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KANDIDATAS J GUBERNATORIUS

DEL ORLAIVIO R101 SUDEGIMO
VEDAMI TARDYMAI

ŠIANDIE PILIEČIŲ REGISTRAVIMĄSIS

Besarabiją
ASTUONIOS BRAZILIJOS VALSTYBES
PERSIMETUSIOS REVOLIUCIJON
VEDAMI NUODUGNŪS
TARDYMAI

LONDONAS, spal. 6. -i Iš
keliama aikštėn, kad sovietų
valdžia Maskvoje ruošias 1931
metų pradžioje pulti ir atsi
imti iš Rumunijos Besarabijos
kraštą.

ALLONE, Francija, spal.
7. — Sudegusios britų orlai
vio R—101 liekanos — vienos
metalinės dalys, policijos ir
kareivių saugojamos.

KALBĖJO LEGIONINKU IR A. D. F.
SUVAŽIAVIMUOSE

Šiandie Chicagoj Įvyksta pi BOSTON, Mass., spal. 6. — : Legioninkai tą taiką
liečių registravimąsis pirm la Prezidentas Hoover šiandie tuoja.
pkričio 4 d. rinkimų.
čia pasakė dvi prakalbas. Vie
Reikia registruotis visiems ną Amerikos Legiono suvažia Prezidentas ragino legionir
tiems, kurie yra persikėlę į vime, kitą — Amerikos Dar kus po visą šalį skleisti ot
kad pastovios ir stipric
kitas vietas gyventi, kurie pa bo Federacijos suvažiavime. isį,
[valdžios ir demokratinės
keitę savo pavardes arba ku Pirmąją sakė pirm pietų, ant
ikos svarbiausias pagrinc
rie praeitą pavasarį atatinka rąją — popiety.
!• Legiono suvažiavime prezi yra gerbti ir pildyti visus
mai neužsiregistravę.
Tūri užsiregistruoti ir tie dentas Hoover kalbėdamas lies įstatymus.
(piliečiai ir pilietės, kurie pa aukštino legioninkus už jų di i Sakė, kad įstatymų vykinij
siekę pilnųjų metų amžiaus, di patriotizmą ir už jų taiki- mas negali būti išimtinai vi<
arba kurie yra gavę piliety , ilgus idealus. Pareiškė, kad a- nos valdžios dalykas. Tt
.*«
« .. ,.į
Charles H. Tuttle, republikonų partijos šlapiasis kan bės raštus.
I, čiū Legiono veikimui, šioj ša- darbe turi dalyvauti visi
didatas į New Yorko valstybes guberrtatorius._
Šiandie yra vienatinė čika- ly taika perdėm užtikrinta. ros valios piliečiai.
giečianis užsiregistravimo die
KATALIKIŠKOSE MOKYK SUIMTA 16 RUSINU, BU
na. v’5

Maskva Padariusi Planus Pulti

MASKVA RENGIAS ATSI
IMTI BESARABIJĄ

CHICAGOJE

METAI-VOL.

LOSE ŠĮMET 2,640,000
MOKINIŲ

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

VUSK) LENKŲ SEIMO
ATSTOVŲ

NORĖTA. PABĖGTI Iš
Atvyko iš Anglijos oro mi
KALĖJIMO
KUPIŠKY PASIRODĖ
ATIMA Iš “PAVASARIO”
Sovietų valdžia per savo nisterijos ekspertai. Bendrai AVASIIINOTON, spaJ. 6. —
VARŠAVA, spal. 6. — ACHOLERA?
diplomatinius agentus teiriau- su Francijos ekspertais tyri Šios šalies katalikiškose mo reštuota buvusiojo Lenkijos
SĄJUNGOS ŽEMĖS
William Lenbardt, nubaus
jas, kaip j tą jos žygi atsine nėja tas liekanas. Norima su kyklose mokslo metai buvo seimo 16 atstovų rusinu. Ta tas miriop žmogžudis, mėgino
SKLYPĄ ,
“Mem. D.” rašo, kad Kupil
štų kitos valstybės. Tas buvo sekti nelaimės priežastį. Spro '.pradėti su 2,640,000 mokiniu rp jų yra ir kun. Kunicki.
pabėgti iš apskrities kalėjimo.
veikiamą paslapčia. Tečiaus gimas gal įvyko sulužus sva 1,10,481 'įstaigoje, praneša 6aBe kitų suimtas ir maršalo Jo planus išdavė kalinys. Bell, “iPavasario” Centro Valdy- škio miestely pasirodžiusi ch<j
korespondentai atvožė tą pa rbiausiems orlaivio balkiams. /lies Katalikų Gerovės Konfe- ■ Pilsudskio, senas draugas Jan ktirs uždarytas sąryšy su re-;ba, darydama žygių įsikurti lera. Susirgę keliolika. žmcrCii
slaptį.
porterio Lingle nužudyrrtm-—> yntame iš Žemės Re oriuos |lKad sulaikytų~epjd$pijos pi
Beauvais ligoninėj mirė vie Tėneijfl.
Kwapinski.'
nas sužeistųjų daugiau.
Suimti norėję gelbėti Len-(Valdybos žemės sklype, esan- timąsi, policija įsakė stropiaj
Mokinių skaičius štai kaip
REVOLIUCIJA BRAZILIJOJ
hardt’ui pabėgti. Tarp jų y-jčiame Kaune Vytauto kalne, daboti švaros. Tačiau dauį
KUBOJE SUSEKTAS
paskirstomas: i
ra kalėjimo sargas Connior, padavė Žemės Reformos Val- lis mano, kad tai bus ne cl
BRITANIJĄ PALIETE NAU i 7,811 katalikų pradžios mo
- SĄMOKSLAS
MONTEVIDEO, Urugvajus,
62 m. Howard Soske, kurs sujdybai prašymą leisti turimą lera, tik kuri kita vidurių Ii
JA BAISI NELAIME
kyklų 2,283,000 mokinių,
spal. 6. Brazilijos respublikoj
HAVANA, Kuba, spal. 6. automobiliu Lenhardto laukė (sklypą Įkeisti. Į paduotą pra- ga, panaši į ją.
ji 2,235 katalikų aųkštesniose
Paklaustas apie choleros
išsivysto revoliucija. Jau ašLONDONAS, spal. 6. — mokyklose 228,000 mokinių.
— Kaip tik kongresas pripa- ties kalėjimu. Parėdyta Cleve-, šymą gautas 1930 m. rugsėjo
tuonios valstybės persimetė Britaniją palietė baisi nelai . 171 katalikų kolegijoj 102>'žino tfiktatūros teisų ligi Mai- landė areštuoti Mrs. Glovka, 5 d- Nr. 26344 toks Žemės Re- pidemiją sveikatos depart
revoliucionierių pusėn. Ka mė. Jos milžiniškas orlaivis 000 studentų ir studenčių. ’
“*»’e "ūkimų prez.den- Lenhardto motiną, kuri supla-formos Departamento atsaky-’mento direktorius apie
navus pabėgimų.
mas:
, "ieko ncKnojo. Nei iš Kūpi
riuomenės ištikimybė valdžiai R—101 nakčia pirm sekmadie
i 77 katalikų normalinėse mo-'tm Ma<hado- P°llc'Ja l-**'"
u,.ii
’
,.;
o
1
!
kio nei iš Panevėžio negau
yra abejotina. '
nio skrizdamas per Franciją
j bė susekusi sąmokslą prieš
Bell
ui
nuskirta
speciale
a“
Departamentas,
atsakyda-i
kyklose 9,000 studentų ir stu
apie cholerą jokio pranešime
susprogo, nukrito ir sudegė.
F aukštuosius valdininkus. Sui psauga, kad jo nepultų kiti mas į Tamstų š. m. rugsėjo
denčių.
8 ŽUVO SU VOKIEČIŲ Žuvo 46 žmonės. 7 kiti sužeis
mtas Justo- Martin iš Maria- kaliniai už ano kalinio planų mėn 4 d ra§tą Nr 255> ku. Pakartotinai paskambinus
Kupiškį, atsakyta, kad api<
ta. Tai tas pat orlaivis, kurs
ORLAIVIU
nao, sąmokslių vadas.
iškėlimą.
1
jriuo praįoma leisti įkeisti Vy
’se 18,000 auklėtinių.
icholerą jie girdi tik pirmą
nesenai dplankė Kanadą jper
tauto kalno žemės sklypą Nr. rtą.
Į; Šįmet padaugėjęs katalikų
BERLYNAS, spal. 7. — Atlantiką. Šiuokart orlaivis
VALSTYBEI PAVEDA
Pagrobta daug cigarų ir
praneša, kad prašymas ne! mokslo įstaigų ir mokinių skai
Ten prieš kelias savaites
Lufthansa keleivinis orlaivis skrido į Indiją.
‘ SAVO RŪMUS
cigaretų
patenkintas, nes minimas sklyčius.
susirgo
keletas žmonių
skrizdamas iš Berlyno į Pra Nelaimė įvyko netoli mies
šeštadienį vėlai vakare 10 pas numatoma paimti valsty- nąja (dezinterija). Dabar
hą nukrito į pelkes arti Drez telio Beauvais, Francijoj. Žu
GARDONA, Riviera, Itali plėšikų užpuolė Walgreen & bės reikalams.”
“R ” pidemiją jau baigiama Iii
deno. Žuvo aštuoni — vairi vusių didžiumą mirtis — liep I. PASITRAUKĖ RUMUNI- r ja, spal. 6. — Poetas Gabrieį
Co. sandelį, 4720 St. Louis aduoti. Kadangi kruvinąją
JOS MINISTERIS
ninkas, mechanikas, ir 6 kelei snos ir susidaužymas, užklupo
d’Annunzio pasirašė dokume ve. Tris kompanijos trokus
GAISRAS
SUNAIKINO
kurie žydai vadina cholor
PIRMININKAS
viai. Tarp pastarųjų dvi mo miegant. Nei vieno žuvusių
ntą, knriuomi einant jam mi [prisikrovė cigarų ir cigaretų
VISUS ŪKIO TRO
(matyt iš nežinojimo), tai riK
terys.
i 1 I
lavonų negalima pažinti —
rus Italijos valstybei paveda vertės apie 75,000 dol. ir iš
BESIUS
leros vardus tas gandas n
visi apanglėję. Jdkių drabu PARYŽIUS, spal. 7. — mi jo Vittoriale rūmai ir pa važiavo.
buvo paskleistas.
“BJ
STREIKUOJA LAIMUTI
žių. Jei bus) galima pafcįniti, t Gauta žinia, būk dėl nesvei rkas. Bet ten gyvensiąs ligi
Bebruliškė
(Marijampolės
tai 'tik einant surastais nesu kumo atsistatydinęs Rumuni mirsiant. Runguose būsiąs jATOSTOGAS
Atidaryta nauja bažnyčia apskr.) rugsėjo 5 d. apie 19į SUSIDŪR£ ŠIAULIUOSE
degusiais metaliniais daiktais jos ministeris pirmininkas Ju taisytas muziejus.
vai. Valaičio ūkyje kilo gaiš-į
TRAUKINIA
Vakar atidaryta nauja Šv.
PARYŽIUS, spal. 7. — Vi — žiedais, laikrodėliais, ir kt. lius Maniu.
ras, kuris laike 30 min. apė-I
Malacbijo bažnyčia, Washing- mė visus ūkio triobesius. Gai- kiaulių stoty dėl klamingai|
soj Francijoj anglekasiai at Kol-kas nepatirta nelaimės
TURTUOLIAI PRIEŠ
ton ir Oakley boulv.. Bažny Sro priežastis, kaip žmonės permesto iešmo užvažiavo ant
liko vienos paros streikų. Tai priežastis. Išlikę 7 vyrai gy SĄMOKSLAS PORTU
PROHIBICIJĄ
GALIJOJ
čios pašventinimas įvyks lap kalba, esą iš keršto padegė -manevruojančio
protestas prieš kasyklų vedė vi taipat nežino. Orlaivis skri
trauk i n ic
krity.
jus, kurie nesutinka darbinin do priešais smarkų vėją ir
WASHINGTON, spal. 6. —
tvartus toje pusėje, kad vė- ^u0 dūžio dvi platformos
kams pripažinti apmokamų a- lietų, kada staiga smogė į ka LISBONA, Portugalija, spa Organizacijai “Association Ajas ūmai padegė ir kitus ūkio krito į griovį, o kitos trys
Šiaurinėj miesto daly P°h- triobesiug> kurie užgesintį dėl viens dengtas vagonas nuėje
tostogų.
lvelę lankuose. Ar j-ame pirm )lių 6. — Susektas revoliucinis gainst the Prohibition Amendstiprumo vėjų nepa- .««<> bėgių. Abiejų traukini
to įvyko sprogimas, nežinia. 'sąmokslas tikslu sugriauti di ment” birželio, liepos ir rug cijos nušautas George de Foe
_X X— 1— J —---- i— gauti!
M
. - - --- ™
ktatoriaus
Carmona
valdžią.
PERSIJOJ IŠJUDO UGNE- Britanija neteko kelių įžypjūčio mėnesiais septyni tur
I Areštuota keliolika kariškių ir
miaųsių orlaivių ekspertų. PaKALNIS
tuoliai davę 195,000 dolerių.
civilinių.
“R.”
tsai orlaivis kainavo 8 milio22 kitu yra davę daugiau kaip nebeveikęs.
‘R.” darbininkai.
TEHERANAS, spal. 6. — /nus dolerių.
»po vieną tūkstantį dolerių
NAUJO
KALENDORIAUS
Tik dabar iškelta aikštėn,
Smarkus žemės drebėjimas įOrlaivy nelaimės metu bu
kiekvienas.
PINIGŲ KURSAS
APDOVANOTAS NEPRI
KLAUSIMAS
kad iš Terminai National įla
vyko Damavand kalnų apy vo 43 vyrai įgulos ir 10 ke
KLAUSOMYBES ME
I WASHINGTON, spalių 6.
nkos, Chicago, pavogta 98,000
linkėse ir tenai atgijo išgesęs liauninkų.
12 PATEKO TEISMAN
Lietuvos 100 litų
DALIU
$10.06
dolerių bonais. Keturi įtaria
tuom vardu ugnekalnis. Kalnų
— Kalendoriaus
reforttioi
Britanijos 1 sv. sterL
4.84
BRIUSELIS, spal. 6. — klausimu konferencija įvyks
apylinkėse išgriautos sodybos.
LOUISVILLE, Ky., spal. 6. mieji suimta Detroite.
Amerikietis kun. J. Kudir
Francijos 100 frankų
3Jg
5.2j
Yra žuvusių žmonių, daugybė Francija su Belgija, tariasi ateinančiais metais spalių mė •-— “Grand jury” patraukė
ka apdovanotas nepriklauso
Italijos 100 lirų
be pastogės. Šaukias žmonės ■padaryti ekonominę sutartį nesy Genevoj. 26 valstybės teisman 12 žmonių sąryšy su
CHICAGO IR APYLIN mybės medaliu. Jis yra pado
Belgijos 100 belgų
13.9f
palapinių ir maisto. Patsai n- tikslu apdrausti savo Reika jau sutiko pasiųsti atstovus anglių kasyklos bombavimu KES. — Pramatomas lietus; vanojęs karo ligoninei daug Šveicarijos 100 frankų 19.41?
lus.
gnekalnis išdalies veržias.
AVebeter apskrity rugpjūty, - vėsiam
į konferenciją.
reikmenų.
J _ ___
Vokietijo b 100 markių 23.8®
t
< M*
f
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kalingos vienybės nieks tų valstybių nepri
valėtų sjiląikyti. OSafety First l”
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DIENOS KMtŪSIIMAI
BOLŠEVIKŲ IMPERIALIZMAS.

