
——

"DRAUGI B”
V ienatinis tautinės ir 

tikybinės minties lie

tuvių dienraštis Ame

rikoje.

——

C
" D R A U G A 8”j

The most influei 
Lithuanian Daili 
America.

No. 237 •v a c n p v
‘Draugas,” 2331 So. Oaldey Avcn'ie

LITHUANIAN DAILY FRIEND
CHICAGO, ILLINOIS TREČIADIENIS, SPALIO ( OCTOBER) 8 D., 1930 M.

ENTERED AS SECOND-CLASS MATER MARCH JI. 1»1«. AT CHICAOO. ILLINOIS UUDER THE ACT OF MARCH t. 1J7J
3č A C 0 P Y

Telefonas: Roosevelt 7791 METAI-VOL.

Lenkai Balsuos, Ar Nori Pilsudskio Valdžia
BRAZILIJOJ KARO PADĖTIS; MOBILI

ZUOJAMA KARIUOMENE
VATIKANAS UŽGINA ŽINIAS SĄRYSY 

SU BULGARIJOS KARALIUM

Orlaivio R-101 Aukos Išlydėtos 

I Angliją _

PILSUDSKĮ ATSIKLAUS 
GYVENTOJŲ APIE SAVE

47 LAVONAI PAIMTA I 
ANGLIJĄ

VARŠAVA, spalių 8. —i BEAUVAIS,' spal. 7. — 0- 
Lenkijos seiman rinkimai įvy- rlaivio R—101 47 aukos (46

PLAUKIOJĄ?- JŪROS ŠVITURYS SPALI012 D. - LIETUVOS RADIO 
DIENA

Kalbės Lietuvos Atstovas
\~

WASHINGTON, D. C. (Te- kaip buvo skelbta anksčiau.
legramas “Draugui”), spalio 
7. — Lietuvos Radio Dienos
programas bus girdimas per Į vo paskelbta, kad Lietu 
visas Columbia Broadcasting Radio dienoj iš Wašingto 
System radio stotis sekanti įkalbės p. B. Balutis, T. 
sekmadienį spalio 12 d. nuo Pasiuntinys, o iš New 
pusiau antros ligi dviejų po dainuos operos artistai
piet sulig Eastern Standard • Rutkauskaitė ir p. Babra 
time, o ne nuo pusiau trečios, čius.

Lietuvos Pasiuntiny 
Nuo Red. Jau anksčiau b u-l

p-«

ks šio spalių 16 dieną. Kiek 
viena partija balsuotojams J 
duds savo kandidatų sąrašą.

Valdžios partijos kandidatų j lydėjime dalyvavo Jrancijos 
sąrašo priešaky bus padėta

New Yorko uostas susilaukė šio laivo — plaukiojamojo jūros šviturio. Jis stovės 
nas paskiau mirė) "šiandie k,-ilies Fire sala ir gelbžs saugoti atvežamas laivais į New Yorko uostą prekes 

riškai išlydėtos į Angliją. Iš-

žuvo orlaivio liepsnose, gi vie-

maršalo Pilsudskio vardas. 
Kas balsuos už šios partijos 
kandidatus, tas balsuos ir už 
Pilsudskį.

Tokiu būdu Pilsudskį pati
rs, ar gyventojai reikalauja, 
kad jis pasiliktų valdžios prie
šaky.

ininisteris pirmininkas Tardi- 
eu ir daugybė kitų aukštųjų; 
valdininkų.

JOKIO LEIDIMO — ATSA
KO VATIKANAS CHICAGOJE

IEŠKO ORLAIVIO D1ENO- 
.RAŠTES; PAŽINTA

6 LAVONAI

ROMA, spal. 8. — Kada 
j čia oficialiai paskelbta Bulga
rijos karaliaus Boriso susižie- 

Į davimas su Italijos karalaite, 
jtųojaus pranešta, kad Švėi<v«- 
1 sis Tėvas suteikęs leidimą ka
talikei karalaitei susituokti su

CHICAGO ARKIVYSKUPI
JOS A

-i L*
JUBI-

, Druggan tikrai sergąs
N Piktadarių gaujų vadas Te- 
Įrry Druggan, kaip pranešta 
Itfederaliam teismui tikrai se-

PREZIDENTAS HOOVER 
A. D.. FEDERACIJOJ 

SUVAŽIAVIME

BOSTON, Mass., spal. 7. — 
Prezidentas Hoover vakar ka
lbėjo Amerikos Darbo Fede-

rga. Tad teisėjas AVilkerson racijos suvažiavime, 
atidėjo jam bylą dėl jo išsisu
kinėjimų mokėti valdžiai "mo
kesčius už pajamas.pagalbi

ninkas Sheil paskelbė, kad ar-' Druggan yr'a ligoninėje ir

LIETUVOJE)
UŽDRAUDĖ LAIKRAŠČII 

PLATINTI

Piliečių apsaugos depi 
mento direktorius įsakė

Kąįbėjo apie šiandieninius i kieti joj leidžiamus port 

inliunaina laikriH darbinin- finio turinio *THuš1

BEAUVAIS, Friincija, spa- , •• ,n , stačiatikiu Bulgarijos karalių 7. — Britų ir francuzų ek- jįum
spėrių komisija atkasinėja pe-j

T I lenus ir nuodėgulius apačioje i Iš Vatikano tas griežtai už- 
BTA VISOJ BRAZILIJOJ Į susiraičiusių plieno dalių sn-|&inama- Šventasis Tėvas tuo 

degusio orlaivio R—101. No-; reikalu nedavė jokio leidimo 
rimą rasti orlaivio oficialę,— specialės dispensos. Tai 
dienęraštę, į kurią surašomi vien pačių laikraštininkų pra- 
visi igulai įsakymai, siunčia- < simanymas.

kad jie yra užėmę astuonias mi is Talrininko kambarįo. Jei' -------------------

KARO PADĖTIS PASKEL-

BUENOS AIRES, Argenti
na, spal. 8. — Brazilijos re
voliucionierių vadai skelbia,

respublikos valstybes. Brazili
ja turi 20 atskirų valstybių.

Taipat praneša, kad 80/900 
revoliucionierių briaujas uži
mti Sao Paulo miestą, kurs 
yra Sao Paulo valstybėje. Re
voliucionieriams vadovauja 
Rio Grande do Sul valstybės 
prezidentas (gubernatorius) 
Getulio Vargas.

ŠVENTASIS TĖVAS ATI
DARĖ MISIJŲ PARODĄ

dienoraštė nesudegusi ir būtų 
rasta, tada būtų patirta nelai
mės priežastis.

Šiaipgi negalima sužinoti. Iš t ROMA, spal. 7. — Vatika- 
likę 7 gyvi žmonės negali iš-ino Miesto ribose Šventasis 
aiškinti. Nelaimė įvykusi štai-1 Tėvas Pijus XI atidarė šven- 
ga. Net nežinoma, ar orlaivis toms misijoms užsieniuose ski 
užsiliepsnojęs pirm atsidauži- iriamųjų įvairių daiktų paro-
mo į žemę, ar anksčiau. ,idą. Tuos daiktus yra sudova-

, 15 46 žuvusių tik 6 susvilę!1“* gunintojai (manu-
Savo ražu Brazilijos vald- lavonai galutinai pažinti. Pa-!^a^ur°8^ ir Pir iab

žia visoj šaly paskelbė karo gintas oro ministerio lordo Parodoje išstatyti šventi al-

kivyskupijos gyvavimo aukso 
jubiliejus bus minimas trečią
ją šio spalių savaitę.

Aukso jubiliejaus iškilmė-, 
mis vyskupas paves rūpintis1 
naujai kuriamai arkivyskupi
jos Moterų organizacijų Fede
racijai.

Jubiliejus bus minimas Po- 
ntifikalinėmis Mišiomis Šven
čiausiojo Vardo katedroje ir 
pokyliu, kuriam dalyvaus 2,- 
590 katalikių moterų. Kalbės 
Jo Eminencija Kardinolas 
Mundelein ir kiti. Pasibaigus 
jubiliejaus iškilmėms Jo Eml- 
.nencija išvyks į Romą.

Pirm 50 metų pirmuoju 
iChicagos arkivyskupu buvo 
nuskirtas vyskupas Feehan. 
Po jo arkivyskupiją valdė ar
kivyskupas Quigley.

policijos saugojamas.

“Gerieji” laikai

Cook apskrity šįmet apie 
300,000 lotų ir žemės plotų 
bus parduota aukcionu, kada
ngi savininkai neužmokėjo mo 
kesčiųr(taksų). Žymi dalis jau1 
parduota, daugiausia Cfcca- 
gos apylinkėse.

sunkiuosius laikus darbinin- J tmio turimo TBušt 
ĮkaftTttoj saly. Jis sake? ™' “FigaftrT **

praeitų metų pabaigoje dar- ir'“Ladiendes Leben”, k 
bavęsis mažinti nedarbą. Išda- šlykščiai įžeidžia dorovini 

! lies tas pavykę.
kadPrezidentas nurodė, 

šioj šaly nedarbas toli maže
snis, negu kitose šalyse, kaip 
tai Britanijoj, ar Vokietijoj.

Už bloguosius laikus kalti
no didelį gamybos perviršį, 
taipgi kompeticiją (lenktini® -

jausmus, konfiskuoti. Pag 
spaudos įstatymo 23 paraį 
juos daugiau platinti net 
leista. “R.’

padėtį ir mobilizuoja visas at- Thomsono lavonas ir 5 įgulos.) toriams indai, bažnytiniai rū- 
Del šio baisaus įvykio šian- bai, prezervuotas maistas, į- 

die visoj Francijoj paskelbta /vairiausi vaistai ir kitoki dai-
sargas, taipat visus 21—30 
metų amžiaus vyrus.

UŽDRAUSTA KATALI
KAMS ĮSTOTI VOKIE

ČIŲ FAŠISTŲ PARTIJON

gedulo s diena.- ktai, k<as Reikalinga misionie
riams pagonų šalyse.

SUMANYMAS ŽUVUSIUS 
PALAIDOTI VIENO)

VIETOJ
PARYŽIUS, spal. 8. — Fra

LONDONAS, spal. 7. — Suncūzai astronomai paskelbė,

VOS NEKLIUDŽIUS ŽEMES

BERLYNAS, spal. 7. —
Praneša, Mainz arkivyskupas
Hugo oficialiu paskelbimu už- orlaiviu R—101 žuvusių apie kad Schwassmann-Wachmann 
draudė katalikams prigulėti 40 lavonų negalimas daiktas (kometa tomis dienomis vos 
tautiškųjų socialistų (fašistų) pažinti asmenybės. Tad vai-|“nesusidaužus” su mūsų ie- 
partijai, kurios priešaky yra džia iškėlė sumanymą juos vi- me. Žaibo smarkumu lėkns į 
Hitler. sus kartu vienoje vietoje pa-(žemę. Bet 5 milionų mylių at-

laidoti ir pastatyti paminklą, stūmė nuo žemės pasukus į 
Tuo reikalu atsiklausiama žu- šalį ir atsitolinusi. Gryšianti 
vusių namiškių. už penkerių metų.

MIESTO MAJORO ŽMONA 
PLĖŠIKŲ AUKAI

Chicago miesto majoro Tho- 
mpsono žmoną plėšikai apiplė
šė ties jos namais, 3100 She- 
ridan road, jai automobiliu 
parvažiavus vėlai vakare. Au- 
tomobiliaus valdytojas polic- 
monas O’Malley apmuštas. Iš 
majoro žmonos atimta daug 
brangenybių.

MANIU TIKRAI ATSI
STATYDINO

BITKARESTAS, spal. 8. — 
Rumunijos ministerio pirmini
nko J. Maniu atsistatydinimas 
patvirtintas. Karalius Karo
lis ieško kito pirmininko.

• BUENOS AIRES, Argenti
na, spal. 8. — Policija suėmė 
20 darbininkų vadų, norėju
sių paskelbti porai parų čia 
generalinį darbininkų streiką.

LONDONAS, spal. 8. — Pa
tsai Fordas paskelbė, kad A- 
nglijoj gaminamiems jo auto
mobiliams sumažinamos kai
nos.

Atsakomlngas policijos 
viršininkas

Del miesto majoro žmonos 
apiplėšimo majoras Thompson 
pranešė, kad piktadarių suė
mimas priguli einančiam po
licijos viršininko pareigas Al- 
cock’ui. Jei piktadariai nebus 
nutverti, pareiškė majoras, jis 
apie tai paskiau pasakysiąs, 
kas bus daroma.

ivimą). Tai, esą, galima pa- 
Svarbiausioji mokesčių ne- taisyti atatinkaraai8 j8taty. 

mokėjimo priežastis — tai pe- majg
raukšti mokesčiai, žmonės ne
turi pinigų. REIKALAUJA PENKIŲ

DIENŲ DARBO SA
VAITĖJEKovoti “rakleterius”

Kriminalinio teismo vyriau
sias teisėjas McGoorty spalių’ BOSTON, Mass., spal. 7.
“grand jury” parėdė vesti Amerikos Darbo Federacijos 
nuodugniausius tardymus “ra suvažiavime šios organizacijos' 
kieterių” reikale ir šiuos gal-' prezidentas Green snvažiavi-1 
važudžius be atodairos trauk- mui pasiūlė reikalauti penkių : 
ti tieson. Nes “rakieteriai”,dienų darbo savaitėje visose' 
gręsia miesto gerovei ir tva- pramonėse.
rkai.

