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Tūkstančio Liet. Dainininkų Choras Jau Pasiruosęs
ŠIANDIEN SUSIRENKA PASKUTINEI 

PRAKTIKAI
DAINUOS VYTAUTO HIMNĄ SPECIA

LIAI VYTAUTO DIENAI PARAŠYTĄ
Mūsų tauta yra garsi savo 

dainomis, kurios nuo neatme
namų amžių lietuvių dvasių 
kėlė ir palaikė. Vytauto Di
džiojo pagerbimas negali ap
sieiti be dainų, be kurių neap
sieina nei viena žymesnė mū
sų iškilmė. Chicagos lietuvių 
chot-ai sudarė “CHORŲ CHO
RĄ^’ susidedantį iš tūkstan
čio dainininkų, kuris Vytauto 
Dienoje, spalio 26 d., 3 vai. 
po pietų, Ashland Auditorium, 
galingai uždainuos mūsų tau
tos liaudies dainas, šimtme
čiais o gal ir prieš tūkstan
čius metų mūsų bočių dainuo
tas. Be to, dainuos specialiai 
šiai iškilmei parašytų Vytau
to himnų, kuris prasideda 
šiais žodžiais:

“Gauskit trimitai, skamhė- 
Į kit varpai!

Ei, rinkitės minios, giedo
kit himnus

Vėliavų kelkit trispalvę au
kštyn —
Pažinkite Vytautų Didįjį 

mūs!”
Šiai dainai žodžius parašė

(L. Šilelis, muzikų — komp. A. 
Pocius.

Šiandien, šv. Jurgio par. sa- 
lėn,' paskutinį kartų chorai su
sirinkę, kad bendrai paprakti- 
kuoti ir susidainuoti.

Taigi, Vytauto Dienoje, a- 
čiū mūsų chorams, turėsime 
tikrų “Dainų Šventę.” ChicA- 
gos lietuvių gyvenime bus pir
mas toks įvykis.

VYTAUTO DIPŽIOJO TĖVAS

D. L. Kun. Kęstutis, Vytauto Didžiojo tėvas. Čia 
jisai parodomas kariniuose šarvuose. Pats buvo 
garsus lietuvių tautos vadas, jo žmona buvo garsi 
Birutė ir išaugino dar garsesnį už save sūnų VY
TAUTĄ, kurio mirties 500 metų sukaktuves šiemet 
mini viso pasaulio lietuviai. Chicagos lietuviai tas 
iškilmes turės sekmadieny, spalio 26 d.

MIRĖ NORVEGŲ KATALI-1 
KŲ VYSKUPAS OFFER- j 

DAHL

LONDONAS, spal. 23. — 
Iš Bergen praneša, kad Pran
ciškonų vienuolijoj Bussum, 
Olandijoj, mirė apaštalinis vi
karas Norvegijai, pirmasis į

1400 metų norvegas vyskupas 
Olaf Offerdahl. Velionis vys
kupo šventinimus priėmė pra
eito kovo mėnesiu. Buvo 73 
m. amžiaus.

PRŪSUOS VALDŽIA DARBUOJAS 
GRĄŽINTI SALY TVARKA

Didėja Žuvusių Skaičius 

Vokietijos Kasykloje

BRAZILIJOS KARIUOMENE IŠKELIA 
PUOLIMĄ REVOLIUCIONIERIAMS

IŠKELIA PUOLIMĄ REVO- IMA VEIKTI NAUJAS PRŪ- 
LIUCIONIERIAMS '» SIJOS MINISTERIS

BUENOS AIRES, Argenti- BERLYNAS, spal. 24. — 
na, spal. 24. — Brazilijos vai- (Naujas Prūsijos vidujinių rei- 
džia skelbia, kacl jos karluo- kalų ministeris Kari Severing 
menė iškelia puolimų revoliu- pakilo darbuotis įvesti Prūsi- 

Bus mėginama'joj tvarkų.

CHJCAGOJE
EKSPRESO KOMPANIJOS 

SARGŲ KOVA SU 
PLĖŠIKAIS

POLICMONU PATRAUKTA 
TIESON

American Colortype Compa- 
ny ofisų, 1151 Roscoe gat., už
puolė keturi plėšikai, kada 
Brink Ekspreso kompanijos 
vežimu nuvežta ten apie 17,009 
dolerių apmokėti darbininkus.

Keturi Ekspreso kompani
jos sargai tečiau piktadaria
ms ginklais pasipriešino. Vie
ni ir kiti paleido apie šimtų 
šūvių. Ofiso tarnautojai tuo 
metu buvo supuolę ant aslos.

Piktadariai nieko nepešė ir 
pabėgo. Kalbama, kad jų vie
nas pašautas.

Tuojaus po to įvykio į ofi
sų atvyko Ekspreso kompani
jos vice-prezidentas ir kiek
vienam sargui įteikė po 100 
dolerių dovanų pareikšdamas: 
“Už kiekvienų nukautų plėši
kų jūs gausite tūkstantį dole
rių.”

Areštuotu poliemonu-detek- 
tivu iš Englewood stoties už 
papirkimų ėmimų “grand ju- 
ry” apkaltino ir patraukė tei
sman. Tai seržantas Daliege ir 
eilinis McCarthy.

Sųryšy su tuom suimta dar 
du vyru. Jiedu, sakoma, buvę 
sųmoksle su policmonais iš 
vaistininko išgauti papirkimų.

žuvo lietuvis
Angola miestely, Ind., bu- 

sas susidaužė su troku. Bušu 
važiavo tik vienas žmogus ir 
tas žuvo.f

Iš rastos pas mirusį Lan
kos knygutės policija patyrė, 
kad tai M. Gaizunas, 2113 So. 
Halsted gat.

Morati yra laisvėje

Suimtas galvažudžių gaujos 
įvadas Moran yra liuosas. Ka
žkas už jį padėjęs 10,000 do
lerių parankos ir jis išleistas 
iš kalėjimo.

MOTERIŠKE ĮĖJO , VY
RIAUSIOJO TEISMO *

RŪMUS

JAPONIJOS GYVENTOJŲ 
— 90 MILIONŲ

Nieko ypatinga neišspręsta
Užvakar Chicagos miesto 

taryba buvo susirinkus svar
styti nedarbo klausimų — 
kaip pagelbėti bedarbiams.

Posėdis pasibaigė be nieko. 
Užsiimta tik kitokiais pašali
niais ir politiniais ginčais. 
Kritikuota tik miesto majoro 
politinis nusistatymas. Prave
sta keletas rezoliucijų.

HOOVERIO PLANAS BE
DARBIŲ REIKALE TIK

ĮKOOPERUOTE

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Saulėta; vidutinė te
mperatūra. | į

WASHINGTON$ spal. 24. 
— Praneša, kad prezidentas 
Hoover1 nieko ypatinga nepla
nuoja, kad atskirai tęikti ko
kios nors pagelbos milionasms 
bedarbių ateinančių žiemų. Vis 
kas, kas žadama, tai koope
ruoti su valstybėmis ir orga
nizacijomis, kurios jau veikia 
tais reikalais.

Velionis vyskupas buvo liu- 
teriono mažažemio ūkininko 
sūnus, gimęs arti Bergen, No
rvegijoj. Baigęs reikalingus 
mokslus jis' pradėjo mokyto
jauti. Eidamas 22 metus am
žiaus priėmė katalikų tikėji
mų. Po to mokslus ėjo Berly
ne ir Romoj. 1891 metais i- 
šventintas kunigu.

ji Velionis vyskupas visų Nau 
jųjį Įstatymų išvertė norvegų* 

įkalbom

vertė 9-ųjam šimtmety šv. A- 
nsgaras. 16-ųjam šimtmety vi
sa šalis virto liuterioniška.l.pįgpftjg 
Katalikų Bažnyčia ir katali
kai buvo persekiojami ligi 19- 
ojo šimtmečio.

Šiandie Norvegija turi 3,200 
katalikų.

domenams, 
sutriuškinti svarbiausias suki
lėlių jėgas.

i Rio de Janeiro ir Sao Pau
lo valstybės pasilieka ištiki
mos valdžiai. Iš šių valstybių p 
■ribų valdžios kariuomenė da
rbuojasi nugalėti revoliucio-

FRANCŪZŲ KARO LAIVAI 
GELBĖTI MISIONIERIUS

. Prūsijoj labai įsigalėjo kra-
štutiniausieji kairieji ir dešt- .Tįsiui
nioji gaivalai — komu&iateL 
ir fašistai (tautiškieji sociali
stai). Visas laikas jie *triūkl* 
mauja Berlyne ir apylinkėse. 
Komunistai užsiimk pfopaga- 
nda darbininkų tarpe, gi fa
šistai kelia demonstracijas, da
žnai kovoja pačių policijų.

Ministeris Severing, sako
ma, pakeisiųs Berlyno polici
jos viršininkų. Pastatysiųs

GRYŽO BAŽNYČION JAKO
BITŲ ARKIVYSKUPAS 

SU SAVO PAGELBININKU

SHANGHAI, spal. 24. — , .T_ , ..... .nuosavų žmogų, kurs griežtai
Keli francuzų karo laivai iš . .kovosiųs tuos ir kitus gaiva

lus.
, Pats ministeris Severing y- 
ra tų abiejų gaivalų priešas

WASHINGTON, spal. 24. 
— Vyriausiojo teismo posėdį 
laikinai sustabdė Įėjusi į rū
mus Mrs. Alma Boehm iš New 
,Yorko ir, priešingai taisyklė
ms, teismui įteikė savo prašy
mų.

Greitai jinai išvesta iš rū
mų. Išėjo neprotestuodama pa 
likusi prašymų ir savo adresų. 

i Paskiau jai pranešta, kad 
jos prašyme neiškeliami joki 
byloje ginčai ir vyriausias tei- 
įsmas neturi reikalo perkrati
nėti bylų. Einasi apie kažkokį 
atlyginimų.

■ TOKYO, spal. 24. — Pavir
šutiniai apskaičiuota, kad Ja
ponija, įėmus Korėjų ir For- 
mozų, turi 90 ligi 92 milionu 
'gyventojų. Bedarbių — apie 
400,000.

i Gyventojų surašymas vos 
prasideda. Tų darbų atlikti 
reikalinga apie 250,000 žmo
nių. Ims du metu.

MADRAS, Indija, spal. 23. 
- Quilono vyskupas L. Ben- 

iziger Katalikų Bažnyčion pri
ėmė atskalūnų jakobitų arkivy 
skupų Mar Ivanios ir jo pa- 
gelbininkų vyskupų Teofilus.

Šių atskalūnų vyskupų atsi
vertimas skaitosi įžymus įvy
kis Indijos misionierių istori-• jJOJ.

čia ir iš Hankowo išplaukę į 
Kiukiang tikslu gelbėti nuo
savus misionierius, kuriuės su
kitais pagrpbė komunistų gau- . .. ,. T> ,
jos ir, kaip pranešta, reika-1 .. . °
lauja 10 milionų dolerių už ark4*

jų visų paliuosavimų.

i »

NORVEGIJOJ 20,000 
BEDARBIŲ1 »

INDIJOS REIKALE KON-i 
FERENCIJA TURĖS TRIS 

PASIŪLYMUS

BULGARŲ KARALIAUS 
SUTUOKTUVES

, OSLO, spal. 24. — Norvegi
ja šiandie turi 20,363 bedar
bius. Kaskart vis daugiau da
rbininkų paliuosuojama iš da
rbų.

UŽDRAUDĖ PARDUOTI
GINKLUS BRAZILIJOS 
REVOLIUCIONIERIAM^

WASHINGTON, spal. 24. 
— Prezidentas Hoover paske
lbė atsiliepimų, kuriuomi ei
nant uždrausta ginklus ir a- 
municijų parduoti- ir išvežti 
Brazilijos revoliucionieriams.

LONDONAS, spal. 24. — 
Lapkričio 10 d. čia bus ati
daryta konferencija Indijos 
reikale.

Konferencija svarstymui tu 
rėš tris pasiūlymus: Simono 
komisijos pranešimų, vice-ka- 
raliaus sumanymų-ir pačių in- 
diečių reikalavimus.

Visi trys pasiūlymai tarpu- 
saviai yra skirtingi.

25 MEKSIKIEČIAI ŽUVO 
POTVINYASI2IUS, ItAlija, spal. 23.

— Į šį miestų suvažiuoja di
plomatai ir daug įžymiųjų Į MEXICO CITY, spal. 24. 
žmonių. Šeštadienį pirm pietų _ Tuxpan miestų, Najarit

DIDĖJA KASYKLOJ ŽU
VUSIŲ SKAIČIUS

f , ■ o,

BERLYNAS, spal. Ž4. ~ 
Anna kasykloj Alsdorfe žuvu
siu darbininkų skaičiuj nui>-. 
lat eina didyn.

Vakar apskaičiuota, kad žu
vusiu yra jau 255. Daugelis 

miršta iš sužeistųjų.
\ . J i. .

Prie kai-kurių užgriautų dar 
neprisikasta ir neturima vil
ties juos rasti gyvus.

BERLYNAS BE PINIGŲ

PALEIDO DAR VIENĄ

čia įvyks Bulgarijos karaliaus 
su Italijos karalaite sutuoktu
vės viršutinėje Šv. Pranciš
kaus bažnyčioje.

valstijoj, didelis lietus sukėlė 
potvinį. Žuvo 25 žmonės.