Pasaulyje nėra kitos politinės žiųopių
grupės, kuri daugiau sirgtų imperializmo liga
Rusijos bolševikus. Nei bent lenkai jiems
galėtų prilygti. Bet lenkai npri tik savo kai
mynus pavergti ir pražudyti, o bolševikai vi0ų pasaulį apžioti
norėtų. Jie to ir siekia.
Jiems visai nesvarbu, kad Rusijos gyventojai
kad u mirštu, bile turi iš ko milijonus rublių
| užsienį siųsti bolševizmo propagandai vary
ti. Neliko pinigų, tada sugalvojo atimti iš sa
vo ūkininkų grūdus ir jais užpilti pasaulio
rinkų, kuopigiausia parduodant ir tuomi sė
jant nepasitenkinimų kitų kraštų ūkininkų
tarpe. Gerai, kad šis bolševikų gudrus suma
nymus laiku susekta.
Bolševikai nepasitenkina propagandos
priemonėmis. Jie pas save ginkluojasi. Pas
juos kariuomenė skaitlinga ir ji puikiai ap
rūpinta nevien ginklais, bet ir maistu. Mat,
Močiai pavalgiusi, gerai užlaikoma kariuomeyra -vienatinė viltis bolševikų diktatūrai
ikyti, apsiginti nuo “išlaukinių priešų”,
svarbiausia — atėjūs tinkamam momentui
|te planuoja pulti savo kaimynus. Šiomis die
nomis jau susekta jų planai 1931 metais užpulti Rumunija. Jei tas žygis bolševikams pasišektų, tada jie ir kitus valstybes užpultų.
Bolševikų imperialistiniai planai turėtų
;Į)ūti rinitų įspėjimu Pabaltos valstybėms. Jos
Begali bųti ramios tol, kol nesudarys stiprios apsigynimo sųjungos. Lietuva, Latvija,
Šuomija ir Estija privalėtų knogreičiausįa
fusitųrti ir padaryti jus į yienybę vedančias
Jfltųrtis. Bolševikai, matomai, nesnaudžia.
J/enkija ir-gi didelių apetitų turi. O VokietiJų taip pat nepųsjliktų nuo pirmųjų, jei PaIjės yųįstybių nesusitarįmas jiems duotų
‘— užpulti ir pavergti. Tat, visos aplin
Pųbftltę spiria vienytis. Nuo tos rei-

•T”

Ftomtt

Aplink Afriką.

Juozas.

j-j.'

j -

■»■■■■ .jg:—

MYKOLAS. Tas yra Dievo pas
laptyje. Tiek tik tau, Lietuva, galiu pasa
kyti, kad tas nuo jūsų pačių priklauso.
LIETUVA. Nuo mūsų priklauso? Aš
to nesuprantu.,
ŠV. MYKOLAS. Taip nuo jūsų
KIPŠAS. (Iškiša galvų ir sako.) O
aš suprantu... Šaukitės prie Lįuciperio, ne
prie Dievo. Girtokliaukite, paleistuvauki
te, priešinkitės valdžiai, .neklausykite nė
kunigų, nė vyskupų ir tik tuomet Liuciperis atiduos jums Vilnių,
ŠV: MYKOLA& Piktasis 1 yardan
Visagalio Dievo, liepiu tau, eikš čia..
KIPŠAS.
(Įeina kefurpeščias staug
damas... au, au, au...)
ŠV. MYKOLAS. Eikš čion arčiau.
(Kipšas keturpeščias ar tinasi.)
KIPŠAS. Kam matne šauki.?
ŠV. MYKOLAS. Už pažeminimų Die
steigiate mokyklas, plėtojote pramonę.
Per trumpų laikų nuveikėte tiek, kad ki vo būsi nubaustas. Štai, vardan Jėzaus
tos tautos nenuveiktų to per pašę am- ' tau liepiu, pagerbk vienų; Dievų Trejybė-

6V. MYKOLAS. Lietuva, jog tu ir-gi
karštai ir meldeisi ir meldiesi. Kad ne
malda teisingojo Mozės, visi izraelitai ant
kart būt žuvę. Lietuva, mokink savo vai
kelius karštai ir gerai melstis. Būk kan
tri... Vaikai tavo myli tave... (Iškiša gal
vų Kipšas.)
KIPŠAS. (Juokiasi.) Kaip, pavyz
džiui, Plečkaitis ir jo sėbrai. (Pasisle
pi) .
(ŠV. MYKOLAS, MIRTIS IR LIE
TUVA neatkreipia į tai dėmesio).
ŠV. MYKOLAS. Davė tau l)ievas
gabesnių vadų ir narsesnę kariuomenę
nei kitoms tautoms.
LIETUVA. Ačiū Jam už tai.
ŠV. MYKOLAS- Iki Šiam laikui vis
kas labai gerai tvarkosi. Tiesiu gelžkelius
taisote kelįus, statote tiltus, gerinate ūkį,

ŠV.

(Tęsinys).
kĮYKOLAS. O-gi paskutinis valUjAs pųsikeitįmas, ar tai ne aiškus įroųs Dievo meilė? tau Dietuva. Jog
(Tyko jįs be praliejimo net lašo kraujo.
LIETUVA. Aš jąų ne vienkart už tai
jau Dieyui ir tau, maųo Globėjau.
MINTIS. Tu atmeni,
Lietuva, kad
t$gpkijoje panašus perversmas v įsai kiįvyko. Ten šimtai žmonių žuvo, o tučiai jų buvo sužeista. Dalgis mano
j darbavosi.
LIETUVA. Tai aišku, kad Dievus
iiau Lietųvų nei Lenkjjų myli.
AV, MYKO]LA8- Taip atrodo, nes jų
’
je esantį.
• {
nelaimės perspėja, feikia jos šei • žiaųs.
inkams daugiau proto, o vaikeliam?
LIETUVA. Aš tų matau, iš to džiau-į
KIPŠAS. (Puola ant kelių, lenkia
vo 'daugiau susipratimo.
giuoei ir už tųį amžinai būsiu Dievui gųlvų pankui ųtsįfitnju-)
LIETUVĄ. Ir yis tai Taivo, šveptas dfkįflgų. ftat, fcųip sų Vilnium, pr įlgni'
/ &Y* MYKOLAS. Vagdun Jėzaus, įsa-

SV.

^rfcMgele, nuopelnas.

,.

Numatyta jų so
lUETUVM RAINO DIENA, Babravičius.
lo dainos ir dietas.

J

dar mano vųkeligms priseis ten vergauti,

.

x

r

j
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Somos Vaizdai Trijų Atidengimų.
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Spalio 7, 1930

Antras dešimts minučių kai
•
"*ne‘ bė. Lietuvos atstovu p. B. K.
*fglwo» wkwabbwo KATAsrenrA
L«,d,dea rad,o
Baiutis, is Kashington'o.
LĄUUfA* ŠMTĄ8.
Columbia Broadcasting Sys
Anglijoj ir vėl atsitiko didelė dirižabelip
Ekvatoriaus Krikštas.
Afrikos Jųjų Temperatūra. tem įvedė į savo duodamus Sis programas, kaip ir kitų
(orlaivio) nelaimė, kurioj žuvo 46 žmonės.
Iš Lagos išplaukėm rugpiu- Važiuojant iš Belgijos oro radio programus įdomių nau- valstybių Nations Fonini pro
Toj R—101 nelaimėj žuvo ir pats lordas čio m. 5 d., o rugp. 7 d. anksti temperatūra jūrose buvo 16 C.
jienybę vardu “Nations Fo gramai, yra perduodanū per
Thompsonas, oro ministeris, kuris buvo skai rytų turėjom per ekvatorių ir iki Ispanijos pietinių pa
visas Columbia Broadcasting
ram.”
tomas gabiausias MacDonaldo vyriausybės perplaukti. Didžiuose laivuose kraščių pakilo iki 20 C. Kana“Nations Forum” vra pu System stotis visoj Amerikoj,
narys.
šia proga būna didelių iškil rijų salose ji svyravo tarp sės valandos programas pa- i S***“““ įjungimu numatyKol kas niekas dar negali pasakyti dėl mių. Bet ekvatorinės Afrikos 21 ir 22. Į pietus nuo Kanari- švęstas susipažinimui su kuriai? J*4**““*. f*ld»vilnas «
J Europon.
ko dirįžabelis ekspliodavo. Daroma visokių uostų didieji laivai nelanko, jų ji vienu laipsniu nukrito, nors valstybe.
spėliojimų. Kai kas norėtų rasti kažkokių toj nes negalėtų įplaukti į negi- nes prie Saharos pakraščių Programas paprastai susi Kas nori Lietuvos Radio
baisioj katastrofoj misterijų. Be abejo, tuoj liūs uostus arba neturėtų čia prisiartina šaltesnė jūrų sro- daro šiaip:
Dienos 12 d. spalio programo
vė,
sudaranti
čia
(Rio
de
Oro
pakankamAi
krovinių
ir
kelei

