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SUOMIJOS KARIUOMENE NORI KARO 
SU RUSIJA

Daromi Sąmokslai Užpulti 
Italiją -- Mussolini

Francija Pasienius Apjuosia Tvirtumomis; No
rėta Nušauti Sirijos Ministerį Pirmininkę; 
Atidedami Rinkimai Ispanijoj; Kitoj Vokie
čių Kasykloj Baisi Nelaime

SUOMIŲ KARIUOMENĖ 
NORI KARO SU BOL

ŠEVIKAIS

HELSINKI, spal. 28. — 
Suomijos kariuomenė ir, abel- 
nai imant, jaunoji suomių ge- 
ntkartė darbuojasi Suomiją į- 
traukti karan su bolševistine 
Rusija, kad atgauti Kola pu- 
siausalį, ką šiandie Rusija va
ldo. i

Bet senesnieji suomiai, ku
rie yra valdžios priešaky, ka
rui griežtai priešinas.

Tad šiandie Suomija yra pa 
siskirsčiusi j dvi kita kitai 
priešingi dali.

Ne viena Suomija norėtų į- 
žnybti Rusijos bolševikų im
periją. J tai pasiruošusios ir 
kitos Rusijai kaiminingos val
stybės.

NORĖTA NUŠAUTI SIRI
JOS MINISTERĮ PIR

MININKĄ

JERUZALĖ, spal. 28. — Iš 
Damasko praneša, kad tenai 
pasikėsinta prieš Sirijos mi
nisterį pirmininką Tajeldine 
EI Husse Ini. Pasikesintojui 
pavyko tik vieną kartą šauti. 
Akimirkoj, jis nutvertas. Mini
steris pirmininkas nepalies-, 
tas. i

SUŽEISTA ŠIMTAI 
INDIEČIŲ

BOMBA JUS,, Indija, spal. 
27. — Vakar skaitlingą indie- 
čių susirinkimą puolė polici
ja ir, kaip paprastai, panau
dojo lazdas. Šimtai sužeistų.

REIKALAUJA PASIAIŠ
KINIMO

DANCIGAS, spal. 27. — 
Lenkija iš savo valdomų plo
tų ištrėmė du Amerikos J. Va
lstybių .piliečiu.

Am. J. Valstybės reikalau
ja Lenkijos pasiaiškinimo.

KOMUNISTŲ SĄMOKS
LAS KUBOJ

HAVANA, Kuba, spal. 27. 
— Policija susekė revoliucinį 
komunistų sąmokslą prieš va
ldžią. Areštuota daugybė įta
riamų.

PAMINKLAS JZYMIĄJAM IŠRADĖJUI
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“DRAUGAS/

The most influentU' 
Lithuanian Daib •» 
America.
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Telefonas: Rooeevelt 7791 METAI-VOL XV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
OKUPUOTOJ LIETUVOJ tikrindavo, bet pinigai via bū

davo tvarkoj. Kartą nuėjt 
• ir apžiūrėjusi šieno strėkį 
rado toj vietoj kur buvo pini 
gai, šieną nuimtą. Baisiai per 
sigando, nes manė, kad pini

Vilniuje spalių mėn. valsty
binėj komisijoj, išlaikė egzami
nus ir gavo brandos atestatą 
Konstantinas Molis. Tuo bū
du pereitų metų laida iš Vy-Jgai jau išvogti. Į galvą ėnu 
tauto Didžiojo gimnazijos pa-; lįsti baisi mintis — nusižudy 
siekė 29. K. Molis įstojo į Vi-, ti. Tą pačią dieną moteriška 

(diliaus kunigų seminariją. Be j baisų sumanymą įvykdė. Ra 
jo, į seminariją įstojo Augus-Į do pasikorusią. Buvo parves 
tinas Burokas, Juozas Pana- tas gydytojas. Ir ką gi —'
vas, Albinas Samokaras ir Ju- nigai tebebuvo šiene nieken 
liūs Steponavičius. nepaliesti. “M. It

pi-

— “Vilniaus Rytojus’’ ra
šo; “Daugely vietų mūsų žmo
nės labai patenkinti, kad šve
ntadieniais gali per radio klauj
sytis iš Kauno lietuviškų pa-i Šiemet į Lietuvos univeri 
maldų. Tuo ypatingai džiau- Ritetą medicinos f-tą įstojo 21( 
giasi tų vietų lietuviai, kurie studentų. Taigi dabar medi- 
savo parapijų bažnyčiose ne-. kų yra 870, kurių 54 proc. 
išgirsta lietuviško žodžio. prįe svetimtaučių daugiausia žydų. 
radio aparato susirenka visas 'Medicinos lakult. pernai bai- 
kaimas — seni, maži ir jauni- & studentai. “BL”

mas. Daugumas atsineša mal
daknyges, rąžančius ir Mišių 
transliavimo metu meldžiasi,
o paskui klauso pamokslo. Lietuvos universitetui pra-
- “Vilniaus Bylojus” ga- 5>'raų ligi spali'! 1 d; buTO , 

vo iš N^advario žinių, kn- jdaota daa8iaa “i1*““
ffSš^Taibama apie nepasibai-1« aple 100 Pfl-

„ - u ii vasario semestre buvo įre "giamus mokyklų vargus. Rug- . 1
sėjo 11 d. Naujadvario kaimo 'lruota 3726 8‘“d- Tekiu Uuu
gyventojai turėjo teisme bv- dabar st“d™tl> tarSt'J bilU ne’
i T. , , ... . • toli 5000. “R.’*lą. Jie buvo kaltinami, esą,

54 PROC. SVETIMTAUČH 
MEDICINOS F-TE

-y
MUSSOLINI ĮŽIŪRI SĄ
MOKSLĄ PRIEŠ ITALIJĄ

~ .. Šis paminklas pastatytas vienam ^ittsburgho parkų George Westinghouse, orinių

ROMA, spal. 27. — Italijos veržtuvų išradėjui. G. Westinghouse buvo įžymus inžinierius.
ministeris pirmininkas Musso- . . .---- - - ..... :*??*..  ir- t -■ - -- '---------
lini, kalbėdamas į federalius KITOJ VOKIEČIŲ KASYK

LOJ ŽUVO 110 DARBI
NINKŲ

direktorius pareiškė, kad ita
lų priešai yra sudarę sąmok
slą sukelti, karą Italijai.

TRIMjS MIRTIES BAUSMĖ 
PATVIRTINTA

BERLYNAS, spal. 27. — 
Šeštadienį laidojant žuvusius 
Alsdorfe kasykloje 162 darbi-

Nors Genevoje visas laikas 
daug kalbama apie taiką, sa
kė Mussolini, bet ištikrųjų ruo
Siamas! karan. Ininku’ Marbacb’e’ kl°'

ny, įvyko kita kasykloje nelai- 
įmė. Popiety, kada 141 darbi-

fašistų valdžia užsieniuose nie ni"kas iaileido ' ka8ykl?’ spr°- 
kinama ir įžeidžiama. .8° be"’,'>l<> “žinas •"

Italija turi būt pasirengus 'aMe’ęė koloje dujas. Did-
sutriuSkinti priešus, baigė mi- žiuma darbinink” wnauta .r 

' žuvo iškilusiuose iš gaisro

Jis nurodė, kaip vienur ir 
kitur fašistai žudomi ir pati

nisteris pirmininkas.

KONGRESO ATSTOVAS 
FISH I MEKSIKĄ

nuodingose dujose. Sakoma, 
žuvę 110. Kiti sužeista.

Nukentėję darbininkai yra 
vokiečiai ir lenkai.

CHICAGp ARKIVYSKUPI
JOS AUKSO JUBILIEJUS

MEXIC0 CITY, spal. 27. 
— Į čia atvyksta Amerikos J. 
Valstybių kongreso atstovas 
Fisb, kurs yrą kongreso ko
miteto tyrinėti komunistų vei
kimą pirmininku.

Čia jis peržiūrės dokumen
tus, kituomet atimtus nuo bol
ševikų prekybos bendrovės. 
Tuose dokumentuose yra nu
statytas Maskvos agentų vei
kimas Amerikos J. Valstybė
se.

FRANCIJA APJUOSIAMA 
TVIRTUMOMIS

PARYŽIUS, spal. 28. — Vi 
si Francijos pasieniai apjuo
siami tvirtumomis, vadina
ma “gnies ir plieno’’ rinke. 
Darbai vedami požemiais. Da
rbų vedimą dažnai apžiūri ka
ro ministeris. Labiausia gink
luojama rytinė siena. Viskas 
atliekama paslapčia.

Praeitą šeštadienį minėta 
Chicago arkivyskupijos aukso 
jubiliejus. Iškilmes surengė iš
imtinai nauja arkivyskupijos 
Katalikių Moterų Federacija, 
kuri sudaryta w įvairių orga
nizacijų.

Išryto Švenčiausiojo Vardo 
katedroje įvyko iškilimngos 
Pontifikalinės Mišios Jo Emi
nencijos Kardinolo Mundelein 
akyvaizdoje. Šv. Mišias atna
šavo arkivyskupijos vyskupas 
pagelbininkas Sheil.

Vakare Palmer House Audi
torium© įvyko pokylis. Be Jo 
Eminencijos Kardinolp buvo 
daug kunigų ir įžymiųjų pa
saulinių žmonių. Didžiuma bu
vo moterų — apie 3,500. Nau
ja Moterų Federacija, skaito 
apie 250,000 narių.

Vyriausias Illinois valsty
bės teismas patvirtino mirties 
bausmės ištarmes trims žmo
gžudžiams Chicagoj, Willie 
Doody, Wm. J. Lenhardt ir 
J. Preston. Šis pastarasis nu
baustas Du Page apskrity už 
merginos Agnės Johnson, n 
žudymą.

Visi trys bus nugalabinti 
gruodžio 12 d., jei nebus iš
keltas koks kitas juos gelbėti 
veikimas.

KIEK STUDENTŲ?

ČIA-PAT RINKIMAI

SVARSTYS VERSALIO 
SUTARTĮ

f

ISPANIJOS /GYVENTOJŲ 
SURAŠYMAS

Ateinantį antradienį įvyks
ta rinkimai. Visais žvilgsniais 
yra svarbūs. Visi piliečiai, ku-

Žuvo lakūnas mokinys
Ashburn orlaivių stoty sek

madienį žuvo mokinys lakū
nas M. Molnar, 37 m. Pats 
vienas orlaiviu pakilo oran ir 
nukrito. Nelaimingą įvykį, ma
tė šimtai žmonių. ~

v
Automobilių aukos

856 žmonės mirė nuo auto
mobilių Cook apskrity šįmet 
ligi spalių 27 d.

KOVOTf TIKĖJIMĄ 
“KOLEGIJA”

KAUNO RADIO STOTIES 
GALINGUMAS PADI

DINTAS

agitavę nemokėti mokesčius ir 
boikotuoti valdišką mokyklą. Į 
teismą patraukti Vaclovas ir 
Izabelė Miliauskai, Stasys 
Grėžė, Vaclovas Keršys, Ju
lius Skliutai, Jonas Miškinis, 1 Nors mūsų Kauno radio 
Robertas Baublys ir Jonas /stotis, kada ji buvo statoma, 
Miliauskas. Teismas nubaudė 'buvo stipresnė už visas kai- 
Stasį Grėžę 100 auksinų už mynines, bet padarius radio 
tai, kad, esą, jo vaikai į butą 'technikai šuolį pirmyn, ji atsi- 
neįsileidę sekvestratoriaus. liko ir pasiliko silpnesnė. Del 
Paties Stasio ,3rėžės tada na- 'to. ir mūsų radio stoties galia
muose nebuvo. Visus kitus tei- gumas bus sustiprintas ikį 50 
smas išteisino. !' kilovatų. “M. L. ’

1'b, • įŠiais mokslo metais buvo 
mėginta valdišką Druskininkų 
mokyklą ^perkelti į Naujadvarį
ir jau buvo išnuomuotas men- . . .
kas, mažas, žemas ir tamsus* AVASHINGTON, spal. 28.

IŠLEISIĄ 19 MILIONŲ 
DOLERIŲ 
__-

BERLYNAS, spal. 28. — 
Vokietijos parlamento komite
tas svarstys Versalio taikos 
sutarties pataisymo klausimą. 
Šį klausimą iškėlė fašistai at
stovai.