NEI VIENO KOMUNISTO
NORVEGIJOS PARLA

MENTEDIDĖJA SUSIRGIMAI AP
KREČIAMOMIS LIGOMIS

OSLO, Norvegija, spal. 24. 
Apkrečiamomis ligomis su-J— Pastaruose parlamentan ri- 

sirgimų per rugsėjo mėn. nkimuose neišrinktas nei vie-

BERLYNAS, Vokietija, spa 
lių 23. — Šis miestas neturi 
pinigų apmokėti tarnautojus 
ir darbininkus už spalių mė
nesį. Tam tikslui reikia pen
kių milionų dolerių.

PINIGŲ KURSAS

ALKOHOLIO AUKOS
NEW YORK, spal. 24. - 

Apskaičiuota, kad prohjbici- 
jos laikotarpiu mirimai nuo 
alkoholio šaly padidėjo 306 
nuošimčių.1

Voldemarininkas Rabačius, 
•kuris buvo suimtas su kitais 
22 draugais, davus reikalingų 
10,000 litų užstatų, paleistas 
iš Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjimo. “R.”

Kanno Miesto Valdyboj įre
gistruota viso 74, iš kurių: vi-, 
durių šiltine 29, Skarlatina 33, 
difteritu 7, įkąstų įtariamų 
pasiutime gyvulių 1, Dezinfe
kcijų butuose padaryta 35, li
goninėn išvežta 33. “R.”

nas komunistas kandidatas.

i NEW YORK, spal. 24. — 
Iš Europos gryžo H. Fordas. 
Jis neuu atsakyti į repr- 
terių paduodamus jam klau
simus.

Lietuvos 100 litų S10.0( 
Britanijos 1 sv. sterL 4.86 
Franeijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų
ftveiearijos 100 frankų 19.4) 
Vokietijos 100 markių 23.81

3.92 
5.23 

13 94
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SUGEBA SUKELTI.

Liberalizmas atpalaidavo žmogų ntio 
Dievo ir Jo institucijos žemėje — Bažnyčios' 
autoriteto bei sankcijos paneigė amžinuosius 
it pastovius natūralius doros principus, įve
dė reliatyvių etikų, paremtų žmogaus ins
tinktais. Liberalizmo šalininkai tiki su Rous- 
seau, kad žmogus iš prigimties yra nesuga
dintas, kad jis pats vienas galįs sukurti sau 
laimę, tik reikių jam leisti laisvai veikti. Tuo 
keliu einant žmogus užėmė Dievo vietų, liko 
nieko nepriklausomas doros srityje. Libera
lizmas pripažįsta ypač jėgų. Kas stipresnis, 
to. ir viršus. Silpnesni skriaudžiami. Jų tei
sės nepaisomos. Liberalai kovoja su visuo- 
meninėmis organizacijomis, nes, anot jų, jos 
trukdančios atskirų asmenų laisvę. It tikrai, 
liberalai slopino ir naikino organizacijas. Gal 
reikia faktų? Liberalistai uždarė viduram
žių cechus, kur daug darbininkų rasdavo tin
kamų apsaugų.

■' Liberalai kovoja su Bažnyčia. Jie tai da
ro todėl, kad B-čia, kaip suverene organi
zacija, gynė ir gins nuo valstybės patdkėsini- 
M» uzurpuoti tiek savo teises, tiek teises ats-

juo Sv. Tėvas Leonas XIII griežtai kovojo ir 
smerkė. Savo enciklika Herom Novarąm aiš
kiai nustatė ir iškilmingai paskelbė neaiškias 
ir kvestionuojamas pasaulio darbininką tei- • 
sės ir nesvyruodamas tvirtina, kad “žmonių 
daugumu be savo kaltės didžiausiame skurde' 
vargsta... kad beveik visa gamyba bei preky- • 
bA yrat nedaugelio žmonių rankose ir tokiu1 
būdu saujalė pervirš praturtėjusių kapi 
talistų padarė beveik tikrais vergais nesus
kaitomas rankpelnių minias ’ ir aiškiai pa- visai ar labai .gari, to- 
brėžia, kad “turtingieji, — yra savo turtais turint automobilių distan- 
apsiaarvoję ir ne tiek reikalauja valstybės c^as nugalėti, Viduti-

[ Aplink Afriką.
Prof. K. Pakštu.-

LAUKAS AŠTUNTAS.
Kiliu iš Lobito į senąją 

Benguelų.

(Tųsa). Bet kaip jau

bėdos, kada pristinga geres
nio maisto. Daugely vietų ši 
žolė apdeginta, kitur dar te-

' 'automobŪtanT kdiai T#i ne«r“i I>“d,!8a »
įvairiais sumetimais, lygiai 
kaip ir girias: tai norėdami
laukinius gyvulius medžioti ir 
ugnimi išbaidyti juos reika
linga kryptijui, tai pelenais

šia remiasi valstybės globojimu. Užtatai vai-,chevrolet* sunkvežimį, kur Y’Į ndeiJJg ^Aiams laukeliiX, 
stybė Ir privalo ypatingai rūpintis darbiniu- jla Pneky vietos dviem ar 
kais, nes jie didžiumoj yra vargšais. Reikia į trims, žmonėms atsisėsti ir plat 
pastebėti, kad enciklika nesmerkia kapitalo '^orina produktams sukrauti, 
kaip tokio, bet smerkia tik jo išnaudojimų, pbt-
kurį vadina šių dienų lupiavimu. “Taika tarp ^0nn08 vedamų gyvą ir negy- 
kapitalo ir darbo yra būtina: .negali būti dar - daiktą: ožkos sustatytos
bo be kapitalo, nei kapitalo be darbo” (tenis^<*’ ®es lygsvarą gerai 
pat\ i išlaiko; kiaulės į jomarkų irgi

.. . i pėsčios nevaikščioja, bet “jo-
Bet valdžios aukštieji luomai dejos Bugarą <rba va,

girdėję tų Leono XIH žodžių ir nenorėdami ži<w>
prie jų prisitaikinti išsižadėjo pagalbos, ko- twsi

globos, neturtingųjų gi minios be turtų ir pa- uiaĮ ūkininkai čia paprastai 
tys neapsigina nuo skriaudų, todėl daugiau-,tur* Pusantro tono lordų. ar

DUKTĖ IR MOTINA — UNIVERSITETO STUDENTES.

B. C. Secley (kairėj) jauniausia Nortliwestern universi
teto (Chicagoj) stndebtė (14 m. amž.) ir jos motinai N, Seeley, 
38 m. anž. Lešinėj W. D. Scott, universiteto prezidentas.

o dažnai iš neatsargumo 
dėl savotiško smagumo.

ir

kios gali Bažnyčia suteikti kovoje su socia
lizmu, nes liberalams savo filosofinėj daly yra 
artimesnis socializmas negu krikščionybė. O 
tų laikų galiūnai ir viešpačiai didžioj savo- 
daly buvo perdėm liberalizmu persisunkę.

Darbo žmonės su entuziazmu sutiko Leo-11*0 klm. ®uo
no XIII žygi. B-Čia yra su jiaudhn, su darbo ! ”«“•»»“«> «•»

Drauge su advokatu ir “O 
Planalto” redaktorium Dr, 
Fedro d© Andradę Corvo Bar-

vagone j 
praleistu.

Falangų vakadjų

Priirftšaa: eis laiškas išslun- 
čiaauas iš Silva Porto mieste-

Pradžioje kelias nuvo toks 
puikus, kad automobilius be 
pavojaus darė į valandų net 
80 kilometrų. Greįt atsidūrė
me mažame miestely Vila No
va, kur mano liolosteriškas 
aukštumą termometras rodė 
1850 metrą. Šitose aukštumo
se klimatas čia ypatingai ge-

z
ras, kaip tai jau matosi iš 
sveikų ouropiečių vaikų vei-

juk neturi kitokio pasilinks- mažus obeliskas. Sukilimų nu
mintom ir pasižmenėjimo, malšinus, Šio parko gėles ten- 
kaip kinema ir gramafonas. ka lais'. ti ^idžču.tov.sicr s 
Tad nenuostabu, kad į retus negram. . Mačiau juos šitų dar 
kinemos seansus susigrūda vi- bų ramiai dirbančius, bet ku

kiu jausmų gimdo jų širdy 
liūdną likimo ironija — nega
lėčiau tiksliai atnpėti iš jų 
tamsaus veido ir dar tamses
nio proto. Gal būt gili jų ig-

sa baltoji publika su pačiomis 
ir vaikais, kurie kelia salėje 
didžiausį riksmų ir trukšmų,
gaudosi ir eina ristynių: tai 

dų. Miestely gyvena arti pus-* tarsi cirko numeris, į filmų
antro šimto europiečių, dau
guma gi gyventojų — negrai, 
gyvenų savo pulapinėse greta 
mūrinių europiečių namų.

Dar kiek pavažiavę atvy
kom į miestelį Chinguar (skai 
tyt; fctoguar), kur gyvena ar- 

1200 
portugalų

čia verčiasi prekyba; supir
kinėja pas negrus vietinius 
produktus: kukuruzus, odas, 
vaškų ir kitua dalykus ir par
davinėja ji«ro» dažninusia pi- 
įtių, negią sftWii#f;ft$Sitaikto-i: 
tų spalvų manufaktūrų. Ka
dangi buvo jau vėlyvas vaka
ras, tai nusprendėm čia ir pa
vakarieniauti. Po vakarienės,

žmonėmis, vienu žodžiu tariant, su visais i 
žmonėmis, tik žmonės turi būti su ja —- Baž
nyčia. Su B-čia einant daug galima laimėti,
nes Joje pergalė. “Bažnyčia, — rašė prieš . .... ,
keliolika metų M. de Vogue, - yra uuteų.1** su autuvai, ir palydoj U 300 eurcy.ečuj,r apte 
laikais svarbiausia moralius ir iatslektaatoSi c‘i’ «««*.,«»» kitu. eks- WM. *?»>> » ~ 
institucija. Visi, kurie savo ivilgiu siekia at- Į P**® i ■««*» pu»e- " ”
teities, yra giliausiai ir pamatuotai įsitikinę, į"t Apražyum. sek,_ vėliau, 
kad nieko neįstengs apsaugoti pasaulio nuo Silva Porto, 1930 m. 
augančios ir stiprėjančios demokratybės bei' ruįfpiučio m, 22 d, 
nuo sekančio jį socializmo Veltui, bųtą^ško- L , J : r, - » \/
ma kita pajėga galinti tV/ūdėjimų } tinka-p » tj 8dvd>W0.
mas vėžes įstatyti ir jam vadovauti. Tai ga- į ke^n A
Ii padaryti tik Bažnyčia”..“ Socialia,u#s »U-‘1? ifciruo5* rugpiu«0 nl. W 
pranta,-sako Vysk. Korum,-kad tik Bažny-' d p#ęakwy 5 vn, mŪB|} au. 
čia gali jam pasipriešinti ir nugalėti”.

į’oso Judiee Biker jo ąutomo-

“ Bažnyčia, — rašo Lervy — Beaulien, siu, puikiu keliu rytų krypti- 
— šiandien yra galesnė ir veiklesnė, negu mi. Kol dar šviesu, stebėjome 
kad yra buvusi revoliucijos priešdieny, ji yra plokštakalnių ^vyannaH,' ap

augusias retais, kreivais me
džiais ir

kirų žmonių. Bažnyčia griežtai stojo ir toliau : pjnaį apsiginklavusi kovai ateities mažiui 
stovės žmonių teisių sargyboje. Reikia tie
siog su skaudančia širdimi žiūrėti į duos 
žmones, kurie niekina Bažnyčių — ar* jie ne
žino, kad jinai yra didžiausia jų vargų ma
žintoji, skriaudžiamųjų globėja ir užtarėja?

Tik atsiminkim taip plačiai pasklidusį ir 
praktikuojamų mokslų, kuris tvirtina,

(“*Dėja, tame įvertinime yra daug tiesos’

pertraukas įspraustas.

Pabarškinę į visus nepažįs 
tanių viešbučio trobesių lan
gus ir duris, galop prikelėm 
keletu aptingusių, mieguistų 
negrų, kurie neturėjo inicia
tyvos įleisti mus į kurį nors 
kambariukų, kol viešbučio šei
mininkai sugrįš iš kinemos. 
Po 12 vai. nakties atsirado pp. 
Girao ir per pusvalandį šiaip 
taip prisiruošė atidaryti mu
ms dviejų kambariukų duris
to užžiebti žvakes.

;. •• •
Silva Porto. , .

srr i

norancija ir primityviškumas 
neduoda pilnai pajusti, kų reiš 
kia pažeminimas ir nustumi- 
mas paskutiniųjų eilėn...

