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AMERIKA IR PRANCŪZIJA NEPANAI
KINS AUKSO PAGRINDO
V;

»

Šanghajuje paskelbtas karo 

stovis

PRANCŪZAI TURI NAUJĄ ARGUMEN
TĄ PRIEŠ NUSIGINKLAVIMĄ

BEDARBIŲ, RIAUŠĖS 
GLASGOW’E

LAIKYSIS AUKSO PA
GRINDO

m®-'V a&a*• t* * » -V -t thor .... .

GLASGOM AS,' Škotija, spa 
lių 3. — Vakar popietį ir pa
vakarį šiame mieste įvyko di
delės bedarbių vyrų ir mote
rų riaušės. Keletu valandų 
truko bedarbii} kova su poli
cija.

Maždaug 50,000 riaušininkų 
ūžtelėjo į miesto vidurį. Ten 
pradėta daužyti parduotuvių 
langai. Riaušininkai, kovoda
mi su policija, naudojasi 
parduotuvių imamais visokiais 
daiktais ir įnagiais. Kovota 

■f* buteliais, kirviais, plaktukais, 
lazdomis. Policija buvo svai
doma kiaušiniais, duonos ke
palais, skardinėmis ir kt.

Sužeista daug policininkų. 
Bet riaušininkai daugiau nu
kentėjo.

RIAUŠIŲ KLAUSIMAS 
PARLAMENTE

LONDONAS, spal. 3. — 
GlasgoAv’e įvyko bedarbių 
riaušės, kuriose dalyvavo a- 
pie 50,000 asmenų. Daugybė 
riaušininkų sužeista.

Riaušių klausinių ir polici
jos žiaurų elgimąsi su bedar
biais parlamente iškėlė kai 
kurie darbo partijos atstovai. 
Jie grasino vyriausybei už ne- 
suvaklynių policijos. Pareiškė, 
kad iš parlamento grįžę namo 
jie patys vadovaus Išalkusie- 
ms bedarbiams.

NENORI BOTI UŽSIENIŲ 
REIK. MINISTERIU

Amerikos basebolininkų vadovai: Gabby Street’as (kai
rėje) ir Conny Mack’as. Pastarasis vadovauja PbiladelpliiaLONDONAS, spal. 3. - 

Britų finansų ekspertas An- i Athletics kuopai, pirmasis gi — St. Louis Cardinals.
gas sprendžia, kad J. Valsty
bės ir Prancūzija laikysis au
kso pagrindo ir britų sterlin
go svarui bus nustatyta pas
tovi vertė tarp $3.50 ir $4.00.

Amerika ir Prancūzija apsi
krovusios auksu. Pirmoji turi 
5 bilijonus dolerių aukso, o 
antroji — 2,225,000,000 dole-

RIAUŠĖS ŠANGHAJUJ

ŠANGHAJUS, spal. 2. — 
Vakar po įvykusių kinų stu
dentų riaušių paskelbta karo 
stovis. Policija du studentus 
nušovė ir keturis sužeidė.

MINĖJO 84 METŲ SU
KAKTUVES

BERLYNAS, spal. 3. — Vo
kietijos respublikos preziden
tas von Hindenburgas vakar 
minėjo savo 84 metų amžiaus 
sukaktuves.

PRIPAŽINTOS BALSA
VIMO TEISES

MADRIDAS, spal. 2. — 
Steigiamasis Ispanijos respu
blikos susirinkimas 160 balsų 
prieš 121 nusprendė duoti bal
savimo teisę moterims ne jau
nesnėms kaip 23 metų amž.

KINAI NEPATENKINTI 
AMERIKA

TURI NAUJĄ ARGU
MENTĄ

PARYŽIUS, spal. 3. —

NORI KEISTI KONS
TITUCIJĄ

WASHINi(JtON, spal. 2. —

Prancūzai įgyja naujų ir stip- Vakarinėsė valstybėse vedama 
rų argumentų prieš Europos agitacija už prezidento rinki- 
nusiginklavimų.

Kitados Prancūzija paskel-

tmei nusiginklavimo konfere
ncijai, nes valstybių nusigink
lavimas neįmanomas. Niekas 
negali joms apsaugos užtikri
nti. Nė vienos valstybės nuo 
priešo puolimo negali apsau
goti nei T. Sąjunga, nei Kel
logg’o paktas, nei kitos visos 
draugingumo sutartys.

Prancūzai šį savo nusista
tymų remia Mandžiūrijos įvy
kiais. Nurodo, kad kinų saugu
mo neužtikrina nei Sąjungos 
įstatai, nei kas kita. Japonai 
tai visa ignoruoja ir Sąjunga 
pasirodo bejėgė.

NANKINGAS, spal. 3. - 
Kinų vyriausybė kol kas ne 
turi užsienių reikalų ministe-
rio.

Į atsistatydinusio ministe- 
rio AVang’o vietą pakviestas 
atstovas T. Sąjungos tarybo
je Sze. Jis nesutinka.

MUKDENAS, spal. 2. — 
Čia ir apylinkėse kinai pas- 
kleido lapelius kinų kalba. 
Puola Ameriką. Vadina dvi
veide. Pareiškia, kad Amerika 
apsimeta kinams reiškiamu 
draugingumu. Iš tikrųjų gi 
veikia japonų gerovei.
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Škotijoj
chicagoje GEN. BUTLER’IS ĮSPĖJA AMERIKOS 

Kt. TURTUOLIUS-- į ---
Illinois’o valstybės įstaty- PHILADELPHIA, Pa., spa- statyti mokyklas, tiesti kelius 

nrų leidimo rūmų atstovas M. lių 2. — Buvusis marynų va- ir subsidijuoti išradimus ir 
L. Igoe’as, chicagietis, buvo das, gen. Smedley D. Būtie-į naujas pramones.
rūmų komisijos nariu. Ši ko- r’is, pradeda rūpintis šio kra- 
misija praėjusių vasarų aplan- Sto likimu, 
kė Europų, kur susipažino su Jis praneša, kad jam teko 
kalėjimais ir jų sutvarkymu, kalbėti su keturiolika šio kra- 

Šiai komisijai grįžus iš Eu- milijoninkų ir šie sutiko 
ropos, atstovas Igoe’as grųži- Pus? savo turtų paaukoti kra
no valstybės iždan savo ke-, *r Yi8110menės reikalams.

Į Milijoninkų turtai, anot gen.
Butler’io, reikalingi nedarbui 
sumažinti. To siekiant, reikia

lionės išlaidas $630.50.

SAUGOJA VANDENS 
ĮVODĄ

Gen. Butler’is, sakosi, įspė
jo turtuolius, kad jie savo no
ru aukotų milijonus. Nes, jei
gu jie į tai nekreips dėniesio, 
susidurs su bedarbių smurtu 
ir pačia revoliucija. Tai bus 
griausmingas protestas prieš 
neteisingų turtų paskirstymą.

Gen. Butler’is nepasako tų 
milijoninkų pavardžių.

LIETUVOJE
ORGANIZUOJA MOKY

TOJŲ KURSUS

Little Calumet upės apačia 
andai susprogo vandens įvo- 
da. Aplinkiniai miesteliai ke
letu dienų neturėjo vandens.
Pagaliau įvodos vamzdis pa
taisytas. j Kaip teko sužinoti, dr. Ba-

Dabar gauta grasinamųjų sanavičiaus mokytojų sąjunga 
laiškų, kad įvoda bus susprog- norį Kaune įsteigti specijalius 

.. ■ dinta. ^Paaiškėjo, kad pataisy- mokytojų pedagoginius kur-
Pagal konsli^ciją, piliecim mo darbus dirbo keli neunis- sus/Tdiię kursai greičiausiai

mų tvarkos pakeitimų konsti
tucijoje.

netiesioginiai renka preziden-T tai darbininkai.
tų. Jie balsuoja už vadinamus 
“elektorius,” kurie sudaro 
“kolegijų.” Kuri partija dau
giau elektorių laimėja, ta ir 
rinkimus laimėja.

Ši rinkimų tvarka norima 
pakeisti atsižvelgiant į kitų 
kraštų pavyzdį. Būtent, kad 
prezidentų rinktų kongreso at
stovai.

LINDBERGH’AS ĮKRITO 
UPĖN

Policija saugoja įvodų.

UŽDARYTA KETURI 
BANKAI

Chicagoj ir apylinkėse užda
ryta dar keturi bankai: Calu
met National, 9047 Commer- 
cial avė., Brighton Park Stale 
bankas, 4365 Archer avė., Ma- 
rshall Square State bankas, 
3113 W. 22 gat., ir Hegewisch 
State bankas, 13358 Brandon 
avė.

bus vienamečiaį, Dabar, Jęaip 
girdėti, esą “verbuojami” Ino- 
kytojai, nes švietimo ministe
rijos tokiems kursams steigti 
sutikimas esąs jau duotas. Ta
čiau kada jie tikrai pradės 
veikti, tuo tarpu oficijaliai 
dar neskelbia. Taip pat dar 
tikrai nežinia, ar bus steigia
ma Kaune nauja vyrų moky
tojų seminarija, nes ligšiolinė 
Sinmno Daukanto likviduoja
ma ir šiemet veikia tik su ke
tvirtuoju kursu. “R.”

BRITANIJOJ ĮVYKS NAUJI 
RINKIMAI

LONDONAS, spal. 2. — 
Britų ministeris pirmininkas 
MacDonald’as nutarė paskel
bti naujus parlamento rinki
mus šio mėnesio pabaigoje, ar
ba lapkričio mėn. pradžioje.

Savo keliu visose Britanijos 
dalyse plinta pavojingos be
darbių riaušės.

ŠANGHAJUS, spal. 3. — 
Amerikos lakūnas pulk. Lind- 
bergh’as ir jo žmona su savo 
lėktuvu apsivožė Yangtze upė
je, IIankow’e, ir jie vos pa
vyko išgelbėti.

NEMOKĖTI MOKESČIAI JUDAIKOS GIMNAZIJA 
KAUNE

DARBO FEDERACIJA 
PRIEŠ PROHIBICIJĄ

SBATTLE, Wash., spal. 2. 
— Amerikos darbo federaci
jos prezidentas Green’as pra
nešė, kad federacijos nusista
tymas prieš prohibiciją nekei
čiamas. Darbininkai reikalau
ja alaus ir vyno.

IAPONŲ KARIUOMENĖ 
PRIEŠ KINUS PLĖŠIKUS

MUKDENAS, Mandžiūrija, 
spal. 2. — Japonų kariuome
nės vadas gen. Honjo paskel
bė, kad japonų valdomo gele
žinkelio apylinkėse nuginkluo
tieji kinų kareiviai nužudė 7 
japones moteris ir vaikus, 1 
vyrų ir 12 korėjiečių. Prieš 
tuos plėšikus pasiųstas japo
nų kariuomenės batalijonas. 
Japonų lakūnai-žvalgai paty
rė, kad tų kinų plėšikų būrius 
sudaro apie 5,000 buvusių Mu
kdeno kareivių.

NEPAPRASTA AUDRA

Cook’o apskrity ligi praė
jusio rugsėjo 30 dienos nesu
mokėta apie 32 nuošimčiai mo

kesčių už nekilojamųjį ir kilo- 
Lėktuvas labai sugadintas., -jarną.jį turtų.
Juos išgelbėjo britų lėktų-, Apskrities iždininkas visus 

vų laivo “Hermes” jūrinin-• užsimok‘ėjusius savininkus sta
to kaip pavyzdingus piliečius.kai.

SUTRUMPINO DARBO 
VALANDAS

TURTUOLIŲ DOSNUMAS

Bedarbių šelpimo fondui 
WASHINGTON, spal. 2. Chicagos turtuolis Cyrus H. 

Chemikalų gamintojų sąjunga MecOrmick paaukojo 100,000 
dol. Kiti turtuoliai taip pat 
rodo savo dosnumų. Praėju
siais metais taip nebūta.

savo suvažiavime nusprendė 
sumažinti darbo dienų ligi 6 
valandų ir palikti darbininka
ms tų patį atlyginimų.

Prez. Hoover’is įvertina 
šios sąjungos nusistatymą.

JUNGIASI GELEŽINKELIAI

NEW YORK, spal. 2. — 
Čia, rytuose, keturių geležin
kelių kompanijos jungiasi. Jau 
sudaryti planai.

100,000 BEDARBIŲ

MUKDENAS, spal. 2. — 
Japonų okupacijos metu be
darbių skaičius čia padidėjo 
ligi 100,000 asmenų. Skurdas 
didėja.

STREIKUOJA 50,000 KINŲ

ŠANGHAJUS, spal. 3. — 
Japonų valdomose medvilnės 
audimo fabrikuose sustreika
vo 50,000 kinų darbininkų.

MIRĖ SIR THOMAS 
LIPTON’AS

LONDONAS, spal. 3. — Mi
rė Sir Thomas Lipton’as ar
batžolių pirklys ir įžymus spo
rtininkas. Buvo 80 metų am
žiaus.

APIPLĖŠTAS REZORTAS
Keturi plėšikai apiplėšė 

žiemių pakraščių sveikatos re- 
zortų miestely AVinnetka. Pa
grobė 3,000 dolerių.

Jackson bulvare Kedzie avė. 
gatvėkaris susikūlė su auto
mobiliu. Automobiliu važiavęs 
M. T. Japoun’as pavojingai 
sužeistas. '"Y

Švietimo ministerija davė 
žydų “Javne” draugijos cen
tro valdybai įsteigti Kaune 
ir savo lėšomis išlaikyti deši
mties klasių aukštesniąją žy
dų mokyklų, kurioje būtų dės
tomi specijalūs judaikos da
lykai. Gimnazijoje bus moko
mi tik berniukai. Šiais metais 
leista atidaryti 2, 3 ir 4 kla
sės. JFa gimnazija bus vadina
ma “Kauno žydų specijalinė 
berniukų mokykla.” “R.”

LOS ANGELES, Cal., spal. 
2. — San Diego mieste vakar 

buvo jaučiamas lengvas že
mės drebėjimas. Kai kuriose 
pietinėse valstybės dalyse siau 
tė vėtros, lietus, perkūnija, 
dar kitur saulės spindulių ke- 

; pinama žemė buvo ledų kru
šos atgaivinta. Santa Barbara 
apylinkėse buvo 98 laipsnią 
karštis.

VIS PER NEATSARGUMĄ

Liduokių valsč. Rimeisių 
km. gyv. Ž. bepildama į lem
pų žibalą, apsiliejo drapanas 
ir nuo lempos užsidegė. Sma 
rkiai apdegė rankas. Ligonė 
gydoma. “M. L.”

ORO STOVIS

CTTTCAGO IR APYLTN 
KĖS. — Šiandie saulėta; vi
dutinė temperatūra.

TARĖSI SU ATSTOVU

AVASHINGTON, spal. 2. — 
Valstybės sekretorius Stimso- 
n’as tarėsi Mandžiūrijos klau
simu su ambasadorium Japo
nijoje W. C. Forbes’u.

POLICIJOS PERTVAR
KYMAS

Naujas Chicagos policijos 
viršininkas Allman’as prane
šė, kad per 60 dienų policija 
bus pertvarkyta (reorganizuo
ta).

PINIGŲ VERTE

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.96 
Prancūzijos 100 f r. 3.94 
Italijos 100 lyrų 5.15 
Vokietijos 100 mrk. 23.75 
Belgijos 100 belgų 14.00 
Šveicarijos 100 f r. 19.62
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Pasirūpinkite
DABAR

Laukiant ilgos, šaltos žiemos. Pripildykite savo anglių 
sandėlį geriausiu ir ekonomiškiausiu kuru, kokį jūsų 
pinigais gali pirkti—

Consolidation
f

MILLERS CREEK 

ANGLIAIS

Iš jų gaunama vien tik šilima, išskiriant vienų bušelį 
pelenų iš tonos anglių.—Nėra sleito, akmenų, šiukšlių 
ir tikrai be klinkerių.

