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Šiandie Rinkimai - Piliečių 

Balsavimai

Šiandie Bus Išrinkta: 34 Federalinįai Senatorė 
435 Kongresmonai, 31 Gubernatorius; Vį< 
nas Svarbiausių Klausimų—■ Prohibicija

PARYŽIUS, lapkr. 4. — 
Šiandie atnaujinama Franci- 
jos parlamento sesija. Laikra
ščiai praneša, kad ministerio 
pirmininko Tardieu valdžia y-

LONDONAS, lapkr. 4. — 
Anglijos valdžia susiduria su 
naujais nesmagumais.

Pietų Afrikos Unijoj, senai 
eina baltųjų su afrikonais ko

nt daugybės .kitą. atskirų valu 
tybių^ apskričių ir miestų vi r 
šiųinlpj.' > >, j . į . <; . 1 f|
ii * <’ sž^ • į * • j 5 Uit *

Šiandie linkimai yra tanų
riąl surišti su prohibii
klausimu, kas yra vienas
rbiausiųjų klausimų. Sausi
šio klausimo nepripažįsta

surengia • • - * * \ i i . rbiuoju. Nežiūrint to, jiesurengia nniių rūmų atstovų), kai-kur . . . , , ,
, ; . . , . . Įbuojasi, kad kongresan ne

gubernatoriai, gi apskrityse ir ..... . v, .
. , , , . .. kliūtų daug slapiųjų atsto'

miestuose — galybes įvairių1,-. ,. ... .... ..■ 1 | Daugelis piliečių prohibicn
i v. . . klausimų laiko svarbiu ir

Šiandie piliečiai, kaip vyrai,, , . . . ,, . • . T , . irbuojasi sausuosius nuslopi
taip moterys, eina j balsavi-1
mų vietas ir paduoda savo

&. j- , . balsus už tuos, kuriuos laikoŠiandie Chicagoj įvyksta pi<

WASHINGTON, lapkr. 4. 
,-r- Vakar sustojo gaudusios 
[politinės patrankos.1 • Didžiu- 
,moj valstybių šiandie įvyksta 
rinkiniai. Šie rudeniniai rinki- 
mai yra svarbūs, nes renka
ma nemažas skaičius federa-' • ’ ; t !, linių senatorių, keli šimtai ko-

Kalifornijos universiteto šaka Los Angelese turi muzikų kuopą (beną) iš 150 narių, ngresmonų (kongreso žemes-j 
vadinamą Trojan kuopa. Priimtiems naujiems nariams senesnieji muzikai
‘apeigas.” Pripažindami juos nariais jie,,iškelia dideles rankas......... — —'• ■■ --------------

POPIEŽIAUS KONSIS
TORIJA

NUSIŽUDfi 108 MOTERYS

*• TOK.YO, lėpkr. 3. — Mahe- 
3 __ Prane- k° sodyboje; Formosa saloje,

CHICAGO JE
ra pasirengusi atsilaikyti kra- va pįrmenybę. Anglija, y- 
štutiniąją kairiąją ir dėžinių-Lgj dabartina Taldžia> yra lin. ROMA, lapkr
W parlamento grupių puoli-'knsi afrikonams duoti kiek pi- ia- Šventasis Tėvas pirm Ka- '“"antpaproein, nusi- 
mams. j Bet piet AfrikPog | lėdų sujauksiąs kardinolų ko- 108. moterys, kad „

Laikraščiai pareiškia, kad Unijos ministeris pirmininkas "sis“’ri«- "«»-!~ “tos. -u- be
naiKrasciai pareigia, k<ki p ... feardinolai Kardinoh} Ko-Jokių kliūčių galėtų kariauti

RINKIMAI — BALSAVIMAI

valdžios pozicija šiandie susti- gen. Gertzog šaukia, kad tuo
prėjusi, kadangi yra pavojaus! klausimu Anglija neturi bal- 
iš Vokietijos ir Italijos pu-|80- Anot jo baltieji žmonės A- 
sės. Kada Francijai gręsia frikoj turi būti visų! reikalų 
koks-nors pavojus, visos par- priešaky ir afrikonai turi būt 
tijos jungias krūvon valstybės valdomi geležine ranka, 
apsaugai. /

legijai trūksta 9 narių.

ABISINIJOS REGENTAS 
KARŪNUOTAS IMPE

RATORIUM

• su savo priešais.

Mahebo priguli tai sodybų 
eilei, kurių gyventojai sukilo 
prieš jąponiečių valdžių.

atatinkamiausiais.
Šiandie visoj šaly bus išri

nkta kongresan 34 senatoriai, 
435 kongresmonai, 31-oj vals-

VAKARŲ EUROPĄ PA 
LIETE VĖTRA

TRUMPESNIS KAREI
VIAVIMAS

v.
ADDIS ABABA, lapkr. 3. 

— Čia vakar Abisinijos (Etio
pijos) regentas karalius Ras 

I Taffari Makonnen, 39 m., ka-

s jąpom

VAGIU MjšOVE 
ASMENIS

LONDONAS, lapkr. 
Kai-kurias ' Vakarų Europos 
dalis palietė smarki vėtra, at
ūžusi iš Atlantiko vandenyno. 
YTra keletas žuvusių ir sužeis
tų žmonių. Atlikti dideli me
džiaginiai nuostoliai.

PARYŽIUS, lapkr. 4.
_  Francijoj įgyvendinamas tru- rūnuotas imperatorium Haile

mpesnis jauniems vyrams ve- Selassie L Visos didžiosios

LUCENA, Tayabas pro v., 
•^Filipinų salos, lapkr. 3. — 
Žmonės užtiko bevagiant du 

‘/vagiliu. Kada jie mėgino juo

liečiu balsavimai. Renkami į-, 
vairiausi šaliai, valstybei, ap-'' 
skričiai ir miestui atstovai, vi
ršininkai, teisėjai ir kiti. Pi- , .. , . . . ,.. v , ., . tvbej gubernatoriai, neskaitahemams bus jteikta dar visa ............ ,
eilė valstybės, apskrities ir' 
miesto reikalais sumanymų.

Rinkimui yrą svarbūs. -Pra
vartu, kad visi dalyvautų. “ ’ •

Balsavimo vietos atidarytas’ 
nuo 6:00 ryto ligi 4:00 popiet?

savo balsais.
Šiandieniniais rinkimais su

sidomėjusi visa šalis, visi gy
ventojai. Nuo šios dienos ri
nkimų prigulės dar du met 
šalies administracijos nusist 
tymas.

JJtJIOS 1S LIETUVOS
KAS RASEINIUOSE

Miestas turi daugiau kaip

Darbuotė komiteto jau apcluf 
piamai matoma; paminklai 
piramidės formoje beveik

5000 gyventojų. Pusė žydų. į baigtas, — lieka tik padėti
MIESTO MAJORAS 

SVEIKESNIS

DIDELES IŠKILMĖS 
BULGARIJOJ |

SOFIA, Bulgarija, lapkr. 3. 
— Vakar čia įvyko didelės iš
kilmės — vaikštynės pagerbti 
karalių ir karalienę. Vaikšty
nės tęsės ilgiau šešių valandų.

SUSIRINKO KUBOS KON
GRESAS

rstinas kareiviavimas — tik valstybės šiose iškilmėse tu- į/ju sulaikyti) piktadariu 8 vy- 
įrus ir vienų vaikų nušovė ir
t pabėgo.

vieneri metai. Po to visi vy-^rėjo savo atstovus.
rai įtraukiami į atsargas.

Valdžia tad nusiskundžia,! 
kad tuo būdu mažinama nuo- ( 
latinė kariuomenė. Ji yra prie 
šinga trumpam kareiviavimui.1 
Parlamentas tai pakeitė prieš,' 
jos norų.

V VARŽO SVETIMŠALIUS 
GYDYTOJUS '

titinkamus parašus ir pagrf 
žinimus. Paminklo pašventini
mo iškilmės Įvyko spalių 27 
iškilmingomis pamaldomis 
Vytauto vėlę ir iškilminga 
sena į paminklo vietų. “R.’

MEXICO CITY, lapkr. 3. 
- Meksikos valdžia patiekė

PASIPINIGAVO KLANITŲ 
VADAI

AVASHINGTON, lapkr. 3. 
kongresui sumanymų, kad eią_ Ku K1ux klano organiza- 
veikių visi svetimšaliai gydy-^įja, kuri pirm kelerių melų 

21 MIRĖ, 400 SUŽEISTŲ jto jai PaliktV Meksikos pilie- 'buvo viena galingiausių šalies
________ ibiais ir pasiduotų vietos uni- politikoje, šiandie baigia ny-

ANCONA, Italija, lapkr. 3.! ver»itete kvotimams. Kitaip gi*kti. Surinktus iš narių dešim- 
Stefani Žinių agentūra prane-;j*ems turi būt uždrausta gy-jis milionų dolerių vienais “į-

HAVANA, Kuba, lapkr. 4.
— Kubos saloje rinkimų sėk
mės dar nežinomos. Vakar į 
paskutinę sesijų susirinko se- lerių. 
nasis kongresas.

turi
ša, kad pastarųjam žemės dre- .dytojavimas. 
bėjime Italijoj žuvę 21 asmuo, 
gi apie 400 sužeista.

30 namų visai sugriauta, gi 
apie 4,000 sugadinta taip, kad 
juos reikės nuversti. Nuosto-

24 TARNAUTOJAI SUIM
TA MASKVOJE

stojimais”
viršininkai.

pasidalijo klano

NUTRAUKE DIRIŽABLIŲ 
STATYMĄ

LONBONAS, lapkr. 3. —
Anglijos valdžia po įvykusios 
nelaimės su dirižabliu (orlai
viu) R—101 neapribuotam lai
kui nutraukė dirižablių staty-i įdarytų Paryžiuje sutartį, 
mų.

MASKVA, lapkr. 3. — Ce
lių būsiu apie 15 milionų do- 'kos agentai suėmė vietos ko- 

[operativių krautuvių 24 tar- 
inautojus. Kaltinami ekonomi-

TURKIJA NEGALI IŠSI- iin6je kontrrevoliucijoje. Jie pi-
MOKĖTI SKOLŲ

ISTANBUL, lapkr. 3. — 
Turkijos valdžia paskelbė ne
galinti tolesniai išsimokėti sko 
lų, Persunkios sąlygos. Reika
lauja pataisyti 1928 metais pa

giai įsigydavę krautuvėse pre
kių ir tai parduodavę privati- 
niems žmonėms — pirkliams.

DARBO PARTIJA PRALAI
MĖJO RINKIMUOSE h

PRAPUOLĖ VOKIETIJOS 
KONSTITUCIJA

KELETAS STUDENTŲ 
PAŠAUTA CAIRO

LONDONAS, lapkr. 3. — 
Kuone visur provincijoj dąr- 
bo partija pralaimėjo munici
palitetų rinkimuose.

BERLYNAS, lapkr. 3.
CAIRO, Egiptas, lapkr. 3. 

— Boulac Technikas mokyk
is parlamento knygyno pra-'Jos studentai sukėlė riaušes, 
puolė Vokietijos 1849 metų Į norėdami padegti mokyklos 
konstitucijos originalas. Buvo į rūmus. Policija pašovė kelis 
4i6 pergamino lakštai. [/riaušininkus.

NUBAUSTI 8 POLICIJOS 
KAPITONAI

PHILADELPHIA, Pa., la
pkr. 3. — Visuomenės saugu- 
įmo direktoriaus parėdymu 
ivietos policijos aštuoni kapi
tonai pašalinti iš užimamų 
vietų. Šeši jų pakeisti serža
ntais, gi du — eiliniais polic- 
monais.

SPALIŲ 9 D. MINĖJIMAS

Švėkšnoje prie visų namų 
buvo iškeltos tautinės, juodu 
kaspinu perrištos vėliavos, ba
žnyčioje pamaldos, kuriose da 
lyvavo gimnazija, pradž. mo
kyklos ir būrelis šiaip žmonių. 
Turiningų. pamokslą pasakė

r NEW YORK, lapkr. 3, 
šio miesto policija rado 36,- 
>833 šeimynas, kurių galvot, Širvintų kautynių dalyvis kun 
neturi darbo. Policija joms JSudžinskas. 12 vai. 
'pristatys reikalingo maisto, 
drabužių ir kuro.

išmušus, 
bažnyčios varpai ir lentpiflvė 
davė signalų sustoti. “R.”

