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HELSINKI, spal. 11. Pasta
raisiais Suomijoj rinkimais 
nugalėti visi komunistai.

Suomiai labai skaitlingai du 
lyvavo rinkimuose ir nušlavė 
radikalus.

Praeitam seime komunistai 
turėjo 23 atstovus. Dabar nei 
vieno.

ŠIANDIE LAIDOJAMOS 
, ORLAIVIO R—101 AUKOS

* |r v<» arwr»<

PARYŽIUS, spal. 11. — 
Quimper m. kalbėdamas Fra
nci jos prezidentas Doumergue 
pareiškė, kad esu yra gana pa
vojinga bi kam Francijų pulti 
oficialėmis kalbomis, ypač Pa
ryžiuje, kur francūzai ilgas 
laikąsi nepratę girdėti tos rū
šies puolimų.

Politiniuose sluogsniuose tas 
prezidento pareiškimas aiški
namas kaipo grųsinimas Vo
kietijai ir» Italijai. .i.’pr.UH' •

LONDONAS, spal. 11. — 
Cardingtone šiandie laidoja
mos sudegusio britų orlaivio 
R—101 aukos. Tarp žuvusių 
buvo keliolika katalikų. Tad ir 
katalikų bažnyčioje už juos tu
rėta gedulos pamaldos.

ITALIJOS SU FRANCIJA 
NESUTIKIMAI

I

ŽUDYNES TURKŲ RIN
KIMUOSE

' ISTANBUL, Turkija, spal. 
10. — Čia įvyko municipali
niai rinkimai. Sukelta daug 
muštynių. 1 žmogus žuvo. Ri
nkimai buvo vedami paeiliui 
penkias dienas.

MARCONI — VYRIAUSIAS 
FAŠISTŲ TARYBOS 

NARYS

PARYŽIUS, spal. 11. — 
Dar daugiau padidėjo 'nesuti
kimai Italijos su Francija.

Italija tomis dienomis norė
jo gauti paskolos 50 milionų 
dolerių Francijoje. Francijos 
valdžia nesutiko.

Italijos valdžia paskelbė, 
kad Italija nori turėti karo 
laivynų lygų Francijos laivy
nui. Francija tam griežtai prie 
šinas.

Francija įtaria Italijų, kad 
Mnssolinio valdžia padarius 
kariškųjų sutartį su Rusija ir 
Vokietija ir, matyt, darysia
nti tokias sutartis dar su Un- 
garija, Austrija ir Bulgarija.

ROMA, spal. 10. — Žino
mas Guglielmo Marconi paski
rtas nariu vyriausiojon faši
stų tarybon į Tomaso Tittoni 
vietų.

LEGIONINKŲ SUVAŽIA
VIME 4 MIRĖ, 358 

SUSIRGO

TAIKOSI PERSIJA SU 
TURKIJA

LONDONAS, spal. 11. — 
Gauta žinia, kad Turkija ir 
Persija sutiko sudaryti ben
drųjų komisijų taikos palaiky
mui abiejų valstybių pasieniu. 
Taikų tarp abiejų šalių su
drumstė kurdai.

BOSTON, Mass., spal 
— L'egioninkų suvažiavime 
nuo svaigalų vartojimo 4 mi
rė, 358 susirgo, gi vienas le- 
gioninkas už svaigalų turėji
mų federaliam teisme nubaus
tas 250) dolerių.

KUBA TURĖJO IŠKILMES

HAVANA, Kuba, spal. 11. 
— Kubos salos gyventojai va
kar minėjo 62 metų snkaktu- 
ves, kaip buvo sukelta pirmoji 
prieš Ispanijos valdžių revo
liucija. • •

Spalio Dvyliktoji yra Kolumbo Diena. Yr.a tai diena, kurioje 
Kolumbas su savo sąkeleiviais, perplaukęs platųjį Atlantiką, pa
siekė nežinomos iki tol žemės pakraščių.

Šiemet Vytauto Didžiojo metais svarbu ir įdomu mums pri
siminti tą, kad Vytauto Didžiojo mirimo metais Kolumbas, Ame
rikos radėjas, dar nebuvo gimęs. Vytauto mirimo ir 'Amerikos 
radimo metus skiria 62 metų laikotarpis. Nei Vytautas, nei tų 
laikų mokytieji nieko nežinojo apie Ameriką ir tada buvo mano
ma, kad žemė yra plokščia. Kuomet Kolumbas pakėlė klausimą 
plaukti per Atlantiką į vaitas* taLįt vadino pamišėliu, bepročiu. 
Jiypiėnį atmetė ir Portugalijos rrdspaniįos mokytąją1 komisijos. 
Kolumbas, vienok,,turėjo tiek ištvermės, kad savo tikslo siekė 
ir pasiekė.

Nors paskutinius savo gyvenimo metus Kolumbas baigė 
paniekoj ir pažeminime, vienok, jis dabar stovi visų amžių ir 
visų tautų pirmose didvyrių: eilėse. Ir jo garbė nesumažės per 
ilgus amžius.

80 ŽMONIŲ ŽUVO BAŽ
NYČIOS GAISRE

J. VALSTYBES YRA STIP- 
t RIAUSIA KATALIKIŠKA

ŠALIS
MEXICO CITY, spal. 11. — 

Laikraščiai praneša, kad San 

Carlos, Tabasco valstijoj, va

kar ryte tikėjimo priešai su

degino bažnyčių susirinkus į 
pamaldas apie 80 vyrų, mote

rų ir vaikų.

Prasidėjus pamaldoms, pik
tadariai užrakino visus iš ba
žnyčios išėjimus, pasienius iš 
oro pusės apliejo kerosinu ir 
padegė. •; , . ,

, Bažnyčioj esantiems vyrams 
pavyko išversti duris. Išbėgu
sius žmones laukan piktada
riai nužudė. Kunigui pavyko

10. pabėgti ir pasislėpti

Taip sako francūzas kun. 
E. Dimnet

NEW YORK, spal. 10. — 
“Amerikos J. Valstybės yra 
stipriausia pasauly katalikiška 
šalis.”

Taip pareiškė čia atvykęs iš 
Francijos įžymus autorius ir

Amerikos prohibicijų kuni-

VOKIETIJA ATMOKĖS 
SKOLAS

NEW YORK, spal. 11. — 
Amerikoj lankosi Dr. Schacht, 

Pačiam suvažiavime prohi- j)nvasį8 Vokietijos valstybės
bicijos klausimas atmestas.

APTARIA PROHIBICIJOS 
KLAUSIMĄ

WASHIN-GTON, spal. 11. 
— Prezidento Hooverio komi
sija įstatymų vykinimui čia 
uždarytomis durimis tariasi 
prohibicijos klausimu. Komisi
ja apie tai savo išvadas įduos 
prezidentui, gi pastarasis —

bankos prezidentas. Jis parei
škia, kad Vokietija atmokėsia
nti visas skolas.

NAUJAS LEGIONO VIR
ŠININKAS

BOSTON, Mass., spal. 11. 
— Amerikos Legiono suvažia
vime šios veteranų organizaci
jos viršininku išrinktas R. T. 

,0’Neil iš Topeka, Kas. ,

— ., ---

VYTAUTO SUKAKTUVIŲ PAMINĖTI 
MAS CHICAGOJE

Prisiruošimo Darbai Įsisiubuoj;

Vyta tas Didysis, ChicagoH 

lietuvių visuomenė ,ir Spalio 

26 d. pasidarė visiems žino

mas, lyg ir vienas ir tas pats 

dalykas. Mat, Vytauto sukak

tuvių paminėjimas Chicagoje 

-įvyks spalio 26 d., Ashland 

Auditorium. Vytauto Komite
tas smarkiai ir rūpestingai 

' ruošiasi prie iškilmingo pami- 
jnėjimo. Jo darbas jau pilnai 

i įsisiūbavo. Praeito trečiadie
nio susirinkime paaiškėjo, kad 
parodavimo gatvėmis planai 
sudaryti, kolionijos samdo be- 
nus, platina medalius, ruošia 
gražius flotus, siuva vėliavas. 
Programo komisija pranešė, 
kad visi chorai ruošiasi, mo-

kosi dainas. Chorų chorąs si 
sidarys tūkstantinis. Pakvic 
tas Lietuvos Atstovas* niir 
gubernatorius, Senatoriai 
kitos žymesnybės. Kunigų Vifi 
nybės Komisija raportavo, 
visose lietuvių bažnyčiose 
Sumų bus pamaldos už Vyt 
tų su atatinkamais pamoksli 
Visos komisijos ir visi si 
gražiai ir su didžiausiu 
šventimu ruošiasi. Visų dri 
gijų vardai, kurios paminėji 
me dalyvaus, bus surašyti 
gražiųjų programo knygų. S 
džiu, Chicagos lietuvių visi 
menė pasiruošusi laukia sps 
lio 26 d., kad kuoiškilmingis 
šia pagerbus Vytautų jo mir 
ties dienoje.

Sveikinome L. P. Blaivii 
/ Seimų

Rytoj, Šv. Panelės Nekaltoj.iš visų Chicagos ir apyli 
Prasidėjimo par. salėj, Bri- JolionijlĮ atstovai. Dienr

gas f rancūzas lygiomis stato su ghton Park) Chieagoj, įvyks.
tikinčiųjų persekiojimais Ru- , _. . . .

ta Lietuvių Pilnųjų Blaivinin
kų Seimas, į kurį suvažiuoja

sijoj. Kaip Rusijoj tikėjimas 
negali būt išgriautas, taip čia 
prohibicija negali būt įvykin
ta.

1 ‘ ‘ Draugas ’ ’ širdingai 
sveikina, palinkėdamas 
geriausio pasisekimo dirt 
žmonių blaivinimo darbų.

KIEK BEDARBIŲ AME
RIKOJ?

CHICAGOJE
TEISĖJAS LYLE PUOLA 
POLICIJOS VIRŠININKĄ

WASHINGTON, spal. JO, 
Senatorius Wagner iš New Teisėjas Lyle, kurs yra aš- 

filosofas francflzas katalikųįYorko valstybės tvirtinsi, kadj^a^ nusist&tęs prieš įvairiau- 
kun. Ernest Dimnet. cenzo biuro paskelbtas bedar- ®us Paužas* kurių policija

’,bių skaičius neatatinka teisy- ne*ali Rudyti, puola polici- 
įjos viršininko pareigas eina-Kun. Dimnet Amerikos ka

talikų stiprumų remia nuola
tiniu Amerikos Katalikų Ba
žnyčios organizavimosi ir šioj 
šaly katalikybės plitimu.

Jis pranešė, kad į Ameriką 
atvyko “ginti tikėjimų nuo ži
nomo advokato Clarence Dar- 
rrowo’o užpuolimų.” Jis su 
Darrow’u čia turės debatus 
klausimu “Ar tikėjimas žmo
gui yra būtinas?”

Apie Europos politinę padė- 
itį jis pasakoja, kad Europoje 
pramatomas naujas karas. Vi
sa laimė, kad’ valstybės yra pli 
kos. Jei turėtų pinigų, greitai 
susilauktumėm naujų skerdy
nių^

Anot kun. Dimnet, Vokieti
jos fašistai (tautiškieji socia
listai) labai norėtų naujo ka
ro. Bet be pinigų negali pra
dėti Todėl, kiek nusimanoma, 
(Europa dar ilgiau galės pasi
džiaugti taika, ,

Senatorius sako, jog šių me-
ntį Alcockų. Teisėjas pareiš
kia, kad policija visas laikas

praneša Samuel Insull. Ss 
neužilgo būsiąs įvestas na u j f 
patvarkymas.

Bet apie gatvekarių bėį 
prailginimų, kas senai r« 
linga įvairiose miesto dalj 
p. Insull nieko nesako.

I ' t '

Nukrito nuo prieangio
James Kocefes, 11 met 

3055 W. 22 gat., vakare žii 
rėdamas į kilusį netolies

tų atliktu cenzu tikėtasi patir- ’ / ’ rų nuo prieangio nukrito i
x-, •• v j v u -y- t> x yra užimta mažų nusižengėliui * . ° ... _ .4-i nl/ran kori o rnm alroiAlu kot * n -s i _____ti tikrųjį bedarbių skaičių. Bet 

tas neatsiekta.

Anot senatoriaus, šioj šaly 
bedarbių yra tarp 4 ir 5 mi
lionų. Tuotarpu cenzo biuras 
paduoda vos pustrečio milio- 
no.

RAGINA BEDARBIUS 
M,ARŠUOTI I WA- 

SHINGTONĄ

gaudymu. Gi didieji kriminali
stai neliečiami.

Apskaičiuota, kad Chieagoj 
yra 26 žinomi kriminalistai, 
pavadinti visuomenės priešais. 
Parėdyta juos išgaudyti. Ke
letas savaičių praėjo ir vos 
keletas jų suimta ir tie kuo- 
veikiau paliuosuota.

ipavojingai susižeidė. Paimt 
į šv. Antano ligoninę.

NEW YORK, spaL 11. 
Vietos biržoje išnaujo 
jo pulti Šerams kaina.

NEW YORK, spal. 10. — 
Union aikštėje bedarbiai tu
rėjo susirinkimų. Kalbėtojai 
ragino bedarbius karo vetera
nus maršuoti į Washingtonų 

i reikalauti darbo.
t Vienas kalbėtojų nusakė, 
kad maršavimas būsiųs suor
ganizuotas. Apie 50,000 karo 
veteranų marguosiu.

-  - . -.f,, a,'1..

Vaistų pramonės atstovų 
suvažiavimas

“National Wholesale Drug- 
gists’ Association” tomis die
nomis Chieagoj turės 56-tų 
kasmetinį suvažiavimų. Daly
vaus apie 600 atstovų.

i Susisiekimų suliejimas
i Chieagoj susisiekimų krūvon 

suliejimo darbai pažangiuoja,

__ _

. CHICAGO IR APYLT1 

KĖS. — Pramatomas daili 

■oras; maža temperatūroje

mama.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $1 
Britanijos 1 sv. sterl. 
Francijos 100 frankų 3 
Italijos 100 lirų
Belgijos 100 belgų 13 
Šveicarijos 100 frankų 19, 
.Vokietijos 100 markių 23,

5.3
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“DRAUGAS”t
m Uelna kasdien. Išskyrus aakmad:

- filENlJMERATOS KAINA: Metams — OC.M,
fitij —, >8.60, Trims Mėnesfama — *>■*•. Tlenam 

ĮĮįfSns«i..i — 7 6o. Europoje — Metama >T.V*. PuaM Mo- 
,«ų — >4.»0, Kopija .48o.
C* Bendradarbiams Ir korespondentams raštų neųrų- 

■na. Jei neprašoma tai padaryti Ir nepilslunčlama Mun
*Ukalul šenklti.
* Redaktorius priima — nuo 11:0* Iki 11:04 vai 
«kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavuo-
*Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet.

OIAUOA5

jei p. Tūbelio kabinetas rezignaotųf Mums ro
dos, kad ne. Nei viena iš demokratiniai nusi
teikusių partijų nesutiks eiti i koalicijų su tau 
tiniukais tol, kol jie nepakeis savo nusistaty
mo prieš Valstybės Konstitucijų, prieš Šei
niu ir bendrai prieš visų teisėtų tvaikų Lietu
voje. Seimo rinkimų tautininkai nešauks, nes 
bijos rinkimus pralaimėti, kaip praeityje, kad 
būdavo.

