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250 METŲ SENAS PARYŽIUJE TEATRAS
VALSTYBĖS REIKALAUJA KINUOS 
IMTIS PRIEMONIŲ PALIUOSUOTI 

PAGROBTUS MISIONIERIUS
Anglijoj Darbuojamasi

Panaikinti Mirties Bausmę

KINIJA SPAUDŽIAMA IŠ
GELBĖTI MISIONIERIUS

UŽ MIRTIES BAUSMES 
PANAIKINIMĄ

PEIPING, Kini ja, lapkr. 21. 
— Šešių valstybių atstovai 
nuvyko j Nankingą ir bend
rai pareikalavo Kinijos val
džios būtinai išgelbėti komu
nistų pagrobtus 30 misionie
rių.

Kiek žinoma, Kinijos vald
žia senai žada iškelti veikimų 
prieš komunistų plėšikų gau
jas, kad jas perdėm išnaikin
ti. Bet ligšiol nieko neveikia
ma tuomi atžvilgiu, kada tos 
gaujos smaugia gyventojus 
išilgai Yangtze upės.

LONDONAS, lapkr. 21. — 
Anglijos ]>arlamento komite
tas, kurs tyrinėjo mirties bau
smės gerąsias ir blogusias pu-j 
sės, išsprendė pasiūlyti par-1 
lamentui panaikinti mirties 
bausmę visoj Britanijoj.

READING PRIEŠ INDIJOS 
i LAISVE

Tai francūzų tautiškasis teatras, vadinamas 
metų, kaip atidarytas..

‘La Comedie Francaise.” Suėjo 250

Oklalnoj Siautusi Vesula Užmušė 
19 žmonių

ATLANTIKE NUSKENDO GARLAIVIS 
OVIDIA, IŠGELBĖTA 28

OKLAHOMA CITY, Okla.,i 
lapkr. 20. — Bethany mieste
lį baisiai aplamdė tornado (vė- 
sula). 19 žmonių žuvo ir apie 
100 sužeista.
i Virš 200 trobesių sugriau- 
ita. Tarp šių pastarųjų sugriau 
ta Camel Creek mokykla. Su
keista apie 10 vaikų ir moky
toja.

“MAURETANIA” IŠGEL
BĖJO 28 ŽMONES

CHATHAM, Mass., lapkr. 
20. — Pranešimu iš laivo 
“Mauretania”, šis laivas iš
gelbėjo visus 28 žmones iš nu
skendusio vidury Atlantiko 
švedų garlaivio “Ovidįa.”

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
PONTIFIKALINIS RYTŲ 
INSTITUTO KNYGYNAS CHICAGOJE NAUJAS ŠVIETIMO PLA

NAS CHICAGOS UNI
VERSITETE

IŠMUŠĖ LANGĄ, KAD PA
TEKTŲ I KALĖJIMĄ

TAISO MEDELYNUS

MADRIDE STUDENTŲ 
RIAUŠES

MADRIDAS, Ispanija, lap
kr. 20. — Dalis studentų su
kėlė demonstracijas ir riaušes. 
Policija greitai išblaškė riau
šininkus.

Ministeris pirmininkas Be- 
renguer pranešimu išaiškino' 
apie sutrauktų kariuomenę i 
miestų. Sako, tuo būdu val
džia mėginus įrodyti, kad ji 
yra pakaktinai stipri.

r ROMA, lapkr. 19. — Praei
tą penktadienį Pontifikaliniain 

LONDONAS, lapl^r. 21. —j Rytų Institute atidarytas kny- 
Konferencijoj aplink apskritų' gynas, pastatydintas aukštos 
stalą Indijos laisvei (domini- kilmės ispanietės Vittorina 
jos stovybai) griežtai prieši- Larrinaga Arriaga lėšomis.
naši ir lordas Reading, buvu- .... ,. _ . .. , Atidarymo iškilmių metu
sis Indijos vice-karalius. i, .... r T n ± jd ' kalbėjo šio Instituto preziden-

Pasirodo, kad tarp Indijos itas vyskupas D’Herbigny. Pa- 
ir Britanijos atstovų konfere-^reiškė, kad šio knygyno rei- 
ncijoj nuomonių skirtumas y- į kalingumo sumanymų pirmiau 
ra labai didis. i šia iškėlė Šventasis Tėvas Pi-

---------------------jus XI savo enciklikoj “Re-
rum Oriei^talium. ” Popiežius 
reiškė noro įkurti didelį Rytų 
knygyną. Lygiai pažymėjo,

NANKING, Kinija, lapkr. kad popiežius Benediktas XV 
21. — Su Kinijos valdžios au- (įkūrė Rytų Kongregaciją ir 

patį Institutą. Šiandie Insti
tutas turi 15 katedrų ir jo stu
dentai priguli dvidešimčiai 
tautybių. Vyskupas baigė kal
bėti reiškęs gilaus dėkingumo 
knygjno aukotojai.

ir kardinolas 
Sincero. Reiškė džiaugsmo, 
kad pildosi Šventojo Tėvo no- 

, rai suartinti Rytus su Vaka
rais. ,, i '
i Iškilmės paįvairintos stude
ntų giesmėmis. Giedojo stude
ntai rusinai, graikai, etiopie- 
čiai, maronitai, armėnai ir ru
sai. Rusai giedojo tris kartus 
himną už Rusijos išganymą.

■ Naujam knygyne yra 180,- 
000 'tomų knygų. Direktorius 
yra kun. MoGarrigle, ameri
kietis.

STAMBI AUKA BEDARBIŲ 
‘ ŠELPIMČ FONDUI

Chicagos bedarbių šelpimo 
fondui 100,000 dolerių davė 
Sears, Roebuck & Co. 50,000 
dolerių yra kompanijos dar
bininkų ir 50,000 dolerių pa
čios kompartijos. Darbininkai 
pinigų nedavė. Tik sutiko ir 
kompanija iš jų išrinks dali
mis.

Iš Klaipėdos praneša apie 
^Chicagos Universitetan įve-.ten įvykusį toki kurijozą. Ve

damas naujas švietimui pla- kare buvo išmuštas Falkovskio 
nas — panaikinamas mokslui batų dirbtuvės didysis langas, 
įgyti laikas. ! vertės apie 1200 litų. Išmušė-

Ikišiol visi lanką Universi- j;j pasisekė surasti visai leng-
itetų studentai turėdavo būti- „„„ •• . ,. . . vai, nes jis pats atėjo ir pasi-
inai įstaigų lankyti ketverius , . . , , .v v. , v.
' > ,4. • • • i sekę, kad langą išmušė tyčia,metus. lartant naujuoju plaųu, -

BARCELONOJ PASIBAIGĖ 
STREIKAS

BARCELONA, Ispanija, la
pkr. 20. — Streikuoju šio mie
sto darbininkai įsitikino, kad 
tolesnis streikas nenaudingas 
ir todėl verčiau gryžti j savo 
darbus.

Nutrauktas tad streikas 
mieste grąžinama tvarka.

ir

INDIJA — TAI MELŽIA
MO II KARVE

LONDONAS, lapkr. 21. — 
Konferencijoje aplink “aps
kritų stalų,” indiečiai atsto
vai kalbėdami pareiškė, kad 
britams Indija yra melžiamo
ji karvė. Kas britams galvoje 
apie Indijos likimą, bi tik! kas
dien gaunama šviežio pieno.

Tai atsakymas tiems, kurie 
priešinasi Indiją keisti domi
nija.

KALTINAMAS KAIPO VI
SUOMENES PRIEŠAS

BUENOS AIRES, lapkr. 21. 
- Revoliucinė Argentinos va-

NORIMA SUTRIUŠKINTI 
SUKILĖLIŲ LIEKANAS

kštaisiais valdininkais čia tu
rėjo konferencijų Mandžiuri- 
jos gubernatorius, maršalas 
Čang Hsueh-lijing.

Kiangsi provincijoj yra už- 
silikusios šiaurinės Kinijos , ^įįj0"'d'ar 
sukilėlių liekanos, kurioms va
dovauja gen. Yen Hsi-šan. Ma- 
ndžiurijos gubernatorius suti
ko valdžiai duoti reikalingos 
pagalbos tas liekanas sutriuš
kinti ir tokiu būdu visoj šaly 
įvesti tvarką ir taiką.

Guzik pripažintas kaltu
,Federaliniam teisme prisie

kę teisėjai pripažino kaltu Ja- 
ck Guzik’ų už nemokėjimą va
ldžiai mokesčių, už savo paja
mas, kurios trijų metų laiko
tarpiu siekia apie vieną mili- 
oną dolerių.

Guzik yra vienas visuome
nės priešų

šis laikas panaikinamas.

Studentai genijai mokslo į- 
staigų galės baigti kadir į po
rą mėnesių. Puikiai besimo
kinu stude/itai kadir į viene

Mat, buvęs bedarbis, netu
rėjęs nei kuo apsirengti nei 
iš ko misti. Radęs gatvėj ply
tą, pasiryžęs užsidirbti sau 
“valdiškos duonos, butą ir

rius metus. «i kurie norės Perėjęs kelias gai
lų praleisti, galės mokintis ves’ lšsinnko 'a"-

gą ir į jį paleido plytą. Da
bar, sakosi, esąs tikras, kadkadir keturis metus.

KUNIGAIKŠTIS OTTO 
18 METŲ

galės gyventi
, žiemos laiką - 
badu.

kalėjime visą 
nereiks mirti

“R.”

BUDAPEŠTAS, lapkr. 20. 
Jis yra gaujų va-j— Ungarijos sosto įpėdiniui

do Al Capone kaipir generali
nis manadžeris.

SUMAŽINO TARNAUTO
JAMS ALGAS

ROMA, lapkr. 21. — Kad 
išvengti didelio nepritekliaus 
valstybės ižde, ministeris pir
mininkas Mussolini išsprendė 
sumažinti algas 12 nuošimčių 
visiems valdininkams ir tar
nautojams visoį šaly.

10 NUSKENDO, 30 NE
SURANDAMA

JIONOLULU, lapkr. 21. — 
Šiaurinę šio miesto dalį pa

lietė didelis potvinis, kilęs iš 
lietaus. 10 žmonių mirė ir 30 
kitų nesurandama.

STOKHOLM, lapkr. 21. — 
ldžia išsprendė pašalintų pre- Baltijos jūroj prapuolė pre-
zidentą Yrigoyen traukti tie- kybinis švedų garlaivis Tanja.
spn kaipo visuomenės priešų. Ieškoti pasiųsti, lakūnai. *

MEKS1KOS KATALIKAI 
APGAILI MIRUSI KA
TALIKĄ AMERIKIETI

MEXIC0 CITY, lapkr. 19. 
— Meksikos katalikai apgaili 
mirusį čia Amerikos J. Val
stybių ambasados antrųjį se
kretorių Ed. P. Lowry, gerą 
kataliką if didelį dietos kata
likų prietelių.
• Miręs Lowry buvo vos 40 
metų amžiaus. Tarp kitko jis 
buvo tarnavęs Lietuvos ka- 
.riuomenėje pulkininku, kada 
baigės karas Europos vaka
ruose.

Bus atidarytas Roosevelt t 
gat. tiltas

Rytoj Chicagoj iškilmingai 
atidaromas Roosevelt Road 
(gatvės) tiltas ir visas iškė- 

ilimas. Įvyks automobiliais pa
radas. Miesto valdyba kviečia 
piliečius dalyvauti šiose iškil
mėse.

kunigaikšč. (eksgercogui) Otto 
šiandie suėjo 18 metų, t. y. 
teisotas amžius, kada jis gali 
užimti sostų.

STENGIASI ATPIGINTI 

ELEKTRĄ

Dabar prie daugelio urėdi
jų yra įtaisyti medelynai. Nau 
jų medelių sodinimo darbas 
pradėtas Kauno, Kazlų Rūdos, 
Kretingos, Marijampolės, Ra
seinių, Raudondvario, Rokiš
kio, Šiaulių, Taujėnų, Žalgi
rio ir kitose urėdijose. Tam 
reikalui jau asignuota 15,000 
litų.

Medelynuose pirmoj eilėj 
bus auginami vaismedžiai, pa
skum dekoratyviai medeliai, 
kuriais ūkininkai ar savivaldy
bės galės apsodinti savo ūkius, 
kelius, upes. Iš vietos mede
lių augins liepas, klevus, ą- 
žjiolus, uosius, iš užsienio — 
tujas ir kitus. “R.”

ORO SUSISIEKIMAS LAI
KINAI NUTRAUKTAS

Oro pašto susisiekimas su 
užsieniais nuo spalio mėnesio 
15 d. laikinai nutrauktas. ‘R.’