PASTABA: Consolidation Millers Creek Nut parduodamas žymiai 
pigesne kaina, negu Lump ar Egg, ir yra lygiai tiek pat geri 
angliai, tik smulkesni — kaštanu riešuto didumo — pagaminti 
specialiai virtuvių pečiams. Jeigu jūs deginate anglius virtuvės 
pečiuje, taupykite Nut angliais. Išdalinkite savo užsakymą ir su
taupykite pinigus. Pirkite Lump ar Egg jūsų 'šildomajam pečiui 
Ir Nut virtuvės pečiui NAUJOMIS ŽEMOMIS KAINOMIS.

PRIPILDYKITE SAVO KURO SANDĖLĮ ŠIANDIEN
ir būtinai užsisakykite

AUTHORIZED

Vieninteliai autorizuoti pardavėjai

Consolidation 
Millers Creek
Chicagoje ir Apielinkėse

WEST SIDE:
ALBANY COAL CO.

2105 So. Albany Avė. Tel. Crawfoi*l 3501
BOHĖMIAN COAL CO.,

934 W. 16th Strečt Teletonn , Cnnnl 0315 
CALIKORNIA 1CE and COAL CO.,

3334 W. 22n«l Street Tet. La-.viidale 0667 
3200 So. Central Pnrk Avė. Ln\vndale 2060 

EASTMAN COAL CO.
1930 \V. 17tli Street Telefonas Canal 1386 

FIRST NATIONAL COAL CO.,
1814 So. VVestern Avė. Telefonas Canal 2666 

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

LAWNI)ALE COAL CO.,
2614 So. VVbipple Street Tel. Lnwu<lnlc 3088 

MONABCH COAL and SUPPLY CO., 
2229 So. Crawford Avė. Tel. Lawndalc 7072 

VVESTERN FUEL CO.,
2623 VV. Adams St. Telefonas West 0453 
360 N. Lamon Avenue Austin 1234

CICERO:
A. BOBYSUD and SONS,

5,/th Court and 33rd St. Tel. CSeero 1703 
CICERO FUEL CO., ,

Austin Blvd. and 31 st St. Tel. Cicero 29 
Tel. Lnwiidale 0609 

CLYDE COAL CO.,
5901 VV. 2btli St. Telefonas Cicero 902

MORTON PARK COAL CO.,
2100 So. 52nd Avenue Tel. Cicero 89

NOVAK BROS. COAL CO.,
Cicero and Ogden Avės. Tel. Lawndale 6706 

ir Cicero 120
BERVVYN:

C. M. MOLINE,
Stanley ir Oak Purk Avės. Tel. Benvvu 530

NERAD BROS. COAL CO.,
2924 Kidgland Avė. Telefonas Berwyn 588

BROOKFIELD:
G. A, SPEIOEL and SON 

Brookfiekl, III. Telefonas Brookfiekl 285
BROADVIEW:

SPEEIJVVAY COAL CO., 
Broadview, III. Tel. Berwvn 472 ir May 4130

SOUTH SIDE:
ATLAS FUEL CO., ■

4923 So. Paulina St. Tel. Prospeet 7960
JOHN BIGANE and SONS 

3596 Archer Avė. Telefonas Lafayette 0600 
C1IICAG0 LA\VN COAL CO.,

3G05 W. 59th Street Tel. Prėimeet 8944

Consolidation Millers Creek
LUMP EGG NUT

59tb Street Tet.
DAMEN FUEL CO.,^

1828 ,W. 43rd St. Telefonas 
)Y COAL nnd

Cicero Aįe. Tel.
VILIJA CO..

37i70 So. Spaulding Avė. Tel. Lafaveite 2584 
VVESTERN COAL and SpPPlA CO., 

4916 So. VVestern Avė. Tel. Prosp.-et 3400 
VVU1TE EAGLE COAL ČO.,

4919 So. Ilobey St. Tel. Progppet 0613

»rd 9029 
p.,
tie 4030

TRIJŲ METŲ ĮSTEIGIMO SUKAKTUVĖS

LIPSKIO MUZIKOS IR RADIO KRAUTUVES
S P E C 1 A L I S IŠPARDAVIMAS
Kur ir Kada Galite Pirkti Geriausį Radio Žemiausia Kaina

LAPAMS KRINTANT

sta, audžia gražius sapnų tin
klus. Sunkių dienos darbų nu
vargintos, saldžiai miega jau
nos krutinės...

Nakties tylos viliojamas, sė
džiu prie atdaro lango i žie
mių pušy, ten, kur gyvena ma
no m.... , o mint; s vedžioja po
nežinomus laimės kraštus, tai 
žadėdamos rytojaus dienai 
daug laimės, tai vėl baugi n- 
damos pasaulio žiaurumu l>ei 
negailestingumu...

Bet, staiga, tolumoj pasigi
rsta miško medžių ošimas. Šis 
ošimas iš lėto artinasi; prade
da judėti sodelio medžių la
pai ir ilgi jų šešėliai primena 
man senovės milžinus med 
žius. Vėjeliu dvelkiant, pagel
tę lapai šlama gailių raudą, 
nes jie žino, kad jei ne šiau 
dien, tai rytoj turės skiltis su 
numylėtų medžių šakomis, ant 
kurių užaugo, išbujojo ir man 
dėsi saulės spinduliuose. Ta 
tusi, baugi mintis slegia mano 
sielų ir, rodos, sako: “Taip 
ir tau bus, kaip tam lapui. 
Kad ne šiandien, tai rytoj 
reiks apleisti mylimas suolas, 
kuriame tiek daug sėmeisi pe i 
no savo protui ir sielai; reiks] 

'apleisti tas namas ir draugui 
— draugės, su kuriais links
mai jaunystės dienas gyvenai, 
nepažindamas vargo ir pasau
lio vylių.

Mintis neatstodama ir, ro
dos, norėdama įtikinti, dar la 
biau slegia širdį...

Vėjelis, išdykaudamas, įsi 
suka į medžių šakas ir purto 
dėl šalnos pageltusius lape 
liūs, o jie, nutrenkti nuo šakų, 
leidžiasi ant žemės, ieškoda
mi ten prieglaudos,..

Vidaus balsh'š Šlthbžda; “Ar 
gi gyvenimo vėjas, kaip tuos 
lapus, blaškys, nešios ir neži 
nia, kur reiks prieglaudos it 
škoti?”

Taip, draugai-Gi augės, čia 
sėmiausi mokslų, čia tyrinėjau 
po paslaptis, čia jautrios šit 
los pinasi į gražų vainikų, iei-

-------------- j kodamos peno, busimojo gy
Šiltas rudens vakaras. Oras venimo rytojui. Čia mokyki

Prašau Į Mano Kampelį
-Rašo prof Kampininkas

LINKSMIOS NAVYNOS. nius kalinius (ištremtus j Si-
—------ •— birų. ir pragariškas Solovkos

Lietuviškus tavorščius Ka-'salas).
muloje misteikai apiponavojo. j 3 Panaikinti mirties baus- 
Jie, lig ans pasakoj žydas, mę ir gražinti organizacijos, 
užsisėdęs atbulai ant arklio J spaudos ir žodžio laisvę.
ne į tų pusę, kur reikia, joja.) .. , . j

d " Tuos reikalavimus, užuot 
Anų dienų strošni jų oi-di- pasiuntus žiauriajam balšavi-

di sosaidė padarė mitingų ir kų carui Stalinui, ėmė per 
pakepė tokius reikalavimus: misteikų ir pasiuntė Lietuvos

1 Panaikinti žvalgybų (če- vyriausybei.
kų), kuri žudo nekaltus dar-j__________
bininkus ir- valstiečius.

2 Paliuosuoti visus politi-

toks tylus, kad net girdi, kaip 
medžių lapai tarp savęs šna-

mės apsisaugoti nuo sunkių 
gyvenimo smūgių. Ruoškimės

SKAITYKITE MANO 
KAMPELĮ.

Pagražina išvaizdą Patenkinimas garantuotas

PUIKŪS VĖLIAUSIOS MADOS gi ĮKL OTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKIS, PAŠALINS JŲ NUOVARGĮ IR STEBĖTINAI 

PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

DEPT.STORE

1800-1802 W. 4-71 h Street
TURIME GARBĖS JUS PAKVIESTI Į MŪŠI.’

IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ
THE WOOD STREET DEP’T STORO,

•kurį pirmiau valdė Ernest AVeiner, kaipo Dry God s 

storų, Mūsų stalius yra naujas ir pilnas. Pilnų paten
kinimų garantuojame ant visko, kų tik pirkaite. Pas 
mus dirba 'lietuvaitės pardavėjos, kurios teiks jums 
geriausią patarnavimų.

ZENITU RAMOS: 
$275. Zenith Coinb. 9 tūbų

Radio ................... $175.00
$214. Zenith Automatic. 9 i.

Radio ................ $90.50
$140. Zenith, 6 tūbų 

Radio .............. .... $59.50
PI1ILCO RAMOS; 

$220. Pliileo Comb. 9 tūlai
Radio  .............. $149.50

$157. Philcb, 9 tubu
Radio ................... $119.50

$225. P bileo Radio, specia
liam kabinete .. $139.50 

$295. Philco Automatic, gro
ja 12 rekordų .. $219.50 

Iv kiti nauji Pliileo modeliai 
nuo $35.50 iki $295.00

ftCA RADIOLAS; 
$171. Radiola No. 80, 9 tūbų

Radio ................ $129.50
4132, Radiola No. 48, 7 tūlių 

•Radio ... ............ $79.50

COLUMBIA RAMOS: 
$255. Columbia ('omb. 8 tū

bų Radio ........... $159.50
$185. Columbia Radio, 8 tū

bų už .................... $119.50
AT\\ ATFR KFNT Kalios; 
$215. A\VK modei 75 Comb.

8 tūbų Radio .... $159.50 
$157. A VYK modei 76, 8 tu

bu Radio ........... $119.50
CLARION RAMOS; 

$219. Radio Comb. 8 tū
bų ........................ $119.50

$69 Radio 6 tūbų $39.50
CROSLEY RAMOS: 

$2O+. Radio, gražiame kabi
nete ......... ........ $119.50

$165. Combination R?dio 7
tūbų ........................ $95.50

$145. Radio, 7 tū
bų ............................. $85.50

$129. Radio, 7 tubu, da
bar ..............:............... $79.50

$22.50

bždasi. Mėnulis, apibėrus že- ■ kovai, darbui, nes Tėvynė mū 
iuę sidabrine šviesa, kaskart sų laukia, jos lūpos nuolat k i
lnia aukštyn ir, nesuskaičiuo-: rto.ja; “Drąsiai į darbų, kas 
jaluos žvaigždžių daugybės ap gyvas!..”
siaustas, tartum koks kunigai-i A. Grigvna^
kštis, savo palydovui lydimas, į
keliauja suteikti palaimos tie- * 
ms, kurie jos ieško, trokšta. 
Žemė, nakties tamsos apsiau- i

ADVOKATAI

MIRGĖT RADIOS UAIIAR TIK ...........................................................
Taip pat didelis pasirinkimas trupu',; vartotų Radijų

GRAŽŪS LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMAI 
Kas Pirmadienio vakara R Radio Stoties W H FC, 1420 k. nuo 7 iki 8 vai. vakare

KABIO TCB*,» . . ...................................... .. .................... Stic Itt AVKSC4AI
O'lil-.H IK OIIHOS RLROltOAl ......................................................... |fct.
COIA MRIA ll»>V.»CjrOW REKORDAI ....................................

LIPSKIO MUZIKOS IR RAOIO KRAUTUVE
4916 West 14th Strfcet — Cicero, Illinois — Tek: Cicero 1329

Gražios dovanos dalliomos visiems atsilankiusiems, jauniems ir seniems.

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rast. P. Eabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

Tžd. Kutį. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė. 
AGITATORIAI:

Kum K. Matulaitis,
2334 S. Oakley A ve

V. Duoba
2328 W. 23 St. ‘

J. Dimia 
3225 Lime Street 
M. Šlika?

10565 S. State 8t. 
Visokiais labdarybės rei-

JOHN B. BORDEN
j

(John Bagdziunas Borden)

į ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 4727

12151 W. 22 St 6 iki 9 vak
Telephone Tlooacvelt 9090 

' Namo: S Iki !■ ryto Tel. Rppub. SMOft

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

j Miesto Ofisas 77 W Washtngton St 
Į Kooin 1602 Tel. Central 297s

Valandos; 9 ryto Iki 4 po pistu

Vakarais: UtarO., Ketv., Ir Bubėtos- 
— « Iki 9 vai

4146 Archer Avė. Tel. Eafayette 7*S7

Namu Tel. Hyde Park 8*96

| AKERIAIĮ
i artį HINSDALE i

S akeriai už kainą vieno 
loto mieste.

Ši žemė, gaunama penkių akerių plotais, randa
si geroje vietoje ant 63 st. priešais lietuvių Marian 
Hills Oollcgc ir tik dvi mailės į pietus nuo Tfins- 
dale. 15 West Side pasiekiama į 15 minutų. Nau
jas Super Higlnvay už dviejų blokų į rytus. Kainos 
uŽ akerj nuo $300.00 iki $700.00. 63-čia gatvė dou- 
ble Scction linija penkių akerių kampas $7,500.00. 
Pusė casli. 5% nuolaidos mokant casb į 60 dienų.

FRANK YOVANOVITZ, Manager,
Western Agency 8C Loan Corp.
5600 W. 22 ST. CICERO, ILLINOIS

kftlais kreiptis į valdybų arba 
agitatorius.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1984 Tel. Randolph 0332

Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak 
8241 So. Halsted St Tel. Vlctory 0542 

Valandos — 1 Iki # vakatr
1 U tara., Kelt. lt B u bato. vakar.

Telefonai ;
Lawndale 2277 
Cicero 1000
Riverside 5892

I Vietinis ofisas ant pietų rytinio kampo 63-č.ios ir

IClarendon Rd. Atdara subatomis ir nedaliomis

iiiiiiiiiiinnHHiiimuui
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VAISTINGIEJI AUGALAI.

O R A U O A S

Chicagoje yra daug įdomių 
vietų tarp kitko ir “Garfield 
Park Conservatory.” Ši vie
šoji įstaiga yra įdomi, nes jo
je galima pamatyti augalų iš 
viso pasaulio kraštų ir, be te, 
tūkstančius žydinčių gėlių. Ka
dangi aš daugiausia domėjau
si vaistingaisiais augalais, tai 
keletu iš jų ir paminėsiu čia:

Kokainas. Daugelis iš mūsų 
esam girdėję kalbant apie vai
stų kokainų (coeaine), o čia 
jis galima pamatyti. Iš erytli- 
roxylon eoca lapų gaminami 
vaistai. Erythroxylon eoca krū 
mėliai auga Bolivijoj ir Peru’- 
joj, taip pat kultivojami Javo
je ir Ceilone.

Kokainas, kaipo vaistas, ap
marina jausmus, stabdo krau
jo tekėjimų, mažina alkį, sulė
tina pulsų. Maža doza didina 
veikimų nervų (vagus nerve), 
kurie jungia smagenis su šir
dimi, bet didesnė doza slopi
na minėtus nervus, slopina 
kvėpavimo organus. Protavi
mų pagreitina ir raumenis su- 

•'\stiprina tik mažos dozos. Ben
drai, kokainas išsyk verčia ne
rvus veikti, bet paskiau slo
pina, marina. Jo veikimas ne
vienodas: daugiau slopina, ne
gu gaivina. Kai kada pasitai
ko, kad dalis protavimo orga
nų yra užmarinta, o dalis ga
na stipriai veikia. Kokainu su
tepta akis žymiai padidėja. 
Taip pat dėl kokaino veikimo 
kūno temperatūra kyla.

Kava. Kavos grūdai auga 
nedideliuose medeliuose —- 
Coffea Arabica arba Coffea 
Liberica Abisinijoje ir kitose 
rytinės. Afrikos dalyse'Kava' 
taip pat sėkmingai auginama 
atogrąžų (tropikos) kraštuose, 
kaip antai: Java, Sumatra, 
Ceilonas, Centrinė ir Pietinė 
Amerika, ypač Brazilijoje kas
met surenkama 600,000 tonų 
kavos grūdų. Vienas medelis 
išaugina nuo vieno iki dešim
ties svarų kavos grūdų.

