
"DBAUGAB,J
Vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

“DRAUGAS”

The most influent 

Lithnanian Daily 
America.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 244 a C 0 P V CHICAGO, ILLINOIS KETVIRTADIENIS, SPALIO (OCT.) 16 D., 1930 M. 3C A C 0 P Y METAI-VOL.

“Draugas,” 2334 So. Oakley Avcn'ie, entered as second-class mater march si, įsu, at chjcaoo, Illinois under the act of march s, im Telefonas: Rovsevelt 7791

Berlyne Streikuoja 120,000 Darbinink
CHICAGOJE ŽINIOS IŠ LIETUVOSSTREIKAS PASUNKINA KANCLIERIUI 

BRUENINGUI LAIMĖJIMĄ
KAŽKUR STAIGA IŠNYKO BUVUSIS 

SUOMIJOS PREZIDENTAS

Susektas Sąmokslas Prieš 
Pilsudskį

APSUNKINTA VOKIETI
JOS KANCLIERIO 

PADĖTIS

BERLYNAS, spal. 16. — 
Vakar čia sustreikavo 120,000 
darbininkų metalo pramonėje. 
Tai protestas prieš valstybės 
arbitražo teismą, kurs išspre
ndė sumažinti užmokesnius da- 
rbininkams.

Kada parlamentas pradeda 
sesiją ir kada kanclierio Brue- 
ningo valdžia darbuojasi pa
silikti savo vietoje, tikėdama 
parlamento didžiumą patrau
kti į savo pusę, darbininkai 
išeina streikan ir sukelia val
džiai naujų sunkenybių.

Valdžiai yra didelio vargo 
į savo pusę patraukti parla
mento didžiumą gyvuojant di
deliam nedarbui. Pramatomas 
kanclierio su kabinetu atsista
tydinimas.

KUBOJE UŽDRAUSTI 
SUSIRINKIMAI

HAVANA, spal. 16. — Ku
bos prezidentas diktatorius 
Machado visoj respublikoj už
draudė gyventojams turėti be
nt kokius susirinkimus ligi į- 
vyksiant rinkimams kongre
sam

Kai-kuriose respublikos da
lyse kasdien įvyksta žmonių 
su policija susikirtimai.

ISPANIJOJ PLINTA 
BETVARKE

MADRIDAS, spal. 16. — Į- 
vairiose Ispanijos dalyse ke
liamos demonstracijos prieš 
monarchiją. Iš demonstracijų 
iškyla riaušės ir su policija 
susirėmimai. į

Barcelonoj uždarytas unive
rsitetas, kada studentai sude
gino karaliaus paveikslą šū
kaudami “ Šalin karalių!“

DIDELIS IŽDE NEPRI
TEKLIUS

BUENOS AIRES, spal. 16. 
— Paskelbta, kad pašalinta A- 
rgentinos prezidento Yrigoy- 
en valdžia valstybės ižde pa
likusi 251,280,000 dol. nepri
tekliaus (deficito).

NESURANDAMAS BUVU 
SIS SUOMIJOS PRE

ZIDENTAS

- HELSINKI, spal. 16. — Po 
^vykusiųjų seiman rinkimų 
'kažkur staiga išnyko buvusis 
Suomijos prezidentas Dr. Ka
rlo Juho Stahlberg. Kartu su 
juom išnykus ir jo žmona. 
Spėjama, gal kartais jis pa
grobtas. paikas mat^ęs nuo jo 
namų važiuojantį didelį juo
dą automobilių.
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SUSEKTAS SĄMOKSLAS 
PRIEŠ PILSUDSKĮ

VARŠAVA, spal. 15. — Su-
jisektas sąmokslas prieš Len- ROMA, spal. 15. — Italų 
kijos diktatorių Pilsudskį. No- Alpinu Kliubas pasidarbavo 
reta jį nužudyti bomba. Sąry-; pašventinti akmenį ant Preso- 
šy su tuomi, čia suimta 8 as-lana kalno, Bergamo provin-
menys.

BAUDŽIAMI BERLYNO 
RIAUŠININKAI

ei jo j. Akmeny iškaltas toks 
užrašas:

“Šiąja vieta spalių 4, 1888 
m., į kalno viršūnę įlipo drą
sus laipiotojas kun. Achille

BERLYNAS, spal. 15. — Batt1’ šiandieninis Pijus XI.” 
B daugybės areštuotu riauši-l' Sis akm“ Rentimas at- 
ninkų tik keturioliką teismas ' naia“jant šv. Mišias 2,200 me- 
nubaudė kalėjimu nuo 3 sa- aukštumoje.
vaičių ligi 6 mėnesių už krau
tuvių langų daužymą. Kiti pa- 
liuosuoti.

Fašistų vadai paskelbė, kad 
jie neturį nieko bendra su la
ngų daužymu.

JVYKĘ ramūs rinkimai

PORT-AU-PRINCE, spal, 
16. — Haiti kongresan rinki
mai praėjo taip ramiai, ko 
nesitikėta. Virš 200,000 pilie
čių balsavo.

FRANCUOS PREZIDEN
TAS j MpROKO

■ /
PARYŽIUS, spal. 16. — 

Francijos prezidentas Doume- 
rgue išvyko į Moroko.

. APLEISTA VIRŠ 150,000 
ŪKIŲ

WASHINGTON, spal. 16. 
— Cenzo biuras skelbia, kad 
praeitu dešimtmečiu dėl blo
gųjų laikų žmonės apleidę vi
rš 150,000 ūkių.

J

JAUNIAUSIAS AMERIKOS LEG10NINKAS

zduojam£r..X

200,000 ŠEIMYNŲ YRA 
PAVOJAUS ATEINAN

ČIĄ ŽIEMĄ

POPIEŽIAUS ATMINČIAI 
i PAŠVENTINTAS AKMUO

Teismas išteisino ‘žmogžudę

- Prisiekusiųjų teisėjų teis
mas išteisino Mrs. Florence 
Leeney, kuri nužudė savo vy
rą. Bylos metu buvo įrodoma, 
kad jinai vyrą nušovė jam
gulint ant sofos. Gi jinai pati

Amerikos Legiono suvažia- |,tvirtin0) kad užpn0.
vime Bostone jauniausiu legio- '.j
ninku buvo kapit. N. G. Stan- 
kovitch/ 24 na., kurs čia atvai-- Valgydins 20 vyrų

Nedidelės valgyklos^ZOi So. 
Wabash avė., savininkė Mrs. 
Greenstein pranešė, kad ligi 
gryšiant geriesiems laikams ji 

1 kasdien pavalgydysianti 20 be
darbių — duosianti jiems ple-

Šių iškilmių dalyviams Šve
ntasis Tėvas pasiuntė palai
minimą.

VENEZUELES ATSTOVAS 
ŠVENTOJO TĖVO AU

DIENCIJOJE

VATIKANO MIESTAS, 
,spalių 15. — Tomis dienomis 
Šventasis Tėvas audiencijon 
priėmė naują Venezuelės res
publikos atstovą Vatikanui 
Carlo Crisanti. Atstovas įtei
kė Šventąjam Tėvui savo įga
liojimo raštus.

GAUTAS ŠVENTOJO TĖ
VO LEIDIMAS

ROMA, spal. 16. — Čia pa
skelbta, kad Bulgarijos kara
lius Borisas, stačiatikis, ir I- 
talijos karalaitė Giovanna, ka
talikė, pasirašė savo busimuo
sius vaikus auklėti katalikais. 
Einant šiąja griežta Bažny
čios sąlyga, Šventasis Tėvas 
leido jiedviem susituokti, 
i Sutuoktuvės įvyks spalių 25 
d. Šv. Pranciškaus bazilikoje, 
Asižiuje.

ATLANTIC CITY, N. J.. . , .
spal. 16. — Amerikos Raudo- ■ US lr va anenę 
nojo Kryžiaus vice-pirminin-
kas James Fleser čia pareiš
kė, kad ateinančią žiemą šioj 
šaly virš 200,000 šeimynų su
sidurs su alkio pavojumi. Nu
rodė imtis atatinkamų prie
monių gelbėti, nedarbo palies
tus žmones.

PAVYKO IŠSISUKTI 
IŠ PAGROBĖJO

GREENFIELD, Mo., spal. 
16. — Nežinomas vyras pagro
bė turtingo ūkininko dukterį 
Mrs. Alma Wilson McKinley. 
Automobiliu ją nuvežė į miš
ką ir ten pareikalavo 60,000 
dol. išpirkimo. Jinai derėjosi 
ir pagaliau sutiko išmokėti 
10,000 dolerių, jei bus tuojaus 
paliuosuota.

Pagrobėjas ją paliuosavo ir 
įsakė lauksiąs atnešant 10,000 
dolerių. Tuojaus susidarė sa
vanorių būrys surasti pagro
bėją. , į

KOMUNISTŲ RIAUŠES 
BOSTONE

BOSTON, Mass., spal. 15. 
— Arti Bradford viešbučio, 
kur Amerikos Darbo Federa
cija turi suvažiavimą, komu- 
mistai sukėlė demonstracijas. 
Iš šių kilo riaušės. $mė laiko 
policijai apmalšinti raudonuo
sius. Keletas poliemonų sužei
sta. Areštuota 5 moterys ir 4
vyrai. . . , .
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ORGANIZUOJAMAS DAR
BUI KOMITETAS

P Illinois gubernatoriaus pas
tangomis Chicagoj organizuo
jamas komitetas, kurs užsiims 

j rūpintis bedarbių likimu. Pi
rmoje vietoje bedarbiams bus 
surasta darbo.

į. Bedarbių pagelbai daug da
rbuojasi ir Chicagos Preky
bos Sąjunga. Tuo reikalu ji 

< vakar turėjo susirinkimą.
;• Planuojama iškelti daug vie
šųjų ir kitokių darbų.

Sumažėjo “biznis” vidu
miesty

Kad Chicagos vidumiesty 
sumažėjo “biznis“, sužinoma 
iš paštos. Iki šiol pasta vidu
miesty kasdien penkis kartus 
buvo išnešiojama. Dabar išne
šiojimas sumažintas ligi trijų 
kartų. Palyginus su praeitais 
metais, išnešiojamos paštos 
kiekybė šįmet sumažėjusi 10 
nuošimčių.

Atidėta byla plėšikui Bell
Kriminaliniam teisme atidė

ta byla plėšikui > galvažudžiui 
Bell, kurs kaltinamas Christ 
Pairas nužudyme.

Šis Bell yra policijai išpaži
nęs, Kad jis dalyvavęs ir Tri
būne reporterio Lhigle nužu
dyme. Policija nepasitiki jo 
pasakojimais.

PAVOGĖ CHEVROLETĄ
I

Plačiai žinomas Marąuette 
Parko biznierius R. Andreliū- 
nas neteko savo Chevroleto. 
Pereitą trečiadienį jis atva
žiavo prie Loorais ir 63 g-vės. 
Sugrįžęs atgal, kur paliko sa- 
,vo mašiną, jos nerado. Maši
nos numeris buvo 874397.

P-nas Andreliūnas turi ra
dio ir laikrodžių krautuvę po 
num. 2650 W. 63rd St.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS, — Pramatomas lietus; 
vakare šalčiau. i

NAUJOS LENKŲ PRO
VOKACIJOS

Varšuva, IX-20. E. Lenkų 
radio paskelbė šitokią “žinią” 
iš Vilniaus. Lietuvių Šv. Ka
zimiero jaunimo auklėjimo ir 
globos draugija, esą, tapusi 
komunistinės (!) akcijos ob
jektu iš Gudijos (!) komunis
tinės partijs pusės, susitarus
su komunistinėmis Lietuvos' Privačiams savininkams ] 
partijomis (!). Be centralinių valdžios miškų grąžinta 195 
draugijos organų žinios (!)[ metais 2,567 ht, 1929 m. 
jos firma, esą, buvę varyti ko- 2,213 ht ir 1930 m. — 815
munistiniai darbai. Atatinka
mos valdžios įstaigos darbus 
likvidavusios, suareštuodamos 
draugijos ^Švenčionių ir dvie
jų kitų draugijos ratelių sek
retorius ir keletą narių. Ši “ži
nia,“ aišku, priimtina su dide
liu žiupsniu druskos. Lenkai 
ne tik seniai įrodė, kad tokias
“žinias“ apie Lietuvą moka i Pakuonio valsčiuj Panoteri 
puikiai fabrikuoti, bet ir kad į kaime sudegė Motiejus Zyl 
moka, reikalui ištikus (dabar įsaus trobos su visa

Tautų Sąjungos tary- Nuostolių gaisras padarė
bos ir plenumo sesija), ne ma
žiau puikiai visokias provoka
cijas inscenizuoti. Nuostabu, 
kad “komunistiniai darbai“ 
buvo varomi ne kažkur Gudi
jos pasieny, bet Švenčionių a- 
pskrity, kur susispietęs lietu
viškiausias elementas. Nenoro
mis prisimena faktas, kad, ka
da lenkai nutarė likviduoti gu
dų tautinį judėjimą, jie ėmė
si panašios provokacijos.

“R.“

IŠKILMES KUŽIUOSE

Rugpiūčio mėn. 31 d. įvyko 
Šiaulių rajono šiaurinės dalies 
pavasarininkų kongresėlis. A- 
tvyko prof. Dovydaitis, apie 
700 pavasarininkų iš 12 kuo
pų ir keli tūkstančiai susiin- 
teresavusių švente apylinkės 
ir gretimųjų valsčių žmonių.