UŽPUOLĖ VILKAI

Kauno apskrities Rnmš 
kaimą užplūdo vilkai. Jie n« 
tik puola naktimis arklius, ku
meliukus, bet priselinę nun^ 
ša paršiuką ar ėriuką net dif 

j nos metu. Paskutiniu laiku 
ventojai pradėjo juos meė 
ti ir vaikyti, tad puolimai 
mažėjo. Matyti, vilkai bos iš-| 
sinešdinę į tolimesnius 

' kus. ' “M

VIS TIE VILKAI

Iš Šventežerio (Seinų 
praneša, kad jų apylinkėje 

i si r odė pora didelių senių

aps.

JiB pareiškė, jygei atėjęs jr (rys maži vilkiukai. V:
darbo ir pramonės istorijoj

Kalėjimas ligi gyvos galvos
i Suimti tie visi, kurie norė
jo gelbėti iš apskrities kalėji
mo pabėgti miriop nubaustam 
kaliniui Lenhardt, bus patrau
kti teisman. Už tai jiems gra
sia kalėjimas ligi gyvos gal
vos. Kaltintojas to ir reika
laus.

Gaisro sukaktuvės
Šiandie suėjo 59 metai, kaip 

Chicagą buvo palietęs didelis 
gaisras. Kuone visas miestas 
buvo išdegęs.

CHICAGO IR APYLIN

KES. — Išryto gal lietus; 

maža temperatūroje atmaina.

laikotarpis, kad būtinai reika
linga nieko nelaukiant įvesti 
penkių dienų darbą. Be kitko, 
tas prisidėtų ir sumažinti ne
darbą.

Darbo suvažiavime yra du

kai puldinėja gyvulius, 
grobia avis. Iš Agarinių 
mo ūkininkų nunešė jau sc 
tynias.

Vieną dieną senis vilkas 
simanė net autobusą užpult

svarbiausiuoju klausimu: pro-jTai buvo ant plento penkioli 
ktam kilometre nuo aėjt 
Tik sustabdžius m'1"’ -i njt 
mas vilkas pasitrauk ti.

PINIGŲ KURSAS

hibicija ir nedarbas.
Pirmadienį atidarant suva

žiavimą maldą kalbėjo Jo K- 
minencija kardinolas O’Con- 
nell.

17 ŽUVO RUSIJOS 
TEATRE

ASTRACHANIUS, spal. 8. 
— Kratomųjų vaizdų teatre 
kilo gaisras apvirtus kerosi- 
no lempai 17 žmonių žuvo.

Lietuvos 100 litų $10.( 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.f 
Francijos 100 frankų 3.S 

Italijos 100 lirų 5.1
Belgijos 100 belgų 13.! 
Šveicarijos 100 frankų 
Vokietijos 100 markių 23.(

_
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DARBO FEDERACIJA IR PROHIBICIJA.
__________ - /

Visais prohibicijos gyvavimo laikais A- 
jnerikos Darbo Federacija kasmetiniuose su
važiavimuose kelia reikalavimus grąžinti 
darbininkams alų ir vynų. Bet visų laikų tie 
reikalavimai buvo ignoruojami.

Spalių 7 d. Amerikos Darbo Federacija 
Bostone pradėjo metinį-suvažiavimų. Šįmet 
Suvažiavime svarbiausiuoju klausimu bus 
nedarbas. Milionai darbininkų ištisus metus 
neturi darbo. Čia pat netoli žiema. Bedarbių 
laukia baisus likimas.

Suvažiavimas, tat, ieškos priemonių, 
kokiu būdu nedarbu sumažinti. Vienų tų 
priemonių Federacijos viršininkai išanksto 
jau paskelbė. Federacijos prezidentas Green 
milionų organizuotų darbininkų vardu reika
lauja grąžinti alų ir vynų. Jis nenorį, kad 
prohibicija būtų atšaukta, bet kad būtų Įeįfa- 
ta garbinti, parduoti ir ^vartoti alų su 2.75 
ruoš. alkoholio. , .

Šį klausimų jis iškels suvažiavime ir, be 
abejonės, tai bus pripažinta. •

Netoli lapkričio rinkimai. Tat, šis alaus 
grąžinimo klausimas daugeliui politikų su
kels dideljos nesmagumus. Jei kitais metais 
ergaaizuoto darbo reikalavimai buvo igno
ruojami, tas buvo deltoj kad darbas nestatė 
griežto reikalavimo. Nebuvo nei reikalo. Bet 
šįmet didelis nedarbas ir alaus klausimas bus 
tikrai griežtas darbo reikalavimas.

Prezidentas Green pareiškia, kad alaus 
grąžinimas žymiai sumažintu nedarbu. Tai

Pagaliau būtų daug pagalbos ir ūkiniu- f 
kams. Bravūrai būtų reikalingi daug miežių, 
kornų, kviečių, ryžių?rugių ir apynių. Ūkiuo
se pagerėtų laikai. Bravarai būtų reikalingi 
daugybės mielių, spausdinių ir daugybės kitų 
reikalingų daiktų. Būtų reikalingi įvairių 
taisymų, gerinimų, naujos statybos.

Kaip bematai milionai darbininkų tiesio
giniai ir netiesioginiai pelnytųsi duonų grą
žinus alų.

Kuomet anądien spauda padavė alaus 
grąžinimo sumanymų, tuojaus sausieji sukėlė 
didžiausių’ triukšmų. Kai-kurių sausųjų ar
gumentas prieš alų buvo toksai: Verčiau te
gyvuoja nedarbas ir skurdas, negu kad dar
bininkai uždirbtus pinigus turėtų praleisti 
ne duonai, bet svaigalams.

Suprantama, šis argumentas yra menkas. 
Taip argumentuoja tik fanatikai.

Kai-kurie sausieji atsakė, kad Amerikos 
Darbo Federacija turėtų remti prohibicijų ir 
darbuotis už jos vykinimų, nes, girdi, tas į- 
yesta pačių darbininkų gerovei. Jie pripažįs-' 
ta, kad turtingieji prohibicijų neigia ir per
žengia. Tad> girdi, organizuotam darbui yra 

i proga gelbėti valdžiai prohibicijų vykinti 
tarp turtingųjų.

Pasirodo, kad prohibicija kaskart darosi 
vis opesnis klausimas. Tuom klausimu užim
tos politinės partijos ir spauda.

Mes daug kartų esame pabrėžę, kad pro
hibicija iš esmės yra* kilnus dalykas. z Tačiau 
jokiais, kad ir griežčiausiais įstatymais, jis 
nėra įvykinamas. Gyvenimas tai geriausia į-

Aplink Afriką.
Prof. K. Pakštu.
LAUKAS SĖSTAS

Atsiįveikinam sn kelionės 
draugais.

Į Lobito uostų laivas įplau
kė rugp. 10 d. anksti rytų, 
dar tamsoje. Vėliau, po pusry
čių jau pradėjo keleivius leis
tų į miestų. Šiame uoste išlipo

tas ir misionierius, londonie-1 
tis, vyksta Pietų Afrikon. i 

7. Med. Dr. W. S. Gilchrist, 
kanadietis, misionierius, vyks-

i

ta kartu su žmona ir trimis vai 
Aais dirbti kongregacionalistų' 
misijoj Camundongo, prie Sil-{

apie 30 keleivių. Niekur taip!'a ^>0r^0’ Angoloje, 
greit su žmonėmis nesusidrau- 8\John Jonas>. ven^os kil
gauji kaip jūrų kelionėje, kur 
draugų didelio pasirinkimo, 
žinoma, negali ir būti. Greit 
čia susidraugaunama, bet iš
siskirsčius įvairiosna šalysna 
tokie draugai ir

mes amerikietis, iš Yonkers 
prie New Yorko, zoologinio 
meno studijos menininkas tak

MODERNINĖ PLASTIKA.

Atvaizde parodoma viena dalis moderninės plastikos, 
sidermistas, vyksta kartu su kUri yra dabar išstatyta Berlyno akademijoj dailininko D. 
p. Green, Philadelpliijos mu- > Rapmann’o. Ispėkit, kų ji'išreiškia!

vėl greit j z^€«)aus darbuotoju, į Cuanzos ’ 
upės miškus, Angoloje, nušau-viens kitų užmiršta. Vis dėlto

, ... . , , , ti, iškimšti ir parvežti Ame-su daugeliu keliones bendrų . j.,,.,
būdavo įdomu pasikalbėti,

ĮVAIRUS straipsni•!

mintimis pasidalinti. Atsisvei
kindami keitėmes vizitinėmis 
kortelėmis ir adresais. Kad 
pailiustravus koksai žmonių

rikos muziejams didžiausiais 
ragais antilopų, vadinamų 
palaima preta (port.) Hippo- DARBAS IR MAŠINERIJOS darbo valandomis galima di-
tragis Niger variani J., kurios . --------- dėsnį darbininkų skaičių ap-
ragai atlošti į nugarų kaip ir, Amerikos organizuotas dar- lūpinti darbu.Amerikos organizuotas dar-

ma’rgumynL' vižtaSį į'te™Ziožko8> ir tu,ri dauįau pV,san-1laikas Prie‘
lolimus Afrikos kražtus er<J-!tro.metr0 llgum0' Š1 ’”t,1»P=> įvedamoms į dirbtuves

'sutinkama tik Angoloj. 'visokioms mašinerijoms. Dar-
9. A. B. de Marclii, italas, !bas sak(3> kad, tuo būdu galy- 

kontraktorius ir firmų atsto- bės darbininkų kas metai ne-
vas, vyksta į Kongo (Panda- tenka darbo ir naujų sau uz-įtanclfll bedarbių yra apstoj 
Lekasi) kartu su dviem savo siėmimų negali gauti. Į dirbtuvių vartus. Laukia, ar
draugais įvairaus biznio va-. Nežiūrint to darbo priešini- jie nebus PaSaukti i vidV- 
ryti. Kraštų pažįsta, nes čia'mosi, niašinerijos visur Įveda- Kada yra blogi laikai, tad 
jau darbavosi su dideliu pa-' mos ir visur jos užima pirmų-1 ir trumpesnių darbo valandų 
sisekimu apie 10 metų. Į jų vietų gamybose. Jų įvedi-į sumanymas nedaugelio girdi-

10. Ponia Herman Helmsly, ■ mų sulaikyti negalimas daik-imas ir svarstomas. Šis suma
nytam- statys ten uosto tro-?iš Lietuvos (Šeduvos) kilusi tas. Pramoninkai žiuri, kad nyma:;'pasirodys Uli reikšmin 
besius, įrengimus ir bažnyčią.^ydė,. grįžta iš Palestinos ir'darbai sparčiau ir pigiau bū- gesnis, kada iškils daugiau to-

‘Europos į Cape Town, kurtu atliekami. Tas galima at-!kių ir kitokių darbų, kada

vės, turtų ieškoti ar kultūrų 
bei religijų skleisti — pami
nėsiu nors tuos asmenis, ku
rie teikėsi man savo viziti- 

!,nes korteles duoti.

Deja, Šiandie y r?, visur rr.ii- 
ža darbo, kaip su masine; ijo 
mis,, taip be mašinerijų. Visur 
visoj šaly mažai žmonių dirba, 
gi rytmečiais šimtai ir tūks-

rodė. Įstatymas pasiliko ant popieros, o viė-, 
toj prohibicijos matome didesnį girtuokliu-j Architektas Georgės Le
vinių, negu kada nors pirmiau. Del to nešte- į due» prancūzas, Valstybės 
betina, kad ir organizuotieji tuo klausimu, Ekspertas, važiuoja į Kongo,
kelią, savo balsų. į Elizabethville ir į Albertvil- 

le bendrovės “Trabeka” tar
Popiežius Piųs XI Maltos maldininkams 

jiasakė kalbų apie netikrus pranašus. Netikrų 
pranašų, kurie vien kalha, lengviau apsisau
goti. Rašytas žodis šiandien visiems bruka- , olandiškos kilmės prancūzas, 
mas ar nori, ar ne, ar moki pinigus, ar ne. | važiuoja pas sav^sęserį į Lou 
Reikalinga budėti. Negalima visa skaityti be renco Marąues (Mozambike) 
skirtumo. Reikia turėti atmerktas akis ir žiū
rėti iš kur tie raštai, kuriuos skaitome ateina.
Kuo geriau pamatoma pavojus per blogus 
raštus, tuo labiau suprantama neapsakoma 
geros spaudos nauda.