Kavos grūdo sudėtis: nuo 
1 iki 2% kofejino (eaffeine); 
nuo 3 iki 5% dubinės tanino 
rūgšties (tannin); apie 15% 
glukozo ir dekstrino; nuo 10 
iki 13% riebalų; nuo 10 iki 
13% protino. Iš aukščiau mi
nėtų dalių labiausiai veikia 
kofejinas, kuris veikia nervus, 
inkstus, raumenis ir širdį. Jei, 
eidamas gulti, išsigeri stiprios 
kavos ir po to negali užmigti, 
tai to reiškinio priežastis yra 
kofejinas, kuris betarpiškai 
veikia dirgsnius (nervus).

Stipri juoda kava vartoja
ma kaip vaistas prieš morfino 
nuodus.

Kvepiantieji pipirai. Šių pi
pirų medeliai žinomi kaip pi
mento offieinalis; jie auga: 
Vest-Indijoje, Meksikoje, Cen-j 
trinėje Amerikoje ir Venecue- 
loje. Taip pat auginami Ja
maikoje.

Kvepiančiajam pipire yra a- 
pie 3 ar 4 nuošimčiai kvepia
nčiojo aliejaus, kurįo 60% y- 
ra eugenolis (Eugenol). Euge- ’ 
nolis veikia kaip karminaty- 
vas (Carminative), ir Antite- 
ptikas skysčiai.

bnbiras. Imbiro medeliai ži
nomi kaip zingiber officinale, 
kurie auga Azijoje ir kulty
vuojami atogrąžų kraštuose,

kaip antai, Vest-Indijoje, In
dijoje ir Afrikoje.

Prekyboje imbiras vartoja
mas kelių rūšių, pavyzdžiui: 
“Caleutta Imber”, “Jamaiea 
Imber,” “Afriea Imber.” Af
rikos imbiras yra aitraus sko- 
ino.

Imbirai vartojami kaip sti- 
mulantai ir karminatyvai.

Cinamonas (Kanelija). Ci
namono žievė gaminama iš į- 
vairių rūšių medžio, žinomo 
kaipo Cinnamomum (Fam. 
Lauraceae), augančio atogrą
žų Azijoje.

Prekyboje vartojami trijų 
rūšių cinamono žievės: I) Sai- 
gano cinamonas gaunamas iš 
Cinnamomum Loureirii ir ki
tų rūšių, augančių Cochino 
Chynoje; 2) Kasijos (Cassia) 
cinamonas iš Cinnamomum 
Cassia; auga pietų rytų Kini
joje; 3) Ceilono cinamonas au
ga Ceilone.

Kamparas (Camphor). Iš c« 
namomum camphora medžių, 
augančių Rytinėje Azijoje ir 
kultyvuojami Formozo saloje, 
gaminamas kamparas. Japoni
ja ir Formoza kasmet paga
mina apie 4,000,000 kilogramų 
kamparo. Kinija pagamina ka
mparo kasmet apie 120,000 kg. 
Apie vienų trečdalį viso pa
gaminamo kamparo įvežama į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes.

Alijošius (Aloe). Iš alijo
šiaus lapų, žinomi} kaip Aloe 
Ferryi, Aloe Vera ir Aloe Fe- 
rox, augančių Pietinėje Euro
poje, Žieminėje Afrikoje, taip 
pat kultyvuojamų Italijoje, Si
cilijoje, Maltoje, ir Rytinėje 
(East) Indijoje, gaminami vai 
štai įvairaus pavidalo, kaip 
antai: ekstraktai, piliulės, tin
ktūros ir milteliai. Į Jungti
nes Amerikos Valstybes įveža
ma Curaeao alijošiaus daugiau 
kaip milijonas svarų, Cape A- 
loe — apie pusę milijono sva-

LIETUVIAI AMERIKOJE
CUVEUND, M

Jubiliejaus banketas.
10 m. sukaktuvės kai šv. 

Jurgio parapijos bažnyčia 
perkelta iš senos vietos į nau
jųjų, paminėtos banketu 20 d. 
rugsėjo.

Banketų surengė trys kata
likiškos moterų "draugijos: 
Aušros Vartų, Amžinojo Ra- 
žančiaus ir Moterų Sųjungos 
26 kuopa. Komisijoj darba
vosi šios narės: A. Grigienė, 
O. Smicienė, M. Skuzinskie- 
nė, M. Kuzmauskienė, A. Ši
maitienė, U. Samsonienė, M. 
Geldikienė, Boguzinskienė ir 
M. Pukelienė.

Banketas puikiai pavyko ir 
davė gražaus parapijais pelno

Publikos dalyvavo apie du 
šimtu. Buvo ir svečių iš apy
linkių parapijų, k. a. kun. Ka
mpiškis, naujosios P. Š. 
Neperst. PageTbos parapijos, 
tos parapijos komiteto nariai 
ir kiti.

rų, o Soeotrine aloe, kuris y- 
ra už kitus brangesnis, įveža
ma mažiau. Visi žino alijo
šiaus, kaipo vaistų verte.

‘‘Saleziečių Žinios” š. m. 
gegužės — birželio mėn. n-ry 
gana įdomiam straipsny, 
‘ ‘ Kristaus Skopiu Drobulė ’ ’ 
rašo, kad ‘‘drobulės paveiks
las yra atsiradęs iš aloes (ali
jošiaus) pavartojimo Kristaus 
Kūnų balsamuojant.”

Aukščiau minėti augalai y- 
ra tik rinktiniai, toli gražu ne 
visi. Nuvykęs į aukščiau minė
tus parkus, gali šimtus skirti
ngų augalų pamatyti. Taip 
pat verta pamatyti Archego- 
niates skyrių, kuris suteikia 
paslaptingojo krašto vaizdų.

V. Petrauskas.

PIRK DABAR!
Daugiau, negu puse sezono 

jau praėjoKALIFORNIJOS
SULTINGOSIOS

VYNUOGES

KALIFORNIJOS SULTINGOSIOS VYNUOGĖS

dabar Jau eina J rinkas, ftlčmet vynuogės pristato
mos 3—4 savaitėm anksčiau, negu pernai. Šieme
tis derlius žymiai menkesnis, negu pernykštis. Lie
tus gali labai pakenkti. Jei siuntimas ilgiau truktų.

Dabar laikas prieinama, kaina prisipirkti vyn
uogių tiek, klek jums reikės ilam sesonuL Sultin
gųjų vynuogių Siuntimas baigsis anksčiau, negu 
jus manote.

Kalifornijos sultingosios vynuogės Šiemet yra 
cukrlngesnės, negu bet kuriais metais praeity kad 
buvo.

Užsisakykite Slų rugių: Zlnfandel, Alicante. Mus- 
cat, Petite Slrah ir kitokių pas savo pardavėją 
kol dar nevėlu — Sultingosios Vynuogės Šiemet 
greit prinoko ir jų nedan* teužderėjo.

Atsiminkite, kad vynuogių sunkos vartojimas 
namų reikalams yra legalua

CALIFORNIA GRAPE 
CONTROL BOARD, Ltd.

San Francisco, Califomia

Reprezentuoja 85% visos Kalifornijos 
vynuogių gamybos

Vakaro programas susidėjo 
iš kalbų ir dainų. Programų 
vedė pats klebonas kun. V. G. 
Vilkutaitis. Solo dainavo p. 
Bukauskienė ir p. Skirbantis. 
Jiems akompanavo varg. B. 
Nekrašas. Kalbėjo vietinis kle
bonas, vikaras kun. Zaikaus
kas, naujos parapijos klebonas 
kun. Karužiškis, šv. Pranciš
kaus parapijos klebonas ir ki
ti svetimtaučiai kunigai, taip 
pat ir adv. P. Česnulis.

Prie stalų patarnavo jaunos 
merginos — sodalietės.

E

Sukaktuvių proga, Aušros 
Vartų "tnoterų draugija aukojo 
$25.00, Amžinojo Ražanciaus 
dr-ja — $15.00, Moterų Sujun
gęs 26 kuopa — $10.00. Po 
$1.00 aukojo sekantieji: V. 
Šarkauskienė, G. Smicienė, M. 
Skuzinskienė, M. Kuzmaus
kienė, A. Šimaitienė, F. Sku
zinskienė, A. Jokubauskienė, 
O. Pukeliutė, M. Bindokienė, 
M. Narijauskienė. Kiti aukojo 
po mažiau.

Vietinis lietuvis' graborius 
A. Jokubauskas aukojo gra- 

jžių “beskę” gėlių ir palmių, 
kuriomis banketo metu buvo 

1 papuošta scena.

3 5-ta Metinė Atskaita
Keistučio Skolinimo ir Budav. Dr-jos No. 1.

(Keistuto Loan & Building Assoclation No. 1)
Įsteigta 1897 Metais — Inkorporuota 1901 Metais 

PO VALSTIJOS VALDŽIOS PRIEŽIŪRA,
(Under State Government Supervision) ‘

DIREKTORIAI
. F. MARTINKUS
I. A. PUPAUSKAS 

K. DEMERECKIS 
JOHN GAUBAS

BEN. M. BUTKUS 
JOHN P. EWALD

STANLEY STANEVICH 
ANTON J. ZALATORIS 

THOS. S. JANULIS 
JOS. POLYANSKAS 

JOHN BYANSKAS 
J

Ponai Mihelich’iai aukojo 
gėlių, kuriomis buvo papuošti 
stalai.

P. Martišauskienė aukojo 
gražių rankom siūtų Lietuvos 
vėliavų, kuri pirmų kartų bu
vo iškelta.

j Pp. Bartusevičienė ir Sku
zinskienė aukojo mažesnių da
lykų.

I Už visas aukas ir visiems, 
kurie kokiu nors būdu prisidė
jo prie banketo, komisija šir
dingai dėkoja.

M. P.

VIEŠA PADĖKA.

l

J. Maskoliūnas
J. W. ZACHAREVIOIA. Notaras.

T U* R T A S ASSETS

Paskolos ant nuosa
vybių ...................... 910,100.00 Lonns on real estate
Paskolos ant akcijų.. 31,270.00 Loans on stoek pledged 
Nedamokėti nuošimčiai 4,595.17 Interest unpaid
Įnešimai nedamokėti.. 23,468.15 Instalments on stoek un

paid
Priteisimai .............. 11,403.01 Judgements
Taksai ...............  1,242.14 Taxes Advanced
Apmokėtos apdraudos Insuiaee premiums advan-

premijos ........... 749.22 ced
Priimamos sąskaitos 100.00 Aeeoųnts reeeivable
Namas ...................... 11,609.26 Office building
Rakandai ir įtaisymai 1,200.00 FurnitUre & fixtures
Pinigai banke .......... 39,932.43 Cash ,in bank
Pinigai pas sekretorių 500.00 Cash in hands of seeretary 

Viso turto .......... $1,036,169.38 Totai assets

SKOLINGUMAI L I A B I L I T I E S 

Įnešimai įmokėti .... 552,693.48

Įnešimai permokėti.. 12,167.94
Įnešimai nedamokėti 23,468.15

Primokėtos akcijos .. 299,700.00 
Nuošimčiai primokėti 797.21
Nepilnos paskolos .. 2,100.00
Mokamos bilos .... 24,000.00
Mokamos sąskaitos.. 1,300.59
Nuošimčiai už moka

mas bilas .................. 14,000.00
Atsargos fondas .... 31,500.00
Pelnas (išdalintas) ..74,436.94 
Pelnas (neišdalintas) 5.07

Viso skolingumų .. $1,036,169.38

Installments paid in on 
stoek

Installments in advance 
Installments due and un

paid
Paid-up stoek > 
Interest paid in advance 
Incomplete Loans 
Bills payable
Aeeoųnts payable 
Interest on bills payable

Contingent fund 
Profits (divided)
Profits (undivided)

Totai liabilities

a ■—-y

rie darbavosi, aukojo ar 
kuom nors prisidėjo bei parė 
mė mūsų šv. Petro ir Povik 
parapijos piknikų, rūgs. 27 d. 
Vytauto darže ir visiems, *kv 
rie jame dalyvavo.

Visiems už paramų esu df 
1 kingas.

Širdingai ačiū visiems, ku-

Imbai esu dėkingas už s>
, rengtų man išleistuvių vaka 
rėlį, rūgs. 17 d., Krenčiaus 

[salėje. Širdingai dėkoju ren- 
'gėjams, darbuotojams, daini
ninkams, muzikams, kalbėto
jams, draugijoms. Ačiū už do- 

j vanas townoflaikiečiartis ir 
visiems mano prieteliams.

z Kun. A. Linkis,

ĮPLAUKOS BAIGIANT METUS LIEPOS 31, 1931 M. 
(Receipts at thc end of fiscal year July 31, 1931)

Pinigai banke ................. 4 6,12 2. €5 Cash in bank
Pinigai pas sekretorių.. 600.00
Įnešimai .......................... 259,288.47
Primokėtos akcijos ....202,560.00
Nuošimčiai .......................... 53,608.50
Premijos .......................... 3,097.60
Įstojimai ............................... 1,208.60
Pervedimai .......................... 21.60
Bausmės ............................... 183.68
Nuoma ............................  396.00
Paskolos atmokėtos:

ant nekrutamo turto . . 184,200.00
ant akcijų ..................... 83,480.00

Priteisimai .......................... 3,686.88
Taksai ................................... 186.33
Apdraudos premijos .... 610.26
Mokamos bilos ................. 20,000.00
Priimamos bilos ............. 2,000.00
Mokamos sąskaitos .... 1,321.82
Rakandai ir {taisymai .. 16*.00
Nepilnos paskolos ............. 2,100.00
Atsargos fondas ............ 1,500.00
Pelnas ir nuostoliai .... 66.15

3866,126.64

Cash in hands of seeretary
Installments
Paid-up stoek
Interest
Premiums
Admission fees
Transfer fees
Fines
Rents
Loans re paid: 

on real estate 
on stoek pledged

Judgments
Taxes
Insurance premlnms •
Bills payable 
Bills reeeivable 
Aeeoųnts payable 
Fumiture & f beturės 
Incomplete Loans 
Contingent fund 
Proflt & Loss

IŠMOKĖJIMAI BAIGINT METUS LIEPOS 31, 1931 M. 
(Disbursements at the end, of fiscal year July 31, 1931)

Paskolos ant nuosavybių 3198,500.00
Paskolos aht akcijų 
Įnešimai ...............................

Primokėtos akcijos .... 
Nuošimtis už {nešimus . .
Priteisimai ..........................
Taksai ...................................
Apdraudos premijos . . . .
Mokamos bilos .................
Gaunamos bilos ............
Mokamos sąskaitos . .. . 
Nuošimčiai irt mokamas

bilas ..................... ..
Nepilnos paskolos .. . . . .
Abelnos išlaidos .............
Algos ..............\.................
Raštinės išlaidos .............
Įnešimų perviršis
Pinigai banke .................
Pinigai pas sekretorių . .
Atsargos fondas .................
Pelnas ir nuostolis . . . .
Namas ....................................
Gaunamos sąskaitos ....

Viso išlaidų

67,925.00
250,251.89

149.260.00
87,606.86
10,125.16

418.99
969,84

36,000.00
2,000.00

842,24
12,4^4.6?
1,000.00
1,060.89
8,117.70

888.92
45.859.77
39,982.48

500.00
1,500.00

317.86
896.87 
100.00

Loans on real estate 
Loans on stoek pledged 
Installments on stoek wlth-

drawn
Paid-up stoek
Interest on stoek withdrawn
Judgments
Taxes ądvanced
Insurance premiums
Bills payable
Bile reeeivable
Aecąunts payable

"interest on bills payable 
Incomplete Loans 
Expenses general 
gaisri ne 
Statlonery, etc.
Outstanding orders
Cash ln bank
Cash ln hands of seeretary
To contingent fund
Proflt & lošs
Building
Aeeoųnts reeeivable

8866,126.64 Totai Disbursements

Keistučio “Spulka” išmoka pinigus ant pareikalavimo 
nuo 1897 Metų. Aprūpina napribotą saugumą po Valstijos 
priežiūra. Augščiausis atlyginimas dėl taupymo Akcijų sky
riuose. — Lengvas būdas įsigyti namą. Fondas senatvei.