Miesto valdyboj įvyko pasi
tarimas dėl elektros šviesos 

Sąryšy su tuom įvykiu čia' papiginimo ir eventualiai dėl 
Šv. Stepono katedroj įvyko miesto sutarties su belgų ben- 
iškilmingos pamaldos. (drove revizijos. Nusistatyta

Kunigaikštis Otto su moti- pareikalauti i.*' miesto elekt-

RADO ŪKININKO PA
LIKTĄ AUKSĄ

SAGUACHE, Colo., lapkt. 
21. — Pirm trijų metų mirė

. . . šykštuolis ūkininkas-J. O’Neil.
na ir namiškiais gyvena šalę ros energijos kontragento pn- vigas imag jig krovė aū.

statyti rastu apskaičiavimus

šilumos rekordas
Praeitą trečiadienį Cliicago 

pergyveno nepaprastos šiuo- 
mi laiku šilumos rekordą. Bu- 

rVo arti 75 laipsniai šilumos.- 
i Bet štai iš vakarų ateina ša
lto oro banga. Kaip šiandie 
ta banga turės būt jau Chica
goj. »

Du nubaustu mlriop
Du plėšiku, kuriedu nužudė 

i vienos valgyklos užvaizdą, tei
smo nubaustu miriop. Tai F. 
,H. Bell ir R. Sullivan. Prisie
kę teisėjai mirties bausmę iš
sprendė į 50 minutų.

. CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Šiandie išdalies ap. 
si niaukę; šalčiau.

Briuselio, Belgijoj. Jis ten la 
nko katalikų Universitetą. U- 
žimti Ungarijos sostą jam 
kliudo Hapsburgų dinastijos
priešai. •

. i , _____

UŽLIETAS PERSIJOS 
MIESTELIS

TEHERANAS,, lapkr. 21. 
— Prakiuręs debesys užliejo 
Khurramabad miestelį, Luris- 
tan provincijoj.

Gyventojai suspėjo pasprū- 
sti į aukštumas. Bet neteko 
mantos ir pastogės. Žuvo daug 
galvijų.

TOKYO, lapkr. 21. — Pa
šautam Japonijos ministeriui 
pirmininkui pavojus praėjo ir 
jis sveiksta.

Chicago miesto majoras 
Thompson rytoj apleidžia li- 
S°ninS- , , ,

elektros energijos kainai nu
statyti, o jeigu paskirtu laiku 
nebus patiekta pateisinamųjų 
įrodymų, jog toji kaina gail 
būti didesnė, negu nustatytoji 
tam tikros Miesto Tarybos iš
rinktos komisijos, tai imtis 
griežtesnių priemonių šiam gi
nčui išspręsti
sustiprinti elektros šviesos 
naudojimo ir vedamųjų stoties 
darbų kontrolę. “R.”

ksą, kada jam sekėsi ūkinin
kavimas. Bet jam mirus ne
rasta paliktų turtų.

Tik tomis dienomis raslįa 
žemėje įkastos trys aprūdiju
sios skardinės, kupinos 20 do
lerinių aukso monetų. Pasiro
dė 15,000 dolerių.

_ . . . . Tolesniai vedami atkasinė-Be to, nutarta!.. . ....... . , . *.
jimai aplink jo ūkio trobesius.

NORI GELEŽINKELIO 
ŠIAULIAI—BIRŽAI

Biržų apskrities taryba yra 
nutarusi prašyti vyriausybę 
statyti platųjį geležinkelį šiau 
liai—Biržai. Toks geležinkelis 
atneštų didelę naudą ne tik 
vietos gyventojams, bet ir pa
čiai susisiekimo ministerijai.

R.<4 H

DUBLINAS, lapkr 21. — 
Airijos sostinėje svečiuojasi 
Kanados ministeris pirminin
kas Bennett.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.92 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.41 

.Vokietijos KXJ markių 23.81
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ninias pasiliktų toks ištižęs, nesusipratęs, no-(f 
jis išaugs į tokių visuomenę, kuri nebus 
jis iššaugs į tokių visuomenę, kuri nebus
pavojinga “fašistų 9 9

**H-ssa

tautininkų diktatū-

Penktadienis, Lapkr. 21, 1930

Aplink Afriką.
Prof. K. Pakštas.-
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lai. Toks keistas, savo laikus atgyvenęs ir 
neprotingas nusistatymas yra anti — tautiš
kas ir anti — valstybiškas nusistatymas, 
kuris ne vienų tautų ir valstybę yra pražudęs.

Kiekvienas sveikai protaujantis žmogus 
žino, kad kuo geriau mūsųj tauta bus suor
ganizuota, tuo didesnė bus joje vienybė, tuo 
ji bus stipresnė. Netik besimokinanti jaunuo

LAIŠKAS KETURIOLIKTAS

(Tąsa). | daugiausia savam priemiesty

Pažįstami svetimtaučiai, ži-', 
noma, klausinėja, prašo paaiš
kinimų apie žudynių priežas
tis ir stato lietuvį labai ne- 
patogion padėtin: atima visas

ė, bet kaimo jaunimas ir vaikai privalo Į&nlbuybės savo žmonių išmin-

DIENOS KLAUSIMAI
NESĄMONIŲ SKLEIDĖJAI.

Brooklyne leidžiamas “fašistų” laikraštis 
“Vienybė” džiaugiasi, kad Lietuvos vyriau
sybė uždarė moksleivių organizacijas. Ypač 
džiaugiasi dėl Ateitininkų kuopų likvidavi
mo, nes to laikraščio redaktoriaus manymu: 
“Ateitininkai tėra daugiau nieko, kaip sub- 
sidijinė arba pagalbinė krikščionių demokra
tų politikierių organizacija, pridengta reli
giškos kultūros skraiste, kad geriau sektųsi 
politinį šmugelį varyti”.

Šiuo savo pasakymu “V-bė” įžeidžia 
kilniausių Lietuvoje mokslus einančio jauni
mo organizacijų kuri dar prieš Pasaulini Ka
rų dirbo už lietuvybę, kovojo su caro valdžia, 
kuri ir karo metu naudingo veikimo nesus
tabdė. Kada atėjo laikas organizuoti Lietu
voje kariuomenę, ateitininkai pirmieji stojo 
į jos pulkus ir daugelis jų savo galvas pa-

mene
būti suorganizuoti ir tinkamai auklėjami, ži 
noma, Bažnyčios priežiūroje, jei norime, kad 
Lietuva susilauktų susipratusių, kultūringų 
ir dorų piliečių, kurie visada kai mūras sto
vėtų už Lietuvos nepriklausomybę ir už sa
vo tautos garbę.

Beje, “V-bė” kalba ir apie politini šmu
gelį, kuriam Ateitininkai esu palaikomi. Jei 
to laikraščio redaktorius nori kalbėti apie 
politinį šmugelį, jis gali kalbėti apie jį, tik 
jau ne sųryšyje su Ateitininkais. Ar jis ne
žino, kad didžiausiais politiniais šmugelnin-

. kais yra “V-bės” aukštinami tautininkai — 
I wpažangiečiai, kurie pasisavino tautos teises ir 
neteisėtų būdu šiandien valdo Lietuvę. Jie 

1 sulaužė Konstitucijos dėsnius, jie laužo 
(Konkordatų, jie laužo visokį teisėtumų.

Kad “Ateitininkai” nėra politinė orga
nizacija ir kad jiems joks politinis šmugelis 
nerūpi, parodo, kad ir tas faktas, jog jie net 
prieš neteisėtų “fašistų” vyriausybę Lietu
voje nėra rankos pakėlę, kuomet socialistų ir 
tautininkų moksleivija, tikrai politikierių va
dovaujama, tų yra padariusi.

5i
Voldemaras ištrėmime. Jo “žmonai” iš

keltu baudžiamoji byla. Mat, Voldemaro žmo
na buvus išskirta su pirmuoju vyru Sovietų 
vedybų įstatymais, kurie Lietuvoj nepripažįs- 

guldė bekovodami su bolševikais, lenkais ir į trmii Dėlto Voldemaras negalėjęs susituokti
• v m v •

vokiečiais — bermontininkais.
Įžeidus kilniausių ir patriotiškiausių jau

nimo organizacijų, “V-bė” didelę nesųmonę 
paskelbia būk tai Ateitininkai tai yra politi
kierių organizacija. Tai yra melas. Ateitinin
kai yra grynai kultūrinė ir religinė organi
zacija, kurių globojo ne kokia politinė par
tija, bet patys Lietuvos Vyskupai. Reiškia, 
ji yra Bažnyčios globoje. Tų patvirtina Vys
kupai savo laiške iš šių metų spalių 23 d., 

iriame sako:
“Draugijų mes katalikai šiandien turi- 

<4ne: vaikams ‘Angelo Sargo’ sųjunga, kai

šu tųjų, kurių jis vadino savo žmona. Tačiau 
jai pasas buvęs išduotas, kaipo Voldemaro 
“žmonai”. Tat, prieš Voldemarų ir jo “žmo
nų” Iškelta byla pagal Baudžiamojo Statuto 
272 straipsnį.

tingumu pasidžiaugti, savo 
šalies tvarka ir susipratimu 
bent kiek pasigerėti. Prastas 
eksportas labai jis pablogėjo 
nuo 1916 m. vasaros. Kas tu
ri galvoje sveikos košės ir lai
ko vadeles savo rankose, tu
rėtų visupirma susirūpinti ma
žo, mylimo krašto likimu ir 
paaukoti savo tuščias ambici
jas gražesnei tautos ateičiai. 
Ka« iš to jei turi dideli norą 
vaidyti, o nesugebi įgyti žmo
nėse meilės ir autoriteto, ne
moki įvesti žmoniškos tvar
kos.

Minėta žinia daug- kartu 
kreipė mano mintį Lietuvon, 
netekusion politinės lygsvaros, 
kuria ji džiaugėsi per pirmuo-

į pietų rytus.
Miestų statant reikėjo iš

kirsti tūkstančius me Ižiu Ir 
nukasti daugybę milžiniškų 
skruzdėlynų (termitynų). Tuo 
jau gatvės tapo išplanuotos 
statmeniškai, kas duoda jam 
amerikoniškų miestų išvaizdą, 
tiktai gražesnės ir originališ- 
kesnės architektūros. Atvykus 
į Elisabethville metasi į akį 
jo nepaprastas erdvumas ir 
saulėtumas. Gražūs namukai 
apsuptį didelių sodnų, platūs 
bulvarai nusodinti melinai 
žydinčiais “žakarandais” ir 
raudonais, pai puriniais bu- 
genviliais. Ant didelių žaka- 
inndų — lapų b?veik nesima
to: tik vieni klijavai molinos, 
švelnios spalvos žiedai ant me
džių ir nukrik; ant žemės 
skandina namus ir trotuarus 
pasakoje, svajingoje migloje 
ir kutena akį nirvannos ra
mumu.

Miestas turi nemaža ir di-

MONSIGNORAS FUMASONI BIONDI.

Apaštalinis Delegatas J. Amerikos V. I i/.čr.r 
kaip spėjama, šįmet busiąs paaukštintas kardinolu.

kuris,

Lietuvos spaudoje randame žinių, kade X
Lietuvos jaunimo “Pavasario” organizaciją

sius 8 nepriklausomybės me- (k.SJ,.ų gražįų lc.,beshh visuo. 
tus it garbingai žėngė tarp 1(I?. statytų pIyty< kurios 
Europos pažangiųjų tautų vi- j<aį j<ur apfįni-dot,;S baltu tin-
suotinosios pažangos kebu. 
Huambo, Angola,
1930 m. rugsėjo 13, d.

LAUŽO KONKORDATĄ.
Dabartininiai Lietuvos val

donai, sulaužę Lietuvos Kons
titucijų, pradėjo laužyti ir 
konkordatų (sutartį) tarp šv. 
Sosto ir Lietuvos valdžios. Ne
senai buvo rašyta, kad Lietu
vos cenzūra konfiskavo vys
kupų ganytojiškų laiškų ti
kintiesiems; yra žinoma, kad 
uždaryta ateitininkų organi
zacija, kad valdžios šnipai ei

KOLEGIJOS SEIMAS.
Marijonų Kolegijos Rėmėjų 

Chicagos Apskr. mėnesinis su
mas įvyko lapkr. 19 d. Auš
ros Vartų par. mokykloje. Da
lyvavo atstovai iš Nortli Si- 
dės, Dievo Apveizdos, Cicero, 
West Side ir Centro.

