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PILSUDSKIO VALDŽIA LENKIJOJ 
VARŽO SPAUDA

DEL AMERIKOS T. SĄJUNGOS
SUVAŽIAVIME NESUTIKIMAI

Didelės Francijos Išlaidos 
Šalies Apsaugai

PILSUDSKĮ SUSTABDĖ 
14 LAIKRAŠČIŲ LEIDIMĄ,1

NESUTIKIMAI T. SĄ
JUNGOJE

VARŠAVA, rūgs. 19. — GENE V A, rūgs. 19. — A-
Maršalo Pilsudskio valdžia su- menkos J. Valstybių įstoji-Į 
stabdė keturiolikos laikraščių mui į tarptautinį teismų pro-! 
leidimų už praeito sekmadie- ’ga šiandie žymiai sugadinta, 
nio priešvaldiškų demonstra-1 Tai atliko T. Sųjungos suva- 
cijų ir riaušių aprašymų. žiavimo komisija, kuri spren

dė šį klausimų.
Komisija sprendė netaisyti

Vienam Varšavos mieste 
riaušių metu 2 asmeniu žuvo, 
virš 100 sužeista ir virš 1,000 
areštuota.

sakomo teismo taisyklių pro
tokolo tik tuo tikslu, kad A- 
merika galėtų įstoti į tų teis-

D1DELĖS KARINĖS FRAN- '
Komisijų taip elgtis raginę 

Anglijos atstovas Baker. Jis 
sakė, kad dėl Amerikoj nega
lima pašvęsti protokolo, 

i Bet didžiuma suvažiavime 
dalyvaujančių atstovų su tuo- 
mi nesutinka.

CIJOS IŠLAIDOS

PARYŽIUS, rūgs. 20. — 
Francijos ministerių kabine
tas pagamino išlaidų sųma.tų 
ateinantiems metams. Kai- 
kurios išlaidos sumažintos, 
bet šalies apsaugai (karinės) 
padidintos ligi 573 milionųi 
dolerių.

Šiame skaičiuje nėra to, kų 
Francija turi išleisti sųryšy 
su buvusiuoju karu.

“DRADGA8’
The most influentia) 
Lithnanian Daily in 
America.
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EUCHARISTINIS KONGRESAS OMAHOJ CHICAGOJE
SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS 
KUN. M. URBONAVIČIUS

Šiomis dienomis sugrįžo iš 
Lietuvos kun. M. Urbonavi
čius, Federacijos ekskursijos 
į Romų vadas. Kartu su juo 
sugrįžo kun. Cesna, Mahanoy 
City, Pa. klebonas ir prof. Pr. 
Galinis. Gerb. kun. Urbonavi
čius pažadėjo apie savo ke-

sideda

1000 DAINININKŲ VYTAUTO DIENOS 
KONCERTE

Koncerte Dalyvaus Penkiolika 
Chorų

Šiomis dienomis įvyko mū
sų Chicagos ir apylinkių lie-

. tuvių chorvedžių susirinkimas, liones įspūdžius duoti paskai- . . .v, .. , , .„ . .. kuriame paaiškėjo, kad Vytautų Tederamos apskričiui ir ,, . vv. . to Didžiojo 500 metų mirties
parašyti mūsų dienraščiui. ' . ,, • . . ...

sukaktuvių paminėjimo įskil- 
mėse-koncerte, kuris įvyks spa

GRĄŽINTI SAVININKAMS 
VARINIAI KATILAI

Ateinantį pirmadienį Omaha mieste, Nebraska, Pra- K , H„„minti “ 
la šeštasis Šalies Eucharistinis Kongresas. Čia at. j^name galima gaminti

lio 26 dienų Ashland Audito- 
į rium, Chicagoje, dalyvaus 

i, Prohibiciniai agentai kituo- choras, susidedųs iš tūkstan- 
met aplankė krautuvę ir dirl> čio dainininkų. Tų milžiniškų-
tuvėlę, 1344 So. Union avė., ir ----- — . , ,
nupirko vienų varinį katilų,

(jį chorų sudarys penkiolika 
i Chicagos ir apylinkių chorų, 
kurie dabar jau rūpestingai 
ruošiasi. Iš pasikalbėjimo su 
p. direktorium komp. A. Po
cium sužinojome, kad Vytau
to Dienai Chicagoje yra ruo
šiama specialė Vytauto pami- 
• nėjimui daina. Tai ir-gi bus 
kas nors naujo ir nepaprasto 
spalio 26 dienai.

mu-
vaizduojama Šv. Cecilijos katedra, kur Kongreso metu jmšain§- 
įvyks iškilmingosios pamaldos. Taipat atvaizduojamas b Po to agentai gryžo su teis- 
vienas pasauliečių M. T. Manton, kurs kalbės vienam ^mo “warantu” ir paėmė ke- 
Kongreso susirinkimų. Jis yra Eucharistinių Kongresų liolikų katilų. Savininkai pa-
rengimo komiteto nariu. šaukti teisman. Tai, esu, atlik-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KIEK IŠMAUDYTA ŽMO- h 

NIŲ PER ŠVAROS SA
VAITĘ?

IŠ PULK. RUSTEIKOS 
PAVOGĖ 2,000 LITŲ

NEAPOLY ATSIKARTOJO p/DU KATALIKU STUDEN- .^gį^įstety^is ’ Kauno aPskrity švaroa

PERIODINIS STEBUKLAS j TU LEIDOSI KELIONĖN Į<nurodoma>' kad už kiekvieną i savaitę daug kas nuveikta: su-
LONDONAS, rūgs. 19. — pagamintų katilų reikia mo-,rno®ta paskaitų, išmaudyta

Buvusiuoju Jėzuitų Kolegijos, keti valdžiai 50 dolerių mokės- va^k^» senių ir 1.1 Pavyzdžiui, 
jut. Vi.U-iV Raudondvario valse, valdyboj

' NEAPOLIS, Italija, rūgs. 
19. — Pirm pietų į vietos ka
tedrų suplūdo skaitlingiausios 
tikinčiųjų minios. Atsikartojo

AVimbledon, d«.'kataliku sta. fią.j(Sak«}). < • , Kvuaouuvario varne. valdyboj

dentu, P. J. Fryėr ir C. J.T, Tokio aiškinimo federoliui 2000 šernų ir 1700

McCrossman, abu 20 metų a- teisėjui Alschuler buvo per- vaikų. Kulautuvoj ir Zamprė-
periodinis stebuklas — Šv. Ja- t- -*i • i j džiuos iŠmaudvta per 1000 as-.. _ . 1 mziaus, leidosi apkeliauti pa- daug. Jis pareiškė, kad nesą- . .. , .

KAS EUROPOJE PAVO- (naariiaas, kentėtojo, išlaiko
mas kraujas suskystėjo.

1
------------ I Jau keturi šimtai metų šis

BUDAPEŠTAS, rūgs. 19. stebuklas atsikartoja tam ti- 
— “Mažosios santarvės” aki-Ikrais laiko periodais. To ne- 
mis žiūrint, šiandie 1 Europoje; paprasto įvykio mokslas ne-

JINGIAUSIAS?

ATSISTATYDINA KINIE- • pavojingiausias asmuo yra U- gali išaiškinti.
ČIŲ SUKILĖLIŲ VADAS ngarįįos karaliūnas Otto, 18.

šaulį. Jiedu patyrė, kad dar- ma nieko bloga, jei žmogus men^’ 1 j°s 8 ’
bas biuruose yra nuobodus, tos rūšies katilus laiko arba asm'’ a^^ v- ūma kų ai 
tad ir išsprendė pamatyti sve- parduoda. Ir liepė katilus grų
timas šalis. į žinti savininkams.

Kelionėn pasiėmė 25 dole

Apklausiamas karo ligoni
nėj gulintis pulk. Rusteika. 
Pulk. Rusteika įvykį taip nu
pasakojo, kaip buvo nupasa
kotas atentato vykdytųjų. Pu
lk. Rusteika pareiškė/ kad jo 
piniginėje buvo 2,000 litų, ku
rie kartu su kai kuriais do
kumentais nežinia kur dingo.

“R.”

SHANGHAI, nigs 
Iš Peipingo praneša, kad pa-’ 
sitraukia vyriausias šiaurinės 
Kinijos sukilėlių vadas, gen. 
Yen Hsi-shan, kurs pirm sa
vaitės išrinktas naujos vald
žios Peipinge prezidentu. Sa
koma, jis išvyksiųs į užsienius.

Spėjama, tuo būdu gal pa
sibaigsiąs civilinis karas.

[metų, kurs nori gauti tos ša- 
2q _ įlies sostų.

Čekoslovakija, Rumunija ir 
Jugoslavija'darbuojasi užgin
ti jam sostų. Nes šios valsty-

VYSKUPO ŠVENTINIMAI

CINCINNATI, O., rūgs. 19.
Vietos Šv. Petro katedroje 

bės yra apvaldžiusias nemažus 0r(,o tituIiario yy^po žvcn. 
plotus, seniau Ungarijai pri-',,įninra8 |priem4 monsignoras
gulėjusius.

AR IR URAGVAJUJ 
REVOLIUCIJA?

rius, mažų palapinę ir kitokių 
reikalingų daiktų. Rašinėda
mi laikraščiams ir kitokiais! 
būdais sakosi pasidarysiu iš-

Prieš automobilių 
savininkus

Chicagos policijos viršinin-

me 229 asm. ir Žemaitkiemiuo
se 150 asm. Čekiškės Besmer- 
čių km. 170 asm. ir Krūvan- 
tų k. 150 asm. “R.”

GUDRI SIMULIANTE

ii • 1 iv • a 1 v. 1 .• pareigas einųs Alcock pa-: Pil. Monika Bukovienė, gvv. C’NCINNATl KATFDROIF laidų kelionei. Žada užtrukti- . xVHNVIPJINAII lVtt.1 , skelbe, kad tomis dienomis Šimkūnų k., Tauragnų v., pra-
Pervykę Europą, jiedu per i i5kelia”° kova .““‘‘""obiilą nešė kad ji atvykusi Kauno

Turkiją leisis j Palestiną Iš sa™"kams- k“ne "ak ligoninėn paa gydytoją ir jo
tenai į Indiją ir Australiją,'?“™ masl“s gatvT paheka šokdama susipažino su ka- 
— - . . be Šviesų. Tas priešinga mie- SVnVio mnfnr^lzn Vnri naeko.iš kur į Amerikų.

ATIDARYTA PAŠTO 
AGENTŪRA

Pašaltonyje, Tauragės aps- 
kr., atidaryta pašto agentūra.

“R.”

ŠVENTINS SEMINARIJAI 
KERTINĮ AKMENĮ

Silvestras Espelage, kurį Šve
ntasis Tėvas Pijus XI pasky
rė Wuchango, Kinijoj, apašta
liniu vikaru.

AMERIKIETIS KREIPIAS 
TEISMAN

NEW YORK, rūgs. 20. —

žkokia moteriške, kuri pasisa
kiusi, jog esanti gavusi iš A- 
merikos 1000 dolerių ir nori- 

Pagerbtl franeuzai lakūnai nti duoti kunigui mišioms, ta- 
Užvakar vakare į Chicagų neturinti smulkių pinigų

sto taisyklėms.

SEATTLE, Wash., rūgs. 20. 
— Statoma1 Šv. Edvardo se
minarija. Spalių 12 d. bus 
šventinamas kertinis! akmuo. 
Tas apeigas atlikti atvyks a- 
paštalinis delegatas J. E. ar
kivyskupas Fumasoni-Biondi.

BUENOS AIRES, Argenti 
DAUG INDIEČIŲ SUŽEIS- na’ ru£s- kilo gan- iFe, N. M., arkivyskupas Dae-

TA IR AREŠTUOTA dų’ kad ir Uragvajaus respu- ger.
blikoj iškilus, ar dar kilsianti,-1, Iškilmėse dalyvavo keliolika 
kariuomenės revoliucija prieš šios šalies hierarchijos narių 
konstitucinę valdžių. j ir daug kunigų.

Negauta kol-kas tų gandų 
patvirtinimo.

BOMBAJUS, rūgs. 19. — 
Valdiški rinkimai čia užbaig
ti policijos lazdomis, kada Ga- 
ndhi sekėjų tūkstančiai — vy
rų ir moterų, pakilo pikietuo- 
ti balsavimų vietas.

Keli šimtai indiečių sužei

sta. 367 moterys ir 15 vyrų 

suimta.

BUS MAŽIAU DU KATA
LIKU SENATORIŲ

Šventi™ nuteikė Santa'^M «u Roma iš Eu- ■«iškilmingas delega-

13 METŲ VAIKAS 
UNIVERSITETE

WASHINGTON, rūgs. 19. 
— Georgetown Katalikų Uni-

FRANCIJA LUKERIUOJA 
ĮVYKIŲ VOKIETIJOJE

PARYŽIUS, rūgs. 19. 
Francijos valdžia atsidėjusiai, 
tėmijasi, kas įvyks Vokietijoj 
po buvusių rinkimų. Ministe
rių kabinetas turėjo posėdį, 
kuriam svarstyta Vokietijos 
padėtis ir ten fašistų veiki
mas.

WASHINGTON, ;rugs. 20.. .
- Amerikos J. Valstybių 8e. t versrtetan !•“>*> 13 raet» ei
nate yra keli senatoriai kata-|kas' 3ohn Ignalius Oriffiu i5 
likai. Netolimoj: ateity jų skai-! ^no'
ėins sumažės dviem VienM I; Pr““’ pavasar' Jls bai«ė 
ją nebuvo išrinktas kandida- !«r«>kl>'n Preparatory School, 
tn, kitas nestatė savo kandi- Tedam’ . >sta,CT;, Si»
datnros tolesniai tarnybai. mokykl» e!do 8U CUm

a. . . , .magna Įaudė lajpsmu.

Sis pastarasis yra senat.
Ransdell iš Louisiana. Jo ta
rnyba baigsis kovo 4 d., 1931 
metais. Tada jis kongrese bus 
ištarnavęs 32 metu, iš to se
gate 18 metų.

i Ketverius metus jis lankys 
Georgetown Universitetų. Jį 
(išlaikyti privatiniuose namuo
se su juom kartu į Washlng-

ropos gryžo amerikietis An- 1211 lakūnu, kuriedu nesenai iš skolinti 170 litų. Nuėjusiu ka 
tonio Ascolese, 27 m., iš Ne- Paryžiaus per Atlantikų be.tedros sventonų pil. Bukovie- 
warko. Jis kreipias teisman, sustojimo orlaiviu atvyko į ne prašomus pinigus, o
Traukia atsakomybėn garlai- New York$- Tai ^P^- Coste pabkusi jai pu-

,ir mechanikas Bellonte. i n<Jelį, sakydama, kad esu do
leriai. Bukovienė nesulaukda- 

. Abu iškilmingai pasitiktu ir ma jg kunjg0 moleri.
pagerbtu. Sherman vrešbūty ją fkės> patikrinU8i jos pundeų

.Statą himnas ir šaukiama va- pagarbai buvo suruoštas po-|rado ^iktų pinjOT tik
lio už Mussolini. Ascolese ne- kylis. Dalyvavo keli šimtai į-'popiergalį^ “R”
prisidėjo prie tų “iškilmių”, žymiųjų Chicagos piliečių
Už tai jis skaudžiai apmuštas

vįo Roma bendrovę.
Vykstant tuom garlaiviu ja

me buvo grojamas italų fa-

ir apie pusę paros buvo už
darytas.