“Spulka” įvedė speciali taupymo skyrių vai- 

“Spulkos” Taupymo Skyriai susideda iš se-

Keistučio 
kams.

Keistučio ‘ 
kančių skyrių:

Skyrius “A”, Akcija kainuoja 12^c. — išmokama apie 
į 11 metų.

Akcija kainuoja 25c‘B’ - išmokama apie 

Akcija kainuoja 50c — išmokama apie

Skyrius 
į 6Į4 metų.

Skyrius “C’ 
į 3% metų.

Skyrius “D”, Akcija kainuoja $100. — moka 4% nuo 
padėjimo dienos.

Skyrius “E”, Akcija kainuoja 10c
15 metų.
Skyriils “G”,

1
Akcija kainuoja 15c

91/2 metų. 
Skyrius “M”, Akcija kainuoja 30c

5y2 metų. 
Skyrius “P”, Akcija kainuoja 40c.

4% metų.
Keistučio “Spulka” suteikia paskolas

eio pirkimui arba statymui namų, su lengvais mėnesiniais 
atmokėjimais.

Visais reikalais kreipkitės:

KEISTUČIO SPULKOS RASTINE

840 West 33rd Street, Chicago, III.
. „ Telefonas — Yards 2790

VALANDOS :
Pirmadieniais,, Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 ry

to iki 6 vai. vakaro. Trečiadienias, Ketvirtadieniais ir Šeš
tadieniais nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro.

Lietuvių Seniausia, Tvirčiausia ir Didžiausia 
Skolinimo ir Budavojimo Draugija 

Suvienytose Valstijose 
PAVELYTAS KAPITALAS — $5,000,000.00

f



Išeina kasdien, Išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — >6.00. Pu- 

Mi Metų — $3.60, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 7 5c. Europoje — Metams $7.00. Pusei Me
tų — $4.00. Kopija 08c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą - 
tina, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunėiajpa tam 
tikslui pašto ženklų.

taip pavojingu momentu eiti į rinkimus. Bet, 
matyti, taip nemano gudrūs anglų politikai, j 
Paskelbtuose rinkimuose gali pralaimėti i 
MacDonaldas ir kiti jo bendradarbiai. Bet • 
valstybė nepralaimės. Nežiūrint kas paims 
\ aidžios vairų į savo rarikas, jų pozicija bus 
tvirta, jie turės pasitikėjimų ir dėl to, reika
lui esant, ir griežtesnių priemonių galės im-1

•Į

tis. Piliečių daugumo: išrinkta valdžia ne tik j ----- ,
savam krašte, bet ir užsieny turės didesnį ATSARGIAI SU GR^BA 
pasitikėjimų, kas yra svarbu ekonomišku ir
finansišku atžvilgiu. Riaušes keliantieji žmo
nės irgi nurims, nes juk ir jie patys prisidės 
prie savo valdžios išrinkimo,

SVEIKATA - BRANGUS TIKTAS
Rašo:

Dr. Al. M. Račkus
2130 W. 22 St. Chicago 

Tel. Canal 6764

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

vai.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet. Grybus ir grybavimų lietu

viai labai mėgsta. Grybavi
mas yra labai sveikas spor-

Šeštadienis, Spalio 3 d., 1931
gydoma liga. Paprastom mos- jausi tyrinėjimai, ir vikingai 

nebuvę pirmutiniai. Brazilijos 
mokslininkai dr. Barbosa ir

tim iš tos ligos nepasigydysi.
Taigi, patariu tamstai eiti pas
duktąrų. |Rondon šiaurės Brazilijoj vie

ATSAKYMAS M. J. — At- no Amazonės upės prieupio pa
kraščiuose rado molinių puodų 
šukių su aiškiais finikiečių 
užrašais, kuriuos dabar tyrine-

bukusių atmintį gulima sus-
• tiprinti sistematingii lavini- 
jmu. Yra tam tikros korespor-
įdoncijinės mokyklos, kurios!ja žymiausi Amerikos archeo- ' 

3) -Duoti daug ricinos (cas- 'šokina kaip mintis sukonceu- logai. Kitoj vietoj ant salos
tor oil) gerti, truoti ir kaip atmintį sustip

“D R A U G A S”
LITHUAN'IAN DAiLY FRIEND -

Published Daily. Except Sunday.
SUBSCKIPTIONS: One Year — $6.00. Six Montn.-, 

_— $8.50. Three Months — $2.00. One Montb — 75c. 
Burope — One Year — $7.00. Months — $4.00. 
Copy — .08c.

▲dvertising in "DRAUGAS" brings best resuits.

▲dvertising rates on appllcation.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc

4) Neleisti ligoniui užmig- Ginti. Vaistų atminties sustip
ti, būtent reikia jį judinti !rinimui ngra> 0 stimulantai 
trinti kojas, gnaibioti, pešioti• f’ali tik sveikatai pakenkti, 

tas, nes žmogui teikia daug įplaukus ir visų daryti, kad | ATSAKYMAS K. D. — 
malonumo, o tyras girios o- tik neužmigtų. Tik gerai įsi- Taip, didis tabako vartojimas 

tėmykit, kad apsinuodijusį silpnina girdėjimų, nes nuotas yra gaivinantis. Bet ne
visi pažįsta gerus grybus. 
Dažnai pasitaiko, kad, prisi
rinkę šungrybių, žmonės ap
sinuodija ir savo sveikatų

rastas finikiečių laivo braiži- 
nys. Spėjama, kad finikiečiai, 
senovėj žinomi kaipo geri jū 
rininkai, gyvenę da
bartinėj Palestinoj, jau
prieš 4,(MM) metų. Atkeliavę į 
Amerikų ir čia, Amazonės u-

nevalia šaltu vandeniu apipil- dum4 irituojasi pharynxas ir l pės žiotyse, įsteigė savo kolo-

DIENOS KLAUSIMAI
MAC DONAĮ.D O DRĄSA.

Šiandien nė vienas pasaulio kraštas ne
gali pasigirti gera buitimi. Visur rasime tai 
šiokių, tai tokių krizių. Vieni kraštai kenčia 

^politinius, kiti ekonominius ir finansinius 
sunkumus. Didžioji Britanija šiomis dieno
mis gyvena “visus krizius”, kurie nuvertė 
darbo partijos kabinetų ir dėl kurių susidarė 
naujas koalicinė valdžia. Pats MacDonaldas 
neteko vadovybės darbo partijoje. Dėl to jam 
reikią duoti kreditų, kad jis turėjo tiek drų- 

įsos išsižadėti tos vadovybės partijoje, kuri 
* jį. valdžios priešakin pastatė ir kas gali būti 
priežastimi jo politinės karjeros galo. Tokį 
žingsnį jis drįso daryti dėl savo krašto gero
vės, o ne dėl partinės ar asmeninės ambicijos

MacDonaldas, kaip žinome, šiandien yra 
tokioj padėty, kad jis tikrai galėtų diktato
rium pasiskelbti. Vienok jis to nedaro. Jam 
rūpi krašto gerovė. Jis drųsiai eina i rinki
mus, nes tai vienatinis kelias išlaikyti val
džios teįsėtumų' ir išvesti valstybę iš ekono
miški) ir politiškų sunkumų. Neteisėtumo ke
lia pasirinkus, DidžiojrBritanija greit prieitų sunaikina- Kaikada nuo nuo- 
liepto galų. dingų grybų Pritaiko net ir

_________  mirti.
CHICAGA VALOSI. ■ Grybui yra skanu valgyti,

_________  bet maistingumo juose maža.
Cbicagos ir plačioji Amerikos visuomenė d*e sunkiai suvirškinami, dėl 

džiaugiasi majoro p. A. Cerinak’o veiklumu. valgyti daug grybų nėra 
Sulyginamai trumpu savo šeimyninkavimo sveika. Žinoma, vartojant tru 
laiku jis daug padarė, žymiai apvalė miestų pidi gtybų dėl skonio, ar dėl 
nuo visokių kriminalistų ir Chicagos vardų kvaP°> sveikatai nepakenks, 
gerokai atitaisė. Prieš rinkimus p. Cermak’as Visus nuodingus grybus va- 
žadėjo tinkamai sutvarkyti policijos jėgų ir diname “šungrybiais”. Pap
si andien jis savo prižadus pildo. To reikalo rastuosius “šungrybius

ti. eustachinė tūba ausyje.
5) Jei lupos mėlynuoja, tai ! ATSAKYMAS V. Z. — čie-

paguldyti taip, kad kojos bū- P?*1 vaikus galima bile ka
lų aukščiau, o galva žemiau. da> bet geriausia yri rudeny. 

Kaip išvengta nuodingųjų
grybų? Dėti krepšin tik žino
mus grybus, o abejotinų ne
imti. Pasenę grybai, nors būtų 
ir geros rūšies, yra pavojin
gi valgyti. Sulig žinovų, nuo
dingi grybai yra šie:

1) Jei koteliai ploni.
2) Jei ant viršūnės randasi 

karpos.

nijų. Dabar mokslininkai už
imti smulkesniu tų radinių ty 
rinėjimu.

visi
sutvarkyme pats majoras aktyviai dalyvauja, pažįsta, bet yra tokių grybų, 
Net policijos stotis jis pats aplanko, kad tin- kurie labai gražiai atrodo, 
kranai susipažinus su padėtimi. Šiomis die- skaniai kvepia ir mėsingi, bet 
įlomis policijos viršininku p. Cermakas pas- turi savyje nuodus, vadina- 
kyrė didelės energijos, stiprų kūnu ir dva- mus “muskarinas”. Ir, jei 
šia, patyrusį policijos darbe vyrų p. James žmogus suvalgo nuodingų gry 
P. Allman. Tai yra žmogus, kuris savo darbo bų, labai smarkiai suserga.
srityje turi geriausį'rekordą, Įcuris be jokio, Simptomai, apsinuodijus
pasigailėjimo valys miestą nuo įvairiausi,, grybaiSj yr& tokie;
nūs,kaltelių, kriminalistų. Naujam policijos ir viduWus |a.

MacDonaldas dar toliau eina. Nepaisant 'aJui rcikia palink5ti ku° geria'“i<> Kai skauda, baisus troškulys

akaudaus ekonominio krizio, nepaisant Indi- 
Į jos, Australijos ir kitų kraštų sųjūdžio dėl at- 
- si skyrimo, nepaisant didelio nedarbo Ir Įvyks

tančių bedarbių riaušių pramonės centruose, 
p. MacDonaldas skelbia visuotinus krašto rin

kimus. Pavojingu momentu pasirinkta pavo- 
įgas kelias. Rodos, jam reiktų eiti Italijos, 

r-Rusijos, Lenkijos ir kitų kraštų, kur dikta
tūros veikia, keliais. Tai būtų lyg ir saugiau.
Tačiau jis nenori pats vienas krašto likimų 

^spręsti. Jis ne jam vienam priklauso. Dėl to 
[p. MacDonaldas ne iš jo priežasties susidariu- 
’sius krašte krizius paveda į pačių piliečių 
trankąs. Jei piliečių dauguma pareikš jam ir 

r jo bendradarbiams pasitikėjimų, tada jis 
valdžios vairų ir toliau valdys, jei ne — tei-

Tria tie, kuriems kraštas labiau pasitiki.

Mums gali rodytis, kad per drųsu yra
Į ** %

nio

PASTABU LAS.

j kankina, visas kūnas pradeda 
i virpėti, darosi sHpna, gerklė-

MARGUMYNAI
Finnikiečių pėdsakai Ameri

koje.
Jau yra tikrai ištirta, kad 

Amerikos žemynų pirmutinisI • 0atrado ne Kolumbas. Vikingai 
iš šiaurės Europos per Gren-
landijos salų pasiekė Amerikų 

3) Jei perlaužus ištrykšta j-ejetu šimtmečių pirmiau už
Kolumbų. Bet, kaip rodo nau-pienas .

4) Jei apie kotų yra lankas.
5) Jei perlaužus atmaino

spalvų; pajuosta ar pažaliuo
to >J**’

6) Jei grybas kartus, arba 
neskaniai kvepia.

Į. 7) Jei grybo kepurė slidi, 
arba turi molio spalvos spo
ras.

8) Jei grybo kepurė labai 
plonutė ir trapi.

Žmonės mano, kad, verdant 
grybus, reik įdėti naujų si-

' — Lenkijoj beraščių yra 70 
nuošimčių, Lietuvoj apie 25 
nuošim.

— Lietuvoje ligonys vais
tams kas mėnuo išleidžia apie 
25 — 35 tūkstančius litų.

— Paskutiniu laiku perkū
nsargiai yra įtaisomi medžiuo
se, viena, kad apsaugojus me
džius nuo sužalojimo, antra, 
kad audros metu ieško po me
džiais apsaugos.

Y

iC

SAt STATE

je jaučiasi lyg būtų koks tai Sdabrin» Pinig*; Pinigas pa“
-------------- skaudus kamuolys; po to gal- Uuo»ta’ tai grybai turi nuodlp

A. L. R. K. I ederacijos centro valdyba va svaigsta, akyse darosi tam-
iagina minėti Vilniaus pagrobimo dienų su įr net apanka, kvėpavimas 
spalių 9 d. Visos lietuvių kolonijos kviečia- silpnėja, lupos ir panagės 
mos tų dienų surengti prakalbas, paskaitas, mėlynuoja, norisi miego. Jei 
parinkti aukų Vilniaus našlaičių šelpimo ir nelaimingasis pradeda miego- 
mokyklų išlaikymo reikalams. Tai yra svar- fį įr netenką sumanęs, o nieks 
bus dalykas. Vilniaus, juk, neišsižadėsime, nesusipranta jo budinti ir gel- 
Dėl to nė viena mūsų kolonija neturi pasi- )>ėti, tai gali amžinu miegu 
likti nesurengusi paskaitų Vilniaus pagro- užmigti.
bimo sukaktuvių dienų. 4 Kaip gelbėti užsinuodijusį

grybais? Štai, kaip:
1) Šaukti tuoj daktarų, o, 

iki daktaras atvyks, reikia:
2) Pravemdinti, kutenant 

gomurį,

Praeitaies prezidento rinkimais p. Hoove- 
įis kalbėjo apie gerovę ir p. Smith’ų, o pas
tarasis apie p. Hooverį ir alų. Kažin apie kų 
bus kalbama 1932 m. rinkimais?

J. Douillet.
MASKVA BE KAUKĖS.

Vertė A. Sušinskas ir J. Prunskis
(Tęsinys)

nistai iš jų didžiausius juokus daro. i 
Būdamas Nanseno misijos atstovas, aš '

susidurdavau su Dono ispolkomo sekreto
riumi draugu Vinnikovu, kuris tame ko
mitete buvo sociališkojo aprūpinimo sky
riaus viršininkas. Kartų, norėdamas dėl 
tam tikrų reikalų pasimatyti su tuo drau- 

Į gu, aš užėjau į Donispolkonių. Vinnikovas
Kada aš kalbėjau apie darbininkų bū- į man pareiškė, kad jis išvažiuojųs Iš Ros- 

tlę prie sovietų režimo, aš parodžiau so- I tovo. Į mano klausinių kur išvažiuoja, aš 
rieųt valdžios elgimąsi su tais, kurie anks- | gavau tokį; reikšmingų atsakymų/ “Aš 
iau buvo kitos partijos nariai, ypač so- gavau ispolkomo pirmininko vietų Sibire, 
ialistų. Tačiau persekiojimai vadinamo

je “tautiškos valdžios” tuo dar nesibai- 
la: reguliariškai prieš rinkimus ar dides- 
ių revoliucijos švenčių išvakarėse ji areš- 
loja daugeliui savaičių jau ir taip nebe- 
lusingus demokratus ir menševikus, dar 

to laiko nesuareštuotus. Jie jau abso 
itiškai nebeturi jokios laisvės, nes jau 
reik visi uždaryti imi raktu nuo pat pir- 
(jų bolševikų valdymo metų. Kai tik ku-

ir todėl man teks palikti Rostovą”. 
Pagal sovietų konstitucijų tauta ren

ka savo atstovus į taryba^,- kurios iš savo 
tarpo renka vykdomuosius komitetus, o 
jau komitetai — savo pirmininkus.

nkių, o ištikrųjų jie reguliariškai pakeičia 
mi įvairiais valdžios paskyrimais. -

Taip mano akivaizdoj draugas Zev- 
kinas liavo paskirtas Taganrogo vykdo- 

darbininkas su savo manta vedamas į i mojo komiteto pirmininku, kitas nuo Vol- 
P. U., tai tuojau, kaip iš kalendoriaus, gos buvo atsiųstas į Rostovą, o iš Ęos- 

ama skaičiuoti, kiek dar liko dienų iki tov į Sibirą buvo skiriamas Vinnikovas vi-- 
iausios revoliucijiškos šventės ar ar- siškai nežinomas gyventojams ir pats nie- 

iausių rinkinių. Skaitytojas trečiame , ko apie juos nežinąs. Tad negali būti nė

Tai yra nonsensas. Toks gry
bų “išmėginimas” neturi jo
kios vertės. Jei kartais abejo
ji, tai pradžioje reikia užval
gyti grybų tik porų šaukštų 
ir laukti vienų valandų; jei nie 
ko blogo nejaučiama, tada ga
lima daugiau valgyti.