Seimas įvyks gruodžio 7 
d. Aušros Vartų par. svetai
nėje. Bus iškilmingos pamai

ku. Prie stamo.isnių trobesių 
galima priskaityti katalikų 
katedrų, pašto rumus, ligoni
nę, dvi mokyklas, keletu mo
demiškų viešbučių ir žydų si-

na į bažnyčias kunigų pamok-,Pamokslų sakys 
slų kopijuoti ir paskui pasi-;«erb- kuiL d’ras J- Navicko,, 

Šis miestas išsitiesęs arti nagogų. Mieste yra erdvus,;jaukį> polįeijon juos tardo. . ^.’OO pietūs. 2 vai.
Lubumbaši upės krantų pieti- parkas ir vienas paminklas ka' Akyvaizdoj tokios padėties Seimo posėdis. Pereitais ine- 
nėjc'arba Aukštoje Katango- re žuvusiems. Namų yra nia-; Lietuvoje, kiekvienam katuli-J Rėmėjų Seime dalyvavo 
je, 1230 metrų ~aūkštirmoje. nurita,niško stil^į ; i|' ^i«ip(l<uį būtinai reikia susipažinti draugijų 234 atstovai ii
Aukštosios Katgpgos kraštų be stiliaus,* moderniškų, konkordato tekstu, visais ibuvo sukelta Kolegijos Fon-
baltieji žmonės užėmė tik 11)10 pritaikintų tropikų kliuiatub iparaglafaįs> p0 kuriais yra da» $2,147.03.

m . • tz j’ • 1 v * * 1 v 4. *

Elisabethville.

m. Tuometinis Katartgos vi- dažniausia su plačiomis atvi-; 
cegubernatorius ė generolas tomis verandomis.

pasirašę Lietuvos valdžios į- Kolegijos Fondas išaugo
įgaliotinis ir šv. Sosto sekr.

VVangermee parinko būsimam Apsigyvenęs pas lenkiškų i;ar<p Gasparu, 
miestui pakilesnę vietą iš ku- žydų “Hotel du Commerce” '

* t r: os matosi platūs reginiai Lu- teiravausi ar nėra čia iš Lie-jgUtę “Konkordatas tarp Šv.
“Draugas” yra išleidęs knv

atsiunčia Amerikon savo atstovų susipažinti vu;1,/mšį slėny ir už to slė- tuvos kilusių žydų. Užtikrino įuosto ir Lietuvos valdžios”,
su mūsų jaunimu L. Vyčių organizacija, n»o''stuksantieji t kalnai. 1911 mane, kad čia esu atstovauja-į kurio) telpa visas sutarties
kuri tmi savo atstovę Lietuvoje, būtent p-lę ,,, j^į .šios vįetos buvo pra- mos visos pasaulio tautos ir i tekstas. Knygutė 16 pusi. Kai-
A. Rubliauskaitę. Lietuvos ir Amerikos lle- (įe«ias gelžkeiis, jungiąs kraš- jų tarp* esu keletas lietuvis- Įnuoja tik 10c. Pasiskubinki:

__ _______ _________ w ,z tuvių jaunimo bendradarbiavimas yra nau- pjetų Afrikos uostais, kos kilmės žydų. Surado man įsigyti, nes nedaug beliko.
ūio jaunimui‘Pavasario’sujungę., mokslus ei-I din^as da]yk^8, ^.ūsų ^aunimo atstovaĮ 4 ta ;Nuo to laiko Belgų karahe- porų tokių egzempliorių, bet 
nančiam jaunimui ‘Ateitininkų’ federacijų, i nauj° inešti į Lietuvos pavasarininkų n-g j,agarbai jos vardu pava- jie pasirodo esu tik mūsų kai

per 40,000 dol. Rinitai ruošia
masi sekančiais metais padė
ti pamatus erdviai, gražiai 
Lietuvių Kolegijai. Rėmėjų 
Apskritys ir Centras nuošir
džiai prašo visų lietuvių pri
sidėti prie šio kultūringo dar
bo, atvykti M. K. Rėmėjų Sei
man su savo sumanymais, 
patarimais ir parama.

Bažnyčia tas organizacijas yra paėmusi savo ! 
globon, nes kaip visos katalikų draugijos, 
taip ir jaunimo organizacijos yra Katalikų 
Veikimo Centro nariai ir Lietuvos Vyskupų 
priežiūroje. ’ ’

Negana to, “V-bė”, skleisdama melų 
prieš kilnių organizacijų, pasisako stovinti 
prieš jaunuomenės tinkamų organizavimų ir 
jo auklėjimų religinėje, tautinėje ir valsty
binėje dvasioje. Laisvamanių laikraščio re
daktorius, matomai, nori, kad Lietuvos jau-

veikiinų, o pavasarininkų — į L. Vyčių or
ganizacijų.

Gaunami pranešimai, kad ir stiprioji Ita
lijos fašistų valdžia pergyvena gana didelį 
krizi. Pats Mussolini pamatęs, kad mechani
zuota tautos vienybė yra tik fikcija ir fašiz
mų graužia baisus vėžys, visų kūnų apėmė 
gangrena ir puvenos. Del to jisai duras pas
tangų į valstybinį darbų įtraukti katalikus, 
kuriuos jisai persekiojo ir kankino.

dintas miestelis pradėjo spar- mynai: Liepojos žydai. Pasi- 
eiai augti, kartu su didėjan- taikė sutikti ir rusų, kurių 
čiais vario kasyklų ir liejyklų čia esama trijų šeimynų. Tai 
turtais. Pradžioje statėsi men- aukštesnių Rusijos luomų at- 
ki nameliai, laikino pobūdžio, i torai, revoliucijos išvyti iš

ir flamandai) sudaro čia apie 
pusę visų gyventojų, o po jų 
eina svetimieji sekančia tvar
ka (pagal jų gausumų): ita
lai, anglai, graikai, žydai, nor-

Bet kiek vėliau pradėjo dygti tėvynės ir dabar čia gerai pri- jdl^akl1 b k>

vis gražesnių ir gražesnių na sitaikę, gerai ir tvirtai jsiey- 
mų vieno ir dviejų aukštų, venę. Kad ir ne visos tautos 
Dabar šis miestas jau turi 3,- Elisabethville sutinkamos, ta- 
600 baltųjų gyventojų ir apįe čiau margumynas visgi labai 
30,OCH) juodųjų, gyvenančių didelis. Patys belgai (valonai

(Bus dauigau)

SKAITYK IR PLATINK 
TIKTAI KATALIKIŠ
KUS LAIKRASCIUS.

16 PARODŲ

Šiemet įvairiose Lietuvos 

vietose buvo suruošta 16 ra

joninių žemės ūkio parodų. Pa

skutinė buvo Kupišky. Visur 

pastebėtas parodų vaizdo pa

sikeitimas. Dabar parodų sky

riuose didžiausių vietų užima 

raguočiai ir kiaulės. “R.”

LIETUVOS PINIGAI VYTAUTO 
DIDŽIOJO GADYNĖJE

(Medžiaga Lietuvos Tautinei 
į- Numizmatikai).
-------------Rašo Dr. AL M. RACKUS---------

(Tęsinys)

vo. 1426 metais Vytautas pasiuntė dova- po piet “dumiu”. Kų Vytautas mintyje prašė leidimo dėti Vytauto tamgą ant sa- 
noins Kryžiuočių Magistrui Pauliui von keldamas Vokiečių “durnių” į riterius, : vo pinigą (Codex Vitokli Nr. 1329). Mat 
Russdorfui 6 typingus Totorius; užtai į visaip galima aiškinti; bet nuo to laiko ilgų laikų Rusų kunigaikščiai buvo ver- 
Kryžiuočių Magistras atsilygindamas, at- pas Lietuvius atsirado ikišiol vartojamas j eiami dėti ant savo pinigų Totoriškų tam
si untė Vytautui savo geriausį “durnių” i priežodis “dūmas kai Vokietys po piet”. Į gų (herbų) kai]>o Auksinės Uordos vir- 
Henne. Vytautas viename pokily šposau- į Henne rašydamas laiškus buvusiam savo šenybės ženklų ant Rusų tautos. Rusų kil
damas prijnose tam “durniui” kardų, 'ponui Kryžiuočių Magistrui, kaikada pil

damas pri juose tam “durniui” kardų, pa- sirašydavo “Gerk euver, hov gesinde” 
kėlė jį į riterius ir apife tai parašė Magis- (== “Prieš piet riteris, po piet durnius”).

Galimas dalykas, kad jų randasi, nes apie i trui laiškų, kurio originalas randasi Kara- — Danilowicz: Skarbiec Diplomatovv, p.
tai randame žinių “durniaus” Vokiečio 
^Hennes laiškuose rašytuose jo buvusiam 
ponui Kryžiuočių Magistrui. Apie tų 
“durnių” Vokietį Henne yra gan įdomi 
istorija. Viduramžių gadynėje beveik vi
si karaliai turėjo prie suves išskapuotus 
“durnius” (jesters, šposininkus), kurių 
pareiga buvo juokinti savo ponų. Tikre
nybėje jie buvo filozofai, ir savo juokin
gais bet gudriais ix>sakiais savo ponus ne* 
tik pralinksmindavo, bet ir pamokindavo, 

(O kaikada net ir apie pavojus perspėda-

nigaikščių noras dėti ant savo pinigų Vy
tauto “tamgų” vieton nepakenčiamų To
torių, parodo jog jie geidė kad galingas 
Vytautas išvaduotų juos iš Totorių jun
go ir globotų juos. Ir galimas dalykas, 
kad Vytautas dėjo savo konfaramarkų ant

Knomet Vytautas važinėjo po Itnsij, 1427 ' Busi“k? nlun,’"i- Rusų ku-
nigaikščių prašymų; liet šiuo atveju Vy
tauto kontranTarka reikštų tik protekciją.

liaučiaus slaptame arkyve, stalčiuje XVII, 94 — 95,
Nr. 37. J riterius pakeltas Henne atsisa- | Vytautas buvo pauaWs t.) -durnių”, 
kė daugiau lošti “durnio” rolę, o Vytau
tas reilųilavo kai loštų. Henne aiškinosi, 
kud laike ceremonijalp kuomet jis buvo 
aukštinamus į riterius, jo veidas ir gal
va nuo smūgio taip labai iškrypo, kad

metais, ir su savo kariuomenė padarė žy
gių net toli už Maskvos, tai su savim 
turėjo ir Hennę. Viename savo laiške LIETUVOS HERBAS PILIES VARTAI’

t Henne pažymi, kad Rfetzanto, Petejesla-
į j„ sinegenynu jokie daugiau š,alsai ne- . Novosi(.,sk()i Odojevsko, Lietuvos nun.iz.natikoje Ąau žymi,
lendą, ’lada Vytautas pažadėjo trenkti , . . vv. . . .. i vietų užima herbas “Pilies Vaitai”
• •. .» , :s Varotynsko bei kiti kunigaikščiai skubi-jam veidan m kitos puses ir jo galvos is į 7 «
krypimų atitaisyti. Galų gale Henne iš- įūosį su dovanomis pas \ y ta litų kad jam 
siderėjo, kad prieš piet jis bus riteriu, o pagarbą išreikšti, ir kad daugelis jų

Keistučio monetų, potam ant Zigmanto 
Senojo ir jo sunaus Zigmanto Augusto 
pinigų, ir ant dabartinių Lietuvos Res
publikos metalinių pinigų. Šis herbas yra 
antruoju Lietuvos tautiniu — valstybiniu 
ženklu. Lenkai “Pilies Vartų” herbų į- 
kiriai vadina “Jogailos Kolumnomis”. 
Tokiu savo pavadinimu jie tik Lietuvius 
provokuoja, be to dar ir visuomenę klai
dina. Ne Jogaila buvo to herbo įsteigėju, 
ir ne Jogailiunų dinastijos monopolėje ta, 
herbas buvo. Lietuvos sfragistika ir he
raldika parodo, kad tų herbų Vytauto f»ro- 
tėviai, ir pats Vytautas, ir kunigaikštis 
Tautvilu ir kiti kunigaikščiai vartojo, nes 
tai buvo ne dinastijinis bet valstybinis ir 
tautinis Lietuvos ženklas, čia iliustruoju 
vienų Vytauto Didžio,įo antspaudų, ku
rioje matosi “Pilies Vartų” herbus.

. Tokį herbų kiekvienas gali pas- j 
tebūti-ant Vytauto Didžioji ir ant jo tėvo | (Bus daugiau)
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f- Prašau Į Mano Kampelį Į

* ■   Rašo prof. Kampininkas,—---------------'

PROP. KAMPININKO 
RADIO.