bus pradėta tyrinėjimai ir apie tai gal būt
1. Dešimts minučių tos vai- pasiklausyti, gali įsijungti į
neužilgo sužinosime, ar ekspliozijos užpaka vių. Nedidelis mūsų “Adolf pakrašty) dažnai įiiiglų, nepa- į
taųtiaė muzika ar savo art i minusia Columbia
Woennamn” (8,800 tonų), tad togių laivų plaukiojimui. Pra dainos, atliekamos iš Colum Broadcasting Systemo stotį.
lyje buvo kokių misteriškų dalykų, ar ne.
Pasaulis šiandien reiškia gilios užuojau ir nedidelės iškilmės surengė važiavus Vėžio tropikų, už 23 bia studijos New Yorko mies
Washington’e.
vis dar laikėsi te.
tos nelaimėj žuvusiųjų žmpnių šeimoms. Tai vandenų valdovui Neptūnui paralelės
. .
didelė joms nelaimė, didelis Anglijai nuosto pagerbti. Buvo įvaįrių žaidi ta pati temperatūra, tik mož
2. Dešimts minučių tos val
VYTAUTO DIDŽIOJO
lis, nes žuvusiųjų tarpe yra aukštos kilmės mų olimpiada su prizais, buvo daug prie 19-tos paralelės ji stybės atstovas Wasliingtone
ir žymių žmonių. Kartu su dirižabeliu eks maskaradas, o rugp. m. 7 d. gana staigiai iš vakaro į rytų pašalui tiųmpų prakajbėlę iš
pliodavo Anglijos didelė pinigų krūva, nes po piet įvyko pats krikštas. Iš pakilo nuo 20 iki 24 C. Ir vi Wasliingtono studijos.
jis pastatyti kainavo vįrš astuonių milijonų Atlanto dugno išnėręs Neptū su ekvatorinės Afrikos pa 3. Dešimts minučių — vėl Jau keletą kartų buvo gar
nas pasakė linksmo turinio kraščiu iki Lagos ji svyravo muzikalis programas is New si®ta, kdd Vytauto medaliai
dolerių.
yra gatavi ir platinami. Lai
Ta proga tenka pastebėti, kad Anglijai prakalbų, o jo palydovai — tarp 24į ir 26 C. (arba nuo 66 Yorko.
kas juos įsigyti visiems brandirižabeliu biznis nesiseka. Niekur nebūta gydytojas, astrologas, virėjas iki 80 F.) 26 C. pasiekdavo
Nations borum programai giai atminčiai, kaipo isterinį
jais tiek, daug nelaimingų atsitikimų, kiek ir barzdaskučiai atlikinėjo pa tik apie 13 vai. Bet jeigu die
būva
kas sekmadienis, 2:30 po dalyku
Anglijoj. 1919 žuvo 12 žmonių, kada žaibas čio krikšto apeigas. Kandida na būdavo debesiuota, tai per
pįet, Eastern. Standard time'
medaliais bus galima įnutrenkė NS — 11; 1921 m. R—34 sudužo — tai buvo apsirėdę maudimosi visų dienų išsilaikydavo visiškai tokia pat temperatūra, (taigi Cliicagoje viena valan- eį^į į gaĮę Jjųikje iškilmių.
ir ZRl — 2 ekspliodavo, kur žuvo 42 žmonės; kostiumais. Karaliaus Neptū
no gydytojas tikrino sveikatų, Pavyzdžiui, Freetown’e prie,^a anksčiau; Deever, Colo. , Bridgeporte medaliai ran
o dabar R — 101 baisi nelaimė ištiko. .
astrologas spėjo keleivių atei de be s i uolumo 9 (tai yra, kuo- dviem valandom anksčiau, Ca- jąSį §ipSe vietpse:
Po tokių tragingų įvykių daug kas pra
trimis valandomis. pas pįjj jęonj. pirm. B. Jųtį, virėjas vaišino tokia koše, met devynios dešimtosios da- lifornijoj
deda abejoti, ar ųteis kada nors luinas, jog kurios šios žemės gyventojai lis dangaus skliauto esti apsi- anksčiau). Lietuvai skirta die- kaįtį, 826 W. 34 PI.
skraidymas oru bus taip saugus, kaip yažinėp A
niekur nevalgo; bet svarbiausi niaukę) liepos 30 d. tempera- na išpuola spalio 12 d. ir pro-; pas Fin. Kom
jimas žeme. Ateis, tik gal dar ne taip greit.:
atlikinėjo barzdasku-1 tūra yisų dienų išsilaikė 24 C. gramas įvyks tokioj tvarkoj: Nausėdienę, 917
33 St.
Diumnii
■ j-]de__
Oru skraidydamas šiais laikais tebėra pačioj L.
Pirmas
ir
paskutines
pas Spaudos Kom. nurg O.
čiai, nes juk jiems (na, ir šo Prie didelės oro drėgmės šivystymosi stadijoj.
feriams) priklauso šis 20 tas tokioj temperatūroje gali ge- šiūits minučių programų išpil- (Aleliunienę, 3251 5. Union
amžius, kurio minioms jie duo jrai jaustis tik nieko sunkaus dys Lietuvos operos, žinomi Avė.
v Stulpinų, 3255 Bo.
Ąnot “P. B.” Linzo vyskupas Gfplner iš- d# tonų. Barzdaskučiai mųili-;nedirbdamas, niekur neskubė- artistai - p-lė Ona- Katkus ‘
(Katkauskaitė)
ir
p.
Juozas
Haisted
St.
leido kunigams aplinkraštį, kuriuo įsako rų-no veidus vyrų ir moterų ne- damas. Jei tik bent kiek grei
i
.................
p. p. Gudų krautuvėj, 901
(malpnųuB kvapo Nęptpno mųi- jčįau pradėsi eiti — visų pra- nma.
pintis jaunimu. Vyskupas pabrėžia:
visas vakaras dangus būna la- W. 38 St.
■‘Jaunimas nuo pavojų apsaugoti bei pa-'lu, skuto dalgėmis, pudravo kųįtas ir išpila,
traukti prie Bažnyčios reiškia, išgelbėti ka- 'fuodžiausionais
suodimis ir Nuo La^os, m ūsų laivas pa- bai. tyras, retai kur plonutis BeethoVeno Konservgtoritaliliiškų mūsų tautų ,nuo neapsakomų ne-' aukštielninkus verte į vandens ■ suko pietų kryptimi ir tempe- debeselis padangėse praplau- joj, 3261 S. Halsted St.
laimių. Pasibaisėtini nuostoliai, kuriuos pada- baseinų, kur du galingi juodi Į ratūra pradėjo kasdien po vie- kia. Mano nurodyta tempera- Keistučio: Spulkoj, 840 W.
rė jaunimui iš visų pusių skelbiamus materia- faunai neofitų pagriebdavo į ; nų laipsnį kristi. Tik pervažia- tūra yra pavėsio temperatū 33 St.
lizmas. Kunigai turi laikyti pirmutiniu ir savo raumeningas rankas ir į vus per ekvatorių ji buvo 22 ra. Kas kita prieš saulę, ypač' Ųniversal State Banke prie
švenčiausiu savo uždavinių apsaugoti jauni- ’nemielaširdingai murkdydavo. C. (rytų 7 vai.), prie 10 pintų vidurdienį ir iki pavakario 5 langelio No 2»»■■ ,!
D1U uiio tų nuostolių ir suvedžiojimų, spiesti Neptūno faunai su ypatingu paralelės 20, prie 12 paralelės vai. Tuomet vaikščioti karšio *
ka,
bet
mūro
namų
kambariuo
J
Vytauto
Sukaktuvių Rengiji i katalikiškas draugijas ir auklėti jį tik-' pamėgimu ir uolumu vandeny 18. Dabar gi pagyvenęs Benrarne maldingume. Vien tik sportinis drau- niurkė ypač šios žemės nimfas, gueloje tris dienas patyriau se temperatūra esti tik 20 ar mų Komiteto skyriams prane
; gijų darbas niekad pilnai nepatenkins jauni- kurios iš priverstino entuziaz- savo termometru, kad rytais 21 C. ir todėl visai patogi bet šaute, kad tupjųp pųrųpųtų
1110 *r neatsakys laiko reikalams; pasiiinksmo klykė ir prunkštė. Žodžiu, 7 vai. temperatūra esti nuo 11 kuriam darbui. Taip yra že- [ draugijų, kuopų ir Idiūbų, du
mipįiųų jaunimas turi gana. Ko ypač. jauni- būvo visgi didelis kermošius, C. iki 18 C., 13 vai. apie 22, rname pajūry. Aukštuose plok- lyvaujančių Vytauto sukaktu-'
daug šalčiau, vių ųpvgįkĮlSiojįgte, spalio 26
utni peikia, tai tikybinio nusistatymo, tikybi- Rytoj per pusryčius visiems ta ir 21 vai. vakarų 14 ar 15. An štakalniuose
ujo elgesio”.
1 po išdalinti d'ailūs* krikšto me- goloje dabar sausas periodas, Nakčia būna stiprios šalnos, d., surašą. Visų draugijų, kuTaigi, o Lietuvoje katalikiško jaunimo pūkai. 1927 m. Brazilijon vyk- lietaus visai nėra beveik per Bet apie tų kraštų klimatų pla rios sukaktuvėse dalyvauja, va
prgąnizacijoips trukdoma veikti. Pas mūs, A-dams buvau pakrikštytas Un- Į visų vietinės žiemos- pusmetį. čiau teks pakalbėti kiek vė- rdai bus įrašyti į istprinę proį merikus lietuvius katalikus, jaunimo reika- guriu, o dabar Neptūnas su- ^Dangus apsipįaukia dųžniau- liau, kai jau būsiu ten kurį gramo knygų, kuri yra spausdi
lai irgi dar ne visai yra aprūpinti. Daugelyje teikė man Ruonio vardų. Su- 'šia vidurnakty, debesys išnyk laikų pagyvenęs ir pųvažinė nąm& ir kųripu taipgi renka
ma skelbimai.
! vietų katalikų jaunimo organizacijos ne tik prask, vandenų karalystėje va sta apie 11 ar 12 vai. dienų,
(Bus daugiau)
Vytauto Koųūteto yaldyba.
dinies Ruonis Ungurys...
Taigi antroji dienos pusė i’ j
paramos, bet užuojautos nesusilaukia. '

BU TIIU

LOVOS ŪKIMAS.

Antrądienis,

S

Prof. JL Pakštai

Bendradarbiam* Ir korespondentam* raiti) ne*r<Jel nepraioms tai padaryti Ir ftepilstaneiama tam
lai paito lenkiu.
B^daktorlus priima — nuo 11:M Iki 1I:M vai

ĮJIĮ
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tau atžųųĄti neteisingus nurodymus

u«»muug.-T"
atgavimui Vilniaus ir įgijimui Lietuvai Lietuya, kodėl eųų pasuku, kųd atvųja
yimųs Vilniaus ir gerbūvis Lietuvos nuo
galybės.
KIPŠAS. (Angelui tariant yardų pačių lietuvių priklauso.
‘ LIETUVA. Taip, Šventas Arkangele,
Jėzaus puola ant kelių, paskui atsistojęs
sako.) Atšaukiu... ■ atšaukiu.., Lietuviai Tav.p nurodymus net mus)! Jidžiausis
privalo
ne prie Liuciperio, bet prie Di«- priešas, atšaukdamas melų, turėjo pripa
»
žinti teisingais. Ačiū tau, Arkangele, ir
vo šauktis.
tebune garbė mūsų Viešpačiui.
MIRTIS. Kam tad, Lietuva, tarnau
ryti?
.
.
,
si? Ko klausysi?.., Kų garbinsi?..
KIPŠAS, (staugia). Au... au... a«...
LIETUVĄ. Dievui tarnausiu... pievų
ŠV. MYKOLAS. Sakyk.. Sakyk...
KIPŠAS. Privalo negirtuokliauti, ne klausysiu... ir Dįeyų vien garbinsiu.

ŠV. MYKOLAS. Ir kų da privalo da

paleistuvauti, klausyti savo geros
džios.

val

ŠV. MYKOLAS. Tai da ne viskas...

KIPŠAS. Užteks... Užtėks...

MIRTIS. Jei tų tu, Lietuva, ir tavo
vaikai užlaikysite, tai žinok, kad nėra pa
saulyje tautos, kuri mudvi nugalėtėų.
ŠV. MYKOLAS. ĮAetųva, noriu su

teikti tau palaimų.
KIPŠAS. Privalo laikytis vienybės,
LBSTUVA. (Klaupia.)
ŠV. MYKOLAS. (Dėdamas dešinę
mylėti Dievų Dievų visa širdimi, o artimų
ant galvos Lietuvai sako.) Palaima Dievo
kaipo patys save...
ŠV. MYKOLAS. Dabar, prakeiktasai, tebūnie, Lietuvą, nu tavimi ir su tavo
kuomet ajš&ukei savo apgaulingus pata tauta. Būkie ištikima Dievui... Tuomet
“ir Vilnius bus mūsų ir Lietuva bus ga
rimus, danginki? pragaran.
KIPŠAS. (Kaip varle šokdamas, kaip linga”. (Prieš nusileidžiant uždangai už
scenos girdisi giedant ar kalbant ‘‘Mal
vilkas staugdamas aivų... avu... išeina.)
Soeite 4.
dų už Tėvynę”.)
(Uždanga)
ŠV. MYKOLAS. Dabar supranti,

ŠV. MYKOLAS. Sakyk viskų..
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MARIJONĮJ MISIJOS.