QTTAWA, Kanada, rūgs. 
20. — Senatas patvirtino val
džios sumanymų sudaryti 20 
milionų dol. fondų bedarbių 
pagelbai.

Paves “grand jury”
Cook apskrities prokuroro 

ofisas kai-kurių unijų doku-

NUŠOVĘS PASISLĖPĖ 
MIŠKE

Jonavos v. Upnykėlių kai
me vieno ūkininko piemuo, bū-

to pasitikimas ir priėmimas.

DARBO SUVAŽIAVIME 
RAKIETERIŲ KLAU

SIMAS

tonų atvyko ir jo motina. kalinių.

. PORT-OF-SPAIN, Trini- 
dad, rūgs. 20. — Iš Franci- 
,jos kriminalistų kolonijos — 
Velnio salos, pabėgo keliolika

mentus .(rekordus) paves sva- ,tcnt) R Aristarchas, 14 met 
rstyti "grand jury”. Sakoma, amžians, 8Uradęa kažkuP re, 
susekti unijose rakieteriavi- v0|verj, jį pradėjo knibinėtu 

mab Beknibinėdamas jis nušovė Al.

Jurevičių, 8 met. amžiaus. A- 
, Francūaa lakunu vakar iš (aį padaręs pabėgo
Chicago išskrido į Milwaukee.|,. ir pflras isbnTO

•L—miške. Jis surastas užsnūdęs

SPRINGiFIELD, III., rngs. 
19. — Illinois Darbo Federa
cijos suvažiavime iškeltas Chi
cagos rakieterių klausimas. 
Vieni atstovai pripažino, kad 
unijose gyvuoja rakieteriavi- 
mai, kiti unijas gynė. Ir tuo 
klausimu negauta vienas bal
sas.

i it
CHICAGO IR APYLIN-' prie negyvenamos trobos. 

KĖS. — Debesiuota, vėsiau, j , ' “R,”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų . .SIU, 
Britanijos 1 sv. ster) 
Francijos 100 franku 3.93 
Italijos 100 lirų 5.21
Belgijos 100 belgi, 13.9*
Šveicarijos 100 frankų 19.3* 
Vokietijos 100 markiu 238

s
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“DRAUGAS*
IMa* kasdien. Uekyras eekxnadMa*W 

prebtumeratos KAINAS Metama — »«•«, re
pu Metų — 11.60. Trinia Mėneeiama — **-•*» ▼lenam 
UteMtul — 76c. Europoje — Metama *7.M. Pnaei Me
te — Kopija .eio.

Bendradarbiams Ir korespondentams nUĮJų MBC** 
Ine. jei neprašoma tat padaryti Ir neprlatundlama tam 
Uksini pakto lenkių.

Redaktorius priima — ndo lįste iki 11:11 vai

Skelbimų kainos prlalunciamos parelkalavna

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

kad tą spragą užkimšus. Prie savo užbrėžto
jo tikslo ji rimtai eina. Ryt dienos rinklia
va bažnyčiose yra daroma tam, kad visiems 
lietuviams davus progos bent po mažą dalelę 
įdėti į nuoširdų jį ir kilnųjį lietuvių labdarin
gąjį darbą. Jei visi bent kiek nuoširdžiai pa
rems ir bent kiek daugiau paaukos, tada mes 
geriau aprūpinsime pašalpos reikalaujančius 
ir greičiau prieisime prie reikalingų prieglau
dų statymo.

DAE VIENAS SMŪGIS.

Aplink Afriką.
Prof. K. Pakštas.- 

LAIŠKAS PENKTAS.

Nigerijoj.

Rugpiučio 4 d. mūsų laivas 
“Adolf AVoermann” įplaukė 
į stambų Nigerijos uostą La- 
gos. Nigerija net septynis kar

dirbinių. Užvedžiau su ketu- 
riais jaunais negrais pasikal
bėjimą. Jie man pasakė, kad 
jų žinomame krašte t. y. Tai
gos apylinkėse gyvena šiosdaans pirkti, kad 
tautos: Joruba, Ilausa, Idžio,

Prašau Į Mano Kampelį
-Rašo prof. Kampininkas.-

PROF. KAMPININKO 
RADIO. '<

kad' tame apskrityje yra daug 
i beržų, tai niekas negalite abe
joti.

tautiečiai I Taigi, tame apskrity pava-
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DIENOS KLAUSIMAI

LABDARIŲ RINKLIAVA.

Rytoj visose lietuvių bažnyčiose Clilca- 
goj ir apylinkėse daroma rinkliava Lietuvių 
Labdaringosios Sąjungos vedamiems šelpimo 
darbams paremti. Kiek žinome, labdarių cen
tro valdyba ir kuopos rūpestingai prie to 
darbo yra pasiruošusios, bet rinkliavos pasi
sekimas daugiausia priklausys nuo duosnio- 
sios lietuvių katalikų visuomenės.

Mes visi gerai žinome, kad mūsų tarpe 
veikia labdarių sąjunga, tačiau ne visi jon 
priklausome. Mes taip-gi žinome,, kad toji są
junga tūkstančiais į nelaimę patekusių lietu
vių yra sušelpusi, pastačiusi gražią ligoninę, 
nupirkusi puikų ūkį, kur su laiku prieglau
das bos pastatytos, vienok ne visi prie tų kil
nių darbų esame prisidėję. Tik tada, kada ant 
misų pačių nebepakeliamai užgriūva gyveni
mo našta, plačiau sužinome apie lietuvių lab- 

organizaciją ir paramoj jos pra-
iod^e. ' ‘

• Šiandien jau ir tie, kurie nesidėjo prie 
naudingosios labdarių sąjungos, džiaugiasi 
jos darbais1 ir didžiuojasi, sakydami, kad mes 
lietuviai ir ligoninės susilaukėme ir prieglau
das ruošiamės statyti. Pasididžiavimas geras 
yra dalykas, bet jo neužtenka, kad labdarin
guosius reikalus aprūpinus, kad reikalingą
sias įstaigas pustančius. Tuin reikia didelio, 
nuoširdaus darbo ir aukų.

Tenka pastebėti, kad iki šiol tik nedide
lė mūsų visuomenės dalis labdarybės reika
lais ir darbu domėjosi. Bet it tai daug pada
ryta. Jei visa mūsų .visuomenė lygiai ir siste-

tus didesnė už savo valdyto- TT ,
. ... v,. .- Usuba, Klu, Ebo, Onieia, A-ją Angliją. Pačiu Nigerijos . . T , • / ,

tęsiasi ekvatorinių '.sava ir Beni. Į laivą atvykę

Voldemariški
Lietuvoje ieško paskolos kuo- jsarį, kai pradeda sula iš ber- 

galėtų pa- žų tekėti, įvyksta pradžios 
ramstyti daugelį “vilkų”,! mokyklų kvošimai, kuriuose, 
linkstančių prez. Smetonos kad kvošimai šildžiau eitų ir 
pusėn. Paskolą tikimos gauti kolegos neapsibrozitų, jog to

Lietuvos švietimo ministerija paskelbė į 1>ajariu 7”.......darbininkai daugumoj pri-'Amerikoj, Voldemaro amba- ir to stoka, mokyklos vedė-
rašta, kuriuo pasako uždarysianti moksleivių, ir , ų klausė Jorubos tautai. Paklau-' sadoj, Brooklyne ant Grand,jas kvošėjų komisijai privar-
orgamzacijas. Tame rašte, tarp kito ko, yra 
pasakoma:

“Taigi, pasirėmęs ‘Vidurinių ir aukštes-

100 kini. platumo. Tai įsus kokie reikalai jiems da-
. .. , ... T1. w«.r aktualiausi, vaikinai pa-dar nepraretintas miškas. L z . , , . ’ ,sisakė, kad esą dar nevedę,

sunkiai įbrendamas, žmogaus stryto.

niųjų mokyklų įstatymo .§ 61 (Vyr. Žin. Nr. K^tos tankiosios juostos, kras-1 
190, eil. 1289), nuo šių mokslo metų pradžios jt° gilumoje plečiasi retesnių 
visos, visos be jokios išimties, politiškai vi- miškų zona, labai turtinga 
suomeninio pobūdžio moksleivių organizacijos 'alejinemis painiomis. j
visose Lietuvos mokyklose (vidurinėse ii ' Gyventojų Nigerijoj skaito- 
aukštesniose bendrojo lavinimo ir specialinė-jma aIae milijonų, kurių 
so) Švietimo ministerijos nutarimu uždaro- tarpe europiečių tik 4,000. Ir 
mos, o “ Instrukcijų pedagoginiam aukšles-j gyvena čia tik laikinai, 
niųjų ir vidurinių mokyklų personalui’ sky-įnes klimatas jiems netinka, 
liaus 1 skiltis 3 ‘Apie mokinių organizacijas’
(§§ 23 — 33) anuliuojama. Visų tų mokyklų 
p. p. direktoriams įsakau neatidėliuojant už
daryti visas tokias moksleivių kuopeles ir a- 
pie jų. uždarymą'tuojau pranešti Švietimo Mi
nisterijai.”

Ką šis įsakymas reiškia, daug aiškinti ne
reikia. Tai yra ėjimas Rusijos carų, o gal 
dar blogiau, bolševikų keliais. Caras draudė 
moksleiviams organizuotis ir tuo savo pasi
elgimu Rusijai duobę išskasė. Moksleiviai or
ganizavosi slapta, be valdžios, be pedagogų, 
be visuomenės vadų priežiūros veikdami, be
veik visa rusų inteligentija bedieviais ir so
cialistais išaugo. Tuo būdu paruošia dirva 
bolševizmui.

Šis tautininkų diktatūros žygis turėtų į

Daugumas juodųjų yra gry
nos negrų rasės, tik šiaurėje 

pa-ežero Čado ir Sagaros

Malėtų valsčiuje yra toks 
vienkiemis Pavyšokos, o tame 

gyvena Antanėlis 
G., Vyties Kryžiaus Ordino 

j kavalierius, kuris, iš didelio 
patriotizmo, lietuvius chamais 
vadina ir viešai “Bože

nes žmonos esą labai brangios . ,.
jų saly, girdi, reikią mokėti !r, 
apie 40 svarų (2,000 litų). Ne
grai naivūs kaip veikai ir la
bai mėgsta pasikalbėti inti- i
mižkomis temomis kad ir w'n ,, ....

rolskę dainuoja.pirmą kartą matomu žmogum. 
Žinodamas šitą jų palinkimą, 
leidausi— į tolimesnius pasi
kalbėjimus ir pradėjau juos 
agituoti, kad sustreikuotų

, vv. .. . prieš žmonų brangumą ir vl-
kraseiuose pasitaiko mišinio i . . , . , , m ,, , . .. ‘sai jų nebepirktų. Trys be-
negrų su berberais. Nigerijos1 .. ... , , , , . ,. , „ , . , . .veik sutiko,bet ketvirtas pa-
negrai kalba daugiau kaip . .v . . ,.■ „ . . . sisake kad jau turįs įssinnkęsšimtu kalbų, neminint jau
dialektų. Labiau išsiplatinusi 
Nigerijos kalba tai Ilausa.

Kraštas turtingas kakao, 
medviLne, arašidais (žemės 
riešutais), paimu riešutais ir 
jų aliejum, akažu medžiais 
ir švino metalu. Visų šitų ir 
kitų produktų Nigerija į me
tus eksportuoja už milijar
dą ar net su viršum litų.

| Malėtiškiai sako, kad to- 
■kiems “kavalieriams” reikė- 
' tų kelnes mauti ir įkrėsti taip 
(kaip suomiai lapujiečiai nese- 
jnai darė komunistams, kurie 
'Suomijoj internacionalą gie- 
įdojo.

sau merginą ii ji tikrai esan
ti verta 40 svarų ir todėl abe
jojąs apie prisidėjimą prie 
streiko. Kad mane įtikinti, jis 
dar kiek smulkiau nupasakojo 
savo sužiedotinės gražybes, 
Ašgi nebeturėdamas laiko dis
kusijas baigiau, nes laivelis 
jau ruošėsi vežti mus į patį 
miestą urž keturių kilometrų 
tos pačios lagūnos pakrašty. 

Afrikos Pulsas.
iššaukšti didelio protesto ir pasipiktinimo vi- Jau aptikta ir pradėta kasti, 
soje mūsų tautoje, ypatingai katalikuose. Tu< akmens anglio. 
pasielgimu katalikiškąjai Lietuvos visuome- Žymiausias ^gerijos uostas. Lagos miestas turi apie
nei bus padaryta didžiausia skriauda," nešTus 
uždaryta daug Lietuvai nusipelniusi ir įsiga
lėjusi Ateitininkų organizacija, kuri tiek 
daug davė tautai dorų ii- šviesių vadų, kurios 
nariai kovose su Lietuves priešais save krau
ją liejo. •

Dabar aškiai galime suprasti, kas rūpi 
tautininkų valdžiai. Ji, matomai, nori plėsti 
Lietuvoje liberalizmą ir bedievybę. Dar neuž
teko uždarinėti ir suvalstybinti privatines 
katalikų mokyklas, reikia panaikinti ir kata 
likų moksleivių ir studentų organizaciją, kuri 
sėkmingai kovoja prieš bedievybę, soeializ-

matingai būtų rėmusi labdarybę, nieks šian- mą ir bolševizmą studentų ir moksleivių tar- 
dien neabejoja, kad mes netik ligoninę, bet j 
jau ir prieglaudoms erdvias rūmus būtumė-1

A. X TkT • • Z1 * X * * • 'rae pastatę. Nei viena# našlaitis,nei vienas 
•ertelis ir ligonis nebūtų paliktas žiauriam 
gyvenimo likimui. Visus galėtumėme pri
glausti ir aprūpinti.

Kitos kultūringosios tautos ne po vieną 
ligoninę ir ne po vieną prieglaudą, bet po ke
letą' užlaiko. O mūsų ir našlaičiai ir seneliai 
dar iki pat šiol tebėra be tinkamos prieglau- 

> dos ir be priežiūros

vina sulos — burnai pavilgy
ti, nuperka po silkę — pilvui 
užkišti ir parūpina dailiosios 
lyties — “gražiai”, miestiškai 
pašokti. Po tokių išvakarių 
kvošimai išeiną, kaip durnai 
iš pypkės!

Pereitą pavasarį (tik da-
cos baT išėjo ant delne) vienuos 

tokiuos kvotimuos pasitaikė 
būti ir ne biržiečiui, kuris, 
po kvotimų, visą savaitę pil
vo revoliucija sirgęs ir nežino
jęs! kas tame kaitas: salos sti
klelis, ar silkės ašaka.

Sakoma, jei Lietuvos Ąžuo
lo viršūnės neatkreips savo 
akies i Biržų beržus, tai aps
kritys moksle pralenksiąs vi
są valstybę ir, priede, valsty
bė da turėsią mažiau pajamų 
iš savo išvarvintos “sulos”.

•į!