Taigi, jef ir naujos vyriausybės Lietuva 
susilaiuktų, esminių atmainų krašto vidaus po 
litikoje nėra ko laukti.

SVEKATA - BRANGUS JURTAS
Rašo:

Dr. Al. M. Raukus 
2130 W. 22 St. Cbioago 

Tel. Canal 6764

V
REUMATIKAMS SVARBU.

KOLUMBO DIENA.
“DRAUGAS” 

L1THUAN1AN DAILY FR1END
Publlshed Daily, Etzcept Sunday. 

SDBSCR1PTIONS: Ona Tear — >4.00. 61x 
M-60. Tfaree Montbs — >1.00. One Month — TU

— One Tear — >7.00. Slz Montbs — >4.00 
lopy — .šie.

Advertislng m "DRAUGAS" brines oeat reanlta, 
Advertlslng ratee on appllcatlon.

^DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

TŪBELIO KABINETAS BRAŠKA.

«r-

Rytoj Kolumbo, Amerikos atradėjo die
na, kurių mokyklos, bankai ir kai kurios ki
tos įstaigos švęs pirmadienyje. Ši diena yru 
verta didelio paminėjimo, nes Kolumbui ne- 
vien Amerika, bet visas pasaulis daug turi 
būti dėkingas. Kolumbas savo nepaprasta drų 
sa, pasiryžimu ir valios tvirtumu atrado šį; 
naujų pasaulį, kuris priglaudė milijonas žmo
nių, kuris daug prisidėjo prie pasaulio eko

nominio sustiprėjimo ir kultūrinio pakilimo. 
Amerika šiandien didžiuojasi lakūnu Lįnd- 
bergu, laurais jį vainikuoja, kuris jokių nau
jų pasaulių neatrado, o tik Kolumbo drąsa or
laiviu perskrido Atlantiko okeanų. Nors Ko
lumbus ne lėktuvu skrido, o tik mažų laivu 
plaukė, tačiau jo žygis buvo didesnis ir drą
sesnis už šių dienų drąsuolius — lakūnus.

Kolumbus pasauliui davė naujų ir turtin
gų kraštų, kuriame ir mes šiandien gyvename. 
Del to Kolumbo šventė — yra ir mūsų šven
tė. Nors mes nemanome taip siaurai, kad be 
Kolumbo Amerika visai nebūtų atrasta, ta
čiau jos atradimas galėjo būti daug vėliau ir 
kitokiose sąlygose, taip kad gal Amerika ne
būtų šiandien tuomi, kuomi, šiandien yra. Ta 
aplinkybė Kolumbų dar didesniu padaro ir 
mes dar labiau jam turime būti dėkingi. Jo 
drąsos, valios tvirtumo ir pasiryžimo pavyz- 
dis visuomet pasiliks didelis nevien jurinin
kams okeanuose, nevien lakūnams ore, bet 
visiems.. žmonėms, kurie tik siekia ką nors 

' kilnesnio žmonijai atnešti ar tai bus mokslą, 
ar bile kokioj kitoj gyvenimo srityje.

Vakar spauda paskelbė, kad atsistatydi- 
Lno Lietuvos užsienių reikalų ministeris dr. 

ųniųs. Daroma spėliojimai, kad ir visas p. 
ūbelio kabinetas atsistatydinsiąs. Del ko — 

•^priežasčių nepaduoda.
Dr. Zauniaus rezignacija gaili būti su

lfitą su jo dalyvavimu Tautų Sųjungos Ta
pybos sesijoj, kurioj jis keletu kalbų pasakė. 
Sjjo kalbos gal būt nesutiko su tautininkų dik
tatūros nusistatymu. Prie jo atsistatydinimo 

alėjo prisidėti ir jo savo laiku padarytas 
reiškimas spaudos atstovams, kad užsienio 

^politikoje yra reikalinga atitaisyti p. Volde- 
*maro padarytas klaidas ir Vilniaus klausimų 
Jįrųžinti į tų pozicijų, kuri buvo nustatyta de- 
Smokretinių vyriausybių.
— Užlsienių reikalų ministerio vietų p. Zon
inius užėmė po to, kai “smetoniniai” tautinin- 

ai numetė) nuo “sosto” buvusį diktatorių p. 
oldemarų, kuris dabar yra-Ištrėmime.

Kiek mums žinoma, dr. šaunius savo po
litinį nusistatymų yra mainęs keletu kartų, 
pirmiau jisai yra buvęs socialistas, paskiau 
inėpartyviu vadinosi. Prie Voldemaro buvo 

au “apsikrikštinęs” tautininku “voldemari- 
įinku”, o pastaruoju laiku pasisakė griežtai ? 
iries buvusių Voldemaro užsienių politikos ; 

"linijų. Iš to galima spręsti, kad p. Zauniui sa
vo karjera labiau rūpi, negu rimtas ir pašto

LIETUVOS RADIO DIENA.

Rytoj, pusiau antros valandos po pietų, iš 
Columbia Broadoasting System girdėsime 
kalbant apie Lietuvą p. B. Balutį, Lietuvos 
atstovų ir dainuojant artistą Babrkvičių ir1

•■-rus valstybės darbas. Iš užsienių reikalų mi- dain. Katkauskaitę. Tai bus taip -vadinama
BE . . . 1 J T • A , n ■ T * £ j J’ JI r • £ I iv ifilisterių, kokius kada Lietuva turėjo, p. Zau- 
Sžnius ar tik nebuvo silpniausias.
** Ar yra bent kiek pagrindo manyti, kad 
Skvisas p. Tūbelio kabinėtas atsistatydins, tuo' 
Starpu sunku yra pasakyti. Nei
Sbent kariuomenės vadai vėl būtų užsi- 

anę naujos ir bent kiek stipresnės 
iausybės. Reikia pasakyti, kad Tūbelįo mi 

Jįnisterių kabinetas visas, kaip įr jo užsienių 
M&ninisteris, yra silpniausias, kokį kada Lietu
va yra turėjusi. Mes tų pačioje jo susiforma-

Lietuvos radio diena. Lietuvos atstovo kalbos 
ir lietuviškų dainų girdės visa plačioji Ame 
rika, o nevien tik lietuviai. Del to Lietuvos 
vardas plačiai bus išgarsintas. Tai gražus it 
labai naudingas dalykas, kuris gerai positar 
naus mūsų senųjai tėvynei.

Gaunama iš Rusijos žinių, kad ten eko
nominė būklė nesitaiso. Miestuose trūksta 
maisto. Sovietų pinigai vis labiau krinta. Erno 
nės, skaudžiai praeities pamokyti, renka si- 

imo pradžioje aiškiai buvome pastebėję. Gal! dabrinius pinigus ir juos ateičiai vis laiko, 
r tautininkų diktatūros palaikytojai, kariuo- Bet bolševikai tokius gaudo ir sunkiai bau- 
enės vadai jau pradėjo įsitikrinti, kad per- džua Del to šiomis dienomis vėl aŠtuoni tokie
lpna yra ši vyriausybė išvedimui valstybės 
to krizio, kurį ji dabar pergyvena.

Ar galima laukti koalicinės vyriausybės,

sidabrinių pinigų rinkė jaį sušaudyti. Ar šiaip, 
ar taip kalbėsime, bet bolševikų “rojus” vis 
didesniu pragaru virsta.

į V A i R y S S T R AIP S NI Al
JUANGENYBIŲ ŠMUGELIA 
5, VEMAS.

Hfc*' Brangenybių — brangiųjų 
mažų akmenėlių, šmugeliavl-

. mas j Amerikos J. Valstybes 
labui praplhęs, nežiūrint smar 
kaus valdžios slaptų agentų

Šmugelninkų gaujų išnai
kinti yra .negalimas daiktas. 
Nes tos gaujos yra tarptauti
nės. Vyriausios jų sėdybos yra 
kur Europos miestuose. Jos 
turi savo įgaliotinius Ameri
koj.

Anot šios šalies muitinių 
komisionieriaus, praeitais od-

5SBS2

vienam byla dąr nepasibai
gus.

Brangenybės iš Europos ^pristatys pirkliui kur į ofi-
šmugeliuojamos daugiausia 
per New Yorko uostų, kur 
kasdien atplaukia dešimtimis 
viaoki ląivai su keliauninkais.
Negalimas daiktas kasdien vi
sus atvykstančius ar namo j<ftmaįs, pešaliniems nežino-

sų arba krautuvę. Atvežtas 
brangenybes jiems atiduoda 
sutartose vietose —- gatvėse, n 
restoranuose, ar kur kitur. 

,Jie kiti kitus pažįsta atatin-

parvyktda,rudus keliauninkus mais> ^nklais
patikrinti nuo galvos ligi ko
jų muitinėse. Patikrinami tik 
jų nešuliai ir drabužiai. ČUnu- 
gelninkai brangiuosius akme
nėlius moka pampti, b.t gfl- *lt0- ■“d už W įTe-

Visoki brangūs akmenėliai 
nėra taip Ubai brangtft, kaip 
į«ivaizduojama. Jie fiioj fialy

.vtikimo. Motai į metus šmu 
gelninkų gaujų kai-kurie va- į ministraciniais metais suimta 
dai suimami. Tečiaus tas kitų 14 šmugelninkų ir 118 turis-
Neatbaido, kadangi brangeny- tų, kurie mėginę į šių šalį be drieji valdžios agentai moka i au as
bių šmugeliavimas yra suriš- muito įvežti deimantų ir kitų ir surasti. Kada įtariama*
tas su dideliu pelnu, lygiai brangiųjų afcaaanėtių. Ifi 14 šmugelninkas sulaikomas. ta-( Antai Afrikoj, kur daugiau- 

kaip svaigalų šmugeliavimas.; fimųgelaipkų 18 nubausta, gi į da jo drabužiai, avalinės ir tia visokių br4«gių akmenėlių
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gyti ant skaurodos keptos žuvies, nei ‘salnion’, nei vėžių. Sau
gotis nevalgyti saldumynų, nei pyragų, nei sūrio, nei riešu
tų, nei pupų (beans), nei asparagų, nei grybų, o ypatingai 
nevalgyti pomidorų (toinatoes). Su uksusu (vinegar) taipgi 
nei jokių valgių nevalgyti, raugintų agurkų taipgi vengti. , 

8) Galima valgyti: Jautienų, avienų, vištienų mėsų; vir
tų' žuvį, lašinius, barščius ir įvairių sriubų. Virti kiaušiniai, 
sveika. Duonų valgyti tik rupių ir sužiedėjusių, taipgi avi
žinę ir miežinę košę. Šviežus vaisiai, ypatingai orandžiai yra 
sveika. Iš daržovių galima Valgyti bulves, selerijas, kopūs
tus, salotas ir burokus. Galima gerti pienų, pasukas, lengvių 
arbatų su citrina bet nesaldžiai. Daug vandens ir leįuonadų

Lietingas ir nepastovus rudens oras labai kamuoja ser
gančius chronišku reumatizmu. Bloga, yra tam žmogeliui, ka
da jo sąnariai ir raumenys gelia; jis yra vertas nuoširdaus 8ert^yra £eriu 
pasigailėjimo. Gyduolės sumažina ligoniui skausmus, bet ži
noti ką valgyti, ko nevalgyti ir ko vengti, yra beveik svar
biau nei gyduolės. Taigi kenkiantieji nuo reumatizmo pa
klausykite sekančių patarimų.

^1) Nesųšlapti kojų; sušlapus kojas, tuoj reikia nusiauti 
avalinę, pamerkti į šiitą vandenį, nusausinti ir apsiauti sausų 
avalinę.

2) Bent dų kartu į savaitę mazgoti kojas ne karštame 
vandenyje, bet tik drungname, o paskui šaltame.

3) Suprakaitavus, reik saugotis vėjo ir traukučio.
4) Jeį dantys yųa blogi, reik juos pataisyti; supuvusius 

ir jau negalimus pataisyti dantis reik ištraukti. Kartais pa
sitaiko, kad dantys atrodo geri, bet jų šaknyse randasi pūlių 
(pus pockets)i taigi reįk paprašyti dentisto kad su X-ray iš- 
egzaminuotų visus dantis ir tuos, kurių šaknis ‘rūdija’, išrau
tų. Labai dažnai blogi dantys yra priežastimi reumatizmo ir 
kitų ligų.

<5) Blogi tonsilai taipgi yrapriežostimi reumatizmo. Blo
gus tonsilus reik prašalint. <

6) Negerti alaus, nei vyno, nei jokios giros, darytos su
apyniais. •

7) Nevalgyti kįaulėnos mėsos, nei veršienos, nes žąsie
nos, nei kalakuto, nei antienos, nei jokios rūkytos mėsos. Tik

Daug pastangų reik padėti gydant reumatizmų. Never
ta yra nuodinti save patentuotais ‘vaistais’. Geriausia yra 
klausyti gero daktaro patarimų, prašalinti ligos priežastis, 
valgyti — gerti ir užsilaikyti sulyg daktaro nurodymų. Reu
matizmas reumatizmui yra nelygu, tad ir gydymo budai yra 
nevienodi. Beje, klimato permaina taip-gi reumatikams kai- 
kada pagelbsti. Daug lietuvių pasigydė nuvažiavę į Lietu
vos garsųjį kurortų Birštonas. '

DR. RAČKAŲS ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS.

ATSAKYMAS A. St. — Ricina (cr.stor oil) vidurių pa- 
liuosinimui yra mažiau pavojinga sveikatai nei magnezija, 
karčiosios druskos, ar kokios piliulės. Ricinos blogų skoni 
galima panaikinti išplakus su orandžių sultimis.

ATSAKYMAS J. P. G. — Jei tamsta, kaip savo laiške sa
kai, labai daug valgai ir visad nori valgyti, ir nesi riebus, tai 
reiškia kad turi arba soliterų, arba cukrinę ligų (diabetes). 
Nieko nelaukęs eik pas gerų daktarų, nes tamstai gali būti 
pavojus.

ATSAKYMAS Pr. K. — Į tamstos klausimų ar nuo uo
do įkandimo gali kraujas užsinuodinti, — atsakau taip, gali.

ATSAKYMAS A. D. —- Kad pagydyti nušašusių šnervę, 
reik plauti su ramunėlių arba ir tepti su giicerinaį arba su

rūkytus lašinius galima kiek tik nori valgyti. Taipgi neval- vaselina. Jei tas negelbės, eik pas daktarų.
v * ..ubum.i ,:-rr nrraaap

lis. Turtuoliai tų akmenėlių 
pageidauja, už juos moka di
delius pinigus. Tad ir valdžia 

aukštus muitus, štai ir svar- nori pelnytis, jei tai prašmat-
biausioji jų brangenybės da- nybei nesigalima pinigų,t

viskas kas tik jam priguli iš- iškasama, jie yra pigūs. Bet 
krečiama. Dažnai brangiųjų Į pamėgink, sveikas, juos atvež- 
akmenėlių atrandama užkaltų ti į šių šalį. Užmokėsi labai 
avalinių kurkos (užkulniuose)

Kerbkite tuos biznierius ii 
profesionalus, kurie garsi
nasi dienraštyje “Drauge.”

arba paduose, šukose, paiše
liuose arba rašaluose plunks
nose (koteliuose).h- " "Tl &Kaip sakyta^ Ihmgelhinkus 
arp keleivių negalima pažin

ti. Jie suimami dažniausia ga
vus informacijų iš laivų. Yra 
žmonių, kurie į keleivius atsi-! 
dėjusiai tėmijasi ir apie įtas 
riamus praneša agentams. Pra 
nešėjai dž tai apturi atlygini
mų — 25 nuošiničius vertės 
atrastų brangenybių. Bet atly
ginimas už informacijas vie
nam asmeniui negali būt di
desnis kaip 50,000 dolerių.