Po iškilmingų pamaldų prof. 
Dovydaičiui atvirame ore ati
darius kongresėlį, šventės da
lyviai organizuotai su savo vė
liavomis ir orkestru priešaky 
nuvyko į 1863 m. sukilėlių ka
lnelį, čia vietos klebonas kun. 
Kleiba pašventino ąžuolinį 
kryžių ir pasakė kalbą. Po jo 
kalbėjo prof. Dovydaitis. Tau
tiškais rūbais pasipuošusioms 
mergaitėms uždėjus ant bend
rojo pakartųjų sukilėlių kapo 
tris vainikus, rajono vice-pir- 
mininkas abitur. Žukauskas į- 
spudingą kalba užbaigė šios 
Golgotos minėjimą.

Toliau prasidėjo plenumo 
posėdis, kuriam pirmininkavo 
stud. Stulgys. Posėdis praėjo 
labai gyvai ir įdomiai.

Sporto ir dainų programai 
pasibaigus, vakare įvyko dvie
jų veikalų vaidinimas; kuršie-

niškių “Trys mylimos“ 
šiauliškių “žmogžudžiai,“ 
v. drama! Po vaidinimų 
uždegtas Vytauto Didž. lai 
žas, prie kurio kalbėjo pro: 
Dovydaitis ir p. Žukauskas.

i .. “rJ

KIEK VALDŽIA GRĄŽII 
MIŠKO

Iš viso grąžinta 26,169 ha. 
Pakeitus žemės reformos

statymą dvarininkų naudž 
prašymų grąžinti miškus 
apartamentui žymiai padidėjo.

I “R.I

SUDEGE TROBOS

T5,7WO litų, trobesiai apdrav 
ti buvo tik 5,300 litų. “R.1

PAMALDOS UŽ ŽUVUSI 
MISIONIERIŲ ALASKOJ

| « I I. '■! ■—
Alaskoj orlaivio nelaimėj* 

žuvo misionierius kun. De Lor 
Jėzuitas. Velionis buvo Jėzui 
tų misijų Alaskoj general 
viršininkas.

Šventosios Šeimynos bažny 
čioje, Chicago, už žuvusį įvyh 
gedulos pamaldos.

Mažiau dūmų

Chicagoje bus mažiau dumi 
taigi, mažiau ir alsuojamo 
ro teršimo. Štai į visas M, 
Cormicko dirbtuves baigit 
įvesti nauja katilų kurenu 
sistema. Bus naudojama pul- 
verizuota (dulkės) anglis.

Pašovė plėšiką
Policija užtiko plėšiką įai- 

laužusį į vaistinę, 1860 
87 gat. Piktadaris mėgino pa
bėgti, bet pašautas. Pasiro 
esąs kažkoks Albert King.

i Gatvekaris susidaužė 
>su busu

Madison ir Clark skersgat
vy gatvekaris susidaužė su bn- 
su. Busas užstumtas ant štili 
gatvio. Keletas asmenų lenj 
vai sužeista.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10. 
Britanijos 1 sv. sterl. 4 
Francijos 100 frankų 3.1 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.94
Šveicarijos 100 frankų 19.41 
Vokietijos 100 markių 23.81

92



o D R A U O A S Ketvirtadienis, Spalio 16, 1930
!—JB

“DRAUGAS”
ttelo* kasdien. Uskyrua aakmadlMlM

PRENUMERATOS KAINA: Metama — *«.99, P»-
«M Matų — 11.69. Trinu M*neehunu — *1.99. V1*bmb 
MtaaMul — 16c. Europoje — Metama *1.99, Puael Ma
tų — *4.99. Aopua .aa&

Beadradarblama Ir koreapoadentama raitų Bagrų- 
Maa. Jei neprašoma tai padaryti Ir n api lalančiam* tam 
dkalol pakto laukių.

Radaktorlua priima — nuo 11:99 Iki 11:99 ral 
aaadian.

Skalbimų kainos prisiunčiamos parelkalaeua

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

“DRAUGAS”
L1THUANIAN DAILY FR1END

Publlsbed Daily, Except Gunday.
SUB8CR1PT1ONS: One ,te*r — 16.00. Slx Moatbi 

— Tbree Montba — *9.99. One kĮpntn — Tte
*arope — One Xear — *7 09. 81ų Montba — |ASSOW

Adrartisla* In “DRAUGAS" bnnga beet raaptu,

Adrartiatnų rates on appllcatlon.

•‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Clncagi

DIENOS KLAUSIMAI

NEPAPRASTAS PASIPUTIMAS.

Kas sukėlė buvusį pasaulio karą yra kiek
vienam žinoma. Karas užsiliepsnojo, kada 
tuometinė Austrijos — Vengrijos valstybė 
mėgino .nubausti Serbiją už tos valstybės sos
to įpėdinio nužudymą. įSerbiją ginti pakilo 
Rusija., Prieš pastarąją pakilo Vokietija. Įsi
maišė Prancūzija, prieš kurią Vokietija atsi
suko. Prancų^įja tais laikais buvo sąjungoje 
su Rusija. ,

Kada didžiuma pasaulio valstybių atsi-’ 
suko prieš Vokietiją ir ši pasidavė kilus vi- ‘ 
dujiniams perversmams, santarvės valstybės, 
kurios kovojo prieš Vokietiją, padarė taikos 
nutartį, Vokietiją apkaltino karo sukėlime ir 
aut jos, be mažiausio vokiečių tautos atsi 
klausimo uždėjo .nepakeliamą karo kontribu
ciją. Tos kontribucijos žymiausioji dalis ten-, 
ka Prancūzijai. Vokiečių mokama kontribuci
ja Prancūzija atsistatė, dar stipriau, negu se
niau apsiginklavo, prasigyveno ir, būdama pil 
na tuščio pasipūtimo, ima grąsinti ne tik Vo- 
kietijaų bet, ir kitoms Europos valstybėms.

Būdama įsitikinusi, kad ji nekalta už bu-' 
vusį karą, Vokietija pradeda viešai atsiliep
ti, kad ji viena negali kentėti už buvusį ka
rą, kad vokiečių tauta negali vilkti karo kon 
tribucijos (reparacijų) naštos, kad taikos su
tartis turi būt pakeista, kad jos rytinės sie
nos turi būt pataisytos. Šioms vokiečių kal
boms pritaria Italija, kuri taip pat pripažįsta 
būk fadkna sutartis esanti neteisinga. Tuo la
biau, kad tą sutartį durtuvais Vokietija bu
vo priversta pasirašyti.

Tos visos kalbos Prancūzijoje sukelia'"*■ r ■ ’i
begalinę baimę. Šiandie Franci ja be nuosavų 
pastangų naudojasi gerbūviu. Šis gerbūvis 
tuojaųs išnyktų, kada Vokietija, sulaikytų 
kontribucijos mokėjimą.

-y , A - -A ' .
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Ir štai iš baimės Prancūzijos valdžios 
viršūnėse stovį žmonės ima jau tikrai nesu
sivaldyti. Pradeda jie koliotis ir, kas įdo
miausia, grąsinti Vokietijai jos išgriovimu. 
Grąsina jie ir kitiems, kad vokiečius užtaria, 
drąsinai Vokietiją suskaldyti ir vokiečių tau
tą išnaikinti.

Taip antai buvusis Prancūzijos ministe- 
ris pirmininkas Painleve paskelbė, kad Vo
kietija arba turi mokėti karo kontribuciją ir 
tylėti arba sulaukti išnykimo. Tas reiškia, kad 
vokiečių tauta arba turi pasilikti Prancūzijos 
vergijoje, arba žūti.

Tos rųšies grąsinimus paskiau pakartojo 
ir Prancūzijos prezidentas Douinergue. Be 
kitko šis grąsina dar ir Italijai, kuri stovi 
Vokietijos pusėje.

Prancūzai yra 38 milionų tauta, gi vokie
čiai 65 milionų. Francuzų tauta yra žinoma 
kaipo ištižėlė dvasia ir kūnu. Vokiečiai gi 
kaip tik atvirkščiai.

Teisybė, Prancūzija šiandie ligi danių 
apsiginklavusi. Bet ji atvirįam kovos lauke 
nestipri. Ji gali pasekmingai žudyti tik civi
linius žmones, puldama iš oro miestus ir so,- 
dybas. Tas darbas išpradžių jai gali pavykti, 
bet paskiau pati nuo to pat ginklo turėtų 

'žūti.

Prancūzijos draugė Lenkija? Tegul ji tik 
išsijudintų prieš Vokietiją. Variavo j tuo jaus 
susivytų lizdus sovietai. Vokietija taip pat 
turi prietelių. Prancūzija tai žino. Taip pat 
žino, kad ji negali išnaikinti vokiečių tautos. 
Jei to siektų, ji pati išnyktų.

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI Teisiu Skyrius
NAUJOS IDĖJOS PEL

NINGOS.

Visokios naujos žmonių ide

tokiais ar kitokiais visuome
nei patogumais arba naudin
gais dalykais. Tai visa iškėlė 
žmonės, kurie daug protauja, j

,A11111111111^1 AITl17 A1 f 1111111 l'l t X

Rašo Adv. JOHN B. BORDEN 
2151 W. 22 St. Tel. Roosevelt 9090jos yra visuomenei naudingos gi mažiau plepa, kurie bran-

ir idėjų iškėlėjams pelningos. 
Iškelk, sveikas, kokią naują 
žmonėms naudingą idėją ir im 
kis darbo. Neužilgo pasijusi 
turtingu ir busi daug pasitar
navęs visuomenei.

Andai New Yorke mirė tur
tuolis Simon W. Straus. Jį 
turtuoliu padarė jo nauja idė
ja. Kada New Yorke pradėta 
statyti naujoviniai dideli ir 
aukšti būtai, nebuvo kam jų 
finansuoti. Mažai rastųsi tur
tingų žmonių, kurie galėtu 
pavieniui pastatyti vieną — 
kitą milžinišką būtą.

Ir štai tas Straus
idėją didelius būtus statyti 
visuomenės lėšomis, parduo
dant minioms neaukštos kai
nos šėrus. Ligi to laiko taip 
buvo finansuojami geležinke
liai, bet apie būtų statymą ne
pagalvota. Straus tą idėją iš
kėlė ir įvykdė. Po to ta idėja 
praplito po visus kitus mies- 
tus.Kaip Straus, taip dauge-

Tat kokiais tikslais skleidžiami tie grą- bs praturtėjo tarpinin
aminiai? Pati Prancūzija turėtų tylėti naudo- au al™ ir patarnau anu- I
, , . . . . , • v. , , ,_v vairių didelių būtų statymuidamos gerbūviu ir tai vokiečių tautos leso- * * j

mis.

gaus laiko tuščiomis nepralei
džia.

Sugalvok, sveikas, kokį vie
ną kitą visuomenei naudingą 
dalyką. Pasijusi turįs iš to pel 
no ir laimingas.

. Akstinas.

REZOLIUCIJA VILNIAUS 

KLAUSIMU.

Spalių 12 d., 1930 m., Ne
kalto Prasidėjimo Šv. P. Ma
rijos parapijos salėj, Chicago, 
ilk, įvykusiame A. L. Pilnų-

MAŽI VAIKAI—MAŽI KLA- pirštu į akį. Nuo Žemaitienės
PATAI; DIDESNI VAIKAI 

— DIDESNI KLAPATAI.

Mergaitės pilnametystė ir jos 
emancipacija^

. Namų nepalicčiamybe. 

(Tąsa).

sužinojo, jog abidvi mergai
tės, Milutė ir Alicija, buvo 
kariu ant to paties šokio, pra
eitą naktį ir sykiu parvažia
vo namon.

“Įleidau Milutę ir, nespėjo 
ji dar nusirėdyti,” kalbėjo 

•Žemaitienė, “kad suskambėjo
“Ko čia bereikalingai zvim- J priešakinių durų skambutis. 

Iri, biesas neims, ne kūdikis; į Milutė, per trubelę paklausė 
kas ten, ogi sako, Alicija, 
prašosi kad įleistų. Žinotum, 
Tamsta, net per š:rdi man nu-

be». iš jo viso būdo ir kalbos Į diegė. ♦ Tuojaus įlck’cm Į vi-

kaip išėjo taip ir pareis,’ 
atsakė Piktai tis, nenorėda
mas prie kaltės prisipažinti,

jų Blaivininkų Seime, vienbal !ton°: buv° aišku> ka(J bl°Sai'dų, žinau, verkia, visa dre- 
s! . . ... . ... . iailtėsi ir tuomi buvo susiru- La ruar Volotn n-ii.nnėtn nt»i 'žn.iškėlė šiai priimta sekanti rezoliuci-ld

ja:.
Dešimčiai metų praėjus nuo 

to skaudaus įvykio, kada mū
sų nesąžiningi kaimynai—len-

,jautėsi ir tuomi buvo susiru 
pinęs. - -

“Pareis ar ne, visvien, ne
reikėjo taip daryti ir mergai
tės bereikalingai gaudyti. Pa 
gali priepuolį įvaryti ir mer-

kai užgrobė trečdalį Lietuvos, La;tę amžinu ligoniu padary
jaučiame, kad tas lakias mu-!
myse da daugiau padidino ii- “10žč”, kiek tai skausmo 
gėjiniosi mūsą užgrobtų rytų pįe{; kentėjimo, o vis per ta

ve, ’ ’ verkšlendama kalbėjo 
Piktaitienė. . “Netaip vaikus

tų lietuviškų Alzace — Lo- 
reine.

ba, per keletą minučių nei žo
džio negalėjau išklausti, kol 
nenusiramino. Padariau arba
tos, susivaldė, sustojo verkus 
ir papasakojo kas atsitiko. 
Sakau jai, svietas platus, rasi 
sau vietą kur gyventi, kad ir 

ti, o neduok Dieve, įsimestu [ pas mus pačius, su Milutė vie

Amcrikos Lietuviu Blaivi- reikia auklėti; jeigu geruoju,' bą, drabužių

nani kambary galėsi būti. Šį 
rytą, abi atsikėlė, papusry
čiavo ir išvažiavo į darbą”.# t

“Kaip ji galėjo eiti į dar-

Bet čia svarbiausią rolę lošia nepapras
tas Prancūzijos valdžios pasipūtimas. Pana
šūs pasipūtimai iššaukia karus. Jei Europa 
Dori, kad daugiau karų * nebebūtų, pirmoje 
vietoje ji turi panaikinti valstybėse -kaštų pa
sipūtimą ir, sustoti viena kitą skriaudus. Da
bar, jei Prancūzijoje tokia dvasia ir toliau 
pasiliks, jei Vokietijoje įsigalėtų fašistai, jei 
Mussolini Italijoj neišsigydys iš imperializmo 
ligos, jei Lenkija nepaliuosuos pavergtųjų 
tautų ir jei, pagaliau Rusijoje dar ilgesniam 
laikui pasiliks bolševikai valdžioje, kalbos a- 
pic taiką tuščias yra dalykas.