Lietuvoje yra Biržų apskri
tys. Nuo ko tas žodis — Bir
žai — paeina, jūsų prof. Kam
pininkas nesiima aiškinti; bir
žiečiai, gal, geriau žinot. Bet

SVEIKATA -
Rašo:

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

Tel. Canal 6764

TURTAS

tai Lagos. JO fPČ^lriiaš kai- 50,000 gyv., kurk} „tarpe artį 
navo apie 200* milijonų litų. 1509 baltųjų. Kiti visi negrai.'
Gelžkelių kraštas turi Jau Europiečių kvartale gatvės Nemažai rūpesčio ir širdgėlos yra toms moterims, ku- 

. 1v°me . H1 paikiai cementuotos, er(^vu» rioms ant. kaklo auga pagurklinė — “goiteris”. Nei viena 
. ai\ H maza Pa yg^ius su dcug gražių namų ir sodnų.. moterįs negeidžia, kad jos gražią išvaizdą gadintų “kalaku- 
krasto didumu. !Bet tai mažas mums įdomu '

■wt' • v • _ a • ,
Lagos Uoste.

PAGURKLINĖ GOITERIS’

ir

pe.
Ateitininkų organizacijos uždarymu bus 

padaryta didžiausias smūgis ne tik kataliky
bei, bet visai mūsų tautai.

Lietuvos Universitetas yra pavadintas 
Vytauto Didžiojo universitetu. Universiteto 
vadovybė palikta ta pati: rektorium prof. V. 
Čepinskis, prorektorium kan. B. Česnys, o se 
kretorium prof. Raudonikis. Kadangi jau pri
imtas naujas Statutas, tai reiškia, kad valdy- 

Lfcbdaringoji Sąjunga daro pastangų, ba išrinkta trims melams.

tinis” kaklas, lllinojaus, Mieliigano, Naujosios Anglijos 
mas. Nori pažinti kraštą , tu]ose vietose Pennsylvanijos valstijose daug moterų serga
eik į jomarkas ir į bažnyčias. jj^a Xors labai retai, bet yra ir vyrų, kurie gauna pa- 

eurG'» gurklinę.
ir neša 1 iūras a-eltona r;'*kvartalą — visas yra^. Lįga pagm-kUng yra dvejopos rūšies: viena rūšis vadi- 

dumblą ir smėlį. Prieš įva- d\dele 3°^a5ka’ su®ldc"! narna “paprastoji pagurklinė” (simple goiter), o kita rū

šiuojant į Lagos lagūną pa-

v eiit į juniamas 11 {
Vakarų Afrikoj Jųl.ar lic Be( _ ifekyru3

taus sezonai. Upės pilnos van- . v- 1 piečių
dens ir neša į jūras geltoną vįena (

iš nesuskaitomos dau- !šis “piktoji pagurklinė” (exoplithalmic goiter). Nuo papras- 
pamažėl auga 
jaučiasi labai

_ gatvės pavers-^blogaii ne8 tampa labai jautrus, greit supyksta, greit išsi- 
krautuvėmis po atviru, šįrdLs labai smarkiai plaka, akys atrodo išsprogusios.
Ar cementuotos, ar tikjįgonįg į trumpą laiką sudžiūsta, sveikata visiškai sunyksta, 

išpiltos visos j°s j Nemažai ligonių toji liga pasmaugia.
PRIEŽASTIS nuo ko pagurklinė įsimeta, tikrai iki šiol

=k^^^ p‘gurkl‘nte ligcni8 blogai nrw;a’tik p
..... , kioskų. Bet ką čia kalbėti. y jęuo piktosios pagurklinės, ligonis jt

melmojo jurų vandens zona • , v:,Aą antvAs navo-rs-1F ,]UK ( ld \ ĮSOS gatves pavers naci Inkai -inufrila frrmt cnnvlrafrj 1 -ir prasideda geltonasai upių 
vanduo. Dvi zonos tarsi šie- oru 
na būtų perskirtos. Uostas į-' smGiįa
taisytas lagūnos gilumoje, nustatytos įvairiausiomis pre- 
kur ūsų laivą^įtompė ma p^Q kurias vos begali nejgtįrta. Daug daktarų tvirtina, kad toji liga yra la

vą įlipo suvenirų pardavinė-
žas buksiras. Neužilgo į lai jpraeiti. O žmonių, žmonelių!. į i§gįp},ėtojU!gį tose apygardose, kur geriamasis vanduo

tojai kurie turėjo gyvačių ir jU°d-^r ituri savyje daUg kalkių' Taipgi U® dau«iauftia gaunft ** H"
tojai, Kurie įurejo gyvačių 11 ar spiečius knibždėte'
žvėrių kailių, pintinių, ranko- kuįbfda. Penkias valandas gą, kurie gyvena tvankiuose butuose, kurie retai išeina į tyrą 

orą, retai saulės temato, kurie užsilaiko nesanitariškai ir ku-mis padarytų peilių, tuflių, vaikščiojau šiame negrų 1

mezginių ir kitokių negriškų | skru2delyne ir į laiv% sugrį-j ganna nuo surfkrimtinl0> rūpesčio, gailesčio,
žau įspūdžių apsvaigintas, bet į gausių dantų, blogų tousilų, reumatizmo ir įvairių infekci-

rie negauna tinkamo maisto. Piktąją pagurklinę taipgi
su-

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJA
Rengia

Rudeninį Didelį Išvažiavimą
Sekmlniy, Rugsėjo - Šeputi 21,1930

CHERNIAUSKO DARŽE '79 St, 8i Archer Avenue
Visus iš visur kviečia. Visiems užtikrina, kad bus smagus laikas. >

Įžangos tikietai su dovanomis visiems dykai.

nei kiek nepavargęs. Man la-, beį autoįntoksikacijų. 
bai norėtųsi patiekti lietu-. GYDYMAS. Pastebėjus, kad ant kaklo auga “goiteris”, 

p ių visuomenei katalogą daik- l re^ neatįdėlįojant eiti pas daktarą. Aukščiau pradėjus gydy

mą, greičiau galima bus pasveikti ir pasigydymas mažiau 
kainuos. Gydymo būdų yra keleriopų. Seniau daktarai išpjau
davo “goiterį” su peiliu. Daug žmonių nuo tokios operacijos 
mirė. Dabar operacija ant “goiterio” yra daroma tik išimti
nais atsitikimais. Patsaruoju laiku medicinos daktarai pada
rė stebėtinai didelę pažangą, išrado naujų gerų gyduolių ir

tų matytų didžiame negrų
■mieste, kur ištisas gatves iš- 
i vaikščiosi ir nepamatysi nei 
j vieno balto žmogaus. Ėjau 
įkartu su dviem prancūzais, 
bet lydėjo mus tūkstantinė

; minia. Kai pamato fotograifuo-•
jjant ar filmuojant, tai ypač 
vaikai spraudžiasi prie mus ir 
visi nori būti paveikslo daly
viais. Balsai negirdėti, rūbai 
nematyti, veidai keisčiausi. O 
jų prekės.

Bus daugiau)

RENGĖJAI SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
. BARGENUS

įvairių moksliškų priemonių “gniteriu” gydyti, taip kad 
dabar jau kruvinos, skaudžios ir pavojingos operacijos eina 
iš mados. Dabar ištobulintas Rentgeno X-ray spinduliai, ra
dioterapija, organoterapija, elektroterapija ir dietetika už- 
ipia svarbią vietą medicinos daktarų profesijoje, o peilis ir 
“priklios liekarstvoe” pasilieka tik senos gadynės daktarų 

rankose. . f1 • frnm
Ir “goiterį” dabar beveik visuose atsitikimuose galima 

pagydyti sėkmingai su gyduolėmis ir elektro — kataforeziją 
be jokio skausmo ir be pavojų.
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PASISEKIMAI IR NELAIMĖS P-NĮĮ KAREIVŲ.
Apie kuriuos Kareivus kalbė- tėvo krautuvėj darbuotis. Ji

sai biznį gerai suprato, sekėsi 
kostoinerius patenkinti. Tokiu 
budu tėvui ir sunui darbuo
jantis pavyko bizjiį gerai iš
auginti ir išplėsti po visą, Cbi- 
cagą ir net apielinkės.

i baigiantis, p-nai Kareivai nu- susirinkime išrinko garbės laimės pasitaikė pagauti plau-(konsulas p. Kalvaitis, p. J. J. (lydėjo virš 200. 
'sprendė iškeliauti į vasari- grabnešes, užsakė gėlių vaini- čių uždegimų. Buvo ant greitų ! EI i a s, Universal State Banko 
Įnius rezortus j Kerville, Tex- kus, užprašė Šv. Mišias, pri-(jį4 pašaukti tėvai. j prezidentas, adv. Bagdžiunas
as, kurs randasi už 400 mailių, deramai pasirėdė ir nutarė lai : Tėvai palikę ūkį tvarkyti ir kiti žymesnieji lietuviai cbi

sim?

Chicagoj yra plačiai žinoma 
ne viena Kareivų šeimyna. Y- 
ra štai Wm. J. Kareiva, apsu
krus biznierius, plačiai žino
mas visoje Chicagos kolonijo
se, turįs didelį olselį šviežių 
kiaušinių, sviesto ir sūrių po 
num. 4644 So. Paulina St.

Vakacijos.

Dalykams einant geriausioj 
tvarkoj, po kelių metų uolaus 

Antras plačiai žinomas Ka- darbo sutarė imti vakaeijų.

Edvardas ir Sofija iškeliavo dojimo dienoj eiti prie šv. Ko- 
pirmiausia, o tėvai liko baig- munijos. 
ti tvarkyti ūkio reikalus. Į Laidotuvės buvo nepapras- 

Jauniems Kareivams atvy-.tai iškilmingos ir labai dide
lius į Kerville pasirodė ypa-' lės. Didžiulė Šv. Kryžiaus baž- 
tingas apsireiškimas. Toje nyčia buvo pilna žmonių. Oi- 
vietoje paprastai labai retai minių buvo ir iš tolimų mies- 
telija, šiemet, kuomet dauge- tų. Nabašninkės teta Ona Pe
tyje valstybių jaučiama buvo traitienė su savo vyru ir visa 
lytaus stoka, tai Kervillėj už- šeimyna atvyko net iš Phila- 
ėjo lietus ir šaltas oras. Lijo delphijos.

Pakenkė Edvardo sveikatai.

vienam iš pažįstamų cliica- 
giečių automobiliumi leidosi

cagiečiai. O per pamaldas di
džiulė šv. Kryžiaus bažnyčia

reiva yra Antanas, vyresnysis Edvardas su buriu artimųjų, i ^epa^ovos ^e^as savaites. Iš- 
brolis minėto Wm. J. Karei- kurių tarpe buvo jo motina ir ^v’*no UP^S, sugedo geriamasis 
vos. Tatai apie p-ną Antaną sesuo Sofija, automobiliu iš-
Kareivą čionai eis kalba. Bė- vyko aplankyti kaikurių gar-

vanduo.
A. a. Sofijos liga, mirtis ilga 

kelionė, širdies skausmai tiek
Tokia oro keista atmaina pakenkė j0 sveikatai, kad jo 

gyvasti s pasirodė pavojuje. 
Tą jis pats pripažino. Nors

gvje keletos pastarųjų mene- šių Amerikos vietų. Aplankė atsiliepė labai blogai į gyven
šių apie jį daug sykių prie pavyzdžiui Kentucky valstijoj taJus- t tas vietas buvo šuva- ------- -----  . r • •
įvairių progų buvo “Drauge” Mammotli Cave. Tai buvo kait ^avę žmones sveikatą sustip- po laidotuvių gražiai ilsėjosi (imi‘ er pn^ '°
užsiminta. Pirmiausia buvo rioje vasaros dienoje. O reikia l l,ntb 0 dabar dėl sugedusio pas savo gera§įrtĮj jėdę Wm. iner SU uo P®*1 a in 1 ir ies
minėta, kad jis vyko į pietines žinoti, kad Mammoth Cave y- vandens ir oro šiurkštumo j Kareivą, bet vienintelė išsi- į ‘ ’au®mu’ am pnge ėti.

alstijas ir ten pirkęs farmą. ra giliai žemėj ir baisiai šal- ^augelis ėmė rimtai sirgti. Tų gelbėjimo proga buvo grįžti į, * . 1 _ au tis
žinios pasitvirtino. To- ta. Per nepatvrimą Edvardas nelaimingųjų tarpe buvo ir pietines valstijas į St. Joseph j ica£on- 4 11 Pa ara- Nors

i !daktarai visai nusilpusiai mo-

pas sūnų. Kelionė truko dvi buvo pripildytu, kaip per at- 
dieni ir nakti. Pribuvę Edvar- laidus. Automobilių į kapines
dą rado dar gyvą. Bet jokios1 •' •• ---- --------- --
vilties išlikti jau nebuvo. Po '  ..... . ■■■ 1 ——
10 valandų Edvardas pajuto,
kad jo paskutinė valanda jau 
išmušė, atsisveikino su tėvais 
ir jų prašė jo atsisveikinimą 
perduoti visiems draugams, 
pažįstamiems ir giminėms Cbi 
eagoj ir kitur esantiems. Tuo 
mirtis ir išplėšė p-nams Ka
reivams paskutinį sūnų. Mi
rė jisai a. a. Sofijos apystovo- 
se. Aplinkui visi nepažįstami,

Taip tai atiduota paskuti
nis patarnavimas juunaui pa
sižymėjusiam lietuviui ir taip 
tai parodyta užuojauta pasi
žymėjusiai p-nų Kareivų šei
mynai.

Raporteris.

Kiekviename Reikale
v
Tos
liau buvo žinia, kad p. Karei- neapsirengė šiltai ir todėl bai- Sofija. Kareiviutė. Nors Sanitarium, AJbuųuerųue, N. 
va pardavė ant Town of Lake šiai peršalo. Iš požemių išli- visada buvo sveika ir savo Edvardas nujautė, kad jo 
savo senai išdirbtą, sėkmingą pęs pajuto, kad jau negerai. P7veninie neturėjusi daktaro gyvenimo dienos jau suskai- 
hardware biznį ir išvažiavo į j Vienok, dar tęsė kelionę į Ala- ^a^ar ūmai ir sunkiai buvo tytos Todėl prieš išvažiuo-
Texas valstiją, kur arti Mek-; bailios valstiją pamatyti pa- su^ra^a- Buvo pašaukti tėvai. sjanį padarė pieną dar aplan-
siko rubežiaus pirko farmą. garsėjusius Musele Shoals ir ^°^‘na^ pribuvus Sofijos pa- kytį kaikurias pagarsėjusias

garsų Wilson Dam. To pasie- dėtis negerėjo. Po trijų sa- vįetas pakely. Tėvai ir sutiko
kė, bet nuo tada Edvardas ‘ėmė jausti blogai. Pasi- patenkinti sunaus paskutinį i
jautė, kv.d jam negerai darosi ro<^ gavusi vidurių uždegi- trogkimą. Leidosi į tolimą.L. .
ir visi leidosi kuogreičiausia >ni* ’Tada bcvo ir tėvas pa’ labai tolimą, 3,000 mailių ke-į ir PnnŲ Brazauskų seimy-

Kodel taip padarė.