Didieji šmugelninkai visuo-' 
Jtnet šmugeliuoja daug akme
nėlių. Juos turi kur laive pa
slėpę. Pasiima tik apleizdami 
laivų. Tad ir svarbu juos iš- > 
skirti iš tarpo kitų keleivių ir Į 
sulaikyti, kada jie apleidžia ! 
lavus. Išėjus jiems laisvai iš 
laivų, paskui jų nesuvaikysi • 
ir juos suradęs nieko nepel 
nysi.

Brangenybės šmugeliuoja- 
mos kai-kuriems nesųžinin-, 
giems Amerikos pirkliams.1 
Jei šmugelninkui pavyksta 
laimingai apleisti laivų, jis 
šmugeliuojamų . brangenybių

^-.r-b r'RPMr-H

v
Ar užtikrinai Šeimynai 

Ateiti?
Kiekvienos šeimynos tėvas, kuris rūpinasi savo šeimynos gera ateiti

mi, turi užduoti šį labai svarbų sau klausimų: Ar užtektinai sutaupo juo
dai dienai ir kur taupo. Labai gerai yra patirta, kad ne tas yra turtingas 
ir laimingas, kuris daug uždirba, bet tas, kuris taupo ir sutaupo.

Tūkstančiai musų klijentų šiandien yra dėkingi, kad jie taupė mu
sų bankoje, kuri yra viena iš Penkių Stipriausių ir Tvarkingiausių Ban
kų Amerikoje.

Musų bankas atsargos fonde turi penkis kartus daugiau pinigų negu 
Illinois Valstybė reikalauja, už tai METROPOLITAN STATE BAN
KAS yra “Roll of llonor” skaičiuje.

Tėvai, šeimynos ateitis yra Jūsų rankose. Aprūpinkite jų ateitį.
Musų bankas.moka ant įdėtų pinigų 3% nuofiimtį. Taipgi siunčia pi

nigus į Lietuvą ir į kitus pasaulių kraštus.
Mes parūpiname dokumentus ir luivakortį j Lietuvą ir atgal.

Metropolitan Stato Bank
2201 WEST 22nd STREET
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Prašau Į Mano Kampelį
---------------- Rašo prof. Kampininkas.--------------

PROF. KAMPININKO 
RADIO.

Šį mėnesį daugelis lietuviu 
kolonijų minės Vytauto 500 
m. sukaktuves. Į iškilmes vie
nur bus kviečiama Lietuvos 
atstovas, kitur — konsulai. 
Brooklyno laisvoji bobutė vi
sus įspėja, kad, pasikvietus

į garbeeių, bet siųskit jas į 
Nasliua, nes ir taip jau lie- 

; tuvių laisvamaniškas kūnas 
panašus į devynias pėtnyčias.

PAKLAUSIMAS PROF. 
KAMPININKUI.

Per pietus buvo ir gražus WIIIIUIIUIIIIIIIIIllllliniWlllllinilllrtUlinHIIIIIII1 
programas iš lietuviškų liau-
dies dainelių. Duetų dainavo 
p-lė Stogaitė ir p. Arrnoškai- 
tė. Buvo iššauktos padainot 
da kartų. Toliau solo dainavo 
p. Z. Jurgai tė, akompanavo p. 
P. Juškevičienė. Ji ir-gi buvo 
iššaukta gausiu aplodismen
tų net keturis kartus padai
nuoti.

------------ Kalbėjo kun. Vaitukaitis,
Pašenavotas! ; primindamas mūsų vargus
Su didžiausiu uklonu pra- prieglaudoj, ramindamas mus 

Lietuvos valdininkus, nebūtų lšftU man> kodel mū_ mūsų apverktinam gyvenime,
isnevožyta visa lietuvių tauta, gazjeta dažnai deda kali-(TaiP įspūdingai kalbėjo į se

nių raštus iš Lietuvos kalėji- nelius, kad visų akyse matėsiy
mų, o nei sykio neįdėjo, kaip asaros- 
gyvena kaliniai Sovietų Rusi- Į visa puota baigta malda, 
jos kalėjimuose! j Visų vargdienių vardu ta-

Tavorščius. riu širdinga ačių.

irkaip padarė Waterburio 
Cicero kolonijos, kur svečiams 
duota onoro kalbėti iškilmių 
pabaigoje.

Mūsų tautai išaukštinti, iš
kilmių rengėjai, pasikvietę 
Lietuvos atstovų ar konsulų, 
turi juos pastatyti priešaky, 
tai yra programui vesti. Ne
pamirškite.

I

Mano radio pagavo žinių, 
kad Nasbuos senberniai, be- 
džiūdami ant laisvamaniškų 
laikraščių, tiek nusigyveno, 
kad pradėjo bulvių lupyno
mis maitintis.

Gaspadinės, visų šalių! Su
simylėkit ant Nasbuos senber
nių! Nemeskit

Atsakymas. Tavorščius esi] 1
Leninų garbini ir nežinai, kad 
Sovietų Rusijoj nėra kalėji- Iš D. 
mų... Kamgi butų darbininkų 
“rojus’*? Visi sovietų kalėji
mai randasi ant Marso. Kaip 
tik “rojaus” čeką nužiūri,

Jonas Rusteika.

i Geriausios
Ąn^ys

kokias jūsų pinigas gali pirkti yra

8 TIKROSIOS
-

Į Consolidation 
I Millers Creek

Vienatiniai Autorizuoti 
Pardavėjai

CONSOLIDATION 
MILLERS CREEK
Chicagoje ir Apielinkėse

PIETINĖJ MIESTO DALY: 
ATLAS fuel co.,

4913-19 So. Paulina St. Tel. Prospect 7960 
JOHN BIGANE and SONS

3596 Archer Avė. Tel. Lafayette 0600
CHICAGO LAWN COAL CO.

3605 W. 59th Street Tel. Prospect 8944 
READY COAL and CONS. CO.

5323 So. Cicero Avė. Tel. Lafayette 4030 
VILIJA CO.

3700 So. Spaulding Avė. Tel. Lafayette 2584 
WESTERN COAL and SUPPLY CO.,

4916 So. Western Avė. Tel. Prospect 3400 
WHITE EAGLE COAL CO.,

4919 So. Robey St. 1 Tel. Prospect 0613 
ŠIAURINĖJ MIESTO DALY: 

ELDRIDGE COAL and COKE CO.,
1931 Mendell St. Telefonas Brunswick 1900 

VAKARINĖJ MIESTO DALY: 
ALBANY COAL CO.,

2105 So. Albany Avė. Tel. Crawford 3501 
BOHEMIAN COAL CO.,

934 W. 18th Street Telefonas Canal 0315 
CALIFORNIA ICE and COAL CO.,

3334 W. 22nd Street Tel. Lawndale 0667 
3200 S. Central Park Avė. Tel. Lawndale 2060 

EASTMAN COAL CO.,
1930 W. 17th Street. Tel. Canal 1386

FIRST NATIONAL COAL CO.,
1814 So. Westem Ąve. Tel. Canal 2666 

GARDEN CITY COAL CO.,
2013 So. Morgan St. Telefonas Canal 4136 

LAWNDALE COAL CO.,
2614 So. Whipple St. Tel. Lawndale 3068 

MONARCH COAL and SUPPLY CO., 
2229 So. Crawford Avė. Tel. Lawndale 7072 

WESTERN FUEL CO.,
2623 W. Adams St. Telefonas West 0493 
360 N; Lamon Avė. Austin 1234

CICERO:
A. BOBYSUD and SOlNS <

50th Court and 33rd St. Telefonas Cicero 1703 
CICERO FUEL and B. M. CO.,

4712 W. 26th Street. Tel. Cicero 29
'■ ‘ —--------------------- -------- ---------------- ------ CLYDE COAL CO.,

5901 W. 28th Street. Tel. Cicero 902
MORTON PARK COAL CO., 1

2100 So. 52nd Avenue Tel. Cicero 89
NOVAK BROS. COAL CO.,

Cicero and Ogden Avenue. Tel. Lawndale 
6706 ir Cicero 120 

BERWYN:
C. M. MOLINE i r

Stanley ir O ak Park Avės. Tel. Berwyn 530 
NERAD BROS. COAL CO.,

2924 Ridgeland Avė. Tel. Berwyn 588
BROOKFIELD:

G. A. SPEIDEL and, SON
Brookfield, III. Tel. Brookfield 285

BROADVIEW:
SPEEDWAY COAL CO., I

Broadvieir, 111. Tel. Berwyn 472 ir May 4130

, ..... , -------------------- . -----------------------—.... , ■ -----------------------------------

■ Kadangi jos yra vien tiktai šiluma, išėmus vieną buše-
! I lį pelenų ant tono anglių ir neturi savy skalų, akmenų,
| ar šiukšlių, taipgi NETURI KIETŲ KLINKERIŲ.

j Šiemet nebūkite suklaidinti taip vadinamoms pi- 
kuris proletarų turi į kalėji- d., po pamaldų, Šv. Juozapo J giomiS anglimis. Ekonomizuokit SU CONSOLIDA- 
mų eiti, tuojau pastato prie parap. svet., 8801 Saginaw, |ų TION MILLERS CREEK. Jos kainuoja mažiau, ka

li dangi jos dega ilgiau. Jos yra vien tiktai šiluma.

į Ir Pirkite DabarB
Ruduo jau atėjo—neužilgo bus ir žiema. Užsisakykite 

šiandie ir SUTAUPINKITE PINIGUS SU

L K. VYTAUTO 500 
M. MIRTIES MINĖ

JIMO SUS-MO.'

So. Chicago. — Spalių 8
8

8801
sienos ir perneša į Marsų. O avė., prisirinko pilna žmonių, 
kadangi su Marsu negalima Gerb. klebonas ' kuri. Urba 
susinešti, tai ir jūsų gazieta atidarė sus-mų, pažymėdamas 
negauna žinių iš gyvenimo jo svarbų, ir pakvietė J. A. 

bulvjų lupynų1 kalinių Sovietų kalėjimuose, j Mickeliunų, Centralinio Kom. •
— - ..... . - . ----- ■ ■■ — narį, kuris buvo specialiai at- ‘

I vykęs. Po tfumpos jo kalbos 
' ir išaiškinimo visos paroda-1 
j vimo tvarkos ir programo bei

LIEJ U VI A? AMERIKOJE
■
8

WAUIEGAN, l'I.
40 vai. atlaidai.

Kaip kasmet, taip ir šiais 
įlietais XVIII. nedėlioję po 

’1' Sekminių Šv. Baltramiejaus 
bažnyčioje prasidės 40 vai. at
laidai. Tęsis 3 dienas: 12, 13 
ir 14 spalio mėn. Tikimasi, 
kad per tas dienas bus nema
žas skaičius kunigų, nes vie
tos klebonas, kun. J. Klioris, 
kiek žinoma, yra daug jų į 
tuos atlaidus užprašęs. Taip 
pat yra pakviesti toms die
noms garsus pamokslininkai, 
kaip tai kun. A. Bublys, M. 
I. C., Kenošos klebonas, kun. 
Urba iš Chieagos ir kun. Bič
kauskas, Ind. Ilarbor klebo
nas.

Manome, kad visi Wauke- 
gano ir apielinkių katalikai 
neapleis tos progos ir pasi
naudos tomis malonėmis, ku
rios per tas dienas bus jiems 
teikiamos.

X. Y.

ROSELAND, ILL.

Mirė Juozapas Antanėnas. 
Spalių 5 d., 8:30 vai. vak.,

Cook pavieto ligoninėj nuo vė
žio pasimirė roselandietis J. 
Antanėnas, 55 m., gyvenęs 
prie 53 E. 103 str. Buvo kį- 
lęs Švenčionių apsk., Tvere
čiaus parap., Spalių k. Laido
tuvės įvyks subatoj, spalių 
18 d., 1930, Šv. Kazimiero 
kapinėse. Laidotuvėms rūpi
nas jo draugai, giminės, ypač 
Petras Pivarus ir Valentas 
Rnutauskns, Velionio kūnas 
pašarvotas p. Endeikio “ko
plyčioje”, 4605 So. Hermita- 
ge Avė., iš kur kūnas bus iš
lydėtas 9:30 vai. rytų į Šv. 
Kazimiero kapines.

Rap.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

MELROSE PARK, ILL
Vilniaus paminėjimas.

Sekmadienį spalio 12 d., 3

! padarius pakvietimų, visi no-; 5 
riai jį priėmė ir liko užregis- II 
truota 5 dr-jos, iš kurių iš- j j 
rinkta pastovus komitetas se- 88 
kančiai: Šv. Juozapo dr-jos— j 

J. Baltruška ir B. Cickevičius,
Šv. Izidoriaus dr-jos — St. 
Vasiliauskas ir J. Minkus, 
Saldž. Širdies dr-jos Pr. Gri-

vai. po pietų, Petro Vaičiū
no salėj, prie 15 avė. ir Lake 
St., įvyks Vilniaus paminėji
mo prakalbos. Bus gerų kai- .
... . , -j,, x. . gulaitis ir J. Sucilla, S. L. Abetojų, kurie dalykus gražiai _ Tk. . __ __ rr_
apsakys. Visi kviečiami atsi
lankyti. Komisija.

OAK FOREST, ILL
Pietūs vargdieniams.

74 kp. p. Rimkienė ir p. Ka
zakevičienė, L. Vyčių 114 kp.
'— A. Kiubeliškis ir p-lė M. 
Kazakevičiūtė, parapijos — P.

Į Paulikas ir S. Antanavičius, 
iparap. choro — varg. P. Gau-! 
bis.

Spalių 5 d. Ha aplanko MUninkavo p. Manokienė. 
mus, vargdienius, Nekalto’ Visi išrinktieji, gerb. kleb. 
Prasidėjimo Panelės Sv. para- Patarus- nutar6 sekantl komi- 
pijos kamendorius kun. P. te‘« sas-m» sPali’» 14
Vaitukaitis su savo parapijo- vak vakare- Varg. P.
nais ir parapijonkomis. :Gauhis Pranež5- kad choras

Vyrų, moterų ir jaunų pa- ~ žir
nelių pasidarbavimu buvo ^kilmėms dainas. J. A. 
suruošti labai skanūs pietūs Mi«k«l>™i»i baigus savo pa- 
visiems prieglaudoj esantiems re’8’b. 8er^- kleb. kun. Urba 
lietuviams, kurių dabar ran- P888^ gražių kalbų apie 
das apie 60. . .Vytautų sukeldamas visuose

Šeimininkės apkrovė stalus dvynės meilę ir patrijotinį ū- 
! visokiais skaniais valgiais ir
labai nuoširdžiai ragino sene- Reikia pastebėti, kad kun. 
liūs valgyti. O valgių buvo Urba y™ PiInas P«siryžimo 
tiek daug, kad nei pusės nesu- ’r daug darbuojas. Visi para- 
valgyta. Be to, da visus apdo- PU°nys džiaugias tokiu ga- 
vanojo pinigais ir visiems da- kiu, sumaniu klebonu ir visi 
Vė po pakelį cigaretų ir po
svarų cukraus bei daug viso
kių dovanų.