Silva Porto tai sostinę Bie 
apygardos, taigi — gubernijos 
miestas. Plačiai, tarsi beribiai 
išsiplėtęs 1700 metrų lygiose 
aukštumose, jis turį apie 500 
baltųjų gyventojų ir kelis kar 
tus daugiau juodųjų, Taigi 
gyventojais jis prilygsta tik 
mažiausiems Lietuvos apskri
čių niįestaliąms, bet plotu 
dkug didesnis, tvarkingai iš

planuotas ir švarus. Yra jame 
nemaža krautuvių, malūnų, 
bankas, plytų ir čerpių dirbtu

Šitame miestely teko mums 
išbūti net tris dienas, tad bu
vo laiko apžiūrėti patį mies- vė> mokykla ir saliukė ktoe-

, tomobilius jau dūzgė lygiu, tie jau visiškai sutemus, traukė-' tuk$ *r tolimesnes jo apylin- maį beį šokiams. Apylinkių 
me tolyn vis dar labai geru!keH- *i* miestelis va- klimatas skaitosi geras, svei-
keliu, kol apie 11 vai. pasie-1^110** Belmonte, bet paskiau kas Įr dirva labai derlingJ, 
i.— uu.r„ jis tapo pramintas Silva P«w-' įšrmžyta upelių, tinkamų ir

to pagarbai portugalų didvy- rigacijai. Taigi vieta visai tin
keru Silva Porto miestelį, ku
riame epsinakvojom. Greit

aukšta, kieta, sausa: suradom geriausi miestelio j r*°’ ' * ilgai gyvenusio pir- kania europiečių kolonizaci
jų i pažįsta socialistas Bencdict’as, “Tai yra žole, čia vadinama “capim”! viešbutį Hotel Girao, bet jsi-Įk^° l>orto, kurs per negrų jai, ypač galvij’ų auginimui, 
tikrą, nusiminęs kalba Bug. Spuller’ia,— (kapim). Kapim kieti šiaudai, veržti į jį mums negreit pa- į sukilimą, žuvus visiems purtu jęoj kas europiečių dar la- 

vyko. Mat tą vakarų' vieninte- ’ forto gynėjams ir priati- jjgj maža.
kije kinemoje ėjo seansas ir apsivtoiojo Portu-! (Bus daugiau) ‘

galijos vėliava ir patB save su I

kad teokratija niekad nebuvo turėjusi tiek kiek panašūs į lietuviškas dir 
(ii-.ug- šansų savo viešpatavimui įsistiprinti, sės, apdžiuvę, pageltę Į jio ge- 

‘ kaip kad mūsų tiek sunkioj ir neramtoančioj rai tinka įvairiems krepšiamskrepšiams ^beveik visi baltieji gyventojai 
kad i persilaužimo epochoj, kurioj senas pasaulis ir pintinėms pinti ir net neg-; buvo išėję į šių pramogų. Bal

ių palapinėms statyti, Gyvu-! tųjų gyventojų mažutės oųzosnuosavybė teikia: visas teises, neuždedama jo- l»aigia griūti, o naujas su savo esiųio ir išsi 
kių pareigų; kad visos darbo sąlygos yra tek laikymo sąlygomis dar nesirodo”.
sėtos ir teisingos,/nors darbininkas su jomis 
sutinka tik bado verčiamas,, kuris darbininkų 
pagaliau leidžia vertinti kaip mechaninę jė
gų, o ne kaip žmogų, kaip savo artimų.

Kieno tas mokslas! Tai liberalizmas. Su

“Pavojus yra baisus, — rašė 1SS4 m. 
ponia J. Adam, — nes Leonas XIII rengto 
Kryžiaus karų, kurį jaunasis popiežius gali 
laimėti, Bažnyčios konstitucija, asmens pasi
šventimas, kurį krikščionybė iškelia žymiai

degino ant parake statinės.! y Įp Bub.
Jo atminimui čift yra įrengtas iįaxi.skiai, sidabrinių sukaktu-

liai juos ėda tik iš didelės' Afrikos izoliuotose vietelėse mažutis parkas ir pastatytas

aukščiau, negu Pauliaus Berto filosofija, su
geba sukelti vienų tų didžiųjų moralinių 
reformų judėjimų, kuris jiaprastai remiasi 
socialiniu judėjtoiu”.

Kryžiaus karas eina. Tik prie to darbo 
turi prisidėti žmonės sąmoningiau uoliau, su 
didesnėmis viltimis.

K. Bara®,
------------------. ■ ■ —, t---------------------------------------------:

vių iškilmes turės N. Prasidė
jimo Panelės Šv, bažnyčioje, 
Medalio} spalio 26, 1930, 10:30 
vai, ryto. Po mišių šeimyniš- 

i kas bankietas bus po nunr. 
15140 So. Halsted Street.

UETUVOS PINIGAI VYTAUTO 
DIDŽIOJO GADYNĖJE

(Medžiaga Lietuvos Tautinei 
Numizmatikai).

------Rašo Dr. AL M. RA6KUS-------

(Tęsinys)

“Quingontos Sielos, alias ruble argenti 
puri, & eoaflaturac Litvanicae nobis per 
NiccAautn Czybulka Secretarium suum, 
praesentatas in niutuum recepisse. Quos 
ųuingentos sielos vėl pro eis mille mar- 
cas IJtvanicas grossoruiii Pragensiųni, 
numeri Polonicalis sol vėre volumus”.). 
— Cžacki Vok I., p. .173, suko, kad šio 
vekselio. originalas esąs Rudvilų Arky- 
ve Niesvyžiuje. |doųius reiškinys, kad 
Jogailai visiems buvo prusiskolinęs, o Vy-

giškų Grašių kursas buvo labai nupuolęs Kapa arba 60 Gražių privalėjo būt lygtoa- 
1417 metais, jei už Lietuviškų Kapų jau ma Rusiškam vienam Rubliui ir dvide- 
buvo duodama net “2 grivnas- Prugiškų ■ šimts Kapeikų sidabru (Soduar, I., p. 
Grašių”. Ir ištikro Čekijos Karaliaus 77).
Vaclovo IV monetos buvo labai prasto
sidabro.

Su Vytauto Didžiojo mirčia (1430 
m.), ir sidahrinės Kapt** gadynė pradėjo 
merdėti. Vėlybesnių laikų kronikose si
dabro šmotai (Kapos) yra labai retai mi
nimi. Matoma, kad visi Lietuviškas Ka
pas kaijjo geriausį sidaibrų išgrobstė ir 
į savo monetas perkaldtoo. Vianok Lie
tuvos Kapa tokių didelę įtakų į Europos 
prekybų padarė, kad dar per keletą šimt
mečių įvairus pinigai buvo apskaitliooja- 
mį “Kapomis Grašių”. O Lietuvoje tai 
net iki 1825 metų žmonės pinigus tykinė
davo Kapomis ir Gražiais, kol Rusijos 
caras savo ukazu vasario 15 d., 1825 me-

tantas Didysis jokių skolų neturėjo, net , tais uždraudė tai ir įsako oficialiuose do 
dar kitiems iš savu iždo duodavo. Iš kuiuentuose visokias rokundas daryti tik 
šio dokumento taipgi paaiškėja jog Fra- Rusiškais pinigais, tfalyg to ukaao, viena

GRAŠIS.

fig. 10.
,Ši moneta buvo aprašyta ir iliustruo

ta Hutten — Uaapskio, Stronczynskio, 
Juozo Tiškevičiaus ir kitų numizmatinių 
autorių veikaluose.

Obv. (== tikroji arba pirmoji mone
tos pusė). — Ragotinęs smaigalys nu
kreiptas dešinėn; ant rankenos kryžius. 
Tai buvo Vytauto Didžiojo signetinė aąt- 
Kpaiuta, Tos antspaudo* lieraldiškojį reik
šme yra: “Iš Dievo maloni* esu Lietuvos 
valdonas.”

Rot, (= išvirkščioji arba antroji mo

netos pusė). — Monetos centre kryžiukas; 
aplinkui Gudiškomis raidėmis parašas, 
TIEYAT P (= Pečat V), kas reiškia' 
“ANTSPAUDA (Vytauto)”.* Hutten —' 
C'zapskis ir kiti numizmatikai aiškina, 
kad raidė P reiškia B (Aiiagkii nnak), 
bet man regįs tai nėra “miagkii znak” o 
tiktai senslaviškoji B atšaka Loty
niškai raidei ’V\ kuri reiškia Vytauto, 
inicijalas.

Diametras to'Grašio yra 17 milimet
rų; tai visustambiausla Vytauto monėtų. 
Sidabro grynumas yra XVI praboų. Sve
riu 1,288 Gramų (sulyg Hutten — Cnaps- 
kio svėrimo), o turėtų sverti 1.60 Gra
mų, taigi tam Grašiui trūksta (X312 Gra
mų (llP/2%) iki pilno svorio. Bet seno
viškas apdilusias monetas sveriant, nu
mizmatikai Visuomet daleidžia nuo 1U% 
iki 25% nudilimui, atsižvelgiant ant kiek 
sveriamoji monetų yra sudilus,

Grašio «Kmotogi>. Žodį “Grašis”

K J' UI

musų prabočiai pasiskolino nuo kaimynų. 
Yra tai tarptautinis žodis kilęs iš Loty
niško “grossns”, reiškiantis “storas” 
(“denarius grossns” «= storas skati
kas”). Lietuvoa istorikas S. Daukantas
“Grašį” pavadino “gTaižto”, nuo žo

džio “graižyti”, bet man regįs kaij klai
dingai.

Lietuvišfco Grašio vartė. 1 Grašis
buvo ’ešesdešinitoji Kapos dalis, kitaip 
tariant 60 Grašių ėjo į vienų' Kapų. Už
sieninių Grašių ((Jechiškų, Lenkiškų, 
Vokiškų) ėjo į Kapų nno 1(X) iki 200. 
Grašio perkamoji jėga Vytauto gadynėje 
buvo didi. Apitikrlai žinome, kad už 1 
Grašį galima buvo gauti dvi žąsį ar
ba keturias vištas. Tokios kainos buvo 
bent 82 metais po Vytauto Didžiojo mir
ties, t. y. 1512 metais kaip kad Lietuvos 
Metrikuose T. VIII, p. 281 yra pažymėta.

(Bus daugiau;
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J Prašau Į Mano Kampelį
* ....Rašo prof. Kampininkas.---------— ■

PROF. KAMPININKO 
RADIO.

Tai buvo didžiojo karo lai
ku. ; 4 į <

Vokiečių okupacijos metu, 
Lietuvoje, B. kaime vienas 
vokietis oficeris panorėjo lie
tuviškoje pirtyje, nusiprausti. 
Kada, jam įsakius, pirtis bu-

jo baisiai bliauti, Lapinas su
prato, kad jam, labai karšta ir 
kuogreičiausiai atidarė duris. 
Atsipeikėjęs vokietis ir apsi
rengęs drabužiais, nieko nesa
kydamas, taukšt, taukšt! L. 
į ausį, dar ir koja į pilvų už 
lietuviškų pirtį ir pagriebęs 
už sprando nusivedė pas sa
vo vadų, kur paaiškino, kad

vo iškūrenta, pasiėmęs balti- (lietuvis norėjęs jį uždusinti ir 
nius ir.su ūkininku L. nuėjo į prašė tinkamai nubausti. Va- 

dpirtį. Vokiečiui nusirengus irjdas, kuris mokėjo truputį len
kėjus į pirtį, L. senu paprati- kiškai kalbėti, pašaukė dau-
jau, kad tuojau gerokai ap
šilti, kaip paprastai daroma, 
pakabinęs blėkinę vandens 
šiūptelėjo ant krosnės. Vokie
čiui, kuris panašioje pirtyje 
nė karto nebuvo buvęs, pasi
darė karšta ir jis iš strioko 
suriko: “Perfliukter!” L., ku
ris nemokėjo nė žodžio vokiš
kai, pasigirdo: “Pliupterk”.

giau žmonių ir, ištyręs daly
kų, balsiai nusijuokė, ir pa
sakęs L. “Gut, pan”, paleido 
namo.

Taip išvanotas vokietis lie
tuviškos pirties daugiau neno
rėjo.

galingai traukia “Mes be Vii-,Vyrų kvartetai juokingai už
maus nenuriinsime”. Įspūdis 
didelis. Dvasia gyvyn eina.

Kalba p. Barney Thompson, 
Rockfordo suvienytų dienraš
čių vyriausias redaktorius. Jis

traukė “Uk vei”.
Visam tam koncertui vado

vavo p. J. Kailiukaitis.
Beje, prieš koncertų dar trum 
pai kalbėjp p. Al. Andrie

komiteto, bet platino meda
lius.

Taip praėjo sklandžiai, gra
žiai ir įspūdingai Vytauto 
Sukaktuvių minėjimas.

Raporteris.
reiškia pasigerėjimo lietu- j&uskas. Jis lankėsi šiemet 
viais, kurie nepamiršta ir mi- Lietuvoje. Dabar nesenai šu
nį savo šalies didvyrį. Jis lin- gry™- Jis kupinas gražių įs- 
ki lietuviams laikyti savo tau- pudžių iš Lietuvos. Jis jų ga- 
tinius turtus ir jaisiais pra-' na daug ir gražiai papasako- 
turtinti Amerikų. Jis reiškia j°-
lietuviams prielankumo ir ža-1 Prakalbomis ir koncertu 
da turėti atviras savo laik- publika buvo patenkinta, 
raščių skiltis jų reikalams. Tie Minėjimas Vytauto Sukak- 
sa abu dienraščiu įdėjo gra- tuvių bus ilgai minimas Rock- 
žius pranešimus apie minėji- fordė.
mų ir aprašymų po minėjimo Į Sukaktuvėms minėti komisi- 
sukaktuvių. • ja susidėjo iš šių asmenų: St.