2. Louis Van-den-Houten, verčiasi prekyba. Gailisi, kad siekti ne kitkuom, kaip tik a- 
neapsilankė Lietuvoje,' kurių tetinkamomis mašinerijomis, 
jai girią jos pažįstamas žy-! Dėlto organizuotas darbas 
das, chemikas, iš Panevėžio,, atranda, kad mašinerijų ko-

gerbuvis ims taisytis; Kada 
gerbūvis atsistos ant stipraus 
pagrindo, tada ir bus pato-^ 
giausias laikas siaurinti dar-

ir keliaudams aplink visų Af-jgr-žt^, - Lįetuvos p Afri-j ojimas yra tuščios pastangos., bo valandas. Sumažinus dar-
kinemoms fil-rikų traukia 

mas.
3. Vienuolis salezietis kuu. 

C. van’t Westeinde, olandas, 
grįžta atgal Pietų Afrikon į

kon. Reikalinga verčiau prie tos bo valandas bus atsiekta du

, Lietuvos laikraščiai praneša, kad Lenin
grade, įsako katedroj, įrengė bolševikai visos 
Sov. Rusijos prięšreliginį muziejų. Muziejuje 
surinkta medžiuką ir dokumentai, kurie ro
do stačiatikių bažnyčios veikimų, sektantizmo

būtų pirmasis žingsnis grąžinti gerbūvį. I judėjimų ir bedievybės išsiplėtimų Sov. Rusi- 
Jįs nurodo, kad grąžinus alų būtų at- joj ir užsieniuose. Ar pajus pagaliau kada 

gaivinta alaus gamybos pramonė. Ši pramo- ’ nors tie žmonės Dievo meilės kibirkštėlę?
Rė į vienerius metus būtų reikalinga pustre-‘ ——----- -—
čio milieuo tonų anglių. Tų anglių išvežioji- ( ' Latvijos ūkininkai, kaikurių jų laikraš- 
roai būtų reikalinga apie 50,000 geležinkelių čių pranešimu, nusistatę daryti maršų Į Rygą. 
vagonų. Apie 80,000 vagonų būtų reikalinga' Jie reikalausią, kad valdžia imtųsi ginti ūki- 
žaliųjai medžiagai pristatyti į bravarus. Šis’ ninku reikalus ir pagerintų ūkininkų ekono- 
ant geležinkelių bruzdėjimas, kaip bematai,' minį padėjimų. Priei tų žygį įvairiose Latvi- 
panaikintų nedarbą ant geležinkelių. ! jos vietose įvyksta ūkininkų protesto susirin-

Pačiuese bravaruose gautų darbo apie1 Rimai. Vienas laikraštis pataria ūkininkams 
100,000 darbininkų.’Tūkstančiai darbininkų įvykdyti kelionę rudenį, lankų darbams pa
turėtų darbo butelių ir stiklų dirbtuvėse, J sibaigus. “M. L.”

11. Inžinierius radiografis- tvarkos taikintis, kadarigi pa- J svarbiausiuoju tikslu: nebus 
tas Preikšaitis, suvokietėjęs žangos sulaikyti negalimas bedarbių ir nebus gamyboje 
lietuvis, nuo Tilžės, moka ke- daiktas. I perviršio. Kada visi žmonės
lias didžiąsias Europos kai-1 Šiandie tad darbus imasi ki-į dirbs, daugiau visko jie pirks ? 

Rietpoort misijų, kur jau. 30 lietuviškai neivieno tokio nusistatymo. Kadangi(Tik reikalinga, kad darbinin-
metų darbuojasi tarp hotten- ig^Į^o jįs tarnauja ant mašinerijomis atliekama ma- kams atlyginimai būtų teisin- 

‘‘Adolf Woermann” kaipo sinė gamyba ir dirbtuvės rei-'gi, t. y. ne koki alkio atlygi- 
vyriausias radio skyriaus ve- kalingos toli mažiau darbinin- nimai. Gaudamos teisingus 
dejas. Laive buvo dar pora kų, dėlto iškeliama agitacija1 atlyginimus darbininkų mi- 
vokiečių labai lietuviškomis už trumpesnes darbo valam- nios turės pakaktinai pinigų 
pavardėmis, manau kad ir jie das dienoje ir darbo dienas įvairiausioms išlaidoms. Bus 
iš Prūsų Lietuvos, tik nemo- savaitėje. Darbas pareiškia,1 pakilusi pirkimo jėga, visi 
kų lietuviškai. Taigi ir lietu- kad kuomet darbo valandų dirbs, eis visokia gamyba, 
vis, . kaip ir žydas, yra, vi- * skaičius darbininkams bus
suresantis žmogus. Su juo su- mažesnis, tada didesnis darbi-

totų.

4. Dr. J. i. Quin, fiziologi
jos profesorius Transvaalio 
Universitete, afrikansas, kar
tu su žmona grįžta į Pretori
jų iš aštuonių mėnesių koman
diruotės į daugelį Europos 
|truštų.

5. Med. Dr. P. N. Lahusch- 
agne, iš Prancūzijos hugen- sidursi net tolimiausiuose šios ninku skaičius galės naudotis
totų kilęs afrikansas, misionie I žemės užkampiuose, apie ku-
rius Nigerijoj, grįžta į savo
namus prie Johananesburgo.

- 1
'6. Arthur E. Copping, Iš

ganymo Armijos koresponden-

riuos vidutinis Lietuvos inte 
ligentas nei mažiausio supra
timo neturi.

(Bus daugiau)

Na, ir tada mašinerijos dar
bininkams bus ne kokia pra
gaišties šmėkla, bet palaima.

Reikia linkėti, kad organi
zuotas darbas iškovotų truni-

Šįs sumanymas, kiek žino- pesnes darbo valandas visose

darbais ir tuo būdu bus su
mažintas nedarbas.

ma, visur įgija daug palanku
mo, nes tik trumpesnėmis

pramonėse su teisingu darbi
ninkams atlyginimu.

SIDABRO VABALĖLIS
■r—» K. Rajarčiua ------

Už mano sodo, už to-žaliojo mane 
vyšnių sodo, kuris- kas pavakarį apsivai- 
Btfctteja kaltais žiedų vainikais ir kuria
me dūzgia niili,joniniai bičių spiečiai, ty- 
vnliooja už jo mėlevas ežeras. Gražus eže-

O kai vienų kartų aš pasinėriau į 
ežero dugnus ir ėmiau gaudyti ten auksi
nes žvaigždes, kurios nardė jo neišmatuo
jamose gelmėse, tai ne aukso žvaigždę 
sugavau, kuri mano akyse sumirgėėjo 
gal jau tūkstantį kartų. Tik sugriebiaa Į 
sųvo rankas mažų sdabro vabalėlį. Taip 
mažų, kad akimis vos įžiūrimas jis buvo.

O kai jis ištrūkti iš manęs norėjo, tai 
aš jam tariau, tam mažajam vabalėliui, 
kuris mažiausias iš viso ežero buvo:

— Kadangi dar tu nori ištrūkti iš ma
no rankos, sidabro vabalėli? Ko gi dar-

ilgai tu gyveni pasaulyje, ir aš tave tuoj 
paleisiu į giliausius ežero duburius;

Tuomet sidabro vabarėKs man žmo
gaus balsu tarė:

— Mano tėvas buvo garsus visame 
ežere. Jis žinojo tai, ko kiti negalėjo 
žinoti, ir mokėjo atspėti tai, kas buvo ir 
kas bus.

O jisai man kartų sakė, kad devy
niasdešimt devynios mūsų kartos išmirš
ta ir devyniasdešimta devynios užgimsta, 
kol perkeliauja mūsų giminė iš vieno eže
ro krašto į kitų. O nuo to laiko, kai ry-

Kai nurimsta vėjas ir nutyla pliuške
nusios į krantus ežero bangos, tuomet 
jo tyrame veide, jo krikštoliniame van
dens paviršiuje, lyg veidrodyje, atsis- (tu taip kamuojies ir savo jėgas be rei- , tuose sušvinta saulės gaisrai ir pažeria į
pindi ir dangus ir žemė. Tuoibet ežere te- ( kalo eikvoji! Juk vistiek tu .numirsi pir- j ežerų glėbius žvilgančio aukso, iki tol,
Ra ir leidžias saulė. Tuomet mėnulis į jo rainu, negu aš spėsiu tave paleisti. Juk | vakaruose vėl ima gesti saulės švie- 

tavo toks trumpas gyvenimas tuvi būti, 1 sa ir visas ežero paviršius ima tviskėti
toks trumpas, kaip ir pasakyti negalima, i raudonomis spalvomis, musų giminė de-

nes tn esi labai mažas padarėlis, tu iš | vyniasdešimt kartų perplaukia iš vieno e-
viso ežero mažinusias ir akimis vos tik žero krašto į kitų.
įžiūrimas. f Aš nemačiau, kai seuhė rytuose tekė

ti ugnus pasineria, ir žvaigždėės nardo po 
jo gelmes.

Išeinu aš tuomet iš savo vyšnių so
do į ežero krantų. Įžengiu a» tuomet j 
ežerų ir pasineriu į ežero pasaulį. Uf gy
venu taip, kaip ežeras gyvena.

r

tingasis mano tėvas man sakė, kad aš 
esu devyniasdešimta ainis nuo to laiko, 
kai saulė paskutinį kartų pakilo. iš toli
mų rytų į debesų aukštybes.

O kai sidabro vabalėlis pabaigė sa
vo kalbų, aš ėmiau garsiai juoktis. Aš 
ėmiau tuomet taip garsiai juoktis, kad 
visas ežero paviršius pradėjo telaskuoti 
ir judėti. D paskui tariau besijuokda
mas :

— Ei, tu, vabale vabalėli! Argi tai 
yru tau dar kada gyventi! Tu nespėji 
dar užgimti, o jau Ir vėl turi numirti.

— O vis dėlto aš gyvenu ir noriu gy
venti, — atsakė man sidabro vabalėlis: 
— Aš užgimstu, užaugu, jaučiu laimę ir 
nelaimę, myliu ir neapkenčiu, pasensta 
ir dar spėju ramiai numirti. Aš ilgai gy
venu. Ir labai ilgai.

Kai vabalėlis šitaip kalbėjo, mano 
krūtinę dar labiau juokas sukuteno. ir

kraščiuose asiūklių ir švendrių miškai ė- 
mė linguoti ir kažką čežėti.

Ir vėl tariau sidabro vabalėliui:
— Ei tu, vabale vabalėli, jei tu da

bar taip jau kalbi, kų gi tu kalbėtum 
tuomet, kai galėtum gyventi tiek, kaip 
aš. Kaip žmogus. Kaip žemės karalius.

— O tu, žmogau, ar ilgai gyveni? 
— paklausė mane vabalėlis.

— Taip, aš gyvenu labai ilgai, men- 
kasai vabalėli. Aš gyvenu taip ilgai, kaip 
tu ir suprasti negali.

—' O ar tu, žmogau, vis tik kuomet 
nors miršti!

— Taip, mirti aš mirštu, bet aš mirš
tu tik labai ilgai gyvenęs.

— O vis dėlto drįstu pasakyti, tuo
met, žmogau, kad aš tiek pat gyvenu, 
kaip ir tu.

Faaakjrk iddųbro vnbųHU, kūip , jo» ir nematysiu, kai ji leiski. Bet išmir- | aš pradėjau taip kvatoti, kad ežero pa (Bus daugiau)

i
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| Prašau Į Mano Kampelį
------------------------ Rašo prof. Kampininkas.-----------------

PROF. KAMPININKO PAS
KAITA APIE RADIO

(Pasakyta iš radio stoties
WHFC “Draugo” ir Peo- 
ples Furniture Co. Lie
tuvių valandoje, spalių 

spalių 6 d., 7-8 vai. 
vkk.)

Pašenavoti radio klausyto- _ 
jai. Štai aš ir vėl čia. Pereitų,' 
pirmadienį šiame steišine da
viau paskaitų apie žinojimų. 
Šiandie pakalbėsime apie ra
dio, iš kurio jus per savo ra
dio klausote mano lakštinga
los balso.

Visi mes girdime žodį radio. 
Visi mes iš Peoples Furnitu
re Co. perkame radio, ale pa
sakykit, kas tai yra radio? 
Aha, nei vienas negalit, ba 
radio yra tokia štuka, kad 
per jį galima tik kalbėti, o ne 
atsakyti.