Beveik visos gatvės grįstos a- 
krnenimis. Cemento šaligat
viai. Statyba taip pat spar- 

Praneša, kad Chicago mies-'čiai auga. Pramonės įmonių, 
to majoras Thompson po at- išskyrus keletu malūnų bei te
liktos jam Operacijos yra svei- ntpiūvių, kaip ir nėra. Pręky- 
kesniš. ba — daugiausia smulkioji. Iš

------ - ---- • stambiųjų sankrovė — Ž. Ū-I
Užpuolė svečius kio Dr-jos sandėlis, kop. b-vė 

/‘Dubysa,” brolių Zyvų dide
lis prekių sandėlis ir k.

Visuomeninis bei kultūrinis 
šės minint vienos poros gidą-! gyvenimas - apsnūdęs. Spau
do vedybų jubiliejų. VaiSėse da kas ,a'P Pat dom,9L
buvo apie 60 asmenų — suau-Į LTžtai užkulisinis mūsų ta- 
gusių ir vaiki}. ,1 riamųjų inteligentų gyvenimas

Piktadariai visus apiplėšė, yra labai gyvas, linksmas. Da-f ... . , --
Pagrobė apie 10,000 dol. bran- yra taip vadinamų slaptų gelžbetoninį tiltų.
Igenybėmis ir visokiais daik- linksmųjų vietų”, kurioms Taip visų vasarų apskriti*

Sekmadienio vakare keturi 
plėšikai užpuolė namus, 3829, 
W. Adams gat., kur buvo vai-

lankytojų netrūksta.
Apie dorinį nupuolimą ne-

Areštuota Ir suspenduota 'tenka daug kalbėti, juoba, kad
3 pollcmonal 'vienų “nustumtųjų” (prosti-

. x , o dučių), sako, esama apie 50.Areštuota ir suspenduota 3 . k ,

tais. Du akmeniu pašautą.

KĖDAINIUOSE NAUJAS
TILTAS

Visų vasarų iš miesto Į stt 
tį nebuvo tilto, reikėjo vi 
ti per Dotnuvėlės upelį. Sėr 
medinis sukiuręs tiltas ;st( 
jo neremontuotas. Apskritii 
valdyba tikėjosi gauti iš 
džios lėšų ir pastatyti nai

policmonai O'Domiell, BresJ »pyH»k*« ««*«-
nahan ir W«lsh. Visi trys, n<>8- YPaž Prahos kalnai, 
nndavę prohibicinius agnntūs, vadinami Cibikalniu, savo sn- 
ii užeigos savininko I^ns’inge dėt,mi PanaSūs į piliakalnius, 
iškaulijo 500 dol. papirkimo. , kalno graži panorama, a- 

____________ itkreipusi ne vieno keliautojo
50,000 dol. parankos l ak'- pietl» link 'y®""108’ vadi' 

narnos Stonais. Padavimuose, 
Suimtam gaujos nariui Clau 8akoma, kada čia Jogailos lai

de Mftddox, kurs kaltinamas ,kaįs bajorai rinkdavosi aptar- 
policmono J. McBride pašovi- fį savo reikalų. Tą mini ir po- 
me, pastarąjam važiuojant ga^
tvekariu, paskirta 50,000 dol. 
parankos. Negali pasiliuosuoti.

[valdyba laukė, žmonės vargf 
gyvuliai kankinosi. Mat per 
pelį, nuo stoties pusės, į 
labai biiurus įvažiavimas.
' Taip palaukusi, apskr. 
dyba griebėsi perstatyti sej 
tiltą. Senos medinės sienos 
plopytos pasiliko, o visų vi; 
šų padarė naują. Dabar ja 
susisiekimas eina nauju 
statytu tiltu. ' “R.”

CHICAGO IR 
KĖS. — Šiandie 
kiek šilčiau.

APYL1
saulėta

etaa Maironis poemoj 
šeinių Magdė.”

“Ra-
“R.”

.Apkraustė krautuvę
, Vagiliai pramušė medinę 
krautuvės sieną La Grange 
miestely ir pagrobė apie 12,-

VYTAUTUI D. PAMINKLO 
PAŠVENTINIMAS

Vadaktai. Dar pavasarį su
sidarė komitetas Vytauto D. 

000 dolerių vertės drabužių, jubiliejui paminklą statyti.

PINIGŲ KUftSAŠ

Lietuvos 100 litų $10, 
Britanijos 1 sv. sterL 
Francijos 100 frankų 3 
Italijos 100 lirų 5.
Belgijos 100 belgų 13 
Šveicarijos 100 frankų 19. 
Vokietijos 100 markių 23^

i
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“DRAUGAS”
kasdien, liakyrue PIUBNUMERATO9 KAINA: Metame — PO

NI Metų — $1.60, Trinu Mėneatamn — Vienam
Mtaeetal — 76c. Europoje — Metama 97.M. Pueei Me« 
oi — t4.ee, Kopija .eso.

Beądradarblama ir koreepondentame raitų nasrų- 
jei neprašome tai padaryti ir nepiletunfiiama tam

ai paMo tankių.
Retektorlna priima — nuo ll:l» iki ll:ee ral

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalayua 

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki f
f» vai. po piet

i;
i

“DRAUGAS”
UTHUAN1AN DAILY FR1END

Published Daily, Bxcept Bunday.

šiaudo griebiasi, Gali taip būti iv su šios die
nos rinkimais. Viėnas dalykas yra aišku, kad 
opozicija, pasinaudodama esama padėtimi ir 
padarydama pažadų, jau gerokai įvargintu ir 
j nusiminimą: įvarytą, visuomenę suagitavo. 
Tokiam atsitikime tai padaryti nėra sunku. 
Tat, mes ir spėjame, kad šiais rinkimais de
mokratai gerokai laimės visose valstybėse. 
Bet kartu pasakome, kad tas laimėjimas pa
dėties nepakeis geresnėn pusėn.

Mes jau keletą, kartų esame priminę, kad 
visi lietuviai piliečiai eitų balsuoti. Tai yra 
.labai svarbu. Pasjrodykimę, kad lietuvių 

1 balsuotojų yra gana daug ir kad pilnai su
prantame savo pilietines pareigas.

Aplink Afriką.
-Frirf. K. PakŽtar *—u
LAIšKAS TRYLIKTAS.

Per didžiuosius Kongo miš 

kus.

II

BUBBCRimONS: One Tear — |«.M. Slx Moatlu 
- ft.49. Three Montba — «.••. Ono Month — T C u. 
Sln-opo — One Tear — 97.lt.
TOpy — .tie.

Advertlalnc in "DHAUOAB" brinss Mot reenlta.V <
v jLdTtrtlaiDg ratai on tpiftioatton.

DRAUGAS" 2334 & Oakfey Av., Chiragc

BiZ

V
Month* — I4.M

RINKIMŲ DIENA.

Šiandien eina rinkimai. • Jie yra labai 
svarbus ir įdomus. Valdančioji partija gero
kai yra susirūpinus. Ji bijo netekti Kongre
se daugumos, be kurios jos darbai būtų ap- 
sunkibti. Demokratų partijos kongresas ne
galėtų vienybėje ir sutartyje dirbti su repu- 
blikonų partijos admiflikfracija. Norint ar 
nenorint, tokia kombinacija esamų šalyje de
presiją dar labiau prapliestų, nedarbas pa
didėtų. Del to mes nesistebime, jei republi- 
konų* šulai ir neti pati vyriausybė labai daug 
dėjo pastaAgų ir rūpesčio, kad įkalbėti žmo
nėms, jog pasunkėjusi ekonominė būklė Jung
tinėse Valstybėse yra ne dėl vyriausybės po
litikos, o dėl bendro visame pasaulyje eko
nominio padėjimo. Ir tai yra pilniausia tei
sybė. Nors kaž kas vyriausybėje būtų buvęs, 
nieks, tų sunkumų nebūt M^engęs.

Vyriausybės opozicija šiuose rinkimuose 
naudojasi. Jos agitatoriai kalbėjo žmonėms, 
kad vyriausybė yra kalta dėl biznio depresi
jos, dėl esamo nedarbo ir dėl vienų, kitų ne
pasisekimų. Kai kuriose valstybėse demokra
tai atvirai sakė, kad jėi juos išrinks, tada' 
prohįbieijos įstatymas bus modifikuotas t. y.
Ims lėista gaminti ir pardkvinėti alų ir vynų.
Ne be to, kad “išti'oškusiems” žmonėms ir 

-tas nebūtų patikęs, nors ir demokratai ne vi
si yra prohibicijos priešai ir galų gale loka
lių rinkimų laimėjimas jokiu būdu negali to 
klausimo nusverti.

Nors prieš šiuos rinkimus mes savo re
komendacijų skaitytojams nedavėme, tačiau ; ,» --------------
aiškiai pabrėžiėnr, jog ir; radi kaliausias atmai- i Kauno “ Dafrb.” pranešimu, Lietuvos at- 
rtas senate, kongrese ir visur kitur padarius, stovas Vokietijoj SidžikausUas, manoma, iš 
padėties nepagerinsi, q tik gali pasunkinti, savo vietos bus paleistas. Jis, išdalies, esųs 
Del to aiškiai pasakėme, kad svarbiausia reį- “kžtltas dėl Genevos pralaimėjimo^ nbrsapskri- 
kia laikytis pastovumo, nesiblaškyti. j tai, tų pralaimėjimų paruošusi Voldemaro

Bet, kai priežodis sako — skęstantis ir politika.
■ n ė. —................... i  ■ ■ ,—.-1,, i ■ į j, ■■nitfiifa ' i n «■ m

GUBERNATORIAUS KALBA.

Per keletu, mūsų dienraščio numerių ėjo 
gubernatoriaus Louis L. Emmersono kalba, 
pasakyta Vytauto Didžiojo 500 m. mirties 
sukaktuvių paminėjimo iškilmėse Cliicagoje. 
Visi, kurie tų kalbą, skaitė, pastebėjo, kad. ji 

’bUVo ilga ir rimta. Gubernatorius ir apie Vy
tautų kalbėjo^ bet ta proga jisai palietė 
svarbius valstybės reikalus. Tuo būdu mūsų 
suruoštoms iškilmėms jisai pridavė ypatin- 

' gbs reikšmės, o lietuvius traktavo kaipo žmo
nes, kurie yra rimti piliečiai, nusimaną apie 
šio krašto politikų ir kultūrinę eigų. Taigi ta 
savo rimta kalba gubernatorius mums davė 
pripažinimų kaipo kultūringos tautos piliečiu 
grupei. Iš to ųies ypatingai esame patenkin
ti ir džiaugiamės. Daug kas manė, kad jei 
gubernatorius ir atvyks, jis pas mus pabus 
penketų minutų, pasakys keletu žodžių ir 
viskas. Bet) jis su mumis buvo apie valandų 

Į Įniko, kalbėjo visų pusvaliandį ir apie tokius 
dalykus, kuriuos gubernatoriai paprastai kal
ba tik rinktinių žmonių konvencijose.

Tų faktų mes čia pastebime tani, kad 
dirbusieji Vytauto Dienos suruošimo darbą, 
žinotų, jog ir tuo atžvilgiu spalio 26 d. daug 
atsiekta. Tat, garbė organizuotųjai lietuvių 
katalikų visuomenei!

Per Pietinio Kongo puščias 
jau pravestas šioks toks vieš
kelis ir baigiamas jau tiesti 
gelžkelis. Vieškeliu susisieki
mų palaiko turtingas anglas 
Bobert Williams. Jis pakeliui 
keliose vietose įsteigė sustoji
mo punktus, kur yra gana 
švariai užlaikomos pastogės 
keleiviams pernakvoti ir pa
valgyti. Sumokėjęs jam de
šimtį angliškų svarų (480 li
tų) gauni transportų sau ir 
bagažui iki 50 klgr. ir pilnų 
užlaikymų kelionės metu. At
vykę j Diloio apsigyvenom jo 
namuose, vadinamuose Tanga- 
naika. Šalę didžiųjų namų yra 
dar keletas mažų iš šakų pin
tų ir moliu apkrėstu palapi
nių keleiviams pernakvoti.

metrų diametre. Jie kietai su
lipdyti iš žemės ir viduje iš
raižyti nesuskaitomais labirin
tais, kuriais eina judėjimas šių 
stebėtinai organizuoti} sutvė
rimui Dienos metu jie nesiro
do paviršiun. Nebent prieš au
drą, kuomet jie pradeda tūk
stantinėmis miniomis bruktis 
pro visas duris ir vartus lau
kan, Tuomet negrams tikra 
šventė. Prie urvų pristato jie 
savotiškus bučius ir riebūs 
vabalai susigrūda į negrų pin ! 
klės. Storumo jie kaip vidų- ( 
tinė bitė, tik žymiai ilgesni.
Skonis jų panašus į vėžio. Ne
grai juos kepa ant skaurodžių Tai ne balti debesys, tik orlaivių I 1 žmr i durnai, ku- 
ir valgo kaipo didelį gardu- riais karo metu gali uždengti laivus r.uo priešo'orlaivių. At- 
myną. O dažnai negrų šeimy- vaizdas nuimtas laike buvusių J. A. V. karo laivyno Manebrų 
nos su vaikais susirenka prieš spalių 27 d.
audrų prie termitynų, pirštais '. ■■ ■ ■ . ■ „ ■ ... ■ . .... ...........■
.gaudo išlendančius termitus, 93 p) pasidarij visi5kai liguis 
nupiešia jiems sparnus ir gy- ,a T^iau irėmeg pilTOvn Va. 
v ils čia pat kemša į savo bur- žiavom ttnMhlmoilll, nu0 
nūs. Stipriai jie tuomet pria- 10Q0 jki ,460 lnetn) p(>r di. 
valgo, kaip naujorkiečiai ar desnes upes tut|J n(,bflTOj o tik 
marseliečiai austrių.