Retai kur pasitaiko toks 
įvykis, kaip kad Senadory,1 
kur dabar misijos eina — 
iclviem frontais. Misionieriai 
bažnyčioje iškalbingai, įtikin
ėtai ir begalo įdomiai skelbia 
Dievo «odį, ir tuo pačiu laiku 
kaikurios laisvesnės moterėlės 
rengia šokius, tik, žinoma, 
ne bažnyčioj, bet po laisvu 
stogu, kur, susirinkę “nobaž- 
nieji” ir drūčiai savo širdis 
ne1 žodžiais, bet namine pa- 
tiešiję, net keliaklupstom, o 
kartais ir nosimi grindis tri
nant, savo “nobažnumą” vi
siems rodo.

Po tokių moterėlių “misi
jų”, sako, kipšas net dvi jau
čio skuri, prirašyti “gerųjų” 
darbų turi Liueiperui į pra
garą ant savo kupros nuvilk
ti.' ;

žios nakties, rasta, kad aštuo
niolikai automobilių, kurie 
būdavo paliekami ant gatvių 
nakvoti, aispikiu subadyti ta- 
jerai. Storadžių (krautuvių) 
toje apielinkėj tuojau paja
mos padidėjo jluo 15 iki 18 
dol. mėnesiui. Vadinasi kai 
kas negali skustis biznio dep
resija. Reikia tik žinojimo, 
kaip “biznis varytį”.

Maskvoj pastatytas naujas, 
raudonas komunistų šventa
jam Leninui mauzolėjus. Bet 
tavorščiai, praeidami pro jį 
noses užsiima, taip kaip 
strendžeriai ūkanotą dieną 
važiuodami pro Chicagos 
‘ ‘ yard ’us ’ ’. Mat, komunistų 
šventenybė, kad ir po stiklu 
laikoma ir dešimtį sykių baf- 
zamuota, pradėjo puti.

Šiaurinėj Chicagos miesto 
įly, tarpe Leland, Lawrence

Kenmore, po vienos gra-

Žmonės stato daugiau nau
jų eleveiterių grūdams pilti, 
kuomet milionų darbininkų 
pilvai visai tušti. Tokiuose 
pilvuose atsiranda mikrobų 
žemės civilizacijai griauti.

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL
Radio SA.

X Mūsų gerb. klebonas Lab
dariams Seimą pradedant at
laikė Sv. Mišias, dalyvavo 
Seime ir suteikė labdariams 

r gausią auką.
X Mūsų radio stotis reiš

kia gilios užuojautos geram 
darbuotojui Anastazui Valan 
čiui, kun. A. Valančiaus tė
veliui, dėliai mirties jo brolio 
a. a. Antano Valančiaus.

X Ponas Shemiotas nepa
miršta ir savo kleboną. Pra
eitame sekmadienio vakare at
nešė klebonui dičkį, gražų, 
“plieasant” nušovęs. Mūsų

GAL Aš KLYSTU?

Rašo JOHN A. SKELLY.

rius, iš Kauno partraukia nau 
jų rekordų, o sekmadienio va
kare, parapijos bankiete, pi F 
mą syk juos gros.

X Jonas G,lobis, gyvenęs 
kelis metus ukėje, vėl sugrįžo 
į Cicero.

X Jonas Lapeikis, teatro ra 
telio vadas, sekmadienio va

— Vakarieniauti ir džimdžių' navo gimtinėj kalboj. Kun. M.
vakarus remia. Kiti taip sau. 
Nepatrijotai. “Faiin.”

DAYTOH, OHIO.
Iš mūsų; padangės.

Sunki yra padėtis Daytono

Cibulskis atvykęs į Daytorią 
Sv. Kryžiaus parap. rado sko
los $17,000, o išeidamas pali
ko vos 3,000 dol. Reiškia jo 
rūpesčiu daugiausia buvo at
mokėta skolos.

Trečiu klebonu buvo kun. 
V. Slavinas. Apie jį galima

BereikalingasKentėjimas!
karo žada gražia ir juokinga lie‘u™» kolonijos. Priežastis, (jek koil, a nlokyU.
komedija. parapijos bankiete tame,, kad prie tvėrimo 
sulošti 1 parapijos nebuvo dvasios va-

X Mūsų parapijos Bulva- do. 18 vienos Py^ės daugiau- 
rišk’.ai visu smarkumu ruo- s‘a t<enkė vokiečiai, bet Die- 
šiasi į parap. bankietą^ Ponia vas neapleido. Lietuviai
Šukienė, Katilienė, Dovidonie- nu^.)°' i balas, kaip Daytono 

Martin, Petronis ir kiti lenkai' Už tai ^džiausią gar-l;(
gaudo paukščius. bė priklauso a. a. Dumbraus-

X Bulvariškiai visuomet kub kur*s nupirko lotus, o Sv.

los padarė gražią bažnytėlę 
kleboniją.

Penktu klebonu buvo vokie- 
tis kun. F. Bien. Jis klebona
vo apie metus. Parapijos la
bui nieko ypatingo nepadarė.

Dabartinis klebonas, kun. 
S. Bystras, trumpu laiku daug 
pažangos padarė. Išmalevojo

puikiai pasirodo savo parap. Petro dr-ja paskolino $L°°9iRieboniją, supirko rakandus, 
darbuose. be jokių nuošimčių kurie ir

X Buvęs cieerietis p. Domi- P° dienai paskolinti be 
ninkas Noris dabar Californi- nu°š- j
įjoj gyvena. Miesto vardu nes- &v. Kryžiaus par. yra susi

tvėrus geg. 20 d., 1909 m.
Pirmutiniu klebonu buvo kun.

užmojome.
X Mūsų geras parapijonas,

Walter Babitz, Grant Works J. Gricius. Jis pastatė moky- 
teatro savininkas, rodo labai jkla keturiais kambariais; baž- 
gražius paveikslus. Jo teatrą įnyčia buvo skiepe.

klebonas labai dėkingas p. 
fehemiotui už gražų paukštį.

X Juozas Shemotas, biznie
rius ir graboriaus Eudeikio 

'padėjėjas Ciceroje, iš lietuvių, 
turbūt, geriausis strielčius. 
Nei antis, nei zuikis jam toli 
ar arti bus, nepabėga.

X Kur tik Ciceroje neeisi, 
visur ir visi tik kalba ir ren
giasi j savo parapijos metinį 
bankietą, kuris Įvyks ateinan
čio sekmadienio vakare, par. 
salėj.
X Kaikurie parapi jonai sako: 
“Parapijos vakarienė; jokiu 
būdu negalima praleisti neda
lyvavus, nes visuomet gali pil 
nai gerų valgių privalgyti ir 
gražų programą matyti”.

X Ponas Lipsky, mūsų mie
ste didžiausias radio biznie

verta visiems pamatyti.
X Mūsų radio stotis ir visi 

ciceriečiai dėkoja dienraščiui 
Draugui” ir Peoples Furni- 

,tures Co. už gražius progra- 
mus pirmadienio vakarais. 
Jie visi turingi, aiškūs. Svei
kinam p. anauncerį Bulevičių. 
Jis tikras radio anaunceris.
Jo kalba aiški, švelni.

X Sulig “Margučio” re
daktoriaus nuomonės, tik tie 
klebonai yra geri patrijotai ir 
geri kunigai, kurie džimdžius 
į klebonijas priima pietauti

Vėliau čia ilgesnę laiką kle
bonavo a. a. kun. M. Cibuls
kis. Jo klebonavimo laike 
daug padaryta pažangos. Vi
sas jaunimas, tuomet pilnas 
veikimo, energijos, lošė, dai-

išmalevojo bažnyčią ir daug 
kitokių darbų padarė.

Dr-jų Sąryšio darbai.
Jau pusantrų metų, kaipo 

susiorganizavo Sąryšis, ku
riuo daytoniečiai gali pasi
girti. Visuomenei suorganiza
vus stiprų Sąryšį, dr-jos pra>- 
dėjo dažnai rengti programus 
parapijos labui. Štai, Sąryšys 
įtaisė kėdes presbetarijoj, ki
tos’ dr-jos įtaisė kitus rakan
dus. Kas šeštadienio vakarą 
rengiama pramogos parapijos 

(Tąsa ant. 4 pusi.)

ESTABLISHED 1879

GYVYBE 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INISTŲ-EtPENŲ-PUSlM 
Per viri 200 metų tikrąsu Gold 
Medai Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole dėl šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai“ vardo kiekvieno
je diiutije.

Jei kttq. syk galvos skausmas 
privers jus būt namie —

Ar kokis kitas skau&fcnas su
laikys atlikti sutarti —

Atmink Bayer Aspirin! Nes 
vargu yra skausmas kurio jis 
nepalengvintų, ir palengvintų 
greitai.

šie tabletai suteikia tikrą pa
lengvinimą, ar milionfl jų ne
imtų be sustojimo. Jie yra nei 
kiek nekenksmingi, kitaip dak
tarai visada jų neužrašinėtų.

Nebūk kankiniu nereikalingo 
skausmo. Nuo šalčio kuris taip 
lengvai sustabdomas, nuo neu- 
ritis, neuralgia, nuo ypatingų 
moterų skausmų, ar nuo bEe 
kitų kentėjimų kuriem Bayer 
Aspirin yra toks veiklus anti
dotas.

Save apsaugoti, pirk tikrą.

pats. Niekad nespaudžia šir
dies, dėlto vartok taip tankiai 
kaip reikia; bet priežastis bile 
skausmo galt būti gydoma tik

Bayer yra saugus. Visada tas per daktarą.

BAYER ASPIRIN
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacidester of Salicylicacid

R ICHMAN 
BROTHERS

Mano komedija.
Vienam profesoriui, einant 

pasivaikščioti^ prisiartino 
prie jo berniukas, matyt buvo 
batų valytojas, ir klausia.

— “Ar aš galiu tamstos 
batus nuvalyti?”

Profesoris, pažiūrėjęs į. ber
niuką ir labai pasipiktinęs jo 
veido nešvarumu, sako:

— Vaikei, aš nenoriu, kad 
mano batus valytum, bet jei 
tu nusiprausi tuos purvus nuo 
veido, aš tau duosiu dolerį.

— Labai gerai, tamsta, — 
atsakė berniukas, ir nubėgo 
prie artymo šaltinio nusipraus 
ti. Veikiai, sugrjžo biškį šva
resnis. , i

— Na sunaiu, —- sako pro- 
’ fesoris, *— tu užsidirbai dole-r 
rį, te.

— Aš jūsų dolerio nenoriu, 
— atsakė berniukas — už jį 
eik tamsta irnusikirpk plau
kus. ,

Gal į pikniką eis.
Vagys, įsilaužę į turtuolio 

namus, pavogė: grafafoną, liet 
sargį, duonos ir galą kilbasą.

Kalediaiai Pinigai Kiekmum!
Neatidėliok kad Gruody viską reiktų 

atlikti.
Prisidėk prie musų Kalėdinio Klubo 

ir lai kiekvienas 4š kitų vienuolikos mėne
sių prideda savo proporeionalę dalį prie jūsų 
Kalėdinių išlaidų.

Depozituokit po biskį kas savaitę ir iš- 
riškit klausimą apie tai, kaip sutaupyti pi
nigų Kalėdoms be ypatingų pastangų arba 
nepatogumo. Yra lengva sutaupyti pinigų 
po truputį nuogtai o geriausia, lai jus ne
rizikuojate.

Prisidėkit dabar!

Central^SS^Bank
ATRUSTCOMPANYmOWest33ftStreee

Valstijinis Bankas ' Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

PIRK
DABAR

GEROVEI
GRĄŽINTI

Dabar—Paltų laikas..
Yra geras laikas aplankyti Richman štorą ir 
patiem pamatyti stebėtinus sutaupymus gali
mus per šią visiškai skirtingą drabužių ga
minimo organizaciją.

■ :,-V

THE RICHMAN B R

114 -118 South State Street 
4011 W. Madison Street

Visuomenė 
Yra Dalininkė 
Richman Bros. B-vėj

Riclnnan Brothers yra visiškai skirtingas dra
bužių biznis feuv. Valstijose — ir jei jus .nežinote 
skirtumo, tai jus vargiai galite įvertinti nepaprastą 
Richmano drabužių pirmenybę ir vertę.

• Ištikrųjų tai nėra tiek biznis, kiek kooperaty
ve organizacija, kur kiekvienas darbininkas yra 
šeri,ninkas ir visuomenė dalininkė...

Pas Ricbmanus yra interesų bendrumas tarp 
visų, kurie ten dirba, pradedant prezidentu ir bai
giant naktiniu sargu. Kompanijos pasisekimas dar
bininkui eina naudon. Kompanijai eina naudon dar 
bininko ištikimybė ir darbingumas. Visuomenei ei
na naudon abiejų kooperacija.