vakaras, Liet.
vakare, parapijos 4 svetainėje. “spulkos”
Pakviesti kalbėtojai kun. Bič Liuosybės svetainėj.
kauskas ir adv. Mastauskas. Ar visi jau turėt tikietusf
Prieškalėdiniame sezone
'------------------------- Rašo prof. Kampininkas.------------------------------- Rašo Dr. A. O. Rakauskas
Taipgi parapijos choras. Pa Jei ne, tai gaukite ir būkit va
vai Marijonai yra apsiėmę
NEPKRITIS.
Iš chemikalų, bichloride of prašyta Seserų,, kas jos pri kare. Viskas visiems veltui. laikyti Misijas šiose parapi
džia. Efcų, senieji nariai jau
PROF. KAMPININKO
mercury gali būti staigaus ink rengtų vaikučių programų. štai, kas ten bus. Kalbės jose:
netaip pinigingi ir uolūs po
RADIO.
viskų ad v. K. G ūgis, J. J. Zolp,
Žodis nep
stų uždegimo priežastimi. Ne Komisija prižadėjo
sėdžių lankytojai, nes jų šaSpalių m. 13 d. — Spalių 28
“spulkų” Lygos rašt., du sve
maža yra šia liga susirgimų, kuopuikiausiai prirengti.
Mūsų gazietos būna pilnos pos nedirbu, o naujų, narių ir kritis įima
d., Frackville, Pa.
kur tikroji priežastis nėra Išrinkta komisija sekan timtaučiai “spulkų” eksper-1 Spalių m. 27 d. — Lapkr.
žinių apie įvairių draugijų, gi sunku gauti. Del to kaakur įvairias inks
čių: K. Žilvitis, A. Valančius, tai, dainuos solo p-lė Kutaižinoma.
kliubų, organizacijų veikimų. daroma vajai naujiems na tų ligas. 6ios
tė, kitų muzikalų dalį išpil d., Mount Carmel, Pa.
A.
Misius,
J.
Ma-tiekaitis,
A.
rūšies
.ligos
Panašia
inkstų
liga
suserga
Sekdami tas žinias, mano kam riams gauti. Tautybė ir įsitidys J. Balakas su savo sū- Lapkričio m. 10 d. — Lapkr.
gali
būt
stai

moterys
laike
nėštumo,
bet
Stulginskas,
B.
Daukšienė,
M.
pelio lankytojai
pasigenda kinimas, sakoma, nesvarbu.
23 d., Shenandoah, Pa.
arba
čion nėštumo tovemia vardas Česienė. Spalio 9 minėjimas nais ir dukrele, o magikas A. Lapkričio m. 24 d. — Lapkr.
navynų iš pokerninkų (ar dali būti lietuvis, lenkas, žy- gios
geriau atatinka, negu neštu- turi kuogeriausiai pasisekti. JL. Matulis parodys daug įdo
kaip kitaip pavadintos) sųjun das, airišis; katalikas, lais- kroniškos.
30 d., St. Clair, Pa.
Inkstų li
mo nepkritis.
Federacijos 12 skyrius tų mybių.
gos.
.varnams, bolševikas ir kitoks
,
, .
..
„ . Lapkričio m. 28 d. — Lapkr.
A. G. Rakauskas
dienų nutarė užprašyti Šv. , Ant
i"
3
la
“
’
Sj
'
m
.
a
8
5 30 d. Pittsburgh, Pa.
Jūsų pašenavoto prof. Kam- Nepageidaujami tik proletarai gos yra dau Or.
2433 W. Marąuette
Einant pne kroniskų inkstų ,,.Y.
,, ,
.
.
v
,
,
Mišias,
o
Federacijos
nariai,
Rd
G.rovebill
3262
gelio
mirties
dovanų
$20.00
cash.
Vakare
I „
~
.
pininko radio pagavo, kad pilnoje to žodžio prasmėje.
,
,
....
v.
Gruodžio m. 1 d. — Gruod.
ligų, aiškios priežastys kur
kurie tik galės, dalyvaus pa bus nuodugniai visi supazin- u
Mahanoy) Pa.
kuopų tos sąjungos vra viso- j XT .
, ..
_
r, x- priežastimi Sulig statistikos,
1
..
,| Nario mokesties nėra. Paa jos užima trečių ar ketvirtų kas sunkiau yra rasti. Labai; maldose.
/Jinii
cn
•
*
ennllzn
“
*
vroi'fo
.Tai
j
dinti su “spulkų” vertę. Jei
kio luomo- žmonių, prade
i Gruodžio m. 15 d, — Gruod.
nimas pokerlogijos, stukulka- vietų kaipo mirtingumo prie- retai kroniškas nepkritis pa
Tuo ir baigėsi susirinkimas. iki šiol neturėjote progos sudant paprastais šapų leibeseka staigi} inkstų uždegimų.
21 d., So. Chicago, III.
logijos arba viso kazirologi-" žastys.
Įeigų tų dienų buvo $6, išlai i sipažinti su “spulkomis” da
riais, baigiant mūsų biznie
#
Paprastai, ši inkstų liga pra
Gruodžio m. 15 d. — Gruod.
jos “mokslo” naujam nariui
dų nebuvo.
bar nepraleiskite progos.
riais, profesionalais ir net taip iš sykio mažai kainuoja. Bet
Staigus
nepkritis,
nors sideda išpalengvo. Kokių rolę ,
21 d., Rochester, N. Y.
Kazimieras Žilvitis uždarė
“
Spulkos
”
ūfisas
atdaras
vadinamais vadais. Daugelis
tik
retkarčiais
būva
mirties
vaidina infekcija šioje inkstų
juo toliau, tuo daugiau, o ga
susirinkimų, klebonas atkal- kas ketvergo vakarų tarpe 7 Nepažymėtos dienos ’ yra
tų kuopų “vizardų” yra išė
supriežastimi,
bet
šia
liga
ligos rūšyje, įrodymai nėra
laisvos. Prašytume ęerb. kle
lop vienam posėdyj viena lėk
bėjo maldų.
ir 10, 4917 W. 14 St.
ję visas kazirų klesas ir galė cija kartais suima visa savai- sergama San 'dažnai- Kroniš- aiškūs.
A’
bonų, kurie norėtų tose die
A. Valančius, rašt
Koresp.
tų tiksliai informuot} apie tes ar dviejų pėdę.
kas’ nepkritis taipgi yra dažSyphilio ir tuberkulozo li
nose turėti pas save Marijonų
visų sųjungos darbuotę, kur
|nai sutinkama liga ir sykiu gos labai mažai turi bendra
I
misijas, kreiptis šiuo adresu:
“Spulkos” vakaras.
būna tų kuopų posėdžiai, kaip Taigi lietuviai, kurių kiše- [sergantysis skundžiasi
ne šia liga.
įMarian Fathers 2336 So. OakŠiandie
vakare įvyksta
ilgai nusitęsia, kiek ir ko iš neš da nėra vėjo išpustos, sveikata gan ilgus laikus, iki
Sulig vėliausių parėdymų,
ley Avė., Chicago, III.
geriama ir suvalgoma, bei kas naudokitės vajumi, puikia pro pagaliau nusprendžia ieškoti maistas, turįs didelę kiekybę
Tėvai Marijonai.
grįžta namo sunkiomis, o kas ga aukščiau milionierių bam daktaro pagelbos. Šios rūšies Į proteinų, priveda prie kronišbos iššokti! O kai tai pasiek ligoniai pasidaro nuolatiniai kos inkstų ligos. Per didėlis
lengvomis kišenėmis.
Luominės pokerninkų kuo siu tada galėsit ramiai užpa daktaro ofiso durų varstinto- valgymas turi tame prasmės,©
pos, sakoma, nesiskundžia blo kaly kitų stovėti, pro pečius jai, nes įsisenėjusi liga reika- tik negalima pasakyti iki kogaišiais čėsas. Joms visuomet žiopsoti, rūkyti arba Čiu gro- lauja ilgo ir rūpestingo gydy-|kiajn laipsniui. Atrodo, kad
prosperity, nes narių rankos muluoti ir į vienų spitunų ;mo ir priežiūros.
alkoholio vartojimas, taipgi
baltos, nei mažiausio mazuo- spjaudyti. Užsirašyti galima
Priežastys. Įvairios rūšies mažai kų bendra turi su krolėlio. Ale žemesnės klesos kuo bile kur, tik reikia pasiūlyti
Got
infekcijos ir limpančios ligos niška inkstų liga.
pos, girdėt, labai nusiskun- savo norų.
dažnai yra staigių inkstų li Permainos kraujo takuose
gų priežastimi. Iš šių, aukštu sergančių kroniškomis inkstų
tinių kvėpavimo takų infekci ligomis ligonių, dalinai yra
LIETUVIAI AMERIKOJE jos,
Al the firit $ign of a
kaip tai rliinitis, coryza priežastimi inkstų gedimo, bet
cold or sora throot,
tonsillitis, pharyngitis, lary- tuom pačiu sykiu nei kiek
gargia with full
kančiam sus-me viskų kuopui- gitis, tracheitis ir bronchitis Į nedaugiau yra žinoma apie
slrength Li storino.
CICERO, HL
kiausia išduoti.
yra staigaus inkstų uždegimo Į šias kraujo takų permainų
Thoso ailments oro
Buvo kalbėta kaslink 26 fpirmtakunai bet tonsillitis nž-1 priežastis, kaip ir apie krocaused by gorins,
Iš Federacijos 12 skyr. ąusid. spalių, kų Cicero darys, Fe
‘
’ J 1 «—--*• aiškų inkstų ligų priežastis, j*
and Listoriho
li
ii ik?
• Hyn
rinkiino.f
deracijos 12 skyrius nutarė
germsinissocondo.
Sulig symptomų ir ženklų
Rugsėjo 28 d. buvo Fede dalyvauti su visomis draugistaigiu inkstų uždegimu, pasirei5kiančių pas inkstų Iiracijos 12 skyriaus susirinki jomis su savo vėliavomis. Fe- arbao tas
f ocnvilGfrmiou
(rali Tvmci_
.
......
' uždegimas gali
prisi *•
lgomis sergančiuosius, ir jų
Dabartiniom dienom daug žmo
mas. Vice-pirm. K. Žilvitis, deracijos skyrius prašo, kad
mesti po Skarlatinos. Nežiū atatinkamam gydymui, šios Ii- !
nių ima Bayer Aspirin nuo dau
KILIS OIRMS IN
atidarė susirinkimų malda.
gelio mažų skausmų, ir taip tan
13 SICONDS
Rengimo Konusija padarytų rint kurioj kūno daly būtų
kiai kaip jaučia bile skausmą... _
gos
padalinama
sekančiai:
Peršaukta valdyba pasiro vietos Ciceros draugijoms,
staigaus inkstų uždegimo prie
Kodėl ne?
Tai
užtikrintas,
Staigus nepkritis.
I
dė visa.
, aptidotas nuo daug skaugių. Jis
kad atmaršavę turėtų paskir žastis, vadovaujamų uždegimo
10 PIECE CO5METIC
veikia!
Peršauktos draugijos pasi tas vietas. Iš viso bus 17 drMažiau staigus (subacute) j
rolę vaidina streptococcus.
SĖT $1.97
Ir Bayer Aspirin tabletai vi
rodė sekančios:
nepkritis,
kurs
dalinama
į
1)
1
sai
nekenksmingi.
Tame
jus
tu

Thl«
Is
a
Pamoua Vlvanl Bet and Injų. Prisirengimui skyrius nu Persišaldymas kaip kada iš
eludes face powder, 11.00; Rouge. 75c,
rite daktarų užtikrinimą; jos ne
Šv. Antano su 2 atstovais, tarė šaukti susirinkimų.
Ttasue Cream $1.00, Depllatory $1.##.
Mažiau staigus nepkritis suti
silpnina Širdies.
Pačiai Astrlngent $1.75, Bath Balt 1.00.
Dievo Motinos Sopulingos su Valio, Cicero draugijoms ir rodo staigaus inkstų uždegimo1 nimu (edema), 2) HemorrhaTellet
IVatar $1.25. Perfume $1.75. BrllDėlto, neleisk Šalčiu "persirg ilt visada pasinaudoti Bayer As
Ilaotlne 75e, Skin Whltener 75c. Totai
priežastimi.
Bet
reikia
nemirš