MADRIDAS, spal. 28. —

VENIZELOS IŠVYKO Į 
ANGORĄ

ISTANBUL, spal. 27. — 
Graikijos ministeris pirminin
kas Venizelos išvyko į Turki
jos sostinę Angorą pasirašy
ti Graikijos su Turkija pada-

RYGA, spal. 27. — Boise-
rie atatinkamai ir teisotai už-'vikų valdžios lėšomis išlaiko- neg geresnj0 buto valdi- — Federalė valdžia planuoja

ma bedievių organizacija Ru- ska; į,okyklai nickas nesntiko trylikoj Illinois valstybės «Bie- 
sijoje, kaip praneša iš Mask

siregistravę, turi dalyvauti. 
Pirm rinkimų turi gerai ap-

Einant karaliaus išsprendimu, Į svarstyti kandidatų tinkamu 
parėdyta Ispanijoj ir jos ko-'mą. Balsuoti taip kaip sąžinė 
lonijose atlikti visuotiną gy-' diktuoja, bet ne taip, kaip ki- 
ventojų surašymą. ti nurodo.

ATIDEDAMI RINKIMAI 
ISPANIJOJ

’ MADRIDAS, spal. 27. — 
Ispanijos valdžia andai pas-

Žuvo nežinomas žmogus
Western avė. ir 69 gat. ske

rsgatvy automobiliaus užmuš
tas nežinomas apie 40 m. am-

kelbė, kad parlamentan rinki- žiaus vyras. Važiavę automo- 
mai įvyksią gruody. Dabar (biliu vyras ir moteriškė suim- 
praneša, kad nukeliami į sau- tu.
sį, 1931 m. Sakoma, karalius

. , . ,.a. negalįs išspręsti, kas jam da
rytas prekybos ir politinę su- .. , . ... . .T. 1 ryti su tais rinkimais. Nepa-
tart,8‘ sirašo galutino valdžios spre-

HAITI POLITINĖ KAM- n<hm°

PANIJA
PORT-AU-PRINCE, Haiti, 

spal. 28. — Prasidėjo politi
nė kampanija pirm Haiti pre
zidento rinkimų.

MILWAUKEE, Wis., spal. 
27. — Ant geležinkelio sudau
žytas automobilius. Žuvo AK. 
raham Jutras, jo žmona ir a- 

' biejų dn vaiku. I

Ieškomas bankininkas
Iš Galva, III., pagrobtas ba

nkininkas Yocum. Piktadariai 
reikalauja išpirkimo. Pagrob
tasis ieškomas Chicagoj ir a 
pylinkėse.

Laivyno diena
Vakar visoj šaly iškilmin

gai minėta laivyno diena.

vos, Krime įkūrusi “kolegi
ją” kovoti tikėjimą. Išėję tą 
“kolegiją” raudonieji visoj 
šaly skleis akliausią bedievy
bę.

MIRĖ SPORTO MYLĖ
TOJAS

NEW YORK, spal. 28. — 
Mirė sporto mylėtojas ir kė
lėjas milionierius Harry Pay- 
ne Whittney, 58 m.

30 TURKŲ ŽUVO 
POTVINY

ISTANBUL, spal. 28. - 
Smirnos ' potviny žuvo 30 tu
rku. Potvinis iškilo iš lietaus.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Išdalies debesiuota 
ir šalčiau.

išnuomuoti, todėl valdiška mo
kykla ir liko Druskininkuose. 
Tėvai padavė Lydos inspekto- 
riatui pranešimą, kad vaikus 
mokins namie. Jokio atsaky
mo negauta, bet vaikai jau 
verčiami lankyti valdišką mo-

stų išleisti 19 milionų dolerių 
būtų statymui. Darbeli būsią 
pradėti gal pavasarį ar vė
liau. Tai būsianti parama be
darbiams.

kyklą. E.
KIEK BEDARBIŲ PA

SAULY

PINIGAI GALVAŽUDŽIAI

Netoli Labanoro miestelio 
kaime įvyko liūdnas atsitiki
mas su viena moteriške. To į- 
vykio kaltininkas buvo pini
gai. O gal tikriau pačios mo
teriškės silpnybė. Buvo taip. 
Mirdamas vyras paliko savo 
žmonai sunkiu savo darbu už
dirbtą nedidelę sumą pinigų. 
Moteriškė, bijodama, kad kas 
nors neužpultų ir neatimtų pi
nigų, įkasė juos šieno strėky. 
Dažnai nuėjusi į daržinę ji po-

GENEVA, spal. 27. — Ta
rptautinis darbo biuras pra
neša, kad visam pasauly esa
ma 12,000,000 ligi 15,( 
bedarbių.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10,0 
Britanijos 1 sv. stori 4.86 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų
Šveicarijos 100 frankų 19 4] 
Vokietijos 100 markių 23.8)

3.92
5.23

13.94
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“DRAUGAS”
(trina kaadlan. Utakyrua aakmadtanlna

PRBNUMERATOa KAINA: Metama — M-M Pa
či Matų — 11.60. Trinu Mėnesiam* — tl.tt. Vienam 
Mdnaatul — 76c. Europoje — Metama |7.W. Pnaei Me- 
ų - M-M. Kopija .tto.

Bendradarbiams Ir koreapondentama raitų negrų- 
■B*. Jei neprašoma tai padaryti ir nsęitatundlama tam
tfkalai palto tankių.

Bedakterlmi priima — nuo 11 :M Iki 11:M vai

•kalbinių kalbos prisiunčiamos pareikalavna

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet.

«

“DRAUGAS”
LITMUAN1AN DAILY FRIEND

•Publiabad Daily. Bznept Bunday.
ČVB8CR1PT1ON8: One xear — M-0«- Blx Mesdha 

— M-M, Tbree MontAa — M-M. One Montb — >W 
Stropa — One Teer — '|7.M. 81x Montbs —
Oopy — .Mo. (

AdvarUslnc In “DRADeMT* briags Mat rašalu.
Advsrtislnc rate? on appliostlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakiey Av., Chicągo

Ap)[in(
-Bar. i

k A
C. TakStat

friką.
■ , —j

DEVINTAS LAIŠKAS

Tolyn į rytus. į matyti, nes turėjom skubintis
•Rugpiučio 23 d. atsikėlėm

5 vai., kuomet čia esti dar vi-

APIE KATALIKIŠKĄJĄ AKOUĄ.

veikimas ir kultūrinių organizacijų savaran
kiškumo. Katalikiškoms orgatnizaoijoms, su 
grynai kultūriniais tikslais, padiekama pilna 
veikimo, laisvė. Bot jei jos nori, gali taip pat 
prisidėti prie katalikų veikimo. Tokie kultū
ros žmonės katalikų veikimui yra itin reika
lingi, kad tokiuose klausimuose , kur susidu
ria kultūra, politika ir pramonė sn religija' 
bei dora, galėtų aiškiai, tvirtai ir nepajudi
namai stovėti kaktalikiškosios pasauliožiūros sa^ tamsu. Apie 6 vai., švin- 
plotrnėje”. I tant, da« dundėjome iš Silva

,, . , . , . .... . , . , . , . ... Porto tolyn į rytus. Šių dienų
Gera. tunu. padėt, i galvų, kad katalikų mmM reik5jo nusi„tnmti į

veikiama (KVC)) tai nėra Bažnyčios gyveni- Pavažiavę „
me naujas prasimanymas, išradimas. Kata. pie k,m
likų veikimą turėjom, galima sakyti, jau p.r- m
-mais amžiais. Jaunos Baznyč.os nanai gyve- VUa Qeneral
no atsiskyrę nuo pasaulio ta prasme, kad sa- , «. , .J f . .... cliado. Čia sustojom papusry-
*vo gyvenime vadovavosi savo principais ir v. ™ ,OJ . . . , eiauti. .patyriau, kad europie-
statė sau tokius reikalavimus, kurie buvo vi- v. .. ...... x’ mų čia esama arti 300 žmonių,
sai priešingi juos’ apsupančio pasaulio nusis-', . x- • jr ° •* r r kurie verčiasi daugiausia pre-
tatymaans. Jų mokslas ir gyvenimas buvo “žy , , w v. . .J . * . . - , kybą. Maciau, kaip prie vies-
dams papiktinimas, o pagonims kvailybė (1 , v. - , , . , ,® J ,bucio ir krautuves, kur buvom
kor. 1, 23). Tačiau jie visi nemanė užsidaryti1 , • .. sustoję, negrai ožkų ir gaze-
ir visai atsiskirti nuo pasaulio, bet priešingai, .... , .r t r ° ’ lių kailiuose supylę nesą ant
visi buvo persiėmę vienų mintį: mes norim,1 , ... ,’ savo galvų miltus ir grudus
mes privalom, ir mes padarysim, kad pašau-1, .... .... ,. . baltiesiems pirkliams parduo
ti s pasiduotų krikščionybei. Kiekvienas krikš T, • . •.. . „ „ \. . h- eile sustojo priecioms Bažnyčios reikalų lanke savu reikalu ir', . _ .... . , ..J . * (krautuves ir lauke pirkėjo,
taip tapdavo visus sluoksnius apimančios T> .. , , .. . ....1 .5 [Paprašiau kad jie užsidėtų

tolyn.
Prieš piet privažiavom iki 

Cuanzos upės. Iki čia kelias 
buvo geras. Bet anapus Cuan
zos portugalai nesenai dair 
pradėjo reikšti savo įtakų ir. 
ten prasideda tikrai laukiniai 
ir retai gyvenami kraštai. 
Prisišaukėm iš kitos upės 
pusės negrus ir jie mediniu 
paramų (keltuvu) perkėlė mus 
'kiton pusėn'Cuanzos, kur tu
rėjo prasidėti mūsų vargai ir 
šiokie tokie prietikiai. Apie

prie 14 pietų paralelės ir įte
ka į Atlantu prie 9 p. par. Iš 
■pietų į šiaurę ir į šiaurės va
karus bėgdama, jie pasiekia 
Atlantu pietuose nuo Luandos, 
Angolos sostinės. Navigacijai 
tinkama tik žemutinė jos tėk
mė; apie 100 klm. nuo žiočių. 
Toliau prasideda visa eilė di
delių ir .gružių krioklių, kurie 
ateity galės virsti dideliais 
energijos šaltiniais

Į rytus cuo Cuanzos gerie-'
i

ji keliai staiga nutrūko ir 
prasidėjo siauresni, duobėti ir 
smiltingi vieškeliai, kuriais1 
mes vis dėlto galėjom važiuo-! 
ti apie 25 klm. į valandų. Čia! 
plokštakalniai turėjo daug' 
plačių slėnių, kuriuose sru-ve

AMERICAN LEGION 
GALVA.

1

Mr--
■r

R. T. OKeil, iš Topeka,
juos teks papasakoti kitame no mažutės upės ir upeliai. Bv Kansas, išrinktas nacionaliu
laiške.
Vila Luso, 1,000 klm. 

n\io pajūrio.
1930 m. rugsėjo 5 d.

LAIŠKAS DEŠIMTAS.

Šis klausimas yra ne naujas klausimas, 
tačiau visuomet aktualus. Anot p. K. Baro,
‘ ‘ Ryto ’ ’ bendradarbio:

Krikščionių religija iš esmės yra visuo
meniška tuo -atžvilgiu, kad ji reikalauja sa- 

, Vęs tobulinimo ir kitų Krikščioniška meilė už
deda didelių pareigų ir rūpesčių prisidėti 
prie pagerinimo Įvairių visuomeninių sluoks- 
mų, reiškia tuo pačiu prisidėti ir 
prie katalikų veikimo.

Kas gi yra tas katalikų veikimas į Kaip 
pagrindines mintis beį programų katalikų 
v/eikimui galimai pacituoti Nuncijaus Picelli 
kalbų, kurių jis pasakė Magdeburge per ka
talikų kongresų. Štai žodžiai: “Sulig šv. Tė-

propagandos skleidėju... Del jos- jis gyveno, ant galvų savo kailinius mai-
dėl jos jis buvo pasirengęs su džiaugsmu sa- įr fotogra(ijai.
vo gyvybę padėti. Pirmųjų krikščionių širdy- kur teu dwanai 
se degė karšta liepsna, kuri įkaitindavo ir už^,, Tuojau „ma_
degdavo kitus. Drąsiai kovojo jie su luolai-^ _ bicho„ (ištarti. nlata. 
kine, pagoniška yaldžia (Dr. J. >Ubr. Scliultės
mintys imtos iš Tiesos Kel. 1929 m. 5 nr., i , ■ , ./ ’ jvulganski portugalų

P'” i reikia: užmušt gyvulį, o lie-
O kad pas mus atgimtų pirmų amžių Uuv»škiau išsitariant: nuramin

Krikščioniška dvasia? Kad suliepsnotų ikaržy-Lį kirminūkų, vadinasi išsiger- 
giška dvasia, kuri reiškės-ir viduriniais mn- L Sutikau duoti “matabišif’ 
žiais einant ginti šventosios žemės! Įir į&gįrįkiavo fotografijai.

