
tosi aukštos kilmės žmonėmis. 
Kadangi jie valdo žemės dau-

dalys teko Čekoslovakijai, Ru
munijai ir Jugoslavijai. Kai- 
kurie Ungarai didikai tuo bu- 
'lu nebeteko savo didžiųjų 
dvarų. Tas žemes pasisavino 
sakomos valstybės. Žadėjo už 
jas savininkams atlyginti, bet 
ligšiol neatlygina. Tuotarpu 
praradę tas žemes didikai ap
turi atlyginimą dalimis. Tas 
atlyginimą jiems moka pati 
valdžia iš valstybės iždo. Kaip 
žinoma, iždan pinigus mokes
čiais sumoka daugiausia ne 
kas kitas kaip tik valstiečiai.

Šiandieninis Ungarijos mi- 
nisteris pirmininkas grafas 
Bethlen taip pat prarado di
delius savo žemės plotus 
Transylvanijoj, kas teko Ru
munijai. Tad ir jam atmoka
ma iš valstybės iždo, nors iš 
Rumunijos už tai negaunama 
nei cento. Kalbama, kad jam 
už tuos prarastus plotus bus 
išmokėta arti dviejų milionų 
dolerių. Nors tai milžiniška

neturi jokios žemės. Tai be 
žemiai. Iš šių pastarųjų apie 
150,000 šiandie neturi darbo.

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

t*irm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

Lžd. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Avė.

AGITATORIAI;
Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Avė.
V. Duoba 

2328 W. 23rd St.
J. Dimša

3230 So. Emerald Avė.,
M. Šlikas

10555 So. State St. 
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdyba arba 
agitatorius.

rdai bus įrašyti į istorinę pro-
vietą kitiems. Lig nebyliai iš- K,anio kn>£‘L kuri via spausdi j gybę, tad naudojasi įvairiau

narna ir kunon taipgi renka 1 
ma skelbimai.

ėjome nekalbėdami siomis šaly privilegijomis ir 
yra galingi;

Vytaute Komiteto valdyba, i Naujovinį pasaulio pat ja r-

vieni su 
ką?Bcvcik savaitę išbuvę Mun- susidarė ilga eile į 100 žmo- ki(u -r Ug#. gau roĮjSt6me

gebene, apleidome jį‘ rugpiučio nių. Jų tarpe matėsi svetiš- 
d. ir per Drezdeną patrau- kių ir vienuolių, kunigų ir vie- 

kėme" į Breslavą. Važiavome nas vyskupas, taipgi seserų 
į Breslavą, nes Tėvas Augus- vienuolių, pasauliečių vyrų ir 
tinas turėjo ten sustoti ir pa- meterų.
matyti savo viršininką. Va- ' Devintą valandą Teresės tė- 
žiavome per Reginsburgą ir ,vas atidarė duris ir po 6 arba 
Markredaits, nuo kurių neto- 8 asmenis pradėjo leisti į vi
li randasi Konnersreutas, kur ]dų. Iš eilės ir mes patekome 
gyvena Teresė Neaumanaitė, į vieną grupę ir palipus laip- 
apie kurią taip daug visur tais į aukštą įėjome į Teresės 
kalbama ir rašoma. Negalėjo- kambarį.
m praleisti šios taip geros j Kambarys „„didelis, švarus

buvome' matę.

progos, nesustoję' ir neaplankę '
šių dienų nepaurasto reiški- ,,etag kaMrkai, Untounai So-

n10' įkinėdamos kletkelėse čiulbėjo
Pirmiausia sustojome Re- .Teresė sėdėjo švariai užd-eng-

ginsburge, kur randasi šios a- toj lovoj. Jos galva buvo ap-
pielinkės ordinarijatas, kad dengta balta skara, per kurią
raštu gavus nuo vyskupo lei- 'įiš galvos sunkės kraujas erš-
dimą pamatyti Teresę, nes ki- 'kiečių vainiko vaizdu. Iš a-
taip jos tėvai neįsileidžia. Ge- kių per skruostus ir-gi tekėjo
neralis vikaras maloniai šutei kraujas. Ji buvo pačioj kan-
kė mums leidimą ir palinkėjo čios ekstazėj. Sėdėdama lovo-
laimingos kelionės. , je, ištiesusi abi išblyškusi ran

,, ,, , - , ki pirmyn, ant kurių matėsi išIs Markredzvitz o j Konmer , . ,
kilusios raudonos žaizdos —

ir jaukiai įrengtas. Jame ke-

sreutą vykome automobiliu. 
Rugsėjo 2 d. po pietų jau

buvome vietoj. Čia sustojome 
nakvinei pas Teresės giminai
čius, netoli bažnyčios. Tuoj 
nuėjome į zokristiją ir užsi- 
žymėjome rytojui laiką mišio
ms. Kaip paprastai, kas penk
tadienį nemažai kunigų atva
žiuoja, taip kad sunku prieiti 
mišias atlaikyti. Kiek pame
nu, rugpiučio 3 d. buvo virš 
20 kunigų.

Kristaus vinių žaizdų atvaiz
das. Ji buvo dvasios pagavi
me, akys užmerktos ir visai 

.'nepaisė kas aplink ją dėjosi.1 
Žiūrėjo vis aukštyn ir ranko
mis judinant lig norėdama ką 
pašalinti neprileisti, tai vėl jas 
dievotai sudėdavo. Ant jos vei 
do atsispindėjo išgąstis, nusi-' 
minimas ir kartumo išraiška.

Vietinis klebonas Nober 
mums paaiškino, kad iš jos

Rugpiučio 3 atlaikėme mi- rankų, galvos ir kūno judėsiu 
šias ir, kiek pasistiprinę, pa-J galima aiškiai suprasti, kokią 
siskubinome prie Neumaną I Kristaus kančios dalį ji mato 

namelio, kuris randasi prie!ir kartu su Kristumi kenčia, 
bažnyčios turgavietėje. Čia Mums esant klebonas sakė, 
jau radome skaitlingą būrelį j kad ji matanti Kristų nešantį
žmonių, kurie laukė įėjimo į kryžių.
namą. , Apie 5-6 minutas mes giliai

Apie devinta valanda jau f sujaudinti stovėjome ir žiūrė-

♦

DEL SAUGUMO IR PARANKUMO TAUPYKITE

METROPOLITAN
STATE BANKE

(“Roll of Honor” Bank)

VIENAS IŠ PENKIŲ GARBINGŲJŲ BANKŲ

AR jus žinote, ką bankui reiškia būti 
Garbingųjų Bankų skaičiuje? Kadangi 

Metropolitan State Bank yra tų Garbin
gųjų Bankų skaičiuje ir kadangi Metro
politan State Bank yra lietuvių bankas, 
tai kiekvienas lietuvis apie tai privalo 
žinoti ir turi pamato tuomi didžiuotis.

Yra taip: Depozitorių apsaugojimui 
valdžia iš visų bankų reikalauja atidėti 
tam tikrą sumą kaipo atsargą. O Metro
politan State Bank padėjo atsargos fon- 
dan penkis sykius daugiau, negu Illinois 
valstija reikalauja. Tik penki bankai tą 
tepadarė. Tie tai bankai ir sudarė Gar
bingųjų Bankų skaičių. Vienas iš tų Gar
bingųjų Bankų yra Metropolitan State 
Bank.

Metropolitan State Bank mokėjo atsi
stoti į “Roll of Honor.” Tai suprantama, 
kad tame banke visi reikalai kuogeriausia 
vedami. Norėdamas geriausio bankinio pa
tarnavimo ateik pas mus.

METROPOLITAN STATE BANK 
2201 We.st 22-nd St. Kampas Leavitt St.

Kapitalas ................................... $200,000.00
Surplusas ir Nepadalytas Pelnas $300,000.00

Artisto

Juozo Babravičiaus
Atsisveikinimo

Koncertas
---------------Jvyks----------------

SEKMADIENYJE,

Spalio-Oct. 51,8:09 vai.
Eight Street Teatre

(Eight Str. ir \Vabash Avė.)

Apart paties art. J. Babravičiaus, programe 
dalyvauja: p-ni Ona Biežis, P. Stogis, Sylvia Sa
bonis, J. Byanskas ir kiti.

šiame koncerte visi būkime: pasigerėkime, 
atsisveikinkime, padėkuokime.



1 O R A Šeštadienis, Spalio 4 d., 1930

džia laukus, pamiršta pikni- jos svetainėj. Tikimos turėti VYNĄ GALITE DARYTISKUN. ANTANAS ANDRIUŠIS, M. I. C.
kus, visokius išvažiavimus ir svečių apie 3 tūkstančius. Vie-
kitokius laukuos pasilinksmi
nimus. Salėse randa kitokį 
veikimų.

Amsteruamo Lietuvių Fede
racijos kliubas turi nuosavų uaL

tos bus gana. Svetainė didelė 
Yra pakviestas Lietuvos atsto 
vus p. Balutis, mūsų gerb. 
klebono giminaitis, taipgi 
‘daug- darbavęsis kun. Orvidas.

NAMIE, TIK NEPARDA
VINĖKITE KITIEMS

nHiną. Rudens sezonui užsto- Stengiamos, kad iškilmė kuo- 
jus, prieš pradesiant visokiam Beitą. P- B“1“™
.veikimui, kliubas surengė šo-' »don,u bus Musterdamieėius 
'kilt vakarą 4 d. spalių, o spa.|ai>iank>'ti- nes kadais či“ «P 
lių 5 d. puikią vakarienę dėl veno- taW tematyti Amster-

Aušros Vartuose liekasi da-• siais ir prašė priimti į vienuo-

damo Lietuvių pažangų.

Lietuvių Federacijos kliu- 
L. F. kliubas yra nutaręs bas visiems svečiams suteiks 

įsteigti savo knygynėlį, kurio vietos toj puikioj svetainėj.
da iki šiol nebuvo. Taip pat' -----------
nutarta užsiprenumeruoti ka-

i

Italikiškų laikraščių. Prie to 
:vakarais bus šis-tas veikiama; 
bus naudingų paskaitų ir vi-

i

šokių sumanymų.

Kas tik aplanko L. Federa
cijos kliubų, visi grožėjasi di
deliu puikiu namu.