Kai aš nebuvau matęs ra
dio, per kurį kalbama, vis 
maniau, kad tai esųs toks pat, 
prie kurio jus, sodes ar nyr 
byro stiklelį pasistatę, sėdite 
ir klausote. Ale tai ne! Labai 
,ne! Įdomu gal bus jums žino
ti. Taigi klausykite. i

Kambarys, kuriame randasi 
radio maikis, yra: ne kamba

rys, bet keturkampis maišas; j jame stalas, ant kurio be pa
liovos sukasi du apvaliu bly
nu. Ant jų rekordai groja. To
liau pianas ir dvi storokos 

i kilbasos, kurių vienai anaun- 
[ ceris kalba, o kitai aš dabar

II. Svarbi Lietuvių Radio 
Šventė.

Kiekvienas mūsų labai daug 
nustotumėm, jeigu 12 spalio 
lygiai 1:30 popiet nebūtumėm 
arti radio priimtuvo. Kaip 
mūsų Pasiuntinybė praneša 
iš Washingtono, tai bus ne
paprastai malonus pusvalan
dis.

Gen. Konsulas New Yorke ir 
vietoje veikius Pašalpos Ko
mitetas yra kreipęsi, per Lie
tuvos Gen. Konsulatų į lietu
vius, prašydami prisidėti prie 
sušelpimo nelaimingų Santo 
Domingo miesto gyventojų, 
kurie buvo viesulos žemėn su
grūsti.

Kadangi Dominikonai yra

PROHIBICIJA NE PJtOHI 
BICIJA.

Svaigiųjų gėrynių prohibi- 
cija neišnaikino svaigalų 
vartojimo. Organizacija var
du “Sųjunga Prieš Prohibici- 
nį Priedų” aštuoniolikų mėne
sių nuodugniai tyrinėjo svai
galų vartojimų šioj šaly ir at-

matomais rado labai įdomųjų dalykų.Pirmiausiai, operos solistai Į maža tautelė, tat
įkalbu. Anauncerio kilbasa ant 
f stalo padėta, o> mano pakabin
ta.

Kai pirmų kartų man pri
sėjo į jus prabilti, aš vos skan 
dalo nepakėliau. Pasakęs, kad 
jau artinas mano eilė progra- 
mo dirižeris įvedė mane į tų 
maišų ir liepė ruoštis.

— Kur turiu kalbėti? aš 
paklausiau jo.

— Į šitų — atsako man, ir 
parodė kabančių apytamsėj 
kilbasų.

Mane senų, visų pašenavotų 
prof. Kampininkų 'tas labai 
įžeidė ir aš jam atšoviau;
— Tai tamsta kalbėk į tų

klibas,! Aš ne kvailasl Aš^0 Posėdls i'Tko New Yorke 
noriu kalbėti į lietuvius, į j ru8s^j° 23 d. Gen. Konsulato 
žmones! Ir norėjau iš to mai-

p. J. Babravičius ir p-lė Ona 
Katkauskaitė padainuos kele
tu rinktinių dainelių. Toliau: 
Kalbės anglų
Lietuvos Ministeris p. B. K. 
Balutis. Baigiama su p. Bab
ravičiaus ir p. Katkauskaitės 
solo ir duetais.

Šis pranešimas turi tikslo 
visiems priminti ir ypač, pa
kviesti Amerikos lietuvių jau
nuomenę pasinaudoti tuo ne
paprastu momentu: tik vienų 
pusvalandį praleisti senosios 
tėvynės Lietuvos glėbyje.
III. A. L. Ekonominis Cen

tras Posėdžiavo.
Pirmasai Ekonominio Cen-

jie tikisi, kad mažos tautos, į Būtent, atrado, kad prohi- 
kaip lietuviai, geriau atjaus bicijos laikais žmonės į viene- 
jų nelaimę negu didelės tau- rius metus svaigalams išlei- 

kalboje tos. Lietuviško Pašalpos Ko-1 džia maždaug 2,848,000,000 do 
miteto nėra galimybės steigti, ’ lerių. Tas reiškia daugiau, ne- 
bet atskirų asmenų ar organi- j gu kad 18-ojo priedo butų vi- 
zacijų aukos bus priimamos sai nebuvę.
dėl pasiuntimo Dominikonu i Sųjunga atrado, kad prohi- 
Respublikos šelpimo orga- bicijos laikais į metus šioj ša- 
nams. % j ly pagaminama ir suvartoja-

iina apie 790 milionų galionųV. Paieškoma:
n j alaus, apie 110 milionų galio-Zadeikis Pranas, Amerikon, . .

, . , . - , • _ nų vyno ir apie 200 milionųatvykęs dar prieš karų ir ve-1 r
liau iššaukęs iš Lietuvos ir
dukteris Monikų, Joanų ir Ju
lę. Gyvenęs Brooklyn, N. v

MARIJONU MISIJOS.
Prieškalėdiniame sezone Tė

vai Marijonai yra apsiėmę 
laikyti Misijas šiose parapi
jose:

Spalių m. 13 d. — Spalių 26 
d., Frackville, Pa.

Spalių m. 27 d. — Lapkr. 9 
d., Mount Carmel, Pa.

Lapkričio m. 10 d. — Lapkr. 
23 d., Shenandoah, Pa.

Lapkričio m. 24 d. — Lapkr. 
30 d., St. Clair, Pa.

Lapkričio m. 28 d. — Lapkr, 
30 d. Pittsburgh, Pa.

Gruodžio m. 1 d. — Gruod. 
14 d., Mahamoy, Pa.

Gruodžio m. 15 d. — Gruod. 
21 d., So. Chicago, III.

Gruodžio m. 15 d. — Gruod. 
21 d., Rochester, N. Y.

Nepažymėtos dienos yra ■ 
laisvos. Prašytume gerb. kle- Į 
bonų, kurie norėtų tose die-1 
nose turėti pas save Marijonų į

pu naudos jokios, gi žalos 
gailybės. D. C.

šo išeiti. Dirižeris nutvėrė ma 
ne, už skverno ir aš noroms

bute. Ekon. Centro nariai tu
rėjo ilgų darbų sųrašų (20 
posmų) ir posėdžiavo pusan-

turėjau atsistoti tros dienosnenoroms
prieš kabančių balionę! Stovė
damas manau sau: pasenau, į
pražilau ir niekad da nesu iš- iVaizbos Butų idėja auga ir 
statęs save tokiai pajuokai.

(Bus daugiau)

Iš padarytų pranešimų bu
vo aišku, kad, susidomėjimas

IŠ LIETUVOS RESPUBLI
KOS GENERALINIO 

KONSULATO.

kai kur labai energingai yra 
veikiama. Pavyzdžiui, Water 
būry, Conn. neveikli Vaizbos 
Buto valdyba buvo pašalinta 
ir išrinkta nauja valdyba ti
kisi jau šį metų pasivaryti

galvoti negalima, kaip kultū
riškam Vytauto Didžiojo Me-
«Į užbaigimui - inauguruoti. iįį'aoiFimri,, irįtaioji g.^

I? Del A L. Vilniui Vaduoti 
Sąjungos Sumanymo.

Vilniaus Vadavimo Sąjun
gos steigimo idėja tarpe Ame
rikos lietuvių atrodo pilnai 
pribrendusi, nes ji gyvuoja 
jau 10 metų, tai yra nuo Vil
niaus užėmimo 1920 metais 
per lenkų generolų Želigovs
kį. Didesniose Amerikos lie
tuvių kolonijose, kaip va Chi- 
eagoje, beveikia “Vilniui Va
duoti Komitetai”; pastarojo 
(XV) L. D. S-gos Seimo nu
tarimas “minėti kasmet Vil
niaus vadavimo reikalų taip 
ilgai iki Vilnius bus atvaduo
tas; New Yorko ir apylinkės 
Vytauto Didžiojo Iškilmių Ko
miteto nutarimas kasmet mi
nėti liūdnų Vilniaus netekimo

vieningų A. L, Vilniui Vaduo
ti Sąjungų, kaipo “Christmas 
present” dėl nelaisvėje varg
stančių Vilniaus — Suvalkų 
— Gardino krašto lietuvių.

sianti prieiti prie sušaukimo 
mėtinės viso Connecticut Šta
to Vaizbos Buto nartų kon
vencijos.

galionų alkoholio.
Tas reiškia, kad ši gamyba

yra pakilusi viena dešįmtųja
j-, tifc vartojįmp į misijas, kreiptis šiuo adresu:

imis a a., ar a a tr ajygįnus įaį su įrm proįį_ Marian Fathers 2336 So. Oak- 
Zalmersr prieš 3 metus gyve-.f. .. . , t

c, T i o. c lbicijos laikais. Gi alaus ir vy- nęs 510 So. St. Josepli St., So. i J .. , ., <
t. j t j ir-. in° vartojimas kuone pasidvi-Bend, Ind. Paieško sesuo Ele- ,.gubinęs.

ley Avė., Chicago, III.
Tėvai Marijonai.

na Valatkienė.
Konopinskis Jonas, seniau

gyvenęs Bridgeport, Conn., 
kilęs iš Pempių kaimo, Kre- 
kenavo v., Panevėžio apskr. 

Klemas-Klemb, Liudvikas -
Louis, gimęs ir augęs Pager- . , .

j x- • i ix x i genams . Šių daugelisnavos dvare, Bartininkų valse., . ... ...TT.11 .y, . , . .. virtę miliomenais.Vilkaviškio apskr. Amerikon '
atvykęs apie 1870 m., ilgų lai į- ^as ^ogiausia,

Iš tos milžiniškos svaigiųjų miežti tikraisiais nuodais, 
gerymųi gamybos federalė vai-! Atsižvelgus į tuos ir kitus 

į džia, atskirtos valstybės ir faktus, argi galima užsimer- 
, municipalitetai neturi sau jo- kus sakyti, kad prohibicijos 
kio pelno. Bet užtaigi milži- klausimas nėra jokis svarsty- 
niškas pelnas tenka “bootle- tinas dalykas būsimais lapkri- 

yra čio rinkimais. Tik toki daly-
kai gali būt nesvarstytini, kas 
nesurišta su didelėmis valstv-

Palinkėtina, kad ir kitų šta 
Paskaitomis iš Lietuvos isto- tų Vaizbos Butai tiek pasidar- 
rijos, paskaitomis bei prakal- buotų kiekvienas savo štate, nors žinantieji malonėkite at- 
bomis apie Vilniaus klausimų 1 k-d 1931 metų pradžioje jau į skiepti i

kad pirm
kų gyvenęs apie Pittsburgh. ProhibicDos ivedimo žmonės.bės išlaidomis. Gi prohibicijos 
Pa., o prieš patį Pasaulinį Ka-'vartojo švarius ir nepavojin-1 vykinimas kaip kartas atlie
pų persikėlęs į Saskačhewan,svaigiuosius gerymus. Gi,karnas gyventojų lėšomis. Ir 
provincijų Kanadoje; ten tu-,šian<Heniai tie gyvinai yra al tas nepigiai atsieina. Tuotar- 
rėjęs ir mirdamas palikęs kil
nojamų ir nekilnojamų turtą.
Reikalinga žinių apie velionį 
ir jo gimines.

Ieškomieji arba apie juos kų

Gražaus namo sekly
čios kampas

drauge su mūsų skaitlingų (būtų patiestas pamatas meti- 
chorų dainomis — štai kaip 
priderėtų mums užbaigti šiuos 
Vytauto Didžiojo metus.

Esant dabar ir Amerikoje e- 
konominės depresijos laikui, 
negali būti kalbos ąpie masi
nius aukų rinkimus vilnie
čiams; bet vien V. V. S-gos 
įsteigimo faktas jiems jau bū
tų dideliu moraliniu suramini
mu.

niam štato narių suvažiavi
mui. Vaizbos Butai sujui..,- 
dami visas lietuvių ekonomi
nes pajėgas, taps galingu e- 
konomijos bei kultūros įran
kiu lietuviškos išeivijos nau
dai.

Consulate Gėli. of Lithuania 
15. Park Row,

New York City.

ATITAISYMAS.

Vakarykščiame “Draugo” 
numery Dr. Rakausko sveika- 

IV.Del Santo Domingo Ka- , tos straipsnis užvardytas 
tastrofos. (“Nepkritis.” Turi būt: “Nep-

Dominikonų Respublikos hritis”.

Kad šios mūsų mintys ir 
troškimai nepaliktų vien sva
jone — atvykimas čion iš Lie- 

1 tuvos žinovo Lietuvos istori-dienų; nesenai spaudoje pasi- 
rodęs Lietuvos Gen. Konsulo bei Vilniaus klausimo, ku-
paraginimas “Vytauto Di-
žaizda”; Ekonominio Centro 
žaizda”); Ekonominio Centro 
priimtoji Vilniaus klausimu 
rezoliucija, kuri turi reikšmės 
netik Vaizbos Butams, bet ir 
abelnai visuomenei; galop di- Į

ris nieko (aukų) iš mūsų ne
prašydamas patenkintų mūsų 
kultūrinius troškimus — ro
dos yra vienintėlis svarbiau
sias šio momento reikalas.

PŪSLĖS BĖDOS
Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medai Haarlem 
Oil Capsules“ greitai pataisys. Taį 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstas 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su “New and Improved 
Gold Medai Haar- AND IMPRflr, lem Oil Capsules“ 
ir gamta atsilygins. Visose vaistinėse tri
jų dydžių. Ieškoki- te "Gold Medal”
vardo dėžutėse. Ne- c a i1 s i l el s imkite kitokių.