pirin
palengvinimui.
ti”. Nelauk kad galvos skausmas
Value $12.00. Speclal prlce, $1.»7 for aU
1 atst.,
jų veikėjams. Labiausiai mū ti, kad tada kūno atsparumas gic (krauju tekus) nepkritis. į
ten pleces to Introduce thla line.
"pereitų".
Ar kad
neuralgia,
Bayer Aspirin visada yra ir
Visų Šventų su 1 atst.,
neurltis ar net reumatizmas yra jis visada pagelbsti. Apsipažink
Vardas ...................................
klebonui, kuris taip moka
Kroniškas nepkritis dalina-1
tai kas tokio kuriuos turi per- su jo vartojimų skaitlingumu, ir
Adresas ..................................
Labdarių Sųjungos 3 kuopa jas suorganizuoti, kad visos prieš infekcijų yra sumažėjęs,
kęsti. Tik daktaras, gali kovoti iftveng daug bereikalingų skaus
Siunčiame per paštą COD
:r ji paima viršų. Taigi, per ma į 1) Su tinimu, 2) Be tini
su tokiais skausmais, būt jus ga mų.
Pinigai grąžinami. Jei
su 1 atst.,
dalyvauja. Garbė mums cicc- sišaldymas veikia tik iš netie mo.
nepatenkintas.
Apaštalystės Maldos su 1 riečiams, kad turim tokį var
sioginės pusės.
(Sekančiuose “Draugo” lei Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoacetlcacidester of Sa.icylicacid Bes Vau 58O-5th Avenue, Nsw Yoefc
atst.,
dų. Valio, mūsų didžiai ger
Moterų Sųjungos su 1 atst., biamam klebonui kun. H. J.
Labai retuose atsitikimuose diniuose pakalbėsim plačiau
.. , '
-1-j .-J
syphilis būna staigaus inkstų;apie kiekvienų šios ligos paSusivienijimo 48 kuopai su Vaičiūnui!
i i|
dalinimų atskirai.)
1 atst.,
Aš noriu čia pažymėti, kad nždegimo priežastimi.
ovfcen sootfh/ng Žente fa iteeNJ
Šv. Grigaliaus choras su 1
500 m. Vytauto mirties pami
Right from the fint touch, antiseptieu
healing Žemo takes the itening
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE
ntst,
nėjimų sumanė ir surengė das, kun. H. J. Vaičiūnas, pir Komisijai, kurie taip šauniai
misery out of moeąuito bites, raaheo,
Viso 9 atstovų.
and many other skin afflictions. Try
Ciceroj Federacijos 12 sky mininkas J. Gribauskas, pirm. viskų surengė.
it also for itching, peeling toes.
Pranešimai draugijų: Šv. rius. Laiškais sukvietė dvi pagelb. — J. Bertašius, rašt. Raportas
Bathers and other outdoor folks
iš Federacijos
thank cooling Žemo for relief from
Antano draugija rengia vaka dešimts vienų draugijų. Iš tų J. Stankevičius. Komisijoj: K. Apskričio išduotas ir priim
Bunburn. Douae it on ivy-poisoning.
52 E. 107 St.
Kampas Michigan Avenue
Pimplea and dandruff fade when oafa,
rienę draugijos naudai. Apaš draugijų buvo po tris narius, P. Deveikis, J. Kazminskas, tas.
Telefonas Pullman 5950
antiaeptic Žemo is applied. It instantly eases razor-amart. Alwaya
talystės draugija rengia va o iš jų sudaryta komisija ir A. Matulis. Kasierius A. Stul
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs
Tartasi kaslink spalio 9 diehave Žemo nearby wherever you g*.
Anydruggist. 35c, 60c, $1.00,
karų, gruodžio 28 d., parapi valdyba, būtent dvasios va ginskas. Valio! valdybai ir.nos. Nutarta rengti prakalbas
patarimai, visi rašto darbai, ir tt.
jos naudai. Šv. Grigaliaus
choras rengia koncertų, para
pijos naudai, lapkričio 9 die
TUBBY
Human Nature.
nų. Labdarių 3 kuopa taipgi
IS
rengia vakarų.
SAV V4HADDAVA MEAnT
HAMCiM'
AROUNO »N FROMT
Raportas iš Federacijos
OF LUC.7 JONĖS- HOuSE LIKĘ
-IHi* ? - ITS ADiRTS MEAN
skyriaus kas link pikniko, ku
,
SO IV IS,RVNT DAMiS.
ris įvyko 10 d. rugpiučio,
X0U SPSlN’ OM HE ŪKE
THVS TO €»EE KF » GAME
Bergmon’s darže. Piknikas
8ACK MERE OR AM7T
pavyko. Raportas vienbalsiai j

f

Prašau Į Mano Kampelį

Sveikata - Laimės Šaltinis

9.

GARSINKITĖS “DRAUGE"

a COLD?

Nereikalingas
Skausmas!

Mb

USTERINE

sų

BAYER ASPIRIN

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS

WAITCHES RROLIĮI RAŠTINĖJE

o. <

priimtas.

Raportų iš Federacijos Kon
greso išdavi mūsų gerb. kle
bonas. Vienbalsiai priimtas.

Raportas iš Vytauto 500 m.
mirties sukaktuvių paminėji
mo. Viskas kuogeriausiai pa
vyko. Bet raportas da buvo
nepilnas. Komisija žadėjo se

•o

«o

oO «O*

biA&ftAM SHO\AhM<S COURSE TAKEN 87
. MA%TEavruBS7'BAX'TEB. ON LEAVtNC
ąuw-rt)A\Hs omthe co«me.r of main
AM & H»CH iTREFTS.

SKINITCHIHG EROS
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nianship in bowling, the boys
from Gary would have it cinched, because they are in the
league for the mere love of thc
sport.
LEADING BOWLERS

Avė. “Centras” did the h

»T.

Al Gedrainis
184- 4 'ting for the Nortli
Al Sabor
180-11 Al ’s gaine of 230 woi
$45.00' Albert Kibelkis
179- 2 the weekly high gan
179- 2 į SOUTH CHICAGG
37.00 AValter Ruby
33.00 A. Wabolas
178- 2 | A. Kibelkis
168
30.00 j. Zivatkauskas
177- 1 Zivatkauskas 200
27.00.Albin Manstavičius
175- 3 G. Žemaitis
172
25.00 ■ Anton Chernauskas
173- 6 B. Pečiulis
185
22.001 Markūnas
173- 3 C. Kibelkis
168
20.00 (Charles Gramontas
173—
įge (3 Peter Šeputis
171-10
Totais 893
$10.00 Peter Zaur
171- 5
verage s. Vaičiūnas
170- 1 NORTH SIDE
$7.50
__________
J. Kisiel
177
$10.00 GAMĖS ROLLED SEPTEM M. Kisiel
145
i $7.50
BER 30TH.
Nausėda
155
Manstavičius
164
z
The boys with tlie
Drazdąuskas 164
Bandannas” from the
Totais 805

STANDING OP THE K OF L
BOWLING LEAGUE.

West Side
South Chicago
Roseland
Bridgeport
Providence
Gairy, Ind.
North Side
Brighton Park

"Musą sūnūs Bud turėjo už
kietėjimą”, sako Mrs. M. Keillar,
6078 Elghth Avė., Maywood, Chi
cago1. Jis sirgo iki musų daktaras
patarė jam California Fig Syrup.
Pirmos ke'.los dozps to vaisto su
tvarkė Jo vidurius ir jį visą at
gaivino. Išrodė, kad jis įgavo nau
jų Jėgų.
“Nuo to Miko vartojam Fig Sy
rup kaip tik -apsireiškia
slogas
a,r nevirškinimas. Jis įstabiai pa
gelbėjo. Pagelbėjo augti stiprybėj
— gal sveikiausias musų apiellnkėj.
Per virš 50 metų motinos gyrė
California Fig Syrup.
Pagarsėję
daktarai pataria jį vartoti liguis
tiems, su skaudžiamomis galvo
mis ir užkietėjimu vaikams, arba
pravalnijimui vidurių laike slogų
ar kitokių sirgimų. Valkams pa
tinka jo skonis. Jis
stiprina
nusilpusius
gelbsti vaikams augti.
Pirkdamas žiūrėk,
kad butų
žodis CALIFORNIA. Tas reiškia
tikrą.

LAX ATI VĘ-TONICCMItPRtN

Totais

VIETOJ

>6.00 TIKTAI >6.00

Pietą Afrikoj mieste Cape
Town naujas Lietuvos Valsty
bės adresus yra: Lithuanian
Consulate “Kloof Lodge”,
St. Cape Town, So. Africa.
Ten konsulu yra V. K. Rač
kauskas.

“Musų kūdikis nubudlndavo mus
naktimis po keletu kartų Iki pra
dėjome duoti Jam po truputi Castorijos”, pasakė viena motina lt Iowa. “Po to gerai miegojo Ir visiškai
atsinaujino”. Valkų specialistai reko
menduoja Fletcherlo
Castoria; Ir
milijonai motinų žino, kad tas gry
nai augmenlnls, nekenksmingas vais
tas gelbsti vaikams
ir kūdikiams
nuo dieglio, slogų, sukietėjimo, vi■duriavimo ir tt. Fletcherlo parašas
ant kiekvieno pakleto. Saugokis Imi
tacijų.

BRIGHTON PARK
C. Sheputis
131 :

Juskevich
Kupris
B. Šeputis

PILNAS EGZAMINAS

ILGAS MIEGAS
SUSTIPRINA KŪDIKĮ.

Totais

J. Švilpa

KONSULATAS NAUJOJ

141
173
186
171
802

:
]
:
;
1

Lietuvių Valanda
Kas Subatą Iš Stoties WCFL 970 k. nuo 6 iki 7 vai. vakare.
Kas Ketvergi iš Stoties WHFC 1420 k. nuo 7 iki 8 vai. vak.

Spręsk Dažus Pagal

Now that the bowling sea
son lias been in progresą for
the past four weeks the bowlets have somewhat improved.
their form and are sbowing
steądier scores. On the other
liand those who made a great
splurge at the beginning are
,not holding up pace with the
old timers būt are gradually
going downward in their averages.
At tliis writing it is ratlier
early to make any predictions as to how the teams and
individuals will stand at the
end of the season. Hotvever,
it can safely be stated tliat
the West Side boys, heąded
by S. Vaičiūnas will be on top
or very elose to it. They are
not showing any sensatienal
bowling as yet, būt tlieir all
very consistent — and consistency is what really wins
cliampionshipe.
How Brighton Park got into the lašt place, when their
bowling average is greater
than most of the other teams,
is a mystery to the writer and
; also to all of the fans. If there would be a prize for sportą

Kai sekantį kartą, norėsi
dažyti, tai bandyk
Diamond Dažus. Tėmyk, kaip lengva juos varto
ti. Palygink rezultatus. Pardavėjas sugrąžins pi
nigus. jei nepripąžinsi, kad tai geresni dažai.
Diamond Dažai neišrodo perdažyti, nedaro plėtmų arba driežlių, Gauni šviežią, malonią naują
spalvą. Tėmyk, kad ji nesikeičia nešiojant ir plaujant. Jie yra geresni dėlto, kad turi užtektinai ti
kro anilino — nuo trijų„ Iki penkių sykių dau
giau, negu kiti dažai.
Baltas pakietas Diamond Dažų yra originaliai
“visų tikslų” dažai. Jie dažo arba varsuoja šilką,
vilnas, bovclną, lininius audeklus, rayon arba bile
sudėtinį audeklą. Mėlynas gtakletas yra specialiai
dažai vien šilkui arba vilnclns. Su jomis jus ga
lite dažyti brangius šilkinius arbą vilnonius, kurie
prilygs geriausiam profesionališkam darbut. Per
kant tą atsimink — Mėlynas ųakietas dažo tik
šilką ir vilnas. Baltas — viską. Jiijsų pardavėjas tu
ri abu.

IPBCIALZITAM
Taigi nenusiminkit, bet eikit pa*
tikri specialistą, m pa* koki nepatyrėij. Tikra* speclaJlst**, arba pro
fesorių*, neklaus Jūsų kas Jum* ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
po pilno išegsamlnavtme. Jus sutau
pysit laika Ir pinigus. Daugelis kitu
daktarą negalėjo pagelbėt Jum# dėl
to. kad Jis neturi reikalingo patyri
mo, surėdymui Žmogaus kenksmin
gumų.
Mano Radle — Bcope — Raggt.
X-Ray Roeatgeno Aparatas Ir Vi
siškas bakterlologlikas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų ak
ras negeroves, Ir jeigu aš paimsiu
Jus gydyti, tat Jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryl Jums taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgu sUl|Vio, tarnų, Inkstų, odos, kraujo, ner
vų. ilrdtes, reumatizmo,
kirminų,
uždegimo tarnų, silpnų plaučių arba
Jeigu turit kokių užsisenėjuslą. iš
kerėjusių, cbronlfikų Ilgų, kur} napasldavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt
noatėje pas
mane.
DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS
Inėjlmas Rūmas įeit

20 W. JACKSON BLVD.
Arti SUto Gatvės
Ofiso Valandos: Nno 16 ryto 1M
1 po plotų. Vakarais nuo t Iki t
Nedėliotais nuo lt ryto Iki 1
po plotų

ADVOKATAI
Telephone Dearborn 9057

Žemos Karnos Ant Radto, Pianą,
Skalbiamą Mašiną.

ADVOKATAS
100 No. La Šalie St. Rm. 1431

REZULTATUS
B0WLING NOTĖS

Illinois Vaikas
Sveikiausias

West Side suoceeded in defeating Brighton Park three
straight even though they
were bowling without tlieir
captain, Mr. S. Vaičiūnas.
WEST SIDE
Žemaitis
153 171 170
Zaur
171 178 169
Wabol 185 209 185
Giedrainis
169 192 192
(Duinmy score) 135 135 135

CHICAGO. ILL.
Nuo 9:30 iki S vai. vak.
Loeal Office: 1900 8. UNION AVĖ.
Tel Roosevelt 8710
Vai. nuo t Iki 9 vai. vak.
(Išskiriant zeredos)

Naujas BABY GRAND
Planas už .... $195.00
Naujas RADIO ir Victrola Kombinacija. 10 tūbų
už :......... .................. $98.00
Nauja SKALBIMUI MA
ŠINA tiktai už . . $99.75
Naujas PIANAS Grojiklis
už .............................. $98.00

Television
Naujas PHILCO BABY
GRAND RADIO
$49.00
Naujas CUB RADIO su
viskuo už ............ $69.00
ATWATER KENT RADIO su tūbomis už $39.00

IŠMOKĖJIMAI

Diamond dyes

11 So. La Šalie St., Room 1701
Tel. Randolph 0381-9332 Vai. $-$
Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET

Tel. Victory 0563
7*4 «•!. vak» apart Panedėllo Ir
Pėtnyčto*

Jos. F. Budrik, Ine.
(John Bagdslunas Borden)

3417-21 SOUTH HALSTED STREET

Lengva vartoti — Geriausi Rezultatai.