Moterys taip darbavos, kad 
eidami iš salės kiekvienas 
vargšas nešės bundulius viso- ■ 
kių valgių. 0 likusius valgius 
šeimininkės,

bendrai dirba.
Garbė So. Chieagos

viams!
lietu-

Rap.

Pagerbė savo klebonų.

'T

TIKROMIS

Consolidation411

4 *•. * 4 A K

Anglimis

8■
8
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i Turėk Smagumo Šalčiams Atėjus. Pripildyk Savo Anglių Sandėlį Dabar
S ”Į SU

I Consolidation Miller Creek Anglimis
8■■aH
i
■
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Galime Pristatyti Ir Kitokių Rūšių Anglių

Atlas Fuel Company
V. GAPSZEWICZ, Pres.

4913-19 So. Paulina Steet Tel. Prospect 7960-7961

■■■■■■■■■BiiMniMHnHnnnnnnnnanantunmnBRBBHan

ir- k • j t v t i t 1 Pasakė mums piknikas, pa- d., par. salėj, suruošė jam lyg įlinko p. J. Ganbio pasidarba- ir mokomus. Vaikučiai gražiai
, , .. . sisekė bazaras, dedamės prie ir priėmimo puotų, kurion vimu, suorganizuojant skait- sveikino savo geradarį klebo-

, .. , Vytauto sukaktuvių pamineji- tiek žmonių prisirinko, kad lingu chorų ir ji puikiai įsla- nų, kuris sudarė aplinkybes,Šios vadui, kun. Vaitukaičiui nos iš seniausių kolonijų ka- 3 \, . * • , , i • \ - - , ,, , , ■5s,ioi;„« t n-xi • * *xi Z. .... m0 spalio 26 d., Ashland Au-t j salę nesutilpo, lauke savo,vinant. Choro pirmas pasiro- j kure mokyklų, kad jie galėtųišdalino vargdieniams svetini- talikiškas ir tautiškas Veiki-' ,7 . . v , i ... .. f I j j*. « •.„„v-__ _ . . , ditonum, bažnyčioje 40 vai. 'eilės vakarieniauti turėjo lauk dymas su džiaugsmo ašaromis;igaūvti gerais katalikais ir su-tauciams. mas atsigauna, geriau sakant A1 . , . __ . __ ___ x__  __ ___ i
Todėl mes, lietuviai, esan- prasideda, nes iki šiol jo čia

tieji šitoj prieglaudoj, tartam beveik nebuvo. Užėmus klebo- 
šird{ilgiausiai ačiū komisijai, no vietų gerb. prof. kun. B. .

; visiems aukų rinkėjams, rinkė Urbai, gyvenimas čia virte už- '
joms ir visiems aukotojams, virė. Trumpu laiku jau daug Tai naujoj klebono nuopel- , . ,. .

vienybės svarbų. Be galo kloj, sesutėms Kazimierie- mų ir jo darbų įvertinimų.

atlaidai iškilmingai, kaip nie- ti. Daug gražaus ūpo sukėlė buvo pasitiktas. O kiek džiau | sipratUsitais lietuviais,
kuomet iki šiol, praėjo, kelio-1 svečiai kalbėtojai, kun. P. Ga- į gsmo buvo, kada pirmu kartu j
likai svečių kunigų dalyvaus siūnas ir adv. K. Oesnulis, ku- šioj parapijoj pamatėm pasi-! Programų

rie savo kalbose pabrėžė kle-. rodant mūsų vaikučius, jau cila- Gale kalbėjo ir pats kle
bono kun. B. Urbos nuopel-’ mūsų pačių parapijinėj moky bonas, dėkuodamas už pnra-

vedė Jonas Su-

. kurie
{darbų.

parėmė šį gailestingų padaryta ir parapijos reika- nai. Už tat parapijiečiai, įver- nus
’lnose ir tautiniame veikime, tindami jo pastangas, spalio 5. džiaugėmės naujojo vargani-1 tėms vadovaujant, auklėjamus Koresp.
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H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS.

bai patenkinti, nes visi pada
rė gerų biznį, ypač vaikai tu
rėjo daug “fonių”. Tikimės, 
kad sekmadienio užbaiga bus 
triukšmingiausia, į kurių vi-

IX Cook County ligoninėje 
lietuvių gedulo dienoje mirė 
Ona Branauskienė, žmona šių 
vasarų mirusio we$tsidiečio a. 
a. Juozo Branausko. Jos lai
dotuvėmis rūpinasi S. Žibąs. 
Laidotuvių diena paskirta at
einančiame pirmadienyje.

|X Šv. Onos dr-jos valdybos 
numatytas ryt dienų Aušros 
Vartuose visuotinas narių su
sirinkimas dėliai Blaivininkų 
seimo nukeliamas į 19 spalių 
dienų, 1 vai., Aušros Vartų 
mokykloje.

X Brighton Parko blaivi
ninkai » praneša West Side 
Blaivybės draugijai, kad jie 
ryt dienų atvykusiems seimo 
atstovams ir svečiams ant su
mos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčion turės pa-

Kazimieriečių sumanumu, su
taisant gražų programų, ku
riame dalyvavo visos klasės ir sus maloniai kviečiame.
visi jų mokiniai. Ypač matėsi 
daug darbo ir pasišventimo 
įdėto į pirmamečių mažutė
lių įžanginį mokyklos skyrių.

X Vakare parap. salėje į- 
vyko bendras westsidiečių su
sirinkimas, kuriame išklausy
ta dvi apie Vilnių paskaitos: 
kleb. kun. L. Draugelio ir Ig. 
Sakalo. Be to, M. S. 55 kp. ir 
Vyrų Grožybės chorai labai 
gražiai paįvairino programų. 
Aukų Vilniaus našlaičiams 
sudėta (sykiu su bažnyčioje 
kolekta) $34.70.

DIEVO APVEIZDOS PAR. 

ŽINIOS.

Federacijos veikimas.

Federacijos skyrius ir Vy
tauto sukaktuvių komitetas 
uoliai ruošiasi prie spalių 26 
d. Praeitos savaitės susirin
kime paaiškėjo, kad visos dr- 
jos nutarė dalyvauti paroda- 
vime ir suvažiavime į Ash
land Auditorium, tik laukia to 
limesnių nurodymų. Komisija 
dėl suruošimo “float’o”, t. y. 
gyvojo paveikslo iš Vytauto 
gyvenimo, pranešė, kad gerb. 
Seserys pažadėjo reikalingų 
pagelbų. Išrinkta maršalkos 
ir skelbimų komisija, kuriai

vadovauja P. Varakuiis. Gerb. 
biznieriai raginami suteikti 
savo biznio skelbimų, nes tai 
geriausia proga. Žodžiu, aš- 
tuoniolikiečiai Chicagos lietu
vių šventėje, stengiasi savo 
pareigų garbingai atlikti.

Ašt.

SEIMO DALYVIŲ DĖME

SIUI.

Nors bazaro lankytojų nema 
žai būna, bet da daugelio 
parapijonų nesimato. Kažin 
kodėl taip? Juk vertėtų vi- Brighton) Park. — Mūsų ko 
siems susirūpinti savais reika lonija smarkiai ruošiasi prie

LIETUVTŲ RADIO PRO 

GRAMAS.

PARAPIJOS BAZARAS.

North Side. — Jau praėjo 
du šventadieniu, kaip north- 
sidiečiai parapijos bazare 
trukšmauja. Labai gražu iš 
salies pažiūrėti į bazaro dar
bininkus,- kai jie, net sušilę 
darbuojasi, lig bitės, ir kiek
vienam atsilankusiam siūlo 
nusipirkti serijų, arba šaukia 
prie savo budos “liukę” iš
bandyti.

lais, atsilankyti Į bazarų.
Ateinantį sekmadienį vie

nintelė proga visiems daly
vauti parapijos bazare, nes 
bus paskutinis vakaras. Be to, 
tas vakaras bus vienas iš 
svarbiausių nes leidžiama iš- 
laimėjimui $50. Kurie turite 
nusipirkę tikietus, visi daly
vaukite.

Todėl, visi nortlisidiečiai, 
12 spalių niekur kitur, tik pa
rapijos bazare dalyvaukite ir 
paskutinį kartų išbandykite 
savo laimę prie rato, budos ar 
su serijomis.

Taigi, matysimės parapijos 
bazare prie būdos No. 2.

Bazaro Darb.

Chicagos Apskričio Blaivinin-

Šiandien Lietuvių Dainos 
per orų 4š Stoties WCFL. 970 
K. pradžia nuo 6 iki 7 vai. 
vakare, dalyvauja Budriko

Bazaro užbaiga.
Jau parapijos bazaras eina 

prie užbaigos. Jau pasiliko tik 
renpę priėmimo pietūs, para- du vakaru> t. y. ateinantį šeš- 
jnjos svetainėje. Tat, mes, tadienį ir sekmadienį. Kad ir
vrestsidiečiai, šia malonia ži 
nia dalinamės su visais Blaivi 
ninku ryt dienos seimo daly
viais, kad jie Brighton Par- 
kan keliaudami į iškilmingas 
seimo pamaldas: sumų ir pa
mokslų nebesirūpintų pietumis 
ir kad padarytų savo gero a- 
petito patenkinimu vietinėms 
šeimininkėms tikro malonu
mo.

X Aušros Vartų vyrų ir 
moterų dr-jos susirinkimas 
ryt dienų parapijos svetainėje 
1 vai. po pietų. x
—X -Aušros Vartų mokykla 9 
spalių rytų Vilniaus našlaičių 
intencija išklausė šv. Mišių ir 
per egzekvijas meldėsi už Vil
niaus žuvusius gynėjus.

Po pietų 2 valandų svetai
nėje surengė programų. Visi 
mokiniai, varg. J. Brazaičiui 
pianu skambinant, pirmiau
siai pagiedojo “Vilniaus kal
neliai*’, paskui paeiliui pir
masis kambarys deklamavo ei 
les ir dainavo “Viens du” ir 
“Gaidelis”; antrasis — “Ko 
liūdi putinėli”, ketvirtasis — 
“Sviesi naktis”; penktasis — 
“Per girių girelę”; šeštasis — 
“Birutės dainų”; aštuntasis— 
“Stokim broliai, ir visi kartu 
— “Leiskit į tėvynę”.

Dainų protarpais vis buvo 
mokinių reiškiami skambūs 
obalsiai darbuotis ir vaduoti 
priešų pavergtų Vilnių. Kle
bonui paaiškinus gedulo reik
šmę, kun. Urbanavičius apsa
kė savo pereitų vasarų apsi
lankymų Vilniuje ir vienos 
dienos praleidimų lietuviu mo 
kinių tarpe Verkuose, kur bu
vo jų išvažiavimds bei gegu- 
iynė. Vilniaus Jtrijų lietuviš-, 
Irų jų mokyklų mokiniai, da-j 
lyvavusieji gegužynėje, pui- ( 
kiaušių įspūdį padarė savo 
mandagumu, gražiu išauklėji
mu ir patrijotinėmis daino
mis. Kun. Urbanavičius Vii-1 
aluje da lankėsi lietuvių 
skaitykloje, kuri šventadieny
je buvo užsigrūdusi didžiau
sioje tyloje skaitančiu jauni
mu, kuriuomi jisai pasidžiaug 
damas lėmė Vilniaus lietu
viams greito išsiliuosavimo iš 
lenkų priespaudos. Viskas už
sibaigė himnu “IJetuva, tė
vynė mūsų”! Atsilankiusieji 
šiame parengime kunigai sve
čiai gėrėjosi mokytojų Seserų

dabar sunkesni laikai, bet ba
zaras buvo sėkmingas. Praei
tų sekmadieni bazare matėsi 
daug mūsų senų parapijonų, 
kurie atkeliavo iš toliaus. Už 
jų palankumų ir suteiktų pa
ramų rengėjai jiems labai yra 
dėkingi. Taip pat buvo atsi
lankę mūsų kaimynai S. Mu- 
rray, kandidatas į valstybės 
senatorius ir aldermanas Pa- 1
celli. Bazaro darbininkai to- j 
kiasi “kostiumeriais” buvo la ■

LABDARIO CENTRO 
VALDYBA

Pina. A. Nausėda
1024 Center St.

Tek Lincoln 3014 

Baik P. Fabijonaitii 

2350 So. Oakley Ava.

Iid. Kun. F. Kudirka

2334 So. Oakley Ava.

AGITATORIAI;

Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Avė.
V. Duoba 

2328 W. 23rd St.
J. Dimša

3230 So. Emerald Ava.,

M. filikas
10555 So. State Bt. 

Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdyba arba 

agitatorius.

REX RADIO SHOP
GENERAL MOTORS RADIOS
Reikalingi Pardavėjai <jel pardavinėjimo General 

Motors Radios, alga ir komišinas.

S 'i' < 
c&S į;;' &

• z ■

Išpardavimas
Brunswiclc-Kadiola su Victrola

$35.00uz

Brunswick 
dio už ...

Lincolnvuz ........

9 , tūbų
uz* ....

Gražus
po

Orthophonic su ra-
$49.00

Electric Radio
$19.00

Electric . Radio
$45.00

grojykliai Pianai
$48.00s

General Motors Radios
3343 So. Halsted Street

Telefonas Boulevard 3986

PENTU01AME AUTOMOBILIUS
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se

nų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas 
pilnai garantuotas — kainos žemos.

Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saima- 
nizuojame ir atliekame visų “body and fender work.” 
Tarime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
kiais reikalais kreipkitės;

ROXEE AUTO PAINTING SHOP
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas 

907 W. 35th ST. CHICAGO, ILL.

Koncertas Ir Teatras

“Daina Be Galo”
— RENGIA —

Saldžiausios širdies Viešpaties Jėzaus Draugija

Nedelioje, Spalio (Oetober) 12 d., 1930 m.
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 South Halsted Street

Durys atsidarys 6:30 vai. vak. Programas prasidės LYGIAI 7:00 vai. vakare. 
ĮŽANGA 75c. YPATAI.

Kaip koncertas, taip ir teatras bus nepaprastai ąraŽFis. Juokų bns pilnas maišas, kurį atsineš žy
delis Ickus iš Lietuvos. Knd ir didžiausias susiraukelis ir tas prasijuoks. Koncertą ir vaidinimą atliks 
gabūs vaidintojai po gabia p-no KASTO SABONIO vadovyste.

Visus širdingai kviečia atsilankyti,
KOMITETAS.

kų seimo. Turėjome pa«ruo-orkeetra vadovyst8 Jo2a. 
Šimo susirinkimą ir sutarėme,^ g-ugrie5 naujas lietuvi5. 
pasitikti seimo dalyvms, ypaž;kus Sokius k mclodijas. Bns 
tuos, kurie atkeliaus pas mus ]mujas tenoraS) Birut& du(j. 
bažnyčion ant sumos, kad su
taisius jiems mūsų mokykloje 
priėmimų ir skanius pietus.
Tad prašome ryt seiman at
vykusiųjų svetelių tuojaus iš 
bažnyčios eiti mūsų parapijos 
mokyklon iš Fairfield gatvės
į pirmųjį mokyklos aukštų. PILNAS EGZAMINAS 
Ten bus seimo dalyviams į- $5 Q0 TIKTAI $5.00 

teikti taipos-gi ir Seimo ženk- specialistas 
lėliai. O. Kazlauskienė. , J*1* “•““•Jmiakit. bet eikit p«

tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
lyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius. neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lftegsamlnavimo. Jus sutau
pysit laiką ii pinigus. Daugelis kitą 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to. kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, surėdymui žmogau* kenksmin
gumų.