Pašaliečiams p-,no Kareivos 
žygis keistai išrodė. Senas

tinai patarė vietoj liktis, bet 
atsidavę Dievo valiai ryžosi 
abu keliauti. Pasiėmė vagone 
atskirą kambarį ir per pusan
tros dienos pribuvo Cliicagon. 
Čia jau stotyje rado belau
kiančius brolį Vilimą su mo
terim Elena, j>nus Pieržins-

Bankas yra surištas su žmonių gyvenimu 
taip tampriai, kad be jo niekas apseit 
negali. Reikalų, kuriuos bankas aprūpina, 

yra labai daug, ir .lietuviams parankiau
sia yra visais reikalais kreiptis į savąjį 

banką, kuris yra po Steito ir Clearing. 
Ilouse priežiūra.

miestietis, sėkmingas biznie-! namo. Ilga ir įspūdinga kelio-, Šisai metęs viską, jiOnę. Važiavo nauju, geru au- j J101'kur*e Pa^ui gelbėjo
nė, didis nuovargis slėpė Ed- Je^dosi pas dukterį. Atvykęs tomobiliumi. Aplankė įspudin-i ai °^uvn? renalin i, 
vardo visų kritingumo padė- rado » trijų daktarų priežifi- gus ir visame pasaulyje pa-! A. a. Edvardas buvo pašar- 
tį. Namo sugrįžus, pas Edvar-(ro^' Buvo dėtos didžiausios garsėjusius kalnus Coloradoj. ivotas Eudeikio koplyčioj, 
dą apsireiškė pleurisy — kru-, Pastangos gelbėti, bet per , Pagalios pasiekė minėtos1 Liudėjančiai p-nų Kareivų 
tinės plėvės uždegimas. Grei- £ausumQ vaistų Sofija gavo šir sanatorijos. Ten - Edvardo šeimynai užuojautos buvo 
ta gydytojų pagelba ir uoli; es *r daktarai pasakė, SVeikata ėmė taisytis. Tėvams!daug parodyta. Laidotuvėse 
priežiūra išgelbėjo Edvardą. |kat^ pagelbos 3au nėr. Trecioj nuvykusiems į farmą rašė ra-Į dalyvavo daug žymiu asme- 
Bet vėl per didis jo uolumas dienoj Sofija, nuo mažų die- Alinančius laiškus. Bet ant ne- nu, kaip va Lietuvos
..prie darbo sutrukdė pilną nesirgusi, persiskyrė su, .................................
sustiprėjimą. Ir to pasekmės a*uo Pasauliu.

rius ima ir išvažiuoja ant far- 
nios. Po teisybei p. Kareiva 
buvo pasiryžęs, į naują užsiė
mimą stoti. Ir iš didžios, 
triukšmingos Chicagos persi-' 
kėlė į ramią farmą, toli nuo 
miestų ir visokio judėjimo. 
Neužilgio atėjo malonių žinių 
apie tai, kad ant fanuos p-nui 
Kareivai gerai klojasi. Išeina 
taip: jei žmogus vienoj šakoj 
yra tikrai parodęs gerus ga
bumus ir mokėjimą gyvenimą 
sėkmingai sutvarkyti, tai rei
kalui esant jis įstojęs į naują 
užsiėmimą taipgi bus sėkmin
gas.

Universal State Bank
3252 S. HALSTED STREET

Plačioji visuomenė ir net dau 
gelis jo pažįstamų ir kosto- 
merių nežinojo tikros priežas
ties p-no Kareivos su visa 
šeimyna išsikėlimo į šiltus 
kraštus. Dalykas ėmė aiškėti 
vėliau. Pasirodė, kad p-nas

Laidotuvės Chicagoj.
Baisiame padėjime pasiju-

buvoi labai liūdnos. Tada ir 
ėmė atsinaujinti džiova. Per
kaikurį laiką tikėjosi, kad ir to besą p-,nai Kareivai. Neta
rei trumpu laiku nuo jos at- rėdami ten nei giminių, nei už 
sikratys. Bet šiuo sykiu liga jaučiančių draugų, kurie pa- 
giliai įleido savo šaknis. Pasi- datų perkentėti širdies suspau 
rodė, kad daykas tikrai pa- dimą, ryžosi kelti dukters lai- 
vojingas ir reikia imtis rim- dotuves Į Chicago, kur randa- 
tų priemonių. Daktarai patarė si giminių ir daugybė užjau- 
apleisti didmiestį, atsiskirti čiančių pažįstamų ir draugų, 
nuo miestiško judėjimo ir ap- Ką ir atrado čion pribuvę, 
sigyventi ant tyro oro, ramioj Kuo pat pasitikimo prie gele- 
vietoj, šiltuose kraštuose. žinkelio stoties iki pat palai-

Tr.i ve, kas privertė p-nų doiimo P~nai K”eiTai buv0
Kareiva tų darė tik dėl svei- Antanft j Kareiv? vj,a 5ei. lydimi ir visų užjaučiami, 
lratus savo sunaus Edvardo. . |Hyna atsiskirti su Chicago,1 Sofijos laidotuvės.

su giminėmis, draugais, pažįs-' Laidotuvės buvo tikrai pa
imliais ir kostomeriais. O jų vyzdingos, nes Sofija bnvo gi 
p-nas Kareiva Chicagoj per muši ir užaugusi ant Town of 
ilgus metus įsigijo daug. P- Lake, čia ėjusi mokslus, pri- 
nas Kareiva yra švelnaus ir gulėjusi prie organizacijų ir 
mandagaus budo. Su kuo tik įgijusi daug gerų ir ištikimų 
jis yra turėjęs reikalų, tuos draugų. Buvo veikli Sodalici- 
jis patenkino. Jisai įsigijo jos narė.
daug gero velijančių draugų,! A. a. Sofija persiskyrė su 
o priešų, tai turbut jis visai' gino pasauliu naktį iš šešta- 
neturi. dienio į sekmadienį. Anksti

Tokio pat švelnaus ir priim- sekmadienio ryte a. a Sofijos 
no budo yra jo brolis Wm. J. ^čdė Wm. J. Kareiva gavo liu
Kareiva. Ir šisai turi daugybę dn* Piešimą per telefoną.,,
gero velijančių draugų. Stf ta žinia Pnas Karpiva nu

eina pas gerb. kun. A. Linkų. 
Firmoj gerai klojo.1, dabar Jv Kryiiaus par. lai-

P-nų Kareivų šeimynai far-,kinai einantį klebon<> 
moj gerai klojosi iš pat pra-)gas Taigi sekmadienį 5v.
džios. Svarbiausia buvo tai Kryžiaus bažnyčioj žmonės iš- 
tas, kad Edvardo sveikata ė- 
tnė gerėti. Nors ilga kelionė 
automobiliumi gerokai jį su
vargino, bet tyras oras ramus

Sunu-. sirgo džieva.

‘Drauge”Nors jau buvo 
šiek tiek minėta apie a. a. 
Edvardą A. Kareivą, bet ne
bus pro šalį plačiau užsimin
ti. Jisai sėkmingai baigęs šv. 
Kryžiaus lietuvių mokyklą, tę 
sė mokslus De La Šalie mo
kykloj. Moksle Edvardas bu
vo gabus. Už savo darbus 
laimėjo pirmą dovaną. Edvar
das mėgo ir sportą. Nors bu
vo menkesnis už kitus žaidė
jus, bet iš visų jėgų stengėsi 
nepasiduoti didesniesiems. To
liau būdamas paklusnus ir pa
lankus savo gimdytojams, Ed
vardas dirbinėjo krautuvėje 
iki vėlybo laiko. Po to reikė
davo prirengti lekcijas. Tas 
vis ėmė atsiliepti į jauno Ed
vardo {sveikatos. Tą patėinijo 
mokyklos perdėtiniai ir už
draudė Ei vardui sporte daly
vauti. Netrukus jis turėjo mo
kyklą visai apleisti, nes pasi
rodė džiovos ženklai. Griežto
mis priemonėmis Edvardo svei 
kata tapo atgauta.

Uolus Edvardas vėl stojo

PASIIMK VIENĄ ŠĮ VAKARĄ
SIS PILNAS t-Tl BV RADIO SU 
TIKRU DYNAMIC SPYKIERIU 
VISKAS VIENAME SUGLAUSTA

ME KABINETE 
TIK

$40.50
lesa tnbea

Philco
BABY GRAND RADIO

Kiti modeliai iki $198.00 be tūbų 
Musų Spešelai Tik Šiai Dienai:

ZENITU modelis '61 pilnai įrengtas 9 tūbų .. $130.00 
ZENITH modelis 52 pilnai įrengtas su 9 tūbomis $190.00 
PHILXX) modelis 87 pilnai įrengtas su 8 tūbų $119.00 
PHLLCO modelis 76 pilnai įrengtas su 7 tūbų $119.00 
ATWATER. KENT modelis 37 pilnai įrengtas $49.00 
ATAVATER KENT 8 tūbų riešuto medžio kab. $109.00 

ŠIE RADIOS YRA STORINIAI SEMPELIAI
Pamatyk TELEVISION Pas

LIPSKY’S MUSIG & RADIO STORE
THE HOUSE OF SERVICE

4916 W. 14 St. Cicero, III.
Telefonas Cicero 1329 

Atdara vakarais iki 10 vai.

girsta gerb. kun. Linkų užsa
kant poterius už a. a. Sofijos 
Kareiviufcės sielą ir paskelbė 
Sodalicijos extra susirinkimą.

gyvenimas šviežias valgis, ge- yisi žmonės tokių netikėtų ži
ras užsilaikymas greit paro-inią iSgirdę krt,pt<d{jo ir vig, 
<if savo gerus vaisius. Visi(veidai isblisko
dalykai krypo geroįon pusėn. - Nu0 uda prasidėjo u0,ns

Po devynių mėnesių buvimo ' prisirengimas prie iškilmingų 
ir visiems reikalams geroj laidotuvių. Sodalicijos narės 
tvarkoj esant, ūkio sezonui čia labai pasižymėjo. Savo

PATOGUS KELIAS EUROPON
PLEKUODAMAS kelionę Enropon visada naudokis greičiausiais 

ir naujausiais North Gennan Lloydo laivais. Visad reikalauk 
iš gavo artimiausio agento laivakortės per

NORTH O E R M A N LLOYD
Tiesus ir trumpiausias kelias per Bremeną j bilc vietą Ccntralėj 

Europoj. Gerai žinomi laivai «

BREMEN — EUROPE
COLUMBUS—BERLIN-STOTTGART—DRESDEN

turi didelius patogumus Trečiosios Klcsos kabinose ir visiems žino
mi šauniais valgiais ir užkandžiais.

Iirfaukiraai kas savaitS. Spscijaliai Kalėdiniai išplaukimai su laivais
Dac. 8 BERLIN------------ Dec. 11
Dec. 18 asmeniškai vedama ekskursi

ja iš Chicagos
Išankrto užsisakyk vietr.i per. vietini agenta ar

NORTH G6RMAN LLOYD
130 W. RANDOLPH STREET CHICAGO, ILL.

BREMEN - — 
EUROPE - —

Vynuogių Sultis Namams 

Yra Legalūs

Pilna Apsauga Užtikrinta

Kalifornijos vynuogių augintojams 
valdžia užtikrino kad nebus jokio au
torizuoto Federalio trukdymo varto
tojams, kurie nori pirkti vynuogių iš- 
sidirbimui vaisių sulčiu vien namų 
naudojimui.

PIRK SAU VYNUOGIŲ SULČIŲ 
DABAR PO VALDŽIOS 
KONTROLĖS PLENUt

Vynuoges noksta dviem savaitėm 
anksčiau, negu paprastai —? vėliau 
oras gali pagadinti gerumę uogų, ku
rių dabar galima gauti prie

VISŲ GELEŽINKELIŲ STOČIŲ 
VALDŽIA Į TAI NESIKIŠ

California Grape Control 
Board, Ltd.

San Francisco, California
85% of the entire California gTape produetion is being 

marketed this year by agencies cooperating with the 
CALIFORNIA GRAPE CONTROL BOARD, Ltd.

These agencies are:
California Fruit' Exchange 

California Vineyardiats Anor.'ation 
San Joaquin Grovrer-S'aippcr Ao.ociaticn



1 D R A U r šeštadienis, Rūgs. 20 d., 1930
sbbs

LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, tLL

CICERO, ILL
prie žiemos sezono — su bas- 
ket balk

Pirmas klubo parengimas 
bus 20 d. rugsėjo, Liuosybės 
svetainėj. Nuo to laiko prasi
dės lošimai.

Pereitu metą basket bolinin

Radio Stotis A J J.
X Ciceriečiai lietuviai atli

ko dvi šauni iškilmi. Rugsėjo 
7 d. buvo atidarymas 5v. An
tano parapijos bazaio, kas į-^gį prai0§ė tik vieną “game”. 
vyko automobilių paiudu mi.es j<aįp šįmet seksis, parodys 
to gatvėmis ir rūgs. 14 d. pa- ’ ateitis.
minėjo L. D. K. Vytauto 500. (jarj>ė Ciceros lietuviams Į 
m. mirties sukaktuves. Tai 
buvo iškilminga Ciceroje pa
rodą. Visa valdyba dirbo iš
sijuosusi, kad tik kuogeriau- 
sia prirengus parodavimų.

•X Sekmadieny, 21 d. rug
sėjo, 1 vai. po pietų, Labda
rių 3 kuopos Įvyks svarbus 
susirinkimas, Šv. Antano par. ’
mokyklos kambary. Malonėkit 
visi nariai atsilankyti, nes 
bus svarstoma daug svarbių verteljsra
reikalų.

X Šv. Antano draugijos me
tinė vakarienė įvyks spalių 
26 d.

turėti tokius sportininkus.
Visi žino, kad ne bile kas 

gali lygintis prie Ciceros, ku
ri diena iš dienos auga, plečia
si, dygsta nauji namai, dideli 
ir maži. ; .;

Paskutinėmis dienomis gra< 
žiai apšvietė 49 Ct. p. K. Va- 
silausko du dideliu namu, ku
rių kontraktorium buvo p. 
Grikšelis, senas vietos lietuvis

K. P. D.

DAINUOS PER RADIO

48

Ivo matyt lietuvių net iš De
troito ir iš Cbicagos. Visi baž- 
.nyčio sutilpti negalėjo. Dau-

BANDITIZMAS RUSIJOJ.

Raudonos Rožės Klubas.

L. R. 1\. Susivienymo **c» Jgeus stovėjo lauke per sumų. 
susirinkimas įvykskuopos

rugsėjo (Sept.) 21 d., 1930, šv. 
Antano parapijos mokyklos 
kambary. Visi nariui, kurie 
'norės užsimokėti, galės užsi-' 
mokėti prieš susirinkimų, 

į Susirinkimas prasidės ly-1 
giai 1 valandų.

Valdyba

ROUND LAKE, MICH.