Vakare pasiekėm Nessan

Atvykę vakare — ruošėmės 
vakarieniauti. Dulkėmis sto

rai apkrėsti, skūbinonies išsr- 
maudyti. O šių kraštų pirtis 
visai nekomplikuota. Negras į
įneša kambarin plačia, žewldoje kur negrai virS.

jai, pamatę mus atvykstant, 
tuojau kibo trukšmingai ir 
žiauriai piauti mūsų vakarie-

skardiaę rėčkų, labai panašių1 
į tas, kuriose Lietuvos mote
rys plauna mažus vaikus. Įpi
la rečkon porų kibirų šilto 
vandens, o tuomet sėskis, su- 
riesk kotrumpiausia savo ko
jas ir plaukis. Šiose Afrikos 
padangėse esam visai paten
kinti ir tokiais patogumais, 
kai geresnių nėra.

paramai, kuriais persikėlėm 
per Mukuleži, Lubudi, Lufupa 
ir Lualaba upes.

Pakeliui dažnui matėmė antį 
kuolo užmautas antilopų 
ar gazelių kaukoles, arba ant

nei gaidžius ir vištas, kurių barfio pritvirtinta ko.
agonijos balsai aidėjo per gi

SO. CHICAGO LIETUVIAI 
STATYS NAUyĄ

BAŽNYČIĄ.

Pradžiai sukėlė 5,000 dolerių.

-iRld/sfj

ja’yra paskendusi skolose, “Iškros” 
agentūra praneša; kad- jos vidbus ir užsienių 
skblbs siekia 470,000,000 dolerių. Daugiausia 
jinai skolinga Amerikai, kurios atstovas yra 
Lenkijos finansų diktatorium. Aprokuojama, 
kad kiekvienam Lenkijos gyventojui tenka 
penkiolika dolerių skolos.

rių platybes. Tikrai nejauki 
scena... Paskiau niekad ne
plaunamais savo pirštais išda
rinėjo šiuos sparnuotus na- 
bašninkus ir skubino juos vir-

Kita diena jau dundėjom * ti. Negrai Itfbai niėgfda virėjo 
per Katangos girias. Kelei-1 amatą/ ir kai kurie gerokai iš- 
vius susodino į du automobi- sitobulina. Gyvenimas virtu
ku; bagažų sukrovė į sunkve-• vėje, uostymas skanių kvapų 
žirnį, šalę kiekvieno šoferio ir garų, dažnas paragavimas 
pastatė po šautuvų ir trijų au visokių verdamų ir kepamų: 
t'omobilių karavanų paleido į skanėsių negrui sudaro tikrų;

rojų. Vakarienę mes į

k į imlų, kartais skardinį bliu* 
dų, kuriame mes* Lietuvos 
provincijos viešbučiuose vei
dus prausiames. Kas gi tai? 
Ogi negrų kapai. Palaidoje 
numirėlį, jie dažnai , pąlięka 
ant jo kapo kokį nors brangų 
jam daiktų, bet dažniausia in
dų valgiui įdėti. Pirmose po 
laidotuvių dienose vakarais 
jie atneša savo numirėliams 
gardesnių valgių ir tiki kad 
jie tai suvalgo. O tikrumoje,

Praeitų sekmadienį, tuoj po 
sumos, įvyko Šv. Juozapo, 
So. Chicago, lietuvių parapi
jos skaitlingas susirinkimas, 
kuriame nutarta statyti naujų 
Bažnyčių ir mokyklų. Tame 
pačiame susirinkime pradžiai 
sukelta penki tūkstančiai do
lerių. Iš to aiškiai matyti, kad 
tas darbas, gabiam klebonui 
kun. B. Urbai vadovaujant, 
jiems pavyks. Taigi, tenka 
tik pasidžiaugti ta So. UHiča- 
gos lietuvių katalikų trumpu 
laiku padąryta pažanga.

PRANEŠIMAS.
rytus. Kelias ėjo per girias Allaho rujų, vuiu»ii«uV lllc*l,taį* ju dvasiniai
labai panašias į rytinės An-'žvalgėm dideliu apetitu, nes! burtininkai visa tai naktimis-cagos ■Apskrities 
golos. Pradžioje turėjom tan- buvom išvargę ir išalkę, nors i sudoroja Mirus negrų kara-' susirinkimas įvyks ryt vaka-

Filsudskis tikrai komedijų vaidina. Jisai dūų, žalių ir stambių medžių vištiena buvo patiekta labai liukanLS) Kongo krašte dar ir re, lapkr. 5 d., Aušros Vartų
paskelbė Lenkijoj rinkinius, tačiau prieš juos girių, kuri kažkokiu būdu bu- keistame mums suose (pada-’dabar b’andoma kartu su jais par. mokykloje. Susirinkimas

vo apsaugota nuo gaisrų. Vi- žuose) bent kiek primenan- palaidoli ir jų žmonas. Visai svarbus. Malonėkite koloni-uždarė į kalėjimų apie šimtų partijų vadų, 
l.ad jie nevestų agitacijos prieš jį ir jo par- sur pakeliui stūksojo milži- čiame aštrų garsvyčių skonį. 
Ii jų. Čia tai jau tikta dvidbšimtojtt' amžiaus niški termitų skruzdėlynai, vie Rytų atsikėlę visi keleiviai
politiška komedija. nur panašūs į piramydas, ki-(— trys amerikiečiai, kanadie- 

tur į lietuviškus piliakalnius, tis, belgas ir lietuvis — jautė, 
kaikurie turėjo obeliskų iš-j kad vakarykštė vištiena keis- 
vaizdų, o dar kiti priminė tame suose darė į juos labai 
Indijos žinyčias — maldyk-į neigiamų įspūdį. Pridėjus prie 
las. Kaikurie termitų trobesiai to duobėtų, kaip jūra banguo- 
turėjo apie dešimtį metrų jantį kelių, keleivių nuotaika1
aukštumo, apie penkiolikų* dideliame dienos karšty (34 C., i t i, bet kitas išgelbėjęs karei-

vadtli arba ' A. L/ It. K. Federaci jos Chi-
menesims

nesenai čia Katangoje, kaip 3U atstovai atvykti ir patiekti 
man pasakojo belgas inžinie- raportus iš spalio 9 d. paren- 
rius, vienų karaliukų laido* gimų.
jant, jau buvo ruošiamasi pa-' Valdyba.

■i^lMn.11,. b.

OMSBNI6AI VYTAHTff 
DfflžtOJO RADINĖJE

^Medžiaga Lietuvos TaAitinei
: ---------- Numizmatikai). ~

—lažo Dr. AL. M. RAČKUS-------

(Tęsinys^ ' -• • • ■—

D V I L E K 1 A I,
Čia parašau ir iliustruoju visus Dvi- 

lekių varijantus kokie tik buvo rasti 1-885 
m. jau minėtoje Raudondvario .mantoje. 
Iliustracijas paėmiau iš Wittygo straips
nio tūpusio °Ateneum^,ęI888 m.

laidoti kaitų ir jo žmonas, 
kurių jis turėjęs apie 70. Kai- 
kurioms jau spėję kojas žiau
riai sulaužyti ir dubbėn įmės-

Kv. — Ant skydo matosi dvilypis jusi ir šiaip labai nudilusi, tad jos svo- XV, sulyg Wittygo “touchstone” bandy- 
kryžius; aplink skydų, karolinis lankas; , rio nepaduodama. Sidabro praba sulyg !mo.
raidžių nesimato.

'Ši moneta sveria taip kaip atrasta
0.31 Gramą, sulyg Wittygo' yra nudilus 
apte 25%, fad reik dadėfi 0.08 G r. Taigi 
šibs rildnetos taisyklingas svoris Hutų 
0.39 G r. Wittygas sako, kad- sidabro gry
numas esąs IX prabos (?).

Wittygo yra IX, kurią jis sprendė iš ban
dymo ant akmens (touchstone).

Fig. 23.rur. HS. čb. — Vytis joja į kairę pu
sę; šalmo viršūnė smaili; rankoje laiko 

Z ragotinę su dvišaka vėliava, kurios galai 
i siekia žirgo karčius; monetos pakraštį 
l.apriFČia karolinis lankas.

Fig. 22. Rv. -J- Skydas kitoks nei kitų n»o-
Pig. 22. —■ Ofa Vytis joja į kairę pii- nėtų, lies pusiau apvalus (semi-oval) ;

sę; rankoje laiko kardą ('?); virš žfTgo m* ' ant skydo .dvilypis kryžius; aplink sky-
garos randasi taškas, kurifc reiškia pir- dų apriečia katOliiiiš lankas; aplink Įmi
ntuosius Vytauto' Viešpatavimo metus, t. j ką mmltisi nudilusių raidžių žymės
y. 1392 metue. > 1 *

Fig. 25. * •

Fig. 25. Ob. — Vytis zovada joja į 
Fig. 24. 0b. — Vytis joja į kairę pu- kairę; ant galvos smailus šalmas; ranko- 

sę; rankoje laika vėliavą ant ragotinės je laiko gulsčiai atstatęs ragotinę; pa 
prikergtą, kuri plevesnoja linkui veido; kojų yra kardas; monetos pakraščiai pa
narnėtos pakraščius apriečia karolinis puošti karoliniu lanku.
lankas. , Rv. — Ant skydo dvilypis kryžius;

Rv. — Ant skydo matosi’ tik apati- virš skydą žymu radiė V; apie skydą, ka- 
nė dvilypio kryžiaus dalis; aplink skydų rolinis Iknkas; virš lanko nudilusių rui-
riočia* karolinis lankas; aplink lanką yra džių žymės, 
nudilusių ruidžių žymės.

/'V r \ * a
Ši numeta, taip kaip yrk r‘Mta> sve

ria 0.38 Gramus, bet jos nudilimui reik 
dadėti apie l5%, arba apie 0.05 Gramus, 
taigi taisyklingas tos moneto svoris tu-

Bevelk pusė tos monetos yVa nutrupė- rėtlų būti 0.43 G r. Sidabro praba esanti ti XIV (f*).

fti moneta sveria 0.45 G r., liet anot 
AVittygo yra nudilusi apie IO%((!), tad 
reiktų d/ulėti 0.045 G r., tuomet jos svo
ris butų 0.495 G r. Sulyg WHtygo :“l<mcb 
stone” bandymo* šio dvilekio praba eshfF

vių būrys dar laiku suspėjęs 
atvykti į baisios tragedijos 
vietų. Oi, Afrika, Afrika!

(Bus daugiau)

Fig. 28. Ob. — Vytis joja į dešinę 
pusę Užsimojęs su kardu*

Rv. — Ant skydo vra dvilypis kry
žius.

Ši moneta, yra taip labai # aptrušus, 
kad atsargusis Wittygas net jos svorio 
nepaduoda, tik pamini kad yra X pra
bos.

Fig. 27. Ob. —• Vytis joja 
pusę; jo šalmo viršun'* smaili; 
rankoje laiko kardą atmetęs j 
monetos pakraščiai papuošti 
lankui

(Bus daugiau)

į dešinę
• dešinėje 
užpakali; 
karoliniu
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Prašau Į Mano Kampelį
------------ Rašo prof. Kampininkas----------------

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

mas prie šlapumo yra dažnos- > darbo, poilsio, vartojimo svai
nis, ypač nakty.

PROF. KAMPININKO ryti, nė naktimis ramiai mie- 
RADIO. goti. Net šuneliai ir tie turi

------------ bereikalo iš būdų listi ir savo
Nesenai didelėmis iškilmė- j“tercionalų giedoti”. Turi, ne 

mis aplink Lietuvi) buvo ap turi, bet duok komisamiems 
neštas Vytauto Didžiojo pa- žebrokams dolierių ir gana. 
veikslas. Ta Vytauto ‘‘kelio- Neduosi, nebusi priglaustas 
nė” daugeliui vietų, sakoniajeilėn— vainai už Trockio ka- 
buvo labai mačlyva: pasitin- ralystę Amerikoj, ir viešai 
kant paveikslų vienur valš- išpeizos, apšauks buržuju.