Richman Bros. yra tokio nusistatymo, kad į 
visuomenę, į jos drabužių pirkėjus žiuri, kaipo j 
dalininkus. Plačiai kalbant, pusėtini dividendai y- 
ra mokami Richmano kostomerianis, kada tik jie 
perka siutą, topkautą ar overkotį. Tai yra dividen
dai formoje gražaus cash sutaupymo....stitaupynio, 
kurs sukrauja per metus daug milijonų dolerių.

BILE BIZNIO SIUTAS, TOPKAUTAS, OVER. 
KOTIS AR IŠEIGINIS BILE RICHMAN BROS. 
STORE S. V. YRA VISAD UŽ TĄ PAT KAINĄ

O T H'E r s C OM p a n v

6400 South Halsted Street 
3220 Lincoln Avė.
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LIETUVIAI AMERIKOJE Choras.
Nenuilstąs darbuotojas J.

DAYTON, OHIO.

(Tąsa nuo 3 pusi) 
labui. Reiškia, Sąryšis 
parapijos tvirtovė.

Medžių sodinimas.
Sąryšy s sumanė, Vytauto 

500 m. sukaktuves minint, pa-* 
sodinti medžių, kurie grąžin
tų, dabintų bažnyčią ir apie- 
linkę, Kas už juos užmokės? 
Sąryšis! Garbė daytoniečiams, 
kad gražiai veikia Bažnyčios 
ir tautos labui.
Vytauto 500 m. sukaktuves.

Lapkričio 27 d., Šv. Kry
žiaus sveta: nėję 7:30 vai. va
kare bus Vytauto 500 m. mir
ties sukaktuvių paminėjimas. 
Iš ryto, aštuntą valandą &v. 
$lišias laikys kun. S. Bystras 
ir pasakys pamokslą.

Vakare 7:30 vai. bus pro
gramas, kurį išpildys Šv. Kry
žiaus parap. choras, po vado
vyste p. Pr. Ambrozaičio. 
Programe dalyvaus solistai, 
solistės. Bus duetų ir t. t. 
Kalbėtojum yra pakviestas 
adv. P. Česnulis iš Cleveland, I

via

kun. S. Bystras, lietuvių kal
bą Jurgis Spurgis.

Vyskupo atsilankymas.
Spalio 25 d. atsilankė pas 

mus J. M. vyskupas ir 64 
vaikučių suteikė Sutvirtinimo 
Sakramentą.

J. M. gyrė vietinį kleboną 
už gerą vaikų išmokinimą, 
taipgi ir parapijonus už gražų 
bažnytėlės užlaikymą.

Reiškia, Daytono lietuviai 
katalikai pasirodė suprantą 
savo pareigas.

Kurys.

l,U.
lapkričio 25 d.

Miller — Putton Bakery,
1009 — 3rd Avė., lapkričio 
25 d., utarninke, 3 vai. po pie
tų paskyrė išparodyti visą 
savo įstaigą lietuvėms mote
rims, Pageidaujama, kad ma
žiausiai jų šimtas susirinktų. 
Norint tą šimtin- sudalyti, 
galima ir svetimtaučių pasi- 
kalbinti.

Kurios moterys gyvena So. 
gali

vairius veikalus ir suloš. Ki-dalyvavo tų metų klasės mo-ninku, kad pagiedojus giesmę
tos mokosi dainelių ir jas pa

i Kailiukaitis miklina savo cho dainuos. Jiems naudinga, ki-
ristus. Girdėti, rengtųsi duoti 
gražų koncertų. Tenka nugirs
ti gražų dainelių melodijas. 
Laukiama. Pageidaujama.

J. Kailiukaitis laiko valgo
mųjų daiktų krautuvę. Iš jos 
daro sau pragyvenimą. Ga

vęs kiek tiek laiko mokina 
chorą. Krautuvės darbas ir 

choro mokymas nelengvi da
lykai. Jei žmonės padės, tai jis 
tesės.

Lošėjai.
Yra jaunųjų rockfordiečių, 

kurie yra “crazy” šokti. Ho- 
landijoje šalies valdžia išlei
do įstatymus, kad apsaugojus 
šalį .nuo tų “kreizių”. Roek- 
forde dar to nėra. Todėl čia 
daugeliui tėvų su savo vai-

tienis bus malonu.
Raporteris.

CHICAGOJE
WEST SIDE ŽINIOS.

Ohio, ir teisėjas J. M. Doug- ; Rockforde gali 2 vai. sųsi- 
las iš Daytono. Reiškia Są-. rinkti pas Šv. Petro ir Povi-
ryšys deda pastangų, kad va
karas būtų vienas puikiausių.

Mokykla.
Jau ir pas mus prasidėjo 

lietuvių kalboje pamokos, ka- 
tekizacija. Mokina klebonas

lo bažnyčią arba svetainėje ir 
kokia 2:30 “busu” nukeliauti 
netoli tos įsteigos. Kitos, iš 
kitur, gali tiesiog ten išsi
rengti.

Tenepumiršta nei viena tos 
dienos ir valandos.

Vakarėli!.
Rėmėjų draugija savo susi

rinkime nusitarė turėti pasi- 
žmonėjimo vakarėlį lapkr. 23 
d. Šv. Petro ir Povilo svetai
nėje.

Draugijos narės yra gerai 
pasirengusios svečius pavai- 
šiųti ir apdovanoti dovanėlė
mis, kas atsilankys ir užsipel
nys

Gana daug jau pasirengė 
atsilankyti. Mat, tie žino, kad 
“Rėmėjos” remia ne save. 
bet ypatingai šv. Petro ir Po
vilo par. mokyklą. Joms rupi 
padėti aprūpinti mokyklą į- 
vairiais reikalingais dalykais 
ir sutraukti darban jaunąsias 
moteris, kurios sykiu ir galė
tų labai daug gero padaryti.

T • , ... • • , • kais ir mergaitėmis yra daugLinkėtina joms pasisekimo. , & »
vargo.

Vakarienė. , Kitų merginų jau net ko-
Artinasi Šv. Petro ir Povi- jog atbuko nuo šokimo ir jo- 

lo parap. “Tradieijinė” inįs jos ne žengia, bet jas Vel- 
“Tiianksgiving Day” vaka- ka ir kulnimis į' žemę kakši. 
rienė. Rengimo komisija M. Kitoms vėl Rockfordo muzi- 
Sautilas, Pr. Budvidas ir S. kantai per menki, tai ištisas 
Keliotis ir šeimyninkės O. “mailes” už Rockfordo Į miš- 
Naujunienė, M. Sautilienė, M. kų jr maudynių “dansoles”, 
Budvidienė, M. Bagdonienė, — ten “džiaziikų” daugiau. 
M. Jasilioniutė, P. Kaz. Aitu- j Rockforde yra lošimo
tienė, Jr., smarkiai suėmė' 
dirbti. Prisirengimai eina 
sparčiai. Vakarienės rėmėjų 
minia auga. Tikietai eina. Jei 
ton vakarienėn plauks svečių 

j kaip kitais metais, tai yra

mėgėjų. Jie ir jos niokosi į-

Lietuvės turėtų neapsileisti, i pavojaus, kad gali Šv. Petro
Jos turi pasirodyti, kad' lir Povilo par. svetainėje pri-
Rockforde yra pusėtinai ir trukti vietos.

X Laidotuves a. a. Juzefi- 
nos Žilvitienės ypatingai gra
žiai atžymėjo Aušros Vartų 
moterų ir merginų draugija, 
kuri “in corpore” po savo Vė
liava, juodais raikščiais pa
rišta, susirinko ir iš velionės 
namų palydėjo bažnyčion. 
Tik gaila, kad daug vyrų ne
bepajėgė bažnyčion per pa
maldas įeiti ir visą laiką per 
šv. Mišias papirosus bei ciga
rus gatvėje rūkė ir šnekučia
vo, laukdami nabašninkės iš 
bažnyčios išnešant. Gražų gy- 
viemsieins suraminimo pamok 
slą nebaisiai bet iškalbingai 
sakė Aušros Vartų klebonas. 
Palydovai a. a. Jozefinos at

minčiai bažnyčiai paaukojo 
$38.54.

kytoja ir vietiniai kunigai 
Draugelis, Vitkus ir Andriu
šis.

Susirinkimas nepaprasto pa 
darė į visus įspūdžio. Alum- 
niečiai dvasioje pajuto dides
nį tarpysavį aatymumą ir 
nutarė ateinančiais metais tre 
čią' lapkričio sekmadienyje 
minėti mokyklos užbaigimo 

1 penkmečio sukaktuves, kurias 
vienbalsiai pavedė organizuo
ti M. Žibaitei ir O. Bartkiu- 
tei.

X Aušros Vartų svetainėje 
parapijos komitetai jau įren
gė tinkamas paukščių baza- 
rui būdas, kuriomis dabar da
linasi mūsų darbščiosios drau
gijos, kad patogesnę vietą tu
rint daugiau parapijai lesų 
laimėti.

X Boilerio pašventinimo iš
kilmėje rengiasi būrys giesmi-

Šv. Agotos kuri yra visų gar
binama, kaipo saugotoja nuo 
gaisrų nelaimių.

X Vargšų globojimo pir
masis susirinkimas Aušros 
Vartų parapijoje bus ateinan
čiame sekmadienyje, tuojau 
po sumos.

MOTERYS PRIVALO 
IŠMOKTI VARTOTI 

MAGNESIJĄ

A. -f A.

PETRAS PAKĖLUS
mirė lapkr. 19. 1930 m. 8 vai. 
ryt. 43 metų amžiaus. Kilo iš 
Ukmergės Apskričio, Šilų Par. 
Laukagalėlių kaimo. Ameri
koj išgyveno 22 met,ų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Veroniką, po tėvais Jo- 
nulyčia, sūnų Petrą, marčią 

Leoną, anūkę Carol, ir gi
mines, o Lietuvoj 3 brolius 
Eraminas, Juozapas ir Jonas, 
seserį Marijoną.

Kūnas pašarvotas > 5624 W. 
64 St. Clearing, III. Laidotuvės 
įvyks subatoj lapkričio 22. Iš 
n almu 9 vai. bus atlydėtas J 
Gimimo Panelės par. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Sūnūs, Marti ir 

- Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 

Eudėikis, Tei. Yards 1741.

kad jos moka susiorganizuo
ti ir kur reikia skaitlingai 
pasirodyti.

A. + A.
TAMOŠIUS
SAPATAVIČIA

(SAPIT)
mirė lapkr. 18, 1940 m. 2:30 
vai. p. p. 62 metų amžiaus. Ki
lo iš Vilniaus red., ir Apskri
čio, Dobiškių Parap. Zvaga- 
kalnių Kaimo. Amerikoje iš
gyveno 36 metų.

Pa iko dideliame nuliudime 
dvi dukteri Oną ir Mortą, 3 
sūnūs Pranciškų, Juozapą ir 

Tamošių, seserį Marijoną ir
gimines.

Kūnas pašarvotas 6323 So. 
Whipple St. Laidotuvės įvyks 
Subatoj lapkričio 22. Iš namų 
8 vai. bus atlydėtas į Gimimo 
Panelės Šv. par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas J šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę:
IMiktcrys, Sunal, Sesuo ir 

Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudėikis, Tei. Yards 1741.

Sekniad., lapkr. 23 d. komi
sija žada patikrinti, kiek par
duota tikietų. Jei bus parduo- j 
ta tiek, kiek asmenų telpa 
svetainėn, tikietų pardavinėji
mas bus sustabdytas ir prie 
durų jie nebus pardavinėjami.

Yra užprašyta orkestrą. 
Kas norės, imi vakarienės ga
lės pasišokti.

Ligoniai.
Šv. Antano ligoninėn nuga

benti M. Andriukaitienė ir J. 
Lietuvninkas (Kaspar). Jų 
ligos gana pavojingos. Daug 
žmonių lanko juos.

J. Lietuvninkas šiemet į 
taisė labai gražų arnotą Šv, 
Petro ir Povilo bažnyčiai. 
Daug kas, girdėti, meldžiasi 
už senelj, kad jis pasveiktų 
ir pajėgtų daugiau gerų darbų 
atlikti.

M. Andriukaitienė, jauna, 
keletos vaikelių motina. Gera 
moteris. Jos liga — skaudus 
smūgis visai šeimai. Prašoma 
Dievo, kad ji greičiau galėtų 
grįžti prie savo vaikelių.

LOETUViy DAINOS
Iš stoties WCFL 970 Kl. 

kas nedėldienis nuo 1 iki 2 
vai. po pietų. Iš stoties 
WHFC 1420 Kl. kas ketver- 
gas nuo 7 iki 8 vai. vakare. 
Šie programai duodami lė
šomis Jos. F. Budriko Mu
zikos Krautuvės.