S. Litvaitis, Komitetas.

Pastaraisiais laikais Mask
voj atidaryta krautuvė, ski- 

J rituna išimtinai svetimšaliams, 
ypač amerikiečiams. Toje 
krautuvėje galima gauti pirk
ti amerikoniškų maisto pro-

Laikrusčio Chicago Tribūne 
korespondentas iš Rygos pra
neša, kad bolševistinėj Rusi-; dūktų skardinėse, cigaretų ir 
joj be kitko plinta paprastas I kitokių daiktų, 
banditizmas. Ne tik naktimis, Krautuvė yra pačiam

... . . bet ir dienomis Rusijos mies-}^vos vidury. Langai užkalti
Šiomis drenomis ponai Riba- plėšikai puola ir apįplė. storomis lentomis ir ties duri-

cinskar rs Detroito nusipirko U einan-ius gatve Bvetimga.> mis stovi du sargu. I krautuvę 
įleidžiami vien svetimšaliai

CUSTER, MICH.
Nusipirko ūkį.

gražų ūkį mūsų kolonijoj ... , . . .; . . .... i liūs. Daugiausia puolami Ru-
.80 akrų, visiems cm žinomų, )aikinai apsistoję ameri-|Ioin« žmonSs sargams turi pa
!kuris randasi ui 2 mylių ne pini.'„dyti savo pasas.
šiaure nuo Custer’io. Linkini!Igai, bet ir nešamas maistas 
t,oriiiii ruoac.iiisKains srenau-'

Iškilmės.
Vi- i lietuviai širdingai dė

kojam gerb. klebonui Lipkui 
už rūpinimąsi lietuviais, kadi . , ,. , . .. įimta savo politinių priešų zu
atsiuntė mums Tėvų Alfonsų,'^ koionį-ose j u pyniais- Svetimšaliams tik pa-
pranciškonų, ’ " 1 . ’ J

Atvykę Rygon amerikiečiai
ponam Ribacmskams geriau- kitokį daiktai val. aimanuoja, kaip jie galėsiu
šios laimės ir mes tikimės, jog 
turėsim gerus kaimynus. No- 

I rintiems pirkti ūkį, patariama

S.ir p. varg. ] sjteS kaįp Lietuvoj. 
Railų su 10 giedorių į Round

Čia yra
gražių ūkių, su gražiais so- 

! Lake, Mieli., Šv. Juozapo pa- , . • • , . ,! .. . dais, ežerais, gerom tnobom.

džia, kiek žinoma, nekovoja1 Pra^e*s^ žiemų Rusijoj, kur 
prieš tuos piktadarius. Ji už->ra pemiaža visokio maisto 

ir kur viskas labai brangu. 
Ypač žiemos metu maisto kie- 

taria vieniems be rusų pa’ly-'kybg sumažėja Rusijoje. Ta
dovų gatvėmis 
ypač naktimis.

nevaikščioti,

rapiją. Tėvas Alfonsas 14 d 
rūgs. laikė sumų ir pasakė 

J gražų pamokslų tinkamų iškil-

da priveligiruoti komunistai 
darbininkai dar daugiau ima 
nerimti ir užsiima plėšimais.

j Žemė gera, parduodama leng-j Anot amerikiečių, plėšimais! 
vu išmokėjimu. j užsiima daugiausia darbinin-'

Kas norit platesnių infor-; ka* komunistai, kurie pas so- 
macijų, kreipkitės žemiau pa-įvytus turi daugiau privilegi-

JEI TURIT KĄ PARDUO
TI ARBA NORIT KĄ PIRK 
TI PASISKELBKIT “DRAU 
GE”.

, . . . , , f mėms, gi po to iškilmingai
Operos dainininkas p. Juo-. .... 

r . ... I pašventino naujų varpų var
žas Babravičius pirmadienio, , s v ± tt- kaimynas pakUusė: “Kas dą. (rugs6jo d j vakarej du: Sv. \ Kicentas. Kūmų

kcr A mArilzo vrolrlrkfAteoVn’ . . j L)HA O *-V.
7 ir 8 vai., dainuos The reo- XT . , . ,n . Naujų varpų aukojo gerb.plės Furmture Co. ir dienras- ,7. , . ,, , , T.,*. 4 • ,, , j Vincentas ir Magdalena Lit-eio Draugo radio koncerte' ... ,
iš WHFC stoties. Be jo dar a* iai\

• _ . v i • «v I Žmonių buvo keletas simtijdainuos pp. Cizauskai iš Cle-'.
veland, Ohio ir p-lė L. Nem-į 

čauskaitė. i

X Andai vieno žmogaus jo

bar Ameriką valdo?” Atsakė 
“Capone ir ko, munšainė, šia

Klubas sparčiai rengiasi pieji ir sausieji agentai

duotu adresu:
K. Daunoras,
Box 7,
Custer, Mieli.

jų, negu kas kitas.

x«v-

PENTUOJAME AUTOMOBILIUS
Remkite tuos biznierius ir 

profesionalus, kurie garsi- 
iš visų apielinkių. Daug bu-'naši dienraštyje “Drauge.”

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

ADVOKATAI

$ 
*■.

Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se
nų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas 
pilnai garantuotas — kainos žemos.

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

ROXEE AUTO PAINTING SHOP
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas 

907 W. 35th ST. CHICAGO, ILL.

Šia proga norime priminti, 
kad art. J. Babravičius nebe-’, 
ilgai čia pasiliks. Spalio 18 
d., Scandinavų — Am. linijos 
laivu “Frederik VIII” vyks-i 

' ta Lietuvon ir stos valstybės ‘ 
operom Jo atsisveikinimo konį 
certas įvyks spalio 5 d., Eigbtį 
Street Teatre.

$65.00MES MOKAME CASH 
UŽ LIETUVOS 5% BONUS
Moncv Orderiai į Lietuvų per Radio tiktai 25 eentai 

Paskolos teikiamos ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE St., CHICAGO, ILL.

Kapitonas

Specialistas iš

Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYKŲ IR MOTERŲ 

KEMfRINT KAIP f ŽSISEN ĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodljlmą. kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų., galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėllomls iki 12 d. 
4200 Wcst 20 St. kampas Kccler Avė., Tel. Crauford 5573

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

Rast P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

Lžd. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Avė.

AGITATORIAI;

Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba 
2328 W. 23rd St.

J. Dimša 
3230 So. Emerald Avė.,

Metropolitan State Bank
(“Roll of Honor” Bank)

Penkių Garbingųjų Bankų Skaičiuje

AR jus žinote, kų bankui reiškia būti 
Garbingųjų Bankų skaičiuje? Kadangi 

Metropolitan State Bank yra tų Garbin
gųjų Bankų skaičiuje ir kadangi Metro
politan State Bank yra lietuvių bankas, 
tai kiekvienas lietuvis apie tai privalo 
žinoti ir turi pamato tuomi didžiuotis.

Tik vienas bankas iš penkių tegali pa
tekti į “Roll of Honor”.

Yra taip: Depozitorių apsaugojimui 
valdžia iš visų bankų reikalauja atidėti 
tam tikrų sumų kaipo atsargų. O Metro
politan State Bank padėjo atsargos fon- 
dan penkis sykius daugiau, negu Illinois 
valstija reikalauja. Toks banko stovis 
reiškia didesnį depozitoriams saugumų, 
negu paprastame banke.

LABAI PATOGI IR LINKSMA KELIONĖ Į
LIETUVĄ

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
(Swedish American Line)

PATOGUS SUSISIEKIMAS
NEW YORK - KLAIPĖDA

(Via Gethenburg)

d. Šilkas
10555 So. State St

Visokiais Labdarybės rei 
xalais kreiptis į valdyba arba 
agitatorius.

Metropolitan 
State Bank mo
kėjo atsistoti į 
“Roll of Ho
nor.” Tai su
prantama, kad 
tame banke vi

si reikalai kuo- 
geriausia veda
mi. Norėdamas 
geriausio banki
nio patarnavimo 
ateik pas mus.

Lietuviu, Laivakorčių Agentu Sa ga Amerikoje 
Rengia RUDENINĘ EKSKURSIJA

NAUJAM MOTORLAIVĮ
KUNGSHOLM

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

Ekskursijos vadas p. J. V. ADOMAITIS,

METROPOLITAN STATE BANK
2201 West 22-nd St. Kampas Leavitt St.

Kapitalas .................................... $200,000.00
Surplusas ir Nepadalytas Pelnas $300,000.00

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO
M. S. GRIPSHOLM .............................. šešt. Spalio 4
M. S. KUNGSHOLM ....................... šešt. Spalio 11
M. S. GRIPSHOLH ....................... šešt. Lapkričio 1

Spalio 11 išplaukia Lietuvių Ekskursija į Lietuvų.
3. S. DROTTNINGHOLM ...................  šešt. Spalio 18

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

RAŠYK:
SWEDISH AMERICAN LINE 

181 N. Michigan Avenue Chicago, Illinois.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5 00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pa* 

ikrų specialistą, ne pas kokį nepa- 
yrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno ISegsaminavlmo. Jus sutau
pysit laikų Lr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad jis neturi reikalingo patyri
mo, suradymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Scope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas lr ri
dikas bakteriologlžkss egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu ai paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata lr gy
vumas sugryi jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, nar
vų, Širdies, reumatlsmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokių užslaenėjuslą. |sl- 
Ksrėjuslų, chroniiką ligą, knr| ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui. neatldėlloklt neatėjo pa* 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 101S
20 W. JACKSON BLVD.

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

Nedėllomls nuo lt ryto Iki 1 
no olėtų

Telephone Dearborn 0057

F, W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

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

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak. 
Local Office: 1900 S. UNION AVIS.

Tel Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 Iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant seredos)

A, A. OLIS
ADVOKATAS> / ‘ • ’ - *

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-5 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(Jobn Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph (737

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Ttlephone Roosevelt 9091 

Name; ( Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22faad Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

J, P. WAITCHUS -
LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklln 4177
Nuo t Iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Michigan Ava 

Tel. Pullman 5950
Nno a iki t vak. Ir Ruhatomle

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

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

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Hpulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.
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Brighton Park 15 Metu Jubiliejinis Bankietas
Teatras: Trys Mylimos. Bus Dainų Ir Muzikos.

----------- RENGIA------------

LIET. VYČIŲ-36-ta KUOPA

NEDEUOJ, RUGSĖJO - SEPTEMBER 21, 1030
Nekalto Prasidėjimo Panos Švč. Par. Svet., 44-ta g-ve ir Fairfield Avenue

PRADŽIA 6:30 VAL. VAK. ĮŽANGA 75c.

CICERO WINS K OT L 
CHAMPIONSHIP.

about 300 people to witness a 
championship game. No publi- 
cįty I think.

sės in the fifth, Cicero’s twoI 7
big innings.

Smasb.es out an 11 to 3 victo- 
ry over Bridgeport.

Lašt Sunday afternoon at 
tlie Logan Sųuare Bali Park,
Cicero von the Chicago Dist.
K of L championship by de- 
feating Bridgeport 11 to 3.

Led by Walaitis, who pit- 
clied the entire game, allowed 
Bridgeport only sis hits, and 
drove out three hits, a sihgle, 
double and a home run. Cice
ro easely defeated Bridgeport J BRIDGEPORT

Line-up.
CICERO
J. Žukauskas 3b 
Balsis cf 
Budrik lb 
^Valaitis p 
P. Vaitukaitis lf 
T. Vaitukaitis rf 
Zirgaitis ss 
Stankus c 
F. Žukauskas 2b 

Totais

AB R H 
5 12
5
5
5
5
4
5 
4 
2

1
1
1
0
1
2
2
2

T. Vaitukaitis home run in 
the fifth inning was a mighty 
sock into deep center field.

Klueinskas, Bridgeport ’s Į 
shortstop, sure deserves some 
credit. Easily the best short
stop in the league, be handled 
all his chances cleanly, with 
the exception of one and that 
was the cause of a very bad 
hop.

Incidently this was the 
third victory of the season foi 

[Cicero over Bridgeport. Nol 
much doubt of the superiority 
of Cicero.

KATAUKĮJ FED. CHIC. APSKRITYS RUOŠIASI MINĖTI 
10 M. VILNIAUS NETEKIMO SUKAKTUVES.

Daugelis kolonijų atstovi} 
Kat. Fed. Chi. Aps. susirinki
me pareiškė, jog rūpestingai 
rengiasi minėti liūdnas 10 m. 
Vilniaus netekimo sukaktuves, 
spalio (Oct.) 9 d.

Kolonijų skyriai daugumo
je yra sudarę komisijas, ku
rios rengia atatinkamus pro- 
gramus ir prakalbas. Koloni
jose, kur skyriai silpni, Aps

kritys išrinko komisijų, kuri 
pagelbės skyriams sudaryti 
programas ir parūpinti kal
bėtojus. Komisija yra sekan
ti: Ant. Peldžius, Ant. Žvirb
lis, Ant. Bacevičius, A. Ale- 
liunienė ir P. Atkočiūnas.

Nuo senai yra įsigyvenęs 
paprotys spalio 9 d. sudėtas 
aukas skirti Vilniaus našlai- 

į čiams. Jie laukia mūsų vaduo

jančios iš lenkų vergijos ran
kos. Mūsų šventa pareiga y- 
ra juos šelpti. Nuo užgrobikų 
jie pagelbos nesulauks. Nepa
mirškime jų. Tat, atsiminė Vii 
nių, kaipo Lietuvos sostinę, 
Vilniaus kraštų, kaipo trečda
lį visos Lietuvos, Vytauto 
Did. kapų’ ir Vilniaus našlai
čius ruoškimės tinkamai pa
minėti Vilniaus netekimo 10 
m. sukaktuves, spalio 9 d.

Mes Be Viiniaus Nerimsta
me! Stud. P. Atkočiūnas,

Fed. Chi. Aps. Sekr.

to annex the championship.
Neither Gramontas or Gei-

dras could stop the Cicero- 
nians.* Gramontas was sent to 
the showers in the fourth in
ning when Cicero scored five 
runs. Geidras, wlio relieved
him was knocked out in the j Bender rf 
fifth inning when Cicero sco- Geidras c 
red five more runs. Novicki Gramont p 
finished the game without al- 
lowing and more scores.

Tenzi cf 
Novicki cf p 
Miknius 2b 
Ryneris 3b 
Kluch’as ss 
Demler lb 
Mažeika lf

40 11 12

AB R H 
10 0

The Logan Sąuare bąli park 
was a well chosen field. A 
wonderful infield. No short 
fields here. A hit over any 
fence mušt be labeled.

Bridgeport, lašt years 
champs, were the first to sco- 
re and it looked likę they 
meant to aunex the champion- 
ship for the second consecu- 
tive year when they scored 
three runs in the second in-

Bridgeport ’s infield, rated 
the best in the league sure 
went to pieces in the fourth 
inning. Just four bobbles.

Cicero has a well balanced 
teani. They deserved the 
championship. Congragula- 
tions. Champs.

P-lė A. Leonora Nemčaus- 
kaitė (Nimhosk) ateinančia
me pirmadienyje 7 vai. vaka
re dainuos iš radio stoties 
AVHFC “Draugo” ir Peoples 
koncerte. Jinai rimtai ruošia
si prie operos dainavimo, o 
ir šiaip jau yra veikli lietu
vaitė, kuri gražiai darbuojasi 
lietuvių ir Amerikiečių tarpe. 
Per radio dainuoja pirmų kar
tų. Tikrai įdomu ir malonu 
bus jos dainavimo pasiklausy
ti.

Geidras p 
Totais

Two base hits —
Walaitis, Mažeika.

Three base hits — Geidras, 
P. Vaitukaitis.

Home runs — Walaitis, T. 
Vaitukaitis.

Errors — Stankus, F. Zu-
ning. Cicero rnade only one [kauskas (2), Miknius, Ryne-
run in their half of this in
ning and were on the short 
end of the score three to one. 
This was the only inning in 
which Bridgeport was able 
to score.