Šiame kambary vra patogumų.„švelni šviesa 
gerai parinktos lempos, didelė kėdė su išmuštu 
užpakaliu ir extension telefonas čia pat po ran
ka. Komfortas yra pilnas. Jus galite turėti ex- 
tension telefoną seklyčioj, miegamojoj ir virtu
vėj už mažų mokestį. “Neik kalbėti” yra -nauja 
idėja komforto ir patogumo. Kreipkis j musų 
Biznio Ofisų dėl paaiškinimų.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
BELL SYSTEM

One Policy ■ One System • Vnivertal Service

dėlė eilė kitų lietuviškai —' 
patriotiškų apsireiškimų, — 
vis tai liudija, kad Vilniaus 
vadavimo idėja yra nemari.

Taip dalykams stovint, Ame i 
rikos Lietuvių Vilniui Vaduo-1 
ti Sąjungos įkūrimas atrodo į 
lyg įvykęs faktas. Kad toji | 
Sųjunga pradėtų — gyvuoti | 
netik de facto, bet ir de jure, Į 
— reikalinga iniciatyva, paei- Į 
nanti iš vienos mūsų didesnių- Į 
jų kolonijų, kaip New Yorkas, 
Chicago, Bostonas ar Pennsyl 
vanijos lietuvių.

Rodos nieko rimtesnio su-

TUBBY

SENIEJI
Privalo daboti vidu

rius nuolatai!
'Mums senstant viduriai darosi 

tingesni. Jie neišsivalo gerai. Kal- 
kuriomis dienomis jie nesijudina. 
Todėl senieji privalo saugoti vi
durius nuolatai. Tik tuo budu Jie 
gali išvengti daugelio susirgimų, 
kjlančių per užkietėjimą.

Kai jūsų viduriams reikia pa- 
ge/.bos, tai žinok, kad daktaras ži
no, kas jiems tinkamiausia Ir 
gauk butelj Dr. CadwleH’s Sy- 
rup Pepsin. Syrup Pepsin yra 
daktaro receptas su t bųp įsiems vi
duriams bile kokio amžiaua

Jokio prisilaikymo nuo papro
čių arba valgių nereikia imant 
Syrup Pepsin. Pagamintas iš 
šviežių Muosuojančių žolių, tyro 
pepsino ir kitų naudingų dalių, 
visai saugių. Jis netraukys, ne- 
sargys ir nesilpnins. ,

Imk šaukštą, kaip tik liežuvis 
apsivels, arba atsiranda blogas 
kvapas burnoj. Jis pašalina aitru
mą, galvos skaudėjimą, .nusilpu
sį nemalonų vidurių stovj. Kuomet 
jus paragausite ir pastebėsite 
kaip jis švelniai veikia, tai pažinsit 
kodėl Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin 
yra populeriškiausias pasaulyje 
laksatyvas.

Da. W. B. Caldvvell's

SYRUP PEPSIN
qA Doctor's Family Laxative

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

AT ALL DRUGGISTS

. -i—

Žiūrėk, kad 
gautum tikrų 

EAU DE OUININE

paąa.,. pįnau(J

— Visam pasaulyj garsus 
plaukų tonikas, naikina
pleiskanas, stiprina plaukus. 
Jūsų aptiekoj arba rašyk: Pl- 
naud, Dept. M, 220 E. 21 St., 
New York, N. Y. Sempelis dy-

2f ouncos for 25cwts 
pure,
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LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, HL _ sis parapijos choras, vedamas 
varg. p. A. Mondeikos.

Mokyklos vaikučiai, sesučių

C H I C A G O J E
SUGRĮŽO radavičius. po Lietuvą skersai ir išilgai. 

Aplankė savo žento p-no An
tano Zalatoriaus tėviškę Bar- 
klainių kainą, Rainy balos par. 
klainių kaimą, Ramygalos par.

Senas bridgeportietis Ig. Ra
Kazhnieriečių priruošti, daly- ^av^‘^us šiomis dienomis gu
vaus programoj. Kalbės įžy- JUPO ks Lietuvos. Buvo išvj- 
mūs kalbėtojai, adv. B. Mas- k?s lieP°s 10 d- Francijos Li- sisakė kas esąs, o tik užsisakė

_ Radio Stotis AJJ.
X Spalio 9 dieną yra mūsų 

lietuvių tautos gedulio diena.
Jau sukanka 10 metų, kaip |auskaį, įr ku’n A Baltutis laivu kartu su pralotu pietus, pasisakė esąs iš Ameri

Gim. P. Šv. klebonas, kuris Maciejausku ir kun. A. Baltu-
v •

praeitą savaitę parvyko iš Lie,C1U>
Cioeriečiai nenurimsta b«tuvos J P-nas Radavičius vyko va-

Lietuvos priešas lenkai užgro
bė mūsų sostinę — Vilnių!

M. S. 20 kuopa pageidauja, 
kad Apskritys prisilaikytų 
teisėtumo. Kad nutarti kam 
pagerbtuves arba pareikšti 
protestą prieš ką, reik kad 
didžiuma Apskričio kuopų bū
tų atstovaujama. Kalbant a- 
pie “ąuorum”, ką reiškia dvi 
ar trys kuopos kada apskri
tys susideda iš 10 kuopų?

siskubėjo, kad tik dalyvauti 
koncerte. Kuopos Pirm.

PILNAS EGZAMINAS 
$6.00 TIKTAI $5.00

Vilniaus! Rengiamos gedulo. ,, , , .. ,,b į lvat. Federacijos 12 skyriaus
diena paminėti masiniu susi- . ,. . , ... viiiįgaliota komisija, su gerb. kle-;
rinkimu ir programa.

kacijų, bet visą laiką buvo 
“busy”. Ant laivo nebuvo be

tonu kun. H. J. Vaičiūnu•darbo' J° darbas '«
Ryto 8 vai. bažnyčioje bus prie5aky; kviežia visus CiVe- !ve; Mat reikT kuniSams P™

laikoma šv. Mišios už Lietu-1! ros lietuvius atsilankyti ket mišių tarnauti. O to darbo jis

kos, iš Cliicagos ir ėmė pasa
koti apie jų gimines. “Kaip
gi sveikas taip daug žinai a- 
pie musų gimines Cliicagoj? 
“klausė nustebę Zalatoriai. 
“Kaip gi aš nežinosiu, kad aš 
esu' Antano Zalatoriaus uoš
vis,” sakė p. Radavičius. Ta

vos gynėjus, o 8 vai. vakare,'virtadienio vakare 8 vai. į išmoko iš mažatvės. Pasirodė, da prasidėjo nauji sveikini- 
parapijos svetainėj bus pro- parapijos svetainę.
gramas, kurį išpildys šaunu- X Praeitą sekmadienį užsi 

į baigė parapijos bazaras. Daly
davo didelė žmonių minia. Nu- 
I matoma geros bazaro sėkmės. 
'Panedėly po pietų bazaras bu
vo mokyklos vaikučiams, ku
rie pelno padarė su virš $60. 
Visos bazaro sėkmės bus pas
kelbtos “Drauge”, t. y. kiek 
kiekviena draugija uždirbo. 
Ale kaž kodėl bazare pasiges
ta žemaičių.

i kad tas mokėjimas senatvėj 
.buvo reikalingas. Taigi p. Ra

davičius ir vykdamas ir grįž-*
damas laive tarnavo kuni
gams prie mišių ir už tai pa- 
sažieriai jį vadino zakristijo
nu.

Lietuvoj p. Radavičius par
vykęs į savo gimtinę parapiją 

[Varnius įtaisė bažnyčioj var- 
* pus už $500. Taipgi keliavo

maiši ir naujos vaisęs.
P-nas Radavičius yra uolus 

rėmėjas visų gerų darbų. Ji
sai yra pasidarbavęs ir Mari
jonų Kolegijos labui. Matęsis.

IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKI
MO.

Prie šios progos M. S. 20 
kuopa praneša, kad nieko 
bendro neturėjo su Chicagos 
Apskr. raštininkes pareikštu 
nepasitenkinimu prieš A. R. 
Dr. Seimo vedėją.

M. S. 20 kuopa turėjo savo 
atstoves į Rėmėjų Seimą pp. 
E. Statkienę įr P. Vaičekaus- 
kienę, kurios išdavė kuopai 
raportą su pilnu pasitenkini
mu ir gražiais įspūdžiais, su
sirinkime, kuris įvyko birže
lio 4 d. Orui atvėsus, vietos 
Sąjungietės laikys savo susi
rinkimus kas pirmą sekma
dienį mėnesio 2 vai. po pietų.

Brighton Park. — Rudenio 
metų vakarų sezoną pradė
jus vietos s-gietės, turėdamos 
savo tarpe gabią scenos mė
gėją, p. E. Statkienę išrinko 
ja už rezisere. _ Tat, netrukus

GIRIA DAKTARĄ 
NEVIRŠKINIMUI

PRANYKUS
“Per 7 metus vartojau vaistus, 

kad išgydyti nevirškinimą”, pa
sakė Mrs. Grace Wheeler, 163 

. Church st., Highland -Park, De- 
trolt, Mich. "Niekas tikrai nepa
gelbėjo. Daėjo iki tp. kad niekuo
met nesijaučiau gerai. Buvau silp
na ir pavargus. Po kiekvieno val
gio išsipusdavau ir skaudėdavo 
galvą.

Dabar kas kita. Atgavau pra
rastą svorj per keletą mėnesių 'ir 
jaučiuos gerai. Jei kas negero ap
sireiškia, tai imu tabletą Diapep- 
slno ir į minutą atsigaunu,.

“Mano daktaras patarė man 
imti tuos tabletus ir ištik.rųjų e- 
su jam už tai dėkinga. Valgau 
juos, kaip saldainius, bet jie vei
kia geriau, negu bite kokie vais
tai.”

Per metų metus žymus daktarai 
Įdorsavo Pape’s Diapepsin. Vi
sos aptiekos parduoda patogiose 
dėžutėse. Nusipirk jų ir kaip tik 
rėmuo ims ėsti, arba suskaudės 
galvą, tai palengvink vidurius ir 
padaryk virškinimą pilną su vienu 
ar dviem tų gardžių, kaip saldai
nis, tabletų. Jei nori pirma pir
kimo išbandyti, tai rašyk .“Pape’s 
Dlapeupsin”, VVheeling, W. Va. ir 
gausi dėžutę išbandymui.

pradžioje prasidės bazaras.
X Spalio 19 d. musų baž-i Klebonas sakė, kad bus ren- 

nyčioje bus kolekta Lietuvių karnos bazarui aukos, 
labdarybei, t, y. sušelpimui| “Draugo” skaitytojas Pra- kuopa statys veikalą su į- 
ligonių, senelių ir našlaičių. nas Gustaitis pirko biznį —"
Vokeliai bus išdalinti spalio į kriaučių krautuvę gražioje 
12 d. j vietoj (kampas Cardoni ir

X Praeitą pirmadienį, va- iyra geros darbuotojas katali
kai, atsimušo į Cicero1 aiškus I Westminster). P-as Gustaitis

vairais pamarginimais. 

Kliūtims ištikus, M. S. 20
kuopa, negalėdama! savo dva
sios vadovą gerb. kun. F. Vai
tukaitį tinkamai, viešai pa

baisas. Tai buvo Lietuvos kon-1 klJ tarpe. Detroito lietuviai j gerbti, pasiuntė jam pasveikt
šulo p. A. Kalvaičio, kuris turėtų remti savuosius, 
kalbėjo per radio “Draugo”. Gražią auką šv. Jurgio pa- 
ir Peoples Furniture Co? rapijai suteikė Dr. J. B. Ry- 
“Lietuvių Valandą”. dzauskas. Jis persikėlė naujon

. vieton adresu 12438 Jos. Cam-
Naujas kontestas. pau, netoli Davison. Ofisas į-

nimą jo vardinių dienoje, 
su dovanėle.

Pasveikusios ligonės pa
reiškė nepasitenkinimo, kad 
negali sulaukti* pašelpos ap
mokėjimo. Toki apsireiškimai

Kuomet visas jaunimas yra rengtos moderniškai. Gydo į- yra labai optis >organizacijai. 
susidomėjęs įvairiais kontes- 
tais, Cicero Nekalto Prasidė
jimo Sodalicija rengia vieną

DiapepsiN
lOuick Relief for Stomach lllsĮ i

This ncw cjieese 
treat

Now—Kraft-Phenis’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health- qualities in 
who1esome, digestible form. .’

Velveeta retains all the valuable 
elements of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Every ont 
caneatitfreely!