Kasyklos daug žmonių gyvybių prarįja.

perkami šėrai yra paskola ar
ba morgičius, teikiamas būtą 
savininkams. Turi naudos sa
vininkai ir skolintojai. Ta’rpi-

ninku suvažiavimas Cliicago- 
je, spalių 12 d., 1930 metais,

gražiuoju neįkalbėsi, tai pik
tuoju nė to tiek. Nebe ta ga- 

nuoširdžiai sveikina savo bro- įdynė,' bizunu vaikus valdyti;

nepersimai- 
užklausėnius?” nuostabiai 

Piktaitienė.
“Suprantama, kad kaip bu

lius taip sunkų jungą nešam J kiek aštriau prispausk, pasi-!vo apsirėdžius, negalėjo va
rius lenkų okupacijoje, vien- bark, žiūrėk vaiko ir nebėra žinoti. į darbą,” atsakė Že-

ninkai taip pat gausiai atlygi- balsiai pasižada remti Lietu
narni.
jį Štai Henry Ford greitu lai- į 
ku praturtėjo sugalvojęs savo 
automobiliams dirbdinti ma
sinę gamybą. Tokia gamyba 
davė progos pigiau parduoti 
automobilius. Naudos yra ga
mintojui ir visuomenei.

George Pullman kitųomct 
traukiniu vykdamas staiga 
susekė, kad keliauninkams y-

vos respublikos valdžios visas 
galimaipastangas''vį>rie sku-

eina pas svetimus gyventi, )inaįtienė. “Milutė
o tada nėra kur akių dėti, pa- vieną savo siutelių

kai nulieta,

Kasyki, biuras praneša, kad per ši, metų “ r«kaI“Si patogumai. Ir 
pirmuosius septynis mėnesius kosykiose {mai- *ta“. neažilS° ant geležinkeli, 
nose) įvairiuose nelmminguose alątikiimmso P“air0<1>' miegamieji P»««- 
žuvo 1,132 darbininkai. Pernai per tą patį no vaSona*-
laiką 36 žmonės mažiau žuvo, bet reikia at
siminti, kad šiemet ir darbai daug menkiau
ėjo, negu pernai.

1 “Pavasary” rašoma:
“Kur stoka teisybės, ten daug ginčų ir 

į barniu, o ginčuose ir barniuose širdys pras-
I -"A... ’ ’ icja .

imKiTi

UETUVUS PINIGAI VYTAUTO 
, DIDŽIOJO GADYNĖJE
(Medžiaga Lietuvos Tautinei 

Numizmatikai).
——Rašo Dr. AL. M. RACKUS-----

(Tęsinys)
’ Kada jau atsirado sidabro, tai jį lydi

no luotų pavydale, idant turėtų pirmykš
čio luoto-pinigo reikšmę. Jis savo įdomio
je monografijoje (K. Bolsunovskii: Rus- 
skiia Monetnyia Grivny, įcli formy i pro- 
iachoždenie. Kiev, 1903) patiekia šimtus 
pavyzdžių, kad Graikijoje ir kitose sąly
gą, kur jaučiai buvo pirmykščiais pini
gais, tai ant pirmųjų savo monetų dėda
vo jaučio atvaizdą, kad pinigu priėmė
jas žinotų, jog toji moneta turi vertę vie
no jaučio. Tikrenybėje, juk ir Lotynų 
Šodis “ PccuniA ” reiškiantis “piųigas” 
yra kilęs iš žodžio “pecus” kurs reiš
kia “jautis”. Kolkidijoj ir Kilikijoj už 
vieką buvo užmokama avimis, mat avis

skaitėsi pinigu, ir kai pradėjo savo me
talines monetas kaldinti, tai ant jų bū
davo avies atvaizdas. Sinopoj ir Olbijoj 
tiktai žuvis (tuną) skaitėsi pinigais, už
tai pirmutinieji žalvariniai jų pinigai bu
vo žuvų pavydale. Kinijoj prieš su virš 
trejetą tūkstančių metų, drabužiai it kar
dai skaitėsi pinigais, užtai seniausios 
Kinijos monetos yra miniatiūrinių žalva
rinių marškinių ir kardų pavydale. Tai
gi remdamasis ant šiokių faktų p. Bol- 
sunovskis pareiškia, kad lydinto sidabro 
pinigai yra panašūs į luotus todėl, kad 
paupių ir paežerių gyventojams senovės 
gadynėje luotai skaitosi pinigais. Lenkų 
numizmatikui d-rui M. Gumovskiui to
kios p. Bolsunovskio išvados baisiai ne
patiko ir, negalėdamas atremti rimtų 
Bolsunovskio argumentų, mėgino spaudo
je endekiškai jį pajuokti... Visvien p. Bol

sunovskio moksliškai pagrįstos ipotezės 

paneigti negalima.
Kiti tvirtina, kad žodis “Luitas” yra 

Į sugadintas Rusų žodis “litoie” ly-

davė jai 
ir, kad 

taipžįstamą žmogų susitikus. Pa-
Ibaus užgrobtų žemių išliuo-; klaus, — meluok, teisinkis, J gerai tiko, rodosi kad v iena 
savimo ir Lietuvos vyriausy- {visvien netikės, kaltins tave'metės seserys dvynukės. Net 

ir gana.” Igardžiai ųusįjuokiau, pama-
“Bus gana to zaunijimo, už- Įčius, manydama sau, kaip 

daryk tą savo prakeiktą kaka- Įbūt gražu turėti dar vieną" * • Į
rinę ir baigk pusryčius, pasi-; dukrelę ” 
vėlinsiu į darbą,” suriko dik
tatorišku balsu Piktaitis, žiū
rėdamas išverstomis akimis 
stačiai į savo pačią, 
kuri tuojaus nutilo, lyginai 
radio guziką užspaudus.

Piktaitienė, išleidus savo 
vyrą Į darbą, greitai apsiruo- 
šusi, apsirėdė ir išsiskubino 
ieškoti savo dukters. Išėjus 
gatvėn, mąstė sau: “Kam da-

bę įspėja toliai nesudaryti 
santykių su lenkų valstybe, 
:ol Vilnius, Gardinas ir Sei- 

nebus išliuosuoti.mai

Krra. A. Briška,
Seimo vedėjas,

A. J. Žvirblis,
Raštininkas.

TEISUS ĮSPŪDIS.

matyturn,

“Tai da galite sukrapšty
ti, abu jauni,” atsakė su šyp
sena Piktaitienė. j

(Bus daugiau sekančiam tre
čiadieny)

Armour, skerdyklų savinin
kas, pirmutinis iškėlė idėją, 
kad siunčiamai kuo toliau ge
ležinkeliais mėsai yra reika
lingi vagonai — šaldytuvai. 
Tas įkūnyta.

Taip kiekvienam žingsny 
galima šiandie susidurti su

— Kai kada aš mylėjau 
mergelę, bet ji padarė mane 
kvailiu.

— Keista, kad moterys vi
suomet daro teisus įspūdžius 
vyrams.

R. s.-Krūtutis.

Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6.

STUDENTŲ RJAUSĖS 
KAUNE PRIEŠ LENKUS

Studentai kėlę riaušes prieš 
bar pasiskflsiu, ko kiaušiu ir lenkus Kaune, perduoti uiiive- 
l.ur eisiu?” Instinktyviai irsite to teismui. Į teismą pa- 
ji nusiskubino pa? Žemaičius, Įtraukta iš viso 13 žmonių. Tei- 
kurių duktė, Milutė, bendra- ’smo pirmininkas yra prof. 
vo su Alicija. Pataįjsė kaip • Stankevičius. “R.”

dintas). Bet iškasenos ir kiti daviniai 
įrodo, kad ne Lietuviai Rusus, bet Ru-' 
sai Lietuvius pasekė sidabrą lydinti į šmo 
tus “Luitus”. 1

Lietuviški Luitai.
Fig. 3. — Luitas su vienu įkirstu ra- 

veliu. Autoriaus kolekcijoje.
Fig. 4. — Luitas su dviem įkirstais 

raveliais. Kauno Miesto Muzejuje.
Fig. 5. — Luitas su trimis įkirstais 

raveliais. Kauno Miesto Muzejuje.
Fig. 6. — Luitas su daug ravelių. Ran

dasi Kauno Miesto Muzejuje.
Luito isterija. Vytautui Didžiąjam 

viešpataujant, lydinto sidabro Luitas (Li
tas?), kutį Rusai vadino “Litoie serebro” 
arba “grivna”, buvo XV-XV % prabos 
(Sidabro prabą (grynumą) tikrinama a- 
nalitiniu budu. Gryniausias, be jokio prie 
maišo sidabras skaitosi 16 prabos. Jei 
sidabras yra 15 prabos, tai reiškin kad 
15 dalių yra gryno sidabro, o 1 dalis va
rio ar kitokio priemaišoj 10 prabos si-J
dabras turi savyje 10 dalių gryno sidab

ro, o 6 dalis vario; 7 prabos sidabras tu
ri savyje tik 7 dalis gryno sidabro, o 9 
dalis vario iri t. t.) grynumo ir svėrė nuo 
188.17 iki 195 gramų, t. y. vidutiniškai a- 
pie 192 gramus. Jie buvo maždaug sprin
džio ilgumo, apie piršto storumo ir savo 
pavydalu panešėjo į luotus (laivelius). 
Paprastai tie Luitai turi įkapotus rave- 
lius (Fig. 2—6), bet retkarčiais pasitaiko 
jų rasti ir su kunigaikščio įkaltais ženk
lais; tie tai įkapotų ravelių nevisad turi, 
mat kunigaikščio antspauda garantuo
davo sidabro grynumą. Tų įkapotų ra
velių reikšmę didžiuma numizmatiką 
aiškina, kad tai buvo daroma persitik
rinimui ar sidabras yra grynas. Gal? Man 
regis, kad tie raveliai yra tam, jog Lui
tą galima būtų lengviau, į mažesnius šmo
tus laužyti. Luitų atvaizduose Fig 4—5, 
regime ravelius ties viduriu; o štai Fig. 
3 parodo ravelį esant ties Luito trečda
liu. Yra Luitų, kad nei jokio ravelio ne 
turi.

(Boa daagiM)

/
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Prašau Į Mano Kampelį
------------- Rašo prof. Kampininkas.---------------

'| P LĖ JADVYGA UR3IUTĖ Kolonijų raportai. |jas. Draugijų vardai, kurios
West Sirie — Atstovai 'formaliai nutars dalyvauti iš-

kailis siuntinėti, kaip pernai
dėjosi Ramygaloj.

- c) Šliupo “mokslui”, kad* • • IGeram į laikrašti editoria- einant pro bažnyčių reikia
lui parašyti reikia ne kopus- kepurė da labiau ant galvos
to galvos. Jūsų prof. Kampi- pristiprinti bei liežuvį bažny-
ninkas tai sako ne iš kulno čiai iškišti, arba sutikus kuni-'
išlaužęs, o pasiskaitęs anų gų, vykstantį pas ligonį su1
dien pasirodžiusio cditorialo Švenčiausiuoju, piktai nusi-,
Bruklyno laisvamanių gazie- juokti, kaip vienas “labai
toj apie Lietuvos jaunimų. i mokytas” netoli Telšių mo-

T . , . . ,. Rytojas savo riiokiniams pa-!Jeigu laisvamanių tėvas j

PROF. KAMPININKO 
RADIO.

pranešė, jog medalius platina 
tarpe 18 draugijų, sudaryta 
komisija sukviesti automobi-

kilmėse auditoriume, bus skel
biami istorinėje knygoje. Dr- 
jų valdybos apie tai turi pra

bų parodų. Susirinkimas vie- ne^ti ne vėliau kaip spalio 18 
d. finansų komisijai arba val
dybai. Draugijų prisidėjimas 
yra šiokis: dauguma draugi
jos nariu nusprendžia pirkti 
medalius.

Pageidauta, kad flotai bu
tų papuošti su dideliais pa-

tinio komiteto bus sušauktas 
ketverge. Beno .nė floto netu
rės.