Mano Radio — Bcope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir ri- 
slžkas bakteriologifikas egzamiuarl- 
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu afi paimsiu 
jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryfi jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, Širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo - žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užslsenėjusią. Iš
kerėjusią, chronišką ligą, kur) ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatldėllokit neatėję pas 
mitne.

DR. J. E. ZAREMBA

specialistas 
Inėjtmas Rūmas 1*1*

20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 6 iki f 

Nedėliotais nuo 10 ryto Iki l 
do olėtu

tas, ir nauja soprano mergai
tė padainuos.

Nepamirškite užsukti savo 
radios. Programas duodamas 
Jos. F. Budriko Krautuves 
Kooperuojant Brunswick Co.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 

BARGENUS

‘SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE’

THE 1MERSEMA STATE BANK
11108-10 Michigan Avė.

Raportas stovio užbaigų,s Rugsėjo 24, 1930, padarytas Viešų 
Atskaitų Auditoriaus Illinois valstijos

RESURSAI

-H-

Loans and - Discounts ....................
Overdrafts ..........................................
U. S. Government Investments ...
Municipal and Corporation Bonds
Banking Housc (Eąuity) ..............................
Fumiture and Fizturcs ............................... ..
Cash on Hand and Duc from Banks.......... u
Other Sundry Resources ............................/..

$2,474,472.88
1,022.36

76,097.93
546,019.35
168,600.00

19,297.18
509,220.68

6,090.51

Totai Resources ......................................................... $3,800,820.89

ATSAKOMYBE
Capittri -Htuck \ .<??? ___:. . . ................. :.. I.. , $200,006.00
Surplus ..................................................................................... 200,000.00
Undividcd Profits .........................................................  164,804.01
-Rcserve Account ..................................................................... 25,802.36
Dividends Unpaid ................................................................. 26.00
Dėposits ................................................................................. 3,191,329.72
įJue to Banks ....................................................................  10,000.00
Other Sundry Liabilities ..................  8,858.80

Totai Liabilities ...................... ................................... $3,800,820.89

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

MES MOKAME CASH 
UŽ LIETUVOS 5% BONUS $65.00

1

ADVOKATAI
Telephone Dearbom Š0B7 '

F. W. GHERNAUGKAS
ADVOKATAS

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

Nuo 9:30 Iki 6 vai. vak. 
-ocal Office: 1900 S. UNION AVĖ.

Tel Roosevelt 8710 
▼ai. nuo 8 iki 9 vai. vak. 

(Iisklriant seredoa)

/

■
K '

Money Orderiai į Lietuvų per Radio tiktai 25 centai
Paskolos teikiamos ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE St., 0HI0AG0, ILL.

A.A.OUS
ADVOKATAS

.11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0333 Vai. 9-1 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0562
1-3 vai. vak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčioe

VAŽIUOKIME {LIETUVĄ
Tiktai Vienintėliu Lietuvos Jūros Keliu j 
per KLAIPĖDĄ

Orett&a suataieklmaH via Kopenhagon
Pulkus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
švarumu Ir Patogumas — Malonus Patarnavimas

Laivu I-idanklniai 15 N<*w York:

S. S. ‘‘FREDERIK VIII” .. Oetober 18 ,
S. S. ‘‘UNITED STATES” .. November 1 
8. S. ‘HELLIO OLAV” ..'November 8

Informacijų Ir laivakorčių reikalai* krelokltė* paa »avo agentų arba:

SCANDINAVIAN-AMERICAN UHE
27WMITCHALL ST. 
MIW VO«K. M. v.

349 WA$HIMGTOW ST. 
BOSTON, MASS.

ISO M. LA 9ALLI ST. 
CHICAGO, ILL,.

JOHN B, BORDEN
(John Bagdslunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117

Telepbone Randolph <737

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9091 
Name; 9 iki 9 ryte Tel. Repub. 9<M

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street

Arti Irsavitt Street 

Telefonam Caual 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va

kare. Seredamis ir Pėtnyčio- 

mis nuo 9 iki 6.

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLiy RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950i
Real EstAte, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimad, visi rašto darbai, ir tt.

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

Iki 3 vai. kortuose—nuo 3 Iki 9 

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avenue ” 

Tel. Pullman 6950-Namų Pull. <377

Miesto ofise pagal sutarti 
127 North Dearbom St. 
Ketvergals ofisai uždaryti.
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tiems metams susideda iš pir
mininkas — J. Ruselevičius, 
vice-pirm. — B. Nausėda, pro
tokolų rast. — J. Šimkus, ižd. 
— A. Kinderis, maršalka — 
Mikevi&us.

Nepamirškite šios draugi
jos šokių South Side Masonio 
salėje, 64 ir Green St., spalio 
(Oct.) 25 d., 1930 m.

Korespondentas.

that gavę him a well-earned 
vietory.”

Be to, Gansonas spalių 8 d. 
ritosi Quebec’e, spalių 10 d. 
— Holyoke, Mass., spalių 13 
d. risis vėl Mantrelėj, o spalių 
15 d. Buffalo, N. Y.

Rudeninis Išpardavimas
Pilnam Išsisiubavime Dabar Tęsiasi Abiejose

Peoples Furniture Co. KrautuvėseSAMBDA MU DELTA
nai išlošia, reikia permainų. 
Kontestantai-(tės) rasite savo 
oponentų vardus kliube ant 
sienos. Pradžia lygiai 8 vai. 
ryto vyrams ir moterims. Ne- 
sivėluokite, nes 36 skylių dvie 
jų oponentų lošimas.

Tuo pačiu laiku įvyksta L. 
G. K. — Prezidento Trofijos 
— Meno Vazo turnamentas. 
Kurie nedalyvavote pereitų 
nedėlią, galite dalyvauti ry
toj. Lošimas veltui, prizų 
daug ir progų išlošei.

Šių metų golfo čempionatai 
lošiama Silver Lake kliube, 
151 ir 82 gatvės, arti Harlem 

avė. Menas.

Tai yra vienintelė Lietuvių 
Medicinos ir Dentisterijos stu
dentų draugija.

Metinis susirinkimas buvo 
pas Dr. Strikolį, namuose, T 
kur p. Strikolienė gražiai pri- tį s 
ėmė ir pavaišino visus susi- prie 
rinkimo dalyvius. Už tai taria- baža 
me jai širdingiausia ačiū. ta :

Naujoji valdyba ateinam dai.

Tūkstančiai prekių naujų madų, parinktųjų padarymų parsiduoda 
už naujas ir dar niekuomet negirdėtai žemas kainas!

GOLFAS

LABAI PATOGI IB LINKSMA KELIONĖ Į
LIETUVĄ

Nanjoe 1931 Metų.. 
Mados

PHILCO RADIOS

Pilnai įrengti dailia
me kabinete kaip pa
rodyta išskaitant tū
bas, dabar Peoples 
Krautuvėse parsiduoda 
už naują žemą kainą 
Hk ecos k n

7—Šmotų valgomo kambario setai, dailiai padaryti iš kombinaci

jos riešuto ir gum-medžio,, stalas padidinantis iki 6 pėdų, 5 kėdės 

ir 1 kėdė su parankom, sėdynės apdengtos su geros rūšies Jacąuard. 

7 Šmotai $70.00 vertės. 22 Paskutinius šiuos setus parduosime

LIETUVIS PAGULDĖ 

ŽYDĄ
(Swedish American Line)

PATOGUS SUSISIEKIMAS
NEW YORK - KLAIPĖDA

(Via Gethenburg)

Lietuviu Laivakorčių Agentų Są-ga Amerikoje 
Rengia RUDENINĘ EKSKURSIJĄ

NAUJAM MOTORLAIVĮ
KUNGSHOLM

Lietuvos šaulių Sąjungos Spaudos Atstovas 
Išplauks Iš New York SPALIO 11, V. D. M. 

Ekskursijos vadas p. J. V. ADOMAITIS,

deda lošimų, gindamas savo 
titulų. Paskui jį eina visa eilė 
gerų golfininkų su pasiryžimu 
atimti čempiono karūnų, bū
tent: A. K. Menas, pirmas 
čemp. J. Miller, daug Bykių 
buvęs vyriausia runner-up, A. 
Kvederas pirmas amatorių 
čemp., Dr. Naikelis buvęs a- 
matorių čemp., J. Mackevičius 
“Margučio” čemp., Dr. Zala
torius Šv. Kryžiaus ligoninės 
čemp. ir daug kitų. Priside
dant jauniems vaikinams kom 
peticija susidaro itin tampri.

Vyriausis čempionatas užsi-, 
baigė karūna su 81—78—159 
kirčiais. P. Yuknis sekantis 
lieka su 82—80—162 kir. Čem 
pionas pralaimi su 79—91— ; 
170 kirčiais. Klasės B išlošė- J 
jais išėjo lygiomis Dr. Biežis 
ir C. Majauskas. Klasės C iš- 
lošėjas B. Kaminskas. Šio vy
riausio lietuvių čempionato 
islošėjai gaus brangių trofijų 
aukotų p. John B. Brenzos, 
prezidento Metropolitan State 
Banko ir prizus. Su šiuo skoA 
ru kvalifikuojama į Amatorių 
čempionatų. »

Jaunuoliai užbaigė lošimų 
už savo čempionatų — midal 
18 skylių lošis. Reneld Kulis 
išlošia su skoru 49—48—97 
kir., J. Ažukas, čempionas Jfie-- 
ka sekantis su 43—55—98 kir 
čiais. P-nas D. Pivariunas sa
vininkas didelės kepyklos au-' 
kojo gražių trofijų. Jaunuo
liams.

Moterys kvalifikavo į savo 
čempionatų; p. Zalatorienė 
(Dr. Zalatoriaus moteris) išė
jo su žymiausiu skoru.

Jaunutės panelės gerai lo
šia. Atsargiai, čempionės! P- 
lės Juozaitė ir Mileriutė arti 
čempiono karūnos.

Rytoj įvyksta amatorių ir 
moterų rungtynės už šių me
tų čempionatus. P-no J. Mac- 
kiewich, mortgage’ų bankinin 
ko brangi trofija pas p. Kon- 
nie Savickų nerimsta, laukia 
naujo čempiono. A. K. Meno 
trofijų p-lė Žilvičiotė per dai-

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO
M. S. KUNGSHOLM .......................... Sėst. Spalio 11
M. S. GRIPSH0LH .......................... Šeši. Lapkričio 1

Spalio 11 išplaukia Lietuvių Ekskursija į Lietuvą.
S. S. DROTTNItfGBOLM.......... .. .. .. ..  ^t. Spalio 18

Puikūs Grojikliai Pijanai
Grojina ir atrodo gana gerai 

bevĄk'-kaip nauji, verti 6 sykius 
dauginus, dabar parsiduoda su ro
lėm ir bengiu,

MIEGAMO ^KAMBARIO SETAI.., «» $
Jų rasite People3 Krautuvėse virš 15 kariiodų, visokių 

naujų madų, medžių ir baigimų. Dabar Peoples Krautuvėse 
parsiduoda veik už pusę kainos. Setai susidedanti iš 3-jų 
didelių šmotų, lova, šeforetta, ir kamoda, aukštos rūšies 
padarymo, verti nuo $150.00 iki $2CO.OO, dabar

Del platesnių informacijų kreipkitės pas arčiausį Tam
stai agentą arba bent kurių- musų Linijos raštinę. Gauk 
lietuvių kalboj specialiai atspaustų cirkuliorį apie Lini
jų. Gaunami pas agentus ir musų raštinėse.

RAŠYK: O, •
SWEDE5H AMERICAN LINE 

181 N. Michigan Avenue Chicago, Illinois.

Rankoms grajinami pijanai po 
$15.00 ir aukščiaus.

Puikūs gerų padarymų grama- 
fonai p°..............

Miegamo kambario setai verti nuo $225.00 iki $300.00, 
dabar už ............................  ...............

BAIGIANT 25 METUS BANKINIO PATARNAVIMO 
KETViRTJ ŠIMTMEČIO APIELINKIŲ PLĖTOJIMO

TEESIE JŪSŲ BANKAS JŪSŲ DRAUGAS 
Mūsų 25 Metų Biznis Išdirbo Mumyse Geras Ypatybes

Mes pasiekėme tvirtumo ir pastovumo.
Mes nuolatai praktikavome “AUKSINĘ TAISYKLĘ.“
Mes augome iki depozitų — įgijome VIRŠ DVIDEŠIMTIES MILIJONŲ.
Mes išauginome kapitalą ir perviršį VIRŠ ŠEŠIŲ MILIJONŲ DOLERIŲ.

Mes įgijome aiškų ant nuosavybių įvertinimą.
Mes teikėme patarnavimą tokį, kokį duoda bile bankas. \ -

Savo Naudai Susidraugaukite Su Šiais Bankais
Nuo kovo 1906 metų mc3 laipsniškai didinome savo jėgas ir tobulinome patar
navimą. Šiandie Chieagoj yra trylika bankų po asmeniška John Bain prie
žiūra.

Naujos mados sekly
čiom šildytuvai gerų iš- 
dirbysčių, pilnai eneme- 
luoti į riešuto spalvą, ve
rti $60.00, dabar parsiduo- 
<»» p° <<>«*

MOHAIR SEKLYČIOM SETAI
Padaryti mūsų nuosavoje dirbtuvėje iš pilnai užtikrintos mede- 

gos per patyrusius dirbėjus. Visa webbed konstrukcija, dailūs* nau
jos mados romai apdengta su kandžių neliečiančiu Mohaii’ ir Kuo
som springsom, apverčiamom paduškaitėm, kaina 2-jų šmotų, sofa 
ir kėdė .... K O O RA 3-čia kėdė dėl pritaikinimo $30.00

ARMITAGE STATE BANK ELSTON STATI
Armitage Avė. at Kimball Avė. Elston Avė.

AUBURN P ARK TRUST & SAVINOS BANK PARK MAN( 
79th St. at Halstcd South Chi

BRAINERD STATE BANK
Ashland Avė. at 87th St. STON į*

BRYN MAWR STATE BANK ‘ °’
7lst St. and Clyde Avė. WE8T ]

CHATHAM STATE BANK & ®
Cottagc Grove Avc. at 79th St.

CHICAGO LAWN STATE BANK WES1
83rd St. at Kedzie Avė.

WBST LAWN TRUST A SAVIN 
*■»-/- į&h 63rd 8t. at Crawfoni Avė.

Puikios
Dubeltavos vatinės 

blanketos ir geros rū
šies k aid ros, $3.00 ver
tės, p° ,95

LENGVOS IŠMOKĖJIMAI PRITAIKINAMI VISIElBB 
Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir šeštadienio vakarais. Ned Udi«niais pagal sutartį.

Pranokite Telefonu; HemlockHOO arba Lafayette 3171 . ' '

Baltos vacbs matra- 
saj ša tvirtu ir dailiu 
viršų, sveria 45 svarus, 
kaina AK

-SOUTH

4-177-83 Archer Avė
Cor. Richmond St-

Westei*n Avė. at 71 st St, 2536-40 V/. 63 St, > f
Cor. Maplewood, Avė.

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

1 Ųt

J Vi'

Jt. e U

11
-rd

IiiM JĮJĮ

plieninės lovos, pašinu- 

kimas bile pageidaujančio dydžio, 

kaina .... .............. KO AK



DRAUGAS Šeštadienis, Spalio 11, 1930
-

Chicagoj daug ir dažnai į- 
vyksta visokių pramogų. Did
miesty virte verda visokų va
karų, koncertų ir t. p. paren
gimu.