Naujas radio Baby Grand 
Console kaip aut paveikslo 
su naujausiais patobulini
mais ir 3 screen grid tūbo
mis. Tikra kaina šių radių 
$75.00 pas Budriką su tū
bomis ir su viskuo tik

$49.00
Budriko Krautuvėse

didžiausias radio pasirinki
mas Chicagoje geriausių iš- 
dirbysčių.

yra

IZIDORIUS
SIMANUS

mirė lapkr. 19. 1930 m. 49
metų amžiaus. Kilo iš Lietu
vos.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Baily, dukterį Liliją Ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 903 Broad- 
way Melrose Park, III. Laido
tuvės įvyks Subatoj. lapkričio 
22. Iš namų 10 vai. bus at
lydėtas į Mt. Carmel par. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose alldotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Duktė Ir Giminės.

Laidotuvėms patampu ja grab. 
National Undertaking Co. Te:. 
Lawndale 3767

P ADĖKONt

FELIKSAS JUDEIKIS
Mirė lapkr., 16. 1930, gimęs Chicagoj, sulaukęs vos 13 metelių 

amžiaus. Paliko nuliudime tėvą Feliksą, pamotę, brolį, sesytę, 
du mylimus dėdės p. .šambarus ir mylimą dėdienę p. Šambarlenę.

Čia roiškianie gilios padėkos žodžius viskius musų sunaus lai
dotuvėse dalyvavusiems. Dėkingi esame grabnešluin, šv. Mišią 
aukuotojanis ir kitiems šiuo ur tuo pusiturnuvusiem. Ypač esume 
dėkingi gerb. klhb. kun. A. Skrypkui už. gedulingas šv. Mišias Ir 
už labhl graudingą pamokslėlį. Taipgi jo asistentam gerb. kun. 
loeksnfui ir kun. Valančiui ir vargonnlnkul p-nui Daukšai. To
liau esame be galo dėkingi p-natns šainbariftns už prietelingą 
patarnavimą musų auliudiinu valandose. Galop reiškiame padė
kos žodžius grab. I. J. Zolpul už tvarkingą laidotuvių surengimą.

O tau, musą brangus sune'.i, per Gailestingojo Dievo malonę, 
lai šviečia amžinoji šviesa. Kuiiudusi. Jiaioikių šoiniyua.

Naujas Pianas Gulbran- 
sen tikra kaina $500.00, da
bar truiiipąiu laikui pus 
Budriką gausite už

$149.00
Galite mokėti į savaitę $2.00

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

Telef. Boulevard 4705

X Pereitą sekmadienį Auš
ros Vartų mokykloje antrą 
valandą po pietų įvyko 1926 
metų Aušros Vartų mokyklą 
baigusiąja alumniečių susi
rinkimas, kurį organizavo De 
Paul universiteto studentė M. 
Žibaitė ir O. Bartkiutė. Iš 29 
baigusiųjų 1926 metais Auš
ros Vartų mokyklą
dviejų asmenų nebesurado an
trašų, tad pakvietimą daly
vauti šiame nepaprastame su
sirinkime priėmė ir parėmė 
27 asmenys, iš kurių dėiiai į- 
vairių kliūčių paskirtą valan
dą neatvyko 9 asmenys. Iš 
pašaliečių šiame susirinkime

Moterims, kurios kenčia nuo šir
dies pykinto, arba taip vadinamos 
•'rytinės ligos”, šis paprastas būdas 
pasirodė palaima. Didžiuma slaugių 
tai žino ir tą pataria žymiausi spe
cialistai. Prirengk blskutį susmulkin
to ledo — sakysim vyninį stiklelį. 
Užpilk ant jo arbatinį šaukštuką 
Phillips Milk of Magnesia. Palengva 
gurkšnok iki išbaigsi arba iki blogu
mas visiškai praeis. Retai priseina 
dožą pakartoti, kad užbaigti pilvo 
skaudėjimą artą tąsymą vemti.

Phillips Milk of Magnesia turi 
priešrugštinių ypatybių ir jis teikia 
greitą pagelbą, kuomet ėda rėmuo, 
surūgę viduriai, gesai. Jo švelni, bet 
tikrai liuosuojanti veikynė užtikrina

tiktai regulerį vidurių išvalymą. Vartoja
mas burnos plovimui jis neleidžia 
rūgštims ėsti tr dantims puti nėštu
mo laiku.

Su kiekvienu buteliu Phillips Milk 
of Magnesia eina pilni nurodymai 
jo daugybės vartojimų. Visose aptie- 
koše po 25c. ir 50c. Reikalauk tik
rosios. daktarų užtikrintos per 50 
metų.

"Milk of Magnesia” buvo Chas. 
H. Phillips Chemical Kompanijos S. 
V. registruotas vaizbos ženklas ir jo 
pirmtakuno Chas. H. Phillips nuo 
1875.

PILNAS EGZAMINAfc 
95.00 TIKTAI 15.00

• PECIALIBTA4
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa 

tikrą spacluliatą, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lšegaaminavlmo. • Jus sutau
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt kmj lai
to. kad ji* a*txrl reikalingo patyri
ai*, suadymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Bcope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas baktoriologiškas egaamlnavl- 
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių aibe 
Jolgu turit kokią užalsenėjuslą, įsl- 
korėjusią, chronišką ligą, kurį no- 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui. neatldėllokit neatėjo pas 
OOLAIIS.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1818
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo Iš ryto tld 
1 po pietų. Vakarais nuo S iki f 

Nedėllomls nuo lt ryto Iki 1 
po pietų

ADVOKATAI

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414

ONE NORTH LA SALLE BLDG.
ONE NORTH LA SALLE ST. 

(Cor. La Šalie and Madison Sts.) 
Ofiso Tei. STATE 2704; 4412

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

Iki

Dr. B. M. Ross =

£uiiiuiiiuiiiiiiiiiii!infiiiiiiiii3iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiininiimnitiitHiiiiiiiiii»fiiiiiiiiiii2

Į DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA 

30 METŲ
= Sergantys žmonės yra kviečiami dykai 

pasitarti su daktaru.
S Jo gydymai tapo išbandyti ir pripažinti tšgy- 
S dančiais po to, kaip kiti gydymai nedavė pa

sekmių. Tūkstančiai turėję kraujo< ligas, privatt- 
S nes ligas, chroniškus, nervų, inkstų ir pūslės
5 pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti laimingais. Geriausias gydymas 
S sugrąžinimui stiprumo ir gyvumo silpniems vyrams.

Žmonės turintys prastą kraują, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm 
nėra perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo 
paralyžių, beprotybę ir smegenų suminkštėjimą. Ateikite ir pasikal- 

S Įlėkite su daktaru apie bile kokią ligą ar silpnumą. Už geriausį
S gydymą jus mokate ne daugiau, negu norite ir galite mokėti.

I DR. B. M. ROSS
35 SOUTH DEARBORN STREET

Kampas Monroe St., Grllly Bullding, Chicago. 
x Imkite elevatorĮų iki penkto augšto

VALANDOS: Kasdien nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Nedėlioj 10 a. m. iki 
S 1 p. m. Panedėllais, Seredofnis ir Subatomis valandos prailginamos

nuo 10 a. nr. iki 8 p. m.
niiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimii^

Daktaras
KapitonasS

Specialistas iš

WISSIG.
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

GYDO VBBAK LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP l'ŽSISENRJŲSIOS ir NEIfiOYDOMOS JOS 
YRA. Speclališkal gydo ilgas pilvo, plaučių, inkstų ir puslės, už- 
nuodljlmą kraujo, odos, ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ilgas. Jei kiti negalėjo Jus Išgydyti. ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką ji* Jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VAL. nuo 10 ryto iki 1 y. p p. ir 6-8 v. v. Nedėllomls 10-1 
4200 Węst 20 8U Kampas Keeler Avė., Tel. Cravrford 5578

Tei.

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

52 East 107th Street 
Kampas Michigan Avenue 
Pullman 5950-Namų Pull. 6377 

Miesto ofise pagal sutartį
127 Nortli Dearborn St.

Ketvergais ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn *067

F. W. GHERNAUGKAS
ADVOKATAS 

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

Nuo 9:30 Iki S vai. vak. 
Local Office: 1900 8. UNION AV8D.

Tei Rooaevelt 8716 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant seredos)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.. Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-8

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

• Tel. Victory 0582
7-8 vai. vak. apart Panedėllo ir 

Pėtnyčlos

JOHN B. BORDEN
(John Bugdziunas Bordon)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. e iki 9 vak.
Telephone Rooscvclt 9090 

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Itepub. 9600

foUR
MuHneCe.. Dpt. H. S., 9 B. Ohk> St-. Chicaga

Tyro*. Aiškios, R veikos

GRAŽIOS AKYS
Yra didelis tortas

Murinę valo, Švelnina gaivina 
be pavojau*. Jus Ją pamėgsit* 
Knyga "Eye Cas»” arba “Kpa 
Beauty" ant pareikalgvlmo.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAI

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Canal 2552

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

Telefonu Tarda 11 SS

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turtu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Cliicago, Illinois

S, M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

CHICAGOJE
IŠ. ŠV. KAZIMIERO AKA 

DEMIJOS RĖMĖJŲ 1 
SKYRIAUS VEIKIMO.

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopiglau-
ala. 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. LULEVICIUS 
Graborius Ir

Balsamuotojus 110.
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted
St. Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Town of Lake. — “Bun- 
eo”, kuris įvyko 9 d. lapkri
čio, davė apie pusę šimto pel-

KUDIKIS NEAUGA? 
Prižiūrėk jo virškinimą.

Kūdikiai begali augti, jei jų vl- 
durėllus užkemša suvilgusi medžiaga, 
gaminanti gesus, dieglį ir užkietėji
mų. Tada bandyk būdų, kurį dak
tarai pataria, o milijonai motinų ži
no. Tada tėmyk valko gerėjimų. 
Keletas lašų grynos augtnenlnės ne- 
konkq|tningos Castorijos tuoj nutildo 
nerimaujanti bei karščiuojanti kadi- 
kj. Koletas dožų ir jo virškinimas 
tvurkoj -ir normaliai auga. Kad gau
ti tikrųjų Castorių, tai žiūrėk, kad 
butų ant pakieto Fletcherloparašas.

DAKTARAI:
Telefonu Grovehlll 8261

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

I Ir 7 Iki » vaL vakara 
Seredomis nuo • — 12 vai. ryto. 

Nedėllomls pagal nutarti.

DR. J. J. KONARSKIS
Gydytojas ir Chirurgai

Ofisas 2403 WEST <2 8TREBT 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Resldencija 2389 So. Leavltt St 

Tel. Canal 2316

Ofiso TeL Victory 3487
Of. Ir Res. TeL Hemlock 2374

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

Antras ofisas Ir Rezidencija 
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

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

OFISAS
868 Wėst 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 323 8 ą. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

Plione Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sųžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 

* skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.
Kampas 46th Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevaid 5203 - 8413

Nutarta turėti šokius su 
dovanomis pirmą, šeštadienį 
po Kalėdų.

Dabar darbščiosios mūsų re 
nujos lankosi po duosnius biz
nierius ir renka valgomųjų 
daiktų sesutėms; tokių, kurie 
gali ilgiau pasilaikyti.

Žinoma, Town of Lake biz
nieriai visuomet paremia to- 

i kius kilnius darbus, o mūsų 
! nenuilstančios rėmėjos nesigai

, . _ , . .... iii nė savo brangaus laiko, nė
patarnausiu simpatiš-; nuovargio, kad tik daugiau

Nuliudimo 
prie manęs,
kai, mandagiai, gerai ir pigiau ....
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų Sesutėms pagelbejUS. 
dykai.

.BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 ĮVEST 18th STREFT
Canal 8161

gerbti jos 10 metų darbuotės, 
kaipo Mot Są-gos Centro ; 
raštininkės ir visuomenės vei-* 
kėjos.

Kad įvertinus ir parodžius 
savo dėkingumą mūsų visuo
menės darbininkei privalome 
skaitlingai dalyvauti pagerb
tuvių puotoje, nes moterų 
veikėjų mūsų tarpe labai ma
ža randasi.