Town of Lake. — Atstovai 
pažymėjo, jog parade tikisi 
turėti benų ir flotų. Medalius 
uoliai platina.

Brighton Park — Floto nė rašais ir suderinti

vyzdį davė ir, t. p.
d) gabaus neatsako ne kaii-

Šliupas būtų įsteigęs fondų
premijoms skirti, tai jūsų pa- . 
v , e • k kuriems Amerikos aukštesniųsenavotas profesorius neabe-1 . . .
. ... . • . i mokyklų mokiniams, kūne,jotinai tos gazietos redakto- , ,

... . . anot to ne kopūsto galvos relių statytų kaipo pirmų cielių ” ». ,

... ,. daktoriaus, nežino kas yra jotai premijai gauti. _ ’ J
Valstybes gubernatorius, sena- 

Tame editoriaie ne kopūsto toriai, o kaikurie nežino net, 
galvos laisvamanių redakt. l<a<3. šiuo oėsu J. A. V. prezi- 
rašo, kad mūsų tautos sveika- dentu yra republikonas p. 
tai tokios organizacijos, kaip įHoover, bet už tai studentai 
pavasarininkai (kaimo kata- j labai didelio pagyrimo verti, 
likiško jaunimo sųjunga) ir kad netik futbolų moka lošti,
ateitininkai (moksleivių kata
likų sųjunga) turi būti likvi
duojamos, ba jų mokslas ir au 
klėjimas neatsako:

a) peilio jaunimui, kurių 
vieni viešbučiuos valdininkus 
piauna, kaip nesenai daryta 
su pulk. Rusteika, kiti kitur 
daro ekspirimentus, kaip svei 
kiausia peiliu durti, pav., 
Vambutų k., Telšių apskr., 
pradžios mokykloj suruošta
me vakare, rūgs. 7 d., kur da
lyvavo ir trys mokytojai, vie
nas jaunuolis kitam peilį į nu
garų suvarė ir tt.

b) “vilkams”, kurie prie 
buteliukų proferansų lošia, o 
kai žmonės suminga eina la-

bet ir geri mechanikai: radę 
ant tuščio loto (žinoma, nak
tį, nes dienų reikia mokytis) 
išmestus du, tris automobilius, 
iš jų pasidaro vienų ir važiuo
ja sau (suprantama, be mies
to ir steito laisnių). O jei pa
sitaiko užvažiuoti ant žmo
gaus, arba į namų ar kito 
automobilių įvažiuoti, tada iš
šoko iš savo “kadilako”, kul-

beno kolonija neturės. Susirin
kimas yra šaukiamas sekma
dieny, spalio 12 d. Darbas va
romas pirmyn.

Nepaprastų gabumų smuiki j Brįdgeport — Atstovai pa- 
ninkė. Dalyvaus p-nios E. Į reiškė, jog rengimo darbas 
Rakauskienės koncerto pro- eina pirmyn, nors opozicija 
grame ateinantį sekmadienį nemaža. Medalius platina, gar 
spalio 19 d. Lietuvių Audito-jsinimais programe surinkta 
rijoj Bridgeporte. į3au apie $250.00.

Primename, kad gerb. artis- Street — Rengia valks
tės rytoj pripuola vardadienis, tynęs. Užkviestos visos drau- 

dalyvauti. Pakviestasgijos
“Daily News” benas ir tai
somas flotas. Kviečia taipgi 
kitas kolonijas prisidėti.

Kitas ir paskutinis susirin
kimas nutarta laikyti spalių 
(Oct.) 23 d., Aušros Vartų 
parapijoj.

Paradavimo komisija ats- 
pauzdino 2,000 stikerių su to- 
tik 30c. Medalius bus galima 
Vytautas Quincentenary, Octo 
ber 26, Ashland Auditorium. 
Visų lietuvių, kurie turi au
tomobilius, komitetas prašo 
prisilipyti prie automobilių 
langų ir tokiu budu pagarsi
nsite Vytauto iškilmes.

Komitetas dar karta pakar
toja, kad medaliai turės tike-

sukaktuvių iškilmės — skra
jos po visas lietuvių koloni
jas. Istorinė knyga su progra
mų bus spauzdinama. I Marųuette Park — Uoliai to vertę į Ashland Auditoriu-

Parodavimo komisijos na- rengiasi prie iškilmių ir paro-.ma kur bus apvaikščiota Vy- 
davimo. . 'tauto 500 m. mirties sukaktu-rys, V. Duoba, pranešė, jog 

komisija turėjo susirinkimų, 
kuriame sudaryta parodavi
mo planai, išrinkta komisija 
leidimui gauti gatvėmis paro- 
duoti. Parodavimas susidės 
iš trijų divizijų. Kiekvienai 
kolonijai ir divizijai skiriama 
maršalkos tvarkos prižiurėji-

North Side — Visos draugi
jos veik sutiko iškilmėse da
lyvauti ir deda pastangų iš
parduoti kuodaugiausia meda
lių.

Cicero — Ruošiasi bendrai 
su chicagiečiais dalyvauti pa
rade. ;

West Pullmam — Mano pri
sidėti prie 18 St. kolonijos rytas 11 vai. vak.

ves. Programas bus puikiau
sias, įžanga prieinamiausią, 
tik 30c. edalius bus galima 
įsigyti prie sales. Tad finansų 
komisija prašo platintojų su
rinkus atvežti prie auditorium 
ir ten parduoti — spalio 26 d.

Užbaigus svarstyti iškilmių 
reikalus, susirinkimas uždą-

SKAITYTOJŲ BALSAI
Gerb. Pone Redaktoriau:

Prieš keletu dienų perskai
čiau “Drauge” straipsnį, buk 
tai sugrįžę šįmet iš Europos 
Lenkijos lankytojai patėmijo 
ten visur didžiausių neapykan 
tų prie maršalo Pilsudskio. Ir 
aš buvau Lenkijoj, bet patė- 
mijau kaip tik kų kitų: di
džių pas grynus lenkus meilę 
ir prisirišimų prie seno nors 
ir niekinančio viskų, kas len
kiška, maršalo — ir tai net iš 
pusės tų, kurie labai norėtų, 
kad jis pasitrauktų nuo val
džios. Panašiai Lietuvoje dau
giau man teko girdėti pagyri
mų, negu peikimų dabartinės 

‘tvarkos, kuri yra nepalygina
mai geresnė, negu Lenkijoje.

Su pagarba
Kun. M. Urbanavičius, M.I.C.

Red. prierašas. Nei vienas 
svečias, pripuolamai aplankęs 
vienų ar kitų kraštų, negali 
tiksliai spręsti apie ten esa
mos tvarkos gerumų, ar blo
gumų. Gerb. kun. M. Urbona
vičius buvo svečias ir Lenki 

įjoj ir Lietuvoj, tat, kaipo to
kiam, tik iš gerosios pusės 
(jei jų yra) kalbėjo ir apie 
Pilsudskį Lenkijoje ir apie 
tautininkų vyriausybę Lietu
voje.

4124 Ivansek Jonas 
4127 Kipnis L.
4142 Pocevičius A.
4157 Staražinskaitė Piet.

This new cheese 
treat

Patentui

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheeseflavor 
plūs added health ųualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elementą of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Etttry ont 
caneatit freely!

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

KBAFT

felveeta
The Deliciou* New Cheese Food

PROBAK
ABIEM PUSĖM 

ASTRUS
Geriausias skustuvas
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni. kreipkis J mua.
60c. už 6 — |l už 10

Sempelis — 10c.

PROBAK CORPORATION
i a»s«trea Sun taa.
I ntST AVINUI WW TOM

vaikštynių.
Roseland — Girdėt, jog ruo

šiasi prie iškilmių.
So. Chicago — Atstovai 

pranešė jog veikimas įsisiū
bavo, medalius platina.

Melrose Park — Medaliai 
yra pardavinėjami.

Tvarka.
Tvarkos palaikymui auto

mobilių, ir publikos viduje — 
auditoriume ir lauke prašoma 
kolonijų išrinkti po penkis 
vyrus iš kiekvienos kolonijos. 
Prieš sekanti susirinkimų! 
tvarkdariai turi būti suorga-'! 
nizuoti, spalio (Oct.) 23 d.,! 
bus paskutinis ir svarbiau- r 
sias susirinkimas.

Sumanymai.
Nutarta įtaisyti amplifie- j 

' rius, kur tik bus galima sale i
sijos raportas, d) finansų ko- riose bus užkviestas J. E. Kar prasidės 10:30 ryto pamaldo- aU(jįtorium ir tuščiose rando- 
misijos, e) spaudos komisi- dinolas Mundelein. įmis bažnyčiose. Auditoriume se to pačio namo

Išpuošimui auditorium su
daryta dekoracijos komisija 
iš šių: Pr. Čižauskas, A. Ba
cevičius, B. Bytautienė, M. 
Gurinskaitė, B. Nenartonis ir 
p. Kazragienė.

Sumanyta’ nufilmuoti para
dų ir dalyvaujančias draugi-

VYTAUTO 500 M. SUKAKTUVES MININT.

nis į elę ir kaip nieko nebūt
įvykę. Tai, esu, “praktiškas mui. Taipgi kiekvienai kolo- 
auk Įėjimas ir Lietuvai tokio, ui jai reiks užsiregistruoti 
reikia”, statydamas taškų pa-, vietinėje policijos stotyje. Nu
sakė tas laisvas redaktorius, tarta neparoduoti Michigan 

Sakau, Lietuvos katalikai gatve. Benų klausimas palik- 
tik ir nežinojo, iš kokio jauni- j tas kolonijoms apsispręsti, 
mo gali krikšti tautai sveika- Papuošimui automobilių ir na

šiniauti, kilbasauti bei grųsi- 'ta. Nepaklausė, mat, Bruklyno nių Lietuvos vėliavukių bus
nanč.ius laiškus parvasarinin- laisvojo redaktoriaus. galima gauti pas Pr. Gudų,

— Bridgeporte. Tiems, kurie da-
! lyvaus vaikštynių parodavi- 
me, nutarta duoti pirmenybę

__  _ ______ Auditoriume.
Šeštas iš eilės Liet. D. K. f Bažnytinės komisijos narys, Programų komisijos narys, 

Vytauto 500 m. minėjimo su- kun. L. Draugelis, pranešė, L. Šimutis, pateikė programo 
kaktuvių Liet. Centralinio Ko'kad Kunigų Vienybės laiky- sųstatų. Programas susidės iš 
miteto Chicagoje susirinkimas tame susirinkime nutarta lai- muzikos, tūkstantinio choro— 
įvyko rugsėjo 8, 8 vai. vaka-, kyti sumų visose Chicagoj baž ir trumpų prak. Kalbėtojai 
re, Aušros Vartų mokykloje, nyčiose, spalio 26 d., su pri- yra kviečiami šie: Liet. atsto-

taikintais pamokslais apie Vy- vas p. Balutis; Illinois valsti- 
tautų ir jo nuveiktus Bažny- jos gubernatorius p. Emmer- 

sekančių dienotvarkę: a) nu- čiai darbus. Taipgi sumanyta son; Chicago majoras Thomp- 
tarimų skaitymas, b) valdybos' surengti bendrų pamaldų die-son; Senator Glen; konsulas 
raportai, c) bažnytinės komi- nų Šv. Jurgio bažnyčioje, ku- Kalvaitis; ir kiti. Programas

P. Atkočiūnas,
Vytauto Kom. rast.

Komiteto pirm. L. Šimutis, 
atidaręs susirinkimų, pateikė

jos, f) parodavimo, tvarkos Finansų komisijos nariai, B. prog- prasidės treči4 valandų 
ir programų komisijos prane-! JaRaitis įr j KrotkuS( rapor_P° piet^ Politin»l kandidatų 
Šimai, g) kolonijų komitetų tavo> jog medaliai pardavinė-1sumanyta nekviesti į kalhė- 
pranešimai, i) planų parodavi-jami sparčiai. visos parodos ' to3U8-
mui nustatymas ii j) ampli- ĮjUS traukiami judamieji pa-J Spaudos komisijos nariai 
fierių įtaisymas. Dienotvarkė vejks|ai gu aeroplanu, oro at- pareiškė, jog darbuojasi, ra-
Prnmta- Istovas, praneš lietuviams ir šo į laikraščius ir rengia raš-

Protokolas iš penktojo ko- svetimtaučiams apie Vytauto tus istorinei knygai.
miteto susirinkimo perskaity
tas ir priimtas.

Atstovų į šį susirinkimų at
silankė iš West Side — 5 at
stovai, Town of Lake — 2, 
Brighton Park — 2, Bridge- 
port — 4, Dievo Apv. par. — 
3, Marųuette Park — 3, North 
Side — 5, Cicero — 1, So. 
Chicago — 2, nuo centralinių 
organizacijų — 6.

Valdybos raportai.
Komiteto pirm. pranešė, jog 

darbas eina sėkmingai. Veik , 
visi medaliai yra išdalinti po ; 
kolonijas ir platinami. Buvo j 
sušaukta komisijų susirinki
mai ir apkalbėta parodavimo 
planai.

TUBBY
r CHCSTBR ROM OOVUAJ To THE 

BAKERV ANO C ET ME A LOAF 
OF 8READ-ANO BE OU»CK ABOUT 
lT AUNT MtNNtE OBOPPEO 
ANO » >NANT TO MAKC SoMB

SANOVJ»CWES

A.