Bet šiomis dienomis nie- 
kuomi taip nesiidominamų, 
kaip busimoj u p. Elenos Ra
kauskienės koncertu, spalių 
19 d. Visi šneka, tariasi, ren
giasi į jį vykti.

Gerb. Lietuvos konsulas p. 
Kalvaitis su žmona žada kon
certe būti. Visi kunigai, dak
tarai, advokatai, redaktoriai, 
veikėjai ir šiaip dailės mylė
tojai, žodžiu mūsų kultūrin-

TTtinT
PAMINKLU DIRBTUVĖ

3958 West 111 Street 
Chicago, III.

Tel. Bevelry 0005
Vienatinė lie
tuvis, kuria U- 

'dirba aarapll- 
ko Ir amariko- 
n’.tko akinas* 
paminklus.

Put rinkimas 
didžiausias, 
kalne* taisiau 
šio*.

Pirmas pria
pais 9r. Ka*ž- 
miere kaplalt 
Tartus.

giausieji žmonės koncertan 
rengiasi. •( j -” 4Jt 1 Si

O šis koncertas bus tai tik
ra muzikos puota. Be pačios 
žvaigždutės, p. E. Rakauskie
nės, dalyvaus jaunutė, talen
tuota p-lė Jadvyga Urbiutė 
(So. Cbicagos klebono, knn. 
B. Urbos sesutė.) P-lė Jadvy
ga retų gabumų lietuvaitė 
smuikininkė. Nuo pat mažu
mos ji lavinasi smuiko. Dabar 
specialias pamokas turi pas 
garsųjį prof. Sąmatini. Jos 
smuiką kalbėti kalba, tai dai
nuoja, tai verkia, tai linksmi
nasi... Mūsų įžymiausias mu
zikas — kompozitorius p. A. 
Pocius taip pat išpildys pro
gramoj piano kelis numerius. 
Iš koncerto suminėtų dalyvių

matome, kad visa parengta 
su skoniu ir tam^ kad koncer
tas būtų įdomus ir įvairus.

Mes, chicagiečiai, turime di
džiuotis savais talentuotais 
menininkais. Ponia E. Rakaus
kiene, p-lė J. Urbiute ir mu
ziku p. A. Pociumi gali di
džiuotis ir kultūringiausios 
svetimos tautos. Tad supras- 
kim ir įvertinkim savuosius 
artistus.

Daug mokslo, lėšų ir darbo 
jie padėjo, kol pasiekė dabar
tinės aukštumos muzikos sri
ty. Su artistais, ir mes pub
lika privalome augti ir nau
dotis aukštos kultūros davi
niais.

Koncertas spalių 19, 1930, 
Lietuvių Auditorijoj, bus tai 
istorinis įvykis ir cliicagie- 
eiams atmintinas. Pradžia 
koncerto punktualiai 8:15 va
kare. Prašome nesiveluot.

X.

jai ir jų balsai bus būdas 
rinkimo.

Budriko korporacija ir ke
lios radio kompanijos turi 
paskyrę visų. eilę puikių do
vanų išlaimėtojams šio kon- 
testo: $200.00 pinigais, radio, 
pianų, laikrodėlių ir kitų 
brangenybių. Iš viso vertės 
virš $1,000.00.

Tikslas šio kontesto yra — 
surasti mūsų geriausius dai
nininkus. Chicagoj randasi 
daug gerų dainininkų, gražų 
balsų, čionais jiems proga pa
sirodyti ir įvertinti savo ga
bumus.

Visiems dainininkams yra 
patartina prisirašyt šiam kon 
teste.

Kontestų tvarko Mikas Yo- 
zavitas. Registracijas priima 
Josepli Budrik krautuvė, 3417 
So. Halsted St., Tel. Boule
vard 4705.

Jos. F. Budrik, M. J. B.

P-nas Janušauskas yra pla
čiai žinomas. Jo sūnūs eina į 
Quigley Preparatory Semina- 
ry.

METROPOLITAN OPEROS 
ARTISTO KONCERTAS.

Spųlių 15 d., 8:15 vakare, 
Civic opera House Chicagoje 
Metropolitan operos (New 
Yorke) tenoras B. Cigli duos 
koncertų. Programon įeina 
pasaulinių kompozitorių, k. a. 
Šuberto, Lišto, Rossinio, Gou- 
nodo ir kitų kuriniai. Be Gi- 
glio, programoj dalyvaus da 
K. Newman, coloratura sopra
no.

—

dingą biznio atžvilgiu abime Nite Owls.
šalim. Tas reikš greitesnį ir Nėra abejonės, kad į tų va- 
rcgulerį pašto patarnavimų, karų susirinks visas jauni-

____ _________ Imas iš Cbicagos Apskričio.
VYČIŲ 4 KUOPOS PRANE-iJau Kavomo lai»kutl i§ GaI7« 

ŠIMAS 'Indiana, kad ir ten atvažiuos
* (jaunimo į mūsų šokius. Va-

Dievo Apveizdos Parap. —, ’

Metinis Vyčių 4 kp. balius į- Į Komisija dideliu pasišven- 
vyks spalių (Oct.) 18 d., 1930 t imu rengiasi visus patenkin- 
m., Dievo Apveizdos parap.'ti. Daroma svetainės papuo- 
svetainėje, 8 valandų vakare. Šimas, kuris visus žavės. 
Orkestrą bus Franks Original 4 Kp. Raudonplaukė.

Lietuvių Dainos Per Orą
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA 

GAUNA LIETUVOS 
PAŠTO SUTARTĮ.

Neslkankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu: nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
Ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėta ligas; mum* šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštų 55c arba dvi už $1.05.

Knyga; "ŠALTINIS SVEI
KATOS” augalais gydyties, kai
na 50 centų.

tlustin Kulis
3259 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.«■■■■■■■■■■■

LIETUVIAMS DAINININ
KAMS ATYDA.

SUŽEIDĖ DARBE.

METINĖS SUKAKTUVĖS

ANTANAS RAKAUSKAS
Mirė Spalio 13, 1929, o po gedulingų pamaldų šv. 

Jurgio par. bažnyčioj palaidotas šv. Kazimiero kapi
nėse. Buvo sulaukęs 32 metų amžiaus. Paliko didė
liame nubudime moterį Bronislavų po tėvais Urbiu
tė, dukterį Marijonų, tėvus, brolius, seseris, uošvius 
ir gimines.

Atmintinės šv. Mišios už a. a. Antano sielų įvyks 
panedėly, spalio — Oct. 13, 1930. 8 vai. ryte šv. Juo
zapo par. bažnyčioj So. Chicagoj. Tas šv. Mišias at
laikys vietinis gerb. klebonas kun. Urba, velionies 
švogeris.

Negailestinga mirtis be laiko išplėšė iš musų tar
po mylimų vyrą, ir brangų tėvelį ir įvarė į musų šir
dis skaudžius sopulius.

Į minėtas pamaldas širdingai kviečiame atsilan
kyti visus giminės draugus ir kaimynus. Bendromis 
maldomis prašysime Gailestingojo Dievo, kad Antano 
sielai suteiktų amžinų atilsį.

Nuliudusi: MOTERIS IR DUKTĖ.

PADĖKAVONĖ

Joseph F. Budriko korpo
racija, kuri duoda lietuviškas 
valandas per dvi radio stoti 
(šeštadieniais iš WCFL 970 
Kilocycles 6 vai. vakare ir 
ketvirtadieniais iš WHFC 
1420 Kilocycles 7 vai. vaka
re), rengia kontestų — at
rasti geriausius ir populariš- 
kiausius lietuvių dainininkus.

Šis kontestas yra atdaras 
visiems lietuviams. Galima 
užsiregistruoti Budriko Krau
tuvėj, 3417 So. Halsted St.

Kontestantai turės dainuoti 
lietuviškai dainas savo pasi
rinkimo. Paskirtu laiku jie 
pasirodys radio stoty. Klau- 
samoji publika bus sprendė-

Town of Lake. — Pereitų 
trečiadienį darbe tapo sužeis
tas Juozapas Janušauskas, 
gyv. 4441 So. Wood St. Nuvež 
tas į German Deaconess ligo
ninę. Po truputį eina geryn.

Rugsėjo mėnesy Lietuvos 
pašto valdyba padarė sutartį 
su Švedų Amerikos Linija. 
Sutartis suteikia Švedų lini
jai galę vežiojime Lietuvos 
pašto tarp Lietuvos ir Švedi
jos (žinoma iš čia į Amerikų). 
Visas Lietuvos pastos tarp 
šių šalių bus pervežamas lai
vais Švedų Linijos.

Ši sutartis aišku bus nau-

WCFL. 970 K. Subatomis nuo 6 iki 7 vai. vakare 
WHFC. 1420/K. Ketvertais nuo 7 iki 8 vai. vak.

Duodame lėšomis Budriko Krautuvės

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

Rakta
Kapitoną*

Specialistas ii

© WISS!G,
Pasauliniam* kare

Beno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ m MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP V1SIEENĖJI SIO8 Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. ■peclallikal gydo liras pilvo, plaučių. Inkstų Ir pualė*. nž- 
nuodijim* kraups, ode*. Ura*, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausanuk nugaroj*. kosėjim*. gerklės skaudėjimų Ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo Juo Išgydyti, ateikite čia tr 
persitikrinkite, k* jis jume gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų Ir Išgydė tukstančlue ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nne !• ryte iki I v. v. Nedėllomle Iki 1J d. 
<a»« West a« St. kampas Keeler Avė., Tel. Onaford 6573

DIDIS LIAUDIES BANKAS
i • ’ ’ ,

Stiprybe Gimdo 
Pasitikėjimą

!
Sekančios Radios Nupi

gintos šių Savaitę:

Victor 10 tūbų su vis
kuo už $98.00

Philco 7 tūbų su viskuo
už $69.00

Atwater Kent 7 tūbų su 
viskuo $49.00 

Cub Radio su viskuo
už.... $59.00

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

JOS. F. BUDRIK, Ine.

3417 S. HALSTED ST.
Telefonas Boulevard 4705 ....

EEBBEKMSKEMKHIHHHHIIUUg
SVARBUS PRANEŠIMAS g 

CHICAGOS LIETUVIAMS S
ia
n
n

s
B
pi
g

, ONA
BRANAUSKIENĖ
(Po tėvais Ruzgiutė) 

mirė spalio 9. 1930 m. 8:30
vai. ryto 34 mctjj amž. Kilo iš 
Tauragės Apskričio, Kaltinėnų 
Parap. Misalčlų Kalhio. Ame
rikoje Išgyveno 21, metų.

Paliko dideliame nulludinie 
2 aunu, Pranciškų Ir Steponų, 
dukterį Juzefų, dėdę Stanislo
vų Ruzgj, tetų Suglntlenę Ir 
gimines, o Lietuvoj tėvus Ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 3548 Ho. 
Lowe avė. Laidotuvės (vyks 
panedėly, spalio 13. Iš namų 8 
vai. bus atlydėta i Aušros Var
tų par. bažnyčių, kurioj Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nė* sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta J ftv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.
• Nuliūdę;

Sunal, Duktė, Dėdė,
Tėta Ir esminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Lachavičius, Tet Roosevelt 
2518.

ONA PAULIKIENĖ
Mirė spalio 2 d. Ir palaidota 

tapo spalio 6, o dabar ilsis Šv.
Kazimiera kapinėse, amžinai 

■nutilus, negaJi atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jai pasku
tini patarnavimų.

Mes atmindami ir apgailė
dami Jos praslšalinimų Iš musų 
tarpo, reiškiame giliausių pa
dėkų dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms Ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavoja- 
me musų dvasiškam tėvui, 
kun. Brlškal kurs atlaikė įs
pūdingas pamaldas už jos sie
lų; dėkavojamę graboriui 8. P. 
Mažeika kurs savu geru Ir 

mandagiu patarnavimu nuly
dėjo jų | amžinastf, dėkavoja- 
me šv. Onos draugystei už
dalyvavimų laidotuvėse.

Pagalios dėkavojasne visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse. O 
tau musų mylyma motinėlė sa
kome: Ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę:
Vyras, Duktė, Runai, Drolta 

Sesuo Ir Giminės.

Nepaprasta stiprybė musų banko yra svarbiausia jo augimo 
priežastis. Daugelis žmonių gyvenančių net už Cbicagos ribų de
da čionai savo taupinius. Stiprybės pamatas musų banko >ra tas 
faktas, kad nuo pereitų metų šis bankas susijungė su viena iš di
džiausių ir stipriausių finansinių grupių Chicagoj National Repub- 
lic Bancorporation.

• t
Turtai šios galingos grupes, turinčios apie $250,000,000, stovi 

kožnoj valandoj musų banko patarnavimui.

Šie lietuviai, dirbantieji mūsų banke, Sedemka, Jagminas, Rim
kevičius, Žabelio, Mlckewlcz, Laurlnavlčla, Metrikls, Adomavičla 
ir p-lė Laucaltė maloniai jums patarnaus.

Peoples 'National 'Bank
and ‘Jrust Company

of Chicago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE 
Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoj 

Amerikoj savo stiprumu Ir geru patarnavimu.

Susivienijęs su National Republic Bancorporation

A
pa

an
a
a
8
raa
ra

F. Radžius
GRABU 1SDIRBYSTEJ g■

Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nerei- ■ 
kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar l~ 
mes parduosim olsello kaina grabus visiems. Ku- j 
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organi- | 
zacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant gra- j" 
bų dėl sekamų priežasčių:

1. Nereikės mokėti komišinas graboriui už ■ 
grabą.

2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja g 
graborių.

To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole- | 
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš I 
jūsų kišeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks valku- [_ 
čiams*ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra Į 
lengva.

Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki- j 
to graborlaus, pašaukite mus, o mes nuvešime j i 
savo išdirbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę į 
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar- j 
navimo, lai galėsite kreiptis prie blle graboriaus, i 
kurs jums patiks.

J. F. Radžius į
Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje

Ofisas:
668 W. 18th St. 

Tel. Canal 6174

Skyrius:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

■
i
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Telefonu Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IK

BALS AMUOTO JAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 
2314 West 23rd Place 

Chicago, Illinois 

SKYRIUS
1439 S. 49 Court Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

J. F. RADZIUS

IfiUi
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7(31

J. Lulevičiua

CHICAGOS APSKRIČIO
BLAIVININKAMS

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 
CHICAGO J E

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabu Iš
dirby st ės.

OFISAS
(88 West 18 Street 
Telef. Canal (174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel.

1 Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži 
plyčia dykai,

3307 AUBURN AVENUE

Prisiartino 12 spalių diena,
1 seniai mūsų, Chicagos Blai
vininkų, seimui numatyta, 

j Tad, prašome visų Ciiica-

ton Parko šeimininkės tuojau 
po sumos duos pietūs.

3. 2 vai. po pietų parapijos, 
mokykloje seimo dalyvių re 
gistracija ir seimo atidary
mas.

4. Kun. J. Jakaičio, Ameri
kos Lietuvių Pilnųjų Blaivi-

GRABORIUS IR ,
balsamuotojas gos klebonų, kunigų, Blaivy-
patnrnauju laido- bes prietelių, senųjų Blaivy- ninku Centro Valdybos Dva- 
sto (r miestelių bes brolijų ir Įvairių draugijų' gįos Vado, seimo dalyvių svei- 
kllykopiyX°d*er“ut narių bei veikėjų ryt dienų 'kinimas.

vykti Brighton Parkan ir im-'Į 5. Pastarojo Chicagos Aps
ti dalyvumų šiame Blaivinin- kričio Blaivybės seimo iš 29 
kų Seime. lapkričio, 1928 m., protokolas.