Velveeta spreads. slices, mėlt, 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

KRAFT

iš įvairiausių kontestų. Šešta- 
dieuyj, spalių 18, 1930, Šv. 
Antaną parapijos salėje įvyk
sta šokiai. Orkestrą išrinkta 
viena iš Chicagos geriausių—' 
Charlie Cook’s Society Synco- 
pators. Ta vakafą ir įvyks- 
didžiausias šokių “kontestas. 
Laimingieji gaus “cash” do
vanas. Kas geriausiai šoka? 
Tą vakarą bus išrištas klau
simas.

Štai proga visam Ciceros 
ir Chicagos jaunimui.' Štai pro 
ga susipažinti su savo tautos1 
mergaitėmis ir vaikinais. Štai, 
proga tiems, kurie draugauja 
su svetimtaučiais ir šaukia, 
kad nėra progų susipažinti su 
savais.

Tad neužmiršk ir užsibrėšk 
spalių 18 d.

Įžanga tiktai 50c.
Visi į kontestą', nes gali 

būti laimėtoju. Ita.

vairias ligas vyrų ir moterų. Apskričio atstovės p. Sut- 
Detroito lietuviai turėtų kienės kvietimas prisidėti prie 

kreiptis pas savuosius. ipagerbtuvių p. Vaičiūnienės
V, P. J. vienbalsiai atmestas.

The Dalicioui NewCh**ts Food

PROBAK
j- •AKIEM PUSĖM AŠTRUS

Geriausias skustuvas
— arl« grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis ) mus 
60c. už 6 — 01 už 10

Bempells — 10c.

PROBAK CORPORATION
*M riMT ŠVINUI

DETROIT, MICH.
Detroito korespondentai ap

snūdo, nes retai kada matyt 
žinučių “Drauge”.

Detroite darbai visai suma
žėjo. Apie pusė žmonių tik 
dirba ir tie dirba tik po pusę 
laiko.

Nesenai Detroite buvo iš
rinktas miesto gaspadorius F. 
Murphy. Jis yra geras kata
likas ir dabar stengias, kad 
bedarbai būt aprūpinti, kad 
bado nematytų, nes daug yra^- 
Detroite badaujančių.

Šv. Jurgio parapijoj lapkr.

Išalsino the

aPECIALZ8TAS 
Taigi nenusiminkit. bet eikit paa 

'tikrą speclalletą, ne p*a kokj nepa
gyrė!]. Tikras specialistas, arba pro-

KndHniri iis tiek lfe8or‘u"’ neld*UB Ju8ų Jum* ke“- rutuangi jis neą ar kur ,kBudBi bet pasaką pats, 
olltuli iii a ilrvmili nn

MOTINOS DABAR ŽINO 
VERT? MAGNESIA

X Spalių 19 d. įvyksta mū
sų mylimos debiutantės p. E. i knygutėj 
Rakauskienės koncertas. La-'tion”. Ji bus pasiųsta jums 
bai smagu pabrėžti, kad tar- DYKAI. Rašykit The Phillips
pe visų kitų garbingų svečių 
turėsime malonumo matyti 
gerb. dailininką I. įleki, kuris 
tik ką sugrįžo iš Europos. 
Gerb. turistas spiecijaliai pa-

gelbsti išlaikymui 
kudilęų ir vaikų 
sveikais ir links- 
maisj kiekviena 
motina turi žino
ti apie Phillips 

Milk of Magnesia.
Šis nekenksmingas, veik be 

skonio, preparatas yra veiks
mingiausias pašalinime pasy . . . irio. žarnų, masių, oaoa, Kraujo, ner-
kudlkius ir vaikus tlį sulipto- Įvų, Širdies, reumatizmo, kirminų, 
rnų, kuriuos paprastai pa-. , f. . , ■ Jeigu turit kokią užslsenėjuslą. 1*1-
glindo rūgstantis maistas jų ikerėjusią, chronišką lirą, kur] no 
viduriuose, kaip kvapo atsi
davimas rūgštimi, tankus vė
mimas, karščiavimas, diegliai.
Kaip liuosuotojas jis veikia 
švelniai, bet tikrai, kad ati
daryti mažulėlių vidurius lai
ke konstipacijos, šalčių, kūdi
kių ligų.

Šaukštelis Phillips Milk of 
Magnesia atlieka darbą pusės 
paintės kalkių vandens neu
tralizavime karvės pieno kū
dikio maitinimui ir nepilei- 
džia sukietėjimo. Platus varto 
jimai dėl motinų ir vaikų yra 
plačiai išaiškinti žingeidžioj 

‘Useful Informa-

po pilno Uegaamlnavlmo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, surėdymui žmogaus kenksmin
gumų. i

Mano Radio — Bcope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakterlologiėkas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
vumas sugryė jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat auo Ilgų skil
vio, žarnų, Inkstų, odos, kraujo, nėr-

pasidavė net gabiam kelmyno* 
(lytoj ui. neatldėliokit neatėję

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1010 
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvė*
Ofiso Valandos: Nuo 1* ryto Iki 
1 po pietų. Vakarai* nuo i 1H f 

Nedėlloml* nuo lt ryto Iki 1 
po pietų

ADVOKATAI

Co., 170 Variek St., New York, 
N. Y.

Pirkdami žiūrėkite, kad 
gautumėt tikrą Phillips Milk 
of Magnesia. Daktarai jį pri
rašinėja per virš 50 metų.

Telephone Dearbogn 0067

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

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

Nuo 0:30 Iki 6 vai. vak. 
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ.

Tel Rooaevelt 8710 
Vai. nuo 8 Iki 8 vai. vak. 

(ISsklrlant saredos)

Daktaras
Kapitone*

Specialistas ii

«1E,
Pasauliniam* kare 

Seno K r a,j aus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UZSIKF.NUJtSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, Inkstų Ir pūslės, už- 
auodijlmą kraujo, odes, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir pas
laptingas liras. Jeigu kiti negalėjo Jus išgydyti. ateikite čia Ir 
persitikrinkite, ką ji* jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėllomls iki 12 d. 
<200 West 20 St. kampas Keeler Avė, Tel. Crawford 5573

TRYS PRIEŽASTYS
KODĖL REIKIA GARSINTIS

“Drauge”
1. Dienraštis "Draugas” pasiekia žymiausius lietuvius, 

gali su Tamsta padaryti gerą • biznį.
kurie

2. “Draugas” yra organizuotų lietuvių katalikų organas. Jis 
atstovauja katalikišką minti Išeivijoje. O kur organizacija — ten 
galybė.

3. Dienrašti "Draugą" skaito tūkstančiai šeimynų ne vien Chi- 
cagoje, bet visoj Amerikoj ir Europoj.

e
Jeigu norite greitai išduoti noomon: namus, kambarius, garn- 

(liių, parduoti lotus, gauti naujų kosttumerių — garsinkitės “Drau
ge.”

“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avenue 
Tel. Roosevelt 7791

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.. Room 1701 
Tel. Randolph 0381-0332 Vai. 9-1

Vakarais
8241 30. HALSTED STREET 

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

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Bagdsiunas Borden)

ADVOKATAS 

105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph <727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. 

Telephone Roosevelt 0090 
Name; 0 Iki 0 ryte Tek Repub. 9000

JOHN MINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt Street 
Telefonai Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 var- 
kare. Seredenois ir Pėtnyčio- 

mis nuo 9 iki 6.

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

ki 3 vai. kortuose—nuo 3 iki 9

52 East 107th Street 
Kampas Michigan Avenue 

Tel. 1‘ullnian 5950-Nanių Pull. 6377

Miesto ofise pagal sutarti 
127 North Dearborn St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

Fisner
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GRABORIAl: C H I C A G 0 J E D A K T A R A
Telefoną* Tardė 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokioms rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVEfcUE 
Chicago, Illinois

S. M. SKUBĄS
LIKTU VIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET

žimy-žtNELĖS
(Musų. raporterio užrašai)

Tel. Roosevelt 7631

S. D. LACHAWiCZ
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuo pigiau
sia. 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. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABO RIU8 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 19- 
dlrbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

Plione Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE
.» Vi- • • k • -ėi-ųė# -M* / ,/.lH %-

=

nieku būdu negali manyti,
Į kad Amerikoj, ypač Chioagoj 
būtų didelė bedarbė. Kai vi
sur viskas taip sakant eina 
“slow”, čia viskas virte ver
da. Visi begalo užimti, it ka
ro metu. Presas,

T*lefo*as Orovehlll 3361

DR. A. G. RAKAUSKAS
X Pasikalbėjus su šiomis 

dienomis grįžusiu iš Lietu
vos chicagiečiams gerai žino-

______ _______mu dailininku Ižu llakių, ten-1 Spauz<jįnaiuaBJ laikraštis, iš-'
Patarnauju ima- ka' patirti,^ jog Lietuvoje gy- leidžia apie 75 tūkstančių eg- 

venimas eina normalia vaga, zempiįorį-ų. į valandų, išrodo,

J. Lolevičius
GRABORIUS LR 
BALSAM UOTO JAS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

< Ir 7 Iki 9 vai. vakare, 

kuriuomi Seredomls nuo 9 — 13 vai. ryto.
Nedėllomls pagal sutartį.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavitt St 
Tel. Canal 2330

Ofiso Tel. Victory 8687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 3374

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

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

Nedėlloj pagal susitarimų

tuvėaa visose ml*
sto ir miestelių . .

Z'"ones(' J“1“0 nepasitenkini-/kad dar acglna greitai savo 
• nio nesimato, kaimiečiai

3108 S. Halsted 
8t. Chicago, IU.

Tai. Viotovy Įtik

VI- ! darbų atlieka. Čia nenoromis

I. J. Z O L P
GR4.BORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.

Ofiso Tel. Virglnia 0036
Rezidencijos: Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.

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

Nubudimo valandoje kreiukitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Ltc.
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREFT
Canal 3161

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

K? EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f 1 ■ n ■

4603 S. Marsbfield Avenue
Tel. Boulevard 9977

sai nepolitikauja, nors ir pa- į įmOgUS įgsįtari ‘ ‘ tai dvidešim- 
žangos nedaug, tesimato. |fo šįmtmečio stebuklai”.
X Turintieji bankinių reikalų

Universal statė bankoj, gali X L. Vyčių “spulka” pra-'
lengvai suprasti tos bankos dėjo narystės kampanijų. Kai Namų ofisas 3413 Frankiin Bivd.

I* 1 -m •• t 1___ • Vai.* nuo 8:30 iki 9:30 vak.saugumą.’ ir tvirtumą ir uea- J kam iš kampanijos dalyvių 
bejotinp lietuvišku patrijotiš-i neblogai sekasi. 'B„. Tel. Mldway
kūmų, kame prie langelio No. i x Budamg Genevoj> I1L, te.
2 galima matyti Vytauto Di-lko sužinotii kad ten darbai 
tižiojo mirties sukaktuvių ! eįna gana gerai, ypač Laun- 
medalių, išstatytu pardavi- dry ir Machine shop
muj' , pilnas šešias dienas savaitėj,

X Žinomas lietuviškų pr* gi Bethavia, III., kai kurios 
kių importuotojas p. Stulpą- šapos dirba ir naktimis ir vi-
nas nemažai savo stambes
nių kostumierių apdovanoja 
Vytautė Didžiojo medaliais. 
Lai tas būna pavyzdžiu ki- ’ 
tiems biznieriams.

X Pastaruoju laiku valka
tos — “bomai” pradėjo pie
šimo darbus. Nesenai įlindo į 
p. Švarlio namus-ir pusėtinai 
juos apkraus tė. Saugokitės 
bernų, slankiojančiu apie jūsų 
namus.

X Turėdamas reikalo “Chi
cago Evening American”, 
Chicagos žinių redakcijoj te
ko pereiti per visų to laikraš- 

, čio įstaigų. Būnant vidury,

sur neblogai uždirbama.
Papartis.

JOHN SMETANA, 0. D.
RA

11 ryto iki 1 po pietų 
S Iki 4 Ir 6 iki 8 r. v.

| Nedėliotais nuo 10 Iki 12 ryto

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S* A. Brenza
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki1 
9:30 vakare ,

4608 S. ASHLAND AVENUE ( 
Netoli 46th St.

,vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-8 po 
įpiet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republic 8466

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS

DR. R. C. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Wilmette 195 arba 
Canal 1713

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

Ofiso Tet Victory 6893 

Rezidencijos Tel. Drenai 9191

DR. A. A. ROTU

OPTOMETRISTAS
Aklų Ekspertu Ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėktt mano Iškabas 
Vai. 9:28 ryt Iki 8:80 vak. Seredo- 
mis 9:30 Iki 12 v. Nedėllomls nėr 

aklrtų valandų.' Room 8 Phons Canal *S>»

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 80. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
Nuo * lai 8 valandai vakare 

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

OFISAI:
49 01 — 14 St. 2924 Washington 
10-13, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2460-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
8peclallstaa Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet, 7 >8 vak.• v~-
Nedėliomls Ir šventadieniais 10-13

Chicago. Hl. ' Gydo staigias ir chroniškas ligas 
® ’ * vyrų, jnoterų ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
NedėMomis ir seredomls tik 

iškaino susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

Rezidencija 
4729 W. 12 PL 
Tol. Cicero 2888

Nedėliomlt
Susitariu

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STR1K0L
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptle- 
Im>s) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel, 
Prospect 1939.