KRONI&KAS NEPHRITIS.

Gydymas. — Įvairios prie
žastys, vedančios prie inkstų 
ligų turi būt šalinamos laiku.

čiai kelius pataisė, kitur mies
teliai gatves išbrukavo, ce- 
metinius šalygatvius sudėjo 
ir tt. Bet.yr, tokių vietų, kru, 
prieš Vytautui ateinant dar
bai buvo pradėti, bet, Vytau
tui perėjus, nėra kam tų dar-c
bų baigti. Antai, Seirijuose 
jau menesis, kaip stovi išar
dyti saidvokai ir niekas ne
sirūpina jų pataisyti. Seirijie- 
čiai, sakoma, dabar laukia, 
kad kas atsiųstų į miestelį 
Keistučio ar Birutės paveiks
lų, gal savivaldybė sudėtų 
išardytus saidvokus.

Bėda, čysta bėda!

Šiais čėsais daugely vietų 
eina buntai. Neramybė visam 
švietė didėja. Mat, Marsas jau 
išėjo iš ošpitalio ir vėl pra
deda pasaulį iš razumo valy
ti. Gera būtų, kad atsirastų 
kokia kaponiška gengė, kuri, 
pasistačius prie kurio nors į 
garadžiaus sienos, tų senį ma- 
šinganais sušaudytų.

Dr. A. O. Rakauskas 
2433 W. Marąuette 
Rd. Grovehill 3262

Šiai inks
tų ligai pri
klauso dvi 
rųšys. Viena
me atsitiki
me pasireiš
kia kūno ti
nimas, kita- 
me-gi to ti
nimo nėra.
Liga prasi
deda išpalęngvo ir laikui bė
gant, ji vis labiau ir labiau 
atsiliepia į žmogaus sveikatų 
iki pagaliaus žmogus, tapęs 
visišku ligoniu, pradeda ieš-
koti daktaro pageltos. J Ligonio svoris eina žemyn, pa-

Kroniško neplirito su tini- jėgos nyksta, atsiranda nervuo 
mu patologija pasižymi dau- J tomas ir ligonis vis dažniau ir 
giau ar mažiau susitrauku- į dažniau yra priverstas kelti 
siais inkstais, kurių paviršius naktimis ištuštinti šlapumą.

giųjų gėrimų ir tabokos, ir, 
sulig kiekvieno ligonio abelno 
ir jo įvairių organų sveikatos 
stovio ir ligos eigoje kįlančių 
reikalavimų priskirti kiekvie
nam vaistus.

plėvė yra gerokai prilipus prie 
jų paviršiaus. Inksto audme-
nys vietomis beveik visiškai j Inkstų ligomis sergančiųjų 
yra sunaikinti ir juose einu' gydymas priklauso nuo to, 
kraujo takų sienos žymiai sto- kuri inkstų ligos rųšis yra li- 
resnės ir patys takai sumažė- gonio nesveikatos priežastimi
J?- ir sulig to reikia nustatyti a~«i<artas nuo karto kreiptis prie

Širdis beveik visados yra beinu žmogaus gyvenimo tvar- • daktaro jau vien tik dėl inkstų
padidėjusi, Raitais net ir la- )<as Įįnjc maisto, gėrimo, padėties patikrinimo., 
bai daug. Kraštutiniuose krau
jo takuose taipgi yra didelės ....- - - ■ -- -...... - ■ ■ ■ ■ — ■ '
permainos.

Simptomai bei ženklai — v-
ra įvaiųųs, dažnai nėra aiškus.
Viskas, tai kad ligonis skun-: 
džiasi nesijaučiąs gerai ir i 
tiek. Ligai labiau pasireiškus : 
tas nesmagavimas padidėja.

Neperdėsiu pasakęs, kad 
kiekvienas žmogus, nežiūrint 
kaip gerai jaustųsi, privalėtų

“DINGO VEIKĖJAS”'

Lenkų radio praneša, kad 
paslaptingomis aplinkybėmis 
Varėnoj dingo ‘‘lietuvių vei
kėjas emigrantas” Komarov- 
skis. Jis išėjo su nežinoma po
nia pasivaikščioti į miškų, iŠ 
kur jau nesugrįžęs. “R.”

Masačiužės, Niujorko ir 
Pensylvanės Trockio piliečiai 
žada kreiptis prie buržujų su 
prašymu, kad apgintų juos 
nuo komisarnų Vincų, Bumbų 
ir Vabaleikų, kurie šiais ne
darbo čėsais neduoda jiems ra 
mybės: nė diena durų užda-

Italijoj, sakoma, vėl paste- 
biamas komunistų stiprėjimas 
ir dėl to galima laukti ricinos 
(castor oil) pabrangimo. Ka
da po karo Italijai pateko fa
šistų malonėn, komunizmui iš
valyti Mussolini naudojo rici
nų. Kai tik kuris užsidegda
vo Trockio karščiu, tam Mus
solini tuoj duodavo gerų šauk
štų ricinos. Komunizmas 
kaip bematai ir išeidavo.

SKAITYTOJU BALSAI nes] skaito, tai čia kalti ne nu
vertėjai. Reikėtų “N.” tuos 
smerkti, kas taip savotiškai 
elgiasi ir nieko nepaiso.

Šiandien “N.” džiaugiasi 
iš to, kad katalikų organiza-

Socialistinė giesmė.
Skaitau “N.” ir nesupran

tu, kame dalykas. Jose nuola
tos matosi kartojant, buk ,tai cijos uždaromos. Mažas džiau-
Lietuvoje padaryta didžiausia gamas. To paties likimo rytoj 
žala, kad 1926 m. nuversta laukia ir kitų partijų organi

jau nėra taip lygus kaip pir
miau minėtose inkstų ligose. 
Inksto plėvė yra labiau pri
lipusi prie paties inksto, tai
gi ir jos nulupimas nėra taip 
lengvas. Plėvę nulupus, inks
to paviršins yra šiurkštus ir 
dažniausiai yra pabalęs. Ink
sto audmenys įvairiose vieto
se rodo žymias permainas.

Simptomai. — Ši inkstų li
gos rųšis taipgi pasižymi kū
no tinimu, kurs gali pasireikš
ti bile kurioj kūno daly ir 
padaryti daug nemalonumo. 
Kuomet atsiranda tinimas, li
gonis jaučiasi jau žymiai nu
silpęs, neturi apetito, jam daži 
nai pyksta širdis, viduriuose 
atsiranda gazai ir gauna, su
kietėjimų arba paliuosavimų- 
vidurių, ir protarpiais skun
džiasi galvos skaudėjimu.

Dažniausiai nustoja apetito, 
burnoje visados jaučia blogą 
skonį, gi viduriuose — sunku
mų ir pilnumą. Galvos skaudė
jimas, svaigulys, stoka susi
koncentravimo gali pasireikš
ti ankščiau ar vėliau ligos ei
goje. Kraujo spaudimas yra i

visados padidėjęs; Kraujote-! 
kis iš nosies dažnai pasikar-1 
toja. Kraujotekis viduje akies 
ir ant smegenų atsitinką ypa
tingai dažnai. Šlapume taipgi 
gali pasirodyti. kraujo. Ligos 
eigoje, anksčiau ar vėliau šir
dis padidėja,laikui bėgant, at
siranda širdies nusilpnėjimas, 
ligonio kvėpavimas pasunkėjo 
ir prie to pasireiškia tinimas, 
kurs yra širdies nusilpnėjimo 
priežastimi.

Ligonio oda. 
dažniausiai yra

pirm
sausaDr. Griniaus kabinetas ir visa zacijos.

tvarka. Į Dabartinis diktatorius su . Kraujo spaudimas paprastai niežėjimas gali būt
“N.” nuolat verkšlena ir nieku nesiskaito; jam viskas 

smerkia tuos, kurie nuvertė galima.
buk tai teisėtai išrinktų vai- Tie žmonės, kurie pirmieji ir 
džią. J-’-'t* daugumoje stojo į kova už

Nejaugi p. redaktorius da Lietuvos .nepriklausomybę, tie 
iki šiol nežino, kokia tuo me- šiandien daugiausiai persekio
tu jo vadinama teisėta valdžia jami ir kalinami, 
buvo ir prie ko šalį vedė? { Čia amerikiečiams lietu-

Ar tikrai jis nenori žino- viams daugiau reikėtų susi- 
ti, ar tik taip sau, iš papra-' rūpinti, eiti prie bendros vie
tinio, be galvosūkio gieda ir nybės. Mes daug kuo padėjom 
gieda seną giesmę. J iškovoti Lietuvai nepriklauso-

“N.” visu baisumu smerkia J mybę. Privalom ir jos palai- 
komunistus, o jei Lietuvoje kymu susirūpinti, 
komunistų antpuolio išvengta, Savanoris.
tai smerkiama tie, kas tų ge- ----- -- —.......
ra padarė. Ponui “N.” redak- JM TURIT KĄ PARDUO- 
toriui patartina nuvykti į Lie- ĮTI ARBA NORIT KĄ PIRK-
tuvų ir susipažinti su vyriau
sio štabo rastais tuo laiku do
kumentais ir visu komunistų 
veikimu, bei prie ko toji “tei
singoji valdžiia” buvo jau 
privedusi šalį. Jau tik už ke
lių dienų butų Trockis Gri
niaus vietoje įsakymus davi
nėjęs ir visus, kas tik buvo 
prieš komunizmų, būtų išžu
dęs, kadangi rasta visa vei
kėjų litanija (sųrašas). Jei 
tame laike būtų pasipainiojęs 
ir p. “N.” redaktorius, ir jis 
būtų ant viryės galo kabojęs.

Bet p. .“N.” redaktorius 
visų laikų verkšlena nuverstos) 
valdžios ir žmones mulkina.

Priežodis sako, jei tikrai ne
žinai dalyko, pasisteng suži
noti, o neklaidink kitų Ravo 
nežinojimu.

Jei perversmo laike pasta
tyti laikini tvarkdariai pasi
liko viešpačiais ir su nieku

TI PASISKELBKIT "DRAU 
GE”.

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

yra virš normos ir kaip ka
da gan didelis. Širdies ir a- 
belnai kraujo cirkuliacijos tru 
kūmų ankstybesniam ligos bė
gy tėra mažiau, bet vėliaus, 
tie trukumai ir labai gali pa
didėti, ir prie to žymiai su
mažėja hemoglobin’as ir rau
donųjų kraujo kūnelių skai
čius.

Šlapumo kiekybė sumažėja; 
jame esančios druskos įtalpa 
yra žemiau normas, gi albumi- 
li’o yra daug. Šlapume dau
giausiai yra taip vadinami 
hyalin casts.
Kroniškas nephritis be tinimo,
arba taip vadinamas “clironic 
interstitial nephritis” įima 
ne tik inkstų, bet sykiu šir
dies ir kraujo takų truku
mus. Patologijos atžvilgiu, in
kstai yra ypatingai sumažė- 

raudoni ir gruoblėti, gi

tinimo 
ir jos 
begalo

didelis. Anemia šios rųšies li
goniuose yra labai aiški.

Juodi taškai prieš akis,, 
neaiškus regėjimas, laikinas', 
apjakimas taipgi yra dažnus 
ligonio nusiskundimai. '

Šia liga sergančio ligonio 
šlapumas išeina didesnėje kie
kybėje negu normaliai, specia
li gravitacija yra maža, ir 
talpina nedaug albumin’o it 
keletą išmatų (casts). Kvieti-

iję

Feen-amint
The Laxative

Mėgsta j} visi 

Skanus kramtimni 

mint, taip kaip guma.

TUBBY
A&MK hėOM COT THE 

PLKte FOft VJH0CVEQ
VifcOTC TU AT LOME LETTEfcTo 
COMSIIO PA-TftieiA AM StCMED

—OOTTA HELP 
TMtS wtXNO*»’THAY THE

VA

Išvengiamas
Skausmas!

Žmogus kuris nevažiuotų pusę 
mylios su sugedusiu automobi
liu, tankiai dirba protu visų. 
dieną, plėšiant galvą.

Toki bausmė nėra sveika nie- 
keno nervams! Ji neišmintinga 
ir bereikalinga. Tabletas ar du 
Bayer Aspirln atleis galvos 
skausmą kiekvieną sykj. Beito 
aSmink šj priimtą antidotą, nuo 
skausmo, ir išvengk daug be
reikalingo kentėjimo. Skaityk 
patikrintus nurodimus ir rasi 
daug naudingų tikslų tabletam. 
Nuo galvos skausmo; sustabdyt 
šaltj. Palengvint skaudžią ger
klę ir sumažint infekciją. Pa
lengvinimui nuo neuralgijos, ne 
uritis, ir reumatizmo skausmų.