Visi matome ir gerai at- '6. Atstovų pranešimai iš j- 
jauč.iame alkogolizmo daromų vairių organizacijų bei Blai- 
žmonijai baisių skriaudų. ivybės kuopų.

Manėme, kad prohibicija iš- Į Kun. A. Briškos, Cliica- ( 
gelbės mus nuo šios nelai- .S06 Apskričio Blaivybės Val- Rt* 
raės, bet dabar įsitlkrinome, dybos pirmininko, paskaita, j 
jog prohibicija pasirodė ne

bet dar ji tapo

8103 8. Halsted 
S t. Chicago, IU.

Tel. Victory 1114

Telefonas .GroveblU 4288

Dfi. A. G. RAKAUSKAS
OTDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2433 W. MARQUETTE ROAD
Nue 4 — 12 vėl. ryto. Nuo' 2 vai. — 

6 ir T IkL 9 vėl. vakare. 

Seredomis nuo • — 12 vai. ryto. 

Nedėllomta pagal sutartj.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgą^

Ofisas 2403 WEST 83 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1021

Realdenclja 2359 So. Leavltt St 
Tel. Canal 2330

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 t. t. 
Nedėboj pagal susitarimų

Ofiso Tel. Virginia 0038
Rezidencijos: Van Buren 68(8

1. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5203 - 8413

Nuiiudimo valandoje kreipkitės įo2' nrohibiciia pasirodė ne Sumanymai ir nutarimų į 
prie manęs. patarnausiu slmpatM- i" ._ _ . priėmimas
kai. mandagiai, gerai ir pigiau!tik bejege, bet dar JI tapo P* ^numato. 
dXi.kltUr’ K°Plyčia termenW (priežastim didesnio paplitimo!, P ; S- l §1 seimų kviečiame'

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

Vai.: ll ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 8 iki 8 v. v.

Nedėtomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklln Blvd.

Val.: nuo 8:80 iki 9:30 vak.

Telefonas Boulevard 1939

Dr. Se 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 Chicago, III,

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2274

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 2-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

710

BUTKUS
UNDERTAKINO CO.

P. B. Hadley Ule.
Koplyčia Dykai

WEST 18th STREFT
Canal 3141

slapto alkoholio gaminimo ir 
vartojimo daugelio vargšų 
šeimose. Tad, nėra kų snaus
ti ir laukti, kad “kepti ba
landžiai patys mums į bumas 
sulėktų”. Reikia tartis, orga
nizuotis ir darbuotis, kad at-

Tel. Mldway (612

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 2 4-tas Street 

Telef. VVllmette 195 arba 
( ( Canal 1713

be išimties visus, kurie tik in- valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėiuis 

teresuojasi visuomeniniais mū 1 lr Ketvers:ut8 vakare
sų darbais, ypač žmonijos blai !
vinimu. Kas negalėtų atvykti
į pamaldas, teatvyksta į sei- 4,10 s°-t michigan avenue
4 J 4 ‘ Tel. Kenvvood 6107

A. L DAVIC8NIS, M. D.

Ofiso T et Victory 6898 

Rezidencijos Tel. Drei&l 9191

DR. A. A. ROTH

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

Tel. Canal 6764 Republic 8466

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas 

vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdienę nuo 

•pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nudėliomts ir seredomis tik 

iškaino susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

i
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
8pecialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted M. 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: J—8 po plet. 7-g Vak. 

Nedėliomla Ir šventadieniais 19-12
Tel. Lafayette 6798

mo posėdžius (ar visus, ar
ba i jų dali). Mes kiekvienų

gaivinus senųjų blaivininkų Į sVeči<7 branginame ir garbin- w šventadienio ir ketvirtadienio

prohibicijos sustabdytas iš-. priiminėsime ir patari- . ofisai:
žmoniinc samoninim mais žodžiu, ar raštu duotais f’0,1.-' 44 „st 2924 VFashlngton gauiugas ZJI1OIUJOS sųiuoiuilgo | . 10-lJ, 1-4, 7.9 12-2, 4-6, Blvd.

blaivinimo pastangas, jun-' pasinaudosime. Seimo posė- TeL cicero 662. Tei. Kedzie 2450-2461 

giant bei vienijant geros va
lios žmones į kovų su alkoho
lio dievaičiu.

I
Valandas:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto: 
Nuo 4 Iki 8 valandai vakare

DR. A. J. JAVOIŠ
i Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. SIR1K0L
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Beiskio-Rakščio aptle- 
kos) ponr. 2428 West Marųuette RA 
Valandos: nuo 2 Iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1939.

Senas ofisaa toj pačioj vietoj: 
4491 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
4 iki 3 vakare. Tel. Boulevard 7821 
Kea. 4841 8. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1984. Nedėloipis tik pagal su
arti.

Seimo
ilgai atvykusiųjų ne

varginsime. Seimui punktua
liai 2 vai. prasidėjus, punk
tualiai 4 vai., baigsime.

Kun. L. Draugelis, rast. j Tel- cicero 28*2
Kun. A. Briška, pirm., I OflM>

K 1
T

džiais■» . DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1, Seimas Nekalto Prasidė
jimo parapijos bažnyčioje 12 
spalių prasideda ryto 10:30 
vai. suma ir pamokslu.

2. Seimo dalyviams Brigh-U fui

Rezidencija 
Į 4729 W. 12 Fl. Nedfillomit

Susitartu

Ir Hm. Boulevard 6918

LIETUVIS DIDELIAME
BANKE. L

- ________ *
Marųuette Park. — Šioj mu

sų gražioj kolonijoj randasi 
IRidge State Bank prie So. 
}Westem ave.-ir 71 St. Šiame 
(banke nesenai pradėjo dirbti 
lietuvis Petitas Krauczunas, 
nuo senai žinomas lietuvių 
biznierius ir realestatininkas. 
Ikšiol p. Krauczunas turėjo o-' 
fisų kartu su advokatu Česnu- 
lių, 2201 W. 22 St. Metropoli
tan State Bank name.

DR. A. J. BERTASH
i 8464 SO. HALSTFD STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki t po
pietų Ir 4 Iki 8 vai. vakaro 

ROk 8201 fl. WALLACB STREET

rel. Hemlock 8709 
Rez. Tel.

DR.B.ARON
Prospect 1(19

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
Ofisas (165 South Kedzie

Rez. 8622 So. Whtpple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Kst

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH,O. P.ū.
Tel. .Wentworth 3000

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West ?2ad Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 8222 

Rezidencija: 6640 So. Mapletvood 
Avenue Tel. Republic 7868
Valandos 1 - « 4 7 - J t. v. 

Nedėlloj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0257 Res. I’rospect OGfrA

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Cliirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

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

6 iki 8:30 vakareDR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

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

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAI

Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tek Yards 1741 ir 1742

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

GYDUOLES, kurios yra sutaisytos 
pagal Viršuj minėtų RECEPTU yra 
naudingas vaistas, kokias žmonių 
mokslas gali pasiekti.

Kaina $1.00, gaunamos pas:

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

CHICAGO, ILL.

DVIEJŲ METŲ PAMINĖJI
MAS

SKYRIUS
4447 So. Falrfleld Avenue

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201

A. + A.
ONOS

JUREVIČIŪTĖS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 13 d.. 1928 m., sulaukus 
22 metų amžiaus, gimus Chi
cago, III.

Paliko dideliafme nubudime 
motiną. Oną, tėvų. Laurynų, se
serį Joanų ir du brolius Kazi
mierų ir Jurgi Lr gimines.

Liūdnai atminčiai musų bran 
gioa dukrelės ir seseles bus 
laikomos Sv. mišios. Gimimo 
Panelės 6v. parap. bažnyčioje 
spalio 12, 7:46 vai. ryte.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažjstamus atsilan
kyti | pamaldas, atminčiai dvie
jų metų sukaktuvių ir atsisky
rimo iš musų tarpo musų bran
gios dukrelės ir seselės. Musų 
brangioji dukrelė lr seselė, nie 
kuomet tavęs neužmiršime. Tu 
pas mus Jau nebesugr|21, bet 
mes ankščiau ar vėliau pas 
tave ateisime. Lauk mus atei
nant. • ." ,

Nubudę liekame:
Tėveliai, Sesuo, Broliai ir

Gjmhiės.
6940 Ha. Arteeian Avų.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Jt&npimų kuris 
esti priežaatimgalvoa skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt}. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractua 
Atitaisau trumpų regyste lr tolimų 
regyst*.

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

flpseiale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo Iš ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomla nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DENTISTAI

Tel. Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTA8

1545 WEST 47 STREET
šalę Deposltors State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKTŲ SPECIALISTAS

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

Valandos: nuo 10—<; nuo 6—8 
Nodėliomis: nuo 10 iki 12.

T. A. D. T. A. D.

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė r&vo cfiee po piunerlu

4729 SO. ASHLAND AVZ
SPECUALISTA8

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
ryto nao 14—12 nuo 2—4 pe▼aiI pietų: 7—8:M vakare 

Hedėllomls 19 iki 12 
Telef. Midway 2880

Tel. Boulevardl 1401

Tel. Canal 6222

DR, 6.1. BLOŽIS
DEN TĮSTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

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

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

7—9 vakare

8oulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenne 
Val.: Nuo 9 ryto iki 8 vakare

Ar jau žinote kas sutaiso 
pilveli lr pilvų sugadintų? 
T. A. D. per 8 metus Jau 
pataisė kelis tūkstančius, 
o dar mblonal nežino.

Tai dabar yra laikas pra
dėt. — Reikalaukite savo 

_____ aptlekoj, arba tiestai Iš

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

Tel. Cicero 1260

DR.6USSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 19 v. ryto Iki 9 
vai. vakare

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

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
Str M1

DENTISTAS 
4901 W. 14St.

National Tos f
cero, Ilk 
ktore

Val&ndua: 10 vai. lyto iki 9 vai.
Viršuj

«a:
vakarų Ned. susitarus

DR. HERZMAN ,
IŠ RUSIJOS

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

Gydo stalgias lr chroniškas Il
gas vyrų, moterų lr vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prletslsua

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų ir 
nuo 8 Iki 7:10 vai. vakar*.

Tel. ofiso Canal 8110 Rez. So. flhors 
3238. arba Randolph 6840.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 2200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki S po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare
NedOl. nuo 10 iki 12 dienų

■y*•*
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Id AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 

SUSIRINKIMO.

L. V. 36 KUOPOS ŠOKIAI.

Bridgeport. — Spalių 3 d. 
įvyko susirinkimas Šv. Kazi
miero Akademijos rėmėjų 2
skyriaus. y— jau rengįasį į tuos

Neatsilankius gerb. pirm. Lietuvos Vyčių 36 kuopos 
p. A. Nausėdienei, iš priežas- metinius šokius, 
ties sunkiai sergančios moti- gus visokių įvairumų. Ko-

Visi žinome, kad ir ateinan
čiame pirmadienyje, tarp 7 ir 
8 vai. vakaro, “Draugas” ir 
Peoples ruošia! Lietuvių Radio 
Valanda iš WHFC radio sto-

Brighton Park. — Kas čia ties, tačiau ne visi žinome, 
bus, kas ne bus, bet sausio 4,' kas programų išpildys. Kų 
1931, Meldažio svet., 2242 W. Į sužinojome, pranešame. Tai 
23 Place, 8 vai. vak., bus šo- bus dainų valanda. “Dainos” 

choro kvartetas, duetai, solis- 
tai„ komp. A. Pociui vadovau
jant, išpildys programų rū
pestingu pasiruošimu. Kalbės

»

neles, susirinkimų nuosekliai 
vedė vice-pirm. p. B. Bitautie- 
JIS. i :frį$

Nors šis susirinkimas nebu
vo skaitlingas narėmis, bet, 
kaip visuomet, taip ir šį kar
tą, gyvai svarstyta ir rūpin
tasi vienuolyno reikalais.

Nutarta leisti laimėjimui 
radio. Padirbdinti tikietus po 
10c. Į komisijų apsiėmė pa
čios darbščiosios rėmėjos: p.

misija ieško geros orkestros.
Iš anksto kviečiami via* 

įsigyti bilietus. Tokių šokių
Chicagos Lietuvos Vyčių kuo
pose da niekad nebuvo.

Red Sherry.

dr. A. Rakauskas apie sveika
tų. “Prof.” Kampininkas pa
tieks “bušelį” juokų. Ir šiaip 
jau žadama visokių įvaireny
bių klausytojams duoti.

Liet. Dakt. Dr-jos susirinki
mas, kuris bus 814 W. 33 St. 
Chicago, III. (Universal State 
Bank Club). Penktadienį — 
Spalių 24 d., 8:30 p. m. Tai 
pirmas susirinkimas po vasa
ros atostogų, labai svarbus, 
nes bus pateiktas darbo pro
gramas sekančiam sezonui, 
todėl malonėkite būtinai atsi
lankyti.

Jei kuris iš gerbiamų narių 
negalėtu susirinkiman atsi
lankyti, meldžiame savo suma
nymus prisiųsti raštu.

D-ras A. L. Graičūnas,
Sekretorius.

KUR GALIMA ĮSIGYTI VY
TAUTO MEDALIŲ.

Ig. Pikelį (krautuvėj) 1818 
So. Halsted St.

M. Kavaliūnaitę, 1827 So. 
Union avė.

P. Valuckį, 725 W. 19 St.
A. Grišių (krautuvėj), 1827 

So. Union avė,
J. Jakubauskį (krautuvėj), 

1904 Canalport Avė.
J. Blankų, 671 W. 18 St. 
M. Bankevičią, 628 W. 18

Str.

J. Staselį (rubsiuvykloj), 
1907 Canalport avė.

O. Zdanevičiutę, 1711 New- 
berry Avė.

S. Remekį, 1735 So. Union 
Avė.

B. Mantikienę, 1817 So. 
Union Avė.

J. Grišių, 2022 Canalport 
Avė.

S. Skuda (graborių) 718 W. 
18 Str.

Merkinės valsčiuj Navasodų 
kaime dėl nežinomos priežas
ties sudegė Z. Volungevičiaus 
kalvė. Turtas buvo apdraus-

Alytaus valsčiuj Putinų kai-

PRANEŠIMAI.

me sudegė Juozo Stanaičio 
gyvenamas namas su kalve ir 
visais padargais. Turtas bu
vo apdraustas.

PALE6KAU brolio Petro 
Pundino (Bundin), kilęs Len- 
gių k., Girdiškės par., Taura
gės apsk. Pats ar jį žinantie
ji praneškit.

JOANA PUNDINAITĖ 

82 E. 110 PI. Chicago, III.
PAIEŠKAU savo pusbrolio 

Felikso Lileikio, kilęs iš Bal- 
tinikų kaiftio, Janapolio para
pijos, Telšių ųpsk.

Amerikoj gyvena apie 35 
metus, daugiausia Chicago j 
ir apielinkėse.

Aš turiu svarbių reikalų, 
meldžiu atsiliepti, arba kas 
jį žinote man praneškite.