Visa tai turi parengti ’kdtaHkiškas vei-; “Kirminukui nuraminti ”, da-

išversti šie 
žodžiai

Per Afrikos Nugarkaulį.

Per CuaUzų (Kuanza) per
sikėlėm jos aukštutinėje tek
inėje. Tad ji čia dar visai 
siaura upė. Platumu ir gilumu 
ji čia gerokai panaši į mūsų 
Nevėžį prie Raudondvario til
to. Tik vanduo jos skaidres
nis, tekinė kiek greitesnė ir 
tolumoje girdisi krioklio šniok 
stirnas. Jos pakraščiuose miš
kas tankesnis, medžiai aukš
tesni, tiesesni ir žalesai. Vie
tomis daug tų medžių, sulau
kusių garbingos senatvės ir

veik kas dešimts minučių dek 1 American Legion viršininku 
davo nusileisti -nuo 1300 — šių metų Unvr.cijoj, Boston, 
1400 metrų aukštumo plokšta- Mass.

<■kalnių i 12(10 — 1250 m. slė- .1 v., *w.r. -u,-. . .a

nius, upelių išvagotus. Atėjus Į vandenis. Nors ši vieta, ei- 
pietų valandai, pasirinkome u- nant -gelžkeliu, nutolusi nuo 
pelį su švaresniu vandeniu ir Atlanto tik per 800 klm., bet
sustojome pavalgyti ir atsi
gerti. Apie 4 vai. po piot pa-

kiniais. Tas veikimas “turi mus padaryti nau-jViau jiems 5 angoliarus. Kad 
(jais žmonėmis. Kaip'tai naujais žmonėmis?^matytumėt koks kflo lernias,

vo mintimi, katalikų veikimas r^škiA pašau- j6i ta PrasInp' kad k* mes t,kinb ^pažįstam, kaip teko tų sW keliolikai 
privačiai, tai nesibijotumėm pareikšti ir vie- i negrų pasidalinti. Erzėjo, er-
šai. Pažiūrėkim į gyvenimų. Kų ten pamatv-; zčjo, kuone susimušė. Galop Į retkarčiais pakrutinami
sim? Žiūrėk, žmogus į bažnyčių vaikšto ir at-i visgi nutarė pirkti vyno ir iš-[plaukiojančių krokodilų. Cu- 
lįkinėja religines praktikas, o dažniausiai yra[sįgerti. Kaip jie gere nebeteki 'anzos upė prasideda'men 
užsidaręs-ir savo katalikybės niekam neparo-

liečiu žmonių dalyvavimų hierarchijos apaš- 
talavime. Jis apima du dalyku. Visų pirma 
•energingų apaštalavimų pasauliečių, ypač-to- , 
kių, kurie savo išsilavinimu .gali labai page- į 
Tinti Kristau s ir Bažnyčios reikalus, o antra

---- pasauliečių veikimas turi būti kontakte
su kunigų veikimu, kad tuo būdu sudarytų 
sujungtų stiprių kariuomenę, vyskupų ir po
piežiaus rankose. Katalikų veikimas nėra su
rištas »u jokia išviršine dorinu. Kiekvieno 
krašto, kiekvienos tautos susidariusioms sųly- 
goins reikia 'rasti atitinkamas formas. Katali
kų veikimas turi duoti katalikiškų sąmonę, 
ištikimybę katalikų principams, katalikišką į- 
deologijų, valią ir veikimą, tai yra katalikų 
veikimo siela. Katalikų veikimas nieku būdu

do, o laiko jų tiktai sau. 'Bijo ‘pasirodyti ka
taliku! To neturi būtį nuo čios valandos. Tu
ri būti kataliku Bažnyčioj, 'turį tokiu pat bū-

dailį vandenų jau siunčia į In
dijos okeanų, esantį nuo jos

nebepąstovėdami ant savo ko
jų, griuvo į tyripS Cmlnzos van 
denis ir guli čia ramybėje, tik

siekėm Munliango (skaityt: .už kelių -tūkstančių kilomet- 
Munjango) miestelį. Nuo čia'rų. 
reliefas vėĮ pradėjo ‘truputį i 
kilti. Važiuivome aukštumose • ___ 
tarp 1400 ir 1500 metrų. Tai i 
čia buvo Afrikos nugarkaulis,! 
upių takoskyra, ta įdomi vie
ta, kur vieni upeliai neša savo /a- i- \

, . . JONtoKK). (Šiaulių ųp.)vandenis i Kassai ir i Kuango ,
‘ , i Rugsėjo men. 2o d. vakareupes ir per Kongo .atiduoda', . .. v .

. , " . , . . . , .’blogco valios žmones padegė
juos Atiantui, kiti 4»i pasuka 11 A ,

. T ,p. Žalio klojimų, kuris buvo
pietus ir teka į JLungue — ... . .
„ , . , 'pilnas visokių javų. GaisrųBungo, kurios vandenys pa- v _ .
... . „ ... žmonėms pastebėjus, toj likosinena j sraunių Zambezi ir

eina j inuijos vandenynų.

pasigaileta daug, ir kaip galima buvo numa
tyti, nepateisinamų, brangių, bet Lietuvos rei 
kaląms bergždžių aukų. Rodos, jau 1927 me-

ti šeimoj, mokykloj, valsčiuje, 'ridkiinuose,^^ ,Genevoje tur€^ atidaryti akis, kam rei 
turguje ii visur. kūjo, bet praktikoje matėm tik naujus nusilei

dimus. Dabar bonibos sprogimo aiškumu,paisi-
JLBIE LIETUVOJ UŽSMKIŲ 5POLKPIKĄ. rodė tdkios politikos vaisiai.

Lietuvai susidavė kebli situacija. Reikia
Šiuo reikalu ‘Ryte ’tarp-kito ko yra ta- ieškoti tikro kelio išsigelbėti. Spaudoje, vi- 

Boma; ' suomenėje pasigirsta balsų apie reikalų iėš-

“Pastarieji įvykiai ‘Genevoje be tiesiogi- koti draugų ir kitur, nepasikliaujant vien lig- 
<neprivalo ardyti, griauti, arba trukdyti kata- mių smūgių parodė ryškiai, kad ir mūsų užsie- šioliniais tariamais draugais. Tokie balsai y- 
liku organizacinio gyvenimo. Bet katalikiškos nio politikos pagrindai buvo ne tie ar bent ne ra suprantami: juos gimdo gilus skausmai, 
organizacijos, pasllikdanios savo tikslus ir y- tokie, kokiais juos vaizduotas!. Kai kuriose kilęs iš pralaimėjimų Genevoje. Skausmas yra
patumus aieliestals, gali ir privalo prisidėti 
kaipo nariai prie didelio, katalikų veikimo 
organizmo, ir iš jo semti sau įkvėpimo, pasi-

sferose jau nuo seno. teoretizuota, o pastarais natūralus tokiais atvejais reiškinys, bet jis 
metais -ir praktikuota, kad rusiškai vokiška! vienas, ir visa, kas spontaniškai iš jo kartais 
orentuicija viena tegalinti mums padėti Vii- kyly, dar nėra klausimo išsprendimas.

rinkti veikimo sritį ir tuo būdu praturtinti niaus problemų išspręsti mums pageidaujama Jei tiesa yra, kad politikoje reikia ieškoti
aavo gyvenimą. Taip pat nesiaurina katalikų 1 kryptimi. Vykdant praktikoje šią politiką ne-; draugų gerai įvertinant ieškomųjų draugų

*

tffUVflS riNIGM tYTUfffi 
DIDŽIOJO WNUE

(Medžiaga Lietuvos Tautinei 
Numizmatikai).

---------- Račo Dr. AL. M. RAČKUS----------

(Tęsinys)
Tai štai kodėl šios monetos ir paviršius

vskis labai geidžia, tikrai labai nori, 
kad ’Liotuvikų Grašių būt nebuvę; užtai 
jis šios monetos autentiškumą ir mėgina 
kvestijonuoti. <

Dar juokingiau atrodo, kad dr. Gu- 
movvskis visų savo veikalų gausiai iš
margino Danilowiczo “Skarbiec Diplo- 
matow” veikale paduotais dokumentais, 
bet tame pat veikale esančio dokumento

-Fig. 11. — Obv. Ragotinės smaigas 
nukreiptas į dešinę; rankena su vienu 
dančiu; virš rankenos kryžius.

Rv. — Gudiškomis raidėmis parašas 
Skaitant nuo dešinės kairėn 11 CHAT 
(Pečat ~ antspauda) ir apačioje inicia
las 3 kurs reiškia .3ITO3TA (— V-ytau- 
to).

.X
(Bus daugiau)

GAISRAI JONIŠKY.

(Mnsų korespondentų).

užgesintas.

Taigi apie Munliango lengvai G aisrį'užgesinus žmonėms
pakilusi plokštakalnių kupra į’1 gaisrininkams įsiskirščiu.-,

... , , nepraėjus nė dvidešinitis nu-atheka dideli ‘geografinį vaid
putų, vėl .nežinomi piktada
riai toj pačioj gatvėj (Šiaulių) 

- ■"—- . padegė p. Norgilio kūtes, o

paskirsto okeanams

realūs dienos interesai — politikoje sentnnen-' nuo ku^ užsidegė ir visi na- 
tnis nesivaduojama — tai neprivalu užmiršti' maj. Gaisras išsiplėtė -per ke- 
ir visų kitų sąlygų, kurios palankiai ar ne- minučių. Tuojau subėgo 
jHtlankiai veikia užsienio politiką. gaisrininkai ir .miesto gyven-

Iš kitų valstybių .praeities žinome, kad sil tojai, kurie stropiai dirbdami 
pnos viduje, menkai suorganizuotos, nekonso- neprileido ugnei prieiti prie 
liduotos, vidujiniuose vaiduose skęstančios p. Norgilio .-namų, taip-gi liko 
šalys greit .patekdavo į kitų valstybių 'visis- apsaugoti ir kiti netoli esan- 
kų .priklausomybę, kai kada susilaukdavo tięji nuo ugnies namai bei kū- 
r-ct svetimųjų intervencijos, .globos. . Aišku, tės.
kad tokia nekonsoliduota šalis -savo užsienio j Per gaisrą sudegė tvartas 
politikoje yra bejęgė jos valdininkams, netu- kuriame buvo gyvuoliai: kar
tintiems už savo pečių vieningos tautos, ten- vės, kiaulės ir t. t. Nuostolių 
ka sunkus uždavinys. Jie, kaip matome, jo ir padaryta virš 35,000 litų. 
.neišpildo dažniausia. Klystų, jei kas manytų, Į Nusikaltėliai, atlikę šių blo- 
kad politikoje jokios -vertės nebeturi mora- gų darbą, kol-kas nesurasti, 
linis šalies kreditas; faktas, kad šalis gerai i šitoje Šiaulių gatvėje 1929 
organizuota vieningai stoja ginti savo rei- m. buvo įvykę net 16 gaisrų, 
kųlus.” | s. — Krūtutis.

12 — Ob. Ragotinė paprastos 
•išvaizdos; ant rankenos uždėtas ki-yržius, 
kurs labiau yra panašus į raidę V nei į 
kryžių.

Bv. — Parašas Gudiškomis raidėmis 
HOHAZT skaitant nuo kairės į dešinę; rai
dės gan primityvios.

Ši monetą buvo aprašyta Kurnatows-
Ši moneta buvo aprašyta ir iliustruo- kio notatkose; taipgi iliustruota pas

revo, Peterburge, 1870 m.; o Ulezarevas 
buvo pirkęs 1810 iin.

yra nelvgus ir svorio jam trūksta. Visų 1 VoL U’ P‘ 110’ Nr’ l514’ kur Vytauto už’ ta K. Stronczynskio veikale “Dawne Mo- (įUmowski po Nr. 30, bet jo diametras 
* ‘ t ‘ • 1 , rage vra nijnįn,a Lietuviški Grašiai, -
nuinizmatikų yra priimta uždėti kiekvie- ' 
nai senai, monetai svorio nuošimti pro- ! 
porcijonaliai monetos nudilimui. l)r. 
Guinowskis taipgi uždeda svorio % nu- 
dilhnui kitoms monetoms, bet kodėl jis 
to nepadarė šiam Grašiui, tai keistoka. 
'Grafas llutten — Czapskis visų savo ani- 
’iį išlaikė šį Lietuviškų Grašį savo pagar- [ 
•ėjusioje kolekcijoje'turpe kitų autentikų;

tai dr. G,umowskis, tyčia ar netyčia, 
matė”...