Žmonės abetodavo ar Bayer 
Aspirin tabletai nėra kenks
mingi. Daktarai atsakė tą

klauskną daug metų atgal. Jie 
Nekenksmingi. Kaip kas dar 
abejoja ar jie tikrai atleidžia 
skausmą. Tas išrišta! Nes mt- 
Uonai vyrų Ir moterų persiti
krino kad atleidžia! Prašalimi 
priežastj bile skausmo jus turi
te kreiptis pas daktarą; bet 
jus galite imti Bayer Aspirin 
greitam palengvinimui.

BAYER ASP1KIY
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacldester of Salicylicacltt

=a=

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas iš

Pasą uliniame

Seno Krajaus

kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatlžmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės Skaudėjimą ir pas
laptingas ilgas. Jei kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugė
ti metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO V AL. nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. ir 6-8 ▼. v. Nedėiiomis lš-1 
4200 West 26 St Kampas Keelcr Avė., Tel. Cravrford &S7S

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JUSU REIKALUOSE '

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

Telefonas Pullman 5950

Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 
patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

Hank Knows How to Handle the Police.

Žiūrėk, kad 
gautum tikrų 

EAU DE OĮJININE

Pinaud
— Visam pasaulyj garsus 
plaukų tonikas, naikina
pleiskanas, stiprina plaukus. 
Jūsų aptiekoj arba rašyk: Pi
naud, Dept. M. 220 E. 21 St., 
New York, N. Y. Sempells dy-

A food forpro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ėle- 
ments for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele
mentą of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

Jos Nieks 
Nekviečia

Ar žinot, kode! jos nieks 
nenori T Ji pati to nežino! 

Joa kvapas nemalonus. O 

to visi nekenčia. Išgarga- 

lluodaml su Listerlne, išva

lysime burną ir užmušime 

Ilgų perus. Vartok kas

dien.

LISTERINE
■Haas-
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AR TAUPYTI, AR DAU
GIAU IŠLEISTI?

patarti taupyti yra lygu juos1 
raginti mažiau visko pirkti 
ir naudoti ir tuo budu niažin-!

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL
Radio Stotis AJJ.

X Spalių 26 d. Sv. Antano

X Lapkričio 9 d. parapijos 
choras rengia šaunų koncertų, 
par. svetainėj, vakare. Kon
certo pelnas skiriamas para
pijos naudai.

X Šv. Antano draugija lai-

Kį klausimų šiais blogaisiais ti gyvenimo laipsnį, kurs ir 
laikais visi visaip svarsto, be to jau puola žemyn, kada draugijos įvyko metinė vaka 
Ne visų yra vienodos išvados, .„ilionai darbininkų neturi. rengta tikslu w,rMi Mri(W)
Vieni stovi uz taupymų, ktri daibo ir duonos. rengti tikslu pagerbti narius,! k klos karabttry.
ragina žmones kuodnug.au t,en,„sius laikus ekonomas- nesirg0> >
pinigų išleisti. tai mato tik galingoj pirki- Salpos ig draugijos per 10 me-

Taupuniui priešinasi kai- mo jėgoje, ty. dideliam žilio- tų yigi gavo gražias dovanas
kurie ekonomistai. .Jie nuro- nių išlaidume. Ypač šiandie'_ j į vertės* J Adomi-
do, kad dėl perdidelio taupu- esu reikalinga kuodaugiau aas g Kelpša, A. Vitkus ir 
mo šiandie mes ir turime ,ne-'visko pirkti, kas turi pinigų.: p ^įįug

Kada laikai bus pagerinti, ta- j gv Antano draugijos vaka- 
da busiu galima pagalvoti a- rįeng buvo šauniausia. Jų ren- 
pie taupymų. vįen vyraj jr vyraį prįe

Amerikos Darbo Federaci- stalų patarnavo, 
jos suvažiavime viena unija) Pats draugijos pirm. J. G ry- 
iškėlė sumanymų įvesti pen- bauskas buvo vakaro vedėju, 
kių dienų darbų savaitėje ir j Žmonių buvo pusėtinai. Jų 
penkių valandų darbų paroje tarpe matėsi ir svečių ir iš ki- 
(dienoje). Tos unijos atstovai, tų kolonijų: West Side, (A. 
sakė, kad tuo budu daugeliui Linkus), Brigliton Park (kun. 
bedarbių bus parūpinta darbo.1 A. Valančius, kuris priklauso 

i tai draugijai).
Pasakyta daug kalbų. Kal

bėjo adv. B. Mastauskas, gerb. 
klebonas kun. H. Vaičiūnas,

darbų ir nepakenčiamus lai 
kus.

Jie sako, kad blogi laikai 
arba nedarbas iškilo iš per- 
didelės viršgamybos (gaminių 
perviršio). Viršgamybų gi 
sukėlė sumažėjusi pirkimo jė
ga. Pastaroji sumažėjo ar 
tai dėl taupymo, ar pinigų 
neturėjimo.

Tad jie ir pareiškia, kad 
šiandie dirbantiems žmonėms

Ekonomistai šį sumanymų•
peikia. Jie sako, tuo būdu ne 
vien gamyba būtų sumažinta, 
bet darbininkai mažiau už- 
dirbtų, pirkimo jėga dar dau
giau nupultų ir gyvenimo lai
psnis kiauriai sumažėtų. • 

Kas gi daryti?

Štai, priemonė, sako

aptiekorius J. Jankauskas, 
kun. M. Švarlys, kun. A. Va
lančius, A. Valančius, J. šilei- 
kis ir A. J. Janušauskas, 

į P-lė Stasaitė gražiai padai- 
jie: ,navo, J. Žilvičiutė pianu a-

didinti darbininkams užrno- komponavo, Žilvičiutė ir Ba
ilesnius. Tuo būdu būtų pa-. kaitė gražiai padeklamavo. Vi 
didinta pirkimo jėga' Turtin-Į si dalyviai buvo patenkinti.

Daugiau panašių vakarie-

Illinois Vaikas 
Sveikiausias

“Ma.no mažasis sūnūs, Bud, tu
rėjo kietus vidurius”, sako iMrs. 
M. Keillor, 507 8 Eighth Avė., 
Maywood, Chicago. "Jam buvo 
bloga iki daktaras patarė Califor- 
nia Fig Syrup ir jo gavome Bū
dui. Pirmos kelios dozos suregu
liavo Jo vidurius, žymiai jj atgai
vino; Išrodė, kad tas jam pridavė 
naujos stiprybės.

“Nuo to laiko vartoju Fig Sy
rup kada tik vaikas turi slogas, 
ar kitokią negalę. Labai jis jam 
pagelbėjo, sustiprino jj, kad jis 
tapo turbut sveikiausias vaikas vi
soj apielinkėj.”

Per virš 50 metų motinos gyrė 
California Fig Sy.rup. Žynius dak
tarai pataria jj vaikams turin
tiems užkietėjimą, aitrumą galvos 
skaudėjimą, arba kai vaikai pa
gauna slogas ar kitą ligą. Vai
kams jis patinka dėl jo malonaus 
skonies. Jis gerina ir stiprina vi
durius, gelbsti vaikams išaugti 
stipriem.

Pirkdamas tėmyk vardą Culifor 
nia. Tas parodo, kad tikras.

OAl-I FORNIA
FIG SYRUP

UkMATIVE-TONIC for CHILDREM

A. “J“ A.

AUGUSTINAS
SAIGAS

gesnieji neprivalo savo pini
gų laikyti bankose, bet, kiek nių.
galimą, daugiau jų išleisti. Į 2 d. Gieeroj lan-

Laikai pagerės tik pakilus j kėši P- Milius ir filmavo po 
pirkimo jėgai, padidėjus pini- SUH*0s einančius žmones iš 

bažnyčios. Kunigai nufilmuo
ti prie klebonijos.

gų cirkuliacijai (apyvartai).
Akstinas.

KETURI BROLIAI.

1

svarstyta. Priimtas kvietimas 
į Tjabdarių seimų. Išrinkti 3 
atstovai ir paskirta aukų.

X -Sv. Antano draugija ren
gia didelį vakarų su gražiu 
perstatymu “Nekaltas Avinė
lis” 16 d. lapkričio, parap. 
svetainėje.

XŠv. Antano parapijos va-’ 
karionė įvyks lapkričio- 23 d. 
Šeimininkės jau pradeda ruo
štis. Klebonas su komitetais 
daro planus, kaip šauniau me-1 
tinę vakarienę suruošti, kad 
šįmet bytintų visas buvusias.

X Kun. A. Kvedaras, kuris’ 
buvo atvykęs iš Latvijos ir 
porų mėnesių viešėjo Gicero- 
je pas'savo gimines, dabar' 
prisiuntė gražių linkėjimų gi- į 
minėmiš, kunigams, pažįsta
miems ir radio stočiai A. J. J. 
Visiems linki ilgiausių metų.

X “Draugo” agentas p. J. 
Mockus netrukus gaus sieni
nius “.Draugo” kalendorius 
ateinantiems 1931 metams.

Visi pasiškubinkit užsimo
kėti už šiuos metus, nes visi 
norėsit gauti po gražų “Drau 
go” kalendorių.

finansinė atskaita ir praneši
mas. Da ne visi užsimokėjo 
už Vytauto medalius, tad pra
šomi atsilyginti su skola.

Vytauto apvaikšeiojimo at-i 
skaita yra tokia: (

Įplaukų buvo $520.30.
Išmokėjimų $502.31.
Ižde,liko $17.99.

Vytauto ; komiteto ir drau
gijų atstovų susirinkime nu
tarta likusius pinigus paau
koti Vytauto paminklui arba 
Lietuvių labdarybei.

J. Grybauskas, pirm.,
J. Stankevičius, rašt.,
A. Stulginskas, ižd.

LIETUVIŲ LAIŠKAI 
CHI0AGGS PASTOJE

554 Spingis Anton 
563 Ziekiene Kotrina

KAIP VAIKŲ SPEOIALIS 
TAI GYDO SUKŪ3- 

KIETĖJIMĄ.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAM 
Talei nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa
tyrių. Tikra* specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kse Jum* ken
kia, ar kur skauda bet pasakys pats, 
po pilno ltegsainlnarimo. Juo sutaa- 
pyalt laiką Ir plnląąs. Daugelis kitą 
daktarų negalėjo pagelbėt *ans* iot- 

Ito. kad Jie astari teikaUugo patrrl- 
|m*. samdymui žmogaus kankjunla-

Sukietėjus viduriams pas valkus at- ,(umų.
atranda dieglys, išpūtimas, odos lt-. Mano Radio — Scope —- RąfgL 
gos ir tt. Tas silpnina juos, ka'.plr *X-Ray Roontgono Aparatas ir vt- 
suaugusins; padaro Juos piktus, Užkas baktarioioglžkas
karščiuojančius ir norlynaujančlus.
Bet nevartok valkams gyduolių, ski
riamų aųaugua.euna pataria vaikų
sppc.'aiiąt&i. 90<% daktarų nuošimti 
pataria vieąą vaistą nuo sukloti Ūmo, 
slogų Ir kitų vatf'ų ir kudik'ų su
sirgimų. Milijonai motinų įrodo jof

’ gerumą per 30 metų. Castoriu yra 
grynai augmenlnė, nekenksminga Ir 
gardi. Tikroji Cactoria visada turi 
Fletche Jo pareitą. Saugokis imitaci
ją.

mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, tr Jeigu SS paimsiu 
jus gydyti, tai Jūsų svsiktds Ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat šuo Ijgų okU- 
rlo, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, rcumatlsmo, kirminą, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užsisenėjuslą, |sž- 
kerėjuslą, chronišką ligą, kurt #♦- 1 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, noatldėlioklt neatėjo

VYTAUTO SUKAKTUVIŲ 
PAMINĖJIMO ATSKAITA.

Vytauto dienos (rugsėjo 14)

Kas nedeldi-enį nuo 1 iki 2 vai. po pietų iš 
Stoties WCFL 970 kyl. duoda

ilOS. F. NUDRIK KRAUTUVĖ

NAUJAS V1CT0R
f'ėiį

Rekordus Dirbant
I b n aįSiZ'®’’

DE. J. E. ZOSKUBS
SPECIALISTAS 

Inėjlmaa Rūmas lžlž
80 W. JACKSON BLVD.