ADVOKATAS

Telefonas BOULEVARD 4705

VISOSE APTIEKOSE

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 6717
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 1999
Namų; 3 iki 9 ryta TsL Repub. 9<ll

KODĖL REIKIA GARSINUS

“Drauge”
1, Dienraštis “Draugas” pasiekia žymiausius lietuvius, kurie
gali su Tamsta padaryti gerą biznį.
2. "Draugas” yra organizuotų lietuvių katalikų organas. Jis
atstovauja katalikišką mintį Išeivijoje. O kur organizacija — ten
galybė.

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 Weat
Arti

Jeigu norite greitai išduoti nuomoti: namus, kambarius, gara
dilų, parduoti lotus, gauti naujų kostotmerlų — garsinkitės “Drau
gc.”

Tel. Roosevelt 7791
Pasanllalame karo
Seno

Street

Street

2552

Can&l

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare.

mis

Seredeeais

nuo

9

iki

ir

PStnyčio-

.

6.

3. Dienraštį “Draugą” skaito tūkstančiai šeimynų ne vien Chi
cago je, bet visoj Amerikoj ir Europoj.

DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avenue

Specialistas ii

Leavitt

Telefonas

LIETUVIS ADVOKATAS
3

Kapitonas

22nd

vai.

kortuose—nuo

3

iki

52 East 107tb Street
Kampas Michlgan Avcnue
Pullman 5960-Namų I’ull. 6377
Miesto

ofise

pagal

sutartį

127 North Dearborn St.

Kr&j&og

Ketvergais ofisai uždaryti.

GYDO VISAS LIGAS VYRU I* MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP UZStfENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS
YRA. Bpeciališkal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užauodljlmą kraujo, odhs. Ilgas, žaizdas, reumatlsmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklė* skaudėjimą Ir pas
laptingas ilga*. Jeigu kiti aegalėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir
persitikrinkite, ką jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų Ir Išgydė tukstančlue ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nno 19 ryto Iki I V. V. Nedėltomlg Iki Ik d.
<200 West 26 Stkampa* Keeler A»e.,
Tel. Crawford RŠ73

Fisher

Ralslng the Family*. Pa broke up ilm Showt
a« tova vC
too* tvtoouOH **

Htae Vant
<įfcNrs’ n-toae
SmmS to voo*
1 1W»eu6H TH r
l ks'THo.e! J

Tyme, Aiškinę, Rretkoe
GRACIO8 AKYS
Yra

dld«Tte

turtas

Murinę vajo, švelnina gaivina
be pavojaus. Jue Ją panaėgslte
Knyga “Eye Darė“ arba “Rya
Beauty” ant pareikalavimo.

9
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Telefonas Yards 1132

GRABORIUS IR
BALS AMUOTO JAS
automobilius

visokiems

m. skudas

0

D A K T A 1R A

kurie prisidėjo aukomis, ku-' Telefonui GrovehlU >268
riomis kriklėniečiai galės įsiLIKTtVIS UMARO KILS
taisyti savo bažnyčiai var
Didelė graži koplyčia dykgi
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
718 WEST 18 STREET
pus, kurių buvo netekę karo
2433
W. MARQUETTE ROAD
Tel. Roosevelt 7632
.
Gerai visų žinomas ir didis metu.
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
| 1; 7 Iki I vai. vakare.
katalikiškų reikalų rėmėjas Pinigai jau yra išsiųsti ir
l. Lulevi&us Juozapas Zubavieius $100, Pe
Serodomis nuo 9 — 12 vai. ryto.
greitu laiku juos gaus.
GRARORICS EB
Nedėllomls pagal sutartį.
Juozapas Mitka ir
BALSAM UOTOJ AB tras Brazdžionis $25, K. Pet
Patarnauju laido rulienė
$10, J. Tamošiūnas
Kazimiera Petrulienė.

s.

STANLEY P. MAŽEIKA
Turiu

Q H

(

GRABORIAI:

DIIDOAB
][ C A G O J B

rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Illinois

CHICAGOS IR KENOSHOS
LIETUVIŲ AUKOS
KRIKLENŲ BAŽNYČIOS
VARPUI.

tuvėse visose mie

sto
ir
miestelių
dalyse.
Moderniš
ka koplyčia veltui.

Rezidencija 2859 So. Leavitt
Tel. Canal 2380

J. F. RAŪZIUS

BUTKUS

A. PETKUS CO.

A. MASALSKIS

EZERSKI

BtnnVAND SOUTH FIFTM ITS-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
S Iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
VaL; nuo 8:30 iki 9:30 vak.

Rez. Tel.

IR CHIRURGAS
2 4-tas Street

Canal 1713

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliaia

KAZIMIERAS BARSIS

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patarpavimą.
j •
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicągos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus
aprengimui mirusiųjų.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

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

•

J ;;;

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727

’ ; ; ?

1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794
3201 Auburn Avenue

SKYRIUS

-

Mirė spalių 5 d. 1930 m. 6:15
vai. vak. 41 metų amžiaus. Ki
lo iš Raseinių apskr., Kražių
parap., Levoniškių vltnk. Ame
rikoje išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime
moterį Eleną, 2 pusbroliu Sta
nislovą ir Aleksandrą, 2 švogeriu Dionizas Troy ir Antaną
Stankų, 2 švogerkas Ievą Troylenę ir Kastanciją Stankienę,
o Lietuvoj brolį Pranciškų, 2
seserį Butkienę ir špukienę.
Kūnas pašarvotas 6545 So.
Talman avė. Laidotuvės įvyks
ketverge, spalių 9 d., Iš namų
8:30 vai. bus atlydėtus į Gimi
mo Panelės Šv. 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-ges ir pažystamus-mas da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę: Moteris, Pusbroliai,
švogerlai, švogerkos Ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborlus Zolp. Boulevard 5203.

'• 4 •* »

A. + A.
VINCENTAS
AUGUSTIS
Mifė spalio G d., 3:30 vai.
ryto. 1930 m., sulaukęs 33 me
tų amžiaus,
gimęs Raseinių
apskr., Tytuvėnų parap., Kaitnalės kaime. Amerikoj išgyve
no 1# metų. Paliko dideliame
nubudime seserį
Eleonorą ir
švogerj Stanislovą Ivanalčius, 2
anūkus — Bronislovą ir Sta
nislovą, 2 pusbrolius — Joną
Meškauską Ir Petrą August]
ir gimines, o Lietuvoj motiną
Petronėlę,
seserį Oną. brolį
Mykolą Ir gimines. Kūnas pa
šarvotas. 2501 W. 46 St
Laidotuvės įvyks
seredoj,
spalio 8 d., vai. ryte Iš namų
į Nekalto Prasidėjimo l’an. šv.
par. bažnyčią, kur bus gedu
lingos pamaldos už vėllonio sie
lą, o Iš ten bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.
Visi gimines, draugai Ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvlečUO.nt dalyvauti laidotuvėse ir
sutelkti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.
Nuludę liekame:
St.-suo, Svogeri*. Aliukai,

Tel. Boulevard 3201

Pusbroliai Ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja
grab.
Eudeikis. Tsl. Yards 1741.

Rezidencijų

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Tel. Canal 6764

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS
Gydo

A, L DAVICDNIS, M. D.
SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. Kenwood 5107

Ofisas ir Laboratorija

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų

Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET

Vaikų ir visų chroniškų ligų

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 lai 8 valandai vakare
apart Šventadienio ir ketvirtadienio

CHICAGO

St

VALANDOS: 1—2 po piet, 7-8 vak.
ir

Nedėliomis

Šventadieniais

ligas

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliotais ir seredomls tik
iškalno susitarus

DR. A. A. ROTH
8102 So. Halsted
Kampas 81 Street

staigias ir chroniškas
vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

Ofisas

Republic 8466

DR. A. RAČKDS

ir Ketvergais vakare

4910

Ir

Ofise Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą-

Ofiso Tel, Vlctory 6898

Telef. Wilmette 195 arba

Tel.

10-12

Lafayette

5798

DR. A. J. JAVOIŠ

PRANEŠIMAS

Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

OR. M. T. STRIKOL

' Office: 4459 S. California Avė,

OFISAI:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedėliojo pagal sutartį.
4901 — 14 St
2924 Wasbington atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
10-13, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd čiu — viršuj Belskio-Rakščlo aptleTeL Cicero 662. Tel. Kedzie 2460-266J kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd.
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet Tel,
Proapect 1939.
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
*601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829
X — Spinduliai
čea. 8641 8. Albany Avė. Tei. ProsRezidencija
Ofisas 2201 West ?2nd Street
<729 W. 12 Pi.
Nedšllomlt >ect 1930. Nedėtomis tik pagal su
Tel. Cicero 2888
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
Susitaru, arti.
Rezidencija: 6640 So. Maplearood

DR. S. BIEZIS

DR. S. A. DOWIAT
ir

Ofiso

Res.

Boulevard

5919

DR. A. J. BERTASH
>464 SO. HALSTKD STREET
Ofiso 1 valandos nuo J. Jkl 2 po

.

’

Antras ofisas

St

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
9:30 vakare
4608 S. ASHLAND AVENUE
Netoli 46th St.
Chicago, III.

pietų ir S iki 8 vai. vakare

SKYRIUS

3133 S. HALSTED STREET

Di». S. A. Brenza

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS

2374

Hemlock

Telefonas Boulevard 1939

Midway 6512

Oakley Avenue ir

Rez. Tel.

Ir

DR. J. P. POŠKA

Valandos! 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v.
Nedėlloj pagal susitarimų

Rezidencijos: van Ruren 6858

Re*.

SKYRIUS

Of.

Ofiso Tel. Virglnla 0086

$10.

Po $5: O. Bruzgulienė, J.' X Pereitų sekmadienį RoAliknis,' B.' Palilionient, A. 'selan<le Visl) SveHtll I«W“
1108 S. Halsted
LIETUVIS GRABORIUS
St. Chicago. IU.
Mikalajūnas, P. Zdanavičius,^ iv>'k° ‘“J1“*“
Patarnauja laidotuvėse kuopigiauTel. Vlctory in>
gerb. klebono kun. J. Paškausa. - Reikale meldžiu atsišaukti, o
J. Jusiunas.
mano darbu busite užganėdinti.
iko, iš Lietuvos sugrįžusio, suj Po $3: K. Vainadienė.
,
Tel. Roosevelt 2515 arba 2 516
I. J. Z O L P ! Po $2: kun. P. Vaitukaitis, ihktuvS8' ž"ro“,f buv°
2314 West 23rd Place
Chicago, Illinois
C. Stasiūnienė, J. Spartis, X lVisi buvo linksnius> visiems
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS
SKYRIUS
Zupustas, A. Karoblio, ft
b«'o iSgirsti iŠ geri,.
1439 S. 49 Court Cicero, III.
1650 West 46th St.
iNiprikienė, A. Bartkus, J. Ikk‘bo"°
»P* IATel. Cicero 6927
Kampas 46tb ir Paulina Sta
Naujelis, K. Šūkis, O. Zdana-PtlvV _
Tel. Boulevard 5203 > 8413
vičiutė, O. Damanskienė. Po
Nulludtmo
valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatiš $1: kun. J. Albavičius,
kun.
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau
PIGIAUSIAS MET. GRABORIUS
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų H. J. Vaičiūnas, kun. P. Ga.
CHECAGOJE
dykai.
Laidotuvėse pa
siunas, P. Vaicikauskas, S.
tarnauju
geriausia
Tamošiūnas, R. Andriliunas,
Ir pigiau negu kiti
Milijonai
todėl, kad priklauM. Kavaliūnaitė, K. Vickutė,
' 4
bbu prie grabų 15Jūsų
UNDERTAKING CO.
dlrbystės.
J. Guoka, J. Navakas, P. Vai
OFISAS *
pačių žmonių kalba
P. B. Hadley Llcnora, T. Bičiušas, V. Jodelis,
668 West 18 Street
nėra kito tiokio linimento, ku
Koplyčia Dy^aj
ris veiktų .taip ūmai, taip pa
Telef.
Canal
6174
710 ĮVEST 18th STREET S. Šimulis, J. Grisius, P. Vatenkinančiai kaip PAIN - EXSKYRIUS: 3288 S.
PELLERIS. Jie naudoja jį nuo
Halsted Street, Tel.
Canal 3161
Peršalimų, Skausmtj, Krutinėję,
rakulis,
P.
Davidonis,
S.
Bal

Galvos Skaudėjimų, Pečių Gėli
Vlctory 4088.
mo, Skaudamų Muskulų, Sustin
»
taduonis, J. Navadomskis, J.
gusių Sąnarių, Išsinarinimų, Nusimusimų, Reumatiškų Skausmų,
Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie
Čenieris, K. Andrišiunienė, J.
Pbone Boulevard 4139
susilaukia neįkainuojamos pa
galbos.
LIETUVIS GRABORIUS Vilkas, V. Stancikas, J. Ga
Tik persitikrinkite, kad gauna
te tikrąjį. INKARO vaisbarenklia
linis,
J.
Arlauskas,
J.
Kaspaant
pakelio yra jūsų apsaugotojo.
Nauja graži koplyčia dykai
Savo turiniu brangi ir įdomi kny
rius, J. Butkus, J. Masilionis,
gutė yra įdedama su kiekviena
PAIN-EXPELLERIO bonka.
GRABORIUS
« 4256 SO. MOZART ST.
A. Masilionis, T. Jilinauskas,
Parsiduoda visose vaistinėse.
Kaina 35 ir 70 centų bonka.
Tel. Virginia 1290
M. Jisevičius, V. Jusiunas, A.
Musų patarnavimas
7Xe L»bor»ter!»a crf
visuomet sąžiningas ir
Kvedaras, J. Grųžinskas, M.
fUM- RICHTER Zs CO.
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
BROOKLYN, N.V
Mitka, J. Mitka, M. Kastraskyrių.
vickas. Smulkiomis aukomis
LIETUVIS GRABORIUB
Nauja, graži ko
surinkta $5. Viso surinkta
Ofisas
plyčia dykai.
4603 S. Marshfield Avenue $244.50.
3307 AUBURN AVENUE
! Širdingai dėkojam visiem^,
Tel. Boulevard 9277

S, 0. LACHAWICZ

Ofiso Tel. Vlctory 8687

J, J. KOWARSKIS
DR. A. G. RAKAUSKAS DR.
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2408 WEST 68 81’R E ET
Kertė So. Western Avenue
Tel. Proapect 1028

1[:

2201

8.