Bėgėjas.

bar asistentu. Kun. A. Andriu 
šis gimė neturtingoj ūkininkų 
šeimoje, Lietuvoje 1885 m., 27

M
Dienoje P. Šv. Marijos gi

mimo buvo Tėvų Marijonų

Amsterdamo lietuviai stro
piai rengiasi paminėti D. K. 
Vytauto 500 m. mirties su-

d. gruodžio, Krokalaukio par., 'priimtas broliu bandiniu. Čia kaktuves toj pačioj Federaci-
Liuklingenių kaime. Skaityti'jam ir atsidarė kelias vyk- ----- ----
ir šiek tiek parašyti mažystė- dinti savo jaunų dienelių sva-j/

jones; darbuotis, melstis 
mokytis; Pirmiausiai

JEI TURIT KĄ PARDUO
TI ARBA NORIT KĄ PIRK
TI PASISKELBKIT “DRAU 
GE”.

je mokėsi tiktai savųjų tar
pe ir pas senelį — darakto
rių. 'kino virimo, paskui šv. Myko

lo parapijoje tapo zakristijo- 
tuom tarpu Tikybos ir

išsimo-

1905 m. emigravo Amerikon 
ir šešis metus drauge su savo 
vyresniuoju broliu Juozu dar
bavosi Gilberton, Pa., ir po 
truputį vakarais vis mokėsi.

Rimtas jo elgęsis ir maldin
gas gyvenimas vietinių dva
siškių pastebėtas buvo prie-

nu
Doros spaustuvėje išmoko 
spaudos darbų ir liuoslaikiais 
baigęs pradinį mokslų, prisi 
ruošė prie vienuolinių apža
dų, kuriuos priėmė per Nau
jus 1916 Metus.

Keturis metus ėjo high |
žastim, kad gavo patarimų irjschool ir porų metų padir-
nurodymų važiuoti Chicagon 
pas a. a. kun. A. Staniukynų, 
kuris tuomet buvo užimtas 
Seserų Kazimieriečių Vienuo
lijos organizacija ir visa kų 
naudojo vienuolyno namų sta
tymui ir jų aptarnavimui; tad 
ir Andriušiui buvo čia ir duo
ta tarnautojo vieta. Pas kun. 
A. Staniukynų jisai susipaži-

bęs “Draugo” spaustuvėje 
gavo leidimų baigti De Paul 
College.

1924 metais buvo pasiųstas 
į Kaunu eiti tiesioginius kuni
go mokslus Kauno Dvasinėje 
Seminarijoje, kurių šį pavasa
ryje užbaigė ir iš J. E. Arki
vyskupo Juozapo Skvirecko 
14 birželio priėmė Kunigystės 
šventimus ir pereito mėnesio

no su kunigais Marijonais, pabaigoje grįžo darbuotis A- 
1913 m. iš Šveicarijos atvyku ' merikoc.

LIETUVIAI AMERIKOJE
ROSELAND, ILL. parapijos svetainėj. Darbščios 

_________ i gaspadinės patieks gardžių
Gerb. Kun. Kleb. P&škausko užkandžių, scenos mėgėjai gra

sutiktuvių vakarienė.
Jau parvažiavo iš Lietuvos

žiu programų. Bet svarbiausia 
kun. kleb. J. Pažkauskas pa-

gerb. kun. J. Paškauskas/Pasakos sav0 įdomių kelionę
Visų Šventų parapijos klebo
nas. Pasiekė Ameriką laimin
gai ir parvežė daug įvairių 
naujienų iš Lietuvos. Turėjo 
progos atlankyti Žemaitiją, 
Aukštaitiją ir net Dzūkiją; 
daug žmonių matė, daug ro- 
selamdiečių pažįstamų, gimi
nių atlankė ir savo pasižadė
jimus jiems išpildė. Roselan- 
diečiai jau nuo senai gerb. 
klebono laukė parvykstant, 
tinkamai ruošėsi ir ateinantį 
sekmadienį, t. y. spalio 5 d 
įyksta graži sutiktuvių puota

po Lietuvą įr nušvies bendrų 
Lietuvos padėtį. Brangios yra 
mums iš Lietuvos įvairios ži
nios, bet dar brangesnis gy
vas žodis.

Visų nuoširdžiai prašome 
atsilankyti ir tai padarę nei 
vienas nesigailėsite.

i Rengėjai.

AMSTERDAM, N. Y.
Iš mūšų padangės.

Po šiltų vasaros dienų, ru
deniui atėjus, žmonės aplei-

Baktaras
Kapitonu

Specialistas ii

WISSIG,
Pasauliniame kare 

Seno Krajans
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UZ8IFEN ĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkal gydo ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, UŠ- 
nuodljlmą kraujo, odes, ligas, žaizdas. reumatizmą, kalvos skaus
mus, skausmus nukaroję, kosėjimą, karklės skaudėjimą ir pas
laptingu ligas. Jeigu kiti nekalėjo Jua išgydyti, ateikite čia Ir 
persitikrinkite, ką Jis jums kali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir išgydė tukatanėiua ligoniu. Patarimu dykai.
OFISO VALANDOS: nuo ld ryta iki t V. v. Nedėllomis iki lt d. 
*300 West 2d St. kampas Keeler Ava., Tel- Crawford BS73

Tėmykite Tautiečiai
Visi gerai žinote, kad ne tas praturtėja, kuris daug už

dirba, bet tas, kuris taupo uždirbtus pinigus.
Daugumas sako, kad dabar yra blogi laikai — daug 

žmonių be darbo. Tas tiesa, bet mažai iš mūsiškių 
tepaniena, koki laikai buvo prie Clevelando. Tai 
buvo tikrai blogi laikai. Tuo laiku visi nedirbo. 
Dabar gal nedirbančių daugiausia yra 1 O-tas nuo
šimtis, o kiti kurie dirba neblogiausia yra apmo
kami. Jiem dabar yra puiki proga taupyti ir in
vestuoti pinigus, jeigu tiktai prisilaikytų tvarkos, 
nepirkdami nežinomų stakų, netinkančių morgičių 
ar bonų, kur lietuviai yra netekę daug turto.

Tiems, kurie gali, dabar yra gerų progų pirkti praper- 
tes, kurių kainęs dabar yra nupuolusios. Taipgi yra 
gera proga gauti geių morgičių su 6%, kur sudėti 
pinigai yra garantuoti. Todėl gi musų tautiečiai 
turėtų naudotis progomis vietoje kavoti pinigus 
į žemę arba dėti j baksų; turėtų savo pinigus pasi
dėti į atsakančių savo apylinkėje bankų.

Norėdami gauti teisingų patarimų ar pasiklausti rodos, 
malonėkite atsilankyti į savo bankų.

Universal State Bank
3252 S. HALSTED STREET

kuri vynuogių augintojams 
avansavo kreditų $16,257,750 
sumai.

Kalifornijos vynuogių au
gintojų sindikatas — Califor- 
nia Grape Control, Ltd., — 
savo skelbimuose užtikrina 
vartotojus, kurie nori pirktis

kį pareiškimų padarė po to, Į vartotojus, kurie nori pirktis 
kai Kalifornijos vynuogių j vynuogių naminiam vynui,

įstatymo vykdymo agentų per
sekiojami.

Iš to išeina, kad žmonės ga-
—----------- * Ii gamintis sau vynų namie ir

Taip sako probibicijos virti- jį vartoti, tik nepardavinėti
ninkas. — Vynuogių auginto 

jai prižada vynuogių 
vartotojams ap 

saugų.
WASHINGTONĄS, — Pro 

hibicijos direktorius Amus W 
W. VVoodcock

pranešimų, kuriame jis pareiš
kia, kad žmonės, kurie daro
si namie vynų iš įvairių vai-

kitiems.
Reikšminga tai, kad proliibi 

cijos direktorius AVoodcock to-

augintojai pradėjo dabar vi-
vųkar išleido'same krašte plačių skelbimų 

kampanijų už vynuogių varto
jimų naminiam vynui, o tai 
kampanijai netiesioginiu budu | saUga. 
padeda pati federalinė vyriau-

siu, vynuogių etc., savo varto- gyfcig per federaliųę farmų ko
jiniui, negali būti probibicijos! misijų (federal farm board),

PATOGUS KELIAS EUROPON
PLEKUODAMAS kelionę Europon visada naudokis greičiausiais 

ir naujausiais Nortk Gcrraan Lloydo laivais. Visad reikalauk 
iš savo artimiausio agento laivakortės per

NORTH G E R M A N LLOYD
Tiesus ir trumpiausias kelias per Bremeną į bile vietą Centralėj 

Europoj. Gerai žinomi laivai

BREMEN — EUROPE
COLUMBUS—BERLIN—STUTTGART—DRESDEN

turi didelius patogumus Trečiosios Klesos kabinose ir visiems žino
mi šauniais valgiais ir užkandžiais.

Išplaukimai kas savaite. Specij aliai Kalėdiniai išplaukimai su laivais
BREMEN — — Dec. 6 BERLIN-------------Dec. 11
EUROPE — — Dec. 16 asmeniškai vedama ekskursi

ja iš Chicagos
Išanksto užsisakyk vietas pas vietini agentą ar

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. RANDOLPH STREET CHICAGO, ILL.

Lietuviu Valanda
Kas Subatą iš Stoties WCFL 970 k. nuo 6 iki 7 vai. vakare. 
Kas Ketvergą iš Stoties WHFC 1420 k. nuo 7 iki 8 vai. vak.

Žemes Ka'mos Ant Radio, Pianų, 
Skalbiamų Mašinų.

Television , * 
Naujas rHILCO BABY 
GRAND RADIO $49.00 
Naujas CUB ItADIO su
viskuo už ............' $69.00
ATWATEK KENT RA- 
DIO su tūbomis už $39 00

Naujas BABY GRAND 
Pianas už .... $195.00
Naujas RADIO ir Victro- 
la Kombinacija. 10 tūbų
už .............................. $98.00
Nauja SKALBIMUI MA
ŠINA tiktai už . . $99.75 
Naujas PIANAS Grojiklis 
už .............................. $98.00

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 SOUTH HALSTED STREET

Telefonas BOULEVARD 4705

kad federalinė vyriausybė ne
darysianti tam kliūčių, o rei
kalui esant, vartotojams bu
sianti suteikta pakankama ap-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pu 

tikrą specialistą, ne pas kokį ne pa
tyrelį Tikru specialistas, arba pro- 
fesor.ua, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur Bkauda. bet pasakys pats, 
po pilno lšegzamlnavimo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radlo — 6cope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatu Ir vi
siškas bakterlologlšku egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš 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 kokią užsisenėjuslą, jsl- 
kerėjuslą, chronišką ligą, kari nv- 

: pasidavė net gabiam šeimynos gy- 
lytojul, neatidėllokit neatėję pu 

! mane.
DB. J. E. ZAREMBA

SPECIALISTAS 
Inljimas Rūmas 101*

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo Iš ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 6 Iki f

Nedėliotais nuo ld ryto Iki 1 
po Dietų

ADVOKATAI
Teiephone 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
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St, Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-1 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

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

Pėtnyčios

KODĖL REIKIA GARSINUS

1. Dienraštis “Dvaugas" pasiekia žymiausius lietuvius, kurie 
gali su Tamsta padaryti gerą biznj.

2. "Draugas” yra organizuotų lietuvių katalikų organas. Jis 
atstovauja kutailkišką mintj Išeivijoje. O kur organizacija — ten 
galybė.