Daktaro Račkaus atsakymai į 
paklausimus.

ATSAKYMAS A. C. — 
Tamsta apie ausis Ir ant kak
lo turi ne ekzemų, bet “ring 
worm”. Tai yra sunkiai pa-

“tautiška” tarybų vyriausybė.
Ši vyriausybė, aišku, nėra nei tau

tos, nei ūkininkų, nei darbininkų: tai vie
nos partijos diktatūra, ir tai ne proleta
riato diktatūra, proletariatų spaudžianti 
diktatūra. Toki yra bendra nuomonė tiek 
rusų darbininkų, tiek ūkininkų.

Būtinai reikia būti komunistu, kad 
gautum kurios nors valdžios tarnybų; visi 
valdymo organai yra vien tik komunistų 
rankose.

Ar daug narių turi Si partija?
Oficiališka centralinio visos Rusijos 

komunistų partijos komiteto statistika

Temykite!!!
Darome paskolas ant PIRMŲ MORGIČIŲ ant 

atsakančių nuosavybių.
Mokame TRETĮ NUOŠIMTĮ (3%) už padėtus 

pinigus ant taupymo.

Parduodame LAIVAKORTES ant visų linijų. 
Ir SIUNČIAME PINIGUS į Lietuvą — Litais 

ir Doleriais.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

įstojant jiems į partijų.
Ypač vienas labai įdomus faktas ma

ne nustebino: tarp daugybės man pažįsta 
mų komunistų aš neužtikau nė vieno, kurs 
būtų visiškai persiėmęs leninizmo įdeolo- 
gija; net tie, kurie rinitai tikėjo komuniz
mo programai, labai greit ja nusivildavo 
ir to nė neslėpdavo. Kai kurie jų garbin- 
gesnieji visiškai nutraukė su partija san
tykius, kiti, juokdamiesi iš komunistų i- 
deologijos, naudojosi tik jų materiališko
mis privilegijomis, kurias jiems teikia bu
vimas partijos nariu.

Didelė komunistų dauguma koinuniz-
skelbia, kad 1927 m. sausio mėn. 1 d. šios , mų supranta kaip galimybę — progų ge-

; partijos narių buvo 733,174. Rusijoj^ yra 
150,(KM),000 piliečių, taigi koni. partija su

Tačiau šie rinkiniai daromi tik dėl 1 daro tik 0,5 (pusę) procento visų gyvento
jų. Ir štai toki mažuma užgrobė visų kraš
tų, kurį valdo viešo ir slapto teroro pagal
ba, priversdama klausyti visus krašto gy
ventojus savo kruvinos valios.

O koks to V2 procento, sudarančio ru
sų komunistų partijų, sustotas?

Šį klausimų aš stengiausi Išsiaiškinti, 
pasikalbėdamas su komunistais, kurie

rai pagyventi. Jie pasidarė komunistai tik 
dėl to, kad turėtų darbo, gerai apmoka
mų tarnybų, nes, mat, visi šie gerumai pir
miausia teikiami komunistams. Čia ir yra 
svarbiausis skirtumas tarp rusų ir užsie
nio komunistų. Pastarieji dar neturėjo pro 
gos arčiau pažinti bedugnę, kuri skiria 
programos teorijų nuo jos įgyvendinimo, 
ir todėl dar tvirtai tebetiki kūrybiškų ko
munizmo vaidmenį. Čia aš kalbu, aišku 
apie vidurinius partijos narius, o ne apie

man daugely atvejų pasipasakodavo visiš- lyderius, kurie puikiai žino visų tiesų, tik
tyriuje jau matė, kas ištikrųjų yra tie I kalbos apie laisvus rinkinius Sov. Rusijpj, ! kai atvirai, nes su daugeliu jų buvau jie bevelija tylėt ir žerti sau į kišenes so- 
įkimai sodžiuose — juk net patys komu- ir jų ten niekados ir nebus, kol tik bus pažįstamas dai prieš revoliucijų ir prie® vietų auksų.

Savotiškų rusų komunistų grupę su
daro revoliucijos karjeristai. Tipiškas tos 
grupės atstovas yra kad ir, pav., toks Ra- 
kovskis ir kt., bet tai lyg ir savotiški “tū
zai”. Įdomiau yra paimti vidutinį komu
nistų, siekiantį, ar jau ir pasiekus), revo- 
liucijiškų karjerų.

Tam pakaks atvaizduoti komunistų 
Baclimatovų, turintį šiaurės Kaukazo ad
ministracijos viršininko vietų. Tai papras
tas tarnautojas, buvęs Vladikaukazo gėlo 
žinkelių depe prie mineralinių vandenų 
šaltkalvis. Dabar jis didelis proletariškas 
ponas.

Vienų kartų man teko nuvykti į šiau
rės Kaukazo apylinkės komitetų gauti by
los išrašo. Į administrativinės sekcijos 
sekretoriatų aš aĮvykau 11 vai. ryto. Man 
pasakė, kad išrašas padarytas, bet teks pa 
laukti, nes dar nėsų draugo Bachmatovc. 
Per šimtų darbininkų ir ūkininkų jo jau 
laukė. Aš paklausiau raštininkų, ar tik ne
miega draugas Bachniatovas? Ir štai kų 
man jis atsakė: “Aš kų tik jam skambi
nau, kad jūs esat čia, bet jis dar lovoj ir 
geria, kaip visada; kavų, tačiau netrukus 
jis ateis.

(Bus daugiau)
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TOWN OF LAKĖ WINS 
FRIENDS.

D R A P G a v

DIEVO APVEIZDO
—

S PAR. 13AZARAS
Parapijos Darže ir Kieme, 19th St. ir So. Union Avė. IMi Todėl visus vyrus, moteris Ir vaikus, ypač BIZNIERIUS širdingai

ŠIANDIE ir RYTOJ SPALIŲ—OCTOBER 3 Ir 4 d. baigiasi į p kviečia atsilankyti. •
mūsų bazaras.

II -• . t ■ „ Į ii nrr---------------------------i------------ KLEBONAS ir KOMITETAI.•
........... -. 1

SCHEDULE OF ŲANCES a jolly good time in Kenosha. 
Enuff sėd.

We’ll be seeing you Oct. 3.
Reporter.Playing in their first inter- 

council golf mateli, the Town 
of Lake boys lošt to Nortli S. 
by a seore of 12 to 0. The in- 
dividual matelies were inucli

jin trim if Brighton Park, 
i with its full strengtli, is to be 
! beaten tliis \v«ek end.

CONTESTS FOR TODAY.

Iii the first game scheduled 
for to-day at 1:30 P. M., at 

niore hotlv contested than the Golfmore; 79th and Cicero
seore indieates. Mickey Pat- 
riek, the South side manager, 
brought out enough golfers 
to settle any argument in liis 
favor if any should arise. IIo 
plaus to be represented by 
two teams next season. Tliat.
new council has as many gol
fers as it has members.

Avės., To\vn of Lake meets 
Providence. Both teams vili 
endeavor to improve their 
standing i u the. league at the 
expense of the other.

In the other mateli, vliicli 
starts imniediately afier the

CALIFORNIA OAPTAIN

Oct. 31, North Side 
Nov. 4,- Chieago Distriet. 
Nov. 7 Providence 
Nov. 14, Cicero 
Nov. 22, Basketball CHICAGOJE

K OF L COUNCIL 38 
DANCE. VISI DEJUOJA.

first, Marąuette engages Bri-; „ , .
dgeport m what promises to l , _T . \

• i i • i i +i i i i xxi ii i " e University of Califorma Patnck elaims be cliose the be a close battle. Both ibese ,, .. , „ A1T . , „ , • • i , , , lootball teain for the 1931-32Insli version oi bis name pnn j ar South teams liave exc i-
iii 111.x . .... i season.cipally beeause he had gotten Įent golters so the eontest wiil1 

into diffieulties witli the Lith- be quite interesting. If you 
uanian version of it. Now, he įare to see it come out to 
says, when he is asked what'the eourse. The excercise vili 
Kis name ds by sonie curious |jo you good.
cop, he is dismissed without i -------------------

Kefaosha, Wis. — The first 
įnumber on our council’s 1931- 
1932 program is a great big 

, dance. Committe consists of: 
IThekla Jusis, Mary Marchu- 
įlaitis, Eliz. Laucius, Jos. Ki- 
serauskis and Al. Luckas.

Vieni dejuoja, kad neturi 
darbo ir sunku gyventi, kiti 
dejuoja iš papratimo, nes, 
paklausus jų: “Ar dirbi?”. 
“Taip” — atsako. “O ko dėl 
dejuoji?” “Kad visi dejuoja”, 
atsako. Ir, matomai, daugiau-

According to reports ren>iai yra dejuojančių kurienjs 
dered from said committee, Illiekas nesoPa- Ar nebbh-1

negalima susikalbėti ir jie ne
reikalauja jokių patarimų.

Gerbiamieji, neužmirškime, 
kad mes esame lietuviai. Iki 
šiol turime gerų vardų ir ne
reiktų sekti mums išsikibus į 
kieno nors padalkas bei ieš
koti svetimų dievų. Mes vi
sados* savo reikalus galime 
atlikti tarpe savųjų ir per
savuosius.

\
k

Tautietis.

good FATHER VALANČIUS 
- PLAYS.

furtlier ąuestioning. A 
deal of trutli in tliat.

In regard to lašt Satur- 
dav’s golf mateli, I may say Sunday, at 2 P. M., the boys 
tliat the greatest competition from Brighton Park, lieaded 
was experienced on the 1.9th

If you have notliing to do. 
į come out and see it. Rooters 
are welcome. Tliere is no fee 

j for tliem.
Konnie.

STANDING OF THE TEAMS

North Sideby our popular Father Valan-L ,
; , , p ; Marąuette Park

cus, play tl.e golfers fromhole. Tovvn of Lake vvanted 
North Side to celebrate its North Side. Beeause it is dif- 
vietory at their expense. It fieult for Father to break a- 
took hours of coaxing (?) vvay from bis duties on other 
tlien North Side consente i to davs, the mateli was arranged 
indulge in sonie good o'd cho- for a Sunday. The North Side 
colate sodas,. mixed vvitli con- golfers have not y et been bea- 
siderable Ldtliuanian spirit. ten, būt their time, says Bri- 
After refreshments the boys ghton, has now come. Father

Providence 
Brighton Park 
Bridgeport 
Town of Lake

W. L.
4
2
0
0
0
0

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

tikrą, specialistą, ne pas kokį nepa- 
played a few extra lioles of į Valančius has a reputatien as | tyrelį. Tikras specialistas, arba pro- 1 T 1 1 X- 1 ūsorius, neklaus jūsų kas jums ken-golf to conclude a pleasant a golter and be plays No. 1 kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 

afternoon. Town of Lake is on 1,is toam, so Uncle Konnie ~ PS° ATTZ'.Z.
heartilv in favor of golf gamos of North Side will have to ^itą daktaru negalėjo pagelbėt jums 

J . i i • mi dėlto, kad jie neturi reikalingo pa-
and has the correct objective step to beat him. The mateh tyrimo, suradymui žmogaus kenks-

in mind when it says, “V t vili be played at Golfrnure. 
want to make friends \vith the 
other councils, wliether 
win or lose.” It sure is a plea- 
sure to play with such oppo- 
nents.

Old Bill Kaminskas and 
Frankie Adomaitis of North 
Side are playing fine golf now 
sbooting around the 90 mark 
and under. They’ll liave to he

★ * ★ *

the dance is to be a whiz. 
The orchestra, “Roay Vaga- 
bonds”, one of the best in 
town, is to play. So, one and 
all come out to Kenosha for 
sonie real fun.

liave we forgotten to men-

riau, kad užuot dejavus, visi 
sveiku protu apsvarstytų 
ir nusistatytų pra
dėti ramiau gyvenimų, vesti, o 
ne vienas kitų gųzdinti.

Clevelando laikais buvo be
darbė ir labai blogi laikai, bet

tion the time and place? Well žmonės taiP ^dejavo, kaip da- 
here it is. Saint Peter’s Hali, bar kad dejuoja; žiurėjo tik- 

p M ' tai, kad, neturėdamas darbo,
All neigboring councils are «'aut^ kur nors k* P^irbti; 

most cordially invited. Every- bandė vienas kitam pagelbėti 
body knows they can expect reikale paskolos; rėmė savuo-

X

GREEN MILL DUONA
SURAIKYTA

sius, nors tada mažai lietuvių 
Amerikoje tebuvo.

0 dabar per automobilius 
negalima praeiti. Visi važinė
ja, baliavoja, linksminasi ’r.... 
dejuoja.

Lietuviai turėtų nepamiršti, 
kad daugelis iš jų išsižadėję 
^avųją, o ypač jaunimas, sku
binasi sukišti savo centelius į 
didmiestį, kur ateityje, reika
lui prisėjus; ar biznyj, ar per
kant nuosavybę, negalės gau
ti nė vieno cento pasiskolinti.

Žinoma, daugelis lietuvių Kriūkuose (Šiaulių apskr.) 
taip elgiasi ne iš bėdos, tiktai pavasarininkai atgijo ir vėl 
dėl pavydo saviesiems ir iš , pradėjo darbų. Žada daug gra-I
mandrumo. Su jais šiandien žiu norų įgyvendinti. “M. L.”

^iiEiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii^

! IŠPARDAVIMAS Į
S
i Pijanų, Radio, Šildomų Pečių i
1 Ir V isokiy kitų namam reikmenų =
? UŽ MAŽIAUSIAS KAINAS 1
| VISOJE ŽMOGAUS ATMINTYJE! |

5 Upright pijanai, vartoti,
= pilnai geri dėl mokinimosi,
= tik po .................

■
| Player pijanai, vartoti gra- 

= jina gerai, tik. po

Į LIETUVĄ!
Su Didele Rudenine lįkskursija I’o- 

pulere

Skandinavų Amerikos Linija
Greitu ir Patogiu Susisiekimu 

per KOPENHAGĄ 
į KLAIPĖDĄ

Iš New Yorko Spalio Oct. 15

LAIVU 'FREDERIK Viii’
SVARBU

Visi, kurie rengiatės ar manote 
keliauti dabar 

LIETUVON
ir norite turėti smagią ir nebrangią 

KELIONĘ

Važiuokite Spalio 15 dienų
SU RUDENINE EKSKURSIJA 

į KLAIPĖDĄ
nes Trečios Klasės Abipusės Kelionės

Kainos nuo 15 S|»alto bus pakeltos 

Nupigintos Trečios Klasės
Laivakortės:

IS New Yorko į Klaipėdą
į viofią pusę..................................... ##4.50
| abi pusi ..................................... #150.00

Re vi nue ir pagalvės mokesčiai atskirai
Del informacijų kreipkitės pas

savo agentą arba

Scandinaviaai American Line
130 No. La Šalie 8t., Chieago. III.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS I 

Gydo, Reumatizmo, Ranku. Koja, I 
Nugaros akaudejima. Šalti, Ranku, I 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau- I 
dėjimą, ir teip visokiu, altaudejimiu 
( tik no ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra iisigyde o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati svaria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai. #1.50 ir #3.00, 
ir 10 centu eztra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY

CMNTMENT.