Kaspučio, St. Valiulio, J.Jo kalba baigta. Choras gie-. 
da Amerikos himnų. , Sliauteraitės, A. Vileišio ir A.

Kalba dienraščio “Draugo”' ^uP^io’ v«iau ‘t“1- prisidėjo
redaktorius p. L. Simutis. Jis St Kelioti8’ St I''a"a™kas, 
kalba vaizdžiai, smarkiai, įs-^' Andriejauskas ir J. Bloiis.
pudingai. Jis pasiekia kiaušy. | Jie vieni vižnaiP> kiti ki~ 
tojų protą ir širdį. Kaip kam,‘aiP Padėjo prie sukaktuvių 
atrodė, kad jis Vytauto pa- Vieni platino ,neda-Mažame miestelio restora

ne svečias bepietaudamas ran gautas ir jo dvasia gyvas kal- 
' Tuomet jis, nieko nelaukęs/da sriuboje mažų gabalėlį ge- ba. Jo kalba sudrebina visus, 
siūst, antrų blėkinę ant kros-jležies ir pradeda barti šei- Jis baigė. Choras - užtraukė 
nės... Vokietis, puldamas ant mininkų. K t Lietuvos himnų.
žemės, piktai suriko: “Don- — Vaje, didelio čia daikto!} Jau beveik šešta valanda 
nervetter!” L. iš išgųsčio pa-' — atkerta šeimininkas. — O, pasibaigus. “Vytauto mede- Krikščiūnas ir St. Kasputis 
sigirdo: “Duok su viedru”. Jeigu Tamsta būtum radęs ga-,hų” nėra laiko sodinti. Tai juos pasodino.

liūs, kiti dirbo darbus svetai
nėje. Daugiausiai truso įdėjo 
St. Kasputis.

e

L. Moldeikis parūpino “Vy 
tauto medelių”. Jis, Pr.

DETROIT, M1CH.

i rūšių. Po programo bus šokiai 
abejose svetainėse.

Kiekvienas pat r i jotas lietu
vis kviečiamas dalyvauti to
se nepaprastose iškilmėse, nes 
tokių iškilmių daugiau neteks 
mums sulaukti.

Spaudos narys C. S.

čiai namas už $39,(XX). Įsi
gyta reikalingiausieji bažny
čiai ir klebonijai daiktai ir 
jau laukiame lietuviškos mo
kyklos. Štai kų reiškia sutar-< 
tinas veikimas. Nenusiminki
me. Visi į darbų.

balų aukso, tai tikrai nieko , buvo pramatyta. Medeliai pa- 
nebūtum sakęs. Pagaliau ge/ sodinti ' sukaktuvių minėji- 

krosnės. Kada vokietis besi-’ ležis žmogui sveika, Tamsta m<>‘ išvakarėse. Medelįai sto-

Tuomet jis, nieko nelauk 
damas, šiūpt, visų viedrų ant

raitydamas ant grindų pradė-. toks mažakraujis.

LIETUVIAI AMERIKOJE
nocra IL
Vytauto sukaktuvės.

Spalių 19 d. 1930 m. Roėk 
lordo

vi. Jie liudys per ilgus metus, 
kad Rockfordo lietuviai nepa
miršo Vytauto.

Iškilmių programos vedėjas 
praneša, kad antroji minėjimo 
dalis baigėsi.

Seka trečioji dalis — kon
certas ir šokiai. Muzikas Juo-

Daug pasidarbavo “Vytau
to medalių” platinime M. Sau 
tilienė. Jai dar padėjo K. Iva
nauskas, Jr. Gardžiais užkan
džiais ir karšta kava vaišino 
O. Naujunienė, M. Budvidienė 
ir J. Sliauteraitė. Liudv. Če
pulis, nors nepriklausė prie

Vytauto D. sukaktuvės.
Spalių 2d d. vietos lietu

viai, šv. Antano parapija su 
visoms dr-jomis ir kuopomis, 
drauge su tautininkais, prisi
rengę iškilmingai paminėti 
Vytauto Didžiojo 500 metų 
mirties sukaktuves. Progra
mas nustatytas sekančioj tvar 
koj:

Spalių 26 d., bažnyčioj 10: 
30 bus laikomos iškilmingos 
šv. Mišios. Atvažiuos svečias 
kun. M. Urbonavičius, kų tik I
grįžęs iš Lietuvos, sakys pa-1 
mokslų ir padės kleb. kun. I. 
F. Boreišiui prie visų iškil
mių.

Po pietų 4 vai., Lietuvių 
svet. bus koncertas, prakalbos 
ir kitokie pamarginimai. Da
lyvaus Detroito majoras, 
.Frank Murpliy, kun. M. Ur
bonavičius, kun. I. F. Borei- 
šis, adv. J. P. Uvikas, dr. Jo 
nikaitis, dr. J. J. Sims: Muzi
kalų programų išpildys L. 
Vyčių 102 kp. choras, vado
vaujant muz. J. Jankui. Gros 
lietuvių benas. Programas 
bus platus ir įdomus. Atmin
čiai Vytauto bus pardavinėja1- 
ma Vytauto atvirutės dviejų

GHICAGO HEIGHTS, ILL
Sodaliečių. vakaras.

Nekalto Prasidėjimo mer
gaičių draugija rengia spalių 
26 d. Turners Hali, 16 ir 
Shiekls avė., vakarų-šokius. 
Muzika — Nickie Jacks.

Kviečiame visus atsilankyti.
Šokikė.

Cleveland, Ohio. — Vieni 
melai prabėgo, kaip J. E. vie 
tos vyskupas leido kurti nau
jų parapijų ir paskyrė jai kle
bonų veiklų jaunų kunigų A. 
Karužiškį. Mažai kas tikėjo į 
naujų parapijų. Daugelis juo
kėsi iš karštuolių, kad jie nie
ko gero nepadarys šiais ne
darbo metais. Bet virto ki
taip: uolieji džiaugiasi darbo 
vaisiais, o juokdariai su nuo
staba žiūri. Nupirktas bažuv-

SAVIVALDYBIŲ SKOLA 
UŽ MIŠKUS

Už tiltų ir vieškelių taisy- 
j mų miškų departamentas turi 
išduoti už 1930 metus savival- 

jdybėms 1,400,000 litų. O savi
valdybės miškų departamen- 
i tui už miško medžiagų skolin- 
igos 546,924 litus. Tuo būdu 
savivaldybėms teks dar išmo- 

i keti 984,169 litai. ‘ “R.”

BUDAS PABAIGTI KŪDI
KIO NEGALAVIMUS.

“Kaiplr visos jaunos motinos aS 
rūpinaus kaip tik kūdikis pravirk
davo'’, sako moteris iš Syracuse, N. 
Y. ‘‘Keletą kartų, kuomet jis ne
galavo arba jo vidurėliai sukietėdavo 
aš duodavau ricinos, bet jis jos ne
užlaikydavo. Musų daktaras pasakė 
apie Tlecherio Castortą, nei ji ne
kenksminga ir vaikai mėgsta ją. Po 
to ‘.naro rūpesniai pasibaigė *. Cas- 
toria nuolatai džiugina motinas, nes 
ji pagydo vaikų slogas, dieglius, už
kietėjimų ir tt. Dėlto ji taip popu- 
leriška ir neišpasakytai daug par
duodama. Kaip visi geri daiktai ji 
hr itubjama, bet t kra Castoria •— 
grynai augmeninė — visada yra su 
parašu Fleche.ia.

Choras už užlaidos tvarko
si. Kalbėtojai jau pirmose
eilėse. Duota ženklas pradėti.1 zas Kailiukaitis trumpu lai- 
Kurtina palengva skiriasi. At- įu parengė gražų koncertų.

, . sidengia Vytauto paveikslas, j Choras su geru pasisekimu
b'Vp”: va ovauJ“ Jo pagarbai visa publika su- dainu0j8 -Jaunimo Himno,

' v T' f' nel-raC‘JT: 7™' ikyla- Tyl“ didžiausia' Bad»8 Leiskit į Tėvynę, Muziką, Pum 
jo Vytauto, Dtdz.ojo L,etuv„s. vlsi iSgirsią VyĮautę Kur •
Kumga,kse,o, „urt.es 51X) me. ka|bant Bet ne choras „ž. ? yytauto ffimnas.
buvo^ektTukšnitagLsm|«T®ma-/raU^ ^ybudo bbna1^'Į sudainuo-ia solo
širdų”” At™k”f^\eHkėtai' Kalba ku"' Matulaitis. Jis Julė Eytalis - Karvelėli Mė- 

Bockfordan šaltis šiek tiek. PieSia kaipo karžygį, Įmanus” ir Nore.kaitė “Kur
apardė programą- i Lietuvos statytoją ir ginėją. Bakūžė Samanota”.

Bažnyčios frontas tapo pa-:Publika «">d»™"‘«. Klaa8° Gražiai dainuoja duetas -
puoštas gražia iškaba lietuvių at6idilju‘’' Kalba bai«iasi ra‘ Elena • Pankauskaitė ir Ona
ir angių kalbose ir Lietuvos ,kinimu Tadu(>ti Vilni’> kuria- Bytalis ~ V,lmnnT lrauk
ir Amerikos tautinėmis vėlia- me iMsi Vytauto kauIai' 'ir J' By‘al.,8 ir K' Norelka‘‘«

. Tv, , v. . . Pasibaigus kalbai, choras — “Plaukia sau laivelisvomis. Iškabų gražiai nupie- 6 ’
šė Aleksas Keliotis.

Minėjimo iškilmės prasidėjo , 
bažnyčioje. Kun. Dr. K. Ma/tu- 
laitis,, marijonas, iš Chicagos, 
pasakė pamokslų, kuriame 
nupiešė Vytautų katalikų ir 
kiek jis tikėjimo ir Bažnyčios} 
reikaluose pasidarbavo Lietu-'( 
vai. Susirinkę pamaldosna 
žhionės domiai klausė pamoks 
lo. , J i; 5‘

Toliaus sekė Mišios. Alto
rius nušvito žvakių ir elek
tros šviesomis. AŲšias laikyti 
išėjo Šv. Petro ir Povilo par. 
klebonas, kun. V. Kulikaus
kas. Choras užtraukė iškil
mingų “Kyrie” ir kitas vi
sas Mišių giedamųsias dalis.
Žmonės, paskendę giliose min 
tyse, po pamokslo ir iškilmin
go giedojimo įspūdžiais, die
votai meldėsi.

Pamaldos baigiasi. Žųionės' 
skubi namon pasistiprinti.

Trečia valanda po pietų. Šv.
Petro it Povilo svetainė pasi
puošė Lietuvos ir Amerikos 
vėliavomis. Žmonės renkasi.
Svetainė eina pilny n. 3:30 jau 
beveik pilna. Viršui kurtinos 
Lietuves ir Amerikos vėlia
vos. Kurtina užtraukta.

Vynuogių Sunka Namams 
Yra Legate

Į Pilna Apsauga Užtikrinta

Kalifornijos vynuogių augintojams 
valdžia užtikrino, kad nebus jokio 
autorizuoto Federalio trukdymo var
totojams, kurie nori pirkti vynuogių 
išsidirbimui vaisių sulčių vien namų 
naudojimui.

VALDŽIA Į TAI NESIKIS 
Dabar yra geriausias laikas pirkti vy- 

nuogių sunkos. Pasiklausk šviežių 
vaisių pardavėjo arba pirk tiesiai iš 
šaldytų karų vietinių geležinkelių 
jarduose.
Vynuoges noksta dviem savaitėm 
anksčiau, negu paprastai — vėliau 
oras gali pagadinti gerumų uogų, 
kurių dabar galima gauti prie 
VISŲ GELEŽINKELIŲ STOČIŲ

PIRK SAU VYNUOGIŲ SUNKOS 
DABAR PO VALDŽIOS

KONTROLES PLENU

Califomia Grape Control 
Boaid, Ltd.

San Francisco, Califomia 
85% of the entire California grape produetion iš 
being marketed this year by agencies cooperating

with the
CALIFORNIA GRAPE OONTROL BOARD, Ltd. 

These agencies are:
California Fruit Exchange 

Califomia Vineyardists Association 
San Joaąuin GrowerShipper Association

LietuviųRadio Programai
Nedėliomis nuo 2 iki 3 valandų po pietų iš stoties 

WCFL 970 kyl. duodami Budriko radio Krautuvės ko
operuojant Bruųswick Co.

Budriko programai iš stoties WCFL kas subata 
nuo 6 iki 7 vai. vakare ir kas ket vergas iš stoties W1IFC 
nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Radio - Panatrope with Radio - Records

Naujas Brunswick radio su panatrope modelis 31 
su keturiomis screen grid tūbomis groja gražiai ir aiš
kiai. Kaina $185.00 be tūbų. Kiti Brunswick 
radios modelis 15, $139.50 be tūbų. Modelis 
22 $170.00 be tūbų.

4
Dykai demonstruojame Jūsų namuose. Priimame — 

į mainus Jūsų senų pbonografų arba radio. Parduodame 
lengvais išmokėjimais.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417 S. HALSTED ST.