3. Dienrašti "Draugą” skaito tūkstančiai šeimynų ne vien Chl- 
eugoje, bet visoj Amerikoj Ir Europoj.

Jeigu norite greitai išduoti nuomon: namus, kambarius, garn
iui ų. iMirduotl lotus, gauti naujų kostmmerlų — garsinkltės "Drau-

DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avenue 
TeL Roosevelt 7791

JOHN KUCHINSKAS
lietuvis advokatas

2221 West 22nd Street

Arti Leavitt Street 
Telefonas Canal 2552

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

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 921 

Tel. Franklln 4171
Nuo 9 iki 1 Išėmus Su batu

52 East 107-th Street
Kampu Mlchlgan Ava 

Tel. Pullmaa 19 tą
Nae i iki t vak. Ir Buba tomis

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Teiephone Randolph <717

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. 
Teiephone Roosevelt 999š 

Name: S iki 9 ryte Tel. Repub. 9dti

fesor.ua
fesor.ua
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KNIGHTS SWAMP OLDTI 
MERS IN COUNTY 
BASEBALL FLNALS

Chairjs Annex County Titie 
In Wild Game.

Scom 25 runs To Turu Game 
Int# Regular Rout; Majors 

, Split Twin Bill.

Diiplaying a batting attack 
that kept their opponents ru- 
nning all over Weiss field 
from the first inning to the 
lašt, tie K or L baseball team, 
defendng Lake county cham- 
pions, successfully defended 
their ttle by smotliering the
Oldtimirs in the f inais, 25 to' Apv. parap. — trečią., North 
5. Side — ketvirtą. Pernai To-

TOWN OF LAKE MER
GAITES ČAMPIONĖS. 

TAS.

Rugsėjo 28 d., 2 vai. po pie
tų, Grant parke Liet. Vyčių 
13 k p. mergaitės lošė baseball 
su 4 kp. (Dievo Apveizdos pa
rap.) mergaitėmis dėl čempio
nato. Rezultatai: 18 prieš 6.
• Lošimas tarp tų tymų buvo 
vienas geriausių. Kaip 4 kp., 
taip ir 13 nenorėjo pasiduoti, 
bet Town of Lake mergaitės 
pasirodė stipresnės, taigi To- 
wn of Lake ir teko pirma vie
ta. Cicero gavo antrų, Dievo

a

Ar Lietuva blaivėja? j bei patarimų, kurių yra rei- 
Daugelio manoma, kad gir- kalinga žinoti Amerikos lietu- 

Jtavimas iš žmonių yra nepa-'viui jo apsigyvenimui Lietu- 
| šalinamas, nes jis ne tik nema-j voj, kaip tai: ūkio, pramonės 
žėjųs, bet didėjąs. Tačiau fak- j ir t. p. šakose. Kad nepadė
tai rodo ką kitą. Pav. 1913 Įrytumėm tų klaidų, kurios jau 
m. vien tik Kauno gubem. iš- Į kadaise buvo daromos per su
gerta 25,988,000 degtinės,1 lies sąlygų nežinojimą.
1924 m. visoj Lietuvoj (be' Šį ekskursija tame garbin- 
Vilniau oltup. krašto) jau 18,-Įga, kad jos dalyviai suspės 
766,892. * parvykti į iškilmingiausią Vy-
Svaigalų gamyba ir pardavi

mas per praėjusį pusmetį.
tauto Didžiojo iškilmių dieną 
Kaune Spalio 27 d. Tad visi

Per pirmus šešius šių metų,kurie manote šį rudeni ap 
mėnesius pagaminta alaus 6,-,' lankyti Lietuvą ar joje apsi- 
598,600 litr. (1929 m. — 5,216,- į gyventi, važiuokime Rudeninei 
800 1.), degtinės pagaminta Ekskursiją Spalio 11 Dieną su 
2,489,365) 1929 m. 2,549,422 ir
parduota už 19,971,828 lt. 1929 , 
m. — 19,536,941 lt. 1928 m. — •:
21,696.38 lt. Taigi nemažai 
žmonės pinigų svaigalams iš
leido ir nemažiau už tai nuo
dų išgėrė.

L. K. Blaivybės Draugija.

RUDENINĖ EKSKURSIJA 
Į LIETUVĄ.

p. A. V. Adomaičių priešaky.
Turistas.

ATNAUJINTA DERYBOS 
DEL PILIETYBES GIN

ČYTINŲ KLAUSIMŲ

Po trijų mėnesių pertrau
kos, įvykusios dėl Vokietijos 
delegato p. Meyer ligos, miš
rioji Lietuvos Vokietijos ko
misija ginčijamiems piliety
bės klausimams spręsti susi
renka rugsėjo 16 d Drezdene. 
Lietuvos delegacija, susideda
nti iš pirmininko Pr. Dailidės 
(užsienių reikalų ministerija), 
nario p. A. Jakobo (vidaus 
reikalų ministerija) ir sekre
toriaus p. V. Gailiaus (Klai
pėdos krašto gubernatūra), iš
vyko į Drezdeną. “JL”

= =3=

The f.ay resembled a track 
meet raher tlian a baseball 
game, tlp Knights scoring in 
every clfcpter būt the thįrd. 
The Oh^įmers used three 
twirlers įi ąn effort to check 
the avalaiche of base hits un- 
leashed ly the Knights, būt 
to no avdl.

Ūse Three Pitchers.
Moody iarted in the hill 

for the losers, būt gavę up the 
job in the second, Winters 
tąking bis olace. The latter 
yįelded to Dayidson in the 
sixth frame ant Jess finished 
the battle for fįie losers. The 
winners were tųędįted with 15 
hisglės, '^hile the pldtimers 
hanged out seven hits.

The championa, however, 
drove numerous extra base 
blows, including homers by 
Yuncer and C. Raasch, triples, 
by Yuncer and Harry Raasch, 
and doubles by Yuncer, H. 
Raasch; Dack and Conrad, 
Don Winters drove out the on- 
ly extra base hit for the lo
sers, a double.

Polly Fans Seven.
Polly Kuzmickus went the 

entire distance for the Lith- 
uanians and breezed through 
the hattLe in fine sliaps. He 
fanned seven men and was ne- 
ter in danger. The losers bob- 
bied the bąli on seven occaV * i
sions, while the Knights we- 
re guilty of one miscue.

K of L (25)
AB R H E

Kosir rf 4 4 2 0
Kabarec 3b 5 3 2 0
Yuncer c 5 4 3 1
H. Raasch cf 5 5 3 0
C. Rąasch lb 3 3 2 0
J. Kuzmickus p 5 110
Dąck 2b 62 10
Conrad lf 3 11-0
Walkerlf 10 0 0
A. Kuzmickus 5 10 0

42 25 15 1 
Old Timers (5)

AB R H E 
Tomųuist ss 4 10 2
Johnson lb 4 10 2
Walzak 2b 5 0 10
Winters rf p 3 0 10
D&vison p 0 1 0 0
Rudolph 3b 4 111
Abl|trora lf 4 111
Ronįons c 4 0 3 0
Nevvlon cf 2 0 0 0
Moody p rf i 4 0 0 1

wn of Lake mergaitės liko 
čempionės, tą patį padarė ir 
šįmet,

Daug pastangų čempionato 
laimėjimui dėjo p-le Charlotte 
Bartkaitė, kurį per du metu 
buvo kapitonė ir manager.

Tymas susideda iš:
M. Lesauskaitė — L. F.
C. Bartkaitė — 2 B.
M. Birbalaitė — C. F.
M. Greibaitė — S. S.
M. Mockaitė — 1 B.
A. Greibaitė — P.
J. Klimaitė — R. F.
V. Vaičkaitė — C.
S. Greibaitė — 3 B.
Valioj mergaitės.
Padėkos žodis nuo visų 

mergaičių išreikšta pirmiau
siai broliams J. ir A. Jesulai- 
čiams, kurie nepraleido nei 
vieno lošimo, ir po lošimo rū
pindavosi visas mergaites par 
vesti namo, taiip-gi neužmirš
tame ir brolių J. ir B. Haas." 
Galų gale dėkui visiems, ku
rie kokiu nors būdu prisidėjo, 
kad palengvinus mergaitėms 
lošime.

‘‘Sandy”.

SKAITYK IR PLATINK 
TIKTAI KATALIKIŠ
KUS LAIKRAŠČIUS.

KUN. JURGIS PAŠKAUSKAS,

Visų Šventų par. klebonas, šią savaitę 
sugrįžęs iš Lietuvos.

L. K. BLAIVYBĖS DR-JOS Valdyba jau svarsto kongreso 
BIULETENIS NR. 18. I programą.

Degtinės monopolio pajamos.
Statistika rodo, kad juo 

kultūringesnė kuri valstybė,

(1930 Vytauto Didžiojo metai 
rugsėjo mėn. 13 d.)

L. K. Blaivybės draugijos
centro valdyba, norėdama la
biau atkreipti visuomenės, 
ypač tos jos dalies, kuri rūpi
nasi jaunuomenės auklėjimu, 

'.dėmesį Į girtavimo jaunimui 
žalingumą įr reikalą jį blai
vinti, nutarė šiemet tuojau po 
Kalėdų šaukti pirmąjį blai
vaus jaunimo kongresą. C.

Spalio 11 dieną Švedų Ame
rikos Linijos naujų motorlai
vių M. S. KUNGSHOLM iš
plaukia lietuvių ekskursija į 
uostą KLAIPĖDĄ. Šios eks
kursijos palydovas p. J. V. A- 
domaitis, Lietuvos Šaulių Są
jungos spaudos atstovas, ku
ris išbuvęs apie tris mėnesius 
Amerikoj grįsta Lietuvon.