\\

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

4102 Antanas Karpos
4103 Ambrazas Antanas

REX RADIO SHOP
GENERAL MOTORS RADIOS
Reikalingi Pardavėjai dėl pardavinėjimo General 

Motors Radios, alga ir komišinas.

Rudeninis Išpardavimas
Brunswick-Radiola su Victrola

už $35.00
Brunswick Ortliophonic su ra-
dio už :.................$4-9.00

Lincoln Electric Radio
už $19,00

9 tūbų Electric Radio
...........  $45.00

Gražus grojykliai Pianai
p° $48.00

General Motors Radios
3343 So. Halsted Street

Telefonas Boulevard 3986

That’s Business.
"helio IH1STEC SMVLTZ, 
GIMMĖ ALOAF O’8R-EA0^ 
- HERE’S THE MONEV 
AN’ MO/A'S IN A HVU0.V . 
fou rr 8ECA0SE *»e
GOT COFAPAN7

J'l

r

i< ’)

jTTTT

-A

TO V HAVEAJT 
ENOUGH HONEV HEBE 
- 8REAO MAS GONE 
URA CENT, SlAJCE

SESTEUDAV
r-

\neu ciMMie 
A LOAF OF

Feen&mint
The Laxative l

Mėgsta j} visi 

Skanus kramtimui 

mint, taip kaip guma.

Fiom Youth to Age
Moteries gyvenime yra trys 
ISbandymo laikui: kuomet 
mergaitė bręsta j merginą, 
pirmas gimdymas ir vidur
amžis. Tada I.ydia E. Plnk- 
bamis Vegetable Compound 
gelbsti atgauti sveikatą Ir 
gajumą. ą

I.YIIIA E. PINhHAM’S 
\ EGE EABLE COMPOEND
I > IMA I . PINKU \\1 M|1». ( I ' W M V.»

Buy gloves wlth whot 
it savęs

Nerelk mokėti 50c. už 
dantų mostj. Llsterine To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai Ji vei-' 
kia. Ją vartotadamas per 
metus sutaupai 63.00,

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c
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LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL

Radio Stotis A J J.

IX Parapijos bazaras pasi
baigė 5 d. spalių. Nors nevi
si parapijonys buvo atsilankę, 
bet sekinės buvo geros: pada-

C H I C A G O J E
DAINOS VAKARAS.darbdaviai laikė susirinkimų, 

kurio vyriausiu tikslu buvo— 
surasti būdus bedarbių skai- Jau metelis suvirš, kaip 
čiui sumažinti. Artinas žiema, suskambės p. Rakauskienės 
kuri neša bedarbiams ir jų dainelė, nes jinai buvo išvy- 
šeimoms vargų. |kus už plačiųjų jurų, kad l'a-

Susirinkime dalyvavo ma- biau išlavinus, ištobulinus tų

kun. Draugelis, stuj. Petraųa- 
ir ipi. žvirblis.

5. Grabnyčių dienų daryti

Viešus bažnyčioje blaivybės 
atnaujinimo įžadus.

PADĖKA DR. A. R. M0 

CRODIE.

vo pietus atstovams ir 2:30 
prasidėjo posėdis, kurį atida
rė Apskr. pirm. kun. A. Briš- fi. ppti pastangų sudarymui
ka, o sekr. kun. L. Draugelis 
perskaitė nutarimus iš perei
tojo atstovų suvažiavimo.

Atstovų ir svečių suvažiavi
me dalyvavo iš Brightonjoras ir 21 milionerius Eid- gražų ir galingų balsų, kuris 

ryta $2,606 su centais. Pasku- geĮ por(j^ Walter P. Chrysler, • yra tikra; dovana nuo Aukš
tinį vakarų West Side gr»-'Charles T and LaWrence p. kiaušio. Italijoj p. Rakauskie-
borius p. Lacliavičia aukojo pįsjier? Alvan Macaney ir ki-'j nė sėkmingai lavino savo bal- Hinsdale, III. Viso virš 50. 
$25. t ' ti. G. Hali Roosevelt, banki- sų ir nėra abejonės, kad di- Suvr-žiavime gražias kai

Daug prie bezaro prisidėjo nįnj£as^ šelpimo pir- dėlę pažangų padarė, nes par- bas apie alkoholio kenksmin

Park, Marąuette Park, West 
Side, Cicero, Melrose Park ir

ir aptiekininkas p. Jankaus-' mįnįnkas 
kas — darbu ir aukomis.

Lietuviai, nepamirškit savų
jų biznierių.

X Dabar ciceriečiai, nors
savo mieste jau minėjo D. K. vjg. (Jarij^aviai pritarė. Pasi- 
Vytautas 500 mirties sukaktu- 'tikinl(,. kad 25)000 bedarbių 
ves, ruošiasi prisidėti laiku bus aprupinti
Chicagos lietuvių, kurie spa-i u^iėmimu<
lių 26 d. rengia milžinišką D.l Nepaprastai sunki bedarbių 
K. Vytauto 500 m. sukaktu-, bakie paskutino majorų ir 
vių paminėjimų. ‘kitus įtakingus asmenis įs-

X Kitame sekmadieny, 19.teįgt darbų paieškojjmo biu 
d. spalių mūsų bažnyčioje bus kuEg patarnaus veltui>

padarė pasiuly-
vykdama atgal į Amerikų ji,gumų pasakė P. B. Susivieny-
dainavo ant laivo “Bremen”,Komitetas

mų: bedarbių skaičiui suma-j suruoštame koncerte su kita
minti sutrumpint darbų va- taučiais, kuriuos visus pervir-
lanjas. Tokiam sumanymui šijo. Faktas, laivo kapitonas 

mūsų lietuvaitę dainininkę 
apdovanojo šilkiniu kaspinu, 
ant kurio laivo emblema ir 
kapitono pavardė. Tat lai bus 
galima sakyti, kad 19 d. kon
certas bus tikrai tyro, klasi
nio meno vakaras. •

Programo priedas, tai tos 
liaudies dainelės, su kuriomis

mo dvasios Vadas kun. J. J. 
Jakaitis ir Apskr. pirm. kun. 
A. Briška.

Suvažiavime padaryta šie 
nutarimai:

1. Atgaivinti kolonijose 
Piln. Blaivininkų Sus-mo kuo 
pas ir atnaujinti ryšius su 
centru.

2. Kuriant naujas kuopas, 
ar atgaivinant senąsias. Ap- 
valdyba eis pagelbon pamoks-

blaivybės sekcijų Vyčiuose, 
moterų Sąjungoje ir kitose or
ganizacijose bei draugijose.

Yal4yliųn išrinkta dvasios 
vadu — Uun. Jakaitis, pirm. 
— kun. Briška, vice-pirm. — 
įų£. Žvirblis, sekr. kun. L. 
Draugelis, ižd.
kas, iždo glob. 
raųskąs ir A. Valančius 

Kitų suvažiavimų laikyti 
gavėnioje — Cicero, III.

Beje, vienbalsiai priimta 
kun. Jakaičio patiekta rezo
liucija Vilniaus klausimu.

Rap.

Malonu man pareikšti dė
kingumo žodžius gerb. Dr. 
A. R. MaCrodie už sėkmingų 
padarytų operacijų.

Tuip-gi lieku labai dėkinga 
visiems lankytojams, mano 
draugėms ir draugams, ypa
tingai p-lei B. Kalvaitei.

Dy. A. R. MoCrodie turi o-
Vaičekaus- fis{* P° num- 6558 S0- Hals‘ 
J Kama- tecl Tel. Wentworth 3000.

Aaastasia Mažeikaitė.

PAIN-EXPELLER
- O 

u

PILNA8 EGZAMINAS 

$5.00 TIKTAI 15 00

■ PBOIALKBTAS
Taigi nonualmlnklt, bat alklt paa 

tikra zpaclallztų, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistą*. arba pro
fesorė ua, naklaua Jūsų kas Jums ken
kiu, ar kur skauda, bet pasakys pats. 
po pilno ttegaamln&vlmo. Jus sutau
pysit laikų Ir plnlgua. Daugelis kitu 
daktarų negalėjo pagelbėt Janu Sal
to. kad Jie neturi telkallngp patyri
mą, samdymui žmogaus kenkamln- 
Sumų.

Mano Radio — Bcope — Raggl. 
Z-Ray Roontgeno Aparatas Ir ri
dikas bakterlologlikas egsamlnavl- 
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras nagerovsa, ir jeigu si paimsiu 
Jus gydyti, tųl Jūsų Sveiksta Ir gy
vumas sugryž Jums taip kaip byvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, Širdies, reumatizmo. kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokių užalsenėjuslų, Jsl- 
kerėjualų, chroniškų ligų, kuri ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui. neatldėlloklt neatėjo pas

“SPULKŲ” SEIMĄS.

kolekta Labdarybei. Kviečia-! fuvargnsį0,ns bedarbių Žeimy !juu nekartų mūsų brangi dai

Nųč Visokių Muskulų 
Gžlimų ir Skaudėjimų

unriplridte PAĮN-EKPELLERIO; ' 
tačiau peraitikrinldte, kad gaunate 
tikrjjj—ant pakelio tari bnti INKA
RAS. Nėr* nieko geresnio luip 
PAIN-BXPBLLBRI3 išsitrynimui 
įr apriaanzojimai nuo Influenzoe, 
Galviu ir Krutinta Peršalimu, Kosu-

DR. 3. B. ZAREMBA

KPĘciAmsTAą 
Inėjlmas Rūmas i«i«

90 W. JAOKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Oflęo Valandos: Nuo 1> ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo I iki ( 

Nekėliomis nyo 19 ryto Iki k 
no plotu

Ska 
nuo I#] 
•nnguei 
jimų ir t. t.

imu. 5u- 
Slunat-

SS ir 70 centų didumo boukutteal

ritmo, NUtimttlimų. 
prando, Galvot U

ADVOKATAI

rai visi prisidėti. Konvertėliai-n()ms| teiks rinks au.
išdalinti praeitam sekmadie- kgs drabužiais ir maistu
“?■ V. P. Je-kus.

X Dr-ja Dievo Motinos So
pulingos kitame sekmadieny, 
parapijos svetainėje, rengia 
šaunių vakarienę. Kviečią vi
sus atsilankyti. Vakarienė bus

Iš laukų į svetainės.

Visi laukuos pasilinksmi
nimai beveik baigiasi; prasi- 

skani. Bus dalinamos dovanos ! ^e(^a svetainėse vakarai, pro- 
narėms kurios nesirgo arba girnos. Nežiūrint blogų laikų 
neėmė iš draugijos pašalpos: bedarbės, vis-gi veiklesnės 
per 10 metų. Visos gaus do- organizacijų kuopos rengiasi 
vanas. Dievo Motinos Sopu- si hei tų parodytį.
lingos draugija 
šia Ciceroje.

yra didžiau-
Girtinas 

darbas. Nereikia nusiminti. 
Moterų Sąjungos 64 kuopa

X Ponia Zakarauskienė la- yra nutarus rengti namuose
bai darbuojasi pardavinėda- 
ipa tikietus p. Elenos Rakaus

“bunco partys”. Pirma “par- 
ty” įvyko pas gerb. veikėjus

nininkė yra publikų palinks
minusi.

Kadangi 19 d. spalių su
kanka vienų metų mirties su
kaktuves a. a. Onos Pocienės, 
p. Rakauskienė specialiai su
dainuos dainelę, pritaikintų 
toms liūdnoms sukaktuvėms. 
Toji dainelė, reiškia, bus vai
nikas, uždėtas ant mylimo ir 
niekuomet neužmirštamos dai

nininkės kapo, kurios pasi
genda visa Chicaga. Tat, ti
kimės, kąd į šių taip nepap
rastų dainos puotų atsilan
kys visi meno mylėtojai.

Vilija.

Illinois valstybės “spulkų” 
Lygos seįmas vyksta Free- 
port, III., spalių 14, 15, 16 dd. 
Visos Chicagos lietuvių “spųĮ 

lais bažnyčioje (sutinkant kle kos” yra pasiuntusios atsto-
bonams) ir prakalbomis salė- įvus> tarpe įr lietuvių “spųl- 
se. Org. komisijon išrinkta į kĘ » iyg0^pįrm. V. Duoba, tei 

šių patarėjas ady. Kuchinskas 
beį West Side Simano Dau
kanto “spulkos” vice-pirm. 
A. Vilkas ir rašt. B. Kazanau- 
skas.

Rap.

kunigai Briška, Vaitukaitis ir 
Jakzaitis.

3. Santykiauti su kitomis 
tautomis blaivybės dirvoje.

4. Rašyti “Drauge” straip
snius blaivybės klausimais. Li 
teratinėn Komisijon išrinkta 
kųn. Jakaitis, kun. Briška,

==■■- '

IMDUiy tENTRO 
VALBYIU

r * .Bį’iJ'-V

=

’Jd
tai rašykite staliai mama C

AThe Laboratories of 
f.AD.RICHTKR 

. A CO. 
BenyASo. SthBta. 

Brooklyn.N.T.