Telefonas Boulevard 4705 . .

ir.su
%25e2%2580%259eurt.es


«

CHICAGOJE
NAUJAS KARAS?

“Viens! Du!
“Viens! Du!
“Viens! Du! Trys! Ketu

ri!
“Viens! Du!...’’

Ir taip be poilsio, be pers
tosimo, visa gvardija kareivių 
yra driliuojama. Dar nesenai 
šie kareiviai buvo naujokai, 
bet, po vėliava kapitono Ma- 
sakrov, dėl kurio jie yra pa
sirengę guldyti savo galvas, 
jie yra dabar taip išmikliuti, 
kad beveik gali prilygti gar
siajam prancūzų legijonui. Vi
sai be pasigailėjimo, p. Masa- 
krov, nuo pat jų sumobiliza 
vimo, anksti ir vėlai iššaukia 
juos i nianebrus. Kojų kartais 
rodos negali kareiviai pavilk
ti, bet kareivių mankštymas 
nenustoja.

Kas jie yra? Ko jie nori? 
Klausia taip ne vienas užkly
dęs ant jų manifestacijos. Ka
ras tikrai bus, ir tai ne kur 
kitur kaip Cliicagoje. Rodos, 
negalima tikėti jog ramioje 
Cliicagoje gali kilti koks ka
ras. “O .gal jie bus pasiųsti 
ant Capone’s galvos?’’ klau
sia kiti.

Ne, gerbiamieji. Nuo mūsų 
krutinės nuslinko didelis ak
muo baimės ir neapykantos ka

NĖR
DAUGIAU
RAUMATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medai Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą dėl 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau- 
seliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai’’ vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

HAARLKM OIL

ro žiaurumo, kada buvo pra
nešta mums; kad tie visi ka
reiviai rengiasi “ieškoti šni- 

ipo” L. Vyčių Dainos Choro 
į statomo j operetėj “Cukrinis 
j Kareivėlis’’,' lapkričio 9 d., 
Lietuvių Auditorijoj, Bridge- 

I porte, ir kad kapitonas Masa- 
> krov yra ne kas kitas kaip p. ’ 
Antanas Čiapas, vienas iš to 1t
vakaro solistų.

Šonus reikia laikyti nuo juo
ko bežiūrint į šių kareivių 
maršavimus nors Įvyksta kar
tais ir tragiškos scenos.

Taip, anų vakarų, vienas iš 
silpnesniųjų ir marųuettepar- 
kiečių- komandos visai apsilpo 
ir turėjo būti išneštas laukan 
atgaivinimui. Iš to galima 
spręsti, kaip striopiai prie šio 
vakaro ruošiamasi.

Nors kareiviai retkarčiais 
gauna laikinų paliuosavimų, 
bet asmuo kurs nė nepama
no apie jokį paliuosavimų yra 
šios operetės režisorius, p-lė 
Genovaitė šidiškiutė. Jos dar
bas nesustoja bet, kaip ji pa
ti sako: “Visų savo triūsų už- 
miršiu, bile tik šis vakaras 
patiks publikai ’ ’ Dainininkas.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Ateinančiame sekmadie
nyje Aušros Vartų bažnyčioje 
Kristaus Karaliaus šventės 
pasiaukojimo aktas ir Širdies 
Jėzaus litanija bus kalbama 
per trečiąsias su Mišias 9 vai., 
prieš Šv. Sakramentų, išsta
tytų Monstrancijoje.

X Vytauto sukaktuvių pa
minėjimo iškilmingos pamal
dos bus per sumų, kurių lai
kys Marijonų Kolegijos Di
rektorius kun. dr. Jonas Na
vickas ir pamokslų sakys 
kun. J. Jakaitis.

X Pastatymui naujo boile
rio Aušros Vartų mokyklai 
priimami įvairių kompanijų

ŠIS GERAI ŽINOMAS DAKTARAS SAKO:
“JEI JŪSŲ KITI NEPAGYDO, TAI ATEIKIT 

PAS MANE.”
Aš jus išekzaminuosiu nuo galvos iki kojų, vartoda

mas vėliausius moksliškus aparatus ir naujausius bu
dus. Darau ir X-Spindulių ekzaminavimų, jei reikia. Ta
da ir tik tada gali žinoti ar gali būt pagydytas ar ne.

Mano pilnas ekzaminavimas pasakys viskų. Gal rūpi
nies be reikalo: jūsų liga gal būt yra menka ir lengvai 
pagydoma. Pamislyk, koks bus džiaugsmas tų sužinoti. 
Jūsų kentėjimai ir rūpesčiai bus pasibaigę. Vėl gal pas 
jus leidžia šaknis kokia rimta liga. — “Užbėk jai už 
akių dabar”. “Atidėliojimas pavojingas.”

Jei jūsų liga jau įsigalėjusi, tai aš jums pasakysiu ar 
jų galima pagydyti ar tik palengvinti. Jei aš nieko ge
ro jums negalėsiu padaryti, tai apie tai pasakysiu pačioj 
pradžioj. Tas sutaupys jums laikų ir pinigus. Teisybė 
apie jūsų stovį yra tai, kų privalai žinoti.

Atmink, kad aš studijavau ir praktikavau medicinų 
ilgų' laikų geriausiose pasaulio ligoninėse ir klinikose. 
Mano ofisai yra aprūpinti naujausio išradimo aparatus 
ir daug patobulintų būdų nustatymui tikriausio diagno- 
zo.

Mano Bakteriologiška laboratorija yra pilnai įrengta 
Išekzaminuodamas Laboratorijoj šlapumų ir seiles aš 
suseksiu jūsų ligas ir jei aš priimsiu jus gydymui tai ju 
sų sveikata ir stiprybė bus jums sugrąžinta. Gydymui 
vartoju tikrų importuotų iš Vokietijos prof. Elirlich 
Neo-Salvarsan taipgi iš Francijos importuotų vaistų, 
Electrargol, Iodalgol ir Cypridol, ir taipgi bddus, apie 
kuriuos aš čia negaliu minėti, bet kuriuos aš vartoju 
reikale.-

Sųži.ningas moksliškas specialistas siūlosi jums 
patarnauti. Jis neklaus, kas kenkia, jis tų pats suseks 
ir jei pasirodys, kad tai yra mokslo galioje jums pa
gelbėti, tai jis tiki, kad jums galima pagelbėti atgau
ti jūsų sveikatų.

Mažiausia vienų kartų metuose kiekvienas privalo 
turėti pilnų medikai} išektatninavimą. Apsisaugojimas 
atseina kur kas pigiau, negu gydymas.

DR J. E. ZAREMBA,
20 West Jackson Blvd., arti State Street 

Inėjimas — Kambarys 1016 
Imk elevaterių iki 10-to augšč.io

IVaL: 10 vai. ryto iki 1 v. po pietų, if 5 v. v. iki 7:30 v. v.

D R A u n * '

Antanas Čiapas, kuls iškrės visų maišų juo
kų, kaipo kapitonas Masakrov, “Dainos” choro 
statomoj operetėj, “Cukrinis Kareivėlis”, lap-, 
kričio 9 d., Auditorijoj.

pasiūlymai, iš kurių bus komi
tetų renkamas tinkamiausias* 
ir patogiomis sąlygomis pa
duotasis pasiūlymas ateinan
čiame pirmadienyje tuojau po 
šv. Ražančiaus pamaldų.

X Aušros Vartų bažnyčioje 
jau antri metai bus iškilmin
gai mirusiųjų atminimo aš- 
tuntadienis apvaikščiojimas, 
pradedant lapkričio 2 dienos 
mišparais ir baigiant lapkri
čio 10 d.

IŠ VYČIŲ DARBUOTĖS.

Spalių 26 visi nariai “in 
corpore” dalyvauja Vytauto 
paminėjime, Ashland Audito
rijoj. Viši turintieji automo
bilius lai suvažiuoja dėl para
do ant 44 ir Fairfield, pirmų 
vai. po pietų.

Spalių 30 įvyksta didelis 
“sočiai” kuopos narių su nie
kad nematytoms ‘ Holloween ’ 
suukiais. Visi būkite McKin- 
ley Park Field Jlouse, 8 vai. 
vak.

Lapkr. 1 d., 9 vai. iš ryto 
į per mišias priims Moterystės 
i Sakramentų pirm. K. Lindžai- 
I tė su K. Laucium, broliu p-lės 
I. Laucaitės, Centro iždinin
kės. Abu paeina iš gerų šei
mynų ir yra daug darbavęs 
Vyčiuose ir parapijos chore. 
Geriausio pasisekimo linki vi
sas Brighton Park, ypač jau
nimas, su kuriuo abu darba

Daktaras

vosi. Tikimos, kad ir susive- 
dę darbuosis.

Sausio 4, 1931, įvyksta me
tiniai L. V. 36 kuopos šokiai, 
M'eldažio svet., 2242 W. 23 
PI. Pasamdyta da niekad lie
tuvių tarpe Chicagoje ir ap- 
linkėje nematyta Southern 
Syncopaters. Ali — Star Co- 
lored Jazzsters? Tai geriausia- 
orchestra. Visi įsigykite tikie- 
tus iš anksto.

Basket-ballininkai taisosi 
dėl L. Vyčių Basket — Bali 
Lygos atidarymo,- kad gerai 
pasirodžius.

Bowleriai C. Čeputis, J. 
.Švilpa, B. Juškevičius, A, Ku- 
'pris ir P. Šeputis kas antra
dienis 9 vai., Bruck-Weisner 
Alleys, ant 35 gatv., arti Hal- 
sted, žaidžia L. V. Bowling 

'Lygoje.
Visi, da nenariai, prisirašy

kite į L. Vyčių kp. ir į darbuo
tojų eiles. Lietuvybė čia visa
dos pirmoje vietoje.

Red Cberris,

LIETUVIŲ RADIO VALAN-’ 
DOS.

Dabartiniu laiku yra duo
damos dvi radio valandos lie
tuvių muzikos per stotį WC 
FL., šeštadieniais nuo 6 iki 7 
vai. vak. ir sekmadieniais nuo 
2 iki 3 vai. po pietų. Šiuos 
programus duoda Josepb F. 
Budrik, Ine;, 3417 So. Halsted 
St.

Pereitų šeštadienį dalyvavo 
S. Saurienė,. soprano, J. Sau- 
ris, prie vargonų, ir K. Kriau
čiūnas, tenoras. Taipgi buvo 
duodama reprodukcijos būdu 
“Lietuviška veselija”, kuri 
patinka visiems lietuviams.

Sekmadienį prasidėjo Lie
tuvių dainininkų kontestas. 
Dalyvavo trys artistai ir klau 
sytojai savo sprendimus siun
čia kas dienų... Tas kontes
tas tęsis kas sekmadienį ir y- 
ra vertas klausytojų dėmesio. 
Dalyvavo ir Budriko Radio 
Orkestrą, kuri grojo keletą 
gražių lietuviškų šokių.

Vienas Štabo.

MOTINOS
IŠMOKSTA VARTOTI 

MAGNESIJA
Nuo pradžios nėštumo Iki valkas 

nujunklnamas. Tai laikas, kada 
Phillips Milk of Magnesia moterims 
daugiausia pasitarnauja.

Jis palengvina motinų tąsymų 
vemti, rėmens ėdimą,, “rytinę ligą”; 
prigelbsti virškinimui, švelni liuo- 
Buojantl veikmė užtikrina regulerį 
vidurių išvalymą.

Phillips Milk of Magnesia yra ge
resnis už lime water pataisymui 
karvės pieno kūdikiui. šaukštuko 
užtenka ten,kur reikia pusę paln- 
tės lime water. Jis yra lengvas, ne
kenksmingas ir veik be skonio.

Phillips Milk of Magnesia viso
se aptlekose po 25c. Ir 50c. Visa
da reikalauk tikro, daktarų patvir
tinto per 50 metų.

“Milk of Magnesia” buvo Chas. 
H. Phillips Chemical kompanijos 
vaizbos ženklas S. V. užregistruotas 
ir jos plrmtakuno Chas. H. Phillips 
nuo 1875.

DYKAI; motinoms Ir busiančioms 
motinoms; “Useful Information”, 
svarbi knygą apie sveikatą motinos 
ir kūdikio. Kreipkis j Phillips Co. 

1117 Hudson St. New York, N. Y. 
Ji yra visai dykai.

Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG.
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP FtSISENMCBIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speclališkai gydo ligas pilvo, plaučių, Inkstų ir pūslės, ui- 
nuodijimą kraujo, odos, ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir pas
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir 
pasitikrinkite, ką Jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VAU nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. ta 6-8 ▼. v. Nedėllomls 10-V 
4200 Wcst 29 SL Kampas Kecleė Are., Td. ,Crawford 5878

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WA,TCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950

Real Katate, Insurance, Spnlka, Paskola, įvairūs
patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

— ...... ............................ ,,, , > .......... „

ADVOKATAI

J. P, WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

Iki 3 vai. kortuose—nuo 3 Iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9 

52 East 107tb Street 
Kampas Michigan Avenue 

Tel. Pullman 6950-Namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutarti 
127 North Dearborn St. 

Ketvergais ofisai uždaryti.