DEKEN’S O1NTMENT CO.
P. O. Boa 352 
Hartford. Conn.

* * *

mingumų.
Mano Radio — seopo — Raggi 

X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraajo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
ius gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu turit kokią užslsenėjuslą, Įsi
gerėjusią.. chronišką ligą, kurį ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėliokit neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZARĘMBA
SPECIALISTAS 

• Tnėjimas Rūmas 101#

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 
po piet. Vakarais nuo 5 iki 7

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po j
piet

Tai gardžiausia balta duo
na. Tinka pasidarymui val
gių piknikams ir į darbų 
einant. Taipgi ir kūdi
kiams parėjus iš mokyk
los, motinos greit gali pa
duoti jiems skanų užkan
dį, — Gteen Mill Duonų,

kuri yra pagaminta taip kaip balta duona turi būt paga
minta.

Visuomet Pirkite GREEN MILL Baltą 
Suraikytą Duoną

Radios, pilnai įrengti 
dailiuose kabinetuose, 
verti iki $125,

Po .................

Kombinacijos radios sų 
gramafonu. Naujos Ma
dos gerųjų išdirbysčių 
tik po ............. $35

LACHAWICZ IR SŪNUS
I l’AGKABI; VEDĖJAI

Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų 

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notarv Public reikalus.

Cicero, IlkChieago, III.
2314 W. 23rd Place 

Telef. Roosevelt 2515
1439 So. 49 Court 
Telef. Giuero 5,927

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
52 E 107 St Kampas Michig&n Avenue

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Tnsuranct, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi raito darbai, ir tt.

New ProcessBaking 
Company

KUCHINSKAS BROS., Savininkai
X?.' * »

Lietuviai Remkite Lietuvių Įstaigas

3401-05 South Morgan Street
Phone Boulevard 1048

Įsteigta 1893 metais

gauti

mų.

PORCELIUOTI ŠILDO
MI PEČIAI

Didelės mieros, verti iki 
$50.00, po .... $Of>.00

Dabar yra laikas pirkti 

žiemai. Būkite čia anksti

geresiiį pasirinki-

l.LNGVt'S IŠMOKĖJIMAI SUTEIKIAMI VISIEMS. 
Didžiausios Lietuviu Krautuvės Auterikojt.

4<TT.#S AMCHCM AVI CM. MICMMOMO >T 2»3t-4O W. »T- t MAR.SWOOO

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Cor. Richmond St. Cor. Maplewood Avė.

/ C^iicags, III.
iMiiiiiiiiimuiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiitiHiiimHmi
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TEL. PROSPECT 7960—61

Atįas Fuei Company
n R A U G A S

KUN. VIKTORAS J. 
ČERNAUSKAS

LIETUVIŲ ANGLIŲ YARDAS
Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų 

taupumo sąskaita. Jus negalite pra 
laimėti pinigų investuojant juos į 
jums reikalingas anglis.

Mus parduodame įvairios rųšies 
anglis — dėl Hot Water ir štymo 
boilerių ir virtuvių pečių.

Poealiontas, beduininės, Pennsyl- 
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump, C’onsolįdation 
Millers Creek and Kopper Coke. 
Taipgi Sahara anglys.

Specialės kainos, mokant cash

4913-19 SO. PAULINA STREET
Near 49th Street Cliicago, Illinois

V. GAPSZEVVICZ, Pres. ________ R. F. GAPSZEVVICZ, Sec. and Mgr.

LIETUVIAI AMERIKOJE
ŠV. KAZIMIERO AKADEMI

JOS RĖMĖJŲ DR-JA.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų dr-ja pastarame susi
rinkime, įvykusiame rugsėjo 
20 d., šv. Kazimiero Akade
mijoj, jau aptarė dalį plano 
savo rudeniniam Veikimui.
. Ši draugija tvarkosi ir pri
silaiko Įstatų didžiausių kata
likių moterų dr-jų pasaulyje. 
Čia tvarka, ssiklausymas ir 
teisingumas puošia draugijų. 
Į vadoves renkama tos, kurios 
moka vadovaut. Čia “politi
kai” nėra vietos.
Narys “The Countil of Catho-

lic Women”.
Šv. Kazimiero Akad. Rem. 

dr-ja, būdama ypatingoj glo
boj ir malonėj J. E. Kardinolo 
Mundelein, yra ir nariu Chica- 
gos Arkidicezijos Katalikių 
Moterų Tarybos (The Council 
of Catholic Womep of the Ar- 
chdiocese of Chicago). Per 
savo reprezentantę, A. R. D. 
Centro raštininkę p-lę M. L. 
Gurinskaitę yra nuolatiniame 
kontakte su Katalikių Moterų 
Taryba.

P-lė M. L. Gurinskaitę pui
kiai valdanti anglų kalbų, gra

LAIVAKORTĖS PABRANGS
NUO SPALIŲ M. 15 DIENOS
Todėl visi, kurie rengiatės vykti į Lietuvą, kreipki

tės pas mus dabar neatidėliodami. Plaukite per jūras 
greičiausiais ir patogiausiais “NORTH GERMAN 
LLOYD” laivais: BREMEN — COLUMBUS — EU
ROPA ir kitais.

IŠPLAUKIA-.

BREMEN OCT. 9 
EUROPA OCT. 15

Norint plaukti BREMEN ar EUROPA, trečios kla
sės laivakortė kainoja:

Iki Klaipėdos............................... $105.00
Kitais laivais Iki Klaipėdos .... $94.50

PASINAUDOKI!' PAPIGINTOMIS KAINOMIS. 
Taip pat apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių.

Parūpiname įgaliojimus ir visokius legališkus doku
mentus. Registruotas NOTARAS.

NAUDOKITĖS MŪSŲ PATARNAVIMU-

PAUL P. BALTUTIS & CO.)
3327 So. Halsted St. Chicago, Ilfuiois

Tel. Yards 4669

Moterų Tarybos susirinkime 
bus aptariami labai svarbūs 
visų musų visuomenę palie-

žiai atstovauja A. R. D. ir jo
sios raportai patiekti • mūsų 
draugijai iš Katalikių Tarybos 
yra begalo įdomūs ir mums 
naudingi.

Metinis “luncheon”.
Metinis “luncheon” Kata

likių Moterų Tarybos įvyks 
Kolumbo Dienoje, spalių 12 
d., Palmer' House (viešbuty
je). Gerb. Daniel A. Lord, S. 
J., bus tos dienos kalbėtojas. 
Garbės svečių ir kalbėtoju 
bus pats J. E. Kardinolas Mun 
delein. Taipgi bus K. Mote
rų Tarybos įsteigėjas J. Ekse- 
lencija Vyskupas Sheil.

Rėmėjos bus viešniomis 
vysk. Sheil.

Tos rėmėjos, kurios atski
rai nuo savęs moka duokles 
Tarybon, bus kaipo viešnios 
vyskupo Sheil. Joms bus su
teikti ‘ ‘ complimentary ’ ’ bilie 
tai pietums ir programui. Ki
toms atseis $1.50. Jei kas iš 
rėmėjų ir šiaip moterų iš ki
tų draugijų norėtų dalyvauti 
šiuose pietuose, lai užsisako 
vietų ar tai per p-lę M. L. Gu- i 

i rinskaitę ar per A. R. D. Cen-į 
tro pirm. p. A. Nausėdienę.

Šiame metiniame Katalikių

čiantieji reikalai. Patartina, 
kad kodaugiausiai moterų da
lyvauti) panašiuose susirinki
muose. Daug ko pasimokysi
me. Pamatysime, kaip kultū
ringos "moterys moka veikti,
gerbti užsitarnavusius asme-/
nis, rimtai galvoti ir tartis.

f
Gi visos rėmėjos visų sky

rių, kurios manote dalyvauti 
sakytuose pietuose, bei posė
džiuose, neužmirškit dienos 
ir vietos: “Columbus Day”, 
spalių 12 d., 1931 m., Palmer 
House, (State ir Monroe Sts.)
12 vai. dienų (noon). Įžanga 
$1.50. Pašalinėms viešnioms,
kurių draugijos nepriklauso A. R. D. yra gyva ir veikli 
Katalikių Tarybon, įžanga pi e’ visuose viešuose darbuose, 
tums ir posėdžiams bus $2.50.

BERLIN OGT. 22

Naujos Victor ar R C A Radiola su Screen Grid 

tūbomis veTtės $112.00 už .. $49.00
Philco Radio ir viktrola krūvoje už $69.00

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8167 — 4705

kuris primicijas laikė Aušros 
Vartų Panelės Šv. parapijos 
bažnyčioj dienoje, kurioje ta 
parapija minėjo savo sidabri
nį jubiliejų, tai yra rugsėjo 
20 d.

Naujas Dievo vynyne darbi
ninkas yra dar jaunas vyras, 
gimęs spalio 8, 1908, Sheb »y- 
gane, AVis. Chicagon į West 
Sidę persikėlė gegužio 25, 
1918, kur baigė Aušros Vartų 
par. mokyklų. Po to įstojo į 
Quigley Preparatorv Semina- 
ry, kurių baigė su nepapras
tais pasižymėjimais.

Panelės Šv. Seminarijoj, 
Mundelein, III., per visus me
tus buvo yienas iš gabiausiu 
ir jauniausių auklėtinių. Kai

Pereitais metais A. R. D. 
gražiai užsireprezentavo Ta
ryboje, per savo atstovę p-lę 
M. L. Gurinskaitę. Šįmet tiki
mės kad A. R. D. skyriai kiek
vienas atsiųs savo reprezen- 
tantes.

WCFL — 970 KILOC. LIET. RADIO PROGRAMAS 

Kas nedėldienį nuo 1 iki 2 vai. po pietų

buvo pranešta, kad jisai šie- •
met bus įšventintas, tai jo sų-1 
draugai pasakė, kad tai lusiųsi! 
“baby priest”.

Pagal seminarijoj nustatytų 
tvarkų pirmieji trys auklėti
niai yra ypatingoje Jo Emi
nencijos kardinolo globoje. To 
kie esti skiriami tęsti augštus 
mokslus ir specializuotis pa
sirinktoje mokslo šakoje. Mu
sų tautietis gerb. kun. Vikto
ras J. Černauskas gabumų 
žvilgsniu stovi pirmoje savo 
klesos vietoje. Jisai nesivarė 
pirmon vieton atsistoti, nors 
to galėjo atsiekti tik truputį 
prisispaudęs. Jo oponentas į 
pirmų vietų pateko tik per di
delį kalinių, o ne per gabumų.

Gerb. kun. Viktoras gerai 
kalba lietuviškai.

Yra spėjama, kad nepap
rastų gabumij musų tautietis 
Jo Eminencijos kardinolo bus 
paskirtas tęsti augštus moks
lus. Iš to džiaugiasi ne vien 
jo namiškiai, giminės, drau
gai, bet ir visa katalikiškoji
visuomene.

Rap.

KETURDEŠIMTĖ.

So. Chicago. — Sekmadie
nį, spalių m. 4 d. šv. Juozapo 
lietuvių par. bažnyčioj prasi
dės 40 valandų atlaidai. Vie
tiniai ir aplinkiniai gyvento
jai kviečiami pasinaudoti. Bus 
svečių — kunigų su dvasine 
talka. Vietinis.

V AMERIKOS 
LINIJAU

1TOMMS KBUAS}Uir<n^r«rftVEBUI
Informacijos ir laivakortės gau
namos pas savo agentą, arba:

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 No. Michigan Avė. 

Chicago, I1L

« ■ ■ ■ ■
■ Neslkankykite savęs skaus- 
_ mals. Reumatizmu, Sausgėle,

Kaulį! Gėlimų, arba Mėšlungiu 
$ — raumenų sukimu: nes skau- 
| dėjimai naikina kūno gyvybę

ir dažnai ant patalo paguldo. 
CAPSICO COMFOUND mo-

$ stls lengvai prašalina vlršml- 
| nėta ligas; mums šiandie dau- 
_ gybė žmonių siunčia pidėka- 
B vones pasveikę. Kaina 60c per
■ paštą ESo arba dvi už |1.0B.
■ Knyga: "ŠALTINIS SVEI- 
_ KATOS” augalais gydyties, kal- 
B na 50 centų.

• dustin Kulis
8

3259 SO. HALSTED ST. 
Chicago. III.■ ■■■■■■■■

Tel. Victory 704 8

Michael Messar
PHARMAOIST 

Lietuviška Aptleka 
3201 SOUTH HALSTED STREET

Tel. Yards 8164

Ashland Stndio
M. ŽELGIEWICZ, Prop. 

Photographer
Wedding and famlly groupa our 

Specialty
4852 SO. ASHLAND AVENUE

Phone Prospect 9822

Stanley Studio
PHOTOGRAPHER Z 

Vestuvių, pagrabų Ir šeipjau 
grupių, tai musų specialybė.

2656 WEST 69th STREET

N. KARKLELIS
Pirmos Klesos Barber 

Shop
1818 W. 46th STREET

Phone C anai 1068

M. A. MELDAZIS
Halis to rent for all occasions

2242 44 WEST 23 PLACE

Tel. Ganai 5529

JULIUS SZLICKIS
General Repairing and 

Contractlng
2019 W. 22nd STREET

Tel. Grovehlll 2952
J. BALTIKAUSKIS

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau visokios rūšies namus.

Taipgi taiso m senus. Visiems pri
einama kaina.

7017 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. Yards 4442

Chicago Restaurant
WM. PAUKŠTYS, Savininkas 
Skaniausi valgiai Bridgeporte
3457 SO. HALSTED ST.

Tel. Lafayette 9 832

FRANK MICKAS
LIETUVIS SIUVĖJAS 

Siuvame visokius rubus ant užsa
kymo. Taipgi Valome, Dažome,

Frosijame ir Taisome
4146 ARCHER AVENl’E

A. PETKUS
JEVVELER

Diamonds, Watches and Jewelry 
Watch Repairing Our Specialty

4601 So. Hermltage Avė.

Tel. Victory 0728
S. DAUGĖLA

MILKMONAS
Užlatkom. visokios rųšies pieno 

produktus: pieną, surj, sviestą ir 
t. t. Pristatom ) namus Ir ) Storus. 

3251 S. Emcraltl Avenue J

Tel. Calumet 6794

BANIS STUDIO
Everything In Photography

3200 SO. HALSTED ST.

Tel. Lafayette 3525
Stella Paukšta

Grocery and Meat Market 
4530 S. HONORE STREET

Tel; Lafayette 5469
John Kincinas

FANCY GROCERY & MEAT 
MARKET

4441 S. HONORE STREET

Tel. Prospect 3939

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

Lietuvių Skalbykla 
6551-53 SO. KEDZIE AVĖ.

Tel. Victory 7261

J. S. Ramančionis
HARDWARE STORE 

Wall Paper
3147 SO. HALSTED ST.

Phone Republic 4930

BECKER CLEANER
A. PHILLIPS, Prop,
W© Call And Dellvar

2408 VVEST 63rd STREET

Telephone Lafayette 8227

KAZ HEAT INTENSIFIER 
COMPANY

A. KAZLAUSKAS. Sav.

4426 So. VVestem Avė.

Phone Roosevelt 2952

A. AITUTIS
FIRST CLASS BARRER SHOP 
Hatr Robhlng and Sbingllng for 

Tndles Our Specialty
2203 W«t 22n«l Strcc4

Šeėtadienls, Spalio 3 d., 1931

Tel. Yards 5097
JOHN BACAVIS
Carpenter and Repairer 
252 WEST 47 STREET

Phone Republic 10256 
MODEKN DRVG STORE

G. Benoslus, R. Ph. 
Prescriptions Filled Accurately 

Ice Creani — Candy 
Powders, Creains and Toilet 

Artlcles .
2612 W. 71st STREET

Offifce Tel. Calumet 3399
Res. Tel. Yards 3408

BAGDONAS BROS
Furniture & Piano Moving 

Ix>cal & Long Distanee Removal
3244 S. HALSTED ST.