Kviečiamas L. L. A. A. A.
imti daly-

PENTUOJAME AUTOMOBILIUS
Mes esame specijalistai automobilių pentavįme. Įš se

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

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

ROXEE AUTO PAINTING SHOP
V. TAMOSAUCKAS, savininkas 

907 W. 35th ST. CHICAGO, ILL.

8* E3E

$65.00

“HOLE IN ONE.”

juo mažiau “girtas” jos biu
džetas. Pavyzdžiui Vokietijos' pirmininko sutiko 
degtinės nMnopolio pajamos I vumo ir vadovauti šioj eks
1930 m. sudarė 72%, 1921 m. 
0,41%, 1924 m. — 2,6%, 1925
— 2,59%. Lietuvoje 1924 m.
— 14,70%,'1929 m. — 12,3%;

i Rusijos 1910 m. — 27,57%, 
1912 — 26,55%. Sunku iš kur 
nors kitur paimti, kada krašte 
ūkiai dėl girtavimo nusmukę.

=8=

Praeitą trečiadienį pp. J. 
Mackevičtai ir dr. Bložis su 
žmona Akacia kliube žaidė 
golfą, P-ni Mackevičienė ir p- 
ni Bložienė tik vyrų nesuk ir- » 
to. P-ni Bložienė 160 jardų vie 
nu kirčiu (hole in one) pada
rė. Toks įvykis tai tikra gol- 
fininkų gyvenime retenybė. J. 
Mackevičius yra Akacia kliu- 
bo narys.

2-RA8 MET. IŠPARDAVIMAS
PRASIDĖJO SPALIO 1, BAIGSIS SPALIO 11, 1930

Didis Nupiginimas ant plačiai žinomų radios
PHILCO — ZENITH — CROSLEY ir t. t.

8tS PIENAS 7-TUBV RADIO SU 
TIKRU DYNAMIC SPYKIERIU 
VISKAS VIENAME SUGLAUSTA
ME KABINETE. U* ŠIĄ ŽEMA 

KAIN^, TIK

lesa tnlsea

DABY GRANO RADIO
ISPARDAVIMAfl RADIO TŪBŲ

—A .................................... R»c. 1 C 221 ocreen gri<f ...V X 201—A
V X 226 .......................................... #»<’■
V X 23 0 ......................................... »«<••
V X 189 ..........................................f 1.85

grl«J ............ 31.88
C 2J7   1.32
V X 245 ........................................ 81.10
V X 171—A .............................. 81.20

ATEIK
PAMATYT TELEVI6ION 0 Vai. Ryto Iki 

0:30 vai. vak.

Pirk iš mus ir sutaupytus pinigus pasidėk į banką

‘ UPSKY’S MUSIC | RADIO STORE
THE HOUSE OF SERVICE 

4916 WEST 14 STREET 2437 WEST 69 STREET
Tel. Cicero 1328 Tįsi. Henlock 0187

Atdara vakarais iki 10 yal.

kursijoj. Kam teks keliauti 
sykiu su p. Adomaičių musų 
Tautos karžygių, tam ištikrų- 
jų teks progos pasinaudoti 
kelionės malonumais. Palydo
vas yra susipažinęs su Lietu
vos gyvenimu visapusiškai ge
rai, teiks keliaujantiems žinių

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

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

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

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

LABAI PATOGI IR LINKSMA KELIONĖ Į
Ll ETŲ VĄ

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
(Swedish American Line)

PATOGUS SUSISIEKIMAS
NEW YORK - KLAIPĖDA

(Via Gethenburg)

Lietuvių; Laivakorčių Agentų Są-ga Amerikoje 
Rengia RUDENINĖ EKSKURSIJĄ

NAUJAM MOTORLAIVĮ
KUNGSHOLM

Lietuvos šaulių Sąjungos Spaudos Atstovas 
Išplauks Iš Nevv York SPALIO 11, V. D. M. 

Ekskursijos vadas p. J. V. ADOMAITIS.

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO
M. S. KUNGSHOLM ............................. Šešt. Spalio 11
M. S. GRIPSHOLH .......................... šešt. Lapkričio 1

Spalio 11 išplaukia Lietuvių Ekskursija į Lietuvą.
S. S. DROTTNDtGHOLM......................... šešt. Spalio 18

Del platesnių informacijų kreipkitės pas arčiajusį Tam
stai agentą arba bent kurią musų Linijos raštinę. Gauk 
lietuvių kalboj specialiai atspaustą cirkuliorį apie Lini
ją Gaunami pas agentus ir musų raštinėse.

RAŠYK:
SWEDISH AMERICAN LINE 

181 N. Miohigan Avenue Chicago, Illinois.

MES MOKAME CASII 
UŽ LIETUVOS 5% BONUS
Money Orderiai į Lietuvą per Radi o tiktai 25 eentai 

Paskolos teikiamos ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. LA SĄLLE St., CHICAGO, ILL.

—i " j b ,. . 1. .a.- "=E5E
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Vynuogių Sultis Namams 

Yra Legalūs

Pilna Apsauga Užtikrinta

Kalifornijos vynuogių augintojams 
valdžia užtikrino kad nebus jokio au
torizuoto Federalio trukdymo varto
tojams, kurie nori pirkti vynuogių is- 
sidirbimui vaisių sulčių vien namų 
naudojimui.

VALDŽIA Į TAI NESIKIŠ

Vynuogės noksta dviem savaitėm 
anksčiau, negu paprastai w vėliau 
oras gali pagadinti gerumu 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 entire California grape prodnetion is being 

marketed this year by agencies cooperating with the 
CALIFORNIA GRAPE CONTROL BOARD, Ltd.

Theae agencies are:
California Frnit Eichamge 

California Vineyardiste Aasodation
San Joaąuin Grower-Shipper Aasociation

r
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CHICAGOJE

ŽODIS DRAUGIJŲ 
VALDYBOMS,

Kaip jau žinoma, Did. L. 
Kunig. Vytauto mirties su
kaktuvėms- suruošti, Chicago- 
je, komisija spausdina istori
nę knygutę — programą, su 
biznierių, profesionalų skel
bimais, komisijų paveikslais 
ir deda nemaža literatūros a- 
pie Lietuvą, ir Vytautą.
Kalbama komisija deda pa

stangų, kad šis Vytauto pami
nėjimas ir tam spauzdinamas 
programas butų tikrai istoriš
ki. To dėlei nutarta į pro
gramą dėti Chieagoj ir apie- 
linkėj esamų lietuvių draugi-

viškas dainas, kurias dainavo (VILNIAUS RADIO
Lietuvos jaunimas prieš pen
kis šimtus metų, Did. Liet. 
Kun. Vytautui Lietuvą val
dant, kurios pradėjo nutilti ir 
pagalios nutilo po jo mirties 
ir nesigirdėjo iki dvidešimto 
šimtmečio pradžios!

Jus išgirsite žymius lietu
vius ir amerikonus kalbėtojus 
kalbant apie Lietuvą ir garsų 
Kunig. Vytautą.

Da nėra vėlu dalintis garbe 
su Cliicagos Lietuvos sūnais, 
dukterimis, dirbančiais patri- 
jotinį darbą! Da ne vėlu nu-

VALANDA.
RYTOJ ART. BABRAVI

ČIAUS KONCERTAS.
kiančio balselio, kuri dažnai šaunus programas, gardi va
savo juokingomis dainelėmis 
tiesiog žavėdavo visus.

karionė. Dalyvaus patys stam
biai Town. of Lake biznieriai,

leda būtų tai lietuvių or
ganizacijai, draugijai, kliubui 
kuri nematytų reikalo nutarti 
ir dalyvauti sukaktuvėse. Įsi
vaizdinkime, sykį į penkis 
šimtus metų lietuvių tauta mi
ni garbingo Lietuvos Kunig. 
mirties sukaktuves, o kaikurie 
Lietuvos sūnūs čia suranda 
neva priežasčių, parodo neno
rą gerbti tą Lietuvos didvyrį, 
kuri visa Europa jo viešpata
vimo laiku gerbė ir dabar 
gerbia ir žino, jog Vytauto 
Didž. viešpatavimo laiku Lie- tarti dr-jai ir dalyvauti šiose

Artisto Juozo Babravičiaus 
koncertas rytoj, 8 vai. vakare,
Eiglit Street teatre. Nepamirš-

p7ople?Fu7mUrC Co”iVwH,kin’<'- kad Ks ,n4s« Skabai-,Lietuvą vėliau į Italija, kad 
j- x i. j j sis operos artistas mums pas- da geriau išlavinti savo gražų 

kutini kartą dainuos. Jis su balsą, dabar jau sugrjzo ir ren 
mumis atsisveikina ir vyksta giasi prie pirmo koncerto, ku- 
į Lietuvą, stoja į valstybinę ris įvyks spalių (Oct.) 19 d.,

Ateinančiame pirmadienyje, 
spalio 6 d., tarp 7 ir 8 vai. va
kare, dienraščio “Draugo” ir

P. E. Rakauskienė tūlam 'klebono draugai, kolonijos
laikui buvo pasitraukus 
mūsų tarpo, buvo nuvykusi į

• v1S veikėjai ir visi parapijjnys. 
Jei taip, tai ir aš ten įrnsiu 
ir pamatysu, kas ten dt'feis.

Alma.

tuvos ribos buvo nuo Baltųjų 
iki Juodųjų jurų.

Vadai lietuvių organizacijų 
ir tie, kurie nori lietuvių va
dais būti bei vadintis, ar ga

jų, nutarusią dalyvauti šiose i les būti rami jūsų sąžinė tau-
iškilmingose sukaktuvėse var
dus.

. Tad, gerbiami draugijų va
dai! Lai nebūna nei vienos 
lietuvių organizacijos, drau
gijos, kliubo nenutarusio da
lyvauti šiose iškilmėse. Jokiu 
būdu jus negalit surasti prie
žasties, dėl kurios jūsų drau
gija negalėtų nutarti ir ofi
cialiai dalyvauti Vytauto 
penkšimtinėse mirties sukak
tuvėse, jeigu jūs esate lietu
viai ir jūsų draugija turi lie
tuvišką vardą.