Telephene Dearborn 9067

F. W. CHERNAUGKAS
ADVOKATAS 

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

Nuo 9: >9 Iki E vai. vak.
Leeal Office: 1900 S. UNION AVJfi. 

Tel Roosevelt 8719
, Vai. nuo 9 Iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant eeredos)

A. A. OLIS
ADVOKATAS9

11 So. La 8alle St, Room 1791 
TeL Randolph 0331-0332 Vai. 9-1 

Vakarais
>241 30. HALSTED STREET 

Tel. Victory 9993
7-9 vaL vak. apart Panedėllo Ir 

Pttnyčloe

JOHN B. BORDEN
(John Bagdstunu Bordea)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117 

Telephone Randolph 9717
2151 W. 22 St. fl iki 9 vak. 

Telephone Rooeavelt 9919 
Name; S Iki • ryte Tai. Repnh. 9991

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

I
2221 W«rt 22nd Street 

Arti Leavitt Street
. Telefonai Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 840 va 
kare. Seredanue ir Pėtny&o 
mis nuo 9 iki 8.

I Penktadienis, Spalio 24, 1930

>*

Ber eikalingas
Skausmas!

Kai kurie skausmą laiko butinu. 
šaltį jie leidžia "perslrgimui”.
Jie laukia kad galvos skausmas "pe

reitų”.
Jei serga neuralgia ar neuritu, jie pasi

tiki geriau jaustis sekantį rytą.
Tuom gi tarpu jie kenčia bereikalingą 

skausmą. Bereikalingą dėlto, kad yra an
tidotas. Bayer 'Aspirin visada greitai pa
gelbsti nuo visokių skausmų kuriuos mes 
sykį turėdavom perkęsti. Jei skausmas 
nesiliauja, atsikiausk savo daktaro jo prie
žasties.

Jus išvengsite daug skausmų kr nesma
gumų per daugumą vartojimų Bayer As
pirin.. Apsaugok save pirkdamas tikrus. 
Bayer yra saugus. Visada tas pats. Visose 
aptiekose.

BAYER ASPIRIN
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoacptloacidester of Salicylicacid

“DRAUGO” KNYGYNE
Galima gauti:

KOMEDIJOS, DRAMOS ETC.

Amerikos Dovana Lietuvoje. Iš naujausių laikų, penkių 
aktų komedija. Parašė V. K.’,Dalyvauja 14 ypatų. 1920. Pusi. 
27. Kaina....................................................................................... 20c.

Aušrelė., Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašė 
Pranas. Pusi. 14. Kaina .......... .. .....................................10cM

Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto
ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 as
menų. Pusi. 71. Kaina ......................................................................... 20c.

Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun. 
Šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina .... 20c.

Bilą Del Linų Markos. Juokai Dviejuose Veiksmuose. 
Antroji kiek pataisyta laida. Perdirbo J.-Maskvytis senasis. 
84 Pusi. Kaina .................................................. ............ .. ...................... 20c.

Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15 
asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusi. 100. Kaina____40c.

Desenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun. 
V. Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly
vauja 199 ypatų. Chicago 1919 m. Kaina.................................20c.

Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai. 
Tinka dėl lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23. 
Kaina................................................................................................................. 10c.

Gims Tautos Genijus. Drama 2-se dalyse. Parašė Kun.
I. Vaiciekauskas. Dalyvauja 14 ypatų. Pusi. 56. 1919.
Kaina............................................... .. ..............................................................  30c.

Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa
tų. Pusi. 64. Parašė Gėlėlė. Kainai............................................... 20c.

Graži Mageliona.. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden
gimų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. >63. Chicago 1920. 
Kaina ... ................................................... .. .............................t..................... 5Oc?

Išpažinties Paslaptis. Penkių Veiksmų Drama. Pritaikin
ta iš kun. J. Spillmann’o Apysakos. Sulietuvino A. Matutis 
Chicago. Lošime dalyvauja 25 asmenys. Pusi. 92. Kaina 25c.

Į Tėvynę. Dviejų aktų vaizdas (operetė). Parašė L. Šile
lis. Pusi. 47. (De) šios operetės yra parašęs muzikų A. Alek- 
sis. Kaina .  ................................................................................................. 25c.

Jurų Varpai. Triveiksmė Misterija. Vidunas. Tilžėje 
1920. Kaina ................................................................................................. 50c.

Kame Išganymas. Libretto keturiais aktais. Parašė Mai
ronis —'Mačiulis. Ketvirta karta atspausta Tilžėje. Pusi. 37. 
Kaina ................................................................................................................ 20c.

Karės Metų. Vaizdelis iŠ lietuvių gyvenimo. Dalyvauja 
7-nios ypatos. Parašė Pr. A-tis. Pusi. 28. Kaina................. 15 c?

Kas Bailys. Komedija dviejuose ųktuose. Iš anglų kalbos 
vertė Juozas Miliauskas. Lengva dėl scenos sudarymo ir kos
tiumų. Pusi. 28. Kaina ............ ........................................... 15c.

Komedijos. A. Ostrovskio. I Pelninga vieta, 5 veiksmų 
komedija, lošime dalyvauja apie 20 ypatų. Vertė J. Stanu- 
lis, Kaunas, 19,22, Pusi. 96. II Neturtas — Ne Yda, 3 veiks
mų komedija, lošime dalyvauja apie 17 ypatų. Vertė Pr. Kviet 
kauskas. Kaunas, pusi. 54. Abu veikalai sykiu. Kaina .50c.

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 South Oakley Avenue Čhicago, III.
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GRABORIAI: C H I C A G O J E DAKTARAI:
Telefonu Yards 1118

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. D. LACHAWICZ~
LIETUVIS GRABORIUS

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 
2314 West 23rd Place 

Chicago, Illinois 
* SKYRIUS

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHB3AGOJE
Laidotuvėse pa

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 2238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

S. M. SKUBAn
iv

LIKTI,VU ORABOIUIS 
Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7522

IŠ VYTAUTO SUKAKTU
VIŲ KOMITETO.

J. LULEVICIl'S 
Oraborkis Ir

Baisa niuo tojas

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.

3103 S. Halsted 
St. Chicago, Iii. 

Tel. Victory 1115

Marąuotte Park. Spalių m?
21 d. šioje kolonijoje į-vyko 
nepaprastas L, D. K. Vytauto 
500 metų mirimo sukaktuvių 
vietinio komiteto susirinki
mas, kuriame dalyvavo mūsų Prof. Dr. J. Totoraitis. Kaina

>
Iš Lietuvos tik kų gavome 

įdomių knygelę apie Vytautę.
Apie tų Didįjį Lietuvos Ku

nigaikštį aprašyta plačiai nuo 
pat jaunystės iki jo amžiaus 
galo. •

Veikalas aiškiai įdomia len
gva kalba parašytas. Paruše

I. J- ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.

Kampas 46th Ir Paulina Sta 
Tel. Boulevard 5203 - 8413

Nuliūdimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl ierme&ų 
dykai.

BUTKUS
UNDF.RTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREFT
Canal 3161

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

A. PETKUS CO,
LIETUVIS ORABORILS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tai. Boulevard >377

dvasiškiai, biznieriai ir komi
teto nariai.

P, Čižauskas praneša, kad 
centralinis komitetas jau visa 
paruošė. Yra gautas sutikimas 
nuo Illinois gubernatoriaus p. 
L. Emmerson, aukštų teisėjų 
ir advokatų dalyvauti musų 
taip didžioje šventėje. Bus 
tūkstantinis choras, kuris pri
mins mums brangiųjų tėvynę 
Lietuvę ir jos didvyrius. Vi
suose • salės kampuose bus į 
taisyti “laudspeakeriai”- kad 
visi galėtų išgirsti kalbas ir 
dainas. Iškilmių dienoje bus 
dalinami plakatai ir knygutės, 
kurios garsina Vytautų ir mū
sų tėvynę Lietuvę.

J. Mickeliunas praneša, kad 
mūsų kolonijoj surinkta skel
bimų už $167.00. Be to nuo
dugniai išdėstė parodavimo 
planų, pareikšdamas, kad 
marąuetteparkieeiai yra pir- 
moję divizijoje. Miesto polici
ja yra davusi leidimų parkinti 
automobilius ant Ashland ir 
Jackson bulvarų ir Monroe 
gatves su ta sąlyga, kad auto
mobilius turės atatinkamų pa
rašų savo lange, kurį gau»

; savo kolonijoje, ir atvyks

Lik 15c. Kreiptis ’
DRAUGAS PUB. CO.
2334 So. Oakley Avė. 

Ch’.CĄ;? Iii

negalės įeiti Bfilėn tol, kol ne
sueis visi paroduojanti. Tai
gi patartina visiems tautie
čiams spiestis po savo vieti
nių komitetų globa ir kartu Re*. Tei. Midway 6Si3 

su jais vykti į šias iškilmes.
Neužmirškite, kartais galite 
apsivilti.

Išvengimui susikimšimo ir 
nemalonumų visi žmonės yra

Telefonas Orovehill >202

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2433 W. MARQUETTE ROAD 
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. — t ir 7 iki 9 vai. vakare

Serodomie nuo 9 — 13 vai. ryto. 

Nedėliomis pagal autartį.

DR. J. J. KŪWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofleaa 2408 WK8T 68 STREET 
Kertė So. Westem Avenue

Tel. Prospect 1698

Reaidenclja >859 So. Leavitt St. 
Tel. Canal 2136

Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 V. T. 
Nedėlloj pagal susitarimų

Ofleo Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: Van Buren 5868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
3 iki 4 ir 0 iki 9 v. v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.

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

Telefonas Boulevard 1939

Di*. S, A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46th St Chieago, IU.

Ofiso Tek Victory 6818 

Rezidencijos TeL Drenai 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

lyriški

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR C.HIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-taa 8treet 

Telef. Wllmette 195 arba 
Canal 1718

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllals 
raginami įsigyti Vytauto me- j______ ir Ketvergais vakaro

dalių (tai bus įžanga salėn) L nilfimUIP ' it R 
savo kolonijose. Ženkleliai bus Ai Li UnVlLUNIuj Mi Di 
pardavinėjami prieš ir po vi- 4>io so. michigan avenue

sų sv. Mišių sekmadienj spa- valandos-

lių m. 26 d. ir Ridge State ' Nuo > Iki ll valandai ryte;
_ , . , .. m ' i 1 Nuo 4 lai 8 valandai vakare
Lankoj, langelis 13, pas A. apart šventadienio Ir ketvirtadienio 

Lapinskų. t
~ , ■ . ■ ' OFISAI:
Gerb. knn. Baltutis pasiūlė 4901 — 14 st 2924 washington

išrinkti komisiia knri nara i10’12, 2"4, 7-9 12'2, 4'6, Blvd-įsnnKii Komisijų Kuri para-|Tel cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451 
gintų žmones dalyvaut parade
su savo automobiliais. Pa
siūlymas priimtas ir sekanti
komisija buvo išrinkta: Juo- Rezidencija

T v, XT . - cu 4729 West 12 PLzas Juraškų, ^enartoms, Šiuo Tei, CiGreo 2888 
ksnaitis, Birgelis ir Pumputis.

Taip gi pranešame visiems1
kad p. Nenartanis parūpins

DR. S. A. DŪWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofiso TeL Victory 8487

Of. Ir Re*. TeL Hemlock 2174

DR, J. P. POŠKA
Antras ofisas Ir Rezidencija

6304 S. ARTESIAN AVĖ.
J f Įso Vai. Nuo >-12 rytate: nuo 7-8 

vak, Antro Of. VaL; Nuo 2-4 ps 
plet. U ta r n. ir Subat. Nuo S-> vak 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 8784 Republle 8449

DR. A. RAKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo stalgias Ir chroniškas ligas

vyrų, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS
•
Ligonius priima kasdiena nuo 

pietų Iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomis tik 

lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Specialistas Moteriškų. V;
Vaikų Ir visų chroniškų ilgų

Ofisas 8102 80. Halsted St 
Kampas lt Street 

VALANDOS: 1—8 po plet 7-» vak. Tel. Lafayette 6798 

Nedėliomis Ir šventadieniais 10-18

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKŪL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

atidarė antrų ofisų <su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptle- 
kos) po num. 2423 West Marųuette 
Rd. Valandos: nuo 2 iki 4 po plet 
Tel. Prospect 1930

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4401 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 
Ilki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
,Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros- i

Nedėliomispect 193°- Nedėliomis tik pagal su- ' 

Susitarus tarti-

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėliojo pagal sutartĮ. ,

1IR. S. BIEZIS

3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201

kartu su visu paratfū. Niekas lietuviškų ir amerikoniškų 
! vėliavėlių savo automobilių 
1 papuošimui už labai prieina- 
'inų kainų. Kas norės, tegul 
, įsigyja.

Mūsų kofnitetas paskyrė 
sekančius darbininkus * šioms 

j iškilmėms: Čižauskų, Bergelį, 
iPumputj, Nenartonį ir Lapinez
;kų. jJie visi yra prašomi pri
būti Rridgeporte šį penkta
dienį spalių m. 24 d. galuti
nam pasitarimui.

Visi mūsų kolonijos žmonės 
žadantieji vykti į šias iškil
mes‘automobiliu yra prašomi

Ambulance Patarnavimas
• •

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą. ,,j .