WALLACE

8TREET

AKIŲ GYDYTOJAI:

Cel. Hemlock 8700
Rez. Tel.

Prospect

Avenue
Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 8*7 — 8 v. v,
Nedėlloj: 10 — 12 ryto

9619

DR. B. ARON

| Tel. Canal 0257

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzie
Re*. 6622 So. VVhipple
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

DR, P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

TeJ Wentworth 3000

DR. VAITUSH, 0. P. D,

Palengylns akių įtempimą
kuris
esti
priežastimgalvos
skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotunio, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus.
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
regystę.

Rez. Tel. Stewart 819L , Rezldenc|Ja

6600 So. Artesian Avė
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų
6 iki 8:30 vakare

DR, H. BARTON

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
Nedėllomls huo 10 ryto Iki
12 po pietų.

kare./

Kainos

pigesnės,

kaip

kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

756 West 35th St
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

AR ŽINOTE, KAD

Tel.

Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

1545 WEST 47 STREET

Tel. Boulevardl 1401

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

3343 S. HALSTED STREET

Tel. Canal 6222

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

DR. G. I. BLOŽIS

DR.

DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas

Leavltt

Boulevard 7689

Res.

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

Hemlock

Gydo stalgias
ir chroniškas li
7891 gas vyrų, moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kltoki ia
elektros prietaisus.

DR. A. P. KAZLAUSKIS

Ofisas-ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

4712 So. Ashland Avenue

1025 WEST 18 STREET

Vai.* Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir
nuo 6 Iki 7:20 vai. vakare.
Tel.

Cicero

1260

Tel. ofiso Canal 2110 Ren. So. 8hord
2228, arba Randolph 6809.

DR. GUSSEN

llL MAURIGE KAHN

LIETUVI8 DENTISTAS
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
vai. vakare
Nedėllomls pagal sutartį

Cicero, III.

DR. S, ASHER

Chlcano. J"

HERZmIn

St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto
nuo 1 iki 9 vakare
Seredoj pagal sutarti

4847 W. 14 ST.

naia««<i

numeriu

Telef. Midway 2880

Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai
atvažiuoja
ir visiems
čamplonams
per nosis duoda.
Taip ir T. A. D. tonikas visiems
seniems tonikoms duoda ir apgali.
Tel. Cicero 2962
T. A. D. dar tik kelių metų senu
mo, o Jau turi tukstančiua vartoto
jų ir nuo Jų padėįiąyonlų. T. A. Di
DENTISTAS
būdamas vienoj formoj, gydo daug
Cicero, Iii. i
ligų. Reikalaukit iš save apUekos ar 4901 W. 14St.
Viršuj Nktlonai Toa Stora
i
ba lšdlrbystėa
Valandos: 10 vai. lyto iki 9 vai.
T. A. D. PRODUCTS

cu,

po

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Tat: ryto ano 19—12 nuo 2—4 p.
pietų: 7—8;8S vakaro
Nedėllomls 19 lld 12

DENTISTAS
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

ofisą

SPECIJALISTAS

DENTISTAI

Tel. Tards 1829

DR. G. SERNER

savo

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

Prirengiu teisingai akinius visuose šalę Depositors State Bank skersai
atsitikimuose, egzaminavimas daro
Peoples National Bank arti
mas su elektra, parodančia mažiau
Ashland Avenue
sias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

SOUTH HALSTED ST.

1821

Gydytojas ir Chirurgas
6558 SO. HALSTED STREET'
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Res. Prospect 6659

vakare.

Nsd.

susitarus

.

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994
Reaideacijos Tel.

Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 13 dieną
Nud 2 iki 2 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare

D R A U O A S

C H IC A G O J E
TAS.

.

Eight

Praeitą, sekmadienį,

Street teatre,

art. J.

buvo

Babravičiaus
atsisveikinimo
koncertas, kurį reikia priskai-

PRANEŠIMAS.
SVARBUS VYTAUTO KO
MITETO SUS-MAS.

Svarbus PrieS “

lyti prie gana gerai pasiseku- Chicagos

Lietuviu

M. Bankevičių, 628 W. 18 treal, Canada, CIeveland, OStr.
bio, ir kitas vietas.
• J. Staselį (rubsiuvykloj),
Chicagos Blaivininkų Apskri
1907 Canalport avė.
PRANEŠIMAI
čio Seimo Spalių 12 d.,
O. Zdanevičiutę, 1711 New1930 m.
berry Avė.
Bridgeport. — Dr-ja Sal
1. Ryte 10:30 vai. Nekalto S. Remekį, 1735 So. Union
džiausios Širdies V. Jėzaus
Prasidėjimo Šv. P. Marijos Avė.
susirinkimų, turės 7 d. spalių,
Brighton Parke parapijos baž B. Mantikienę, 1817 So.
7:30 vai. vakare, Liet. Audito
nyčioje suma ir pamokslas.
Union Avė.
rijoj. Malonėsit nariai daly2. 2 vai. po pietų tos pat J. Grišių, 2022 Canalport
vaut susirinkime. Yra svar
parapijos mokykloje Seimo Avė.
bių reikalų svarstymui pav.
dalyvių registracija ir atidary S. Skuda (graborių) 718 W.
metinis koncertas, kuris įvyks
mas.
18 Str.
spalių 12 d. Komisija patieks
3. Amerikos Lietuvių Pil
konstitucijos projektų, kurį
nųjų Blaivininkų Centro Dva PADĖKA DR. RAKAUSKUI. turėsime apsvarstyti.
sios vado kun. J. Jakaičio
Valdyba.
seimo dalyvių pasveikinimas.
Malonu man pareikšti dė

DIENOTVARKĖ.

VYTAUTO DIENA CHICAGOJ SPALIO 26 D.

BABRAVIČIAUS KONCER

Antradienis,

Vytauto

artistas dainavo 500 m- ^“ktuvhj paminėję
mo Komiteto susirinkimas įkeliolikų, dainų įvairių kom
vyksta trečiadienyje, spalio 8
pozitorių ir įvairiomis kalbo
d.t 8 vai. vakare, Aušros Var
mis. Dainavo be galo gražiai.
tų par. salėj. Prašomi atvyk4. Pastarojo Chicagos Aps kingumo žodžius gerb. Dr. Ra
“Ei, Uchnem” ypač tenka
pažymėti. Nei vieno žmogaus'« Tis”
atet0TI)’ visas kričio Seimo iš lapkričio 29 d., kauskui už sėkmingai padary
salėj nebuvo, kurs nebūt bu-,
Ce"tr0 T’' 1928 m., protokolas.
ta operacijų mano žmonai Pet
šių. Patsai

'dybos narius.
vęs užžavėtas p. Babravičiaus
atsisveikinimo dainavimu. Ko
letų dainų gražiai

Vytauto Komiteto, pirm.

padainavo

p-ni Ona Biežienė. Labai ge gyvuoja Lietuvių Statymo ir
ra save užsirekomendavo p-lo Paskolos Bendrovė (Spulka),
Jinai labai kurioje daug lietuvių sutau
gerai skambino pianu GJinkos pė dolerių juodai dienai. Da
“The Lark” ir Liszto “La bar minima bendrovė atidarė
Campanella”. Tai auga stam naujų serijų ir naujiems šėri-

Silvija Sabonytė.

bi muzikos pajėga — pianistė. ninkams duoda gražių dova
Dainininkams akomponavo p. nų. Patartina visiems northsi-

Byanskas.

Publikos buvo vidutiniškai.

prie

diečiams

prisirašyti

“spulkos”

ir nejučiomis su

sitaupys dolierų.

Rap.

Bijūnėlis.

NORTH SIDE ŽINUTES.

WEST SIDE ŽINIOS.

Federacijos vietinis skyrius
spalio 9 d.

nutarė paminėti

X J. E. vyskupas Edurard

kuoiškilmingiausiai, su gražiu F. Hoban,

D. D., pereitame

kalbėto sekmadienyje Aušros Vartų
jais. Kadangi dabartiniu laiku bažnyčioje suteikė šv. Sutvir

programų ir gerais

eina bazaras, tinimo Sakramentų 83 bernai

parapijoj

mūs

todėl iš tos priežasties spalio čiams ir 88 mergaitėms.
X Šv. Sutvirtinimo iškil
9 d. minėjimas yra nukeltas į

spalio 15 d. Jau pakviesta žy mėje, apart vietinių kunigų,
mūs kalbėtojai, kurie plačiai dalyvavo kun. J. Na/vickas,

nušvies'dabartinę vilniečių: pa kun. J. Mačiulionis,
dėtį. Taipgi bus rodomi jodo

mieji paveikslai — Klaipėdos

atvadavimas.
Parapijos

choras smarkiai

ruošiasi prie Vytauto 500 me

tų mirties sukaktuvių paminė
jimo,

per kurį dainuos

visų

Chicagos parap. jungtinis cho
ras iš keliolikos šimtų daini
ninkų. Taipgi smarkiai ruošia

si prie savo šokių, kurie įvyk
sta) 26 spalio

5. Atstovų iš kuopų prane
šimai.

m., šv. Mykolo

parap. svetainėj, 8 vai. vaka
re ir tikisi iš visų paramos.

kun. M.

6. Paskaita Apskričio Val
dybos pirmininko kun. A. Briškos.
7. Sumanymai ir nutarimų
priėmimas.

smarkumu
Vytauto

paminėjimo,

draugijos,

Ražančiaus
ir šv.
Cecilijos
ruošiasi prie savo 25 metų su-

symais pralenkia daugelį kitų
ligoninių;
D. S.

X Altorių Puošimo draugi-

North Side jau

nuo senai

7126 So. Rockwell Street

musų

Privažiavus

vaikučiai, mat,

goiterio

5921

So.

peracijų A. Vaznoniui, 231C
W. 22 Street Abu sveiksta.

Telef.

PENTUOJAME AUTOMOUS
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se
nų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas

pilnai garantuotas — kainos žemos.
Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saimanizuojame ir atliekame visų “body and fender work.”
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
kiais reikalais kreipkitės;

ROXEE AUTO PAINTING SHOP
V. TAMOŠAUCKA8, savininkas
907 W. 35th ST.
CHICAOO, ILL

Republic

Taisymas lalkrodilų musų
speciali škumas.

Pritaikome akinius kiekvienam
Didelis pasirinkimas deimantų
ir auksintų "daiktų

J. A. Kass Jewelry
Savininkas
3. A. KAZAKAUSKAS

2045 WEST 35 STREET
Prie pat Aroker Avė.
CHJCAGO

J. C. ENCHER & CO.
GENE RALIAI KONTRAKTORIAI
Real Estate ir visokia apdrauda.
Notary Public
,
Skyrius 4439 So. Falrfleld

Real Estate

6625-27 S. WESTERN AVĖ.

2621 WEST 71 STREET

Telefonas Prospect 5669

Telefonas Hemlock 0367

HUPMOBILE

Rez. Grovehill 1680

REIKIA DARBININKŲ

——■-------------------------------------------- Reik lietuviškai kalbančio
’Ateik

Pardavinėsi

pasitart.

draugams.

4138 Archer Avenue

Dalenberg Howe & Seed Co.