ArU SUts Gatvės
Ofiso Ta.sndos: Nuo lt ryto lkt 
l po pietų. Vakarais nuo S iki f 

Nedėliotais nuo lt ryto Iki 1 
po pistų

ADVOKATAI

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

Iki 3 vai. k-ortuose—-nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9 

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avenue 

Tel. Pullman 5950-Namų Pull. 6177 
Miesto ofise pagal sutąr.tl 
127 Nortli Dearborn St.
Ketvergais dfisai uždaryti.

mirė lapkr. 2, 1930 m. 11 vai. 
naktį, 21 metų amžiaus. A. a. 
Augustinas gimė balandžio S, 
1909, Chicago, III.

Paliko dideliame nnliudJnic 
motiną Elzbietą po tėvais Ka i 
reekaltė, patėvį Leoną Gobį, 2 
seserį Agotą Tamašauskienę ir 
Ano<ę, 2 broliu Leoną Ir X-co- 
narda ir gimines.

Kūnas pašarvotus 12037 
Normai avc. laidotuvės įvyks 
Ketv. Lapkričio 6. Iš namų 8 
vai. bus utiydėtas į šv. Petro 
I.r I Hilo biižiiyrla, kurioj įvykiu 
gedulingoj pamali! >k už vilio-J 
nio sic ą. Po pamu'.dų liua nu
lydėtas į išv Kazimiero kupinos?

Nuoširdžiai kviečiame vjsu.-f 
gimines^ draugu?. Ir pažįsti! nūs 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę;
Motina, Patėvis, Seserys, 

Hroliai ir Giminės. 
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741.

Laikraščiuose skaitome, kad 
kur tai Amerikoj gyvena ke-. 
turi broliai. Visi jauni ir pirm 
nedaugelio metų buvo papras
ti darbininkai. Visi buvo tau
pūs. Susidėję krūvon jie nu
pirko vienii nedidį krutomųjų i 
vaizdų teatrėlį. Padarė dai- į 
lauš pelno ir už kiek laiko į- 
sigijo keliasdešimts tos rūšies 
teatralių.

Visi praturtėjo ir galėjoj 
sau ramiai gyventi, kiekvie J 
nas jų turėdamas į metus po 
kėlias dešimtis tūkstančių do-> 
lerių pajamų. Tečiaus turėda
mi pakaktinai jie visi užsi
geidė įsigyti dar daugiau.

Pasitarę leidosi į spekulia
cijas pirkdami įvairius šėrus. 
Išpradžių jiems puikiai klo
josi, turėjo įsigiję milionus 
dolerių. Kui-kas jiems nurodė 
paliauti tolėsniai spekuliavus 
ir pasitenkinti įgytais turtais.

Bet jie neklausė, norėdami 
įsigyti dar daugiau milionų. 
Atnaujino spekuliacijas. Pra
eitais metais staiga įvyko ne- 
pramatyta nelaimė. Šėrains 
kainos žaibo greitumu ėmė pol 
ti. f keletą dienų visi broliai 
viskų prarado. Ir šiandie jie, 
kaip ir seniau, teiriaujasi kur 
gauti darbo, kati ir vėl sun
kiai pelnyti kasdienę duonų.

Dažniausia tas įvyksta
tiems, kurie daug turi, bet' 
vis daugiau nori. Speknliaci- 

;jos yra pavojingus dalykas. 
Jos turtingiausius pakeičia1 
elgetomis.

■P4IN-E>PELi.F.R
R f C. U S

M
HT < \

> K. -

Jusy Žvaigždės 
Sporto Pasauly

ar tai jie butų kumštininkais, ristikaia, 
bėgikais ir šiaip atletai — neapseina be 
PAIN-&XPELLSRIO. Jie žino vertę 
šito viaam pasauly garsaus linimento.

Jie reikaulauja išsitrynimo su PAIN-
:XPELL£RIU po kiekvienam tkdes- 

niarji treniravimosi gimnastikos kamba
riuose ir taipgi po kiekvienų įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli
mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro 
PA1N-BXPELL1»IS.

Išvengkite Kustdių, Peršalimų,

-mas»
■u PAIN-KXPELLERIu tiandien. jus busite stačiai nusfe- 
binti jo paseltmčmis. Jus tapsite atnaujintu ir sutvirtintu. 
Nesą jūsų kraujas pradės cirkuliuoti taip, kaip niekuomet 
pirmiau nccirkuliavo.

NCV V1CTOR šamo Ilome 
Reconllag ELECTROLA HL57.

RE-57 Kaina
.oo

iotronų)
Pasidirbkite sau, rekordus namie pridedamu naicrophomi. 
Visiškai naujas išradimas. Jūs, vaikai, tėvai, draugai 
etc. gali kalbėti, dainuoti ar muzikuoti, ir tuojaus gali
te tai girdėti ant rekordo.

Ar kų išgirsite per radio tuojaus tiesiai galima už- 
rękorduoti. Rekordai yra nesumušami todėl lengva už
laikyti arba siųsti į bile pasaulio kraštą.

TRYS INSTRUMENTAI VIENAME 
Garsiąusis VICTOR Ęlectrola ir vėl pagerintas. Taip
gi turi ir naujų tono kontrolę. Juonį galima reęuliuoti 
aukštas ir žemas gaidas kaip tik patinka.

Reikalaukite Naujausių Victor Rekordų

Telephone DeariMtrn tt|7

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 No. Lą Šalie St. Bm. 1431
CHICAGO, U-L 

Nuo 11 it Iki S vai. vak.
Mc»l Office: lito -S. UN<ON AV* 

Tel Roęsevelt 171t 
Vai. nuo t iki t vai. vak. 

(Jžtklrisnt ssredos)

A. A, WS
A D V O K A T A g

11 So. La Šalie St., Room.|7tl 
Tel. Kapdolph 0331-0332 Vai..t-l 

Vakarais
>341 50. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0562 
,7-t vai. vak. apart Paoedėlio Ir 

Pėtnyčlos

JOHN B. BORDEN
(John Bagdslunas Borden)

ADVOKATAS ,,

106 W. Adams St. Rm. 2U7 
Teiepbone Rondolph <7ST 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt tttt

Name: t iki t ryta Tel. Rspub. tttt

JOHN KUCH1NSRAS
LI1TUVIS ADVOKATAI

2221 West 22ad Street 
Arti Lbavitt Street 

Telefonas Ganiai 2552

balandos 9,ryto, iki 8:00 va- 
X&re. Seredeooia ir Pėtnyčio- 
mis nao 9 iki 6.

10 inch.: Listo Kainos 75c.
V-14040 Gersim broliai vllavosim 

Žydu Bėdos
Padaužas Grupė

V-14041 Diemantas Polka 
Gėlynas Polka

Kaimas Orkestrą
V-14042 Užmiršai Tėvu Kapus 

Laivinė Jonas Butėnas
V-14038 Veselės Polka

Pasikalbėjimo Polka 
Ch. Veselių Ork. ir J. Žuronas

V-14037 Linksmi draugal-Polka 
Gero ūpo—Polka

Armonikas
V-14039 Laimė — Polka

Džiaugsmingąs-Polka
Styguotų Orkestrą

10 inch.: Listo Kainos 75c. 
V-14001 Anyfičių Merginos

Yotko Orkestrą 
Smagi Kumutė

Vitkovo Orkestrą 
V-14016 Motule Mano

Pirmyn j kovą
Sv. Marijos Lietuvių Choras 

V-14026 Ant tėvelio dvaro
Sugrįžimas

Šv. Marijos Lietuvių Choras 
V-14028 Reginos — Polka

Aukso Žuvitė Polka 
Victor Lithuanian Orch. ir 

Padaužos Grupa 
V-14029 Užgavėnios 

Li rutininis
■ Žuronas ir Grupa 

80638 Salio Salunelis
Ant Kalnelio po kalneliu 

Vinckevičius-Namieko

3417 S. HALSTED ST.

ir yra
Geliamą Muskulą.

Dvejopo populiarią kainų didumo bonkutise: 
35 Ir 70 centą.

Galima gauti visose Vabtiaėae arba etačiai iž

7^4 s erf
RICHTER V CO

■innVaNO south wpth bts. 
BftOOKUYN, N.V

kuodnug.au
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GRABORIAI: TARA
į4.

Telefonu Tardė 1118

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Cliicago, Illinois

S. M. SKUDAS
UETCVIH GRABORIUS 

Didelė grali koplyčia dykai
718 WR8T 18 STREET

T*el. RooieVelt 7*11

S. D. LACH AWICZ
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Tel. Roosevelt 2SI5 arba 2S18
2314 West 23rd Place

Chlcago. Illinois 
SKYRIUS

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

'STANDING OF THE K OF 
l L B0WLING LEAGLB.

J; LULKVIČIUS
Urnborius Ir

Baisa muotojas
Patarnauju laido- ” ‘
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Modernlš- j West Side 
ka koplyčia veltui. ,

3103 S. Halsted ChicagO

st. chlcago, m. Providence
rel. Victory 1115 Bridgeport

Roseland 
Nortli Side 
Gary
Brighton Uark

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VED&JAJB

1650 West 46 th St.

L. Pct.

J. F. RAKIUS
PIGIAUSIAS MET. GRABORIUS 

CHBCAGOJE
Laidotuvės* pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabu lš- 
dirbystės.

OFISAS
(88 West 18 Street 
Telef. Canal 8174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimu 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

,J. Švilpa
J'. Drazdauskas
Al. Riikas

l

1

169. 1 
168.15 
167.20

GAMĖS ROLLED OVT. 28, 
1930.

Kampas 48th ir Paulina Sta 
Tel. Boulevard 5203 - 8412

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

THE LEADING B0WLERS.

BUTKUS
UNDERTAKINO CO.

P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREFT
Canal 3181

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

'' . \

Tel. Boulevard 9277

P. Mažeika 
A. Giedrainis 
A. Wabolas 
J. Zwatkauskas 
W. Ruby 
P. Šeputis 
A. Cbernauskas 
C. Graniont 

• S. Vaičiūnas 
La Kibelkis 
j M. Povilonis 
V. Žemaitis 
A. Sabai 
P. Zaur 
A. Zemek 
C. Kibelkis
R. Wilbert 
J. Pažėra 
J. Kisielus
A. Manstavičius
S. Zaur

Telefonu Grovehlll 8218

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

g ir 7 iki 8 vai. vakare. 
Seredomls nuo * — 18 vai. ryto. 

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisu 2403 WEST (I STREET 
Kertė So. Weatern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt Bt 

Tel. Canal 2389
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarime

Ofiso Tel. Virglnla 0038
Rezidencijos: Van Buren 5888

BR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Telefonas Boulevard 1939

Ofiso Tel. Victory 3887
Of. ir Rez. TeL Hemlock 2174

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

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-8 po 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą. •

West Side tiglitened its 
liold on first place by dispa'- 
sing of Bridgeport for tliree 
gaines. Though tlie individualu 
lionors went to a Bridgeport
man namely C. Gramont who Rez. Tei. Midway 6612 

rolled' tlie liigli game of tlie , 
evening 256 and a series of 

Avė. )599. Tlie bigh man for West 
Side was Vaičiūnas witli a se
ries of 571.

To date West Side lias lošt 
būt one game, and tliat to a 
second division team Gary.

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
S Iki 4 ir 8 iki 8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisu 8413 Franklln Blvd.

Vai.- nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

Dr. S, A. Brenza
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki1

9:30 vakare 
4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46th St. Chicago, UI.

Tel. Canal 8764 Republlo 9466

DR. A. RAČKUS

187. 3 
185. 5 
184.11 
183. 7 
182. 6 
179.13 
179. 2 
178.15 
178. 5

WEST SIDE 
Vaičiūnas 
V. Žemaitis 
P. Zaur

177.10 Zaur
176. 3 
175.19
173.18 

173.2
171. 2 
170.14 
170. 7 
170. 5 
170.
169.18 
169. 2

A. Wabol
139
161

Totais

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

Telef. Wllmettė 195 arba 
Canal 1718

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllals 
Ir Ketvergals vakare

Ofiso Tel. Victory 6899 
Rezidencijos Tel. Drejel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytoju Ir Chirurgas 
Specialistu Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ilgų

205
193
223
196
184

A. L DAVIC8NIS, M. D.
i 4919- 80. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte: 
Nuo t lai .8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvlrtądšeale

Ofisu 8109 So. Halsted 8t
Kampu 81 8treet ' ——•--------------I

VALANDOS: 1—S po plet, 7-8 vak. Tel. Lafayette 
Nedėliomis Ir šventadieniais 10-11

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo stalgiu Ir chroniškas Ilgu

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis Ir seredomls tik 

lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAT

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

5793

I

f’
895 842 1001

BRIDGEPORT 
Gregaitis 174
Kabelis
Zamb.
Mažeika i 
Granny

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Totais . - 745 825 873

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai- ’ 
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptie- , ‘ 
kos) po num. 2423 West Marąuette , 
Rd. Valandos: nuo 2 iki 4 po plet. I 
Tel. Prospect. 1930

,Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 

• iiki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
lltez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros- l 
įpcct 1930. Nedėliomis tik pagal su- ■ 
tartį.