Senas ofisas toj pačio] vietoj: 
'4691 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
9 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7839 
Rez. 9941 S. Albany Avė. Tel. Pros- 
S»ect 1939. Nedėtomis tik pagal su
arti.

DR. A. J, JAVOtŠ
Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 11d 9 vak.

Office: 4459 S. Ca’ifornia Avė.
Nedėliojo pagal sutarti.

Ofiso Ir Ras. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki S po
pietų ir 9 iki 8 vai. vakare 

Rea. 8201 S. WALLACE STREET

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Hemlock 8709 
Rea. Tel.

DR. B. ARON
Prospect 9819

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 1156 South Kedzie

Re*. 1622 So. VVhlpple 
VaL 3-4. 7-9 v. v. Išskiriant K*t

Tel. Wentwortli 3000

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 72ad Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6221 

Residenclja: 6640 So. Maplevrood 
Avenue Tel. Republic 7898
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 V. v. 

Nedėlloj: 10 — 12 ryt®

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

navimą. į! T
Mūsų firrria yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus 
aprengimui mirusiųjų.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAORABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

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

KAZIMIERAS BARSIS
Mirė spalių 5 d. 1930 m. 6:15 
vai. vak. 41 metų amžiaus. Ki
lo iš Raseinių apskr., Kražių 
parap., Levonlškių vienk. Ame
rikoje išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Eleną, 2 pusbroliu Sta
nislovą tr Aleksandrą, 2 švo- 
geriu Dionizas Troy ir Antaną 
Stankų, 2 švogi-rkas Ievą Tro- 
yienę ir Kastanciją Stankienę, 
o Lietuvoj brolį Pranciškų, 2 
seseri Butkienę ir špukienę.

Kūnas pašarvotas 6545 So. 
Talman avė. Laidotuvės įvyks 
ketverge, spalių 9 d., iš namų 
8:30 vai. bus atlydėtas į Gimi
mo Panelės Šv. par. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos prfmal- 
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines. Nuoširdžiai 
kviečiame visus gimines, drau- 
gus-ges ir pažystamus-mas da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Pusbroliai, 
švogerial, švogerkos ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Zolp. Boulevard 5203.

DR. VAIIUSH, 0. P. D.
į 1821 gOUTH HALSTED ST,

Rez. Tel. Stewart 8191 Rezidencija 6600 So. Artosian Avė.
Vaiandos 11 ryto iki 3 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

A. f A

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti prležastimgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regyatę Ir tolimą 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas au elektra, parodančia mažiau
sia* klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va' 
kaure. Nedėliotais' nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

DENTISTAI
Tel. Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTIST AS

1545 WEST 47 STREET
Sale Depositors State Bank skersai

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto neo 19—13 nno 3—4 pe 

pietų: 7—8:39 vakar* 
Nedėllomls 19 iki 18

Telef. Midway 2880

SKYRIUS
4447 So. Falrfleld Avenue

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49th CtM Cicero
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS

3201 Aubum Avenue Tel. Boulevard 3201 
A.

VINCENTAS 
AUGUSTIS

Mirė spalio 5 d., 8:30 vai. 
ryto, 1930 m., sulaukęs 33 me
tų amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Tytavėnų parap., Kal- 
malės kaime. Amerikoj išgyve
no 19 metų. Paliko dideliame 
nulludlme seserį Eleonorą ir 
švogerį Stanislovą Ivanaičius, 2 
ahukus — Bronislovą ir Sta
nislovą, 2 pusbrolius — Joną 
Meškauską ir Petrą Augustį 
ir gimines, o Lietuvoj motiną 
Petronėėlę, seserį Oną, brolį 
Mykolą Ir gimines. Kūnas pa
šarvotas. 2501 W. 46 St

Laidotuvės Įvyks seredoj, 
spalio 8 d., vai. ryte Iš namų 
J Nekalto Prasidėjimo l’an. šv. 
par. bažnyėlp, kur bus gedu
lingos pamaldos už vėlionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas J Sv. 
Kazimiero kapines.

Visi gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti Jam paskutinį patar- 

, navlmą Ir atsisveikinimą.
Nuludą liekame:

Rvogerls, Arnikai,
Pusbroliai Ir Giminės. 

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Eudeikis, Tąl. Yards 1741.

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Tel. Tardo 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

Boulevard 7889 e
Res. Hemlock 7(91

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

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

AR ŽINOTE, KAD
Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai 

atvažiuoja Ir visiems čaraplonams 
per nosis duoda.

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

T. A. D. dar tik kelių metų senu
mo. o jau turi tuksiančius vartoto
jų Ir nuo jų padėkavontų. T. A D 
fandsunas v ton o J formoj, gydo daug 
Ilgų. Reikalaukit iš savo uptiekos ar
ba tšdtrbystėa

T. A. D. PRODUCTS 
I1SS So. Halsted SL Chicago, DL

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėllomls pagal sutarti
4847 W. 14 ST. Cicero, Hl.

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER

Tel. Boulevardl 1401

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

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

7—9 vakare

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 29 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
•lelrtroe prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Streat

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir 
nuo 9 Iki 7:30 vai. vakar*.

Tel. ofiso Canal 3110 Rea. Bo. Bhov< 
8238, arba Randolph 6809.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

DENTISTAS
4991 W. 14St. Cicere, I1L

Viršuj National Toa Stora
19 vai. ryto Iki 9 vaL J

vakar*. N*d. snsitams {

Rezidencijos Tol. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 18 dieną- 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 19 lkl 13 dieną
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VYTAUTO DIENA GHICA60J SPALIO 26 D. PRANEŠIMAS. liekis labai gerai atrodo, atsi- 2 sk. Labai šios organizacijos tus prašėme per laikraštį, kaj 
gavęs taip kūnu, kaip ir dva- laukia gerb. jaunos veikėjos, visi raštai redakcijai reikia

C H I C A G O J E
SVARBUS VYTAUTO KO

MITETO SUS-MAS.

šia. Welcome, Veronica!

MUSŲ RADIO KONCERTAS kirai. Po p. konsulo kalbos 
L. Vyčių — Dainos choras 
galingai užtraukė “Vilnių”— 
Vanagaičio.

P-ni Antanina Skamaraus- 
kienė (Feravičiutė) ir p. Jo
nas Romanas, abu gerai ži
nomi dainininkai, visai vyku
siai dainavo duetų iš Sasnau
sko kantatos “Broliai”. Kal
bėjo “prof.” Kampininkas, iŠ 
“Draugo” redakcijos praneš
ta keletas vėliausių žinių ir 
programas baigiamas, sudai
nuojant Sasnausko” “Kur 
bėga Šešupė”.

Šių praėjusių Vilniaus Ra
dio Valandų ilgai atsiminsi-'

Svarbus prieš — paskutinis 
Chicagos Lietuvių Vytauto 
500 m. sukaktuvių paminėji
mo Komiteto susirinkimas į- 
vyksta trečiadienyje, spalio 8 
d., 8 vai. vakare, Aušros Var
tų par, salėj. Prašomi atvyk
ti visų skyrių atstovų, visas 
komisijas ir visus centro val
dybos narius.

Vytauto Komiteto, pinu.

Bridgeporto A. R. D. 2 sk. 
veikėjos niekuomet savo “ve- 
keišino” neima. Štai, pp. B. 
Naugžemienė ir M. Tamanaus- 
kienė apsiėmė į komisijų lei
dimui ant išlaimėjimo radio, 
kuri A. R. D. 2 sk. dovanojo 
pp. Žiogai. „

P-lė M. L. Gurinskaitė ir 
p-lė J. Adomaitytė (visiting 
nurse) lankė Rosary College, 
River Forest, III. kurioj įstai
goj jau antri metai mokinasi 
p-lė Felicija Nausėdaitė. Abi 
panelės labai patenkintos šios 
gražios įstaigos vizitavimu ir 
studenčių jų priėmimu.

i Girdėjom, kad da viena šv. 
Kazimiero Akademijos Alum- 
nė, būtent p-lė Kamaranskai- 
tė, įstojo aukštuosius mokslus 
eiti gražiojon Rosary College. 
Valio jaunom lietuvaitėm stu 
dentėm. Rap.

rašyti rašalu. Paišeliu rašytų 
korespondencijų redakcija ne
priima, nes neturi laiko joms 
perrašyti. Be to, tamsta ne- 
padavėte nei savo tikro adre
so.

GAL LEIS IŠVEŽTI 
HELIUMĄ

metai nuo mirties a. a. Onos 
Pocienės... Štai, jau metai pra
bėgo, kaip guli Onytė šaltoj, 
juodoj žemelėj... Jos balso nie
kuomet, niekuomet nebegirdė- 
sime... Į i*'

Ponia E. Rakauskienė savo 
me. Ji sukėlė mumyse daug , . x .... • koncerte pasvęs dalį progra-
tautinio ūpo ir pasiryhmo oi-' atminčiai 
ti kartu su visa tauta uz Vii- lninkės M gegtas a
maus atvadavimų.

1 R. K.

“ So f ar — so good”. Taip 
tenka pasakyti apie dienraš
čio “Draugo” ir Peoples Fur- 
niture Co. radio programus iš 
WHFC radio stoties. Praei
tam pirmadienyje girdėjom 
“Vilniaus Valandą”. Iš tik
ro tai buvo gražus, patriotiš
kas programas, kuris nuo 
pradžios iki galui priminė 
mums Vilnių. Ir dainos ir kal
bos kėlė mūsų mintis ten, kur 
lenkų pavergtam .krašte, Vil
niuje, jau per dešimts metų 
kenčia mūsų broliai.

Pranešėjas p. Juozas Bule- 
vičius įžanginėj programo kai 
boj, tarp kito ko pasakė:

“Kaip spaudoje pranešta, 
ši valanda yra pašvenčiama 
Vilniaus reikalams iš priežas
ties Spalio 9 d., kuri yra va
dinama Vilniaus užgrobimo h 
arba mūsų tautos gedulo die
na.

Spalio 9-je sueina lygiai 10 
metų,, kaip Lietuva neteko sa
vo sostinės Vilniaus. Toji die
na kas met yra minima tam, 
kad gaivinti mūsų tautos pa
siryžimų už Vilniaus krašto 
atvadavimų. Dėlto, ir visose 
Chicagos Lietuvių parapijų 
salėse ketvirtadienio vakare 
įvyks paskaitos, prakalbos ir 
kitoki dalykai, kurie primins 
murins Vilnių.

Dienraštis “Draugas” ir 
Peoples Furniture Co., ruoš
dami šių Vilniaus valandų 
per radio, trokšta, kad ji vie
nytų visus Amerikos lietuvius 
bendram tautos darbui. Jei 
laikysimės vienybės, jei rem
sime savo spaudų, jei remsi
me savo ekonomines ir biznio 
organizacijas, tada labiaus 
seksis mūsų tautai ir grei
čiau Vilnių atvaduosime. Te
gyvuoja Lietuvos Respublika 
su sostine Vilniumi”

Pirmutinį programe išgirdo
me L. Vyčių dvigubų kvarte
tų, kuris komp. A. Pociui va
dovaujant, labai gražiai pa
dainavo Petrausko “Po kal
nelį vaikščiodama” ir Pociaus 
“Pamylėjau vakar”.

Tris dainas — “Siuntė ma
nę motinėlė”, “Aš bijau pa-

LABAI SVARBU.

Rakauskienės pusės...

Tad netik visus, kurie ger
bia p. E. Rakauskienę ir 

i brangina jos talentų kviečia-
Town of Lake. — Šį vakarų me spalių 19 d. koncertan, bet 

(spalių 8 d.) bus susirinkimas ir visus kurie atmena ir ger- 
visų draugijų, klubų ir kuo-ibia atmintį mirusios daininin- 
pų, gyvuojančių Town of La- P- 0« Pocienės... 

ke. Susirinkimas bus reikale Pagerbkime ir paremkime 
Vytauto 500 m. sukaktuvių; savo kultūros nešėjus, savo 
apvaikščiojimo, kuris įvykstalentuotus žmones jiems gy- 
šio mėnesio 26 d. Town of La-jviems esant. Įsidėmėkit p. 
ke negali pasirodyti silpnai. Rakauskienės koncerto dienų, 
Susirinkimas bus Šv. Kry- sekmadienis, spalių 19 d. 
žiaus par. mokykloj po Ro
žančiaus pamaldų.

Kurios draugijos neturi ta
me reikale išrinkusios atsto-3 *
vų, lai pačios valdybos daly
vauja. Taipgi ir visus Town Federacijos skyrius rengia 
of Lake darbuotojus kviečia-' spalio 9 d. Vilniaus netekimo 
me ateiti į šį susirinkimų. j paminėjimų. Minėtų dienų į-

Kun. A. Lininis.. , vyks prakalbos ir programa.
------ ,-------------  ) Įžanga veltui. Vakaras bus

f parapijos salėj, tuojau po ra- 

žančiaus. Kalbės žymus kalbė-

.M
SPALIŲ 9 D.