Walaitis hit a home run in 
the fourth inning and T. Vai
tukaitis hit one for four ba

ris (2), Kluchinskas, Demler. 
Bridg. 030000000—3 
Cicero 01055000 x—11

Dugan.”

SPARKS F&OM THE CHAM 
PIONSHIP GAME.

By Dugan.
Where were the fans? Only

Žymiausio Lietuvių Dainininko

JUOZO BABRAVIČIAUS
— rengiama

DIDELE RUDENINE EKSKURSIJA

LIETUVON
Skandinavų Amerikos Linijos

Populiariu ir Dideliu Laivu

“FREDERIK VIII”
Iš New Yorko Spalių 18 d., V.D. 1930 m.

| KLAIPĖDA
Per Kopenhagą

NEVELUOKIT — RUOŠKITĖS IŠ ANKSTO!

'Visais Ekskursijos Iieikalais Kreipkitės 
Patu 8a eo Ayeutų arba

SCANDINAVIAN -- AMERICAN LINE
27 Whitehall Street,
248 Washington Street, 
130 No. La Šalie Street

New York City
Boston, Mass. 

Chicago, III.

J. BLTĖNAS

ŠIANDIEN 
Jonas Butėnas

DAINUOS
Šeštadienyje, Rugsėjo 20 dieną
Iš stoties YYOFL nuo 6 iki 7 vai. vakare 

Jo Koncertas įvyks Lietuvių Auditorijoj

Trečiadieny j, Rugsėjo 24 d., 1930 m.
Pradžia 8 vai. vakareI . 7 ’ •

Vėliausi J. Butėno Rekordai, kurie yra įdainuoti 
Columbijoj:

v
16118F Močiutė Širdelė Ir Jspanė (La Spangola)
E7O25 Noriu Miego Ir Plaukė Žąselė.
16009F Oi Mergele ir Stasys
16016F Aš Mergytė ir Nesigraudink Mergužėlę 
16114F Pamylėjau Vakar ir Išsigėriau Arielkytės 
16012F Kur Bakūžė Samanota ir Vilniaus Kalneliai 
16016F Leiskit j Tėvynę ir Litai (Lietuvos pinigai)
1802SF Aš Išėjau Į Girelę Ir Vai Varge, Varge 
16037F Kada Noriu Verkiu Ir Ant Ežerėlio 
16038F Lakštingalėlė ir Aguonėlė
16040F O kai aš pas močiutę buvau ir Eina Garsas nuo rubež 
16041F Mi« Be Vilniau Nenurimsim ir Girtuoklio Daina 
16044F Kalinio Daina Ir Mano Gimtinė

Budriko Radio Orkestras:
18173 čigonai ir Vakar Vakarė)}
16177 IMano Polka ir Našlio Polka 
18172 Lietuvos Kareivių Ir Einik Polka 
1(176 Atsimeni tą. Dieną, ir Muzikantai

Siunčiame į kitus miestus

JOS. F. Ine.J
3417 S. HALSTED ST.
..........Telefonas Boulevard 4705 , irm—

Pabuskit! Pabuskit!

BUY
ATING

Kam laukti iki paskutinės minutės. Šaltas oras bus jau čia į 
apie dvi savaites. Jeigu jus manote įsivesti šilumą į savo namus, 
tai kam laukti? Kuo ilgiau jus lauksite, tuo daugiau pinigų tai 
jums kaštuos.

Atlikite tai dabar ir tuo sutaupinkite sau pinigų ir turėkite ši
lumą į laiką. Pašaukus telefonu atvažiuos į jūsų namus musų ap
šildymo inžinierius ir paaiškins jums kaip jus galite turėti šilu
mą Į laiką.

Kad nesutrukdyti kitų jūsų kasdieninių reikalų, jūs galite pasiimti net du metus 
išsimokėjimui. Jūs galite mokėti po biskį kiekvienų mėnesį.

Jeigu jūs norite patys įsivesti apšildymų, mūsų inžinierius padarys jums pienus 
ir parodys kaip atlikti tų darbų. Kiekvienas sugabus žmogus pats gali susivesti 
šilumų be jokio vargo. Mes taipgi paskolinsime visus reikalingus atlikimui darbo 
įrankius dykai.

Mūsų biznio tikslas yra patenkinti mūsų kostumerius ir duoti jiems gerų ir tei
singų patarnavimų.

Mes taipgi užlaikome didelį pasirinkimų visokių plumbingo reikmenų, kaip antai; 
virtuvių sinkų, maudynių autfitų, Šilto vandens tankų, vandens šildytoji}, paipų ir 
i’ittingų, vaivos, paipų uždangų, boilerių uždangų, bresinių vaivos, kranų, žodžiu, 
viskų, kas tik yra reikalinga prie apšildymo ar plumbingo.

Pirm negu jūs pirksite kur kitur, ateiki te ir pamatykite mus. Kada jūs nusi- 
spręsite ateiti ir pamatyti mus, būtinai apsižiūrėkite, kad ateitumet į tikrų vietų. 
Mūsų įstaiga yra rytinėj State gatvės pusėj, su mūsų vardu ant namo.

* • v

M. Levy & Co.
2113-33 So. State St.

* z ,
TELEFONAI: Calumet 0642-0643-0644-0645

South West Skyrius:
4101 Archer Avenue 

4101-03-05 Archer Avė., kempaa Moiert ,
TeL LAFAYETTE 0287

Kalbame Lietuviškai

So. Chicago Skyrius:
9300 Commercial Avė.

Kampas 93-čios gt.
Tel. SA0INAW 4847

2 _________ . j- . * ’ 4 k.. . - -

Smasb.es
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Išvažiavimas Bridgeporto it Brighton Parko Kolonijų
VYTAUTO DARŽE

NEDĖLIOJĘ, RUGSĖJO (SEPTEMBER) 21 D., 1930 M.
Pradžia 12 valandą po piety. Įžanga 25c. Vaikams 10c.

Vytauto Daržas randasi ant 115-tos gatvės tarp Crawford ir Cicero Avenues, užpakalyje 
Švento Kazimiero Kapinių.

Ten galima privažiuoti automobiliais iš Cicero Avenue, pusė mailes i rytus ant 115-tos, ar
ba iš Western Avenue į vakarus porų mailių ant 115-tos, arba važiuoti 111 iki kapų, paskui pa
sukti į pietus ant Crawford Avenue 4 blokus, paskui 115 kitų tiek į vakarus. Streetkariais 111 
ir Sacramento karai iki Mt. Greemvood, iš ten busai ,už 10c nuveš iki daržo. Street-karius imti 
ant Halsted Street.

Bus puiki muzika, valgių, gėrimų ir įvairumų.
Kviečia visus KLEBONAI IR KOMITETAI Abiejų Parapijų^

r H I C A G E
BRIDGEPORTO NAUJIE

NOS. .
ko, jog daugiau parduodųs 
auksuotų medalių, negu alumi 
nhi. j|fji

X Žinomas dainininkas p. 
Čapas, Peoples Furniture Co.

CHICAGOS LIETUVIŲ AU
DITORIJOS B-VĖ RENGIA 

METINĮ BANKIETĄ 
IR VAKARIENĘ.
✓

PRANEŠIMAS.
ATLAIDAI.

X Kaikurie Bridgeporto lie 
tuviai daktarai yra labai pa-
tenkinti ruošiamu Vytauto' sal‘csmanaS)‘ energingai pra- 

paminėjimu Bridgeporte paiidžiojo sukakt,
Cliicagoj, spalių 26 d., Ash
land Audit. Sako, visi turėtų 
imti dalyvumų, kas tik lietu
vis.

X Illinois lietuvių “spul- 
kų” Lyga turėjo seimelį rūgs.

rduodamas sakomos kompani-
Įjos radijus. Geros kloties p. 
! Čapui.

X Teko nugirsti, buki Uni- 
versal State banko tuščių na-

13 d. Chicagos Lietuvių Au- m0 atsikraustys didelis
dit., į kurį buvo atsilankęs ir
Lietuvos knygnešys Stoškus, 
prašydamas parinkti jam au
kų, kas ir padaryta.

X Teko pastebėti, kad ban
kininkas p. J. J. Elias nema
žai domisi filatelistika.

X Vienas iš Vytauto meda
lių platintojų Bridgeporte ša

A. I. A. 
PAULINA RUDIS
(Po tėvais Masiunaitė)

Mirė rūgs. 18, 1930 m, 10:15 
vaL ryt. 25 metų amžiaus. Gi
mė Athol, Mass.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą. Antaną, dukrelę Antani
ną, 3 mėnesių, 2 seserį Anta
niną Kadės ir Alice, švogerj 
Joną ir gimines, o Lietuvoj tė
vus ir mažą seserį.

Kūnas pašarvotas C 7 40 So. 
Campbell avė. Laidotuvės įvyks 
pamedėly, Rugsėjo 22. Iš na>nų 
8 vai. bus atlydėta į Gimimo 
Panelės šv. bažnyčią, kurioj 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Mažeika, Yardu 1138.

A. I A

JUOZAPAS VENGRIS

x.u.ua Pubul »VIUj j...
UU.4 tol, xlC.ft4.4JB, Ali.

JjttJUUtUVvtl pUut.i..,
rugoeju ėė u. a.» i .amų v»4i uv 
iyueUAd J BV. Kazį...it. j uozli,- 
c.ą, Kurioj |v,iut Kouun..,u. 
painumus uz velioniu meią. i O 
puzn&.tlų bus nulydėtai. , i... 
Kazimiero aaptnea.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
(falines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:

Artimieji Gimines ir Drangai

Rytoj, rugsėjo 21 dienų, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijos

So. Chicago, Ui. — šv. Juo
zapo lietuvių bažnyčioj prasi-

Bendrovė rengia metinį ban- d«8 40 Taland,» atlaidai atei’ 
kiete ir vakarienę su muzika- llantį sekmadi™i rugsėjo 21 
liu programų ir prakalbomis
savam name (Auditorijoje), 
3133 S. Halsted St. Pradžia 
7:30 vai. vak.

Muzikali programų išpildys 
žymesnieji mūsų artsitai, dai
nininkai ir muzikai. Taip pat
bus geri kalbėtojai, kurie kal- 

“storas” nuo Morgan gat.,'p(Ts apįe svarbius vietos lietu
kas Halsted gaitvei skaitysis vių reikalus. Bet svarbiausias

d. Bus daug svečių kunigų ir 
visiems šios parapijos ir apy
linkių lietuviams proga įsi
gyti Dievo malonių.

Taip-gi galima pranešti 
malonių žinių, kad tapo ati
daryta lietuvių parapijinė mo
kyklai ’ Hl A:

Vietinis.

pliusu.
Nugirdęs.

1 BITINO
PAMtNKiy dirbtuvė

3958 West 111 Street
Chicago, III.

Tel. Bevelry 0005
Vienatini* lia- 

,tuvis, kuris iš
dirba europlš- 
ko ir ameriko
niško akmens 
paminklus.

Pas! rinkimas 
dldžianslas, 
kainos iemlau 
sios.

Pirmas prie
šais šv. Kail- 
miero kapinių 
vartus.

šio vakaro tikslas — tai pro
gas vietos lietuviams arčiau 
susipažinti ir smagiai, links
mai šventadienio vakarų pra
leisti savo tarpe.

Kaip artistai, taip kalbėto
jai ir vakaro šeimininkės dės 
visas savo pastangas tam, kad 
kuogeriausiai patenkinti ii 
palinksminti atsilankiusius 
svečius.

Pasistengk ir pats ateiti 
su savo draugais ir namiškiais

RADIO SUKAKTUVES

rio vedamas, Budriko radio or uogių pramonę. Susivieniuju- 
kestra ir kiti. Nustatykite sa- sius vynuogių augintojus val- 
vo radio šiandie G vai. ant sto- džia pripažino kaipo koopera- 
ties WCFL. tyvus.
, - ............. , Iš Kalifornijos vynuogių

•,bus gabenama pagal reikala
vimų. Šiems metams paskirta

VALDŽIA REMIA KALI
FORNIJOS VYNUOGIŲ 

PRAMONĘ.

Federal Farm Board vynuo
gių pramonė suorganizuota. 
Virš 85% visų vynuogių Ka
lifornijoj eina per šios orga
nizacijos rankas.

Valdžia pilnai remia vyn-

Subatoje, rugsėjo 20 d. nuo 
6 iki 7 vai. vak. iš stoties 
WCFL, 970 kiloc. bus apvaik
ščiojama metinės lietuvių ra
dio valandos sukaktuvės, ku
rių duoda Jos. F. Budriko mu
zikos krautuvė. Dalyvaus Lie- j 
ttivos Valstybinės Operos ar-į 
tistas Jonas Butėipis, barito-• 
nas; p-lė Gricaitė — soprano; |

ir linksmai laikų praleisti tarp Vaidilos vyrų choras, p. Sau- 
savųjų. Ten busiu ir aš.

«■■■■■■■■■■■!■
; Reumatizmas sausgėlė!
_ Mėalkankyklta akaua- 1

mala, Reumatlamu, Haaagėla, |
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 

— raumenų sukimu; nes akau- 
dėjimai naikina kūne gyvybe I

■ tr dažnai ant patalo paguldo. ,
■ CAPSICO COMPOUND ■>•- 
g utie lengvai prašalina viržiui.

Dėtas liras; mums šiandie dan-
■ gybė žmonių alunčla padėka-
■ vonea pasveiks Kaina Iže per
. paštų šie arba dvi aš II.>1.

Dukart tvirtesnė Tie.
■ Knyga: •‘•ALTINIS OTCI-
■ KATOB" augalais gydytlee, kai-

■ Justin Kulis .. I
■ l«l Soatfc Halsted Street
B CHICAGO ILL.

Bridgeportiškis.

GARSINKITĖS “DRAUGE’
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■9l9M99fl9«B2

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H
S SVARBUS PRANEŠIMAS B 

j CHICAGOS LIETUVIAMS B
i J. F. Radžius Į

j GRABU ISDIRBYSTEI
Į Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nerei

kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar 
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku-

,j rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organi- 
I zacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant gra

bų dėl sekamų priežasčių:
1. Nereikės mokėti komišlnas graboriui už

grabą, SiE
2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja

graborių. B i ■
To apsilenkiant jūs sutaupysite Šimtus dole

rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę Išmokėti iš 
! jūsų kišeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku- 
I ėiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėraį lengva.

Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo kl- 
I to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime į 

savo išdirbystę Ir jūs pasirinksite grabą už pusę į kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar-

Snavimo, lai galėsite kreiptis prie bile graboriaus, 
kurs jums patiks.

Į J. F. Radžius
Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje

Ofisas:
668 W. 18th St.

Tel. Canal 6174

Skyrius:
3238 S. Halsted St.

Tel. Vlctory 4088

3
■ . H
B Greitas Anglių Pristatymas B 

B B Priguli Nuo Oro - - S
Pirk Jų Sau DABAR! g

Būtinai pripildyk savo skie
pų anglimis pirm negu užeis 
blogi orai. Taipgi kainos nuo 
dabar kas savaitė eis augš- 
tyn. Protingai pasielgsi, jei 
dabar • užsisakysi ir sutaupysi 
sau pinigų.