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

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

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Z — Spinduliai

Ofisu 2201 West ?2nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6229 

Rezidencija: 8640 Stf. Maplevood 
Avenue Tel. Republlo 7869
Valandos 1 — 9 & t — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 —* 12 ryto'

Palengvina akių Įtempimų kurta 
! esti priežastimgalvos skaudėjimo,

Ii fe; you cailt keep a spiri ted ! aktų aptemimo, nervuotu-
’ 7 mo> skaudamą akių karšti. Atltal-

and well Grganized teaill , sau kreivu akis, nulmu cataractus.
, I Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą
teaill regystę.

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

South Gliicago is eoming tol,

down. Tlie Pro Vide nce» 
misses the^jjp.įational start of 
B. AVilbert, tbey took two on 
tlie chin. G. Žemaitis bowled 
liigh series in tins meet 560. 
A. Cbernauskas bowled liigli 
for Providence 558.

DR. S. A. DOVVIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Cicreo 2888

Nedėliomis
Susitarus

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tol. Prospect 0610

Ambulance Patarnavimas
/

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą. g A

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 VEDCJA1

Didysis Ofisas:

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

SOUTH CHICAGO
A. Kibelkis 159 162
Zewatkausl<as 167 170

[ĮJ. Žemaitis 189 147
B. Pečiulis 144 170

!C. Kibelkis 138 148
Totais 797 797

STRIKES.

192
156
224
138
187
897

Speciale atyda atkreipiama moky
ki oi. vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Boulevard 7589

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 0155 South Kedzie 
Rez. 6G22 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Tai. Canal 0257 Res. Prospect 6659

į DR. P. Z. ZALATDRIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 

6 Iki 8:30 vakare

DENTIST AI

' Tel. Boulevardl 1401

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

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

7—9 vakare
Tel. Boulevard 7042

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Al. Giedrainis one of our 
p best bowlers, rolled a perfect 

game on Oct. 25, 1930, bis I
partner was Miss Antonette 
Gulbinas, both of Wešt Side. 

į The game was rolled at tlie 
Matrimony alleys of Our baily | 

į of Vilna parisiu

Our emniinent president J. 
iP. Q. S, Giedraitis is one off
tbe most ardent and loudest 
bowling fans (razzberry' 
fans). Jie takes great pleasure 
in seeing tlie boys work 
(bowl).

DR. C. Z. VEZELIS OR. CHARLES SEGAL
DENTIST A8

1545 WEST 47 STREET
šals Depositors State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

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

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

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

Tsl. Canal <222

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

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVA
SPECUALISTAS

(Klovų. Moterų lt Tyrų Liirų
▼ak: ryto nao 19—11 nuo 3—4 pą 

pistų: 7—8:8* vakare 
Nedėliomis 1* iki 13

Telef. Midway 2880

Ar Jau žinote kas sutaiso 
pilveli ir pilvą sugadintą? 
T. A. D. par 8 metus jau 
pataisė kelis tūkstančius, 
o dar mlllonal nežino.
Tai dabar yra laikas pra-| 
dėt Kaina |1.00. Reika
laukit aptlckoj, arba tie-1 
Mat Iš

3133 3. Halsted St., Chicago)
T. A. D. Product

R E C E P T Al
and C. Z..ur of W«t Sidf. ■

Boulevard 7589
Rea Hemlock 7891

SKYRIUS
4447 So. Falrfleld Avenue

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49tb Ct., Cicero
Tel. Cicero 3704 

SKYRIUS

Ever notice tlie pairs of 
brothers we have with us J. 

jand M, Kisiel of North Side. 
P

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Afihland Avenue 
TAl.: Kuo • ryto llcl 8 vakaro 
_________ _________________ _ i

i
Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kaadlhn nuo 10 v. ryto Iki 9 
vai. vakare

Nedėliomis pagal sutarti'

DR. MAURICE KAMI
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3209

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 lkl 11 dieną-I 1 ■_ tį.

Ofiso Ir Res Boulevard 5913

) DR. A. J. BERTASH
| 3464 SO. HALSTED STRB1ŽT

Ofiso valandos nuo 1 Iki I po 
pietų ir 6 iki 8 vai. vakaro 

Res. 3201 S. WALLACE STREET

X and e Kibelkis ot South W.*u”sT Cicero, III. Tel. Wentworth 31X10
^lncago. r. and L. Šeputis ot. viršuj minėtų receptų yra < R m i gte^art 8L9L

tinonlųĮ .......... . ................................. . ’

DR. H. BARTON
Brighton Purk. J. and P. Pa- llvatat^\ Hkok,a#° . mokslas gali pasiekti.
zera of Gary, oll good J>oy 
lers and ni<5e fellows to meet

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
3201 Aubum Avenue Tel. Boulevard 3201 Who are all the nice fanet-\

(Tąsa 6-ąjain pusi ) l

Kaina |1.00, gaunamos pas:

T AD PRODUCTSI Gydytojas ir Cliirurgas

r01VWuj14Nat.onal To. ^toto nt 6558 SO. HALSTED STREET 
3133 SO. HALSTED ST. Valandos: 10 vai. ryto iki 9 vkl.

CHICAGO. ILL. I vakarą Ne*, eusltarus
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare



6 DRAUGAS

C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS. įsu šia kolekta pasiryžo dides

nių parapijai aukų 'vėliaus pri 
X Uždusinės Oktava Auš- siųstu Visų gerbiamas Jonas 

ros Vartų bažnyčioje prasidė- j Krotkus net tokį parapijos ko 
jo pereitojo sekmadienio va- mitetaįns paskatinimų padarė: 
kare. Seserų Kazimieriečių ge-i“Jei, sako, rasite naujo boile- 
dulo šydais papuošti altoriai, 'rio pastatymui nors du auko-

na kolonija bus gražiai atsto
vaujama.

O kų jau bekalbėti apie Ci- 
ceros kolonijų. Ji, be abejo, 
šauniai mokės pagerbti savo

bilietų galima gauti pas bile 
viena “Dainos” choro narį, 
“Draugu” redakcijoj ir cho
ro raštinėj, 3259 S. Halsted 
St.

““—■—H
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susirinkimų šiandie, lapkričio siskaitymus. Karštai visus
4 d. Lietuvių Auditorijoj. Vi
si nariai prašomi atsilankyti.

Valdyba.

veikėjų. Be to, yra pasižadėję Į Tikimasi kad į operetės va- 
dalyvauti ir iš .tolimesnių ko- karų atsilankys skaitlinga pu

toju po $.500.00, tai aš tam 
tikslui aukoju pusę tūkstančio 
dolerių!” Klebonas ir komite
tas prašo atsiliepti gerada
rių. Katf pirmas tai padarys!

X Adele Šiauliutė, mūsų 
mylima choristė, po padary-'

aukštai iškeltas mirties ženk
lus,— karstas, ant kurio ma
tosi iš šv. Rašto žodžių ant 
juodo dugno baltomis raidė
mis išrašytas šauksmas: “Pa
sigailėkite musų, pasigailėki
te,' bent jūs, mūsų priete- 
1 iai! ” Bažnyčion žengus tuo
jau pajunti dideli paskatini
mų atsiminti mirtį ir už jos 
paliestuosius melstis.

X Klebonas pradedant už
dusinęs pamaldas ilgokų lai
kų skaitė prašytojų melstis už 
jų mirusius intencijas ir ben
drai su visais kalbėjo malde
les “Amžinų atsilsį” etc.

X Mišparus celebravo kun p. Marijonai V(d.
J. J. Jakais (bakonaujant jiuniene! pagerbti. Tai bns 10 
kun. Savickui ir subdiakonau-

tos “ apendikso ’ ’ _ operacijos 
jau sveiksta ir tikimosi, kad 
po keletos dienų grįš iš ligoni
nės prie savo motinėlės Jievos 
Šiaulienės.

RUOŠIASI TINKAMAI 
PAGERBTI.

Chicagos ir. Ciceros sųjun
giatės ruošiasi prie vak,, kuris 

p. Mari

lonijų svečiai. Melrose Parko 
sųjungietės ne juokais žada 
atvažiuoti dideliu buriu. West 
Pullman, Roselandas irgi yra 
pakviesti.

Be plačios Chicagos ir Ci
ceros visuomenės, žada daug 
atvykti į vakarų daug gerb. 
mūsų dvasiškijos ir profesio
nalų pasveikinti mūsų visuo
menės ir katalikių moterų dar 
buotojų.

Programa rengiama viena 
gražiausių. Jau yra pasižadė
ję dalyvauti musų mėgiamiau
si dainininkai, kaip p. Pier- 
žinskienė, p. Sabonis ir kiti. 
Bus da ir kitokių įvairumų. 
Todėl visi kviečiami iš anksto 
ruoštis į tokių retai pasitai
kinančių pagerbimo pramogų.

Ta pati.

blika, nes choristai raportuo
ja, jog didelis skaičius bilietų 
yra parduota. Mat, daugelis 
žmonių žino, jog ši operetė 
yra tikrai verta matyti.

Dainininkas. t

CTUDAD, Meksika, lapkr. 
3. — Negavusi skirtu laiku al- 
/gų čia sustreikavo policija. Į- 
simaišė valstijos militarinis 
vadas. Visi streikavę polici
ninkai uždaryti kalėjimam

jant kun. Vitkui. Pamokslų ar 
pie kenčiančiųjų sielų vargin
gumų' iškalbingai pasakė kun.

metų sukaktuvės jos darbuo-1 KUR GAUTI OPERETES 
BILIETŲ.

PRANEŠIMAI.
North Side. — Sv. Cecilijos 

draugijos svarbus mėnesinis 
susirinkimas įvyks antradie
ny, 4 d. lapkričio, 7:30 vai. 
vakare, Sv. Mykolo par. sve
tainėje. ' (S

Šis susirinkimas yra labai’ 
svarbus, nes mūsų jubilėjinis 
vakaras jau čia pat, t. y. 16 
d. lapkričio. Turime nutarti 
keletu labai svarbių dalykų. 
Be to, turime išrinkti reika
lingus darbininkus minėtam 
Vakarui. Todėl, malonėkite vi
si dalyvauti. Valdyba.

AR IEŠKAI GEROS 
KNYGOS?

Kad šiais laikais Ameri
kos lietuviai mažiau knygų 
skaito, tai visiems aišku. Bet 
kad dar yra žmonių, tebetu
rinčių troškimų kų nors gero 
pasiskaityti, tai taipgi žinoma.

Knygų mylėtojai neretai 
turi vargo iki užtinka tikrai 
sau patinkamų knygų. To
kiems čia norime nurodyti 
vienų knygų, kuria niekas ne- 
apeivils, ypač tie, kurie mėg
sta dvasiškus, religinius pa

raginame įsigyti knygų Var
du

DIEVIŠKASIS IŠGANY
TOJAS

Tai yra didokas veikalas, 
turįs 476 puslapių. Pagal vo
kiškų originalų lietuviams tų 
veikalų prirengė tėvas jėzui
tas B. Andruška.

Yra tai platus aprašymas 
gadynės prieš pat Išganyto
jui ateisiant ir paskui viso 
Kristaus gyvenimo ir mokslo 
išdėstymas. Tas viskas išdėta 
Įdomiai, gražioje, aiškioje, 
visiems suprantamoje kalboje.

įsigykite tų knygų, jų 
skaitysit nuo pradžios iki 
galo su dideliu pasigrožėjimu 
ir dvasiška nauda, skaitysite 
jų daug sykiu ir vis didėjan

pasitenkinimu. Kaina 
$2.00. Kreiptis

"DRAUGAS” PUB. 00.
2334 S. OAKLEY AVĖ 

Chicago, III.

čiu

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

S. L. FABIAN & 00.
809 West 35th Street

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

Perkam Mortgečlus ir Bonus.
, Skolinant pinigus ant Namų.
Parduodam, išmalnom ir lnšluri- 

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

ATLIKTĄ DARBĄ.
\__________________________________________y

Našlė sutinka priimti pas 
save mažus vaikus auginimui 
už atlyginimų. Atsišaukti nuo 
3 vai. po pietų.
2517 W. 40 PI. 1-mas floras

tės visuomenėj.