Tel. Victory 2477

G. C. BURBA
CLOAK, SHOP

3214 SO. HALSTED ST.

Office Phone Prospect 0815

Augustas Jurgilas
Reprezentuoja

R'ESTERN AND SOUTHERN 
LIFE ENSURANCE CO. 

Office 1538 WEST 6 3rd STREET

marquette park
RESTAURANT

P. MUREIKA, Sav.
Mandagus ir Greitas Patarnavimas

2517 West 69th St.

Tel. Prospect 0815
Res. Tel. Yards 5179

L. ABARAVIČIUS
Superintendent

VVcstern and Southern Life 
Insurance Co.

Office 1538 WEST 63rd STREETI v.

Phone Lafayette 5069
Chicago Meat Markei

KAZ. BŪRAS, Sav. 
1845 VVest 47th Street

Tel. Lafayette 2879

JULIA’S RESTAURANT
lulia Pocius and Stella Juskie, Sav.

ČIA GERIAUSIA VIETA IR 
GERIAUSI VALGIAI 

4656 SOj WESTERN AVENUE

Tel. Lafayette 1340

N. ABARA VICZ
Grocery and Meat Market

4600 S. Fairfleld Avė.

Phone Prospect 0964

CASS THE TAILOR
C. J. GERVILIS, I’rop. 

EXPERT WORKMANSHIP 
Cleaner and. Dyer 

2543 ĮVEST 71st ST.

Phone Canal 1678-9

JUSTIN MACKIEWICH
Morgičių Bankierius

Parduodam Pirmus Morgičlus
2342 So. Leavltt St.

Phone Lafayette 1237

VINCENT PAUKŠTYS
Hardi 'are. Palnts, Varnlsh, Glass, 

Eiectrlcal Appllcances, Etc.
2738 VVest 47th St.

Telephone Grovehlll 2362
VVEST ENGLEVVOOD 

RESTAURANT
CHAS. BRAZAITIS, Sav. 

HOME COOKING 
Atdara Dieną Ir Nakt)

6249 SO. A SULINI) AVĖ.

Telephone Lafayette 1515

MAROZA’S BAKE SHOP
KAZIMIERAS MAROZA8, Sav. 

Pirmos Klešne Duonkcpykla
4330-34 S. Callfomla Avė.

•„ V



1

šeštadienis, Spalio 3 d., 1931 draugas

LIETUVIAI AMERIKOJE Tel. Cicero 8754

GRAŽUS ATSISVEIKINIMO 
VAKARĖLIS.

Pereitų šeštadienį,
Vartų parapijos salėj, Fede
racijos ChicagoB Ap. ir Mari
joną Kolegijos Rėmėjų apskr. 
suruošta gražus atsisveikini
mo su kun. Dr. K. Matulaičiu,

Bacevičius, kuris nuo Fede
racijos Chic. Apskrities įteikė 
dovanėlę; A. Nausėda, kuris 

Aušros i nuo Lalui. Sujungęs įteikė do
vanėlę; A. Nausėdienė, kuri 
nuo Akad. Rėmėjų dr-jos į- 
teikė dovanėlę, J. Mickeliu- 
nas, 1. Sakalas, ark. M. Žal- 
dokas, kun. J. Mačiulionis, reikalų

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SOUTH 49 COURT, CICERO, ILL.
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 Ir 7-9 vakare

Z

OUR LITHUANIAN YOUTH
(MUSŲ JAUNUOMENĖ)

vedė jum, dienraščio
buv. “Draugo” administ rato-! kun. L. Draugelis, P. Jurgela, platinime ir visuose kituose 
rium vakarėlis. Kaip jau ži-! Nausėdaitė, Šv. Kazimiero reikaluose mielai talkininka- 
noma, kun. Dr. K. Matulaitis Ak. ir prof. F. Mast. Yie- vo, ant galo dėkojo visiems 
išvyksta Londonan užimti te- ni apgailestavo, kad kun. Di. atsilankusiems.
nykštės lietuvių parapijos Matulaičio asmeny netenka p j. §įauliutė, p. J Bra- 
klebono virt,. Vakarėlis su u..liana neišsemiamo kultūros ak„mpanuojant,' pa
ruoštas SU užkandžiais ir pro- darluuinko, kiti vėl dziau^rti, dainav0 po,.,, dainelių. Buvo

Dabar visi laukia to šau
naus vakaro. T. J. A.

JUOZAS LIPSKIS MINI 3 
METŲ ĮSTEIGIMO SU

KAKTUVES SAVO 
KRAUTUVES.

gramu.
Pusiau 9 vai.

kad kun. Dr. K. Matulaitis kviesti ir pasižadėję atvykti:.
valandų susi jus “didžiausios visam pasau-^ R Sabonis, komp. A. Po-

linkus nemažam skaičiui irtu- ly lietuvių parapijos klebo- eius, pp. Janušauskai ir E.
ligentinės publikos, vakarėlį nas (Londonas yra didžiausias Rakauskieng> taipgi grupė ar.

DAKTARAI:
Tel. Canal 6764 Res. Republlc 5350 (Telefonas Grovehlll 3262

DR. A. RAČIUS
IR OBSTETRIKAS 

GYDYTOJAS. CHIRURGAS

Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų Ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedaliomis ir seredomis tik 
lškaino susitarus 

Ofisas. Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARŲUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. —
4 ir 6:30 iki 8 vai. vakare 

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėllomis pagal sutarti

Spalio 1, 1931 įvyko 3 metų ' 
įsteigimo sukaktuves Juozo Į

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Lipskio Muzikos ir Radio Ofisas 22d West 22nd Street 

krautuvės, ^916 West 14tli

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St . 

Tei. Canal 2330
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. ▼. 

Nedėlioj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Wentwortb 3000
Rez. Tei. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 0641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222Z*
Rezidencija: 6628 So Richmond 

Avenue Tel. Republlc 7868 
Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak: 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Street, Cicero, III. Per tuos 
tris metelius, Juozas, savo 111a-

malda pradėjo geri), kun. I ,Į pasauly miestas, o jame tik^is^ų 1S gV.
Draugelis, naujas “Draugo” į ’’ena lietuvių parapija) ii 
adm., o pavalgius programui' linkėjo pasisekimo visuose
vesti pakvietė p. L. Šimuti, darbuose. , pocįu; jos akompanistui,. . . .
“Draugo” redaktorių. Ant galo pakviestas kun. įr jį negalėjo dainuoti. Tuo idldv,ę num«• raugų iš pire-

Iš šviečiu tarpo pasakyta Dr. K. Matulaitis pasakė 41- į atžvilgiu publika buvo pjVli-1^ ^arP° ne^ vlen įceioje, į 

daug gražių kalbų. Kalbėjo gesnę kalbų. Dėkojo visiems, j ta
P. (Judas; K. Račkienė; A. kurie, būnant jam “Draugo”-

|ra, skani. Už tai ačiū p. šia uI
Įlienei ir josGRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS
66S West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel. 
Vietory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply^’t dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmac Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Cbieago. TU

Kazimiero Aka-
1 demijos. Iš tų tik p. Rakaus-J,, I lomu patarkiene atvyko, bet, neatvykusi navnnu visuomenei

; ir teisingu biznio vedimu, įgijo'ons° Tei. vietory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
bet visoje Chicagos apielinkė- 3133 S. 11ALSTED STREET 

Antras ofisas ir Rezidencija

į vės įsteigimo didėjo ir dabar ' 6504 S. ARTESIAN AVĖ.
vux uv«u jj. ^x*xxx-1 v;.,,, a | Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9ios nafrelbininkėms kasdien au*a‘ Visuomenes to- vak. Antro ot Val7Nuo 3-6 po jos pageioininKtms __ __ _____

v. je. Ta minia nuo pat krautu- v akariene buvo paruosta ge

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busit4 užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 \V. 23rd PI., Cliicago 
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, III. 
Tel. Cicero 6927

,, ii *• i- • nr i kia graži parama veda prie flet.l?arn- subat. Nuo 3-9 vak.O. Daciolienei, M RinkeVlClU- , , Šventadieniais pagal sutarimą.
, . . », • išvados, kad neužilgo krautu-tei ir M. Stumbnenei. Prie . . . °

, . v. . , v. vė ir biznį reikes žymiai di- ofisas Tei Grovehiii oei7stalų gražiai patarnavo sios , A'1 b 1 * dint ‘l Ues. 6707 8- Artes*an Avė.ponios bei panelės: K. Šilo- ’ . ( Tei. Grovehiii 0^17

1 wr ' ’i.kZ£! DR. J. J. SIMONAITIS
hute, S. Matuzaite ir K. Se- ,. ... -v f cydvtotam nuT«TiDria •veie yra didelis specialis iš- gydytojas ir chirurgasgantaite. i . .1 '2423 West Marąuette Roadpardavimas ant visų naujų 1 vai. 2-5 ir 7-9 p. m. Ketv. 9-12

11 vai. publika išsiskirstė Standard išdirbvščių radios, A. M. Nedėlioj susitarus

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
♦ i

Turiu automobilius viso
kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

patenkinta gražiu lnuzikalinių įnst'rumentų, pho-
Buvęs, i nograf0 re|!or,]ųt Lietuvių ir 

anglų muzikos gaidų, sporto ! 
Į reikmenų ir tt. Laike šio iš-1IŠ DRAUGIJOS DARBUO

TĖS.

Hemlock 8151

DR.V. S. NARES
ryauofkas)

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46tli STREET
Kampas 46th ir Paulina Sts.

Tel. Boulevard 5203-8413

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs. patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu 

' kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AL

OiL:.

[AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
įMes visuomet teikiame širdingų, gimpAtingų ir ramų] 
[ patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Ofiso Tel. Vietory 6898 

Rezidencijos Tel. Drex-1 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas J102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomia ir šv mtadienials 10-12

Tel. Canal 0257 Res. l’rospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Avt 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street 
Telef. VVilmdtte 195 arba 

Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliali 

ir Ketvergais vakare

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3006

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.

Išskiriant ketverge po pietį}
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. 00 WIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 Weijt 12 Pi. Nekėliomis
Tei^ Cicero 2888 Susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 iki 4 ir 6 Iki 8 v .v.

Nedėliomia nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

( Naryaudkas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2435 West 69th Street
, . v| VALANDOSĮsiems bus dalinamos gražios io iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak.
, , • • . . _• Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio' dovanos jauniems ir seniems. •

Juozas Lipskis, minėdamas 
savo krautuvės sukaktuvės, 
išreiškė visiems savo tautie- j 
čianis gilia padėka už biznoj 
parėmimų praeityje ir žada 
pastangas daryti geriaus pa-' 
tarnauti Lietuvių visuomenei. į 

Cicerietis. !

(pardavimo visiems atsilankiu-

Bridgeport. — Saldžiausios 
Širdies V.-4»4r~įa uoliai stojo 
į rūdeninio sezono veikimų.

Paskutiniame susirinkime, 
laikytame Auditorijos salėj, 
išklausyti ir priimti raportai 
ligonių lankytojų ir Auditori
jos B-vės atstovų. Toliau kal
bėta apie metini dr-jos vaka
rų, kuris įvyks spalio 18 d., 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Vakaro komisija 
aiškino, kad programas bus 
įvairus ir susidės iš trijų da
lių, tai yra bus vaidinimas, 
koncertas ir šokiai. Be to bus 
dovanų, kurias aukojo Bri- 
dgeporto biznieriai: drabužių 
krautuvės savininkas p. J. 
Petrauskas, laikrodininkas p. 
Juneviči,a laikrodininkas Riz- 
genas ir R. Globis. 1

DENTISTAI
Phone Boulevaid 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

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 sutartt-

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo* 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vakarą 
Nedėliomia 19 Iki II

Telefonas Midway 2880

A. L. ŪAVIDONIS, M. 0.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect 9619

KAZJM ERAS 
RAD2EVICIA

Mirė spali!) 2 d.. 1931 m.. 2 
vai. ęsto, sttlaiil es pusamžio. 
Kilo m l’an''.flžio npnkr., Klo
vainių parep.

Paliko dhlvilame niilhi<i)m<' 
inoteri Uršulę po tėvais G-edri- 
kai’.S, brolj Joną ir gimines, o 
1/teiuvoj brolj Karoij tr girni- 
lies.

Kūnas pašarvotas 3347 Ho. 
Union avė. laildotuvčs Įvyks u- 
tarninke, spalių 6 d., iš namų 
8 vai. bus atlydėtas i Sv. Jui- 
glo pnrap. bažnyčią, kurtoj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. IV> pamaldi} bus 
nulydėtas i ftv. Kazimiero ka
pines. t č

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tatnue-mks dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Brolis ir 
Glnilnč*.

Laidotuvėms pa tarnauja gra- 
bortus S. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1138.

Boulevard 7589
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 19 ryto iki 8 vakar*

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų itemplmą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aktų aptemituo, nervuotu- | 
mo, skaudamą aklų karšt). Nuimu Cicero 1260
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto iki 8 va
kare. Nedėllomis pagal sutartį.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rvzldencijoa Tel. Plaza 3206

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

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6425 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

South Side Office North Side Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chic. Av 
Tel. Aberdeeg 0028 Tel. Bruną. 7249 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez 10244 LONGNVOOD DRIVE 
Tel. Beverly 0870

X-Ray

OR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

kasdien nuo 10 ▼. ryto Iki 9 
vai. vakare

Nedėllomis Ir 8eredomls susitarus
4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Tel. Central 7079 
Rez., Longbeach 9453

Vai.: 1-4 vai. vak. ir 
Pagal sutarti

vai.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Garas. X-Ray. ete.

DR. B. G. LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLĖS SPECIALISTAS

Buvęs Instruktorius Vlciuios Universiteto Per 5 Metus 
Ofisas 1447-49 Pittsfklil Bl.lg., ftft E. \Yaslunglon St., Chicago, III.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
METU VIS AKIŲ SPECIALISTAS

Tel. Republlc 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W. Marąuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto: 1-6 Ir 6-9 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

DR. SUZANA A. SLAKIS ,
Specialistė Motery ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.

(Vakarais: Ularntnke Ir Ketverge Iki 8 vai.).
Seredomis Ir Nedaliomis pagal susitarimą.

Ofiso Tel. Lafayette 73
F

Rez. Tel. Hyde Park 3395

Oflsaa ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted gt. 

Valandos: nuo 19—4: »«<
Nadėllomla: nu» 10 Iki lt.

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
D ENTISTA8 

Gas Eztractlon
Vai. 9-9, Ned. 9-19 

<658 80. WESTERN AVYL

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5913 Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Vai.: 1-3 ir 6:80-8:30 vai. vak. 

Nedėlioj susitarus
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus
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BAZARAS
Rengia ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJA ANT TOWN OF LAKE

ĮVYKSTA PARAPIJOS KIEME IR SALĖJE

Smagaus bazaro linksmos pabaigtuvės įvyks ŠIANDIE ir RYTOJ, SPALIŲ 
m, 3 ir 4 d. Bus sunaudotos visos dovanos. Todėl širdingai užprašome at
silankyti visus parapijomis ir parapijones su šeimynomis, kviečiame ypač bi
znierius ir visus parapijos rėmėjus ir kaimynus. /.

KLEBONAS ir KOMITETAI.

PRANEŠIMAIf

North Side. — Šv. Ražan
čiaus draugijos narės eis “in 
corpore” prie šv. Komunijos 
sekmadieny, spalio 4, per pir
mas šv. Mišias.