‘ne-

VYTAUTO PVSGBAOAl
Laike Vytauto Didžiojo viešpatavi

mo, buvo kuldinta Lietuviškų Pusgrušių. 
sekanti varijaaitai: ,

• Fig. 11. t

nety Polskie”, Atlas tab. XXIII, c. Nei nei svoris nepaduota-. 
svorio nei diametro jis nepažymėjo. Ar [ JPjg, 13. — (Ob. Ragotinės plonas 
piešinys jo atlase yru vykusiai padarytas, smaigas nukreiptas į dešinę; rankena tū
tai nežinia. Iš atvaizdo sprendžiu, kt?d j-j vienų dantį; kryžius liečia rankenų; 
tai yra seniausias' Lietuvos Pusgrašis, kryžiaus skersinis yra jilgas.
nes paiašo raidės neištobulintos, užtai • Rv. — Gudų kalba parašus IIBYAT 
pirmiausia čia tų Pusgrašį iliustruoju, j (= PEČAT); raidės tobulesnės nei ant

- ‘ Į monetos Pig. 12.
■6i moneta buvo aprašyta Hutten — 

Czapškio veikale Y po Nr. .2552, svoris 
0.88 Gramai, <tysis 12.5 mm. Hutten — 

iKig. .12. (Pig. '13. Czapskis (pirko šį Puegrašį nuo p. Gleza-

Fig. 14. Fig. 15.
Fig. 14. — Ob. Dviašmuniuė rago

tinė;'beveik ant ragotinės vidurio yra 
kryžius; virš dešinio kryžiaus jilgoko 
skersinio randasi stambus taškas, kurs 
gali reikšti mintos ženklą.

Rv. —>Gudų raidėmis žodis TIE Y AT, 
skaitant iš kairės dešinėn; kraštas apries
tas taškeliais.

Ši moneta buvo iliustruotu Ryszardo 
brošiūroje “Cennik”, 1887 metais, po Nr. 
219, bet jos svorio nepaduotu.

:Eig. 16. —- 'Ob. .'Graži ragotinė nu
kreipta į dešinę; rankena turi (tris dantis; 
ant rankenos stovi sinnaetriikas kryžius.

(Bus daugiau)
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f
Prašau Į Mano Kampelį

------------Rašo prof. Kampininkas.-----------------

Sveikata -- Laimės Šaltinis
-Rašo Dr, A. G. Rakauskas

Mažoje kiekybėje cukraus daž 
nuii pasirodo šlapume. Išsky
rus tinimų, nusilpnėjimas y- 

d i džiausiąs simptomas.i ra

PROF. KAMPININKO riškai” gyvena, padaręs dide- 
RADIO. ’l ių nusikaltimų Lietuvoj, pa-

- jbėgo Rusijon, bet spalių 6 d.
Didiesiems komunistų va-j vargais negalais grįžo ir, pa

dams nėra ko prikišti. Jie gy- sidavęs policijai pasakoja-, 
vena tikru “proletarų” gyve- kad geriau jam bus buožių 
nimu ir nei per nago juody- kalėjime 25 m. sėdėti, negu
ma nenukripę nuo Trockio 
komunizmo. Priklodui gali 
būti kad ir Vengrijos komu
nistų dirigentas Fioldė. Gyve
na “proletariškai”. Turi 40 

puikių siutų, tiek pat porų 
šiušų, skladų šilkinių marški
niu. Jo meilužė Fink 50 drė-

laisvai gyventi “proletari
nėj” Rusijoj, kur darbininkai 
ir valstiečiai kas dien ašaro
mis savo vargus ir skurdų 
plauna.

Liepos 9 d., lėkęs kaip sa
kalas, bet nutūpęs kaip vaba- ,,nimas. 
las, Kazlauskas išvežtas j Į Patologija.

šių, tiek pat šiušų, 4 fur, 18 Šiaulius tardymui.
skrybėlių. Visa tai sustrajyta 
Maskvos M. O. P. R. (Raudo
nos Pagelbos organizacija), 
kuri remia kitų kraštų politi
nius kalinius ir šelpia tų ka
linių šeimynas.

Žnočijas, gyvena nepavydė
tinai. i

Bet Fioldė, tai ne V. Kaz
lauskas iš Radviliškio (Lietu
voj), kuris, prisiklausęs, kaip

Mažiau staigus (Subacute) 
Nephritis.

Ši
ligos
stovi

inkstų
rūšis
tarp

staigaus ir 
kroniško nep 
h rito. Ši liga 
pasižymi ta 
ypatybe, kad 
pradžioj li-

Rd. Grovehill 3262

ligos visados yra rimto puvo-! Pbysiologinė inkstų atmaina
jaus.

Simptomai ir Atmainos kū
ne. — Ankstybas, kas-kart di

dėjantis tebeinąs kūno tini

mas, iš karto po oda, o vė

liau (to

yra ta, kad inkstai negali iš
mesti kūne esančio perviršio 
vandens ir druskos kaip tai
atlieka normalus 
kimus.

inkstų vei-

MEKSIKOJ PLANUOJAMA 

NAUJA MUITŲ TARIFA

MEXIC() CITY, spal. 25. 
Meksikos kongresas planuo

Paprastai, liga prasideda stai
giu neplnitu ir tęsiasi kartais 
net keletą metų. Liga turi tų 
ypatybę, kad ligonio šlapume
ar daugiau ar mažiau visados .

, , . • v • i • <ja įvesti nauja muitu tarifų,randama kraujo, mažoje kie- f ..... .
, .» kuri žymiai paliesianti preky-kybėje alhumin o ir kitų įsma , J .
. . . . bų su Amerikos J. VaIstybetų (casts). *

650 KUOPŲ
tinimo priežastisj Prie šios inkstų ligos rū-i Pastaromis dienomis

Imis. Rūsius sumažintas į Me- 
jksikų prekių Įvežimas.

Pa
skystiem formoje) pasireiškia'šies yra priskiriamas ir hemor vasario” sųjunga Įregistravo
ir vidurių tuštumose, ypatin 
gai po taip vadinamu aseiti., 
vardu. Draug su tinimu išblan 
ksta ir ligonio veidas, nors

, . , ‘ . 2433 w- Marąuette tikro kraujo sumažėjimo (ankia kūno ti- "J ----- --------- emia) ypač ankstybesniam Ii
, -gos bėgv, nėra. Vėliau, liemo- Istikus anks- v

džiaugiasi ištrukęs iš komunis 
tų “rojaus” ir patekęs Lietu
vos “peklon”.

— Petruk, argi gražu vaikš-
♦ f

čioti su drėgna panose! — mo
kina dėde savo sūnėnų.

į'hagic (krauju tekus nephritis 650-tų. Mariampolės “Pavasa- 
not- didžiumoje šie ligoniai j- 
gauna kroniškų ligos eigą

_ .... .... .. globiu’o kiekybe ir raudonųŽmogus • stybai mirčiai nuo sios ligos,,, . ,. .... . -kraujo kūnelių skaičius suma--'mkstai yra išbalę ir sutinę.!... T. . , . IT . ,. • zeja. Ligos eigoje kraujo spau.Jeigu ligoms serga ilgesnį! . ., donas gali padidėti ir arfen-laikų, tada inkstai daugiau .
.. ... JŲ kietėjimas pasirodo, o lai-ar mažiau susitraukia ir pa- , . , . , . : , .., v . .. 'kui bėgant ir cirkuliacijos puolieka net mažesni, negu jie .

, . T , , ... tunais pasireiškia. Tinimas bu-buvo normaliai. Inksto plėvė I . ,
, ... va tada ne tik iš inkstų ligos,Juk taipgi lengvai lupasi ir jo\ x . , . . .1 bet ir iš kraujo cirkuliacijosturi nosinaitę, gali nusišluos-! paviršius yra lygus ir švel- J

komunizmo agentai “ prolęta-' nosis.

tyti.
— Aš gi šluostau, dėde. Bet 

kaip ne šluostyčiau, vistiek jį 
nežibės, taip, kaip taviskė

nūs. Vietose, vadinamose glo 
ineruli, išskyrus tik lėtus at- į 
sitikimus, yra žymios permai
nos, ir ypač jeigu liga yra 
tęsusią ilgesnį laikų, tie glo- 
rneruli visiškai sugenda ir su-

|puolimo ir jis jau eina daug 
(greitesniu tempu, sykiu ne
daug teduodamas vilties ligo
niui pasveikti.

Šlapumo kiekybė sumažėja, 
o jame yra daug albumin’o ir

rio” sąjungos mergaičių kuo
pų. “R.”

LIETUVIAI AMERIKOJE
_ •

ROSELAND, DLL. . S. Žylius, pianu puikiai akom-
• ________ ponuoja p-lė Br. Baronytė.
Išleistuvės. j “Klaipėdos Julės” rolę los

J. E. Telšių vyskupas parei-,^*nonia dainininkė p. Gapsie- 
kalavo gerb. kun. Dr. A. Kru- n^’ dailininko Baltraus Ku- 
šų, Roselando vikarų, neatide- klio ro^ P- Antanas Ka- 
liojant grįžti Lietuvon. Jminskas, Kazio laivo kapi-

Gerbiamas kun. A. Kruša ^ono P* Ant. Jokūbaitis. 
4kubokai rengiasi kelionėn ir,Vi« tryg ž5™us Chica«os dai- 
spalių 29 9d. apleis Visų Šven- ^'H^kai. Vilties taip pat svar 
tų parapijų. |bi^ rol« loš N- Kundrotaitė

Gerb. kun. A. Kruša išbuvo iš Waukegan’o. Kiti artistai 
mūsų parapijoj virš du metu. sekantieji: Aldines, Rūtos ir
Jam buvo pavesta globoti A-,Grfįutes roles .loš I^an- 
paštalystės Maldos draugijų, tančiutė, J. Sidaravičiutė ir 
Vyčius ir. Alumniečius. Jam Brazauskaitė. Šaulio, seno 
pavestų darbų sųžiningai at- jureivio r°l? J- Junčius, ju- 
liko: Roselando jaunimas sti- reiviai Genys ir Kuprys - du 
priai susiorganizavo ir dirba broba^ Burbai ir Stanys

nyksta. Dūdelių sienose taip- įvairios rūšies išmatų (casts), i 
gi Įvyksta didelės atmainos , kurių tarpe randasi ir taip

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

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

Budriko programai iš stoties AVCFL kas subata 
nuo 6 iki 7 vai. vakare ir kas ketvergas iš stoties WHFC 
nuo 7 iki 8 vai. vakare.

3ainmswick^
Radio - Panatrope with Radio - Records

samepricę
FOROVER *

40YEAR>
25 ounces for2scents 

u/re,
1 AKI N C 

POWDER
etticienf

IT) DOUBLE ACTINC
MILLIONJ OF POUNDi UIED BY 

OUR GOVERNMENT

tautos bei bažnyčios darbų. Karašauskas. Dar kiti artistai

ir vėliau seka jų sunaikini
mas. Nežiūrint kurioj vietoj

vadinamų “fatty casts”. Dru
skos šlapume yra daug mažiau

Jaunų ir darbštų kunigų visa ~ N- Urbaitis’ P. Zeleniakas 
parapija labai pamylėjo. Su- *r Burba. Toliau choras ir 
žinojus ,kad savo mylimo ku- miestie«U aPie 15-20 žmonių, 
nigo nebeteks, visi apgailės-Į Tikietai jau pardavinėjami, 
tauja. Kad išreiškus savo dė- Juos galima gauti Waukega- 
kingumų, visi sujudo surengti ne pas kun. J. Sitavičių, pas 
išleistuves, kurios įvyks spa-jVargon. p. Žylių, pas p. Sut- 
lio 28 d., 7:30 vakare, Visų kų ir pas visus choristus. Chi- 
Šventų parapijos svetainėj,' cagoje gi pas p. V. Stulpinų, i 
10800 So. Wabash. Girdėjau, *3255 So. Halsted Str. 
kad ne tik visa parapija žada

inksto žalojimas prasidėtų,1 ir iš tos priežasties druskos, 
žmogaus gyvybei nuo šios. kiekybė kraujuje padidėja.