Nors da yra laiko iki gruo-
Urbanavičius. Padaryta buvo <^° .<?*’ neP™šalį vj"
.... ................. . .. siems įsidėmėti tų dienų irsu keturiais sustojimais įskil- . . . . w>.. , , . , 'visiems susirinkti i Ciceros sv.mmga proee.ua dalyvaujant., kad, „Cukrinis Kareivais„ sek.

frantam, ir paskelbus tas pat ‘nka",a‘ Pa«erbus. is padreny Lapknco 9 d., Lte-
katalikų moterų veikėjų. i tuvių Auditorijoj, žinotina jog 

Kad vakaras būtų sekmin-

Visiems norintiems pama
tyti “Dainos” choro statomų 
gražių ir linksmų operetę

Bridgeport. — Saldžiausios 
Širdies V. Jėzaus dr-ja laikys

pamaldas būsiant visais va 
karais ligi oktavos užbaigos

MAROUETTE JEWELRY 
&RADIO

Savininkas R. Andreliunas

tai yra 10 lapkričio dienos. Po ^as’ S$‘£°s Chicagos Ap- 
kiekvienų vakarinių pamaldų ®Hričio komisija darbuojasi pa 
tuojau bus pašventinimas ir siskirščiusi pareigomis. Bilie- 
atlaidais apdėjimas rąžančių, paskleisti kuopi ačiausia. 
škaplierių, kryželių, paveikslų' Kaikurios kuopos labai gra- 
ir medalikų, kurių visi galės 3U0S platina. Pav., Town
gauti Aušros Vartų mokyklBš
7 kambaryje.

X Aušros Vartų bažnyčios 
metinė šventė arba bažnyčios 
vardinės šįmet tikrai įspūdin
gai buvo pereitame sekmadie
nyje apvaikščiojamos. Altorių 
Puošimo draugija rėmė bažny 
čios grąžintojas seseles Kazi- 
mierietės, kurios per tai tu
rėjo progos duoti altoriams 
naujus parėdus ir gražių gė
lių. Parapijonai, išgirdę, kad 
bažnyčios šildymui reikia 
naujo boilerio gausiai aukojo 
ir daugelis netikėtai užklupti

ef Lake 21 kuopos pirminin
kė p. J. Čepulienė į vakarų 
žada atvažiuoti su visu šimtu 
žmonių. Kitose kolonijose, 
kaip Bridgeport, West Side, 
Marąuette Park, 18 gatvėj, 
Brighton Park, North Side ir

gi tikiėtai platinami. Kiekvie- i kitus miestus.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

Mes permufuojame-perveža- 

me pianus, fomičiufiir kito

kius dalykus.^

Taipgi parduodame anglis 

geriausios rųšies už prieina
miausių kainų. Musų patarna

vimas yra greitas, geras ir 

nebrangus.

7120 So. Rockwell Street

Tęlef. Republic 5099
Mes pervežamo daiktus ir j

Užlaikau visokių 
tuk&lnlų ir slda- j 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
sto, planų 
rekordų Ir 
raisau lalkro 
Ir musikos instru
mentas.

Telefonas HEMLOCK 8 ISO

R jhfc I o

Taisau, perdirbu hat 
setus į elektrikinius arba iš- 
mainam.
A. J. ŽVIRBLIS Laf. 1

■Oifira

’ >•’.I

.A1

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, Sau^

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4844 SO. PAULINA STREET 
TeL Boulevard 138*

AUTOMOBILIAI

SPORTAS

(Tųsa nuo 5 pusi.) 

tęs attending the games T Well 
there arę good reasons, such 
as C. Šeputis, B. Juskevicz, 
Dugey etc.

The reason that Al. Mansta- 
vičius doeg not roll perfect 
games is that he is scared to 
treat thę boys for all beer f ra

inės. ■ j j ' J Ą.

Granny could’nt hit one pin 
if he did’nt have a side bet 

with Al. Manst.

If it was’nt for M. Kisiel 
and B. Nausėda the league 
would not have a supporting 
structure for individule ave- 
rages. ,> ■

Did you notice the “Oui” 
“Oui” hat that Mr. Sabai of 
Roseland wears!

I see by the papers that 
West Side is continuing it’s 
lašt years record of being the 
first to surpass the 1000 
mark in the league. j

I 8$ I u

PENTUOJAME AUTOMOBILIUS
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se

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

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

ROXEE AUTO PAINTING SHOP

SUKOLEKTUOJAM
PINIGUS

Už užsivilkusias rendas, visokias bi- 
las, notas, kontraktus, morgičius, 
bondsus, lynus, judgementus ir dar
bininkams algas sukolektuojatne už 
mažų. atlyginimų arba išporkatne vi
sokias Ciaims. Taipgi padarome vi
sokias investigacijas, patikriname 
references. duodame patarimus sa
vininkams, turintiems kokį keblumų 
su rendauninkais etc.
CHICAGO COLLECTION BUREAU, 

8950 South Halsted Street
Normai 4401 '

I Š RE N D A VIM UI

4 patogus, saulėti kamb., furn. 
šilti ,• 1 mlegk. Pigiai. Gera transp. 
8245 Hermitage

UŽDUSINĘ OKTAVA
MUMS VARTŲ BAŽNYČIOJE

2323 W. 23rd PI., Chicago 
' "Šv. Tėvas, Pijus XI, 1929 metais suteikė 

Marijonų globoje esančioms bažnyčioms ypa
tingas privilegijas visą Uždū&inės Oktavą. 
Tas privilegijas turi ir Aušros Vartų par. 
bažnyčia Chicagoje.

Dalyvaujantiems gedulingose pamaldose 
rytais ar vakarais Šv. Tėvo yra suteikti 7 
metų ir 7 gavėnių atlaidai. Kurie bus daly
vavę per ištisą oktavą pamaldose, Šv. Tėvas 
teikia visuotinuosius atlaidus. Juos galima 
paaukota už savo brangiuosius mirusius. Są
lygos: išpažintis, Komunija ir 6 poteriai Šv. 
Tėvo intencija.

Lapkričio 2 . d. 1*80 m. Aušros Vartų baž
nyčioje 7:30 vai. vakare prasidės Uždūšlnės 
pamaldos gedulingais Mišparais, procesija ir 
pamokslu. Pamaldos tęsis per aštuonias dienas. 
Rytais 8 vai. ekzekvljos Ir šv. Mlšloa Vakarais: 
7:3* vai. Mišparai ir pamokslas. Pamokslas sa
kys šie kunigai: lapkričio 2 d. kun. M. Urbona
vičius. M. I. C., 3 lapkr. kun. J. Mačlullonls, M. 
I. C., 4 lapkr. kun. d-ras J. Navickas. M. L1 C., 
B lapkr. kun. K. Matulaitis, M. I. C., 8 lapkr. 
kun- J. J. Jakaitis, M. I. C., 7 lapkr. kun. Br. 
Vitkus, M. I. C.. 8 lapkr. kun. A.. Andriušis M. 
I. C., * lapkr. kun. J. Jakaitis ir Oktavos die
nų kun. K. Matulaitis, M. I. C.

Pamaldų metų bus šventinami rąžančiai, kry
želiai, medallkėllal — škaplieriai Ir kitos devo- 
cionalljos, ir bus telkiami Jiems Tėvų Marijonų 
atlaidai.

Rašančius škaplierius etc. bus" galima įsigyti 
par. svetainėje.

, KUN. L. DRAUGELIS, M. L G„
Aušros Vartų Parap. Klebonas

-

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.

jausiu DE SOTO

mų kainų.

GAGS PARK MOTOR 

SALES
Joe Bagdonas, Savininkas 

625-27 8. WBSTERN AVI 

Telefonas Prospect 5669

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRANAM PAIGE
Smk.oo r. o. b.

temoblllus už žemų kalnų.
Taipgi turime Įvairių įvairi)

vartotų karų už labai mažų kalnų

INC.
Savininkai: Vainoras, f. Laikys 

Telefonu Lafayette 8*88
• 3962 Archer Avenue

ik-.

;įa 907 W. 35th ST. CHICAGO, ILL.
■ |

ĮVAIRŪS KONTR AKTORIAI:

MZIZAS Phone Republio 494*

Namų Statymo Kontraktorius 
Statau įvairiausius namus prieinama 

kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlook 6616

PETRAS GRIGAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes moliavojlme, dekoruojame ir 
lipoperluojame visokius namus.
Musų kainos labai preinamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 

Kontraktorius
4556 So. Rockwell Street A. M. BUTCHAS

PARDUODAME: Pentų, aliejų,
vinis, ir įvairius įvairiausius Hard- 
ware — geležinius daiktus — reik

menis. Musų kainos labai prieina
mos.

4414 So. Rockwell Str.
Telefonas Lafayette 4689

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fuu- 
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iŠ medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo. 

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

Tel. Lafayette 6197

W. & L ELECTRIC CO.
Not Ine.

Elektros kontraktoriai, suvedanti švie
sas ir jėgų Elektros retkmenos ir 
fikščlerial.

L. DOMBROWSKI A SON
8016 West 47 Street

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKISTelef. Republio 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir 

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

Mallsvojlmo Kontraktorius 
Maliavų Ir sieninės popleros krau

tuvė. Naujas atakas.
1814 8o. LEAVITT ST. CHICAGO

M. YUSZKA
Plumbing A He&ting

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausla.

4426 So. Weatcrn Are.
Tel. Lafayette 8227

Tol. Lafayetts 8663 Ofisas Ir Res. 
Ir 2184 4101 8. Mosart St.

J. C. EPJCHER & CO.
GENE RALIAI KONTRAKTORIAI 
Real Estate Ir visokia apdrauda 

Notary Publio
Skyrius 4429 So. Falrflsld Sapoa Telef. Namų Telef.

Hemlock 2867 Republio (88$

JOHN PAKEL & CO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Res. Grovehill 1680

JOHN YERKES
Plumbing A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

. Thomas Higgins
PLUMBERI8

Turiu patyrimų psr daugelį metų 
Darba atliekų greitai Ir pigiai.

ISIS SO. OAKLEY AVĖ.
Telef. Canal 881$

JONAS PUDZIUVELIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau naujus namus Ir pertaisau

senus. Senu* namus priimu į mai
nus.

2650 West 69 Street
Telef. Hemlock 4(7$

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

PUIKUS NAUJI KAILINIUKAI $50
Pirk tiesiai iš dirbtuvės. Eastern 

Kur Ffgrs. 222 W. Adams. Rm. 681

Pigiai gražus 3 šmotų rieš. medžio 
miegk. setas, lempos. 2657 W. 65 
St. Prospect 6319.

REAL ESTATE

Reik parduot 2 aukš. plytų namų, 
4-4, furn. š., 6 metų senas, 2 karų 
gar.,. Jėla ir g-vė išbr. ir iš m., gera 

i0. 5124 So. Troy St.transp. $9,50(1
2 apt. $13,500, 5-5, štymu šild. \

aptverti porčiai, visos tailių mau- 
dinės, langin., 2 karų gar. Išvažiuo
jam. kreipkis greit. 3055 No. Mason 
Avė1.

$12.500 VERTĖS. $2,300 NUOLAIDA
6 kamb. Oak Park rez., Saulės 

parlorius, aptverti porčiai, aliejaus 
šild., 2 karų gar., 35 p. lotas, Gar- 
fleld Park L., 1158 So. Gunderson 
Avė. Oak Park.

Kamp. 87 & Ada, 107x150. Pi
giai, imant šių savatię. Geros išly
gos. N. J. Brophy, 74 W. tVashington 
St. Central 1033.

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

F A R M O S
J rytus Elmhurst, Butterfield. Ma- 

dison Ir Taft 1,000 p. cement. ke
lias, 1,500 p. fronto. 7-5 kamb. na
mas, vaisiniai Ir pavėsingi medžiai, 
visi pager., 5 min. J Aurora elektr. 
$22,000. M. Fendt, La Grange, III. 
Rt. 1.

83 ak., 30 ak. obelių, 10 ak. greip- 
sų, 5 ak. pyčlų, kiti vaistai, geri 
namai. Geras kelias. M. Weber, St. 
J-oeeph, Mlch.

323 ak. farma, 60 mail. į Chicago. 
Arti Wonder Lake, Greitam pard. 
$160 ak. Mra F. M. Shaw, Hebron, 
IU.

DIRBK DEL SAVUS
Pirk arba mainyk vienų iš šitų

40 AKERIŲ geros žemės su bu- 
inkals Ir gyvuliais už $3500.

80 akerių su sodu, 50 akerių dlr- 
amos žemės už $2600.
120 AKERIŲ geros žemės su bu- 

inkais, pusė mylios ant didelio ke- 
o, tinkama vieta dei road house 
inch rumlo Ir gasollno stoties. 
160 AKERIŲ geros žemės su ge

lis budlnkrfis. ant gero kelio — 
6400. '
Visos šios fanmos bus parduotos 

nt lengvų išmokėjimų.
J. SINKUS & CO.

6959 So. Halsted St.

mmas>
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