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 VEDfiJAl

' Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Falrfield Avenue

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

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

SKYRIUS

■ Ofiso ir Res. Boulevard 5913

DR.A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 S. WALLA.CE STREET

Tel. Hemlock 8700
Rez. TeL Prospect 0610

DR. B. ARON

GYDYTOJAI IR CHIRURGĄ*
X — «h?iadim*l

Ofisą* 2201 West ?2nd Rtreet
Cor. So. Leavitt 81 TeL Canal 6829 

Reaidenclja: 8640 So. Maplevood
Avenua Tel. Republle 7868
Valandos 1-— 8 & 7 8 ▼. V.

Nedėlloj: 10 — lt ryto

liC Canal 0267 Res. Prospect 6659
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6156 South Kedaie
Rez. 6622 S. Wihppie į

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket. •

I

AKIŲ GYDYTOJAI:
Tel. Wentworth 3000

DR. VAITUSH, 0. P, D.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvina aklų {tempimų kuri* 

esti prieiastlmgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-

DR. P. L ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rez. Tel. Stewart 8191 «6®° So- Artesian Avė.
, Valandos II ryto iki 3 po pietų 

6 iki 8130 vakareDR. H. BARTON ♦ «
Gydytojas ir Chirurgas 

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

DENTISTAI

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numerio 

4729 SO. ASHLAND AVĖ 
SPECUALISTAS

Ir Tyrų Ligų 
10—11 nuo 9—ė M

SUsirinkti ant V aslltenuw ir nio, skaudamų akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpų regystį ir tolimų 
regystų.

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

68 gatvių 12 v. 30 min. po 
piet. Lygiai 1 valandų mes ap- 
leisim Marąuette Parkų.

Tat, lietuvi, iš tolimų pie
tų susirūpink ta taip svarbia 
diena, atidėk visus menknie
kius j šalį ir važiuok į Ash-' 
land Auditoriumų pagerbti 
buvusį tautos vadų — Lietu
vos D. Kunigaikštį Vytautų.

Raštininkas.

RECEPTAI
Nuo Reumatizmo, geriausio Daktaro 
iš Europos dėl žmonių, katra liga; 
dauginusia žmones kankina Amerikoj.

GYDUOLftS, kurios yra sutaisytos 
pagal viršuj minėtų'1 RECEPTŲ yra 
naudingas vaistas, kokias žmonių 
mokslas gali pasiekti.

Kaina >1.00, gaunamos pas:

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

CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEUS
deNtistas

1545 WEST 47 STREET
Šate Deposltors State Bank skersai 

•Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

▼•L: ryto
pietų: T—8:86 vakare 
Nedėliomis 16 lU 11

Telef. Midway 2880

JOHN SMETANA, 0. D.
C

OPTOMETRISTAS
Aklų Ekspertas Ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg.. kamp. II 8t I aukštas 

, Pastebėkit mano iškaba*
I VaL 9:30 ryt Iki 1:20 vak. Šarado
mis 9:20 iki 19 v. Nedėliotais nėr

skirtų valandų. Reom 8 
Phona Cajial 4611

Bpeclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 4228

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt 8t.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Tel. Boulevardl 1401

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

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

T—9 vakare

TeL Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Boulevard 7689

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

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

T. A T. A. D.
Xr Jau žinote kas sutaiso 
pllvelj ir pilvų sugadintų f 
T. A. D. per 8 metus Jau 
pataisė kelis tūkstančius, 
o dar mil tonai Bežino.

Tai dabar yra laikas pra
dėt Kaina >1.00. Reika
laukit aptlekoj, arba tie
siai 1.4

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

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 28 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris

Gydo stalgias Ir chroniškas U« 
Res. Hemlock 7691 g&s vyrų. moterų ir vaikų pagal nau

jausiu* metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisusDR. A. P. KAZLAUSKIS

DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue
Vai. J Nue 9 vyto Iki B vakare

Tel. Cicero 1200

DR. 6USSEN
LIETUVIS DENTI8TAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį .
4847 W. 14 ST. Cicero, Dl.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli ilorgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare,

Tel. ofiso Canal >110 Res. So. Shorf 
>288. arba Randolph 1806.

Tel. Cicero 2942

DR. S, ASHER
DENTISTAS

4901 W. 14St. Cicero. HL }
Viršuj' National Tea Store

Valandos: 10 vai. ryto iki 9 vai. į 
vakare. Ned. gusi tams

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994
Reeideacijee Tel. Plaaa »2»ė

VALANDOS:
Nuo 10 Utį 12 dienų
Nuo 2 iki 2 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedėk nuo 19 iki 18 dienų _J
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C H I C A G O J E
VYTAUTO JUBILIEJUS.

Dievo Apveizdos Parap. —

Aštuoniolikiečiai jau yra 
prisirengę iškilmingai švęsti 
Vytauto Didžiojo 500 m. mir
ties sukaktuves. Visų pirma 
bažnyčioje įvyks iškilmės. Iš
kilmingas šv. Mišias 10:30 
ryto atlaikys gerb. kleb. kun. 
Ig. Albavičius, asistuojant 
gerb. kun. P. Gasiunui ir T. 
Gasparaičiui. Pamokslų sakys 
kun. P. Karalius, Ateitinin
kų atstovas Amerikoje. Ant
roji iškilmių dalis iš parado—

jnobilius, atvažiuokite į para>- 
dų, spalių 26 d., kad kuodau- 
giausia nuvežus žmonių į sve
tainę. Nei vienas nepalikit na
mie. Prisidėkit prie parado. 
Pasirodykim, kad esame skait 
lingi ir galingi!

Kviečia visus
Tvarkdarys 2.

Vytauto sukaktuvėms minė
ti kolonijų išrinktų f po pen
kis) palaikymui tvarkos paro- 
davime ir svetainėj, specialia 
sus-mas įvyks šiandie, vakare, 
24 d. spalių, Sv. Jurgio parap. 
svet., Bridgeporte.

Visi būtinai turi susirinkti, 
nes bus pasiskirstyta darbais 

ir priduota visiems atžymėji-
,'mo ženklai.

Taipgi susirinks ir finansų 

komisijos nariai.
Parodavimo ir tvarkos ko

misijos valdyba
J. A. Mickeliunas, pirm., 
V. Duoba, rašt.

RADIO 222.

;X Sekm., spalių 2'6 d., bus 
istorinė diena Cliicagos ir a- 
pielinkės lietuviams — pami
nėjimas 500 metų sukaktuvių

gražias rožes ir lankymų šir
dingai ačiū p. Helen Mališau
skienei. Ačiū “Draugui” ir. 
“Dr.” red. p. L. Šimučiui už 
rodytų didį prietelingumų mu
ms, taip pat pp. Gudų šeimai. 
Už Mišių šv. aukas ačiū Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 2 skyriui, Amžino "Rožan
čiaus dr-jai; p. Aug. Vardaus- 
kui ir p. N. N. Lai Dievas at
moka visiems, . kurie mums 
tiek palankumo rodė, kuomet 
pergyvenome didelės širdgėlos 
laikotarpį.

Ik. ir Ant Nausėdai.

nom ir gardžiais užkandžiais. 
Visi į “bunco”!

Komisija.

Marųuette Park. — Visi žmo 
nes vykstu Lietuvos Didžio
jo Kunigaikščio iškilmes yra 
kviečiami suvažiuoti prie pa>- 
rapijos svetainės 68 Washte- 
naw ne vėliau 12 v. 30 min. 
po pietų. Mūsų kolonija iš-

industrijų, kad dabar mes' 
gauname geriausias vynuoges' 
reguliariais siuntiniais, nie
kad neužverčiant marketo, to
dėl nėra aikvojimo ir neregu
liarumo, kokis būdavo pir
miau. 9 r

Viskas rodo, kad šiemet Ca- 
lifomijos vynuogių bus suvar
tota daug. Viena, kad valdžia 
pripažino, jog yra pilnai lega-

PRANEŠIMAI.

vyksta lygiai 1 valandą po ,lig daIykas vaisių
piet. Tadgi nesivSuokiteL kos sovortojimui 
Marąuetteparkieti, neužmiršk, | namuose ir kad todel nebu3 
kad Clnvago daug iš tavęs {ederalio tam dalykui kliudi. 
reikalauja! mo. Ąntra> California Control

A. Lapinsku. Board stengiasi atgabenti į
rytinį marketų kuogeriausios 
kokybės vynuoges.

Medestovicz, J. Krušinskas, 
L. KĮrusinskas, A. Venckaitis, 
W. Leipinis, K. Navikas, V. 
Jurevičius, K. Jurevičius, M. 
Porauckis, J. Kuras, O. Ku
ras, K. Kuras, J. Venckus, J. 
Usakauskas, N. Mickevičius, 
J. Bobrovičius, Mrs. Bobrovi- 
Čius, Ed. Elgermanas, A. El
germanas, Eva Elgermanas, 
Ed. Elgermanas, J. Gribonas, 
P. Lukocius, K. Vežei, A. Ur
ban, O. Urban, A. Dycliovi- 
čius, F. Usinskas, M. Morris.

Komiteto rašt.

dr. A. G. Rakausko pasišven
timui, giliam supratimui savo 

apvaikščiojimo, kuriame daly- I* K. Vytauto. Visiems lie- Įpasirinktos šakos — medici-
tuviams dera dalyvauti šitame n0Sj manytės sveikata žymiai 
apvaikščiojime. stiprėja ir ligonė kasdien ei-

X Iš Town of Lake prie1 na geryn...
apvąikščiojimo rengimo pri- Didelę šeimynų auginant ne

sykį teko susidurti su gydy
tojais, bet taip sųžiningai ir 
rūpestingai ligonius prižiū-

vaus visos šios kolonijos dr- 
jos, ir iš So. Cliicago, Rose- 
land ir West Pullman. Taip 
pat dalyvaus šv. Kazimiero 
Mergaičių Akademijos auklė- sidėjo 14 draugijų,
tinęs ir Dievo Apveizdos ko- j X Visų draugijų vardu iš 
mercijos ir pradžios mokyklų . Town of Lake bus įrengtas 
mokiniai. Paradas prasidės 11 vienas f lotas. Kitų flotų ren- rint teko matyt tik pirmų — 
vai. p. p. ir “Daily News”|gia Nek. Pr. Pan. Šv. piergai-Įtai gerb. dr. A. G. Rakauskų, 

.beno lydimas trauks j Ash- įčių Sodalicija. Trečių flotų Pašaukus konsultacijon ir di-
land Auditorium.

Pagerbimas.

Praeitų sekmadieny par. sve į, 
tainėje įvyko gražus pokilis

rengia Šv. Kryžiaus par. mo- džiuosius svetimtaučių specia- 
kykla. Bus ir daugiau papuoš- listus — jie pripažino dr. A. 
tų trokų ir automobilių. i G. Rakauskų atsakančiai pa-

Labd. Sųjungos priešseimi- 
nis susirinkimas įvyks spalių 
29 d., Aušros Vartų parapijos 
svetainėj.

Kadangi šis susirinkimas y- 
ra svarbus, todėl prašom visų 
kuopų prisiųsti atstovus, taip' 
gi kviečiami visų draugijų 
atstovai atsilankyti.

Kurių L. S. kuopų atstovai 
nedalyvavo pereitus susirin
kimuose, malonės dalyvauti 
šiame susirinkime.

Visos komisijos, kurios turi

DAR NEBUVO TOKIŲ 
GERŲ VYNUOGIŲ.

Charles W. Irrgang, prezi
dentas United States Fruit 
Auction Co., vienų iš didžiau
sių vaisių pardavėjų visoje 
šalyje, kuri šiuo laiku kasdien 
parduoda* po 40 ar 50 vagonų 
Califomijos vynuogių, kalbė
damas su laikraštininkais pa
reiškė:

“Per visų laikų šiame biz
nyje aš nemačiau geresnių

BABRAVIČIAUS EKSKUR
SIJA.

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad Tęsdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
TEL. BOUL. O<11 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug išlaidų

Ignacui ir Onai Pikieliams į ^1US» arba gali turėti bei gaų-
pagerbti, jų 15 metų moterys
tės sukaktuvėse. Iš įvairių ko 
lonijų atvyko didelis būrys 
jų draugų ir prietelių, taip 
pat dalyvavo mūsų gerb. ku
nigai. Šitas pokilis buvo sur- 
prizas gerb. solenizantams,

vynuogių ir už tokių žemų 
kokius darbus, malonės atsi- kainų. Atgabenimas yra nor-

Scandinaviasi — American 
Linijos laivu Frederik VIII 
šie lietuviai pasažieriąi išplau 
kė į Lietuva po vadovystė dai
nininko p-no Babravičiaus:

M. Yociss, V. Jursan, J. 
Petrokas, M. Federowiez, J. 
Federowicz, Iz. Gaidys, Stase 
Niedvarienė and two children, 
Z. Abelkienė, K. Krikstinas,

Perkam Mortgečlus Ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam, Išmainom ir lnšlurt-

nam viaok) turtų.
Padarom davernastes ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notariallfikus rastus 
Siunčiam Pinigus ir "Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES OVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTA DARBĄ, 
v i . n >

J. Rasmus, B. Andrusis, C.
. . A , . . , _ (lankyti ir išduoti raportus. Vi-'nialis ir California ControlįTulcus,-- K. Jaciauskas, T.X Visi, kas turi autoraobi-i ««ntę gydant ir patars uo-lrf praSomi laiku pributi 7:3O '

ti rūpinkitės iš anksto papuoš
ti juos ir kartu Town of Lake 
grupėje važiuoti parodoj.