Dabartiniom dienom daug žmo
nių ima Bayer Aspirin nuo dau
gelio mažų skausmų, ir taip tan
kiai kaip jaučia bite skausmų.

Kodėl ne? Tai užtikrintas, 
antidotas nuo daug skau;>nų. Jis 
veikia!

Ir Bayer Aspirin tabletal vi
sai nekenksmingi. Tame jus tu
rite daktarų užtikrinimų; jos ne
silpnina širdies.

Dėlto, neleisk šalčiu "persirg. llt visada pasinaudoti Bayer As- 
ti”. Nelauk kad galvos skausmas Pirin palengvinimui.
“pereitų" Ar kad neuralgia. Bayer Aspirin visada yra ir
neuritls ar net reumatizmas yra jis visada pagelbsti. Apsipažink

Buy gloves with what 

it savęs
Nereik mokėti 50c. už 

dantų mostj. Listerine To- , 
oth Pašte gaunama />o 25c. 
Tėmyk, kaip gerai ji vei
kia. Jų vartotadamas per 
metus sutaupai >3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25c

ABIEM PUSĖM 
ASTRUS

Geriausias skustuvas 
— arba grąžiname

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis j mus.
50c. už 5 — $1 už 10 

Sempelis — 10c.

PROBAK CORPORATION
AaMSSra* tatmy Rasav «•., Mm.

636 RBST AVINUI NIW YO*K

Nereikalingas
Skausmas!

From Youth to Age

dalyvauti atsisveikinimo va
karienėje, bet ir iš apielinkių 
veiklesnį žmonės ketino atsi
lankyti. ■ f :■

Dieve padėk gerb. kun. Dr. 
A. Krušai savo tėvynėje sėk
mingai darbuotis. 1

J. P.

Operetėje grieš Waukegano 
simfonijos orkestras.

f
Šių operetę Waukegano baž

nytinis choras stato tuo tiks
lu, kad įsigyti lėšų nusipir
kimui gaidų naujoms mišioms,

tai kas tokio kuriuos turi per
kasti. Tik daktaras gali kovoti 
su tokiais skausmais, būt jus ga-

su jo vartojimų skaitlingumu, ir 
ifiveng daug bereikalingų skaus
mų.

BAYER AŠIM III .V
i Aspirin yra trade žymi Bayer Fabriko Monoaceticacidester of Salicylicacld

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

22- $170.00 be tuh'!-
Dykai demonstruojame .Tusų namuose. Priimame — 

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

JOS. F.BUDRIK, Ine.

3417 S. HALSTED ST.
Telefonas Boulevard 4705

Moteries gyvenime yra trys 
išbandymo laikai; kuomet 
mergaitė bręsta j merginų, 
pirmas gimdymas ir vidur
amžis. Tada I.ydia E. Pink- 
namis Vegelable Compound 
gelbsti atgauti sveikatų. Ir 
gajumų. ų

I V DIA E. PINKHAM’S 
VEGETABLE COMPOUND

1 v III \ E. HINMHAM MED. I.VNN, MASS

Feenamint
The Laxativc

Mėgsta jį vist 

Skanus kramtimul

mint, taip kaip guma. ,

WAUK£GAN, R.L
Ruošiamos prie operetės. '

Waukegano bažnytinis cho- 
rss, vietos vargonininko p. S. 
Žyliaus vedamas, sparčiai ren
giasi prie pastatymo scenoje 
veikalo —.operetės “Klaipė- 
dos Julė”. Repeticijos daro- , 
mos tris kart į savaitę ir visi į 
artistai jau gana gerai žino; 
savo roles.

Režisuoja šv. Baltramiejaus 
parapijos asistentas kun. J. 
Sitavičius, chorui diriguoja p.

TUBB) That’s What Counts.
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SPORTAS Gary vs North Side on al A. Rukus 209 212 154
leys 13 and 14; Totais 871 908 801

Brigliton Park vs Roseland
c,n allevs 15 and 16. ' AVEST SIDE

• Vaičiūnas 147 165 232
Fioiii the above scbedųle it V. Žemaitis 203 175 149

'seenis tliat tlie K of L Bowling S. Zaur 164 143 180
l'ans are in for a really exei-’ A. Wabolas 161 185 190

Į ting niglit wlien tliey wit- A. Gedrainis 211 198 211
;ness tlie four leading teams Totais 886 866 962
battle it out amongst tliem- Due to Paul Mažeikas su-
selves. AVest Side, who lias perb rolling and Kabelis fine

ton Parkers, led his team with C. Šeputis 
games of 217, 191 and 202 for Juskevich 
a totai of 610. Švilpa

BRIGHTON PARK (Kupris
į P. Šeputis 217 191 202 Totais 

BRIDGEPORT

150 126 143 
191 i54 132 
141 189 162 
152 149 125 
852 809 764

Grigaitis
Kabelis
Zamb
Mažeika
Graniontas

Totais

146 174 160
213 199 162
204 165 144
223 266 173
163 176 155
949 980 794

STANDING OF THE K OT 
L. B0WLING LEAGUE

AVest Side 
South Chicago 
Bridgeport 
Providence 
Roseland 
North Side 
Brigliton Park 
G ar v, Ind.r 7

AV. L. Pct. 
20 1 952 
13 8 619 
13 8 619 
13 8 619 

10 11 476 
16 238 
16 238

5 16 238

5
' 5

TONIGHT S GAMES

AVest Side v's. Bridgeport 
on alleys 9 and 10;

Providence vs South Chica
go on alleys 11 and 12;

lošt only one gaine iri the
Įfirst round, is now being real- 
Įly threatened by tlieir nearest 
rivals — Bridgeport, Provi
dence and South Chicago, as 
these latter teaans liave done 
some finer bowling, than AVest 
Šitie, during the lašt tliree 
weeks.

AVest Side boys had better
\vatch tlieir step and sliow the 
fans some of tlieir old style 
howling fonu, if tliey want 
to retain tlieir cliainpionsliip. j 
So far AVest Side lias been 
rolling consistently an 885 avė 
rage and winning tlieir ga
ilies, while tlieir rivals liave 
been rolling inucli better sco- 
res.

Gary, Brigliton Park, North
Side and Roseland will figlit' 
it out for the lašt four posi- 
tions.

j series Bridgeport was able to 
įbeat Brigliton Park three ga
ilies. Paul Mažeika establislied 
the second liighest series of 
the season including a gaine 
of 266 wliicli is tlie liigliest in 
the League to date. Peter Še
putis, captain of the Brigli-

ŠIE PAPRASTAI BUDAI 
LENGVINA DANTŲ 

DYGIMĄ.
Buk atsargus valko maitinimo 

dantitns kalantis. Nepervaigydyk. 
Dabok vidurius ir jei tik pasirodo 
nevirškinimas, gesai arba užkietėji
mas, duok jam keletą, lašų nekenks- 

į m ingos, gardžios, Fletcherio Casto- 
Į rijos. Tas paprastas būdas paleng
vino 'dantų dygimą mi llonams ku- 

'dikių — motinoms taip-gi. Nes per 
virš 30 metų Castoria buvo ištikima 
motinų talkininkė visur. Ji greit už- 

1 migdo piktus ir nerimaujančius vai
kus — ir ji yra augmeninė. Todėl 
jus jos vioada galite duoti pagal rei
kalą. Ji padaro ricinos darbą, tik 
geriau ir švelniau. Del jūsų apsau
gos butelis tikrosios Castorijos turi 
Fletcherio parašą.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
Pasauliniame karo

Seno Krajaus

. GYDO VISAS IJGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SEN&JUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodljimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VAL. nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. ir 5-8 v. v. Nedėliomls 10-1 
4200 West 20 St. Kampas Keeler Avė., TeL Cravvford 5573

Jusu 1930
FORD

PILNAS EGZAMINAS . 
>6.00 TIKTAI >5.00

• PECIALtBTAH
Taigi nenusimluktt, bat eikit paa 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorių*, neklaus jūsų kas Jums kea- 
kla, ar kur skauda, bet pasakys patk 

Įpo pilno lšegzamlnavlmo. Jus sutau
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitą 
daktarų negalėjo pegeUkėt Jana lai
to, kad jie aetarl reikalingo patyri
au, samdymui žmogaus fcenksmla- 
gumų.

Mano Radlo — Boope — Raggl. 
įX-Ray Roentgeno Aparatas Ir Vi
siškas ba k t erto logiškas egaamlnavl- 

jinas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves, tr Jeigu aš paimsią 

Į jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat įuo ligų skll- 

Į-vio, šamų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, r eu mat lamo, kirmlnp,
uždegimo tarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią uislsenėjualą. Iš
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėję paa
mana

DR. J. E. ZAREMBA
. 8PECIAJJSTAH 

In ėjimas Rūmas 1< 1<
20 W. JAOKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo Iš ryto tkt 
1 po pietų. Vakarais nuo t Iki f

Nedėliomls nuo 3< . ryto Iki t 
po platų

|,

ar ADVOKATAI

GARY BEATS WEST 
SIDE.

‘ Illinois Mergaite 
Apdovanota

Kuomtt vaikai silpni ir pavar
gę, tai jie lengvai prasišaldo ar
ba įgauna kitokių ligų. Todėl ne
verta užleisti tų silpninančių ir 
varginančių simptomų, kaip va 
blogas kvapas, apsivilkęs liežuvis, 
neramumas, aitrumas, stoka e- 
nergijos ir apetito ir tt.

Devynis sykius iš dešimties to
kių atsitikimų rodo vieną — su
kietėjimą. Visos motinos išeina 
viešai ir rako, kaip jų vaikus pa
taisė California Fig Syrup.

Mrs. R. Raymond, 2423 Bereni- 
ce Avė., Chicago, sako: "Mano 
motina duodavo man California 
Fig Syrup. Todėl aš žinojau ką 
'duoti Murielei. kuomet ji gauna 
blogą kvapą, arba apsivelka jos 
liežuvis.

"Ji daugiau, negu apdovanota 
už ėmimą Fig Syrup. Jis ją pa
darė sveiką laimingą greitai. Ji 
niekuomet nesiguodžia užkietėji
mu.

"Tikroji, užgir|a daktarų per 50 
metų, visada turi žodį California. 
Visose Aptiekose.

For llie first time in tlie> 
initial round tlie unbeatable 
AVest Side boys received some 
stiff competition at the liands 
of Gary and took tlieir first 
loss of the season. This was 
a real surprise to all tlie fans 
and bowlers alike as West 
Side was beginning to boast 
of tlieir superiority and lack 
of competition for tliein. Now 
tliat tlie weakest team lias i 
beaten tlie strongest team in: 
tlie League, it lias injected an i 
enonnous aniount of pep into i 
tre other teams to go out and i 

beat AVest Side. The real ex-1 
cietment in the League is yet 1 
to come. j

John Pažėra and Al Rūkas: 
v,*ere mainly responsible for , 
Gary’s fine sliowįng wliile' 
Al Gedrainis lield up tlie mo- Į 
rale of the West Siders with 
a fine series of 620. •’

PRIZE B0WLERS

CALIFORNIA
FIG SYRUP

LAX ATI V E-TONI C for CH1LDREN

Got

aCOLD?
Al the first sign o* a 
cold or sore throat, 
gargle with full 
strength Listerine. 
These ailments are 
caused by germs, 
and Listerine kilis 
germs imsseconds.

P. Mažeika 
Robert AVilbert 
J. Zivatkauskas 
Al Gedrainis 
A. AVabolas 
AValter Ruby 
Peter Šeputis 
Albert Kibelkis 
Anton Cbcrnauskas 
Al Sabol 
S. Vaičiūnas 
Charles Graniontas 
Mielinei Pavilonis 
V. Žemaitis 
Peter Zaur 
Charles Kibelkis > 
Anton Zemek 
.Joe Švilpas 
.J, Drazdauskas 
Al. Manstavičius

GARY

Avė. 
189. 4’

LISTERINE
KILL9 OIRM9 IN 

Iš SICONDS

ir tiktai
$21.39 į MĖNESĮ 

Nupirks NAUJĄ ESSEX
Jeigu jūsų kuras yra pardavimo stovy įe.