Jei jūsų draugija turi ko
kią pramogą 26 d. spalių, lai 
ta pramoga įvyksta vakare, 
gi Vytauto paminėjimas į- 
vyks dieną ir pavakary bus 
-aigtas. Taigi, kiekviena lie
tuvių draugija ir jų nariai 
gali, ir turi, šiose iškilmėse 
dalyvauti!

tiniu atžvilgiu, kada jūsų vie
tas užims kiti (kas neabejoti
na), o jums teks įspūdžių pra 
eities atsiminimuose ieškoti? 
Ar bus įspūdinga ir malonu 
jums prisiminti, kad Vytauto Į

sukaktuvėse. Jei šiuo reikalu 
nenori rūpintis draugijos val
dyba, lai patys nariai tą pa
daro ir tuomi savo draugijos 
garbę apsaugoja.

Jei jūsų draugija nutartų 
prisidėti prie šių iškilmių, tuo 
jau praneškite savo kolonijos 
Vytauto komitetui, kad būtų 
galima jūsų draugijos vardą 
išpausdinti į garbės lapą — 
Vytauto Didžiojo mirties su-

Vilniaus Radio Vala/nda. Kal
bės p. Antanas Kalvaitis, Lie
tuvos konsulas. Dainos L. Vy
čių — “Dainos” choro garsu
sis kvartetas. Kalbos bus sai- 
komos apie Vilniaus atvadavi
mo reikalus, ir dainos mums 
Lietuvos senąją sostinę pri
mins. Bus duetų, geri solistai 
ir šiaip jau visokių pamargi- 
nimų. >

Kaip mums yra jau žinoma,

operą. Pas mus vargu kada 
besugrįš, o jei ir sugrįžtų ka
da, tai tik trumpam laikui. 
Mes nepavydime Lietuvai p. 
Babravičiaus. Telinksmina jis 
ten mūsų brolius ir sesutes, 
tekelia dainos meną, tačiau 
jaučiame, kad mes jo paseg
sime. Rytoj įvykstančiame 
jo atsisveikinimo koncerte bū-

spalio 9 d., 1920 m., lenkai) &įme vjsįe jr a§ ten būsiu.
pavergė mūsų Vilnių. Tat 
kiekvienais metais Spalio De
vintoji yra minima kaipo Vil
niaus gedulo diena, kurioj 
daroma paskaitos apie Vilnių, 
laikoma pamaldos už žuvusius 
beginant sostinę nuo užpuoli-

Š. D.

ELENOS RAKAUSKIENĖS 
KONCERTAS JAU ČIA

PAT.

EINA GERYN.

Didž. metais, kada visa lietu- kaktuvių programe.
vių tauta minėjo mirties su
kaktuves, jūsų vadovaujama 
draugija neprisidėjo? Susira
minimo negalėsit surasti ir 
dėl to kad jūsų draugija ne
galėjo panešti išlaidų, surištų 
su šiuo paminėjimu. Jus ge
rai žinot, o jei nežinot, tai tik
rai nenorit žinoti, kad jokių 
privestinų išlaidų draugijoms 
nėra, išskirus savo krutinės 
papuošimą Vytauto meda
liais, kurie visai pigūs, ir sy
kių bus įžanga į svetainę — 
Ashland Auditoriją, kur išgir 
«ite tūkstanties žmonių chorą 
dainuojant tas pačias lietu-

Inkaras.

APLANKYS VARGDIENIUS

Brighton ?ark. — Apašta
lystės Maldos dr-ja pasidar
bavo ir prisirengė aplankyti 
lietuvius vargdienius, kurie 
randasi Oak Forest prieglau-i 
doj. Lankytojai su automobi
liais išvažiuos ateinantį sek
madienį spalio 5 d. 12 vai. nuo 
lietuvių bažnyčios. Kas tik no
ri gali prisidėti. Vargdie-’ 
niams dovanas ir užkandžius’ 
nuveš su savo troku biznierius 
A. M. Butchas, 4414 So. Rock- 
well St.

Važiuokite Lietuvon
Su dainininku Juozu Babravičių

Spalio 18 d., 1930 m
ScandinavŲ Amerikos Linijos Laivu

FREDERIK VIII
PER COPENHAGEN j KLAIPĖDĄ

Dainininkas Juozas Babravičia pasirūpins, kad važiuojanti su 
šia Ekskursija visi būtų užganėdinti.
Ant laivo Frederik Vlft jis surengs keletą koricertų, kad kelei
vius palinksminti kelionėje su savo dainelėms.
Kurie manote šj rudenį važiuoti Lietuvon, tuojaus kreipkitės 
prie savo ištikimo agento dėl sutvarkymo dokumentų.

Šioje Ekskursijoje patarnaus:

P. BALTUTIS, 3327 S. Halsted St.
V. M. STULPINAS, 3255 S. Halsted St.

JOHN J. ZOLP, 4559 S. Paulina St.

t
S

plačiai ži-
kų, daroma pasiryžimas su’jnomos, visuomenės mėgia- 
atnaujinta energija dirbti Vil
niaus atvadavimo reikalams.

Senai girdėtos,

Tat, nepamirškite pirmadie
nio vakare 7 vai. atsisukt sa
vo radio ant WUFC stoties. 
Nesigailėsite.

« ■ ■ ■ ■

Neslkankykite saręs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu: nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND mo- 
stls lengvai prašalina vlršmi- 
nėta ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštų 55c arba dvi už f 1.0 5.

Knyga: "ŠALTINIS SVEI
KATOS" augalais gydyties, kai
na 50 centų.

ilustin Kulis
3259 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.■ «■»■■■■■■■■

Cliicagos Lietuvių Auditori
joj, 3331 S. Halsted, St.-

Visi tą dieną eisime paklau 
syti. Pamatysime ar didelę pa
žangą padarė dainininkė.

Ren. Komisija.

mos dainininkės koncertas 
jau čia pat.

P. E'. Rakauskienė yra da
bartinio jauno sąžiningo Dr. 
A. G. Rakausko žmona. Kas 
nežino p. E. Rakauskienės 
gražaus ir publiką patrau-

A. BITINO
PAMINKLO DIRBTUVĖ

3958 West 111 Street
Chicago, III.

Tel. Bęvelry 0005
Vienatinė lie
tuvis, kuris iš
dirba suropll- 
ko ir ameriko
niško akmens 
paminklus.

Pasirinkimas 
didžiausias, 
kainos lomiau 
stos.

Pirmas prie
šais šv. Kasi
miem kapini? 
vartus.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

J. F. Kadžius
GRABU ISDIRBYSTEJ

Pranešu Chlcagos lietuviams, kad jau nerei
kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar 
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organi
zacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant gra
bų dėl sekamų priežasčių:

1. Nereikės mokėti komišinas graborlui už 
grabą,

2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja 
graborių.

To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš 
jūsų kišenlaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra 
lengva.

Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime j 
savo išdlrbystę Ir jūs pasirinksite grabą už pusę 
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar
navimo, lai galėsite kreiptis prie bite graboriaus, 
kurs jums patiks.,

J. F. Radžius
* •

Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje
Ofisas:

668 W. 18tb St.
Tel. Canal 6174

__

DIDELĖ NAUJIENA.

Town of Lake.. — Kas-gi 
tokio atsitiko? Nu-gi gerb. kle

Bridgeport. — Plačiai zi 
mos veikėjos p-nios A. Nąu- 
sėdienės serganti motina, 
pestingoje namiškių 
Rakausko priežiūroj būda; ia, 
ačiū Dievui po truputį au 
pradėjo eiti geryn. Kad /pa
sveikimas sparčiau eitų, tai 
daktaras liepė ligonę krpra- 
miausią užlaikyti ir užųrau-

ŽįttlO-

u-
ir )r.

bonas sugrįžo ir jam patikti dė leisti prie ligonės lanjyto- 
rengiama vakarienė, spajių 'jus.
5 d., Krenčiaus svetainėj. Bus 1

i
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I JAI DA NETURI

RADI
SAVO NAMUOSE |

Tai prarandate daug malonių valant 
riomis galėtum pasigerėti. Ypatingi 
rėtum girdėti dabartinius Radio prog-

ramus, kuriuos duoda į

Radio įsigyti yra labai lengva PEOPLES KRAUTU- | 
VEŠE. Nes, kainos yra labai žemos.

Pavyzdin, pilnai gvarantuoti ir pilnai įrengti radios, | 
= puikiausiuose kabinetuose su tūbom ir viskuo, kurių Į 
= kaina yra verta tris sykius daugiaus, dabar PEOP- 5 
| LES KRAUTUVĖSE galite pirkti po

| J35.M, $49.00568.00 ir aukščiau j
A N T LENG VŲ IŠMOKĖJTM Ų

n

■ i
u = 
Bfl =

■ 2 ■ 2
s

Skyrius:
3238 S. Halsted St. H

Tel. Victory 4088

■I _

A t ra izA-ijį Na u jos 
lD-'ii Melų Mados 

Vido r Jfadio

Atvaizdas Naujos 
1931 Metų Mados 
R. C. A. Radio

Pamatykite naujas 1931 motų mados radios PEOPLES 
KRAUTUVĖSE sekančių išdirbvsčių: BRUNSVVICK, 
KIMBALL, PHILCO, MAJESTIC, R. C. A. RADIO
LAS, ATVVATER KENT, VICTOR, ZENITU, ir kitus, 
kurie dabar parsiduoda už labai žemą kaina PEOPLES 
KRAUTUVĖSE.
Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio Ir Šeštadienio vakarais. 

Nedėldleninis pag-nl gutartj, praneškite Telefonu 
Hernlock S4OO, arba Lafayctte 3171.

Senus instrumentus Imame j mainus ant naujų, duodame didelę 
nuolaidų.

Didžiausi Lietuviai Radio KmnUnvininkai Chicagoje 
ir Visoj Amerikoj.
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| 4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 Si.
Kampas Rlchmond gatvės Kampas Maplewood gatvės
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Šeštadienis, Spalio 4 d., 1930

G R A B O R ' I A I: ĮSIGYK ATMINČIAI VYTAUTO JUBILIEJINĮ MEDALĮ ” DAKTARAI:
Telefonas Yards 1138

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Cliicago, Illinois

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WE6T 18 STREET

Tel. Roosevelt 7531

C H I C A G
WEST SIDE ŽINIOS.