KiLts
( PA i N

=======

Lietuvių Dainos Per Orą

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

Iki 3 vai. kortuose—nuo 3 Iki 9 
Su bato mis nuo 9 iki 9 

52 East 107tli Street
Kampas Michigran Avenue

Tel. Pullman 5950-Namų Pųll. G377 
Miesto ofise pagal sutarti 
127 North Dearbom St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

Jeįephona >057

F.W.

kienės koncertan, kuris įvyks Stepulionius, naujoj, moderniš 
19 d. spalių, Clrfcagos Lietu-jkoj rezidencijoj. Be sųjungie- 
vių Auditorium. ;čių, dalyvavo ir kaikurįe sų*

X Metinę vakarienę rengia jungiečių vyrai bei keletas pa- 
šv. Antano draugija, spalių saulinių drąugų, veikėjos M- PU. Blaivininkų Sus-mo 
26 d., parapijos svetainėje, S. 54 kp. E. Paurazienė ir ęhic. Apskričio atstovų suva- 
6:30 vai. vakare. Grįžę is D.jC. Stankienė. Vakaras labai link žiavimas įvyko Nekalto Pra- 
Vytauto sukaktuvių apvaikš- smai praleistas ir skaniai Pa-įgįdėjimo parap. mokykloj spaly. Drimba

IŠ PILN. BLAIVININKŲ 

0HI0. APSKR. SUVA

ŽIAVIMO.

Pirm. A. Nausėda 

1024 Cente;- St.
TeL Linceln 3044

Rašt P. Fabijon&itis 

2350 So. Oakley Avė.

Išd. Kun. F. Kudirka 

2334 So. Oakley Ava. 
AGITATORIAI;

Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Avė.

W0FL. 970 K. Subatįomis nųp 6 iki 7 vai vakare
WHFC. 1420 K. Ketvergųis nuo 7 iki 3 vai. vqk.

Duodame lėšomis Budriko Krautuvės

Naujos radios dabar iškrautos Budriko Krautuvėje, 
RCA., Victor, Sparton, Zenith, Philro, Majestic, Atwa- 
ter Kent, General Motors, Brunswick ir kitų.

Čįojimo visi galės suspėti į sivaišinta. Norėtųsi, kad pas'jįų 12 d. suma, po kurios bu- 
minėtų vakarienę tikrai nepap P- Stepulionius daugiau įvyk-
rasta. Net iš Tarcas valstijos tų tokių pasilinksminimų dai- i<ankytį į gj koncertų. Pusė 
yra užsakyta keletas desėtkų Hoje jų rezidencijoje 
tuzinų paukščių. Tik draugi
jos pirm, J. Grybauskas su Spalio 1 2d., 1:30 kas tik 
komisija labai susirūpinę, ar žinojo Lietuvių Radio dienų, 
gaus tokius, kokius užsakė, ^isi su didžiausiu žingeidumu 
Pamatysim atsilankę spalių, klausėsi Lietuvos atstovo p.

vakarp pelno eis Šv. Antano 
parapijai. Koncerto pradžia 
tikrai 6 vai. Po programo bus 
šokiai.

2328 W. 23rd St.
J. Dimša

3230 So. Emerald Avė.,

M. filikas

10555 80. State St. 

Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdyba arba 

Agitatorių*

26 d. vakarienėm *B. Balučio kalbos ir art. p.
X Labdarių 3 kuopos SUgį.! Babravičiaus bei p-lės Kait- 

rinkimas įvyks 19 d. spalių, 1 -kaukaitės dainų, kurios tik- 
val. po pietų, Šv. Antano pa- Įra^ Pavejančiai skambėjo. Aš 
rupijos mokyklos kambary.' »et dvigubai laimėjau: pas pp. 
Kviečiami kuoskaitlingiausia Petrenus skanius pietus pa- 
atsilankyti.

X “Draugo” agentas, p. 
Mockus, puikiai darbuojasi, 
išnešiodamas “Draugų”. Vi
siems visuomet laiku prista
to. v

DETROIT, MCU.

Daktaras
KA»lton«a

Specialistas il

WISSIG.
VsssallgUm* kart 

Beno Krajaus

Sekančios Radios Nupi
gintos šių Savaitę:

Victor Į0 tūbų su vis
kuo už $98.00

Pliilco 7 tūbų su viskuo
ai $69.00

A.twater Kent 7 tūbų su 
viskuo $49.00

Radio su viskuo
$59.90

Mes duodame didelę 
nuolaidų ant Radio tū
bų, parduodame whole- 
sale ir retail.

uz

GTDO VISAS LIOĄS VYRŲ DI MOTERŲ 
■EAICTUVT KAIP UŽSISEK A JOSIOS Ir MEISGYDOMOS JOS 
YRA. Speclallžkal gydo Ilgu pilvo, plaučių, Inkatų Ir pualės, ul- 
Buodljlmg kraujo, odos. ligas, žaizdų, reumatizmų, galvos zkaus- 
mua, zkauzmuz augarojo, kosėjimų, gerklės skaudėjimu Ir pas
laptingu Hgu. ^slgu k1*1 ssgalėjo Jus Mgydytl, atalkits čia ir 
psrsltlkrlnkits, kų Jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li mftų Ir ligydė tūkstančius ligoniu. Patarimu dykai.
OFISO YALANbOS: anų 1» ryto Ufl • v. v. Redėllomls iki 11 d. 
<a«C Wost ?« St. kamus Įteeler Avou, Tel. Crawfoyd SC7S

JOS. F. SUDRIK, -
3417 S. HALSTEP ST.

=

. Telefonas Boulevard 4705
t i,, ...... i -......... a ..........

Perfectiy Šatei

valgiau ir iš jų radio liet. 
programos klausiau. Progra
mas labai patiko netik man, 
bet ir visiems klausytojams. Ir ’ 
kas tik klausėsi, visi džiaugė- j 
si.

Koncertas ir koippdija.

Spalių 19 d. L. Vyčių 102 
kuopa, Lietuvių svet. rengia 
pirmų koncertų atidarymui

Ir šio ir to. vųkarų sezono. Koncertas sū
riame mieste randasi trys Į ridės iš įvairių kompozitorių 

lietuviškos parapijos ir visos .dainų su pamąrginimais, tarpe 
gražiai gyvuoja. ,hus suvaidinta komedija “Ka-s

Daug yra ir lietuvių bizni e- Bailys”. Juokų bus iki soties, 
rių, bet visį dejuoja, kad šiuo Visa taį prirengia muz. p. 
laiku blogai biznis eina iš 'Jankus, naujas Šv. Antano pa-
priežasties nedarbo. rap. vargonininkas, plačiai ži

nomas ir talentingas muzikas. 
Jis su Vyčių choru patieks puDetroitas gyventojų turi 

1,564,397, jų terpe 74,000 be- blikai naujų liaudies dainų
darbių. Detroitą lietuviai, pasisteng

Spalių 1 d. vietos stųmhfūs ^kite kuoskaitlingiausiai atsi-

ĄDVOKAzTAS 
160 No. La Šalie St. Rm. 1431

CpipAGO^ ILL.
Kuo 9:30 Iki S vai. vak.

Lpeųl Offtu: 1«9« 8. UNION AVĖ. 
Tel Rooaevelt >710 

Vai. nuo S iki 9 vai. vak. 
(Usklrlant aaredos)
/_____________________ ’__________

A. A. OUS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Rėom 1701 
TeL Randolph 0331-0333 Vai. 9-1 

Vakarais
3141 30. RAU3TED STREET 

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

Pėtnyčioa

X

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunu Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117

Tolephone Randolph (737
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. 

Tolephone Roosevelt 999S 
Namo: S Iki 9 ryto Tol. Repub. 9600

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 Weat 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Vai and o s 9 ryto, iki 8:00 va

kare. Seredeoai8 ir Pėtnyčio- 

mis nuo 9 iki 0.

Ralsing the Farnily- TM Maid comam Understųna Pf so he wųs
feyujR ttjoONnfet '—» f | HoPa S* Doa jut- }

Flsher

7

i

Iv



Ketvirtadienis, Spalio 16, 1930 DliUOIB I Q

G R A B O R I A I: C H I C A G O J E DAKTARAI:
Telefonu Tardą 11 SS

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chieago, Illinois

S. D. IACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2 511
2314 West 23rd Place

Chieago, Illinois 
SKYRIUS

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS MET. GRABORIUS 

CHSCAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabu 15- 
dlrbystėa.

OFISASf SS West 18 Street 
Tfelef. danai 8174 
SKYRIUS: 3238 8. 
Halsted Street, Tel.

i Victory 4088.

. S. M.
LIETUVIS GRABORIUS 

ei ė graži koplyčia dykai
8 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7EIS

IŠ NORTH SIDE
GM.

PADAN

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTO4AS P. Šimkienė.

Šv, Rožančiaus draugijos su 
sirinkimas įvyko 28 d. rugsėjo 
mokyklos kambaryj.

! Dr-jon įsirašė nauja narė,!

mišias dr-jos intencija neda
lioj rytų.

Korespondentė.

PAGERBĖ KUN. VAITU
KAITĮ.

Brighton Park. — šv. Pran 
Patarnauju laido- Į U Federacijos vietinio sky- ciškaus šventėje (4 diena spa
rto ir miestelių riaus pranešta, kad bus rodo-Jių) parapijos mokyklos vai- 
daiyse. Modernu- mft įį Lietuvos. .kučiai' pagerbė kun. Pr. Vaitu

j Iš Labdarių kuopos, kad kaitį, jo vardinėse. Rytų 7 
rengiamos prie vakaro. [valanda per mišias, kuriat, lai-

Iš Šv. Kazimiero Akademi- kė kun. Pranciškus, visi vai

ką koplyčia veltai.
lies S. Halsted 
fit. Chieago, IU. 

Tel. Victory UIS

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1G50 West 46th St.
Kampas 46th Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5202 - 8411

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu sina patin
ka l. mandagiai, • gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
dykai.

RUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREFT
. Canal 3161

Pilone 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

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI

Telefonu Grovehlll 1269

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROA8

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

I Ir 7 Iki 9 vai. vakare. 
Beredomls nuo 2 — 12 vai. ryto. 

Nedėllomls pagal sutartį.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 83 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt 

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

Nedėlioj pagal susitarimų

St.

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

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
v. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

vak. Antro Of. ‘ Vai.; Nuo ’3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal suturima.Ofiso Tel. Virginla 0038

Rozldenoljos: Van Buren

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue •
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 

S Iki 4 Ir < iki 8 v. v.
Nedėllomls nuo 10 iki 12 ryto

, , . .. v • ,• , . Namų Ofisas 8413 Franklin Blvd.bazaro komisija (kuinai su seselėms mokyto-< VaL; nuo «:3o iki s.-so vak.
joms susirinko parapijos sve- . _ ___ _________________

jos Rėmėjų, kad rengiama kučiai bei mergaitės priėmė
“bunco party”, pairap. svet. šv. Komunijų. Po mišių vai-

- Iš parap 
i pranešė, kad viskas yra pri-
ruošta ir dovanų jau kaiku- tainėn ir, atėjus kun. Pranciš- Rez. Tei. Midway 6512

rios atnešė. įkui, gražiai keliomis dainelė-
Draugijos sukaktuvių vaka- 'mis ir prakalbėlėmis j j pas- 

ras įvyks 19 d. spalio. Viskas Jveikinę įteikė dailių gėlių bu- 
stropiai rengiama. Per vaka-[keta ir dvasinių gėlėlių dova
nelę bus dailus programas, nėlę.
Bus atvaizdinta 3-jų dalių ko Tų pačių diena pietų laiku 1 

atvyko apie 16 gerb. kunigų 
vardinių dienojo pasveikinti .

mediją “Amerika Pirtyje”.
Dainuos mūsų kolonijos buvu
si solistė p. O. Mikužiūtė —
Juozaitienė. Kalbės mūsų di-,ir kataIiki5kos spandos atsto. 
džiai gerb. dvasios vadas 
kun. J. Svirskas. Toliau su 
žinosime daugiau. Kas nusi-

E85S Telefonas Boulevard 1939

Dr. Sv A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46tb St. Chieago, III, i

Tel. Canal 6764

DR. A.
Republic 8466

RAČKUS

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
Oskley Avenue Ir 2 4-tas Street 

Telef. Wllmette 195 arbs 
Canal 1713

. Valandos: S iki 4 p. p. Pųoedėliais 
ir Ketvergais vakare

A. L DAVIDDNIS, M. D.

Ofiso Tel. Victory 0898 
Rezidencijos Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdienę, nuo 

pietų iki 8 vat vakaro. 
Nedėllomis ir seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—3 po piet, 7*1 vak. 
Nedėllomls Ir šventadieniais 10-12

Tel. Lafayette 5798

kun. Vaitukaitį. Tarp jų buvo i

-ivas, “Draugo” redaktorius.

<910

pirks iš anksto tikietų, tai ga
lės tikėtis laimėti dovanų, ran 
kų darbo užtiesalų ant komo- 
dės, kurį padirbo p. A. Urbo
navičienė. Tikietas įsigyti la
bai lengva iš komsiijos arba 
iš narių.

Kiekviena narė turi žinoti 
kad draugijos mišios švento

80. MICHIGAN AVENUH 
Tel. Kenvrood 5107 

Valandos:
Nuo I Iki 11 valandai ryto: 
Nuo I lai 8 valandai vakare 

apart šventadienio Ir ketvirtadltalc
Sutuoktuvės. ' ~--------

i OPI B AI:
d. kun. A. Valan- f*“ ** _sto 2924 washington10-12, 3-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd

TeL Cicero 662. Tel. Kedzie 2460-2461

LIETUVIS GRABORIUS
O f 1 ■ * ■

4603 S. Marsbfield Avenue J bus šeštadieny, gerb. kun. J. 
Tel. Boulevard 9277 Svirskas nuo savęs laikys šv.

Spalių 5 
čius suteikė moterystės sakra
mentų Juozui Blažiui su Bro
ne Zalanauskaite. Juozas Bla
žys yra 36 kp. L Vyčių na
rys ir parapijos komiteto na
rys. Linkime naujai porelei 
laimės naujame luome. 