Kadangi spalio mėnuo yra 
ražančiaus mėnuo, tat girti
na būtų, kad proga visos dr- 
jos narės dalyvautų bendroje; 
komunijoj.

mas įvyks spalio 4 d., Šv. 
Kryžiaus parapijos mokyklos 
kambary, 1 valandų po pietų. 
Visos sęjungietės prašomos 
susirinkti, nes yra begalo 
svarbų reikalų svarstymui. 
Kurios narės yra pasilikusios 
su mokesčiais, prašomos atsi
lankyti ir užsimokėti.

Valdyba.

reikalų svarstyti. Taipgi tu-| 
rėsime pasitarti, kokiu būdu 
prisidėsim prie parap. jubi- j 
liejaus, kuris įvyks spalio 11 i 
dienų. Prašomi nariai atsi
vesti nors po vienų naujų 
narį. Verta priklausyti prie 
šios draugijos, kuri remia 
bažnyčios ir tautos reikalus.

G. Pakeltis, rast.

Nuo redakcijos. Visi siun
čiami dienraščiui raštai, k. a. 
korespondencijos, pranešimai 
ir k., turi būti rašomi rašalu, 
ne paišeliu.

Town of Lake. — Draugija 
jŠv. Agotos moterų ir mergai- 

Visos narės turi susirinkti • čių laikys mėnesinį susirinki- 
ne vėliau kai 7:45 valandų J nių spalio 4 d., 2 vai. po pie- 
ryto. Neužmirškite pasiimti)tų, Šv. Kryžiaus parapijos 
draugijos ženklelį. Rast. j svetainėj.

------------ Prašome narių skaitlingai
Brightom Park. — Labdarių susirinkti. Valdyba.

Sųjungos 8 kp. laikys susirin
kimų spalio 4 d., tuojau po 
pamaldų, parapijos svet.

Lambda Kappa Gamma bro
lija rengia šokių vakarų penk
tadienio vakare, lapkr. 6 d., 
Vinetian Room of Soutbmoor 
Hotel. Dalyvaus pagarsėjus 
Bob Pearys orchestra.

Alex Alešauskas, sekr.

LIETUVIŲ VALANDA.

Sekmadieny, spalio 4 d., nuo 
1 iki 2 vai. po pietų iš radio 
stoties AVCFL bus gražus lie
tuvių radio programas, duo
damas lėšomis Jos. F. Budriko 
krautuvės, 3417 So. Halsted 
St.

užkandžiais, gėrimais ir pasi- NAGRINĖS KARIUOMENES
linksminimais. Būtų gerai, 
kad kuodaugiausia žmonių su 
sirinktų. Viena, tai bus sma
gi pramoga, o antra, pelnas 

, eis šv. Kazimiero seserų vie
nuolynui paremti.

Ten busiąs.

MOKYKITĖS MUZIKOS

TEISMAS
- $

Kan. Varno byla iš kariuo
menės prokuratūros persiųsta 
į kariuomenės teismų. Proku
ratūra rado, kad jis turi būti 
traukiamas į teismų ir kad 
jo byla turi būti nagrinėjama 
kariuomenės teisme. “R.”

LINKSMAS PIKNIKĖLIS 
RŪTOS DARŽE.

Dabar, kaip žinote, turime 
moterų vasarų arba kaip ang-‘

Parapijos jubiliejaus proga 
prašome kodaugiausia narių 
susirinkti. Turime daug daly
kų svarstyti apie kuopos va
karų. Valdyba.

Bridgeport. — Simano Dau
kanto draugija laikys mėne
sinį susirinkimų sekmadieny, 
spalio 4 d., 12 vai. dienų, Chi- 
cago Lietuvių Auditorijos sve
tainėj. į

Nariai būtinai privalote at
vykti, nes yra svarbus susirin
kimas. Turime išrinkti patar-

'« r (' ♦

nautojus koncerto vakare, 
spalių 25 d. P. K., nut. rašt.

Dievo Apveizdos Parap. —
Musų parapijos bazaras eina 
prie užbaigos. Baigsis sekma
dienį, spalių 4 d. Šiandie ba
zaras prasidės 7 vai. vak., o 
rytoj 4 vai. po pietų. Visi vy
rai, moterys, vaikai, biznieriai 
darbininkai, vietiniai ii' kai
mynai kviečiami atslankyti.

Musų parapijos naujų tre
tininkų profesijos priėmimas 
įvyks sekmadienį, spalių ir. 
4 d. bažnyčioje 2 yal. po pietų.

Vietinis.

North Side. — lietuvių 
Amerikos Politikos kliubo 
North West Side mėnesinis su
sirinkimas įvyks- pirmadieny, 
spalio 5 d., 8 vai. vakare.

Kliubo nariai prašomi skūit 
lingai susirinkti.

Valdyba.

Išgirsite gražias dainas 
mūsų žymių dainininkų, kurie 
jau savo dainavimu yra ne 
sykį pasižymieję. Be gražių 
dainų, bus ir tinkama muzi-1 praleist^ Todel West '"į” 
ka, kaip paprastai kad bū- Rutos Darže sekmadienį> spa_ 
na Budriko duodamuose pro- Hų m 4 d įvykg pramog&lg 
gramuose. rengiama Akademijoj Reni.

Tat, 1 vai. po pietų rytoj 10 skyriaus. Pirm. p-nia M. 
užsukite savo radio ant 970 Dabravalskiesė su savo gabio- 
kiloc. WCFL. Rap. mis pagelbininkėmis labai rū- 

______________________ ___  pestingai rengiasi, kad tik vi
sus susirinkusius patenkinus

Beethoveno Muzikos Lietu
vių Konservatorijoje sėkmin
gai ir nuosekliai dėstoma vi- 

liškai sakoma “Indian Sutn- sas muzikos kursas. Mokoma
mer”. Oras tikrai šiltas ir ma- groti šiais muzikos prietaisais: 
lonus. Smagu lauke laikas

Brighton Park. — Dr-jos 
Saldžiausios Širdies V. J. No. 
1 susirinkimas įvyks nedėlio
ję, spalio 4 d., 2 vai. po pietų,

-------------------- • j parapijos mokyklos kambary z-
Town of Lake. — Moterį] Malonėkite nariai susirinkti, 

Sųjungos 21 kuopos susirinki- nes yra gana daug draugijos

Telefonai: _ _ _ » f Taip, jus ga-

“ANGLYS -
5799 • w ■ W ■■ ■

UŽ WHOLESALE KAINAS IŠ 9

Geo. P. Taylor, Ir. Coal Company
2426 So. Halsted St.
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

Per vlrfi 35 metus pardavinėjame tiktai pačias geriausias

Pažiūrėkite j šias kainas
Jums nebereikia pirkti anglis departamentinėse sankro
vose. Ateikite į mūsų yardus, pamatykite ko jūs norite, 
arba patelefonuokite mums ir mes pristatysime jums 
tokias anglis, kokias jūs pasirinksite.

ŠTAI MUSŲ KAINOS:
' Indiana Egg ................................... tonas $5.75

Illinois Egg ...............................  ” 6.00
West Va. Lump......................... ” . 7,00
Black Band Egg ............................... ” 7.50
Black Band Lump ..........................  ” 8.50
Red Ash Erie Lump .........s............ ” 9.00
Blne Grass Lump...........  .................. ” 9.50
Fancy Lump ...................................... ” 9.50
Pocahontas Mine Run......................... ” 6.75
Pocahontas Lump............................... ” 9.00
Pocahontas Egg ............................. ” 9.50
Pocahontas Nut................................... ” 9.00
Pocahontas Pea ............................ ” 6.50
We8t Va. Be dūmų, 50% rupus .... ” 7.25
Coke-Range dėl furnasų ............... . ” 10.00
Canell Block  .................................... ” 9.50
Minkštų anglių Ssreenings................  ” 4.00

Mes pristatome Visame, mieste.
Mes esame užbondsuotl miesto sverlkal Ir kiekvienas vežimas, kuris 
išvažiuoja iš musų yardo, turi oficialaus sveriko ženklą. Tas garan
tuoja parodytą ant tikieto svarumą.

MES TAIPGI PARDUODAME
PETROLEUM CARBON COKE LUMP $10.50, SCR. $6.50 

ATSINEŠKITE SU SAVIM SJ APGAR8INIMĄ

Marąuette Park. — šv. Ka- 1
zimiero Kar. draugijos susi
rinkimas įvyks sekmadieny, 
spalio 4 d., 1 vai. po pietų. Vi-1 
si nariai būtinai turite atvyk
ti, nes yra daug svarbių rei
kalų svarstymui. Bus padary
tas pranešimas iš buvusio pik
niko ir apie kitus svarbius 
reikalus, liečiančius mūsų dr- 
jų. Svarbiausia-gi, tai, kaip

f
jau žinome, artinasi mūsų pa- 1 
rapijos bazaras. Turime tin
kamai prie jo prisirengti. Vi- . 
si nariai prašomi atsivesti ir 
naujų narių.

JF. K. Butkui, rašt.

KALBĖK ANGLIŠKAI!
NF.Ž1NYSTŲ IR VARGUS GALI

MA NUGALĖT TIK MOKSLU!
Amerikos Lietuvių Mokykla yra 

vienintelė anglų kalbos mokslo į- 
staiga Amerikoje. Čia mokinama 
kiekvieną žmogų lengvai, greitai, 
gražiai-tuisyklingai rašyti, kalbėti 
angliškai valdžios įstaigose, krau
tuvėse, pas daktarą, advokatą, tei
smuose; nurodome, kaip pas dirb
tuvės bosą prašyt darbo; išaiški
name taisykles mašinėle rašyt, ste- 
nografuot, skaitliuoti; prirengiame 
prie pilietystės, ir daug kitų moks
lo paslapčių atldehgiame. Už mok
slą mokestis žymiai sumažinta. At
dara dienomis ir vakarais. Pradė
kite mokytis šiandien.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

3106 S. Halsted St.
Chicago, Iii.

A P TIEK A
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 

1 Mandagus Patarnavimas Užtikrintas
Ateikite ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai įrengtą lietuvių 

aptleką šioje apielinkėje
J. P. RAKŠTIS

' Registruotas Aptiekorius 
1900 SOUTH HALSTED STREET

VAISTAI SMULKMENOS ICE CREAM
Mes speclallzuojatnės pildyme receptų ir nė vienas receptas neišei
na iš musų aptiekos iki Jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
Ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

Pranešimas
P. NORKUS ir 

M. ROZENSKIS
praneša visiems savo draugam^ ir pažįstamiems, kad 
šiandien atidaro moderniškoj, gerai įrengtoj vietoj 
minkštų, geros rūšies gėrimų su skaniais užkandžiais 
vardu:

NEW CITY GRILL
1706 W. 47th Street

(arti Paulina gatvės)
TELEFONAS BOULEVARD 6520

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

itas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

AUTOMOBILIAI

Vargonai 
Pianas 
Violončelė 
Smuikas 
Mandalina 
Gitara 
Kornetas 
Trombonas 
Klarnetas 
Saksofonas 

Ir kiti '

AUTOMOBILIŲ mekanikag eksper
tas lietuvis, seniausias Chlcagoj. pi
giai taisys jūsų namuose. Tel. Lafa- 
yette 1329.

WEST SIDĖS LIETUVIAI
Jei jūsų automobilius reika
lauja pataisymo, tai atvežkite

v.— ,,...... _ _____ ,jį pas mus. Mes išanksto ga-Pardavimui — reetaurantas tinka - ...
porai. Pigi renda. 2771 Lincoln Avė. baigusiems išduodami diplo- j hme pasakyti, kiek jums at- 

Pardavimui šiušių taisymo sapa. mai, medaliai ir kiti pasižv- seis. Geriausias darbas garan-
---------------- -- -- :_ ________mejimo ženklai.

Dellc. daro gerą biznį, 4 gyv. 1 
karab. i užpakaly. Sav. išvažiuoja.

1809 W.' 63 St.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Moko patyrę mokytojai spe- 

Pamokos dienomis
Smuiko pamokos — Jūsų name, 

pradėti bet kada. Rašyk angį. J. pialiafai 
Konetzski, 1352 Washington Blvd. ( vmuibmm.

Storas.Tss'™-:ir vakarais. Dainavimo pamo-
Vž i30?’ ar «?rJaus‘» paaiuiymą.. kos. Prasilavinusiems proga 142 S. Kostner, Columbus 3011. 1 r ”

dalvvauti koncertuose. Kursus

Automobilių stiklas, paveikslų rė
mai, įkurta 2 metai, $800, gyv. 
kamb., 5725 Irving Park.

ISRENDAVIMUI

i!

Kviečiame naudotis musų
-, įstaigos patarnavimu.

6 kamb. flatas, pečium šiid., gar. 
$28 flatas, $5 gar. 5364 So. Wells 
St.

3259 S. HALSTED ST. 
Chicago, UI.

Telef. Victory 1404

Rendon 6 kamb. flatas. štymo
A

šilima, $45, 508-10 No. Peoria.

REAL ESTATE ' R. ANDRELIUNAS $

(Margu e t te Jėwelry A Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti.
Pigiai nuo sav. geras namas kai

navo $12,800. dabar $9,800. 6038 No.
P"k' P,*“k- 2650 We3t « st., Chicago? III.

6 kamb. mod. plytų namas. Pi
giai. 5349 W. Crystal St.

1 Portage Park — Queen Anne 8 
kamb. plytų bung., 5 kamb., mieg. 
porčiai, autom. v. šlld., furnace š., 
2 karų gar., puiki transp., parko

| mok., įtaisymai išmokėti, Malnysin 
1 į vištų farmą š. ar & v. Sav. 5608 
.Hutchlnson St.

Nuo sav. plytų bung., 6 kamb., 1 
šlld. atike, k. v. žibalo šilima, 1 karo 
gar., pager. lšm. Pigiai. 5719 N. 
Maplewood.

i Proga su $2,500, tokia kaina, be 
skolų 3 kamb. namas, su forničlala. 
angliais, gar., lotas 90x185, siurės, va
nduo, elektra, 12 mali. š. v. nuo loop, 
200 p. N. Irving Pk., Išvažiuojam,

, jūsų proga, daug pagerinimų. C. 
! Brandt, 4268 Hersburg av., Schiller 
j Pk., Iii.

! l-ml Ir 2-ri morglčlal, išduodami 
savininkui. Kamb. 409, 82 W. Wa- 
shlngton st.

REAL ESTATE
Statau nanjns namus ir se 

nūs priima į mainas.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083
Tel. Tards 5421

J. W. ZAGHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos lr Apdranda
903 WEST 33 STREET

Tel.
Hemlock 8380

Z
Wm. J. Kareiva 

Savininkas
Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALI. E V 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4(44 SO. PAULINA STREET 
Tai. Boulevard 118$

F A R M O S

ISO ak., pelną nešantis nalmas, $8,- 
600, 80 ak., galvijai, javai, mašine
rijos $8,000; 160 ak. pagarsėjusi pie

no farma $12,000. 3 mali. nuo mies
to. Glenn H. Vaughn, Elkhorn, Wis.

tuotas. Kainos prieinamos.
Spešelas — 5 gal. 100% Penu 
Oil $2.75.

BENNIE’S AUTO REPAIR 
SHOP

2444 West 22 Street 
BENNIE F. DIRŽIUS, Sav 
Biznio Tel. Roosevelt 3365

Namų Tel. Cicero 6372

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
į Namų Statymo Kontraktorlus 
i Statau įvairiausius namus prieinama

kaina
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 5526

PARDAVIMUI arba mainy
mui ant mažo namo 360 akerių1 
farma; 120 akerių išdirbtos, J 
240 miško. 4 kambarių namas 
ir didelis staldas. Randasi Mi- 
ssouri valstijoj. Kreipkitės 
arba rašykit pas

J. 2UMANČIUS
5350 S. Maplewood Avenue 

Chicago, III.
Tel. Hemlock 9046

Telef. Republic <896

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau- namus kaip muro taip lr

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prielnatniauslos.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

flapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 

Republic 6688

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

K9NTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tsl. Victory 1245 
DOUGLAS ELECTRIC CO

JOSEPH SHAGZDAS, Sav. 
Elektros relkmenos ir flkščie- 

rlal. įvedame elektrą J namus Ii 
dirbtuvės.
I1M 8. Halsted St. 1 Angštls