Tel. Lafayette 7674

11028 S. Michigan Avė.

Republic

4949

-

PETRAS GRIBAS
mollavojlme,

dekoruojame

■

' J

'

-

■

-

7 kamb. fo'rnlčiai ir piano
1304 Glenlake.
Rogers Park

Ir

PARDUOSIM

su

dideliu

3360.
7970.

nuosto

lšpoperiuojame
visokius
namus. liu visus puikius rakandus, Wilton
(kaurus ir viskų musų 4 kamb. apartMusų kainos labai prelnamos Ir dar
Įmente. Vartota tik 2 mėn. Kreipkis
bas garantuotas.
Į tuoj. Tikras bargenas.

6127 S. Maplewood Avė.
JONAS PUDZIUVELIS

2650 West 69 Street
Telef. Hemlock 4576
Telefonas Canal 7223

PETRAS CIBULSKIS
Maltavojlmo Kontraktorins
Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stakaa
8334 So. LEAVITT ST.
CHICAGO

M. YUSZKA
Plnmbing & Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausla.
4426 So. Western Avė.

ftapos Telef.

10% nupiginta ant flat ma Hemlock 3867

SO4O W. «2 St. l-mw floras
Bilijardu parlorius, North Sldėj,
12 stalų, išdirbtus biznis, išvažiuojam
Pigiai. Festln & Harmon, 610 E.
75 St.

REAL ESTATE
Greit perkant gausi geromis iš
lygomis už $20,000 roominahouse iš
22 kamb. dalinai su fora., štymo šil.,
gera vieta, 20 min. 1 loop, strytk. ir
L. Kreiptis 1136 Wrlghtwood avė. iki
5 v. v. arba tel.' Avenue 5307 po 5
Ir. v. dėl susitarimo.

Pigiai puiki veik nauja kampinė
Octagon rezidencija, 6 kamb. bung.
arti viešų ir kat. mokyklų, du bloku
Milwaukee avė. Reik matyt, kad Jvertlnt. Kaina 89,750.
Kreiptis po
4 vai. vak. 5700 No. Moody avė.

6 kamb. bung., furn. 811., gar. Kai
na 87,000. Už goriausių cash pa
siūlymų.
5743 Marmora avė. TeL
Kildare 3538

NAUJI BUNGALOWS.
5-6 kamb., pigiai, geros išlygos.
Ole Nlelsen, 3851 W. 6.1 St. Hem
lock 7696.

Namų Telef.
Republic 8688 2 FI.ATAI, 0-7 KAMB. PLYTINIS

JOHN YERKES

liavų įr ready mixed.

Ui *■

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau naujus namus ir pertaisau
senus. Senus namus priimu | mai
nus.

Į pietus 63 St. arti Halsted. Kaina
|7,000. Cash 82,500. Festin & Har
mon, 410 E. 75 St.

Plumblng A Heating Lietuvis
KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

i

ZS4A.00 F. O. B.
Jei manai pirkti karų. pirmiausiai
ateik pas n.na Ir persitikrink, kad
pas mus rasite goriausios rųllos au
tomobilius už Žentų kalnų.
Taipgi turime Įvairių įvairiausių
vartotų karų už labai mažų kainų.

2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins

BRIGfiTON MOTOR SALES

, '
PLUMBERIS
Turiu patyrimų per daugel) metų.
Darbų atliekų greitai Ir pigUL
3313 BO. OAKLET AVM
Telef. Canal 0410

Šio krano kaina $3.50

3968 Archer Avenue

Rendon ar pardavimui 5-6 kamb.,
pečiu šildomi,
pigiai.
5804 Union
Tel. Stewart 1402

JOKANTAI BROS.

A. M. BUTCHAS

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

f.

Atrodo mūrinis, po to jau ne-

Tel. Lafayette 8227

6012-14 So. Kedzie Avė.
Telef. Republic 1004

I S R E NDAVIM U I

apmurinam

medinį namų po vienų plytų*

Mes

Joe Bagdonas, Savininkas

taipgi

Moliavojimo Kontraktorins

Tel. Lafayette 8662
Ofisas ylr Bes.
Ir 2384
4401 H. Mozart St_

Generalini Kontraktoriai

Lafayette

darom mūrinius,

Phone

2452 WEST 69th STREET

SALES

saidvokus,

muro darbus, iš medinių pa

GENBRALIS KONTRAKTORIUS
Statau naihus kaip muro taip Ir
medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
Kainos prieinamiauslos.

JOHN PAKEL & CO.

INC.

Po Valstijos Priežiūra

Tel. Commodore 0144

D. GRICIUS

GAGE PARK MOTOR

6RAHAM PAIGE

damentus

4398

W. & L ELECTRIC CO.

Elgtn, Amerikoj" darytu laik
rodis... geriausias ir tikriausias
IM visų. Mes turime dideli pa
sirinkimų Ei ginų dėl vyrų Ir
moterų, ui kainas, kurtos yra
prieinamos kiekvienam klientui
Parduodam ant išmokėjimo ar
ba casb — kaina, ta pati.

Paskolas suteikiam,} 24 vai.
neimam komiso nuo
$50 iki $300.

Telefonas Grovebill 1038

Budavojam naujas namus,
dirbam cemento darbus - fun

4556 So/Rockwell Street

Tel. Lafayette B197
Jei Tomistą nori pirkti Automo
bili, pirmiausiai prašome ateiti pas
mus ir pamatyti HUPMOBILE 1931
modelių, kurio tikrai Tomistas nusNot Ine.
tofclns savo gražumu, greitumu. Ir Elektros kontraktoriai, suvedam švie
visa
konstrukcija.
Kaina
81,191. sas ir jėgų. Elektros relkmenos Ir
f.o.b. Ir aukščiau.
flkščlerlal.
L. DOMBROWSK1 A 8ON
BALZEKAS MOTORS
1016 West 47 Street

avė. ir dvigubų “rupture” o-į

PINIGUS

J. NAMON & CO.

pardavimo ir mainymo.

Kontraktorins

Goriausi Ir Stipriausi Antomoblllai.

Damen

SKOLINAM

reik pentyt. Turim namų ant pardavėjo. Visų, laikų, ar dalį.

Namų Statymo

Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

operacijų

*-

ES

Naujas De Soto $885.00 f.o.b.

ir jo gamin

Savininkas
Del geriausios rųSles
Ir patarnavimo, Sau
kit
GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olselis šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.
4044 SO. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1380

KONTRAKTORIAI:

Namų Statymo Kontraktorlus
Statau įvairiausius namus prieinama
kaina.

mų kainų.

skaniausiai

Chicago.
8380

Wm. J. Kareiva

M. ZIZAS

labai entuziastiškai jį pasiti

ko mokyklos

Perkam Mortgečius Ir Bonus.
Skollnam pinigus ant Namų.
Parduodam, išmainom Ir lnšlurinam visokį turtų.
Padarom davernastes Ir Plrkbno
bei Pardavimo Notariallškus raitus
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Yra pamatu musų Pasekmingumo.
MES
GVARANTUOJAM
SAVO
ATLIKTĄ DARBĄ.

prie

pirmieji

klebonijos,

809 West 35th Street
CHICAGO
TEL. BOUL. O«ll ARBA 0774
Visados sutaupysi daug Išlaidų

6755 So. Western Avė.

J. Blankų, 671 W. 18 St

Dr. S. Biežis, Lietuvių ligo-

ir prie kito želfiiutei,

-------------

nebrangus.

MUSŲ LIGONINE.

lapkričio. Kaip sėkmingų

jau gerokai prisiruošta.

miausių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir

KUR GALIMA ĮSIGYTI VY jau buvo išsiilgę savo dvasiš
koje tėvo.
<
7217 S. CAUFORNIA AVĖ.
TAUTO MEDALIŲ.
.S■ . *
Telefonas Hemlock 5588
Marųuetteparkiečiai
daini
Dievo Apvaizdos Parap.
ninkai, veikėjai' ” Antanas ir
Pbone Virginia 2054
• Tt
Vytauto 500 m. - sukaktuvių Domą Kaminskai
buvo išvykę
JOSEPH VILIMAS

rių vienas įvyks 19 d. spalio dejas, šiomis dienomis padarė

prie vieno, taip

ji giminės.

HEMLOCK

už prieina

sitiko jo broliai ir artimesnie- j ĮVAIRŪS

S. L. FABIAN & 00.

anglis

Telef. Republic 5099
X Kun. A. Baltutis, MarMes pervežame daiktus ir į
gydytojų 7— chirurgų, kad ne
ąuetteparkiečių klebonas su-i
bereikia ieškoti svetimtaučių
kitus miestus.
grįžo Chicagon spalių 1 die-!
“profesorių” ir kad turime
Inų. Englewood’o stoty jį pa
nuosavų, lietuviškų ligoninę,
kuri savo moderniškais įtai

NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

Užlaikau visokių
tululnlų Ir sidaorlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
sto, planų rolių,
rekordų
Ir t t.
Taisau laikrodžius
Ir muzlkoa lnstrumentua.
Telefonas

dien jau turime gerų lietuvių

kaktuvių apvaikščiojimo, ku- ninės chirurgijos skyriaus vė

m., o kitas 1

geriausios rųšies

Peldžius.

ŽINELES.

Žmonės džiaugiasi, kad šian

nepa diplomas.
šv.

ųuette Rd. Tel. Grovebill 3262.

MARQUETTB PARK

prie tojai kepėjai suteiktas kepimo

būtent

kius dalykus.
Taipgi parduodame

ofisų po num. 2433 W. Mar-

ATMINK SAVO

Savininkas R. Andreliunas

me pianus, forničius ir kito 2650 West 63rd St.

Dr. Rakauskas gyv. ir turi

Antanas

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

Mes permufuojame-perveža-

/

Kun. L. Draugelis, rast.

miršta ir savo reikalų. Dvi di

delės

greit sugrįžo į normalį sveika
tos stovį.

MORGIČIAI-PASKOLOS

A. ALESAUSKAS
MOTOR EZPRESS

Rakausko

DE SOTO IR PLYMOUTH

visu iškeptas kugelis

ruošdamiesi

Dt.

žiūra ' paties

. medalių galima įsigyti pas:
Urbanavičius, kun. J. Jakai-1
1811 So< Union 2 savaitėm atostogų į Detroit,
Mich, Tenai nusipirko gražų
1S’ T’ ™ JuskeVlČWS r?į Avė.. (krautuvėj),
kun. B. Vitkus.
O. Gaižauskienę, 635 W. 18 Buick (vertės z $1,500.00) ir
leidos toliau. Aplankė MonX Pereitame
sekmadieny■
je Kolegijas ir Akademijos i *
(krautuvėj) 1818
Bernej, įvyko bendras posė-'^ Halstcd
AUTOMOBILIAI
niu
Snoiforro
nn'mnrn
’
"
_
dis. Susitarta “in corpore
M. Kavaliūnaitę,
1827 So.
dalyvauti 9 spalių dienų Auš
Uftion avė.
ros Vartų bažnyčioje pamal P. Valuckį, 725 W. 19 St. Geriausios Rūšies Automobi
dose už mirusius Vilniaus gy
liai.
A. Grišių (krautuvėj), 1827
nėjus vakare vai. 7 ir tuo
Ateik pažiūrėti musų nau
So. Union avė.
jau po vakarinių pamaldų
J. Jakubauskį (krautuvėj), jausių DE SOTO ir PLY
parapijos svetainėje prakalbo 1904 Canalport Avė.
MOUTH Chrysler išdirbystės
se.
automobilių už labai prieina

viams jubilėjiniai metai, ypač bus išmėginamas

kurie

Pacientė po rūpestinga prie

1930

— Tie« maža valgomųjų dai- GIRTŲ ŽVĖRIŠKUMAS
ktų krautuve šeštadienio va- NEW
MARTINSVILLE,
kare sustojo automobilius. Iš-|W. Va., spal. 6. — Nuo vyro
lipo du ginkluotu vyru ir krau atsiskyrusi Eva Bailey, 40
tuvės viduje nušovė krautu metų, su savo 3 metų vaiku,
vininkų Lobianco, 26 m., jo išvyko į Grandview salų ir te
brolį, jo žmonų ir tuo metu nai su keturiais vyrais girten buvusį pašalinį 65 m. žmo itavo. Pagaliau visi išsprendę
gų ir nuvažiavo. ~
i“nusikratyti” vaiko. Motinai
Policija krautuvės namuose matant vaikų nužudė ir įme
rado nemažų katilų “munšai- tė į upę.
Visi, ir motina, suimti. Iš
nę” gaminti.
pažino.
SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ.”

BRADDOCK, Pa., spal. 6.

ronėlei šv. Kryžiaus ligoninėj.

Kun. A. Brička, pirm.,

■ ■■
jos šeimininkės ruošiasi prie
Šie metai yra visiems lietu- [įdomaus
kontesto, kuriame

northsidiečiams,

GALVAŽUDŽIAI NUŽUDĖ
KETURIS

7,

Spalio

4414 So. Rockwell St

Tel. Lafayette 4689

I

Real estate
Statau naujus namus ir se
nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET

Tel. Lafayette 1083