Užsakymus greit išpildysi- 
me.

ATLAS
FUEL COMP ANY

ANGLIAI ir KOKSAI
4913-19 South Paulina Street

išsiųsti 50,000 vagonų. Pernai 
buvo išsiųsta iš viso '63,000

vagonų, o dar ankščiau 72,000. 
Tųsyk buvo siunčiama su ri
zika. Dabar bus siunčiama tik 
reikalavimui esant.

Valdžia yra užtikrinus vyn
uogių augintojus, kad. nesi- 
kiš į namus, kur vynuogių sul
čių ir gėrimų bus gaminama- 
si naminiam naudojimui.

Įsigykite Sau

RADIO DABAR
— ir —

Gėrėkitės Puikiausiais Lietuvių Programais Per 
Radio, Kuriuoš Duos

PEOPLES FURNITURE KOMPANIJA
SU DIENRAŠČIU “DRAUGU”

Kiekvieno Pirmadienio vakare iš WHFC 
broadkestinimo stoties!

Kodėl tamstos turite pirkti sau_ radio iš . Peoples 
Furniture Co. Krautuvių?

Todėl, kad čia rasite sau tokį radio koks"trJmštoTfi 
patinka ir už tokią kainų, kokių jūs norėsite mokėti, 
arba žemesnė kaip ane kur kitur. Prie to gausite ilges
nę gvarantaeijų, geresni patarnavimų, prieinaniesnius 
išmokėjimo būdus, be .jokių extra mokesčių. Nes, Peo
ples įstaiga pati finansuoja čia perkančių išmokėjimus!

Atvaizdas Naujo 1931 Metų 
, Mados 
PIIILCO RADIO

Mažo formato galima visur 
patalpinti. Pilnai įrengtas su 
3 sereen-grid tūbom ir dina
mišku kalbėtuvu, kuris išduo
da taip tvirtų balsų kaip ir 
didelis radio. Kaina su vis
kuo išskaitant
tūbas tik__

Atvaizdas Naujo 
1931 Metų Mados 

Golden Voice 
ATW ATER KĖNI 

RADIO
Pilnai įrengtas dai
liame kabinete kaip 
atrodo išskiriant tū
bas kaina tik

$119.00
Pasirink naują 1931 metų modelį radio 

koks tik jum geriau patinka, ar KIMBALL, 
BRUNSWICK, ATWATER KENT, R. C. 
A. RADIOLA, MAJESTIC, PHILCO, 
VICTOR, ZENITH, ir t.t. Nes, čia pirk
damas daug sučėdysi ir busi geriau paten
kintas!
Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio, ir šeš

tadienio vakarais. Sekmadieniais pagal sutartį. 
Praneškite Telefonu Hemlock 8400, arba Lafayettc 3171 
Senus instrumentus imame į mainus ant naujų, duoda

me didelę nuolaidų.

VC , SOUTH

Arti 49 St. Tel. Prospect 7960-61 -
__________________J M

V. GAPSZEWIC2, Prezidentas

hmimiiiiiiiNiiiiiimiiiid

TSSiSSlC ftrTM HOHCZ \
4177-83 Archer Avė. 253640 W. 63 St.

Lafayette 3171 Hemlock! 8400

x.u.ua


ftežUdienis, Rūgs. 20 d., 1930
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GRABORIAI: ĮSIGYK ATMINČIAI VYTAUTO JUBILIEJINI MEDALĮ D A K T A R
Telefonu Tardė 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE. 
Chicago, Illinois

S. M. SKUDAS
I.IKTIV1H ORABOR1C8

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7688

C H I C A G O J E
FED. SKYRIAUS RUDENI

NIS IŠVAŽIAVIMAS.

Telefoną* Grovehill 8188

DR. A. G. RAKAUSKAS
keliones rašo, kad greitai ti- 2^33 w MARQUETTE ROAD 
kiši jau būti Westsidčje ir

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Tel. Rooeevelt 2516 arba 2518 
2314 West 23rd Place 

Chicago, Illinois 
SKYRIUS

1439 S. 49 Court Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

J. LuIevL&ius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8108 S. Halsted
St Chicago. III.

Tel. Vlctory 1118

Nuo 0 — 12 vai. ryte. Nuo 2 vai. — 
B Ir 7 iki * vai. vakare.dalyvauti Aušros Vartų kle- į 

bonas penkių dešimtų metų ««redomi* nuo » — u vai. ryto. 
amžiaus sukaktuvių puotoje, * Nedėllomls pagal eutarų

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LZET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų Iš
dirby*! ės.

OFISAS
•88 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8288 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088.

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5203 - 8418

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREFT
Canal liti

North Side. — Rugsėjo 21
d. Federacijos vietinis' sky
rius ruošia didelį rudeninį iš- kuri bus kitų sekmadieni, 28 
važiavimų į miškus. 'rugsėjo, parapijos svetainėje

Išvažiavimas bus paskuti- 7:30 vai. vakare. į

nis, todėl kviečiame visus: šiandien 20 rugsėjo ir
northsidiečius, visas draugi- ryįoj 21 parapijos bazaras po 
jas važiuoti ir smagiai laikų ajvįru dangum darže tęsiamas 
praleisti. Bus dainų, įvairių toliau. Prašomi vis atsilanky 
žaidimų.

Federacijos skyrius 
žinioj užlaiko knygynų, į ku-1 x Ryt dėliai parapijos ba_ 
U Paeina iš Lietuvos įvairių zaro Altorių draugi.
laikraščių. Dabar jau jų pre-; jog mėnesinis susirinkimas
numerata baigiasi. Reikia tat bus tuo<jau po sumos.
prenumeratos atnaujinti ki-1 • j
tiems metams. Tam tikslui ir į X Šiandie po mišparų, prieš į 
rengiamas šis išvažiavimas.1 Prasidėsiant parapijos bazarui 
Katalikams reikia remti ka- įi'T,ks 7") “Grožybės” choro, 
talikiška spauda. Tad visi į iš- i fepeticija, parap. muzikos 
važiavimų! (kambary ir susirinkimas. Vi-

’ si nariai turi būtinai dalyvau
ti.

. ti ir parapijos reikalus pa
savo remti.

Ofiso Tel. Virglnia 0036
Rezidencijos: Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Vai.; nuo 8:30 iki 9:30 vale.

Matysime miškuose.
V. R.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. W«at*ra Avenue 

Tel. Proepect 10 21
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 2130

Ofiso Tel. Vlctory 3687
Of. Ir Ros. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-t v. v. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-8 

NedėltoJ pagal susitarimą vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 pe
piet. U ta r n. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 

L’ ......... šventadieniais pagal sutarimą.
Telefonas Boulevard 1939

Dr- S* A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46th St.

Tel. Canal 6764 Republic 8466

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS

Re*. Tel. Mldtvay 5612

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Wilmette 196 arba 
Canal 1713 

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėlial* 
ir Ketvergai* vakare

Ofiso TeL Vlctory 8892 
Rezidencijos Tel. Dresal 9191

UR. A. A. ROTH

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

A. PETKUS GO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

WEST SIDE ŽINIOS.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
<603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

X Per 15 d,. į Aušros Var
tus atvyks J. E. vyskupas 
Sheil suteikti šv. Sutvirtinimo 
Sakramentų, kurio negalės pri 
imti nepasiruošę iš anksto. 
Tad skubėkite užsirašyti ir 
lankyti pamokas, kurios da
bar kasdien būna bažnyčioje 
ir mokykloje.

X Kun. M. Urbanavičius iš

Tet Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 SO. HALSTED STREET 
Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai I Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

AR ŽINOTE, KAD
atvažiuoja ir visiems čempionam* I 
per nosis duoda. I

Taip ir T. A. D. tonikas visiems 
seniem* tonikams duoda ir apgali.

T. A. D. dar tik kelių metų senu
mo, o jau turi tūkstančius vartoto
jų ir nuo jų padėkavonių. T. A. D. 
būdamas vienoj formoj, gydo daug 
ligų. Reikalaukit iš savo aptiekos ar
ba lšdirbystės.

T. A. D. PRODUCTS 
3133 So. Halsted St. Clilrago, IU.

e M jįįį

I

Rusa* Gydytoja* ir Chirurgą* 
Specialistas Moteriškų, Vyriški} 
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisu UOS So. Halsted 84. 

Kampas 31 Street 
VALANDOS: 1—8 po piet, vak. 
Nedėliotai* Ir šventadieniai* 19-18

A. L DAVICONIS, M. 0.
4919 SO. MICHIGAN AVENUBJ 

Tel. Kenwood 6197 
Vaiandes:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
Nuo « lai 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Chicaco III • Gydo staigias ir chroniškas ligas 
® ’ * vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik 

iškaino susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (m Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po ar. 2428 West Marųuett* Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet' Tel. 
Proepect 198U.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829 
tie*. 6661 8. Albaay Ava Tel. Proe- 
»ect 1989. Nedėtomis tik pagal su
arti.

Tel. Lafayette 5798

DR. A. J. JAVOIŠ
|Val.: 2 iki 6 po pietų, 7 ud 9 vak.

Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėlioję pagal sutarti.

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

navimą.

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

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

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. FairfieM Avenue

Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
’ SKYRIUS

Tel Boulevard 32013201 Aubum Avenue

tA. I A.
JONAS VAIČIULIS

mirė rūgs. 19, 1930 m. 3:30
vai. ryto 45 metų Erfnžiaus. 
Kilo iš Radviliškio Tarap. Pl- 
lakelio Kaimo.

Patiko .didesni c ^nuiiudinrie 
moterį Barbo/Jf dvi dukterį 
Barborą ir Valeriją, "brolį Je
ronimų ir gimines, o Lietuvoj 
brolį Vladislovą.

Kūnas pašarvotas 4453 So. 
Rlchmond St. Laidotuvės įvyks 
Utarninke rūgs. 23. Iš namų ® 
vai. bus atlydėtas J Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčių., kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines..

Nuoširdžiai kviečiafcne visus 
gimines, draugu* ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę;
Moteris, Dukterys, BroHs

ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Mažeika, Yards 1138.

AJA. 
JONAS BAJORINAS

Mirė .rugsėjo 18, 1930 m. 8:20 
vai. vak. 62 metų amžiaus. Ki
lo iš Kauno Red., Tauragės 
Apskričio, Gaurės Parap., Zal- 
trišklų Kaimo. Amerikoje iš
gyveno apie 40 metų.

Paliko dideliame nuliudlnie 
Lietuvoje vieną seterį Leoko- 
dljų Oružlenę ir dvi pusęacrį 
Agotą ir Liudviką, o Amerikoj 
4 pusseseres: Leokodlja. Dcrai- 
nlnkaltlenę, Ona Papelvtenę, 
Elzbietą Vaičiūnienę ir Petro
nėlę Btrgeialtę.

Kūnas pašarvotas grab. But
kaus koplyčioje 710 W. 18th 
St. Laidotuvės įvyks Panedėly- 
je. Rugsėjo 22 d. 1930 m. IŠ 
koplyčios 8:30 vai, bu* atly
dėtas į Dievo Apvelzdos par. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
ŠV. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
IPuseserės Ir VM Giminės

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Butkus, Canal 3161

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

b-,;’ DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Tel. Euclid 817

DR. HARVVOOD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas: 831 So. Oak Park Avenue 
Prie GaVfield Park “L"

Vai.: 9—10 ryt., 6—8 v. v. 
Išskiriant seredos, ned. 10-11

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisą* 2201 West ?2nd Street
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal <229 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2868

NedSllomh 
Susi tanu

Vėl. Hemlock 8709
Rea. Tel. Prospeot 9619

DR. B. ARON
Ofiso Ir Rea Boulevard. 6918

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po
pietų Ir • iki g vai. vakare 

Rea S 291 8. WALLACE STREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisą* <155 South Kedzie

Rez. 4628 So. Whlppie 
VaL 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

Tel. Canal 9267 Rea. Prospeot 66B9

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED gT.

Rurtdencija 6600 {Jo Arteslan Avė. 
Valandos 11 ryto Iki t po pietų 

B iki 8:80 vakar*

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DENTISTAI

Tel. Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTIST AB

1545 WEST 47 STREET
Sale Deposltor* State Bank skersai 

Peoplea National Bank arti 
.Ashland Avenue

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimų kuris 
esti priežastlmgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, narvuotu- 
mo, skaudamų akių karfitį. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsi tikimuose, egzaminavimas daro
ma* su elektra, parodančia mažiau, 
sta* klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 v 
kare. Nedėllomls nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnė*, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
. Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 6222

DR G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7B89
Rea Hemlock 7691

DR. A. P. K AZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Val.: Nuo 9 ryto iki 8 vakar*

TeL Tart* 1829

DR. G. SERNER
lietuvis akių specialistas

Ofisas ir Akinių DirbtnvS
756 West 35th St 
Kampa* Halatad St.

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė mlvo ofls^ po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Dllovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto ano lt—18 nuo 8—4 D< 

pietų: 7—8:89 vakare 
Nedėllomls lt iki 11

Telef. Midway 2880

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
vai. vakaro

Nedėllomls pagal sutartį
4847 W. 14 ST. Cicero, Iii.

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTA8

4901 W. 14St. Cicero, Iii.
Viršuj National Tea Store 

Valandos: 10 vai. ryto iki 9 vai.
vakar*. N«d. sutitąru*

Tel. Boulevardl 1401

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

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

7—9 vakare

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per I* 
metu* kaipo patyrę* gydytoja*, chi
rurgą* ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* Il
gas vyrų. moterų ir vaikų pagal uaa- 
jauslus metodus X-Ray ir kitokiu* 
•lektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Streat

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų tr 
nuo 6 iki 7:20 vai. vakar*.

Tel. ofiso Canal 8110 Rez. So. Bhor* 
2288, arba Randoipb 6800.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. l’laza 3200
VALANDOJ:

Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nsdel. nuo 10 iki 13 dtonų
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Svarbus Pranešimas L. Visuomenei
Sekmadienyje, Rugsėjo 21 d., visose lietuvių bažnyčiose Chicagos Archidiecezjjoj įvyksta kolekta Lietu

vių Labdaringąjai Sąjungai šelpimo darbui dirbti. Visa lietuvių visuomenė yra prašoma gausiai aukoti kil
niam lietuvių labdaringam darbui. L. R. K. LABD. SĄJUNGA.

•HE

VYTAUTO DIENA CHICAGOJ SPALIO 26 D. žINiy-žINELĖS

C H I C A G O J E
■ ■■ ■! « ~

LIET. VYČIŲ 36 KUOPOJ i išvažiavimas, Chemausko dar
TRUKŠMAS!

Brighton Park. — L. V. 36 
kp. sukelta didelis trukšmas! 
Mat, sekmadieny, rūgs. 21 d., 
kuopa mini 15 m. gyvavimo 
sukaktuves. Valdyba, komite
tas sušilę dirba! Vieni sve
tainę puošia, stalus dabina, 
kiti dirba, kad sukvietus bri- 
ghtonparkiečius ir iš kitų ko
lonijų lietuvius.