ANTANAS VAIŠIS 

520 N. 30 St. E. St. Louiz, UI

ISRENDAVIMUI

Išsirenduoja 4 kamb. flatas. 
Įtaisymai pagal naujausios 
mados. Pečium šildomas.

4430 So. Mozart Street
Lafayette 8146

Rendon 6 kambarių flatas, pečiu 
šildomi. Norint galima su garadžiu. 
Renda pigi.

3240 South Union Avė.Dievo Apvaizdos Parap. —-

dieny, spalių 12 d., 1 vai. po Vytauto 800 8nkaktOTi’l 
pietų, mokyklos 3 kambary, medaJir, galima .s.gyti pas:
Kviečiame visus narius susi- Mikueklenę 1811 So. Union 

Avė., (krautuvėj).
O. Gaižauskienę, 635 W. 18

rinkti ir užsimokėti pasiliku-' 
sias skolas., Be to, bus renka-

Bridgeport. — mėnesinis 
susirinkimas Labdarių 5 kuo-

\ _ j-,. - „„„u,. mi darbininkai vakarui, kurisp. B. Naugžemienė ir M. Ta- Pos lvyks nedelioj, spalių 12, lanfcričio 9 d Daraniios 
kitos d., 2 v»l. po pietų, šv. Jurgio Pamatai

parapijos svetainėj. Visi na-j T T . kalbama ir a’ 
riai malonėkit sueiti ir naujų ^ie Prisiren£im4 į D. L. K.

Skvrion iaioio iaanntė re įvesti. Kviečiamos'i V*“*0 sukaktuvių minėji-
Skyriun įstojo jaunute re- mą, j<urį ĮjUS 26 d. spalių,

mėja S. Pipiriutė. Malonu pa- taW V1SOS draugijos arčiau Ateįjamį t susirinkimą at-
žvmėti kad netik suaugusios susipažinti su labdarių veiki- . 1 . ą .
zymeu, aaa neiiK suaugusios . ,x siveskite nors po vienų naujų
rėmėjos rūpestingai dirba se- niu- Meldžiame išrinkti iš savo
sučių naudai, bet neatsilieka j draugijų atstovus į labdarių 
ir mūsų jaunametės. .susirinkimus, taip kaip pada-

Kalbėta kaulink “pentry ,re. iau Petronėlės dr-ja. Jos

manauskienė ir visos 
noriai apsiėmė platinti tikie 
tus.

Juozas Blankus, pirm.

Str.

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
TEL. BOUL. O#lt ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug išlaidų

RADIO

Taisau, perdirbu battery 
setus į elektrikinius arba iš
mainau.
A. J. ŽVIRBLIS Laf. 8227

SS

RENDON flatas 5 kamba
rių, naujai ištaisytas, 2-ros 
lubos.

4420 So. California 
Chicago, UI.

party”, kad įeitų į paprotį jų • Ptisiunėia savo marę, A. Anta- 
rengti. Tas palikta kitam su- "avifienę, kuri dalyvauja lab- 
sirinkimui plačiau apkalbėti dari« susirinkimuos, ir iėduo-

da raportų dr-joj. Pageidauja
ma, kad ir kitos dr-jos pasek
tų tų pavyzdį.

Rašt.

ir pradėti veikti.
Duosni musų rėmėja, p-ni

Petraitienė, pati pirmoji pa
darė “pentry party” pradžių.
Nuvežė seselėm, tiesiog į vie
nuolyną, visokių dovanėliu, Apvdzdoi lPwap.
kas tik tinka ilgesniam laikui Susivienijuno Brolių ir Sese-

Marąuette Park. — L. R. 

K. Susiv. 163 kuopos susirin
kimas įvyks nedėlioj, spalių 
12 dienų, 2 vai. po pietų, pa
rapijos svetainėje.

Malonėkite nariai atsilan
kyti ir užsimokėti užsiliku
sias mokestis.

Valdyba.

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skollnam pinigus ant Namų. 
Parduodam, išmainofn ir inSiurl-

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

ATLIKTĄ. DARBĄ.
------------- :-------------- ........ - — į.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rūšies 
Ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLKY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4(44 80. PAULINA STREET 
TeL Boulevard 1 SS*

------------------------------------.7

ĮVAIRŪS KONTR AKTORIAI:

RENDON šviesus, dailus 
kambarys ant antrų lubų su 
šilima vienam vyrui.

3227 So. Emerald Avė. 
Chicago, DL

AUKSINĖ PROGA
Rendon Šatas 4 kambarių su ap

šildymu, džanltorlaus patarnavimu, 
renda yra 360, leisiu už (25 mėn. 
Norint susitarsim, kad rendos visai 
nereiks mokėti. Turi būt maža šei
myna.

LEONAS ALEKREJCNAS 
191» So. Herdlng Avė. 

(Važiuoti 22-ros g-vės karais Iki 
Herdlng, pirma g-vė į rytus nuo 
Cravrford avė. Paklaust džanltorlaus)

prie virtuvės. Pageidaujama, 
kad ir kitos rėmėjos pasektų

■4
jos pavyzdį.

Sesučių vardu, ir 2 skyriaus 
valdybos vardu, širdingiausiai 
ačiū p-nei Petraitienei už 
gausiu dovanėlę.

Nuoširdi užuojauta.
Kadangi mūsų gerb. pirm. 

p-ni A. Nausėdienė daug yra 
atsižymėjusi savo nepaprastu 
mokėjimu ir sugebėjimu va
dovauti ir dirbti, nenuostabu, 
kad 2 skyrius užima pirmųjų 
vietų savo darbštumu, susi
klausymu ir vienybe, tai nuo 
pelnas jai. Kadangi gerb. pir
mininkas mylima motinėlė rė
mėjos, norėdamas pareišti jai 
užuojautų, visos vienbalsiai 
i.utarė užprašyti šv. mišias 
už motinėlės sveikatų. Vi
siems suprantama, kas yra 
motina. Suprantama ir tai, 
koks būtų širdies skausmas 
jos netekus. Jau dabaT žymiai 
eina geryn. Yra vilties, kad 
Dievas duos jai pasveikti ir 
vėl linksmai gyventi.

Baigiant susirinkimų, atkal
bėta malda už jos sveikatų.

Rėmėja.

SUGRĮŽO IS LIETUVOS.

Šie pasažieriai atvyko per 
Klaipėdų rūgs. 29 Švedų Li
nijos laivu GRIPSHOLM:

John Lukpetris, Julija Vai- 
tekiatis, Simas Iremskis, Al- 
fons Skutuma, Elzbieta Sku
tama.

Į Kanadą:
Rochmiel Krupat, Elizbieta 

Janosonytė, Mina Wainstain, 
Apolionija Noreikaitė.

rų Lietuvių draugija laikys 
mėnesinį susirinkimų' sekma?-J

Šiuomi šaukiamas Amer.

MARGUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

auksintų Ir sida
brinių daiktų. *4- 
llauaios mados ra
do, planų rolių, 
rekordų lr t t 
Taisau laikrodžiu* 
Ir muslkos. Instru
mentus.

8650 Wezt 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK IBS*

PADIDINOME IR PAGERI
NOME KRAUTUVĖ

Malonu mums pranešti visuomenei, 
ypač savo kaimynams, kad savo val
gomųjų daiktų krautuvėj įtaisėme 
naujus flkščlerlus. Kartu pagerino-, 
me ir padidinome atakų. Turime 
platų pasirinkimų šviežios ir rūky
tos mėsos lr visokių grocerlnių 
daiktų. Kainos prieinamos, manda
gus patarnavimas.

JONAS VALONIS
2206 West 23 Street 
Tel. Roosevelt 9049

Aušros Vartų par. Altorių 
Puošimo dr-ja rengia pramo
gą. su užkandžiais nedėlioj 
spalio 12, 1930, parapijos dar
že. Pelnas eis įtaisymui nau
jų bažnytinių drabužių. Jei 
bus geras oras, tai būs ir sma
gi muzika. »'

1
Visi maloniai' kviečiami kuo

e • • * ’

skaitlingiausią . atsilankyti.
i [T;

AUTOMOBILIAI

M. ZIZASf
Namų Statymų Kontraktorlus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
•Telefoną* Hemlock (5SI

■ ■■■■■ i. įi — *+ •" 1 «■"—
4»**>***-»*

Fhone Virgiui* 2064 

JOSEPH VILIMAS 
Namų Statymo 

Kontraktorlus
4556 So. Rockwell Street

Elgln, Amerikoj darytas laik
rodis... geriausias Ir tikriausias 

Iš visų. Mes turime didelį pa
sirinkimų Elginų dėl vyrų ir 
moterų, ui kalnas, kurios yra 
prieinamos kiekvienam klientui 
Parduodam ant Išmokėjimo ar

ba casb — kaina ta pati.

Taisymas laikrodžių musų 
spedaHškumas.

Pritaikome akinius kiekvienam 
Didelis pasirinkimas deimantų 

lr auksinių daiktų

J. A. Kass Jewelty
Savininkas

3. A. KAZAKAUSKA8

2045 WE8T 35 STREET

Prie pat Archer Avė. 
CHICAGO

A. ALESAUSKAS

MOTOR EZPRESS
Mes permufuojame-perveža- 

me pianas, forničins ir kito
kias dalykus.

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

7126 So. Rockwell Street 
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

DE SOTO IIP PLYMODTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau

jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrytler išdirbystės 
automobilių užHabai prieina
mų kainų.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. j 

Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
GAGE PARK MOTOR 

SALES
Joe Bagdonas, Savininkas 

5625-27 S. WE8TERN AVĖ. 
Telefonas Prospect 5669

Telef. Republic 6398

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip lr

medžio nuo mažiausio lkj didžiausio. 
Kainos prleinamiaustos.
2452 WE3T 69th STREET

Tel. Lafayette 8662 Ofisas lr Ros. 
lr 2384 4401 8. Mozart Su

J. C. ENCHER & CO.
GENERALIAI KONTRAKTO RIAI 
Real Estate lr visokia apdrauda 

Notary Publlo 
Skyrius 4439 So. Fairfleld

ES
e

Budavojam naujas namus, 
dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa* 
darom marinius, apmurinarn 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOMANTAS BROS. x 

4138 Archer Avenue
Tel. Lafayette 7674

RENDON flatas 3 kamba
rių, antrame augšte, pečium 
šildomas. Renda pigi.

4624 So. California Avė. 
TeL Lafayette 1722

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
»»»—.■—■ v.......... i-i-i i

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

3040 W. 02 St. 1-mae floras

Bučernė, grocemė, nauji fikščle- 
rlal lr atakos, gera vieta, pigiai, nes 
nesu bučeris. Galiu perkraustyti sta- 
ką. 8424 Addison St.

Pbone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorlus

Mes moliavojlme, dekoruojame lr 
išpoperluojame visokius namui 
Musų kainos labai pretnamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Ava.

Pardavimui 5 kamb. forništuotas 
apt. 3100 cash, visi kamb. užimti, 
pulki vieta. Pigiai, turiu kitą biznį. 
6202 Eberbart avė. 1-mas apt.

REAL ESTATE

Greit perkant gausi geromis iš
lygomis už 320,000' roomlnghouse Iš 
22 kamb. dalinai su forn., štymo III., 
gera vieta, 20 min. J loop, strytk. ir 
L. Kreiptis 113 B Wrlgbtwood avė. Iki 
B v. v. arba tel. Avenue 6307 po 5 
v. v. dėl susitarimo.

EXTRA DEL DRU6- 
ŠTORININKy.

Transfer kampas Elston ir 
California avė., Storas 26 pėdų 
pločio 80 pėdų ilgio su beiz- 
mentu, štymo apšildymas, la
bai gera vieta dėl drugštorio. 
Randasi 3182 Elston avė. ant 
trijų strytkarių linijos: Elston, 
California ir Beimant. Renda 
pigi nuvažiuokit aipžiurėt. Rak 
tas yra Clorthing Store, 2-ros 
durys pas Mr. Rasmussen, Te
lefonas Republic 8899. Savi
ninkų galima matyt nuo 9 v. 
ryto iki '6 vai. vak.

2839 W. 63 St.

HUPMflBILE
Geriausi Ir Stipriausi Automobiliai.

Jei Tamista neri pirkti Automo
bilį, pirmiausiai prašome ateiti pas 
mu» Ir pamatyti RUPMOBILE 1931 
medelių, kurie tikrai Tamlstas nua- 
t«4>lns oavo gražumu, greitumu. Ir 
visa konatrukdja. Kaina 31.19S.
f.o.b. ir aukščiau.

BALZZKAS MOTORS 
6012-14 So. Kedsie Avė. 

TelaL Republic 9994

JOHN PAKEL & CO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Res. Grovehill 1680

Tel. Lafayette 5137

W. & L ELECTRIC CO.
Not Ino.

Elektros kontraktoriai, suvedam Svie
tas lr jėgą. Elektros retkmenoe lr 
ftkščlertal.

L. DOMBROWSKI A 8GM 
3011 West 47 Street

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAI6E

Ii Vainoras, J.
_ Lafayette 9«M

8MS Archer Avenue

A M. BUTCHAS

10% nupiginta ant flat ma
liavų ir ready mixed.

S34S.90 V. O. B.
Jei manai pirkti karą. pirmiausiai

ateik pas mus lr persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšlee au
tomobilius ui lemą kalną.

Taipgi turime Įvairių įvairiausių 
vartotų karų Uš labai malą kalnų.

BRIGHTON MOTOR SALES
' INC. Šio krono kaina $3.50 

4414 So. Rockwell St
Tel. Lafayette 4689

JONAS PUDZIUVELIS
GENERALIS KONTRAKTO RIU8 
Statau naujus namus Ir pertaisau

senus. Senus namus priimu į mai
nus.

2650 West 69 Street 
Telef. Hemlock 4573

Telefonas Canal 7333

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo 

Maliavų lr sieninės popleros krau-
tuvė. Naujai stakaa 

2114 80. LEAVITT ST. CHICAOO

M. YUSZKA 
Plumbing ft Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausla.

4426 So. Western »Avz.
Tel. Lafayette 8227

lapos Telef. 
Hemlock 3347

Namų Teist. 
Republle 3331

JOHN YERKES
Plumbing A Heating LletuVte 

K ONT RAKTO RIU8 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos'
2422 W1ST 69th STREBT

Thomas Higgira
PLUMBERIS

Turiu patyrimą per daugel} melų. 
Darbą atliekų greitai lr pigiai. 

3313 SO. OAKLET AV& 
Telef. Canal 031*

Pigiai pulki velk nauja kampinė 
Octagon rezidencija, B kamb. bung. 
arti viešų lr kat. mokyklų, du bloku 
Milvr&ukee avė. Reik matyt, kad į- 
vertint. Kaina 39.760. kreiptis po 
6 vai. vak. 6700 No. Moody avė.

S flatų plytų namas, 6-6, stiklinis 
porčiai, 2 šildymo įremirlnial. 32 p. 
lotas, 312,600. 7837 Honore St.

t kamb. Ined. bung., 2 karų gar.„ 
S metų senas, dėl mirties pigiai. Pa- 
llsade 10153.

300 ak. Wia vidury, su pagerini
mais, pigiai. J. Q ra vėl ot, 10 No. 
Clark St.

Real estate
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

DIDELI BARGENAI.

Kas norite pirkti, mainyti 
ar gauti rendai sau tinkamą 
namą, kreipkitės pas mus, nes 
mes turime didelį namų pasi
rinkimą.

M. J. KIRAS 

3335 So. Halsted St., 

Telef. Yards 6894