X Namus papuoškite vėlia
vomis iš vakaro, spalių 25 d.

liai laikytis jo patarimų.
Mes, lietuviai, galime di-

džiuotis turėdami savo tau
tos daktarus taip atsakančiai 
einančius savo pareigas. Jau, 
ačiū Dievui, nebereikia mu-

val. vakare.
Valdyba. ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAIi

Reik 3 gerų darbininkų. Gali už
dirbti .>35 savaitėj. Kreipkis asme
niškai. 184 W. Washington, Rm. 602,

Naujas, įstabu* stebėtinas daiktas. 
$10 — $25 dienoj lengvai uždirba
ma. Namų apsauga. $250 — $1,000 
mirus, amžius 10—80. Ne Insurance 
Co., bet draugija su apsauga. Rą
žyk. American Benefit Corp. Mgrs. 
Myers Bldg. Springfield, UI.

X Visi turėkite Vytauto ap ms kreiptis prie “svetimų die
vų”, nebent tai dar daromavaikščiojimo medalius. Nusi-

kuriems pareikšta daug širiįįn pirkite juos prie savųjų. Iki į iš nesusipratimo ar nemokė ji 

gų linkėjimų ir suteikta gra
žių dovamų. F. D. Pikielis y-

medaliai:1110 branginti, kas savo... 
prie šv. t Visos mūsų šeimos vardu,

ra senas mūsų kolonijos biz
nierius ir jo šeimyna yra tik
rai pavyzdinga katalikiška ir 
lietuviška šeimyna. Jie gražiai 
auklėja dvi dukreles, kurių1 field avė. 1-mų valandų.

pietų sekmadieny 
bus pardavinėjami prie šv.
Kryžiaus bažnyčios, taip pat! ir pačios ligonės p. Karolinos 

i Renovičienės, reiškiame gi-ir vėliavos.
X I« Town of Lake paroda,liausio dėkingumo jausmus dr. 

išsijudins linkui 47 ir Faiir- j A. G. Rakauskui. Skaitome

Town of Lake. — Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 1 
skyrius rengia “bunco par- 
ty”, lapkričio, (Nov.) 9 dienų, 
Šv. Kryžiaus parapijos sve
tainėj.

Visi kviečiami atsilankyti 
ir paremti, nes visas pelnas 
skiriamas Šv. Kazimiero Se
serims. Kars atsilankys, nebus 
užviltas. Komisija žada vi-

M. ZIZAS
Namų Btatymo Kontraktoriua 

Statau įvairiausius Darnus prieinama

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemiock 6fi>$

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorina 

4556 So. Rodnrell Street

viena lanko šv. Kazimiero A- 
ka dėmi jų, antra Dievo Apveiz 
dos mokyklų. Prieš pora metų 
gerb. Pikielis aplankė Lietu
vą ir savo senus tėvelius, da
bar — gi, girdėt, kad ir p. Pi- 
kielienė tų patį mano padary
ti. Ilgiausių metų šitai gra
žiai šeimynėlei.

Koresp.

DIDŽIAUSIAS TRIUKŠMAS

Brighton Park. — Mat, Bri- 
ghton Park kolonija organi
zuoja 500 automobilių para
dui D. L. K. Vytauto 500 me-‘ 
tų mirties sukaktuvių pami
nėjimui, spalių 26 d., 1930 m. 
Parade dalyvaus dešimts dr-

X Apsiemusieji ir kiti, ku
rie turi laiko, prašomi ateiti 
Subatoj po pietų prie šv. Kry
žiaus par. mokyklos kieme 
padėti rengti flotus. Reikalin
gi vyrai ir moterys.

X Kas turite paėmę parda
vinėti Vytauto apvaikš. meda
lių, sugrųžinkite kun. A. Lin
kui iki sekmadienio pietų.

sau privilegija palaikyti ;ų 
savo šeimos gydytoju

Visiems prieteliams, pažįs
tamiems pareiškusiems tiek li
gonei ir mums simpatijos už 
uojautos neturime gana žo
džių, kad išreikšt savo api- 
branginimų ir dėkingumų.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, lau
kit

GREEM VALLEY 
PRODUCTS 

Olselia Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4(44 60. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1888

Telet Republlc 6896

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTO RIU8 
Statau namus kaip piurė taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnamlausios.

2452 WEST 69th STREET

E S ' •
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbas - fun

damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, 18 medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Aveune 

Tel. Lafayette 7674

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

PARDUOSIM su dideliu nuosto
liu visus puikius rakandus, 3 Wilton 
kaurai, elektrinis radlo ir viską mu
sų 4 kamb. apartmente. Vartote tik 
8 mėn. Kreipkis tuoj. Tikras barge-

ao4o w. ta ‘st. 1-1 floras
Vai'Jg. setą* 5 ilnotal nauji, kai, sta 

lai, 2 šm. sete* Stratton, 658 E. 81 
St. 3-člas flpras.

Geros veislės Irlsh Setter šuny
čiai. Pigiai. 3138 N. Western avė.

Rooming House, 9 kamb. Visi iš- 
renduoti. Rendos $50. 3 tonos ang
lių. 1719 W. Congress, Tel. West 
2397

Dr-ja Nekalto Prąsidėjimo 
m. ir m., kaip buvo pranešta 
spalių 26 d. susirinkti 1 valan 
dų, malonės susirinkti ne 1, 
bet 12 valandų į namus 1802 
W. 46 St. ■' . Hįį

Šeštadieny širdingai prašau 
nares rytų ateiti pas mane ir 
padėti papuošti automobilius, 
kurių turėsim apie dvidešimts

MARUUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

tukslnlų ir sida
brinių daiktu. ▼*- 
'Jaustos mados rė
žio, planų rolių, 
rekordų Ir t t 
ralaau laikrodžius 
Ir mustkos instru
mentu*

2650 West 63rd St Ohioago.
Telefonas HEMLOCK 8S8«

----- ' "l.SPJX

RADIO

Taisau, perdirbu battery 
setus į elektrikinius arba iš-

AUTOMOBILIAI

3U- • i
Kurie tiktai turite automo- (ir trokų. Tai ne vieno žmo- 

bilius, prašomi juos papuošti 
lietuviška ir Amerikos vėlia
vom, ir spalių 26 d. atvažiuoti 

•pas bažnyčių, 44 ir Fairfield 
avė., ne vėliau, kaip 1 valan- 

I<Jų po pietų, nes turime pasi
tikti Marquette Park, So. Cbi- 
cago ir West Pullman koloni
jas. Tuomet visi marguosime 
į Ashland auditorijų.

Taipgi visų draugijų atsto
vai, kurie turite paėmę Vy
tauto žienklus (medalius) mel

gaus darbas.
Draugija turės ir savo benų, 

kurį sudarys p. Venckevičia; mainau.
turės ir savo policijų, jeigu 
tik pavyks gauti.

Townoflakiečiai kviečiami 
visi nevėluoti.

Justina Sucilla.

NUOŠIRDI PADĖKA GERB. 
DR. A. O. RAKAUSKUI.

A. J. ŽVIRBLIS taf. 8227

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. 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR 

SALES
Joe Bagdonas, Savininkas 

6625-27 8. WESTERN AVĖ. 
Telefonas Prospect 5669

Tel. Lafayette 888Ž Ofisas Ir Re*. 
Ir 2184 4401 S. Mosart SU

J. C. ENCHER & CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAl 
Real Estate Ir visokia apdraud*

Notary Public 
Skyrius 4428 So. Fairfield

Phone Repųbllo 4940

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktoriiu

Mes moliavojlme, dekordejante Ir 
iSpoperiuojame visokiom namu* 
Musų kainos labai prelnantos Ir dar
bam garantuola*

6127 S. Maplevvood Avė.

Universal kietų anglių šildytuvas, 
dideli* kaip naujas. 3011 W. 22 St, 
2-ras flora* užpakaly.

PABSIDUODA groceruė, 
geras biznis, gera proga kiek
vienam su maža pinigų suma 
nupirkti,

4429- So. Honore St.

REAL ESTATE

A. ALESAUSKAS 
MOTOR 1ZPRS8S

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

Taipgi parduodame anglis

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
geriausios rųšies už pųieina- 

Liūdnai ir skausmingai slin miausių kainų. Musų patarna- 

džiami atnešti pas bažnyčių triko dienelės, kuomet mylimos rimas yra greitas, . geras ir 
tenai pardavinėti žmonėms, motinėlės gyvybė kabojo kaip nebrangus.
Medalis bus tikietas į svetai-'ant siūlo — buvo ir tokių va- 7126 So. Rockwell Street

nę. j landų, kuomet mirties angelas Telef. Republic 5099
Gerb. brigbtonparkiečiai! rodos visai arti mūsų buvo... ) Mes pervežama daiktus ir į

visi, kurie tiktai turite auto į štai, Dievui dėkui ir gerbJkitus miestus.

S84AM F. O. B.
Jsl manai pirkti karą, pirmiausiai

ateik pee n.us ir persitikrink, kad 
pas aus rasite geriausios rųžlse au
tomobilius už žarną kalną.

Taipgi turima Įvairių (vairiausių 
vartotų karų už labai mažą kalną.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC

t Vainom* J. 
Telefonam Lafi/ette 8888

Archer Avenne

JOHN PAKEL & C0.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemiock 0367

Res. Giųvehffl 1680

Tel. Lefayette $107

W, & L ELECTRIC CO.
Not Ine/

Elektros kontraktoriai, suvedam Švie
sas ir Jėgą. Elektros retkfcienoe Ir 
flkščlerlal. '

L. DOMBROWSKI A BOK 
8014 West 47 Strset

A. M. BUTOHAS

10% nupiginta ant flat ma
liavų ir ready mixed.

Šio krano kaina $3.50 

4414 So. Rockwell St 

Tel. Lafayette 4689

JONAS PUDZIUVELIS
GENERALIS KONTRAKTO RIU8 
Statau naujus namus Ir pertaisau

senu* Senus namus priimu l mai
nu*

2650 West 69 Street 
Telef. Hemiock 487$

Pigiai 7 kamb. narna* žibalo šild. 
gar. 1423 Rascber, arti Clark 6400 
N. Edgewater 0501i

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS

BARGENAS
Gražus 2 flatų muro namas, 8-6 

karštu vand. Slid.. arti vienuolyno, 
galima pirkti pigiau, negu pastatyt. 
$18480. Kreiptis:

A. N. MASULIS & CO.
8441 So. Westem Ate.

Tel. Republic 5550

Mallavojtano 
Maliavų Ir sieninės popleros kran-

tuvA Naujas ataka*
>884 So. LEAVTTT ST. CHICAGO

M. YUSZKA 

Plnmbing R Hesttng
Kaipo lietuvi* lietuviams patar

nausiu kuogertauste.
4426 8q. Western Avė. 

Tel. Lafayette 8227

lapos Telef. 
Hemiock 8847

Namų Telef. 
Republic 688$

JOHN YERKES
Plumbtng A Heating Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

8847-49 Southport, bloko “L”. 
Ims mainus Sav. 1406 Roscoe, Wel- 
llngton 2047.

BARGENAS
S augžčlų plytų S apt. po 7, kam

barių, žtymo SU., $14,500. Kreiptis 
Richard Kowalew»kl, 5418 S. May 
St. Chlcago, Boulevard 7181.

Pigiai nuo sav., naujas 2 flatų 
narna* dideli* 6 kamb. žlatal, k. 
v. illd., 28 p. lota* pečiu šildomas. 
Atsėjo $18,000. Gera apylinkė, gera 
transp. Arti katalikiškos bažnyčios Ir 
mokyklo* Vieta 6200 West, 2200 
North. Kaina 812.500. Cash $2,500. 
Kreiptis 4752 Fullerton avė.

Priversta našlė parduot ant Ho- 
man avė., arti Ogden avė., 2 lubų 
flatas, 6-7 kamb., 2-4 mleg., plytų 
gar. Tik $7,000, C. F. Schult* 3600 
Ogden Avė. '

FA R M O S
m—■■iii' , ■ ■■ H'i-i. j...... .. ■-

Derlingos žemos žemės palei Co- 
lumbla ūpą. Drėgnumo niekad ne
trūksta. Tinka pieno ar daržovių u- 
klul. Geri marketal. Sale miškai. The 
Longvlew Co., Longvlew. Waah.

Thomas Higgins
PLUMBERI8

Turiu patyrimą per daugeli metų. 
Darbą atliekų greitai ir pigiai 

>818 80. OAKLET AVĖ.
Telef. Canal 8818

.................. — ■ . ■ .

FARMA MAINYMUI.
Del ligos parduosiu ar mainysiu

savo 80 ak. vaisių farma ) gera 2 
flatų, ar pusantra flato ar bung., tik 
su 1-mats morglčlai* Farma randa
si vaisinių farmų juostoj t rytus nuo 
Benton Harbor, Mich. su galvijai* 
mašinomis Ir padargais. Agentų ne- 
relk kreipti*