TIKTAI DVI SAVAITĖS Šiame aprybotame laike 
mes pasiūlome jums daug dolerių DAUGIAU NE

GU JŪSŲ DABARTINIS KARAS YRA VERTAS, mai
nant ant visiškai naujo HUDSON Great 8 ar ESSEX 
Challenger. Kiekvienas galimas parduoti 1928-29-30 Ford 
at Chevrolet bus priimtas kaipo PILNAS ĮMOKĖJUSIAS 
ant daugumos Essex modelių-likusi suma gali būti iš
mokėta nepaprastai mažais išmokėjimais, pavyzdžiui 
po $21.39 Į mėnesį jeigu jus įmainysite 1930 karų ant 
naujo ESSEX Coacli! Proporcionaliai liberalis pasiūly
mas ant Hudson.
Hudson Great 8 įgavo internacionalinę garbę 1930 m.— 
laimėjo kiekvienas rungtynes, kuriose tik jis dalyvavo! 
ESSEX Challenger yra giriamas daugiau kaip 300,000 
entuziastiškų savininkų. Tai yra JŪSŲ GYVENIMO 
PROGA įeiti i geresnių automobilių savininkų tarpų— 
draivinti TIKRĄ KARĄ, kuriuo jus galite didžiuotis! 
Ateikite šiandie ir GAUKITE FAKTUS! -

Lygiai liberale nuolaida ant VISŲ KITŲ IšDIRBYSCIŲ 
TIKTAI DVI SAVAITES

Gaukite musų speclalę propoziciją ant jūsų karo

“6” CHALLENGER MODELIAI, $650 IR AUGŠCIAU, F. O. B. DIRBTUVĖJ 
HUDSON GREAT EIGHT, $885 IR AUGŠCIAU, F. O. B. DIRBTUVĖJ

F O RDS
1930 1929 1928

Coupe ................... $485 $383 $330
Tūdor................... $485 $383 $330
4-Door Sedan___ $546 $452 $372

CHEVROLETS
1930 1929 1928

Coupe ................... $484 $372 $281
Coach ................... $483 $372 $281
4-Door Sedan .... $546 $433 $330

— už karus |>ar<lavinio stovyje.
Daugiįmoj atsitikimų jums

NEREIKĖS KITOKIO jMOKĖJlMO

ESSEX

SALESROOM
2251 So. Michigan Avenue
METROPOLITAN DEA

LERS NORTH SIDE 
187. 4. Bucklngham Motors, Ine.

J 3948 N. Dajnen Avė. 
186. 91 Broadvvay Hudson Essex 
1 p-.i Co. 5657 N. Broadwayloy. .) pampman-Schmitt Co. 
184.13 1820 Hldge Av. Evanston

Keystone Motor Sales Co. 
182.19 3143 Lawrence Avė.’
- i Keystone Motor S. Corp.
-LJ. j 4950 Western Avė. 
178 7 S<,lle,'en')erger M. Sales.

4101 Milwaukee Avė. 
178. 2 SOUTH SIDE
i'-c u A-*ax Aut0 c°’1/0.14 7800 Stony Is.and Avė. 
17C A ! 8635-39 Comnicfcial Av

J. 1 azeru 214 179 190
J. Sliakes 150 170 147
Sbirvinskas 127 172 178
P U • Pažėra 170 175 124

BUTLER MOTORS,
DISTBIBUTORS 

Michigan 2000
SOUTH SIDE—Cont.

Beverly Motors Ine.
8933 S. Ashland Avė.

Burke Motor Sales 
3512 Archer Avė.

C/luinet Motor Co.
10940 Michigan Avc.

Heyne Motor Hales 
5101 S. Ashland Avė.

Hill Auto Sales
Blue Island III. z

Midway Hudson-Essex C. 
6014 Cottage Grovc A v.

WEHT HIDE
Chieągo Oakley M. galės 

2307-13 W. Chicago Av.

WEST SIDE—Cont.

Crandali M. Car Co.
Oak Park, III.

Sullivan-iMorgan M. Sales 
4701 W. Washington B.

Sullivan-Morgan M. Sales 
6201 W. 22nd St.

SUBURBAN DEADERS 
Barrlngton Hudson-Essex

Co., Barrlngton, III,
A. D. Flentge Motor Co.

Dės Plaines, Iii.
Davis Garage and Sales

E Chicago, III,
Crandali Motor Car Co.

Eimhurst, III,

SUB. DEAUERS—Cont. 

Mclnty.re Hudson Co. Ine.
Gary, Indiana • 

Harold Cross and Co.
Glen Ellyn, III.

Agnew Motor Company
Hanimond, Indiana 

tVillitts Hudson - Essex
Co, HlghJand Pk„ III. 

Hinsdale Hudson Co.,
Hinadale, III.

Leslie storey
Hobart, Indiana 

Galvin Motor Sales,
Indalna Harbor, Ind.

SERVICE DEPT. 
25th & Indiana Avė.
SUB. DEALERS—Cont.

Dombard Auto Repalr 
Lombard, Iii.

Fricke Motor Sales 
Park Rldge, Iii.

Itound Duke Garago 
Round Lake. III.

Shilling Motor Sales 
South Holland, Iii.

Grlgsby Hudson Co., 
\Vaukegan, Iii.

\Villttts Hudson - Essex 
Co., \Vinnetka, III.

Fossland Scr. and Garage 
\Vinthrop Ha.rbor, Iii.

J. P, WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

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

52 East 107th Street 
Kampas Michigan Avenue 

Tel. Pullman 5950-Namų Pulk 6371 
Miesto ofise pagal sutartį 
127 North Dearborn St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

Telephene Dearborn 4057

f. w. mums
A D V O K A T A S 

160 No. La Šalie St. Rm. 143 
chicago. iriu

Nuo 9:10 ,ikl S oal. aak. 
Local Office: 1900 S. UNION ATI

Tel Rooserelt <7J«
Vai. nuo C iki 9 val. yak.

■ {Išskiriant sered es )

A. A DUS
A D V O K A T A S

11 So. La Šalie St., Room 1741 
Tel. Itandolph 0331-9333 Vai. 9^1 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 9542
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčios

JfiHN 8. SfiBDEN
(John Baądslunaa Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2111 
Telephone Randolph <737 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Hoosevelt 9<9« 

Name: 3 iki 9 ryte Tel. Repub. MII

JOHN HI6HINSKAS'
USTUVIS ADVOKATAS

2221 WMt 22nd Stnet 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 
kare. Seredamis ir Pfitnyčic 
mis nuo 9 iki 1
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GRABORIAI: RESULT8 0F GAMĖS PLA- 
YED OCTOBER 21.

Telefonu Tarda 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Illinois

S. M. SAUDAS
UUOTUPlk GRABURIUB 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tai. Rooaevelt 7692

Providence trims North Side.
Į On alleys 9 and 10 the boys
irom Providenoe swamped
•tlie Nortli Siders witli our
400 pins and took three strai-

------ --------------  ght. Anton Cemauskas series
j. lulbvicius of 547 an(Į \Valter Rubvs to- 

Graborius Ir

PMiueis

SOUTH CHICAGO 
A. Kibelkis 145
Zivatkauskas 168 !
A. Regasbus 139
G. Žemaitis 169
C. Kibelkis 151

Totais 772 :

D A K T A R A

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Tel. Roosfivelt 2515 arba 2518
2314 West 23rd Place 

Chicago, Illinois 

SKYRIUS
1439 S. 49 Court Cicero, BĮ.

Tel. Cicero 5827

L. K. BLAIVYBĖS DRAUGI
JOS BIULETINIS 

NR. 19.Baisamimtujas tai of 573 are really worth
Patarnauju laido- mentiojiing while J. Kisielius l _______
tuvėse visose mle- ,
sto ir miestelių senes ot 57b was the inghest! Priešalkoiinis kongresas Elza 

«t ‘be North Siders. .e.
! PROVUMMOE3103 S. Halsted

St. Chicago, III. 
Tel. Victory 1115

I. J ZOLP
GR4.BORIU8 IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.

W. Ruby 
P, Micionis 
C. Markūnas 
R. Wilbert 
A. Cernauskas

Totais

216 200 
176 174 
150 167 
170 163 
222 168 
934 872

Nežiūrint didelių kliūčių, 
kurios kliudo Prancūzijoj iš
siplėsti priešalkolinei kovai, 

189! nit rugsėjo m. 13-14 d. Mun- 
1^0 steryj Elzors, praėjo su dide-

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHKAGOJE
Laidotuvėse pa-

> t a tarnauju geriausia
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš
dirby st ės.

OFISAS
888 West 18 Street 
Telef. Canal 8178 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 8088.

Kampas 86th ir Paulina 8ta 
Tel. Boulevard 6203 - 8813

Nulludlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai ir plgriau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų

NGRTH SIDE
J. Kisielus 
M. Kisielus 
B. Nausėda

172 183 
-163 140 
114 147

dykai.

BDTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Uc.
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STBEFT
Canal 3181

Telefone* Grovehlll 8288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2433 W. MARQUETTE ROAD
Nuo 8 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. — 

S ir 7 iki 9 vai. vakare. 

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto. 

Nedėliotais pagal sutarti.

Oflso Tel. Virgtnla 0036
Rezidencijos: Van Buren 6858

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8182 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
8 iki 8 ir 6 iki 8 v. ▼.

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

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

DR. L J. KONARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2803 WEST 88 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028

Reaidencija 2359 So. Leavitt St 
Tel. Canal 2330

Valandos: 2-8 po pietų Ir 7-9 v. 
NedėlloJ pagal susitarimą

Ofiso TeL Victory 8687

Of. ir Rez. Tek Hemlock 2378

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

Antras ofisas ir Rezidencija

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

vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Pbone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

A, PETKUS GO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 

4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKJ
LIETUVIS GRABORIUS 

O f <1 a a e '.
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

J. Drazdauskas 179 144 
Al Manstavioh 155 144 137

Totais 783 751 773 
On alleys 13 and 14 Rose- 

land ąuintet dowed to South 
Chicago for three gailies. J. 
Zivatkauskas was the outstan- 

, ding bowler of tliis fracas, Iia>- 
scored gailies of 168,

265 and 236 for a totai of 669 
pins — tlie higliest individual 
series in the K of L League 
to date.

R0SELAND
Venskus 139 205 162
A. Malkevičius 170 226
B. Grizus 145 126
A. Sabai 137 149
M. Pavilonis 167 193

Totais Y38 899

liu pasisekimu francūzų- G,ut-,
templeriečify kongresas. Kon--------------------------------------
grėsė dalyvavo daugiau kaip Rea‘ TeL Midway 6512 
150 atstovų. Svarbiausias kon DR. R. G. GUPLER 
greso klausimas buvo išspren
dimas vaisių sunaudojimo be- 
alkdliniams dalykams.

I
Atgimsta Vysk. Valančiaus 

laikai.

Blaivybei Lietuvoje plėsti! 
prie vyskupijų tveriasi tam 
tikri blaivinimo centrai, ku-' 
į'iems vadovaus vyskupų ski-

Telefonas Boulevard 1939

Di*. 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 S t

Republic 8866

DR. A. RAČKUS
Tel. Canal 6768

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS
Chicago, Hl.. Gydo stalgias ir chroniškas ligas 

6 ’ * vyrų, moterų ir vaikų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue ir 2 4-tas Street 

Telef. Wilmette 195 arba 
Canal 1713

Valandos: 2 Iki 8 p. p. Panedėllals 
Ir Ketvergais vakare

'A. L DAVIG8NIS, M. D.
8910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tek Kenwood 5107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte: 

riami kunigai. Tai šiomis dic-'^p.J’^eiJmenV 
nomis blaivybei plėsti Pane- ’
vėžio vyskupijoj J. E. Vysku- ’ 4a01 _ 14 st^18^ washmgton 
pas paskyrė kun. A. Lipnic- fi,0;12’. 2'4, 7-9 12_2- 4-6- Blvd-
kų, o Telšių vyskupijoj J. E.

DR. S. A. DOIVIATTelšių Vyskupas — kun. prof. 
Juodaitį. Tie^kunigai vyskupų 
priežiūroje ir su L. K. Blai-

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI.

Ofiso Tek Victory 6898 

Rezidencijos Tek Drevei 9191

DR. A. A. ROTH

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 9108 So. Halsted St 
Kampas 81 Street 1

VALANDOS: 1—S po piet 7-8 vak. Tel. Lafayette 5793 

Nedėliomis ir šventadieniais 10-19

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

r

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 8601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
iRez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros-

Nedėliomispect 1930. Nedėliomis tik pagal su- 
Susitarus tartį.