P. Vaičiūnienei reikia kre
ditas atiduoti, kad būdama 
šeimos auklėtoja randa bu
ko ir vsiuomeniniam darbui. 
Moterų Sąjungos organizaci
jai raštininkaudama per 10 
metų, visuomet atsakomingai 
savo darbą atlieka. Pas ją jė
gų ir ambicijos niekad ne
trūksta. Be to, ji randa laiko

Ofiao Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: Van Buren 68S8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

1 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
Nedėllomls nuo 10 iki 12 ryto 

Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Vai.; nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

Valandos: 2-4 po pietų Ir 1-9 v. V. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-6 
Nedėlloj pagal susitarimų vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po

______ ____  piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46th St.

Tel. Canal 6764 Republlc 8466

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS
Chicago, IU.. Gydo staigias ir chroniškas ligas tj-.bu—ę, , , vyrų, moterų ir vaikų

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIU8

Ofisas

Šį, nelengvą darbą dirba po 
nios H. Gedvilienė, O. Srubie- 

‘nė, M. Kazenienė, M. Sudei- 
kienė, J. Čepulienė.

Rėmėjų 1 skyrius žada špo
są iškirsti kitiems skyriams,
palaikydamas skyr. 1 nume- b* kitoms organizacijoms dir- 
ri pirmoj vietoj, kaip jau Įhti, k. a. A. L. R. K. Suvie- 
daug sykių yra padaręs. nymo vietinei kuopai jau ke-

Laikykitės ir nepasiduokit lLnti metai kaip raštininkau-
kitiems skyriams. Alma.

PAGERBTUVIŲ PUOTA!

Iš pirmesnių pranešimų 
jau žinome, kad gruodžio 

j 14 d. Ciceroje įvyksta Mote
rų Sąjungos' Chicagos Aps-

4603 S. Marshfield Avenue krif io rengiamas vakaras p.
Vaičiūnienei pa-Tel. Boulevard 9277 k .Marijonai-

X

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

navimą. <

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

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

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

Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. FalrfieM Avenue

Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201

Kės. Tel. Mldway 6512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas 8treet 

Telef. Wllmette 195 arba
Canal 1718 

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllals
lrKetvergais vakare

Ofiso Tet Victory 8898 
Rezidencijos Tel. Drevei 9181

DR. A. A. ROTH

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdiene nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėllomls ir seredomis tik 
lškalno susitarus

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų ligų
Ofisas 8108 So. Halsted St

Kampas 81 Street ;-----------------------------
VALANDOS: 1—S po piet 7-1 vak. Tel. Lafayette 5793 
Nedėllomls ir šventadieniais 10-18

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

i 2130 WEST 22nd STREET
i CHICAGO

ja, yra- M. S. Chicagos Aps
kričio pirmininkė. Taigi ma
tome, kad p. Vaičiūnienė 
pilnai šių pagerbtuvių yra už
sitarnavus. Ir dėka M. S. Ch. 
Apskričio sumanymui, tenka 
progos visai Chicagos ir Ci- 
ceros visuomenei viešai p? 
Vaičiūnienę pagerbti.

Rengiamos puotos komisiją 
stengiasi viską paruošti kuo- 
puikiausia. Ji rengia gražų 
programą su visokiais įvairu
mais. Na, o kas nežino Cioe- 
ros sąjungiečių gabumų, jos 
valgius taip gardžiai gamina; 
neveltui dažnai ruošia val
gių gaminimo kursus.

Todėl, nepatikime gruo 

džio 14 d. skaitlingai suva-

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryto; 
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio Ir ketvirtadieni*

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, 0. P. D.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po num. 2423 West Marąuette 
Rd. Valandos: nuo 2 iki 4 po piet 
Tel. Prospect. 1930

J Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 ’ 
jSo. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 1 
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 . 
|Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros- I 
'pect 1930. Nedėllomls tik pagal su- I 
i tartj.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų {tempimų kuris 

esti priežastimgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų 
regystf.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
Atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažlau- 
rtaa klaidas.

! DR, A. J. JAVOIŠ
' Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioja pagal sutarti.

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washlngton 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451 ?

DR. S. A, DOWIAT

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
z X — Spinduliai
Ofisas 2201 West ?2nd 8freet 

Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6228 
Resldencija: 6646 So. šlaplewood

Avenue Tel. Republlc 7868
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 v. v. 

Nedėlloj: 16 — 12 ryto

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PL 
Tel. Clcreo 2888

Nedėllomls
Susitarus

Canal 0257 Res. Prospect 6658

DR. P. Z. ZALATORB
Gydytojas ir Chirurgas

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0610 .

žiuoti į Uiceros, kur visuo
met būna jauku. Juk čią ir 
pats šv. Antano parapijos šei
mininkas klebonas kun. J. 
Vaičiūnas kiekvieną malonia 
šypsena sutinka, sveikina-. 
Taigi malonu bus tokioje vie
toje svečiuotis.

Aguonėlė.

Valandoa nuo 19 ryto lkt 8 va
kare. Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

DR. B. ARŪN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

NELAIMĖ.

Bridgeport. — Žinomos vei
kėjos Naugžemienės sūnūs A- 

j leksandras nesenai buvo sun
kiai sužeistas. Automobilius 
pervažiavo per abi koji. Tai 
atsitiko vėlai vakare. Auto
mobiliams savininkas tą malo
nę padarė, kad atvežė prie na
mų ir prie durų paliko.

Sužeistasis buvo nugaben
tas į šv. Kryžiaus ligoninę, 
l’-nia Naugžemienė džiaugia
si, kad ten sunui buvo su
teikta rūpestinga pagelba ir 
kad nebrangiai už tai paro- 
kuota.

Vietinis.

LIETUVIŲ LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTOJE

511 Filipkauskąi St.
516 Jukas Adelia 

Masinaaiskas A. 
Mazntowicz Walter 
Miliauskas Paul 
Poskus A.
Ppzaitjs Jonas

525
526 
529 
532
538

DENTIST AI

TeL Tarda 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

Tel. Boulevard 7648

DR. C. Z. VEZEUS
DENTIST A8

1545 WEST 47 STREET
Sale Depositors State Bank skeraal 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

JOHN SMETANA, 0. D.

OPTOMETRISTAS
Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių 
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt BIdr„ kamp. 11 St 1 aukštas 

Pastebėklt mano Iškabas 
Vai. 9:16 ryt iki 8:80 vak. Seredo- 
mls 9:19 iki 18 v. Nedėllomls nėr 

skirtų valandų. Room 8 
Phons Canal a>88

Tel. Canal 6828

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7889
Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
VaL* Nuo 9 ryto Hd 8 vakare

Tel. Boulevard! 1401

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

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

7—9 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 
pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12 

Telef. Midtvay 2880
e *.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994

Residencljos Tsl. Plaza 1166
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo *2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų

Tel. Cicero 1260

DR. 6USSEN

Ofiso Ir Res Boulevard 5912

OR. A. J. BERTASH
T. A. D. Man reik tokių žmonių, 

kurio lankytų mano kos- 
tomcrlus. Gera mokestis 
atsišaukti

3464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki J po 

pietų kr 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 S. VVALLACE STREET

T. A. D.
PRODUCT

3133 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Caluinet 4479

LIETUVIS DENTISTAA 
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare j
Nedėllomls pagal sutarti

4847 W. 14 ST. Cicero, III. Tel. Wentworth 3000

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir ChirurgasDENTISTAS

‘"*^*‘2^. t«C!KS 6558 SO. HALSTED STREET 
Valandos: 10 vai. ryto Iki 9 vai.

vakara Ned. susitarus i
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare



I

DRAUGAS Penktadienis, Lapkr. 21, 1930

C H I C A G O J E
GRAŽI “BIRTHDAY PAR- istyvam ryteliui, prie links

mos stygų orkestros.
P. A. Vardnuskus nors me

tais jaunas, bet labdaringų 
darbų yra daug nuveikęs. Y- 
pač jisai širdingai darbuoja
si A. R. D. 2 sk. ir L. V. kuo
pose, taipgi Labd. Są-gos <lr- 
jai daug yra padėjęs.

Lai gerasis Dievas jam duo-

TY.

Bridgeport. — Žinomas idė
jinių draugijų veikėjas, p. 
Aug. Vardauskas sulaukė lap 
kričio 10 d. “rimto amžiaus”
— būtent 21 metų. Reiškia, tą
dienų patapo pilnametis “vy
rąs”. i

Jo draugai, negalėjo šaltai 
praleisti tokių retų gimtuvių. 
Jaunas Augustinas gal jų tla 
daug sulauks (ir duok Dieve 
jam jų sulaukti!), bet pilna
mečiu patapo sulaukęs 21 me
tų amžiaus.

Pono Augustino gyvenamo
ji vieta 918 W. 32 PI. prisi
pildė svečiais šeštadienio va
kare, lapkričio 13 d. Skaniai 
valgyta, saldžiai gerta, malo
niai kalbėtasi.
- P. Augustino “bosas” p.
Dovis, atsiuntė didelį ir skanų 
“birthday cake” su 21 žvaku
tę. i

Linkėjimų p. Augustinui vi
si svečiai ir viešnios gražiau
sių pareiškė. “Toast maste
li u” buvo p. P šaltimieras, 
iškalbingasis L. V. 4 kps. 
pirm. Gražiai jisai pokylio 
dvasia palaikė jaukia ir ma
lonia.

L. V. 16 kp. nuo savęs lin
kėjimus reiškė per p. Gramon- 
tų. Taipgi sveikinimai buvo 
p. tikuti nuo p. A. Nausėdie
nės, 2 sk. A. lt. D. pirm.

Gabiai šeimininkavo p-lė 
Ona Zdauevičiutė. Pareiškę 
linkėjimus susirinkę jauni sve 
čiai, įteikė Augustinui atmin
čiai aukso dovanų. Paskui 
linksmintasi ir šokta iki ank-

VARGŠU GLOBA,
Centralinis Vargšams Glo

boti Komitetas turėjo savo 
posėdį lapkr. 19 <1. Aušros 
Vartų par. mokykloje. Buvo 
tartasi, kaip pagelbėti parapi
joms suorganizuoti vargšų 
globos komitetus. Gauta žinių, 
jog Bridgeporto kolonija 
smarkiai juda ir rimtai ruo-

DĖKINGUMO ŽODIS.

Šiuomi turiu garbės reikšti 
nuoširdžios padėkos visiems, 
kurie kokiu nors būdu prisidė
jo prie mano koncerto pasise
kimo.

Visupirma, reiškiu gilų, 
nuoširdų ačiū rengimo komi
sijai, mokėjusiai gražiai, su
maniai ir taiktingai atlikti ant 
savęs pasiimtas pareigas. Y- 
patingo dėkingumo reiškiu

nienė, P. Vničekauskienė, O. 
jOželienė, A. Kinčinienė, 11. 
Nedvarienė, .1. šaulėmis. Ne

įgaliu praleisti nepažymėjusi 
! dviejų darbščių ]x>uių iš Ci
cero, būtent, p. p. O. Keikaus- 
kienė ir M. Zakarauskienė, ku 
rioms nuoširdžiai toriu ačiū.

Begalo esu dėkinga mano 
koncerto rėmėjams, suteiku
siems gausių programon kom-

ir inikU'ja kūdikius ...... ««- Slnt" Bank flūbV, 814 W.
nukils n Penktadienį, lapkričio

Ir lietuvių tarpe yra foot
ballo mėgėjų, tai tokiems ver
ta atsilankyti pamatyti mil
žiniškų footballo žaidimų ir 
kartu prisidėti prie prakil
naus darbo.

\Vestsidiečiai footballo mė
gėjai gali kreiptis į Aušros 
Vartų par. klebonijų ir pas

28 <1., 8:30 vai. vakare.
Šį sykį pasitikima skaitlin

go nariais susirinkimo, nes 
randasi keliatas svarbių klau
simų išsprendimui.
D-ras A. L. Graičūnas, rast.

šiasi vargšams į pagelba. Tas 
da sveikatos, ilgų metelių ir | labdaringas darbas jau vyk-1 didžiai gerb. kun. Anicetui 
kodaugiausiai sėkmingai dar- domas šv. Antano par. Cicero, Linkui, daug gražios, kilnios

Aušros Vartų parapijoj bus gįr(Jies įr sielos darban indė- 
plačiau organizuotas Varg-1 jusįam. Reiškiu jam ne tik dė- 
šams globoti komitetas. Tuo kingumo, bet sykiu ir daug 
tikslu šaukiamas nepaprastas 1 giiįos pagarbos.
Labdaringos Są-gos 7 kuopos j” Dideli„ ir ti (W;in.

buotis kilnioms 
joms.

organizaci-

A Friend.

P-ni K. Runovičienė vis 
sunkiai kankinasi širdies liga 
— paskutiniais laikais įvyko 
da ir komplikacijų, kurios li
gonę baisiai vargina.