Inteligentai, biznieriai, Vy
čių rėmėjai visi žada daly- 
v®nti. Gerbiamieji kunigai: 
kleb. A. Briška, F. Vaitukai
tis, Valančius taipgi daly
vaus bankiete. Visi bus kuo- 
geriausiai pamylėti. Progra
moj bus veikalas “Trys myli
mos”. Bus muzikos ir dainų, 
taip-gi broliai komedijantai: 
ŠpičrBukas ir Hum-Bukas, ku
rie daug štukų ir juoko pri
darys.

Visus nuoširdžiai kviečia-

že. Bus geriau, kaip piknike.
X L. V. 13 kp. mergaičių 

sporto ratelis ir šįmet gerai 
pęsižymi base bąli žaidime. Y- 
ra vilties, kad bus čampijonės 
lygoje.

X Šįmet Labdarių Są-gos 
Centro seimas įvyks Town of 
Lake, lapkričio 16 d., Fren
čiaus salėje.

X Rūgs. 10 d. pas p. Ka- 
tauskus buvo susirinkę jauni
mo, kad suruošus išleistuves 
subdiakonui Petrui Kataus- 
kui, kuris lanko Mundelein 
seminariją. , ; 1

X Iš labai autoritetingo as
mens teko sužinoti, jog Chi
cagos ukradnai organizuoja 
savo banką (kurios iki šiol ne1 
turėjo) ir į direktorių pirmi
ninkus kviečia žymiausį Chi
cagos lietuvių finansininką — 
bankininką p. J. J. Eli josiu.

X P-l'ė Jad-vlga Gricaitė, 
soprano, dainuos per Budriko 
valandą per radio stotį WCFL 
rūgs. 20 d. nuo 6 iki 7 valan
dos vakare. P-lė Gricaitė, ne
syk į dainavus per radio, da 
sykį palinksmins publiką su 
savo maloniu balsu ir links
momis dainomis.

Bridgeport. — D. L. K. Vy
tauto draugija laikys mėnesi
nį susirinkimą sekmadieny, 
rugsėjo 21 d., 12 vai. dieną, 
Lietuvių Auditorijos svet.

Nariai malonėkite būtinai 
dalyvauti. Reik apsvarstyti 
daug svarbių draugijos reika
lų.

P. K., nut. rašt.

Paleškau partnerio j biznį medžio 
išdirbystės. Galintis prižiūrėti dirb- 
:uvėj tokį darbą ir prisidėti su mažu 
nvestmentu meldžiu kreiptis laišku

"Draugą,” Box 215.

2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO, ILL.

ŠOKIAI! ŠOKIAI!

PRANEŠIMAI

nu.
Nepraleiskite

vakaro!
šio gražaus

Komitetas.

RADIO 222.

Town of Lake. — Rūgs. 20 
d. N. P. P. Š. mergaičių soda- 
licija rengia pasilinksminimą 
šokius, Frenčiaus salėje.

X Rūgs. 21 d. didelis šv. 
Kryžiaus parapijos rudeninis

Elgtn, Amerikoj darytas laik
rodis... geriausias ir tikriausias 

ift visų. Mes turime didelį pa
sirinkimų Elglnų dėl vyrų Ir 
moterų, už kainas, kurios yra 
prieinamos kiekvienam kišenių! 
Parduodam ant išmokėjimo, ar

ba cash — kaina ta pati.

Taisymas laikrodžių musų 
speciali škumas.

Pritaikome akinius kiekvienam 
Didelis pasirinkimas deimantų 

Ir auksinių daiktų

J. A. Kass Jewelry
Savininkas

J. A. KAZAKAU8KAS

2045 WEST 35 STREET

Prie pat Archer Avė. 
CHICAGO

Marąuette Park. — Rugsė
jo 21 d,, mūsų svetainėje bus. 
nepaprasti šokiai. Tai bus pir
mutiniai mūsų parapijos šo
kiai šiais metais. Visas pelnas 
eis bažnyčios' ir mokyklos 
naudai.

O kokią orkestrą mes turė
sime! Paties Vytauto orkes
trą. Ji susideda iš keturių jau 
nikaičių. Jie visi jauni lietu
viai: V. Racinas, J. Levickas, 
kuris buvo pakviestas net Sta
te ir Lake teatre groti, A. Sal- 
dikas ir V. Zopelis.

Jau du metu, kaip ši or
kestrą puikiai gyvuoja. Ji. 
grojo įvairiose vietose ir šokė
jai visados ja yra patenkinti.

Aš manau, kad ir mūsų šo
kėjai bus patenkinti. Jei kas 
netiki, tegul ateina, ir sma
giai praleis vakarėlį. Aš ir-gi 
busiu.

Jurgis Baikutis.

6v. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų dr-jos Centro susirin
kimas įvyks rytoj, rugsėjo 21 
2 vai. po pietų vienuolyne.

Visų skyrių atstoves prašo
mos dalyvauti.

Valdyba.
W ..............'.Ak
* Tunljlų ir taisau players Ir repro- 
duclng pianus. Darbų atteku. atsa
kančiai ir pigiai. Važiuoju į blle ku
rių miesto dalj.

WM. KANAPACKAS 
6522 So. Rockwell St.

______ Tet Republlc MOS

AUTOMOBILIAI

DE SOTO IR PLYMOUTH>
Geriausios Rūšies Automobi

liai.

4444 80.
Tat

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių. 
PAULINA STREET 

Boulevard 1 389

MARIJUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

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

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8380

GERA PROGA LIETU
VIAMS

Kas turite nuosavybę Lie
tuvoje, ūkį ar mieste namą, o 
ne manote grįžti į Lietuvai ir 
jei norėtumėt mainyti, tai aš 
turiu Chicagoj namą. Kas in
teresuotas, tai prašau atsi
šaukti.

FRANK NAVAKAUSKIS 
3911 So. Campbell Avė.

Chicago, III.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORI AI:

M.
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kalba.

7217 S. CAUFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemiock 6539

Phone Virjftnia 2054
joseph Vilimas

Namą Statymo 
jLouuuvornui 

4556 So. Rockwell Street
Teief. Republlc 4296

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prieinamiausios.

2452 WEST 6fth STREET
Tel. Lafayette 8662 Ofisas Ir Rez. 

Ir 2384 4401 8. Mozart St.

J. C. ENCHER & CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI 

Ateik pažiūrėti musų nau-! Retu Estate Ir visokia apdrauda 
Notary Public

MORGIČIAI-PASKOLOS
ATMINK SAVO 

NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

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

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

NEPAPRASTI PIANO 
BARGENAI

Sekančią Savaitę
Keletas pianų gerai žinomų lšdir- 

bysčių, nesenai paimti į mainus ant 
Conover Grande pigiai parsiduos už 
|75 ir aukščiau. Tuos instrumentus 
peržiurėjo musų šapos foremanas ir 
rado, kad jie verti po) $150.

Kiti Bargenai
Groeger Upright............ 925
Kimbal) Upright ............... 35
Vose Upright .................... 45
Conover Upright ............... 65

Ir daug kitokių.
Lengvios išlygos 

Įmokėti >5.00 ir $5.00 mėnesį

CABLE PIANO GO.
301 So. Wabash Avenue

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

PERBUDAVOTI 
INTERNATIONAL TROKAI

Mes turime keletu 12 tonų trokų su 
gravity dump bodies — 2 tonų časis 
— 2 H ir 3 H tonų trokus su dump 
bodies — Chicago stake bodies — a- 
liejaus tankais ir kitokių rūšių bo
dies.

Taipgi kitokie International ir ki
tokių lšdlrbysčų—% iki 3% tonų di
dumo.
International Harvester Co. ’ 

of America
2919 S. Western Avė. Prospect 4770 
2004 Dlversy Blvd. Lakeview 8114

A. ALE8AUSKAS

MOTOR EZPRESS

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

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausią kainą Musų patarna
vimas yra gi eitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

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

GAGE PARK MOTOR 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas 
5625-27 S. WESTERN AVĖ 

Telefonas Prospect 5669

HUPMOBILE
Geriausi ir Stipriausi Automobiliai.

Jei Tamista nori pirkti Automo
bili, pirmiausiai prašome ateiti pas 
mui Ir pamatyti HUPMOBILE 1981 
modelių, kurie tikrai Tamlatas nus
tebina savo gražumu, greitumu, ir 
visa konstrukcija- Kaina f 1,19 B.
f.o.b. ir aukščiau.

BALZEKAS MOTORS 
6012-14 So. Kedzie Avė.

Telef. Republlc 9004

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE

Skyrius 4429 So. Fairfleld

JOHN PAKEL & CO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate 
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemiock 0367 

Rez. Grovehill 1680

Phone Republlc 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorlus

Mes moliavojlme, dekoruojame Ir 
tšpoperluojarae visokius namus. 
Musų kainos labai prelnamos ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.
Tel. Lafayette 6197

W. & L. Elf CTRIC CO.
Not Ine.

Elektros kontraktoriai, suvedam švie
sa* ir jėgų. Elektros reikmenos ir 
fikščieriai.

L. DOMBROWRKI A RON 
9919 West 47 Street

į A. M. BUTCHAS
| Maliavų ir visokių geležinių

jei manai pirkti karų. pirmiausiai daiktų (h ar d w are) krautuvė, 
ateik pas lC.ua ir persitikrink, kad
paa mua rasite geriausios rųšles au- Atliekame maliavojimo dar-

Talpgl turime įvairių '{vairiausių >hU8 iŠ lauko ir VldaU8, taipgi 
vartotų karų uš labai mažų kalnų. | plUmerįo> taisome elektrikas, 

BRIGHTON MOTOR SALES įdedame šilto vandens pečius 
INC- ir tt. Kainos prieinamos.

*845.00 P. O. B.

■aviniukai: Vainoras, J. Laukys 
Telefonas Lafayette 044«

3962 Archer Avenue
4414 So. Rockwell St
~ Tel. Lafayette 4689

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namą po vieną -plytą. 
Atrodo miltinis; po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

Perkam Mortgečlus Ir Bonus. 
Skollnam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom. visokį

turtų.
Padarom davernastes ir Plrkftnb 
bei Pardavimo Notariališkus raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmlngumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ. -J

8 šmotų valg. setas, 910, lovos, 
indai, virtuvės rak. Ir tt. pigiai. 6459 
Minerva avė. Hyde Park 6831.

REAL ESTATE

JONAS PUDZIUVELIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau naujus namus ir pertaisau

senus. Senus namus priimu į mai
nus.

2650 West 69 Street
Telef. Hemiock 4576

FOUR LEAF CLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bioksal 
Garadžlal, porčial 

2 metų lakto išfciokėjlmnl 
Taipgi budavojam visokiu* naujus 

namua

436 W.
Arba

2100 W. 23 St.

SKOLINAM PINIGUS
Paskolas suteikiam į 24 vai. 

neimant komiso nuo 
$50 iki $300.

J. NAMON 8C CO.
Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Westem Avė.
Telefonas Grovehill 1038

Real estate
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

IŠRENDAVIMUI

Rendon 3534 Huron, 5 kamb. sau
lės parl., kamp. št. S., gera transp., 
naujai išt. Rendos 952. Norint gar. 
Tel. Van Buren 9093.

5 kamb. plytų bung. oct. frontas, 
paveiksluoto stiklo langai, plaste- 
rluotas porčius, asla atike, furn. š„ 
g-vfe bruk., gera transp., mokykla, 
Storai. Pigiai 6131 School St.

ILLINOIS
2 flatų medinis biznio namas, 60 

mailių nuo Chicagos, tik 9700. 1445 
So. 50 avė. Tel. Cicero 3677-J.

Rendon — 1704 W. 22 St. mod. S 
kamb., pečius, 925. Sav. 1922 So. 
Central Pk. avė. Lawndale 7353.

Sav. 5 kamb. namas, 62.700, jmo- 
kėti 9500. 3532 No. Ottawa, 7600
West ant Addlson.

Rendon 6951 Laflin. 5 kamb. pe
čiu šil., šiltas vanduo. Renda 926. 
Stewart 2561.

45 St. Yards 2124t Rendon 6 dM kamb. k. ▼. šil 48#
16840 So. Marsbfield. Taipgi 3 kamb. 

Canal 5065 namas, 935.
-------------------- - i Rendon 6 kambarių flatas, elek

tra, toiletas, naujai ištaisytas. Ran
das Dievo Apvetzdos parap. Kreip
tis

1821 So. String Street 
2 floras

Tikras bargenas darbininkui, 2 fl. 
med., 5-6 kamb., 6652 Hartwell avė. 
Tik 94,(100. John McCarthy, 1405 W. 
63 St. Prospect 4130.

95,500 mokėsi už plytų bung., furn. 
šild. gar. Priverstas parduot. 5817 S. 
CallfOrnla. ..

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojimo Kontraktortaa 

Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

9984 So. LEAVITT ST. CHICAOO

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriauaia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

FLATAS RENDON
Išsirenduoja flatas 6 kamb. 

Tinkamas daktarui, advoka
tui ar kitokiam profesionalui. 
Randasi ant antrų lubų.

3327 So. Halsted St.

šapos Telef. 
Hemiock 2847

Namų Telef. 
Republlc 3483

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
PLVMBERI8

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

2313 SO. OAKLEY AVĖ. 
Telef. Canal 0410

RENDON 2 kambariai, van
deniu apšildomi, elektra ir ki
ti patogumai. Tinka ir šeimy
nai be vaikų.

4620 So. Rockwell St.

IŠSIRENDUOJA naujai iš
taisytas flatas iš 5 kamb. an
tros lubos. Viskas pagal nau
jausios mados. Visi patogu
mai. Puiki apielinkė, tyras o- 
ras. Geriems žmonėms randa 
nebrangi. Taipgi paieškom 
moterėlės be prieglaudos vai
ką daboti.

P. NAUSĖDAS 
4424 So. Francisco Avt.

TIKRAS BAROENĄS
Už geriausių pasiūlymų gausi 6 

ktšmb. bung., kontraktorlus jį paėmė 
už skolų, reik parduot. Randasi 6338 
Knox avė1. Tel. Radeliffe 2098 arba 
Stėwart 3447.

Pigiai 7 kamb. bung. 2 karų gar., 
furn. šil'., viei pager., pavėsingos 
pievelės, vaisiai, vynuogės, arti 
traukinių, 35 min. į loop. 94,500. 
Morglčlų 91,500. Įnešti 9L000, jei 
cash, tai 9500 pigiau. 234 No. Yale 
avė.. Vilią Park, TeL Vilią. Park 1517

BARGENAS
Gali nupirkti pigiau, negu 

pastatyti 2 flatų muro namą, 
6—6 kamb., karštu vandeniu 
šildomas, visas ąžuolo trimas, 
gatvė ir iela išmokėtos, arti 
vienuolyno. Pašaukt.- ...........

REPUBLIC 5551

PARMOS
MANSFIELD. MASS. — Farma 

apie 25 ak., 9 kamb. nam., kieto 
medžio aslos, karšto oro furn., elek
tra, miesto vanduo, geaas prieln., 
bar n ė, vlštinyčla, pašiūrės padar
gams Ir malkoms, sodas, miškelis, 3 
greenhouses, boilerio namas, šalo Old 
Colony kelio. Rt. 140 tarp IVorces- 
ter Ir Cape Cod. 1% mali. J ge'.žk. 
stoti, bažnyčios, 3 mln. J mokyklų. 
LenfVlos išlygos. Klaust C. F. Hol
meli, Hali St Mansfteld, Mass.

lC.ua