Bazaras.

Parapijos bazaras eina visu 
smarkumu. Žuionių lankosi 
didelės minios, Įvairių drau
gijų darbuotojjai būdose sa
vo darbštumu lenktyniuoja 
norėdami daugiau padaryti 
pelno parapijos labui.

Rap.

DR. S. A. DŪIVIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Rezidencija 

4720 W. 12 Pi. 
TeL Cicero 2888

NedCIlomie
Susitarus

Ofiso Ir Res. Boulevard 6018

DR. A. J. BERTASH
•n, 2404 00. HAU3TFD STREET 

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

Rea 2201 8. WALLACE STREET

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, 0. P. D.

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

navimą. *< .į
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

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

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

J. F. Eudeikis Komp-
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Falrfield Avenue

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

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

SKYRIUS
3201 Aubum Avenue Tel. Boulevard 3201

WEST SIDE ŽINIOS.

X Aušros Vartų klebonas, 
grįžęs vakar iš VVaukegan’o, 
gėrėjosi, kad šv. Baltramie
jaus parapija labai iškilmin
gai ir skaitlingai dalyvavo 
keturdešimtės užbaigoje. Bu
vo atvykę kunigų iš Kenoslios, 
Cicero, Indiana Harbor, Town 
of Lake, Marųuette Park, 
Brighton Park, West Side ir 
18 Str. !

X Mūsų klebonų nustebino 
waukeganiečių naujai pastaty
ti ir dabar jau viduje rengia
mieji klebonijos namai, kurių 
išvaizda daro rimto įspūdžio: 
sienos gerų ir tvirtų plytų, 
tvirtas stogas, pastogės ir vau 
dens rvnos iš vario. Darbai' 
visi atliekami Jankausko, lie
tuvio kontraktoriaus ir su pa- 
gelba lietuvių darbininkų.

SKAITYK IR PLATINK 
TIKTAI KATALIKIŠ
KUS LAIKRAŠČIUS.

PT A I
Nuo Reumatizmo, geriausio Daktaro 
iš Europos dėl žmonių, katra Ilga 
daugiausia žmones kankina Amerikoj.

OYDUOLftS, kurios yra sutaisytos 
pagal viršuj minėtų RECEPTŲ yra 
naudingas vaistas, kokias žmonių 
mokslas gali pasiekti.

Kaina |1.00, gaunamos pas:

T.A.D. PRODUCTS
3133 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belakto-Rakščlo aptle- 
koa) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 pu plet. Tel, 
Prospect 193*.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo

Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rea. <641 8. Albany Avė. Tel. Pros- 
pect 1020. Nedėtomis tik pagal su
tartį.

DR. A. j. JAVOIŠ -
Vai., t, IKI 5 PO Jplcių, t IKI » rak.

Office: 4459 S. Ca’ifornia Avė.
Nedėlioja pagal s u tart J.

Cel. Hemlock 8700 
Rez. Tel.

DR. B. ARON
Prospect 0619

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6156 Soutb Kedzie

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

DR. S, BIEZIS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

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

Rezidencija: 6640 So. Mtple«vood 
Avenue Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Wentworth 3000 
Rez

DR. H. BARTOM J
Gydytojas ir Chirurgas 

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

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvini aklų {tempimų kurie 
•stl prležastlmgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpų regystų ir tolimų 
regystų.

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

Spėriais atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 Va
kare. Nedėllomls nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Tardo 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių DirbtuvS
756 West 35th St 
Kampu Halsted St. 

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

T. A. D.

j Tel. Canal 0257 Kės. Prospect 6659

i DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST-I

Tel. Stewart 819L Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 

, 6 iki 8:30 vakare

D E N T I S T A I
Tel. Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
dentiStas

1545 WEST 47 STREETI
Sale Deposltors State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVA 
SPECIJAL1STAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vat.: ryto nso 10—12 nuo 8—4 pa 

pietų: 7—8:2* vakare 
Nedėllomls 1< iki 12 

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevardl 1401

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 sutari)

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

3343 S. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 

7—9 vakare
P- P-

Boulevard 7689

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 26 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi

rurgas ir akušeris.

Gydo stalgias Ir chroniškas 11- 
Rez. Hemlock 7691 gas vyrų, motorų Ir vaikų pagal nau

jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.DR. A. P. KAZLAUSKIS

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue 
Vai.* Nuo * ryto iki S vakare ■

T. A. D.
Ar Jau žinote kas sutaiso 
pilveli Ir pilvų sugadintų? 
T. A. D. per 8 metus Jau 
pataisė kelis tūkstančius, 
o dar mllional nežino.
Tai dabar yra laikas pra
dėt Kaina 21.00. Reika
laukit aptlekoj, arba tie
siai K

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 —• 11 pietų Ir 
nuo 6 Iki 7:20 vai. vakare.

Tel. ofiso Canal 8110 Rea. So. Bhore 
2238, arba Randolpb 6800.

3133 S. Halsted St., Chieago
T. A D. Product

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTI8TA8

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

Valandos: 19 vai. ryto iki B
vakare. Nod.

III.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Tlaza 1200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 Iki 13
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KANDIDATAS Į SUV. VAL

STIJŲ SENATĄ SU 
O BALSIU: TAIKA

IR GEROVĖ.

Piliečiai:
Turiu garbės paskelbti Illi

nois valstijos balsuotojams, 
kad statau savo kandidatūra} 
į Suv. Valstijų Senatą. Politiš
kai busiu neprigulmingas. Ma
no obalsis Taika ir Gerovė. 
Rinkiniai Lapkričio Nov. 4, 
1930. Aš jaučiu turįs didelės 
svarbos idėjų ir jų nevykdy
mas butų skriauda visuome
nei. Didesnę savo gyvenimo 
dalį praleidau Chenoa, Mc- 
Lean County, Tll. Ilgai buvau 
biznierius. Paskui advokata
vau ir buvau city attorney. 
Gimiau Rocbester, Ind.

Aš turiu naujų finansinį 
sumanymų. Tą įvykinus pini
gams nebūtų rubežiaus. Pakil
tų žemės kaina ir įvyktų vi
suotina gerovė.

Žemė yra tikriausias turtas. 
Jei farmeriui reikia pinigų, 
tai dabar jis kreipiasi į ban
kų ir duoda morgičių ant 
savo žemės. Taip neturėtų 
būt. Kreditų privalėtų teikti 
valdžia, o farmeris valdžiai 
užstatytų savo farmų. Valdžia 
turėtų rokuoti tik po 1 nuoš. 
už paskolų. Valdžia nerizikuo
tų, o pinigų tada butų įvalias, 
o žemės vertė prie tokių ap
linkybių pasidvigubintų. Biz
ni* pakiltų, nes žmonių reika
lams nėra rubežių.

Kai morgieius baigtųsi ir 
žemės savininkas užsimokėtų, 
tai valdžia panaikintų morgi
čių ir sunaikintų tiek pat po
pierinių pinigų. Jei valdžia 
imtųsi tokios priemonės, tai 
nedarbas išnyktų.

Aš pritariu Pasauliniam 
Tribunolui.

C H I C A G O J E
RADIO ŽŽŽ.

Town of Lake. — Spalių 12 
d. Šv. Kryžiaus par. salėje į- 
vyko Moterų Sų-gos kp. nau
jų narių pagerbimui vakarė
lis. Kalbėjo “Moterų Dirvos” 
redaktorė p. S. Sakalienė ir 
kun. A. Linkus. Atvaidinta
vaizdelis “Dabar jau supran- cago.

Laimingos kelionės p. Da
riui į New Yorkų ir atgal.

Stradomskaitė ir Vanda Ma
cevičiūtė. Gražiai suderintais 
balsais jos padainavo trejetų 
duetų.

Vyrus atstovavo A. Gedrai- 
tis, taipgi jaunas, čia augęs

PRANEŠIMAI.
Vytauto Komiteto valdybos 

ir visų komisijų susirinkimas 
įvyks spalio (Oct.) 17, V.

BIZNIS GERAI EINA.

Praeitų savaitę užėjau pas 
Kazį J. Gervilį, kuris nese
nai nusipirko kriaučių šapų 
po num. 2543 W. 71 St., Chi-

tu”: Vaidino S. Bartkaitė ir 
N. Mauriutė. West Side Mo
terų Sų-gos kp. choras dviem 
atvejais padainavo. Pagerbia-

Pasirodo, kad biznis eina 
gerai. Turi kelis darbininkus 
ir daugybę darbo. i

lietuvis. Jo aukštas, čystas, | Stankūno studijoj, 3351 South 
tenoras, gerai išlavintas, pa- Halsted Str. Bus aptarta ke-
liko ir-gi gerų įspūdį.

Trečioji dalyvė, S. Pelis, 
11 metų amžiaus, sulyg prane
šimo, nors visai jaunutė mer
gaitė, bet pasirodė puikiai. 
Jos balsas jau gerai palavin
tas, jį supranta taktų ir rit
mų muzikos ir parodė savo 
darbštumų ir triūsų jos daine
lėms.

Rengėjai šių radio koncer
tų duoda mūsų jaunimui pro
gų pasirodyt. Jiems sukelia fl- 
pų ir norų lavintis toliau. Mū-

Be to p. Gervilis, kaip šė
moms naujoms narėms ir pa- ;nas amatninkas, gerai nusima- 
sidarbavusioms suteikta dova^no apįe darbų. Parode keletu 
nėlės. Paskui visiems davė ,moterįškų kailinių, kuriuos 
užkandžio ir kavos. Vakarų perdirbo, vadinas iš seno nau- jaunimų reikalinga pritai

kyt ir paremti, kiek galima.
Budriko orkestrą, po vado

vyste M. Jozavito, gražiai pa- 
graijino keletu gražių lietuviš
kų gabalėlių, ir visas progra
mas buvo įdomus ir manau, 
kad patenkino visus klausyto
jus. Turėtų būti patenkinti, 
nes nekainuoja jiems nei cen
to klausytis.

99.

vedė p. J. Čepulienė. Atsilan-jj,j padarė, 
kę visi buvo pasitenkinę. | “^stiuraeriai Gervilio dar- 

X Daug metų išbuvęs prie pni įr patarnavimu patenkin- 
Šv. Kryžiaus bažnyčios za-1 ti. Reikale galima pašaukti te- 
kristijonu, p. A. Šedis jau ne- lefonu: Prospect 0964, ir jis 
bezakristijonauja. atvažiuos darbų paimti ir ga-

X Šv. Kryžiaus parapijonys, tavų atveš į namus. P-as Ger- 
planuoja vietoje bazaro su- vilis yra pasižymėjęs veikė- 
rengti laimėjimų vakarų. jas, ypač jaunimo tarpe. Pa-

letas svarbių reikalų ir nu
traukta fotografija, kuri tilps 
programų knygoje.

Į centralinio komiteto val
dybų ir komisijas įeinai se
kanti asmenys: J. M. pralotas 
Krušas, J. J. Elias, Jonas 
Brenza, L. Šimutis, kun. H. 
Vaičiūnas, A. Bacevičius, B. 
Bytautienė, Petras Atkočiū
nas, M. Kadziauskas, B. Ja
kaitis, J. Krotkus, A. Nausė
dienė, kun. Ig. Albavičius, J. 
Krekščiunas, A. Aleliunienė, 
M. Gurinskaitė, J. Jamkus, 
komp. Ant. Pocius, Adv. Mas- 
tauskas, adv. Borden, kun. 
Urba, adv. Grisių muz. Dauk
ša, muz. Mondeika, Ant. 
Žvirblis, A. Grišius, V. Duoba 
P. Plečkaitis, Ed. Misius, P. 
Kvietkus, Čepulis, J. Micke- 
liunas.

Valdyba.

arba įrašymas į A. M. dr-jų 
bus 17 d. spalių vakare. Pro
motoriai, paraginkit savo dr
augus ir pažįstamus prisira
šyti prie tos draugijos, su- 
sivienymo, kuris yra po visų 
pasaulį, kur tik randasi R. 
Katalikų parapijos, nes pat
sai Šv. Tėvas paskyrė kas mė
nesį intencijas. Taigi, verta 
būti kiekvienam (ai) nariu tosl 
draugijos.

O. K.

West Side. — Lietuvos Vy
čių 24 kuopa turės savo mė
nesinį susirinkimų spalių 16 
d., parapijos svetainėje, 8:30 
vai. lygiai. Nariai kviečiami 
atsilankyti. Taipgi visos ko-’ 
misijos. J. W. Paswen., pirm.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųSles 
Ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių. 

4844 SO. PAULINA STREET 
TeL Boulevard 1388

Brighton Park. — 12 War- 
do Liet. Republikonų kliubas 
Brighton Parko taikys savo 
susirinkimų ketvirtadieny spa 
lio 16 d. 8 vai. va k. K. Gra- 
nionto salėj, 4535 So. Rock- 
well St.
i m ■■■- . .n—i ..j

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
TEL. BOUL. 0011 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skollnam pinigus ant Namų. 
Parduodam, išmainom ir inšiurl- 

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

X Girdėtis kalbų, kad rei
kia misijų Šv. Kryžiaus baž
nyčioje. Gal ir bus. Tik ne
žinia da kokie bus misionie
riai.