S. D, LAGHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 
2314 West 23rd Place 

Chicago. Illinois 
SKYRIUS

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS UET. GRABORIUS 

CHBCAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 1S- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6176 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street. Tel. 

ji Vlctory 6088.
4 ——-—

1
Phone 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

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 6 3 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. Prospect 102 8
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. 1 

Nedėlioj pagal susitarimų

Ofiso Tel. Vlctory 3687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 1*74

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po'"* 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. , . 
šventadieniais pagal sutarimą. *™

Telefonas Grovehlll 3263

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

6 ir 7 Iki 9 vai. vakare. 
Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto. 

Nedėliomls pagal sutartu.

draugams bei pažįstamiems, 
kurie mūsų liūdnoj valandoj, 
sunkioj ligoj mūsų mylimos 
motinėlės rodo tiek užuojau
tos ir gražių jausmų... Bet no-

X Šiandien Aušros Vartų 
bažnyčioje 3 vai. po pietų pas 

pamokymas besiruo
šiantiems prie Sutvirtinimo * rime, štai, ir vėliau suteiku-

J. Lulevičiua
GRABORIUS IR , . 
BALSAMUOTOJAS kutiniS
Patarnauju laido
tuvėse visose mle- 
sto ir miestelių Sakramento, 
dalyse. Moderni*- i 7.3a vfli
ka koplyčia veltui. vaKare • •'3U val-

lioa s. Halsted
8 L Chicago. III.

Tel. Vlctory illt

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.

kuris bus rytoj, siems mums ir ligonei sura
minimų padėkoti taip niainy- 

X Ryt J. E. Vyskupas tės vardu, kaip ir mūsų. 
Sheil Aušros Vartų parapijos Malonu mums, kad mylimą 

_ klebonijon atvyks vakare apie mamytė savo tyliu nuoširdu- 
7 vai. ir tuojau 7:30 vai. baž- ' mu, savo sielos kilnumu užsi-

Kampas 66th ir Paulina Sto. 
Tel. Boulevard 5203 - 8618

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

BUTKUS

710

UNDERT AKINO CO.
P. B. Hadley Lic.

Koplyčia Dykai
WEST 18th STREFT

Canal 8161

A. PETKOS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virgiuia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O t 1 a a ■

4603 S. Marsbfield Avenue
Tel. Boulevard 9277■ .art-,. i ,dea nrf.r. -umu

Oflso Tel. Virgirila 0136
Rezidencijos: Vun Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų ' 
i Iki 4 ir S iki 8 v. v.

Nedėliomls nuo 10 iki 13 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.

Val.j nuo 8:30 iki 9:30 vak.

Telefonas Boulevard 1939

nvčioje teiks šv. Sutvirtinimo tarnavo tiek brangių širdžių 
Sakramentų ir duos visiems į atjautimų...
švenčiausiu Sakramentu pa- Į Ligonė nors nusilpnėjusiose_________________
laiminimų. j rankose rožančiaus karolėlių Rez. Tei. Midway 5512

X Ryt Aušros Vartų baž- J neperstoja varsčiusi ir sako a- 
nyčia mini dvidešimts penk- i čiu už jai suteiktų palengvi- 
tasias savo pamatų įkasimo ! ninių visoms ir visiems, 
sukaktuves iškilminga su Gerb. kunigams: I. Albavi-

Dr. S, A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

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

Tel. Canal 0764 Republlc 8166

Švenčiausio Sakramento įsta
tymu suma. ,

X Ryt Aušros Vartuose bus 
šie susirinkimai: a) Kolegijos 
Rėmėjų ir b) Akademijos Rė
mėjų tuojau po sumos; c) šv. 
Kazimiero vyrų ir moterų

č.iui, A. Martinkui B. Urbai ir 
Fr. J. McNamee, už gražius 
suraminimo žodelius, gerb. dr. 
A. G. Rakauskui, kurs ligonę 
taip atsidavusiai, taip nuo
širdžiai globoja ir teikia, kiek 
galima, palengvinimo. Ačiū

DR. R. G. CDPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 2 4-tas Street 

Telef. Wllmette 195 arba 
Canal 1713

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllais 
Ir Ketvergais vakare

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

Tel. Kenvvood 5107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
. .. , . . . v »• t • vr i Nuo 6 lai 8 valandai vakaredraugijos — 1 vai. po piet ir iUZ gražias gėlės pp. J. ir AL apart šventadienio ir ketvirtadienio

a) Labdarių septintosios kuo
pos — 4 vai. po pietų.

SKAUSMO IR LIUDĖSIO 
VALANDOJ PAŽINSI 

SAVO PRIETE- 
LIUS...

Nors jau keletu kartų buvo 
pareikštas nuo musų širdingo 
dėkingumo jausmas per “Dr
augo” skiltis, prieteliams,

„j.UuV

Ambulance Patarnavimas
■t ■

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 mart- 
dagų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

4605-07 South Hertnitage Avenue
Tel. Yard« 1741 ir 1742

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafavette 0727
x 1 SKYRIUS . ’

1410 So. 49th O., Cicero
Tel. Cicero 3794 

’ SKYRIUS
3201 Aubum Avenue Tel. Boulevard 3201

Mikšiams, p. B. Naugžemienei, ' 
p-lei Ver. Galnaitei ir p. N. N. 4901 — 14 st. *2924 washington 
Ačiū už dovanas p-lei M. Gu- 10'12, 2'4, 7"9
rinskaitei, p. B. Zacharevičie- 
nei, už simpatijų pp. B. ir L.
Šapučiams, p. J. Volterienei, 
p. J. Šaltenas, p. V. Overlin- 
gienei, p. O.’ Kirienei ir gero- Į tČi' cicero s 

sioms sųjungietėms pp. Bitau-' 
tienei, Aleliunienei, kurios ■ 
kaip dukterys padeda mums j 
mamytę slauginti. j

Gerb. Se^fų Kazimietiečitį į

12-2, 4-6, Blvd 
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2460-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi.

Ofiso Tei Vlctory 6893 
Rezidencijos Tel. Drevei 9191

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

Ofisas 8102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-1 vak. 
Nedėliomls ir šventadieniais 10-12

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo siaigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomls ir seredomls tik 

iškaino susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5791

NedOliomk
Susitariu

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRiKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (bu Dr. Laurai
čiu — viršui Belskio-Rakščio aptie- 
aos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po plet. Tel, 
Prospect 1939.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
<601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7 829 
Re*. *641 8. Albany Avė. Tel. Pros- 
psct 1980. Nedėtomis tik pagal su
arti.

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

Office: 4459 S. California An
Nedėlioję pagal sutarti.

Ofiso ir Res. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTFD STREET 

Oftsd^raianaofl l iki s po 
Pietų ir * iki 8 vai. vakare 

A iršininkei Motinai Marijai,; Res. 1201 s. wallace street

gerb. Seselėms Juozapai, Va- į 

leutinai ir Antaninai ačiū už ' 
lankymų ligonės ir maldas. Į 

Prašom prietelių nenustoti-' 
melstis už mūsų mylimos ma
mytės sveikatų, kad Dievas 
leistų jai dar pagyventi su- 
mumis ir duotų mums progos ; 
nors dalinai jai už jos geru
mų mums atsilyginti.

Izid. ir Antanina Nausėdai.

X Kun. M. Urbonavičius 
Federacijos susirinkimui da
vė gražių paskaitų iš savo ke
lionės po Lietuvų.

ONA PAULIKIENĖ
(Po tėvais KibelaltėJ ‘

mirė spalio 2, 1930 m. 5 vai. 
ryt 54 metų amžiaus. Kilo Iš 
Tauragės Apskričio, Kvėdarnos 
Pa.rap. Guvainių Kaimo. Ame
rikoje išgyveno 30 metų. Buvo 
narė šv. Onos dr-jos. Paliko 
dideliame nubudime _ vyrą An
taną, 2 sunu Stanislovą Ir Juo
zapą, marčią Petronėlę, anū
kę Dolores,- dukterį Marijoną 
Ūselis, brol| Petrą Ir hrolienę, 
seserĮ Marijoną Vainauskienę, 
švogerj Petrą, pusseserę Pau
liną Racevlčlenę ir gimines. O 
Lietuvoj broli Antaną ir brolie
nę. i

Kūnas pašarvotas 6809 South
Roekwell St. Laidotuvės {vyks 
panedėly, spalio 6. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas j Nekalto 
Pr. Panelės ftv. Brighton Park 
bažnyčią, kurtoj Įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldai bus nulydėta | 
Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir paž|staynus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: '•
Vynu, Hunai, MArtl, Anūkė, 

TMiktė. Brolis. Brolienė/ 
RMlin, ftvogerU ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
g. p. Mažeika, Yards 1188.

i’al. Hemlock 8706 
Rez. Tel.

DR. B. ARON
Prospect 9*19

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

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

AKIŲ GYDYTOJAI: Tel. Wėntwortli 3000

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DR. S. BIEZIS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

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

Rezidencija: 6640 80. Slapletrood
Avenue Tel. Republlc 7868 -♦
Valandos 1 — 8&7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto -Cit

I Tel. Canal 0257
i • '•m “ h

Res. Prospect 6659
. (C,-.'!’ .}} k'Mfcj

DR. P. Z. ŽALAM
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

ReZ. Tel. Steivart 8191 Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. !
Valandos 11 ryto iki' 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare ..į

DR. CHARLES SEGAL
perkėlė savo ofisą po numerio '•

4729 SO. ASHLAND ATI ' 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligą
ryto nao 19—12 nuo 1—4 M \

DR. H. BARTDN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastlmgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt}. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataructus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

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

Bpeclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomis nuo 10 ryto Iki 

! 12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DENTIST AI
, VaL

Tel. Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS

1545 WEST 47 STREET
Sale Depositors State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

pietų: 7—8:89 vakarė 
Nedėliomls 1« iki II

Telef. Midway 2880

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

Tel. Canal 6222

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kam pas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Tel. Boulevardl 1401

DR. V. A. ŠIMKUS į.
Gydytojas, Chirurgas ir AkuSeris

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

7—9 vakare

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7991

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS •

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 9 ryto iki 8 vakar*

AR ŽINOTE, KAD
Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai 

i atvažiuoja ir visiems čamplonams 
Į per nosis duoda. >

Taip ir T. A. D. tonikas visiems 
seniems tonikoms duoda ir apgali.

T. A. D. dar tik kelių metų senu- 
I 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
ba išdlrbystėa.

T. A. D. TROtoCCTS
>8188 80. UaUtpd SU Chicago, UI.

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomls pagal sutarti
4847 W. 14 ST. Cicero, Iii.