Bet gerųjų prietelių širdys 
nenustoja užjautusios ligonę.

ir kitų draugijų pasitarimas gurnu tenka vainikuoti komi-
sekmadienį 23 lapkr. tuoj P° sįjOg pirmininkę didžiai gerb.
sumos. Dievo Apveizdos kolo-< • . .K i ponių Antaninų Nausėdienę.
nija veikia, bet tikrų žinių ;Kaipo pirminįnkei> jai teko
kol kas negauta. Šv. Mykolo , , . . , ,® J bene sunkiausia darbo našta.
parapijoj šiuo tarpu mažai o , . a . v .

v . .. . , , R* tai mes sutinkame žmonių,Tv. v . yra vargšų ir tie patys glo-1 , y . , ,.Didžiai gerb. Cicero šv. An-J^,__ . „J, įmokančių save pasiaukauti
tano par. kleb. kun. II. Vai
čiūnas uždavė maldas visai 

savo parapijai už ligonės svei-

bojami. Bet ir ten bus orga-1 , . .'. ,, . . 4. •. . . . darbui be atlyginimo, dirbti ir
nizuojamas vargšams gelbėti gyventi vien tik dėl idėjos irkomitetas. Iš kitų kolonijų ži-

, . . , nių stoka. Reikia subrusti. ikatu. Lai Dievas jam atmoka. , iŽiema arti. Daug kerite,įa Varg-|
2-ros kps. M. S. sųjungie- į gų. Įtraukti parapijų draugi-1 

tė užpirko Mišias šv. Gerb. šv. ' jas į tų darbų.
Kazimiero Vienuolyno Seserys .. „ „ . ., ,. t ...... Skubi pagalba susalusiems,kelintų kartų teikėsi ligonę „ . , . , ,
. i T ,. . . . , .alkaniems, benamiams, bedar-lankvti. Vėliausiai atlankė se- . . ... . , .

x oi i 4- ibiams ir ligoniams turi ap-serys: M. Rita, M. Skolasti- . .. . . .. , . .. . .
v M P ir ' ' lim^ visus Clncagos lietuvius. I ir jų gerbia, ja didžiuojasi.

Neleiskime savo broliams 
skursti ir badauti.

sykiu mokėti kaip tų darbų 
dirbti. Tų retų, darbščių, pa
sišventusių ir tikrai gabių 
idealistų žmonių musų inteli
gentijos eilėse turime gerb. 
p. A. Nausėdienės asmenį. To
kia žino jų ne tik mūsų išei
vija, bet ir užjūrio lietuviai,

plunenti, ir dirnraSčiui “Brau kun Anta„» Andrinšį gali pa-
girt" už taip didelę ir tikrai 
draugingų paramų pirm kon
certo ir tartų rinitų tiesos žo
dį apie patį koncertų ir mano 
kaipo dainininkės asmenį jam 
įvykus.

Galop, tariu ačiū p-lei Jad
vygai Urbaitei ir komp. p. A. 
Pociui, gražiai ir rūpestingai 
išpildžiusiems koncertinės 
programos dalį ir p. Pociui 
už akomponavinių; taipgi 
gerb. draugėms ir draugams 
už gražias gėles ir visiems 
gausiai atsilankiusiems į kon
certų ir tuomi parodžiusiems 
mam simpatijos ir gražios šir
dies. . . j. , ! į}’

Dar kartų ač.ių visiems! 
Elena Rakauskienė.

FOOTBOLLO MĖGĖJAMS.

si pirkt i tikietų iš anksto.

Šiuomi šaukiamas Amerikos 
Lietuvių Daktarų Dr-jos susi
rinkimas, kuris bus Universal

MARGUEHE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

tukslnlų ir slda- 
orintų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8380

..

telka p. Z. Leščauskienė daug 
širdies visai šeimai netik li
gonei rodo, p. O. Reikauskie- 
nė, Elz. Sirunienė, A. Žaldo- 
kienė, pp. Dikšai, p. Jos. Nor
kienė, taip pat pp. B. Bytau
tienė, M. Šedienė, J. Šaltenas, 
O. Aleliunienė, p-lė M. Gu- 
rinskaitė, p. C. Petraitienė, p. 
O. Stankevičienė ir kitos.

Centralinis Vargšams 
Globoti Komitetas.

Brangių asmenų nuoširdu
mas teikia daug paguodos taip 
ligonei, kaip ir jos šeimai.

Rap.

ŠEŠIOLIKA ŠIMTŲ DARBININKŲ 

GAUNA ŠERUS

Skaitau sau ypatinga garbe 
turėjusi gerb. p. A. Nausėdie
nę mano koncerto rengimo 
komisijos tikrai nuo širdies pa 
sidarbavusia pirmininke. To
kiu pat nuoširdumu pasidar
bavo ir suteikė man daug 
simpatijos gerb. .ponios Elena 
Mališauskienėj B. Bytautienė, 
O. Aleliunienė, p-lės — O. 
Nevulytė, V. Galnaitė, M. 
Gurinskaitė ir p. A. Peldžius, 
taipgi ponios —* E. Miekeliu-

Lapkričio 30 d. š. m. Cliica- 
giečiai turės progos turėti 
gerų “good time” ir kartu 
atlikti labdaringų darbų. Tą 
dienų Soldiers Field’e bus 
Football, kurio pelnas eis St. 
Vincent’s Infant Asylum nau
dai, tai yra Šv. Vincento Vai
kelių prieglaudai, kuri augina

WALTER THE TAILOR
Valytojas ir Taisytojas

Siutų, dresių, vyrų ir moterų kau
tų išvalymas Ir suprosljimas $1.00

Kailiniukų išvalymas, giaziravimas 
Ir pamušalo Indėjimas .... $14.00

Ateiname pasiimti ir pristatome.

2655 WEST 69 STREET

Tel. Hemlock 6484

ĮVAIRŪS KONTRAKTO RIAI:

4644 SO.
TeL

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

GRIES VAI.LEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto 'ir sūrių. 
PAULINA STREET 
Boulevard 188$

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Stafltu • Įvairiausius namus prielnams 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemldfck 6526

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4558 So. Rockwell Street

Phone Republic 4949

PETRAS GRIRAS
Moliavojimo Kontraktorins
Mes moliavojime, dekoruojame ir 

išpoperiuojame visokius namus. 
Musų kainos labai preinamos ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

A. M. BUTCHAS

AUTOMOBILIAI

Darbininkai Ricbman Bros. drabužių kompanijos, gauna Šerus, kurių vertė yra po 
$500 ir aukščiau. Sis sykis yra ketvirtas Šerų išdalinimas Richman Bros. kompani
jos darbininkams. Toje kompanijoje kiekvienas darbininkas nuo prezidento iki pa

prasto šlavėjb yra šėrininkas.

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY- 
MOUTII 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 
į 5625-27 S. WESTERN AVĖ 

Telefonas Prospect 5669

MES
Budavojam naujas namus, 

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Aveuue

Tel. Lafayette 7674

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnamlauslos.

2452 WEST 69th STREET
z Rieliman Bros., Ame
rikos didžiausi vyriškų 
drabužių gamintojai, tu
rintys 58 storus įvairiuo
se 55 miestuose, dabar y- 
rm 100% darbininkų val
doma įstaiga. Jos “com- 
mon stock” yra jos dar
bininkų rankose.

Pereitų savaitę dirbtu
vės Auditorijoj ant E. 55 
g-vės, Cleveland, Ohio, 
pirmsėdis N. G. Rich
man, prezidentas Charles

Richman ir vice-preziden- 
tas ir generalis mana- 
džierius Frank C. Lew- 
man išdalino Serus 1,600 
darbininkų. Tų šėrų ver
tė yra virš $500,000.

Tai jau ketvirtas tos 
kompanijos šėrų išdali
nimas darbininkams. Kie
kvienam kompanijos dar
bininkui buvo proga pirk 
tis po $50 šėrų, kurių rin
kos kaina buvo daug ang- 
štesnė. Darbininkai Šerus

pirko išmokėjimo budu. 
Tai lapkričio 1 d. š. m. 
1,600 darbininkų baigė 
išmokėjimus ir gavo Še
rus.

Iš viso tai kompanijai 
dirba 3,800 darbininkų ir 
visi yra kompanijos šėri- 
ninkai.

Riclimano dirbtuvėse 
Clevėlande ir Loraine 
darbai tebeina pilnų lai
kų.

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAMAM PAIGE
Kaina $845.00 f. O. B.

Jrt manai pirkti kart, pirmlauniat
ateik pae tuu« ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius ui žemų kainų.

Taipgi turime Įvairių Įvairiausių 
vartotų karų uš labai mažų kalnų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Bartninkai: Vainoras, /. Lankys 
« Telefonas Lafayette $•••

3963 Archer Aveuue

Tel. Lafayette 1(62 Ofisas Ir Res. 
ir 2384 4101 S. Mozart SV

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

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Falrfleld

JOHN PAKEL & GO.
Gcneraliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Res. Grovehill 1680

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZFRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir j 
kitus miestus.

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
TEL. BOUL. 0611 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonua 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam, išmainom ir lnšlurl- 

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

IŠRENDAVIMUI

RENDON 5 kambarių fin
tas. Labai pigiai. 2-me augš- 
te. Pečium apšildomas. Atsi
šaukti :
1524 So. 49 Ct. Cicero, Dl.

Rendon 4 kamb. pečium š., nau
jai ištaisyti, 2-ros lubos, aptv. por- 
čius, mok. bažn. 4422 W. Cortez 
St. $28.

2 smagus, saulėti kambariai, furn. 
š., 1 bedruimis, pigiai, gera t,ransp. 
6245 Hermitage.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

RAKANDUI PARDAVIMUI
PARDUOSIM su dideliu nuosto

liu visus puikius rakandus, 2 Wilton 
kaurai, elektrinis radio Ir viskų mu-

PARDUODAME: Pentų, aliejų, sų 4 kamb. apartmente. Viskas kaip
vinis, ir įvairius įvairiausius Hard- nauja. Kreipkis tuoj. Tikras barge- 
waro — geležinius daiktus — reik- nas.

menls. Musų kainos labai prieina
mos.

4414 So. Rockwell Str.
Telefonas Lafayette 4689

SO4O W. 62 St. Arti Wbipplc Street

Tel. Lafayette 5197

W. & L. ELECTRIC GO.

Tik kų gavom karliodų bulvių iš 
Idaho. 100 svarų į namus prista- 
tom už $2.35. Cibuliai 95c. Tel. Ke- 
dzie 1434.

Not Ine. r

Grand Piano Player geram sto
vy. Pigiai. 4956 Parker avė. Apt. 1. 
Kreiptis prieš p.

Elektros kontraktoriai, suvedant švle- į Dodge biznio sedan. motor, geram 
šaš ir jėgų. Elektros retkmenos ir stovy, tinka salesmanui, kreiptis sub.
fikščieriai.

L. DOMBROWSKI A 8016 
3016 West 47 Street

po pietų ar ned. Sullivan, 5757 Jus
tine.

Telefonas Canal 7232 REAL ESTATE

PETRAS CIBULSKIS
Mallavajimo Kontraktorlua 

Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvių lietuviams patar
nausiu kuogerisusia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Mainysiu savo namus Chi- 
cagoj į ūkį arba namų mieste 
Lietuvoj.

JULIUS SLICKIS 
2019 W. 22 Street 
Tel. Canal 5529

lapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų, Telef. 
Republic E62I

Plumbing A Heatlng Lietuvis 
KONTRAKTORIUS 

Mano darbas pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
PLUAiBERIS

Turiu patyrimų per daugelį metų. 
Darbų atliekų greitai ir pigiai. 

2213 80. O AKLE Y AVĖ.
Telef. Canal 6616

EIK, ŽIŪRĖK, PIRK!
GRAŽIAME ROSELANDE
4 fl. po 5 kamb. ant .2-jų lotų. 

šviesus, vėliausi įtaisymai. Kaina 
tik $9.800. Cash $2,500. Pasiskubin- 
kit pas

S. L. FABIAN & CO. 
809 W. 35th St. Blvd. 0611

Naujas mod. 6 kamb. katidžius. 
furn. š., gražus beizm., tinka štorui 
Ir ofisui. $6,500. Geros Išlygos, ge
ra t.ransp. arti 63, 8517 Aberdeert, 
Tel. Wentworth 3737.

Imsiu 2 ar 3 apt. namų katidžlų 
ar bung. už $10,000 equi(y and 12 
flatų fornišiuotų namų su 1 Storu, 
štymo š., kamp, arti Garfleld Ir Lin
coln Park. Rašyk Box 400, Draugas, 
2334 SO. Oakley avė., Chicago. III.

18 ak. Poeteir rausvų ir Marsh be 
grūdinių grapefruitų, 8 metų seni, 
dabar jau neša vaisius, arti Mišsion 
& McAIlcn, Yex. Rašyk Oeo. C. Sto- 
kes, Streator, III.

!