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

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

DR. S. BIEZIS \

18O'vybSs d-j°s žillia lankydami - 
143 ;parapijos steigs L. K. Blai-
174 ivybės d-jos skyrius, prie kitų OfIS° ir Rea Bou,evard 5913 
161 !organizacijų abstinentų sekci-

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

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

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

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

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Fairfleld Avenue"

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

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

, SKYRIUS

3201 Auburn Avenue
i a

TeL Boulevard 3201

jas, sakys priešalkoiiškus pa
mokslus, skaitys' paskaitas, 
palaikys vyskupijoj visų prieš 
alkoiinį judėjimų.

Priešalkoliniai kursai.
Š. m. rugsėjo 28 ir 29 d. 

Griškabūdyje,- vietinio L. K. 
Blaivybės d-jos skyriaus ini
ciatyva buvo suruošti priešal
koliniai kursai. Abi dienas i 
buvo skaitomos paskaitos. Ka
dangi rūgs. 29 d. vietoje buvo 
atlaidai, tai abi dienas klau
sytojų buvo labai daug. Iš tri- 

Į jų prelegentų vienas buvo Cen 
>tro deleguotas.

L. K. Blaivybės d-ja.

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

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

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH,IP.D.

I’l t LIETUVIAI AMERIKOJE
WAUKEGAN, ILL.

(Tąsa nuo 3 pusk)
mišparams ir kitokių gies
mių. Kadangi choras pats iš 
savęs išsilaiko, todėl tokiems 
tikslams iš niekur lėšų ne
gauna. Tikimės, kad visuome
nė prijąus tam reikalui ir sa
vo atsilankymu j šių operetę 
prisidės lėšomis prie to tikslo.

Todėl, prašome nepamiršti 
16 lapkričio, 3 vai. p. p. at
vykti j Waukegano draugijų 
auditorium ir pažiūrėti to 
taip įdomaus veikalo “Klaipė
dos Julė”.

Waukegano choro spaudos 
Komisija.

L2-V 'TT,' , ——r ...

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Trospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 S. VVihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West ?2nd Street
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6229 

Rezidencija: 6640 -So. Maplewood 
Avenue Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 8&7 — 8 v. v. 

NedėlloJ: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0257

i
Tel. Wentworth 3000

Res. Prospect 6659

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

Rez. Tel. Stewart 8191 Bczldenc*Ja 6600 So. Artosian Avė.
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų įtempimą kuria 
eati priežastimgalvoa - skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
nio, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

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

Gpeciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nu-o 10 ryto iki 8 vą- 
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DENTIST AI

Tel. Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTIST AS

1545 WEST 47 STREET
Sale Depositors State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS akių specialistas

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

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

6 Iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVI.
SPECUALlSTAfl

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
iMhLs ryto ano 19—u nuo 3—4 m 

platų: 7—8:99 vakąra 
Nadėliomls 19 iki 12

i Telef. Midway 2880

Tel. Boulevardl 1401

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

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

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

7—9 vakare

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

Boulevard 7689 | Gydo staigias ir chroniškas 11- 
Rez. Hemlock 7691 gas vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- 

nn a n ssawi bzsmmssz >«s*us metodus X-Ray ir kitokiusDR. A. P. KAZ1AUSKIS
Ofisas ir Laboratorija 

Netoli Morgan StreztDENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue 
val.; Nuo 9 ryto iki 8 vakare

R E C i P T A I
Nuo Reumatizmo, geriausio Daktaro 
Iš Europos dėl žmonių, katra Ilga 
daugiausia žmones kankina Amerikoj.

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

Kaina 91.90. gaunamos pas:

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

CHICAGO, ILL

T. A. D. T. A. D.
Ar Jau žinote kas sutaiso 
pilvelį Ir pilvą sugadintą? 
T. A. D. per 8 metus jau 
pataisė kelis tūkstančius, 
o dar mlilonal nežino.

Tai dabar yra laikas pra
dėt Kaina 81.«0- Reika
laukit aptlekoj, arba tie
siai Iš

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

1025 WEST 18 STREET ‘
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų ir 
n no 6 Iki 7:30 vai, vakare.

.Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shore
>238, arba Randolph 6809.

I 
I

Tel. Cicero 2962

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

DR. S. ASHER
DENTISTAS

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

Valandoz: 10 vai. ryto Iki • vai. '
vakare. Ned. zusltaruz

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994
Rozidencljos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedel. nuo 10 Iki 12 dMną

1



6 D R A U 0 A S Antradienis, Spalio 28, 1930

C H I C A G O J E
I Labdarybės centro mėnesi
nis susirinkimas įvyks rytoj,

_________ spalių 29 d., 8 vai. vakare, Auš
Keturi Vyčių kareivėliai, ros Vartų parapijos salėj. Sįs

AŠTUONIOLIKIECIŲ
KAREIVIAI.

kurie vedė Dievo Apveizdos 
parapijos divizijų, Vytauto 
parodoj, užsipelno daug gar-

susirinkimas yra labai svar
bus. Turime prisirengti prie 
seimo. Kiti svarbūs reikalai—

bes. Kailio senovės lietuvių tai Labdarių centras turėtų 
praplėsti bedarbių šelpimų. 
Prašome visų kuopų ir drau

karžygiai, savo vytiška iš
vaizda būt galėję visus prie
šus nubaidyti. Visi gėrėjosi gijų atstovų1 atvažiuoti į susi- 
šiuo Vyčių 4 kuopos pasi- rinkimų. ,
rodymu. O panelės ilgesio a- 
kimis į juos veizėjo, jų my
linčios širdys neramiai vis' 
plakė ir vis sau sakė: “Ot tai 

•gražūs mūsų kareivėliai, tokie 
malonūs, saldūs kareivėliai, 
tikri cukriniai kareivėliai!”

* Matęs.

Valdyba.

WEST SIDE ŽINIOS.

M. Stonkienė, A. Gubysta, V. 
Paukštis, K. Anužis, J. Rau-9
dis, J. Simonavičįus, Kulikau
skas, šliužas, Kriaučiūnas, 
Mikužienė, D. Tamošiūnaitė.

Po $1.00: — A. Balkus, J. 
Šernienė, R. Koreičienė, St. 
Nekrošius, B. Steponavičienė, 
Jucikas, A. Gedvilienė, J. 
'Kriaučiūnas, Riknevičia, Šiau
čiūnienė, Kazragienė, O. Plu- 
mbienė, J. Rupšliauskis, J. Be- 
nešiūnas, S. Vitkienė, A. Ro- 
dokas, Statkienė, V. Erečkie- 
nė, Em. Baltunienė, A. Kačin
skienė, J. Blažys, S. Tamkie- 
nė, V. Bargaila, J. Zareckis, 
P. Kvietkus, Pr. Vaicekaus
kas, K. Zaromskis, V. Sperau-

» _ , ,. . jskas, J. Gotelis, Ig. Noreika,X Pereitojo sekmadienio T ... . _r _ ..M. Juozaitiene, M. Rudis, N.

ei jas Šv. Antano parap. sve
tainėj, spalių 22, 1930, Cice
ro, III. Prelekcijas davė dak
taras Biežis. Paskaitų ilius-I
travo paveikslais. Ta paskai
ta suteikė didelę naudų toms, 
kurios jų girdėjo.

Da reikia priminti, kati dr. 
Biežis tų paskaitų teikė vel
tui. Širdingai dėkojame dr. 
Biežiui už tokį pamokinimų. 
Tikimės, kad sulauksime ki
tos tokios progos.

Rengimo Komisija.
K. Sriubienė,
B. Palubinskienė,
E. Brazauskienė,
M. Sniderienė.

LENKŲ ŠNIPAS PASMER
KTAS MIRTI

Kariuomenės teismas, išna
grinėjęs lenkų šnipų bylų, buv. 
šaulių sąjungos centro tarnau- 
įtojų Vilkickų Stepų už šnipi
nėjimų lenkų naudai nubaudė 
•mirties bausme sušaudant. Ki
ti įtarti šnipinėjime gusarų 
vyr. leitenantas Kavaliauskas

ir \ mtkevičins išteisinti. Pa
smerktasis Vilkickas dar gali 
paduoti kasacijos skundų. Tuo 
atveju, jei skundas bus atme
stas, jis galės dar paduoti ma
lonės prašymų prezidentui.

[no Veiverių klebonas. Kryžius 
gražus, 7 mtr. aukščio, ąžuo
linis. • “M. L.”

KUMELIUKAS KOVOJO 
SU VILKU

Leliūnų vai., Diktarų km. 
ūkiu. A. Petronies kumeliukų 
buvo užpuolęs vilkas. Kume
liukui padarytos 8 žaizdos, iš 
kurių 4 didelės. Papjauti vis 
dėl to nepavyko. “M. L.”

REIKALINGA moteris ar 
mergina prie namų darbo pas 

‘‘M. L.” lietuvį fotografų. Darbas nuo
latinis. Kreiptis:

P. P U CK ORIU S 
928 Warren Avenue 
Downers Gtove, III.

IŠRENDAVIMUI

popietyje apie 2 valandų 
westsidiečiai automobilistai 
išsirikiavę lauke svečių vyks
tančių į iškilmes iš Cicero ir 
North Side. Tik, štai, netikė
tai pasigirsta nepaprasti tri-

Da tebeserga p. Juozapas inį(ų garsai ir Westsidėn už- 
Janušaiiskas, kuris tapo sun-; va&įuoja puošniausiai susitvar

T0WN OF LAKE ŽINELES.

kiai sužeistas dirbtuvėje. G.u-Jkiusi Brighton Parko, Town 
Ii German Deaconess ligoni- , 0£ j^a|Co jr Marąuette Parko 
nėj ant antrų lubų, kambario; antrojį Vytauto parado divizi_ 
No. 124. Linkime p. J. Janu- ja su savo niistiškai parėdy-
šauskui kuogreičiausiai pa-' 
sveikti. i

Zobelis, J. Ukanis, K. Gruz- 
dis, D. Varnas, J. Pikčiūnie- 
nė, Rimkienė, O. Treinauskie- 
nė, J. Raudys, L. Zurlys, A. 
Samaska, A. Kuprienė, O. Pi- 
likauskienė, B. Gestautienė, J. 
Simonaitis, J. Cervokas, M. 
Gaurinskaitė, A. landžius, M. 
Stankaitė, B., Norvilienė, Pau
tienė, E. »Gecevičienė, O. Vik- 
toravičienė, M. Navickienė, P. 
•Rimkienė, Gvabilienė, M. Pet

PRANEŠIMAI.
Town of Lake. — Labda

ringosios Sąjungos 1 kuopos 
susirinkimas įvyks šiandie 
spalio 28 d. tuoj po rožančinių 
pamaldų šv. Kryžiaus mokyk
los kambary. Tai bus prieš- 
seiminis susirinkimas, todėl 
svarbus ir visi prašomi susi
rinkti.

Valdyba.

Labdarių Sąjungos 1 kuopa 
rengia “bunco party”, penk
tadienio vakare, spalių 31 die
nų, 8 vai. t. y. po ražančiaus 
pamaldų, šv. Kryžiaus parap. 
svetainėj, 46 Wood gatvės.

Kviečiame visus kuoskait- 
Jingiausiai atsilankyti ir pa
remti, nes labdariai reika
lauja paramos, idant sušelp
ti vargdienius.

Rožytė.

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 mėty

amžiaus

tais flotais ir benais. Parado kįen^ m. Mockienė, V. Mika- 
gražmnas ant kojų pastatė ne- |lauskienė> j. Micūnas, M. Ra-' 
tiktai lietuvius, bet ir svetim tkauskienė, J. Bambala, Bals-' 
taučius, kurie telkėsi parado kienė> Valentinienė, Kelpšas,* 
žiūrėti balkonuose, languose ir į Jurkevičius, Kamarauskas, A- 
šaligatviuose. Štai, ką daro j,kmenienė, J. Kleimas, Šulins-: 
bendras organizuotas darbas! kienė, Jurkšienė, Paulinas, Ki-J 
Kaip vandens potvynis viską I sielius, Mikalauskienė, Šamas-’ 

kienė, Cicinauskas, L. Kriko-1 
uis, Vilimas, Jančiūnas, Zalė- 
nas, Martinaitis, Pakeltis, Ju
rgelionis, Mikutaitis, M. Ru
dis, M. Juozaitienė, J. Žilin
skas, Dauskartųg; Qąsputas,
, Martinkus, Noreika, Pasevi- 
čius, V. Paranskas, Maskelie- 
nė, Skrudelis, Vainarauskas,

su savim neša, taip ir Vytau-' 
to paradas westsidiečius nešte 
nešė Ashland Auditorium.