Tel. Cicero 2962\

DR. S. ASHER
DENTISTAS 

4901 W. 14St. Cicero. Iii.
Viršuj National Tea Store 

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

DR. HERZMAN į
Iš RUSIJOS i

Gerai lietuviams žinomas per it ' - 
metus kaipo patyręs gydytoja*. chl<> ' 
rurgaa ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Ih 
gas vyrų, moterų Ir vaikų pagal nau--- 
Jauslus metodus X-Ray ir kitokiu! ' 
elektros prietaisus. r

Ofisas ir Laboratorija |
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET '■
iVALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų lž , 

nuo 6 Iki 7:S0 vai. vakar*. •** t
Tel. ofiso Canal 2110 Rez. So. 8»ot|-? 
2288, arba Randolph <809. f '

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 7 

i Tel. Yards 0994
■

Rezidencijos Tel. Plaza 8206 -.r 

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną "5,
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną



8 DRAUGAS šeštadienis, Spalio 4 d., 1930

VYTAUTO DIENA CHIGAGOJ SPALIO 26 D,

C H I C A G O I E

svet. Narės malonėkit skait
lingai susirinkti. Yra daug 
svarbių reikalų svarstymui.

Valdyba.

tvių laive “Andromeda”, kuli joję, kad lietuviai jų nekan-

Marųuette Paark. — Spalių 
5 d., 1 vai. po pietų įvyks su
sirinkimas draugijos Šv. Ka- 

Draugija Šv. Jono Evange- ,zimiero Karalaičio. Visi nariai 
listo vyrų ir moterų laikė mė- j kviečiami atsilankyti, nes tu- 
nesinį susirinkimų, rugsėjo 28 rime daug svarbių reikalų 
d., mokyklos kambary. Susi- |svarstymui. Bus raportai ko- 

- rinkimų atidarė pirm. J. Blan misijų, būtent iš Vytauto su

IŠ DIEVO APVEIZDOS 

PARAPIJOS.

Marąuette Park. — Šv. Te
resės draugijos susirinkimas į- 
vyks pirmadieny, spalio 6 d. 
Gim. Pan. Šv. salėje aštuntų 
valandų vakare.

Pageidaujama, kad narės

,ris šiomis dienomis atvyko į
Klaipėdos uostų, surasti trys 
pasislėpę lenkų piliečiai. T)u 
iš jų yra buvę lenkų kariuo
menės savanoriai. Per tardy
mų paaiškėjo, kad jie visi pa
bėgę i šLenkijos. Jie stoję ta
rnauti į šį latvių laivų, kuris 
turėjęs vykti ne į Lietuvę, bet

skaitlingai susirinktų, nes ,į Praneūzijų. Kada jie paty- 
bus rinkimas naujos valdy-' rę, kad atsidūrė Lietuvoj, pa

gintų. Iš lenkų gpaudoš jie vi
sada daug skaitydavę apie tai, 
esę, lenkus Lietuvoj žiauriai 
kankinę. Dabar jie reiškia no
ro Lietuvoj pasilikti. E.

RADO NEGYVĄ SEKRE
TORIŲ

čius, 36 metų vyras. Greičiau- I 
šiai bus miręs širdies liga.

“R.” i

MORGICIAI-PASKOLOS

kus malda, o nutarimus iš pra 
eito susirinkimo perskaitė
.rast. J. G rišius.• •

J. Dimšai ligos pašalpa iš
mokėjome ir dabar, ačiū Die
dui, dr-ja ligonių neturi.

A. a. Urbonavičiaus pomir- Į 
tinę nutarta pasiųsti į Lietu
vę jo moterei, Triškių par., 
nes dr-ja turi paliudijimų nuo 
tos parapijos klebono. Vien
balsiai nutarta pinigus pasių
sti per “Draugų”. Įgaliota J. 
Grisus ir A. Grisius.

Iš Labd. Sų-gos Apskričio 
pranešimų davė J. Dimša.

Iš Vytauto 500 m. sukaktu
vių paminėjimo M. Bankevi- 
Čia ir O. Zdanevičiutė. Nutar-*■ J-
ta į paminėjimų narius kviesti 
atvirutėmis. Kadangi tų dienų 
išpuola dr-jos susirinkimas, 
laikyti vienų savaitę aukš
čiau, būtent spalių 19 d.

Skaitytas laiškas nuo san- 
dariečių.. Kviečia draugijų 
prisidėti prie jų Vytauto 500- 
m. sukaktuvių paminėjimo 
Laiškas atmestas, nes Vytauto 
sukaktuvių minėjimas bus 26 
d. spalių. O jei sandariečiai 
nenori eiti su didžiuma, tegul 
vieni sau mini.

Vytauto komiteto susirinki
mus lankyti draugija pririnko 
da atstovais: J. Lorencų ir J. 
Plančiunų.

J. Blankus, pirm.

kaktuvių paminėjimo, dr-jos 
baliaus, pikniko ir kitokie. 
Taip-gi nepamirškite atsivesti 
ir naujų narių.

J. K. Butkus, rašt.

Bridgeport. — Simono Dau
kanto draugija laikys mėnesi
nį susirinkimų sekmadieny, 
spalių 5 d., 12 vai. dienų, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijos 
svet.

Nariai būtinai turi daly vau-

PRANEŠIMAI.
Town of Lake. — Moterų 

Sąjungos 21 kuopos susirinki
mas, atkeltas iš sekmadienio 
į šeštadienį, iš priežasties 
gerb. klebono sutiktuvių va
karienės.

Susirinkimas įvyks tuojau 
po rožančiaus pamaldų 4 d. 
spalių, Šv. Kryžiaus mokyklos 
kambary. Visas sųjungietes 
širdingai prašom , susirinkti.

Valdyba.

bos ir daug kitų dalykų reiks 
apsvarstyti.

Su šiuo mėnesiu pradėsim 
naujų narių vajų. Yra skiria
ma dovana tai narei, kuri dau
giausiai prirašys naujų narių.

Ta pati.

sislėpė anglių sandėly, nes bi-

Rastas negyvas savo bute 
Tryškių valsčiaus savivaldy- 
bės sekretorius Ant. Šimkevi-

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
TEL. BOL'L. 0611 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug Išlaidų

Wm. J. Kareiva
Savinlnkaą- 

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, Šau
kit

GREEN VALIJS Y
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4144 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

{VAIRUS PARDAVIMAI

ŽINiy-ŽINELĖS
X Girdėjome, kad Chicagos 

Lietuvių Vytauto Didžiojo 500 
m. mirties sukaktuvių komite
to svarbus susirinkimas bus

ti, nes randasi naujų reikalų ' trečiadienio vakare, spalio 8 
svarstymui. Taip pat pasilikę d.
su savo mokesčiais draugijai -------------------
nariai turi užsimokėti.

P. K., nut. rašt.

Town of Lake. — Dr-ja Šv. 
Agotos mot. ir merg. laikys 
susirinkimų spalių 5 d., 2 vai. 
po pietų, Šv. Kryžiaus par.

3 LENKAI BUVO PASI
SLĖPĘ LAIVE

Tikrinant anglių sandėli la-

Itf 4

R1

Elgin, Amerikoj darytas laik
rodis... geriausias Ir 'tikriausias 
iš visų. Mes turime dideli pa
sirinkimą. Elginų dėl vyrų Ir 
moterų, už kainas, kurios yra 
prieinamos kiekvienam kišenių! 
Parduodam ant išmokėjimo ar

ba cash — kaina ta pati.

Taisymas laikrodžių musų 
speciaHškumas.

Pritaikome akinius kiekvienam 
Didelis pasirinkimas deimantų 

ir auksinių daiktų

J. A. Kass Jewelry
Savininkas

J. A. KAZAKAUSKAS

2045 WEST 35 STREET

Prie pat Archer Avė. 
CHTCAGO

■pamirškite
Šiandie Radio
PROGRAMO

IS STOTIES WCFL 970 Kyloc.
Nuo 6 vai. iki 7 vai. vak.

Dalyvauja artistai: p. ANTANAS VANAGAITIS, 
kompozitorius, JUOZAS OLŠAUSKAS su kanklėmis 
ir BUDRI KO RADIO ORKESTRĄ. Taipgi p. JAKA- 
VIČIUS, baritonas ir p-ni BERTASH, soprano.

Jos. F. Sudrik, Ine.
' 3417-21 So. Halsted Street

TEL. BOULEVARD 4705

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlalkau visokių 

tukslnlų Ir sida- 
orinlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio,' planų rolių, 
rekordų Ir L t 
raiša u laikrodžius 
Ir muslkos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8880

I i R E N D A V IM U I

Rendon 8951 Laflin, 5 kamb. pe
čiu SU., šiltas vanduo. Renda 935. 
Stewart 2561.

REIKIA DARBININKŲ

Reik 5 vyrų, nuolatinis darbas, 
gali uždirbti $45 sav. Rašyk Box 
100, Draugas. 2334 So. Oakley.

REIKIA draiverio su locnu 
troku dėl išvažinėjimo kepi
mo. Kreiptis

1500 So. 51 Avenue 
Cicero, III.

Reik lietuviškai kalbančio 
pardavėjo. Visų laikų ar dali. 
Ateik pasitart. Pardavinėsi 
draugams.
D&lenberg Howe & Seed Co.

11028 S. Michigan Avė.
Tel. Commodore 0144

Perkam Mortgečius Ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam, lšmainom ir inšiuri- 

nam visokį turtą. •
Padarom davernastes ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notariallškus raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

Parsiduoda geras pečius kietomis 
anglimis kūrinamas. Taipgi rubber 
plant, kurs užaugo didelis ir gra
žus ir jam vietos neturime. Parduo
sim pigiai.

4054 So. Artesian.

Grocernė, Delic.. gyv. kamb. kamp. 
Storas. $1,000 cash. 1034 W. 69 St.

7 kamb. forničial ir piano $350. 
1304 Glenlake. Rogers Pajk 7970.

$-
PARDUOSIM su dideliu nuosto

liu visus puikius rakandus, WiltOn 
kaurus ir viską musų 4 kamb. apart-
mente. Vartota tik 2 mėn. Kreipkis

r
tuoj. Tikras bargenas.

3040 W. 82 St. 1-mas noras

SKOLINAM PINIGUS

Paskolas suteikiam į 24 vai. 
neimam komiso nuo 

$50 iki $300.
J. NAMON & CO.

Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Western Avė.

Telefonas Grovehill 1038

Našlė priversta parduot 5 kamb. 
bung. arti transp. pigiai, labai geros 
išlygos. Sav., 249 S. Vilią avė.. Vilią 
Park, III.

Reik partnerio su $300 ar $500. 
Geras biznis, nuolatinis darbas, iki 
$60 sav. Kreiptis 184 W. Washlng- 
ton St. Room 602.

Bilijardu parlorius, North Sidėj. 
12 stalų, išdirbtas biznis, išvažiuojam 
Pigiai. Festin & Harmon, 610 E. 
7 6 St.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRĖSS

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

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

7126 So. Rockwell Street

Telef. Republic 5099
Mes perveŽAme daiktas V t

kitus miestus.
• 1 111 —

SVARBU FILATELISTAMS
LABAI PIGIAI!

Visa merija Vytauto Didžio jo paš
to ženklų (stamps) išviso 14 štukų 
6 dolerai.

60 Lietuviškų {vairių gražių dau
giausia vartotų pašto ženkuų 1 dol.

Pinigus siųsti iškalno pašto per
laida. Į laiškus pinigų nedėti. Su 
užsakymais kreiptis J:

JONAS SARNACKIS 
Kaunas Daukanto 10 
Lithuania — Europe.

Iš LIETUVOS KONSULA
TO CHICAGOJE.

Išsirenduoja 5 kamb. flatas 
su pečium šildomas. Norint 
galima su garadžium. Renda 
nebrangi.

7242 So. Fairfield Avė.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAIs

M. ZIZAS
Ant rendos 4 kambarių fla- j Namų Statymo Kontraktorlus

tai su Steam heat, elektros ice 8ulau įvairiausius namus prieinama 
. ... : v......................į kaina.

boxiai, gesimai pečiai ir kiti „217 g c^LIFORNIA AVĖ. 
patogumai. Renda pigi. Krei
pkitės 4:30 vai. yak.

2322 W. 24th St.

Telefonas Hemlock 5628

REAL ESTĄTE

IŠRENDAYIMUI
KAMBARYS RENJPON prie mažos 

šeimynos, Karštu vandeniu šildomas. 
Arti strytkarių. Su valgiu ar be 
valgio.

6919 fk>. Uą&pbell
l-raas floras'*

Rendai šviesūs nauji deko
ruoti 5 kamb. a#t 2 lubų vė
liausios mados įtaisymai. Ren
da $33 mėn. Pečiu Įšildomi.

3131 So. Emerald Avė.

AUTOMOBILIAI

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY- 
MOUTH Chrysler išdirbystės

------------- J automobilių už labai prieina-
PAIESKOJIMAS. 'mų kainų.

Aukščiau išvardyti asmenys'Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
prašomi atsiliepti. Ir kiekvic-! Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
nas, kas kų nors apie juos 
žinotų, prašomi suteikti žinių. 
Bent kokia žinia bus bran
giai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas, 

Room 1904 
201 N. Wells Street, 
Chicago, Dlinoit,.

GAGE PARK MOTOR 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas 
6625-27 S. WESTERN AVĖ. 

Telefonas Prospect 5669

NEPAPRASTI PIANO 
BARGENAI

Sekančių Savaitę

Keletas planų gerai žinomų lšdlr- 
bysčlų, nesenai paimti j mainus ant 
Conover Grande pigiai paraiduoa už 
$76 ir aukščiau. Tuos instrumentus 
peržiurėjo musų šapos foremanas ir j 
rado, kad jie verti po $150.

Kiti Bargenai

Groeger Uprlght ............ $25
Klmball Uprlght ........... 85
Vose Uprlght .................... 45
Conover Uprlght ............. 65

Ir daug kitokių.
Lengvioa išlygos 

Įmokėti $8.00 ir $5.00 mėnesi

CABLE PIANO CO.
301 So. Wabash Avenue

Phons Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 

Kontraktorina 
4556 So. Rockwell Street

Telef. Republic 6898
D. GRICIUS

GENERALIS KONTRAKTO RIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

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

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių par 
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 Ąroher Avenue

Tel. JLafayette 7674

KAMP. 5 kamb. plytų bung. 2 ka
rų gar., šalinis įvaž. pigiai. Sav. 5758 
So. Troy.

Greit perkant gausi geromis iš
lygomis už $20,000 roominghouse Iš 
22 kamb. dalinai su forn., štymo šiL, 
gera vieta, 20 min. į loop, strytk. ir 
L. Kreiptis 1136 Wrightwood avė. iki 
6 v. v. arba tel. Avenue 4307 po 5 
v. v. dėl susitarimo.

Pigiai puiki velk nauja kampinė 
Octagon rezidencija, 6 kamb. bung. 
arti viešų ir kat. mokyklų, du bloku 
Milwaukee avė. Reik matyt, kad į- 
vertint. Kaina $9,750. Kreiptis po 
6 vai. vak. 5700 No. Moody avė.

6 kamb. mod. plytų bung. 2 
maud., aptverta porčius, pigiai. 4555 
N. Le Claire, Kildare 8872.

5 kamb. burig., mleg. porčius, fum. 
žild., 2 karų gah, priversta* parduot. 
Sav. dirb. už ’ miesto. Pigiai 1617 
N. Lockwood šve.

Tel. Lafayette 8662 Ofisas ^lr Rez. 
ir 2384 4401 S. Mozart St.

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

Notary Public 
Skyrius 4429 So. FairfieltĮ

Phone Republic 4948

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorina

Mes meliavojlme, dekoruojamo ir 
lšpoperiuojatne visokius namus. 
Musų kainos labai preinamos ir dar
bas garantuotas.9* » ••

6127 S. Maplewood Avė.

-HARVEY 
į Įmokėdamas $500 už musų 5

kamb. plytų bung. daug pelnysi. Tuoj 
ateik ar kreipkis 1 Mrs. Lee, Har
vey 1757 ar 15715 So. Paulina avė. 
Harvey, IU.

6 kamb. bung., furn. šil., gar. Kai
na $7,000. Už geriausią cash pa
siūlymą. 5743 Marmora avė. Tel. 
Kildare 3538

IPARDAVIMUI
8 apt. 2-5 ir 6-4, pečiais apšild., 

kamb. 55x125, mažai (mokėt, pri
imsim mainus. Sav. A. Holland, 
3056 Addison, Juniper 8145.

JOHN PAKEL & CO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Rez. Grovehill 1680

JONAS PUDZIUVELIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau naujus namus ir pertaisau

senus. Senus namus priimu j mai
nus.

2650 West 69 Street
Telef. Hemlock 4576HUPMOBILE

Geriausi Iv Stipriausi Automobiliai.
Jei Tamlsta nori pirkti Automo- 

bllj, pirmiausiai prašome ateiti pas 
mus ir pamatyti HUPMOBILE 1931 
medelių, kurie tikrai Tamlstas nus
tebins savo gražumu, greitumu. Ir Elektros kontraktoriai. suvedam švle-

Tel. Lafayette 5197

W, & L. ELECTRIC CO.
Not Ine.

visa konstrukcija, 
f.o.b. Ir aukščiau.

Kaina $1,195

BALZĖKAS MOTORS 

6012-14 So. Kedzie Avė.
Telef. Republic 9004

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAMAM PAIGE

sos ir jėgą. Elektros reikmenos ir 
flkščierial.

L. DOMBROWSKI A 8ON 
3016 West 47 Street

A. M. BUTOHAS

10% nupiginta ant flat ma
liavų ir ready mixed.

■•lala $$4B.oo F. O. B. Į 
Jei manai pirkti karą. pirmiausiai | 

ateik pas mue Ir persitikrink, kad i 
pas mus rasite geriausios rųšiea au- j
tomoblllua už žemą kalną.

Taipgi turime Įvairių (vairiausių •
vartotų karų už labai mažą kalną. I

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

h Vainoras, J. Taskya
____ Lafayette 66M
3962 Archer Avenue

Šio krano kaina $3.50
4414 So. Rockwell St

Tel. Lafayette 4689

rouR leaf clover 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksal 
Garadžial, porčial

2 metų lakto Ištaokėjlnral 
Taipgi budavojam visokius naujus

namus.

DOWNERS GROVE 
5 kamb. bung., furn. šil., naujai

ištaisytas, stiklinis porčius, 8 bedrui- 
miai, virtuvė, parlorius, dideli 
kamb., pilnas belzm., gar., 98x287, 
vaisių medžiai, puiki transp. Sav. 
818 Franklin st. arba šauk L. J. 
Karnuth, 1636 N. Wood St. Bruns. 
$$77.

436 W. 45 St.
Arba

2100 W. 23 St.

Yards 2124

Ganai 5065

Telefonas Canal 7282

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorlus 

Maliavų Ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas stakas.

2826 So. LEAVITT ST. CHICAGO

M. YUSZKA 

Plumbing A Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams patar

nausiu kuogeriausla.
4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227

Sapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 168$

Plumbing A Heating Lietuvis 
KONTRAKTORIUS 

Mano darbas pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
PI.IMnERIS

Turiu patyrimą per daugeli metų.
Darbą atliekų greitai Ir pigiai. 

8818 80. OAKLEY AVĖ. 
Telef. Canal $610

2 BTjATAI, 6-7 KAMB. PLYTINIS 
I pietus 63 Sf. arti Halsted. Kaina

$7,000. Cash $2,500. Festin & Har
mon, 610 E. 75 St.

CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

FARMOS
Sinios apie geras ir pagerintas 

farmas Iii., Ind., Wis., Iowa, Mich. 
ir ChlcagoJ biznio ir rezidencijų lo
tų pardavimą. R. Vander Meulen, 
10 E. 103 St. Tel. Pullman 1730 
ar 9431.

Farma ant pardavimo už $12,000, 
uždirbsi pusę milijono dolerių Į trum
pą laiką, net randasi rudis ir alyva 
po žemė. 360 skėrių, 116 akerių iš
dirbtos žemės budinkai geri. Sena 
vieta gyvenimui arba bizniui.
_ A Gyduolės nuo džiovos ir

vėžio. Katrems yra pri pa
tinta nuo daktarų plau
stų ilga, tai atsilankykite 
pas mane arba krelpkltes 
per laišką. Kaina per paš 
ta $2.25 iš namu $2 00.

JOE ZIMAN6IUS

5350 So. Maplewood Avė. 
Chicago. UI.