X Menininkai — daininin
kai netrokšta didelių turtų, 
bet nori, kad žmonės, įvertin
dami menų, atsilankytų į jų 
rengiamus koncertus. Spalių 

19 d. įvyksta nesenai grįžu
sios iš Italijos p. E. Rakaus
kienės koncertas Lietuvių Au 
ditorijoj. Tokiuose koncertuo
se susirenka visi kas nori,

tartina visiems saviškį parem
ti.

Šnipas.

BUDRIKO RADIO VALAN
DA.

Teko išgirsti Lietuvių va
landa per radio stotį WGFL. 
pereitų šeštadienį, Budriko

RADIO

Taisau, perdirbu batteryBrighton Park. — A. M. dr-
!jos promoteriams ir norin- setus į elektrikinius arba iš 
tiems tapti Apaštalystės Mal- Įmainau.GARSINKITĖS “DRAUGE” dos nariais. Priėmimas narių, 'A. J. ŽVIRBLIS Laf. 8227

REIK CASH, PARDUOSIM Į V AIRŪ S RONTR AKTORIAI) 
PIGIAI. *

1931 modelis Triple screen 
grid radio, su tono kontrolių, 
gražiam riešuto medžio kabi-

SUKOLEKTUOJAM
PINIGUS

Už užsivilkusias rendas, visokias bi- 
las, notas, kontraktus, morgičius, 
bondsus, lynus, judgementus ir dar
bininkams algas sukolektuojame už 
mažą'atlyginimą arba išperkalme vi
sokias Claims. Taipgi padarome vi
sokias investigacijas, patikriname

J references, duodame patarimus sa
vininkams, turintiems kokį keblumą 
su rendauninkais etc.
CHICAGO COLLECTION BUREAU, 

6959 South Halsted Street
Normai 4101

Reikia beisterių ir rankinių siu
vėjų, patyrusių prie dresių. Lip9on 
Bros., 325 W. Adams St.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Aš stoviu už tai, kad prie 
konstitucijos privalo būt pri
dėtas ameudmentas, reikalau- , , _ , , , . . .
jautis dvicjn trečdalių balsų kad mus’ touto k”'‘“™‘^, 
pirm negu ši šalis paskelbs , kiltų meno srityje. Atvykite 
karų. Išėmimų padaryti tik • šį sekmadienį į p. E. Rakaus-
tada, jei priešas užpultų mu-kįengs koncertų, pamatysite, 
sų žemę. Nusistatykime taip, I. . ... . .
kad. ginklo griebsi,nes tik po kaa >'ra ClnmgOB lietuvių m- 
nuodugnaus apsvarstymo ir teligentai.
pripažinimo, kad kito išėjimo 
nėra.

Pritariu sumanymui, kad 
pelnagrobiai karo metu butų 
įkalinami, o jų turtas, kon
fiskuojamas. Taipgi pritariu 
sumanymui užginti ginklų ir 
amunicijos gabenimui kariai- 
jančiom tautom.

Stoviu už aprubežiavimų 
valdiškų skolų. Kodėl priva
lome duoti kongresui teisę ne
ribotas išlaidas daryti.

Stoviu už tai, kad Augščiau 
siojo Teismo Teisėjai butų 
žmonių renkami astuoniems 
metams.

Stoviu už pagerinimų ir 
praplėtimų vandeninių kelių, 
bet tas neturi pakenkti gele
žinkeliams.

Visi žinome, kad galima re
guliuoti upių vandenis. Tą

ISSKRID0 IR PAKLIDO.

Tūlas Ghicagos turtuolis nu 
sipirko orlaivį trijų sėdinių už 
apie 21 tūkstantį dol. ir iš
skrido su savo kolega neva į 
New Yorkų. Paskraidęs apie 
dvi valandi ir sužinojęs, kad 
da vis apie Ghicaga skraido, 
pasakė sau, kad jis pats nebus 
savo kelionės į New Yorkų 
vairininkų. Nnusileidęs žemėn 
už vairininką pasisamdė ka
pitonų St. Darių ir išskrido į 
New Yorkų spalių 12 d.

BIZNIO PROGA

korporacijos surengta. Labai ‘.jietu, 3 šmotų parloriaus setu. 
malonu žinoti, kad rengėjai 9 šmotų valgomosios setu, 6 
d-uoda mūsų jaunimui proga šmotų miegamosios setas, kau- 
pasirodyti.

Dalyvavo dvi jaunoš pane
lės iš Birutės choro: Vera

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių

1,įkalnių ir sida
brinių daiktų, vė- 
ilaualoa mados ra- 
4io, planų rolių, 
rekordų Ir t t 
Taisau laikrodžius 
Ir mualkoa instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chic&go.
Telefonas HEMLOCK 3188

rai, lempos, ir tt. Tik 60 dienų 
vartoti. 1 apt. 8228 Maryland 
avė., vienas blokas į rytus nuo 
Cottage Grove avė. Tel. Ste- 
wart 1875.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5538

AUTOMOBILIAI

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktoritu

<556 So. Rockwell Street

Telef. Republic 6398

MES
Budavojam naujas namus, 

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Aveuue 

Tel. Lafayette 7674

Pardavimui 5 kamb. fornišiuotaa 
apt. $100 casb, visi kamb. užimti, 
puiki vieta. Pigiai, turiu kitą biznį. 
6202 Eberhart avė. 1-mas apt.

D. GRICIUS
GENERAL1S KONT RAKTO RIUS 
Statau namus kaip muro taip ir 

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

PARDUOSIM su dideliu nuosto
liu visus puikius rakandus, Wllton 
kaurus Ir viską musų 4 kamb. apart- 
mente. Vartota tik 2 mėn. Kreipkis 
tuoj. Tikras bargenas.

3040 W. 02 St. 1-mas floras

Pianai, grojiklis, pigiai, geram 
stovy. 6636 Albany, Tel. Prospect 
8331.

Pianai, vietrola, pigiai. $30 už 
abu. 6749 Michigan avė. Tel. Nor
mai 1229.

Fox terrier, wi.re iiair šunyčiai, 
Champion veislės. Po 6 vai. vak, 
6043 So. Richmond, Prospect 7031.

Chev. coupe ’26, pertaisytas, nu- 
mal., dailus, pigiai. 8827 Bishop, Bc- 

verly 6857.

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 
nebrangūs.

7126 So. Rockwell Street

Telef. Republic 5099
Mes pervežamo daiktus ir į 

kitus miestus.
Delicatessen, grocernė, ei- 

parodo Cliicago Drainage Ca- garai> vaisiai, daržo-nal. Tas regulevimas nelei-1 . . . . .
džia upėms išsilieti ir daryti Į V(-s ir t.t., Senai įsteigtas pel- 
baisių nuostolių. Kodėl nepa- įningas kampinis biznis. Renda 
daryti tų visoms . upėms, kas; nj visų namų su geru Storu,
padaryta Cbicagoj. Didžiųjų gyVenamaja kambariais ir mau 
ežerų lygmala kontroliuoja.®7 . .
Niagaros vandenpuolis. Taigi 'dyne didelei šeimynai, geras 
turime pavyzdžių, kad upių kiemas ir 2 karų garadžius Califomia avė., Storas 26 pėdų

EXTRA DEL DRU6- 
ŠT0RIN1NKU.v

Transfer kampas Elston ir

DE SOTO 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. I Reai Estate ir visokia apdrauda. 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.1 Notary Public

GAGE PARK MOTOR 
SALES

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

Telefonas Prospect 5669

HUPMOBILE
Geriausi tr Stlprlansl Automobiliai.

Jei Tamlsta nori pirkti Automo
bili, pirmiausiai prašome ateiti pas 
mus ir pamatyti HUPMOBILE 1931 
modelių, kurie tikrai Tamistas nus- 
tri>lna savo rražumu, greitumu, tr 
visa konstrukcija. Kaina $1,196. 
f.o.b. ir aukščiau.

Rooming house, 12 kamb. nauji 
rak*, ir ištais. taipgi 10 kamb. ren- 
dos $75 — $95. Arti Lincoln Park. 
Pigiai. 869 No. La Šalie St.

REAL ESTATE

BALZEKAS MOTORS 
6012-14 So. Kedzie Avė.

Telef. Republie 9694

I

Tel. Lafayette 8662 Ofisas ir P.es. 
ir 2384 4401 8. Mozart St.

J. C. ENCHER & CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI

Skyrius 4429 So. Fairfteld

JOHN PAKEL & CO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Rez. Grovehill 1680

Tel. Lafayette 5197

W. & L. ELECTRIC GO.
Not Ine.

Elektros kontraktoriai, suvedam švie
sas Ir Jėgą. Elektros reikmenos ir 
fikščieriai.

L. DOMBROWSKI A ROM 
3016 West 47 Street

Pbone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius
Mes moliavojlme, dekoruojame Ir

Išpoperiuojatne visokius namus. a O. Dės Plaines, 1 bl. į stotį,
Musų kainos labai prelnamos Ir dar- a,bu f'‘atAu?9rlI!duot‘’i na™ai, 8U

’ I eigom. Adr. Chas. A. Fowler, 678
bas garantuotas. I £<ee Des pja|neai m.

6127 S. Maplewood Avė.
JONAS PUDZIUVELIS

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau naujus namus ir pertaisau

senua Senus namus priimu į mai
nus.

2650 West 69 Street
Telef. Hemlock 4576

Telefonas Canal 723$

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorius 

Maliavų ir steninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAOO

M. YUSZKA 
Plnmbing & Heating

Kaipo iietuvla lietuviams patar
nausiu kuogerlausla.

4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227

vandenį galima sukontroliuoti, ųik $G0 mėn. arti katalikiškų 
Kodėl to nepadaryti) O tas ne „ darbi-
brangiai teatscina. Tada žmo-. . * /. .
nės, gyvenantys didžiųjų upių ininkiška apylinke. Tikrai ge- 
pakrantėmis nebūtų nuolatinėj iras Storas bile kam. Reik tuoj
tvanų baimėj.

Pritariu 18-tam amendmen- 
tui.

parduot. Priežastis turim kitų

pločio 80 pėdų ilgio su beiz 
mentu, štymo apšildymas, la
bai gera vieta dėl drugštorio. 
Randasi 3182 Elston avė. ant 
trijų strytkarių linijos: Elston,

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE

A. M. BUT0HAS

10% nupiginta ant flat ma
liavų ir ready mixed.

fiapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 6681

Tokie tai pamatiniai mano $1,200. Pamatykite patys šių 
platformos punktai. Šių idėjų 'retų progą po num. 2175 Wa- 
pritarėjus kviečiu tailkon.

biznį. Moderniški fikščieriai ir California ir Belmont. Renda 
didelis stakas. Viskas už'pigi nuvažiuokit apžiūrėt. Rak 

tas yra Clortbing Store, 2-ros
durys pas Mr. Rasmussen, Te-

Jums gero velijantis
... jLincoln, tarp Irving Park i Chenoa, McLean County, UI. .

Balsavimai Lapkričio 4, 1930 Montrose

rner avė., kampas Leavitt St. lefonas Republic 8899. Savi 
,ivienas blokas į vakarus nuo ninku galima matyt nuo 9 v.

ir ryto iki 6 vai. vak.
2839 W. 63 St

Kabia 9S4S.M F. O. B.
Jei manai pirkti karą. ptrmleuaial

ateik pas mus ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemą kalną.

Taipgi turime Įvairių įvairiausių 
vartotų karų už labai mažą kalną.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

■arta Inkai: Vainoras, t.
Telefonas Lafayette MM

3962 Archer Avenue

Šio krano kaina $3.50
<414 So. Rockvrell St 

Tel. Lafayette 4689

JOHN YERKES
Plumblng A Heating Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
PLUMBERIS

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

2318 SO. OAKLEY AVĖ. 
Telef. Canal 0610

Sav. gražaus 6 kamb. plytų namo 
išvažiuoja, turi greit parduot. Kam
bariai dideli, ąžuolo aslos, tri irias, 
k. v. šild., geriausias plumlngas, 
atikas, lotas 50x165, gar., pievelės, 
medžiai, gėlės, Schnteider & Co., 
6141 Northwest Highway, Newcas- 
tle 1095.

Pigiai Ogden avė. biznio bloke, 
5 štoral, 10 flatų, rendos $350 mėn. 
Kaina $27,000. Cash $2,500. Rašyk 
J. A. Wendell, Mecca, Callf.

Pigiai dėl ligos mod. 3 augščių 
akmenų fronto rooming house. 26 
kamb., geri rak., geram stovy, nau
jas 3 karų plytų gar., automatiškas 
anglių šiM., Viskas išrenduota. Reik 
matyt, kad suprast. Galima pirkti 
prapartės kaina. $10,000 pakaks. Sav. 
852 Sheridan Rd., 3900 North.

Pigiai 7 kamb. namas, žibalo šild. 
gar. 1423 Rascher, arti Clark 5400 
N. Edgewater 0501.

$2,500 nuostolių ant 6 kamb. ply
tų bung. k. v. šild. ąžuolo trimas, 3CT 
p. loltas plytų gar. $7,500. Geros 
išlygos. Arti 63 ir Ashland. Sherry, 
6243 So. Ashland, Prospect 2012.

$3,000 cash už 5 kamb. bung. Oak 
Parke, lotas 30x125, furn. šli. gar. 
arti mokyki.. Storai, bažnyčia, 2 blo
kai elevated 1-mo morg. $2,500, Tel. 
EuclM 4344.

('‘PltlKIEttlCZ £•(£•)

CONTRACTORS

Real estate
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083