X Aušros Vartų svetainės 
durys pasipuošė naujais vaiz
dais; ruošiamas joje Visųšven 
tės vakarų nepaprastas para
pijos naudai parengimas, ku
riame atsilankiusieji savo aki
mis pamatys, kaip gali atsiras' Soržickas P

Susivienijimas Lietuvių dr- 
jų ir kliubų Bridgeporte tu
rės saivo mėnesinį susirinkimų 
spalių 28 dienų, 8 valandų va
kare, Chicagos Lietuvių Au
ditorijos salėje.

Visi atstovai ir administra
cijos malonėkite pribūti, nes 
daug dalykų turime svarsty
mui;

M. Kadziauskas, sekr.* f .
gsgggjriabąt 1 ' j___"j.i—

JONAS YABRINSKAS
Mirė spalių 27 d. 1930 m.. 4 
vai. ryto 41 metų amžiaus. Ki
lo iš Punsko parap., Vošklnių 
kaimo. Amerikoj išgyveno 2 3 
metus.

Paliko dideliame nulludimc 
3 hrolius JurgĮ, Bernardų ir A- 
domą, 1 seserj Ievų Tamošaus
kienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6922 So. 
Campbell Avė. Laidotuvės Įvyks 
Ketverge, spalių 30 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas j Gi
mimo Panelės šv. bažnyčių, ku
rioj Įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų 
bus pu lydėtas Į Šv. Kazimiero 
-apines. '

Nuoširdžia: Kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Broliai, Sesuo ir Gi
minės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Lachawicz. Telefonas 
Rooseveit 2515.

Juodbūdžio šaulių būrys ru
gsėjo 7 d. pašventino kryžių, 
pastatytų šaulių š. m. gyvavi
mui ir Vytauto D. sukaktu
vėms paminėti. Kryžių šventi-

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

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

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

GERI FLATAI RENDON
Nauji moderniški flafai ren 

don, po 5 kambarius, moder
niškos dekoracijos, rendos la
bai pigios. Atsišaukti:

M. J. KIRAS 
3335 So. Halsted St.

RENDON VISAI PIGIAI.
Del biednos šeimynos pus

dykiai parenduosiu 4 kamba
rių flatų. Atsišaukite

V. STANKUS 
6606 So. Mozart Street

Tel. Hemlock 0707
5 kamb. $15 taip-gi 6 kamb. fin

tas $20. 1533 No. Talman avė.

ti pražuvę bei pamesti daik
tai ir kaip galima sužinoti 
slaptingiausius dalykus.

AUKOS ATEITININKŲ 
NAMAMS KAUNE.

Smulkiais $39.97. 
Nuoširdžiai ačiū 

Kun. P. Karalius, 
Ateitininkų Atstovas 

Amerikoj.

Paieškau pusbrolio Juliaus 
Strongio. Kilęs iŠ Naumies
čio. Girdėjau esąs Chicago j. 
Prašau tuoj atsišaukti.

ANTANAS T. STULGA
3335 So. Union Avė.

Chicago, III.

Nekalto Prasidėjimo parap.
(Chicago, III.),

1930 m. Vasario mėn. 16 d.

VIEŠA PADAKA DR. 
BIEŽIUI.

Moterų Sąjungos antra 
kuopa buvo surengus prolek-

Išrodo ir jaučiasi 20 metą 
jaunesniais įdėję žiedą jau
nystės į sustingusius musku

lus ir sąnarius.

Sustingimas: A, tai pasakyta 
pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Nė vienas vyras ar moteris 
negali bnti vikriais, jaunais ir 
energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš
tempimo. - I. Kun. Vaitukaitis $30.00.

Bet nenusiminkit-— jus turite i Sald£iausiofi Jėzaus 6irdies 
išbandytą ir patikrintą draugą, tai ? 
patikimąjį Pain-Expellerį su In- įdr-ja $15.00.
karo vaisbaženkliu. Išbandytas Apaštalystės Maldos drau-
delto, kad sis galingas Linunen- .
tas yra naudojamas visam pašau- JPJa tu/.UO.
ly nuo 1867 metų. Patikrintas j, Vasario 16 d. vakaro $11.00.
SS I'--'-’ Sv. Nekalto Prasi-
skausmų, kaip tai Neuralgijos, '(dėjimo moterų ir mergaičių ’ 
Neuraičio, Reumatizmo, Galvos $150a
Skaudėjimo ir t. t. I ~ x

Pain-Expelleris su Inkaro vais- 1 Po $5.00: — J. Guzas, Šv. 
baženkliu tuojaus išima skaudė- I, Kazimiero Ar-ja, J. Kudirka, 

;X b. R. E. .Motery S^ga, 
kitas to nepadarys! '1 Atroškienė, S. Mališauskis, A.

Kun. A. BriHta, J.
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo iLudeika.
panaudokite Pain-Expelleri sulig ; p0 $3>00; _ A. Rriaučiū- 
nurodymų. Rytmety atsikelsite '
ąatavi kad ir 10 mylių eiti — jus uas, P. Vaikutis, K. Gurzdas, 
Juoksitės net iš tokios minties, ,M, Navickienė.
kad bok senstate. Apgr.-No. 90A ( p<) $2 m. _ M Uze|wkienė>

MARQUETTE JEWELBY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

lululnlų Ir sida
brinių daiktų. vė
liausios mados ra
sto, planų rolių, 
rekordų Ir t t 
ralsau laikrodžiu* 
Ir muslkos Instru- 
mentua

2650 West 83rd St. Ohic&go. 
Telefonas HEMLOCK $320

RADIO
Taisau, perdirbu battery 

setus į elektrikinius arba iš
mainau.
A. J. ŽVIRBLIS Laf. 8227

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšles 
ir .patarnavimo, šau
kit

GREEJf VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių. 

4444 80. PAULINĄ S'rREET 
TeL Boulevard 1386

AUTOMOBILIAI

DE SOTO 1B PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau

jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės 
automobilių už labai prieina
mą kainą.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

GAGI P ARK MOTOR 
SALES

Jot Bagdonas, Savininkas 
6625-27 S. WR8TERN AVĖ. 

Telefonas Prospect 5669

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

{VAISUS PARDAVIMAI
PARDUOSIM su dideliu nuosto

liu visus puikius rakandus, 3 Wilton 
kaurai, elektrinis radio tr viską, mu
sų 4 kamb. apartmente. Vartota tik 
3 mėn. Kreipkis tuoj. Tikras barme
nas.

3040 W. 62 St. 1-mas floras
Beauty šapa, barbernė, pigiai, iš- 

važiuojaln. 2326 W. Chicago Avė.

Restaurantas, mažas, gera vieta 
ir biznis. 352 Centeir St.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlna 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemtoek 6S14

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

/ Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prieinamlauslos.

2452 WEST 69th STREET

ES
Budavojam naujas namns, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokūs, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namų po vienų plytą. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimA ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Aveuue 

Tel. Lafayette 7674

MOTERŲ fiAJPA
Įkurta 3 metai, parduoda nami

nes dreses, pančekas, ir kitokius rei
kalingus pre dresių, geras stakas ir 
fikščieriai, verti $1,600. Sav. išva
žiuoja. Pigiai už casb. Moteris ar 
pora gali daryti pinigus. Renda pi
gi. 44 36 No. Damen avė.

REĄL ESTATE

' *4?inhiEwiez&(o-

J,

Tel. Lafayette 8662 Ofisas ir Bes. 
ir 2384 4101 S. Mozart SL

J. C. ENCHER & CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI 

| Real Estate Ir visokia apdrauda
Notary Public 

Skyrius 4439 So. Palrfleld

Pbone Republio 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius
Mes mollavojlme, dekoruojame Ir 

ISpoperluojame visokius namus. 
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

CONTRACTORS

REAL estate
Statau naujus namus ir se

nus priimu i mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083
5 KAMB. APT.

4628> So. Trumbtill avė. 2-tor lub.
naujam 2 fl. name, mod. su maudi- 
nėmis, didelė virtuvė, daug klozetų, 
pigi renda, tarp Archer ir 47 St. ge
ra transp.

MARK LEVY & BROS.
7 So. Dearbom St. Randolpli 368.1

JOHN PAKEL & CO.
Generalini Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Rez. Grovehill 1680

Tel. Lafayette $197.

W. & L. ELECTBIC CO.
Not Ine.

Elektros kontraktoriai, suvedam švie
sas ir Jėgų. Elektros reikmenoa Ir 
flkšClerlai.

L. DOMBROWSKI A ŠOK 
3016 West 47 Street

JONAS FUDZIUVELIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau naujus namus Ir pertaisau

senus. Senus namus priimu 1 mai
nus.

2650 West 69 Street 
Telef. Hemlock 4S76

3 augščių plytų štoraa ir flatai, pe
čiu šildomi, be skolų, geros ineigoa, 
$14,950. Gūros išlygos. 2344 Van Bu- 
ren prie Western, flatas 5.

NauJ. angį. 5 kamb. namas, k. v. 
š., tailių virtuvė ir maud. Atd. ugn. 
$9,500. -1758 No. Merrlmac

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojtino Kontraktortaa 

Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

2314 So. LEAVITT ST. CHICAGO

M. VUSZKA 
Plumbing A Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams 
sausiu kuogerlausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Delaware St. — Schug Pk. lotai 44 
—45, blokas 8, $1,500. John B. Ma- 
ger, 457 Del mos avė., San Jose, Cal.

Pigiai. Lotas 24x100. Armitagc ar- « 
ti Hoyne. 1-mų morg. $850. Duok 
paslu'lytnų. W. J. Shilęy, 625 — llth 
St., Wllmette, III.

F A R M O S

PENTUOJAME MITOMOMS
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se

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

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

ROXEE AUTO PAINTING SHOP
V. TAMOSAUCKAS, savininkas

007 W. 35th ST. CHICAGO, ILL.

A. ALEBAUSKAfl 
MOTOR EZPRE88

Mes pernrafuoj&me-perveža- 
me pianus, fomičius ir kito
kius dalykus.

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

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republio 5099

Mes pervežamo daiktus ir j 
kitus miestus.

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

MANAM PAIGE
e*44.M v. o. B.

Jei manai pirkti karų, pirmiausiai 
ateik pas mus Ir persitikrink, kad 
pas mus rasite gerlausloe rųilee au
tomobiliui ui lemų kalnų.

Taipgi turime Įvairių Įvairiausių 
vartotų karų ui labai malu kalnų. 

BRIGHTON MOTOR SALES
INC,

J.
_ imtejette eeee 

1902 Areher Avenue

A. M. BUT0HA8

10% nupiginta ant flat ma
liavų ir ready mixed.

Šio krano kaina $3.50 
4414 So. Rockvrell St

TeL Lafayette 4689

šapos Teist 
Hemlock 3167

Namų Telef. 
Republic 6686

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
PLUMBERIS

Turtu patyrimų per daugel) metų. 
Darbų atliekų greitai Ir pigiai. 

3313 80. OAKLEY AVB.
Telef. Canal 6616

DIRBK DEL SAVĮS
Pirk arba mainyk vienų Iš šitų 

farmų ir buk neprlgulminyu. Tams
tos ateitis bus užtikrinta. Farmos 
randasi tik 60 mylių nuo Chicagos, 
ima tik 2 valandas su automobiliu 
nuvažiuoti.

40 AKERIŲ geros žemės su bu- 
dlnkais ir gyvuliais už $3500.

80 akerių su sodu, 50 akerlų dir
bamos žemės už $2500.

120 AKERIŲ geros žemės su bu- 
dinkals, pusė mylios ant didelio ke
lio, tinkama vieta dėl road house 
lunch rumlo ir gaso’lno stotie*.

160 AKERIŲ geros žemės su ge
rais budinkals, ant gero kelio — 
$6400. *

Visos šios farmos bus parduotos 
ant lengvų išmokėjimų.

J. SINKUS & CO.
6959 So. Halsted St.

FARMA f MAINUS
Del igos mainysiu savo 80 ake

rių farma j 2 flatų a.r 1 ti augščio ar 
bung. Farma randasi vaisinių farmų 
juostoj, { rytus nuo Benton Harbor, 
Mlch. Galvijai, vist farmeriški Įran
kiai. Namai turi būt tik su 1-mu 
morg. Agentų nerek. Kreiptis 4752 
Fullerton Avė. t