Brighton Parfe. — dietinis

WEST SIDE ŽINIOS.

X Deliai Chicagos Blaivi
ninkų Apskričio Seimo, Auš
ros Vartų blaivininkai šian-

tojas kun. Jakaitis, kun. klebi 
Briška, kun. Vaitukaitis ir 
kun. Valančius. Programų iš-

dien vakare, tudjau po Ra- j pildys parapijos choras su 
žančiaus pamaldų, kviečiami naujomis dainomis. Prisidės 
susirinkti parapijos mokyk-; da ir kiti menininkai, K. Za-
lon, kad išrinkti delegatus ir 
paruošti seimui įnešimus.

rumskio vadovaujami.
Visi' kas turit savyje lie-

X Ryt Aušros Vartų sve-t tuvybę, atvykit ir paminėkit 
tainėje, deliai 9 spalių dienos,'šių gedulos dienų.

Red Cherris.

BRIDGEPORTO ŽINUTĖS.

vakare kviečiama visas West- 
sidės draugijas dalyvauti iš
kilmingame posėdyje — pa
gerbti Vilniaus gynėjus. Vil-

sakyt” ir “Naktį svajonėms nietis atstovas darys susirin- 
papuošta” dainavo artistas kimui pranešimų, Moterų Sų- 

Juozas Babravičius. Tai buvo

Pp. Bytautų name, 911 W. 
33 St., penktadienio, spalių 10 

jungos 55 kp. ir vyrų “Grožy- 'd. vakare (po Rožančinių par-

Poni Karolina Runovičienė 
(p. A. Nausėdienės motina) 
nors labai silpna, bet eina 
sveikyn. Už tai didelis kredi
tas priklauso jaunam Dr. A. 
G. Rakauskui. Gerb. ligonės 
kambariai atrodo it gėlynas. 
Vėliausiai puošnius gėlių bu
kietus prisiuntė p. J. Norkie
nė iš So Shore ir p. Šaputis iš 
Cicero.

Ligonę lanko prieteliai net 
Michigan Valst. p-ni Lauri
naitienė (buvusi p-lė Stalilio- 
naitė viena Mot. Sų-gos orga
nizatorių it pirmos M. S. Cen
tro valdybos narių) atvežė li
gonei “gastinčiaus” liepinio 
medaus, kurio pp. Laurinai
čiai iš savo bityno prikuopė 
šįmet net šešis tonus.

PRANEŠIMAI.
Bridgeport. —Dr-stės Palai 

mintos Lietuvos susirinkimas 
įvyks 8 d. spalių, 8 vai. vak., 
Lietuvių Auditorijoj. Malonė
kite laiku pribūti ir išgirsti 
raportų komisijos iš rengiamo 
vakaro, kuris bus lapkričio 16 
d., Lietuviu Auditorijoj.

Valdyba.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

WASHINGTON, spal. 8. — 
Susirinkus kongresui sesijon 
bus įduotas sumanymas panai
kinti draudimų iš Am. J. Val
stybių išvežti heliumų — ne
degamąsias dujas, reikalingas 
orlaiviams. Šiandie Am. J. Va
lstybės turi šių dujų monopo
lijų. Jei s u n a i k i n - 
tas britų orlaivis R—101 bū
tų naudojęs heliumo, gal ne
būtų įvykusi ta baisi nelaimė.

Žmonijos gerovei ši šalis 
turi panaikinti heliumo mono
polijų, pareiškia ekspertai.

SUKĖLĖ MAIŠTUS BRITŲ 
JŪREIVIAI

PARYŽIUS, spal. 8. — Fra 
nei jos pakrašty, tarp Nice ir 
Cannes, stovinčiam Britų karo 
laive “Revenge” sukėlė mai
štus 100 jūreivių. Jie apleido 
laivų ir pradėjo girtauti ir 
triukšmauti Riviera.

Paskiau dvi jų grupės grv- 
žo į laivų ir pasidavė. 25 jū
reiviai dar negryžo. Policija 
negali jų surasti.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųSles 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GRKEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4(44 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1381Pp. Gudų krautuvėje, 901 i

W. 33 St., galima gauti pasi- Į _________ _

pirkti tyriausio medaus už la-i
bai prieinamų katinų. ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

Raporteriui. Jau kelis kar-

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 5099
Mes pervežame daiktus ir į 

kitus miestus.

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

auksinių ir sida- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
dio, planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefoną* HEMLOCK 8380

MORGIČIAI-PASKOLOS
M. ZIZASGerb. kun. »A. Martinkui,

Šv. Jurgio par. asistentui
gruodžio mėn. sukanka 10 me j Namų Statymo Kontraktorlu*

Įstatau Įvairiausius namua prieinamatų kunigystės. Manoma, kad 
Bridgeportas “sausai ir šal
tai” tokio brangaus įvykio 
gerb. kunigo gyvenime nepra
leis, bet tinkamai prie sukak
tuvių prisirengs.

P-lė V. Galnaitė, Centro 
rast. A. R. D. žada persikelt 
Mot. Sų-gos 1 kp. ir A. R. D.

AUTOMOBILIAI

DE ŠUTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau

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

GAGE PARK MOTOR 
SALES

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

Telefonas Prospect 5669

kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5BI(

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 

Kontraktorius
4556 So. Rockwell Street

Telef. Republlc 6396
D. GRICIUS

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prleinamiausios,

2452 WEST 69th STREET

Tel. Lafayette 8(63 Ofisas Ir P.ez. 
Ir 2384 44(1 H. Mozart St.

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

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Falrfleld

paskutinis jo atsisveikinimas 
su mūsų radio klausytojais, 
nes šiandien jisai jau aplei
džia Chicagų ir spalio 18 d., 
laivu “Frederik VIII” vyks
ta Lietuvon. Nors iš sekma
dienio koncerto gerokai buvo 
įvargęs, tačiau dainavo, kaip 
visuomet, gražiai.

L. Vyčių apskrities choro 
kvartetas, susidedąs iš Jono 
Romano, Justino Baisio, Kazį- 
miero Pažerskio ir Antano 
Ciapo, padainavo “Kad die
vuliai duotų” ir Petrausko 
“Kam šėrei žirgelį”. Tai buvo 
tikrai gražiai padainuota vy
riška sutartinė.

Rimtų kalbų apie Vilnių 
pasakė p. Antanas Kalvaitis, 
Lietuvos konsulas Cliioagoje. 
Kalbos tekstas, manau, bus 
įdėtas į mūsų dienraštį ats-

bės” chorai savo puikiomis 'maldų) įvyks Mot. Sų-gos 1 
paįvairins progra* į kps. “bunco party”. Prašo- 

*i’me visų 1 kps. sųjungiečių ir 
Girdvainis viešnių bei svečių neužmiršt.

atsilankyt į šių “party” ir
tuomi paremt M. S. 1 kp.

dainomis
mų.

X Aleksandras 
sn Antanina Gnlbiniute ruo
šiasi imti šv» Moterystės Sa
kramentų. 1

Musų jaunos veikėjos p. Jo- 
sephine Šaltenas sūnelis, bai
gęs šv. Jurgio pradinę moky- 

Tų dienų įvyks ponios E. klų, įstojo į De La Šalie ins- 
Rakauskienės koncertas. Vi-J titutų toliau mokslų tęsti. Ten 

si tik apie busimų koncertų jį patiko nelaimė; krito nuo 
kalba, šneka. Kaip girdėjome laiptų ir susilaužę kojų. Bet 
iš žinovų, tai p. E. Rakaus-; geroj savo motinėlės ir dak- 
kienė yra padariusi nepap- toro priežiūroj baigia gyti.
rastai didelę pažangų dainavi- Į -----------------

me bestudijuodama Italijoj. I' Dailininkas Ižas liekis, grį- 
MaJonu bus jų išgirsti, jos žęs iš Lietuvos, daro vizitas 
skambiu balsu pasigrožėti.’ savo prieteliams ir draugams 
Senai, oi, senai jų begirdėjo- ir linksmai dalinasi patirtais 
me dainuojant. įspūdžiais iŠ Lietuvos, kur iš-

Spalių 19 d. sukanka lygiai buvo arti vienu metu. P-nas

SPALIŲ 19.

HUPMOBILE
Geriausi Ir Stlprtaasi Automobiliai.

Jei Tamlsta nori pirkti Automo
bili, plrmlauelal prašome ateiti pae 
mue Ir pamatyti HUPMOBILE 1931 
medelių, kurie tikrai Tamlstas nue- 
tcfclna eavo gražumu, greitumu, Ir 
visa konstrukcija. Kaina (1,1((.
f.o.b. kr aukščiau.

BALZEKAS MOTORS 

6012-14 So. Kedzie Avė. 
Telef. Republlc (004

JOHN PAKEL & GO.
Generalini Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Rez. Grovehill 1680

Tel. Lafayette (197

W,& L. ELECTRIC CO.
Not Ine.

Elektros kontraktoriai, suvedam švie
sas ir Jėgų. Elektros relkmenoa Ir 
flkščieriai.

L. DOMBROWSKI A SON 
2014, Weet 47 Street

ES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 

reik pentyt. Tnrim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Aveune

Tel. Lafayette 7674

Phone Republlc 4942

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes moliavojlme, dekoruojame ir 
Išpoperiuojame visokiu* namu*. 
Musų kainos labai prelnamoa Ir dar
bą* garantuota*.

6127 S. Maplewood Avė. 

JONAS PUDZIUVELIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau naujus namus Ir pertaisau 

senus. Senus namua priimu J mai
nu*.

2650 West 69 Street
Telef. Hemlock 4576

Telefonas Canal 7322

PETRAS CIBULSKIS
• MallavoJImo Kontraktorius

Maliavų ir sieninės popieroe krau
tuvė. Nauja* ataka*.

3334 So. LEAVITT ST. CHICAOO

M. YUSZKA 
Plumbing-& Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausla.

4426 So. Weztern Avė.
Tel. Lafayette 8227

ATMINK SAVO 

NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
TEL. BOUL. 0811 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug išlaidų

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

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

ATI.IKTĄ DARBĄ.

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

ISRENDAVIMUI

Rendan ar pardavimui 5-6 kamb., 
pečiu šEdSmi. pigiai. 5804 Union 
Tel. Stew&rt 1402___________________

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
PI. . .Lt .'."-■■.'U-.,' g ' ” ■ J

PARDUOSIM su dideliu nuosto
liu visus puikius rakandus, Wilton 
kaurus ir vlskų musų 4 kamb. apart- 
mente. Vartota tik 2 mėn. Kreipkis 
tuoj. Tikras bųrgenas.

SO4O W. (3 St. I mas floras

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAI6E

lt Vateoras, J.
Lafayette MM

* 3962 Archer Avenne

A. M. BUTOHAS

10% nupiginta ant flat ma
liavų ir ready mixed.

5845.00 p. o. b. | 
Jei manai pirkti karų. pirmiausiai į

ateik pa* mus ir perai tikrink, kad 
pae mue rasite geriausios rųilee au
tomobilius ui žemg kalnų.

Taipgi turime Įvairių įvairiausių 
vartotų karų už labai maža kalnų.

BRIGHT0N MOTOR SALES
INC. Šio krano kaina $3.50 

4414 So. Rockvrell St
Tel. Lafayette 4689

Sapoe Telef. 
Hemlock 2847

Namų Telef. 
Republlc 1433

JOHN YERKES
Plumblng A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
PLUMBERIS .

Turiu patyrimų per daugelį metų.
Darbų atliekų greitai Ir ptglųL 

2113 80. OAKLEY AV* 
Telef. Canal (610 *

Bilijardu parlorius, North Sidėj, 
12 stalų. Išdirbtas biznis, išvažiuojam 
Pigiai. Festln fk Harmon, 610 E. 
75 St.

REAL ESTATE

Greit perkant gausi geromis Iš
lygomis už (20,000 roomlnghouse Iš 
22 kamb. dalinai su forn., Stymo šil., 
gera vieta, 20 m i n. į loop, strytk. ir 
l>. Kreiptis 1136 Wrightwood avė. Iki 
5 v. v. arba tel. Avenue 6307 po 5 
v. v. dėl. susitarimo.

Pigiai pulki velk nauja kampinė 
Octagon rezidencija, 6 kamb. bung. 
arti viešų ir kat. mokyklų, du bloku 
Milvvaukee avė. Reik matyt, kad Į- 
vertlnt. Kaina (9,750. Kreiptis po 
( vai. vak. 6700 No. Moody avė.

2 PLATAI, 8-7 KAMB. PI.YTINIS
I pietus (3 Sf. arti Halsted. Kaina 

(7,000. Cash (2,500. Fostln & Har
mon, (10 E. 75 St,

f


