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Kstsllksl p**a.u:iony« turi kilau Ul- 
dsvln}, — {neiti { šeimynų lr | vi
suomenę Kristau* mobilu, atnaujinti 
Įmonių dvasių. JSzaus Ilrdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai musų 
užduotla “Draugas” padės Jum* tų 
apaštalavimo darbų atlikti. Užtat, 
■kaitykite lr platinkite “Draugų."'

'///<

LITHUANIAN DAILY FRIEND

"Draugas“ atstovauja organlsuotų 
katalikų minti, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugija*, sųjunga*. para
pijų lr lietuvių kolonija*. "Draugas” 
džiaugiasi didele katalikų parama te 
nori. kad toliau pasilaikytų tie prle- 
tellškl Jausmai.
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METAI-VOL. XIV

VALSTYBES JAU PAKVIESTOS 
LAIVYNU KONFERENCIJON

SLOVAKAS PATRIOTAS 
NUBAUSTAS KALĖJIMU

Visa Čekoslovakija išjudus 
prieš tai

FRANCIJA NORI ŽINOTI MacDONALDO bratislava, Cekosiova- 
KELIONES TIKSLĄ kija> spak 7:

c jos gyventojai begalo išjudę.
. “ v> ... . . Turi susirinkimus ir iškelia

Bolševikų Nelaimes Mandziurijoj; Kesintasi aštrius protestus prieš teismą, 
Prieš Rumunijos Ministerį; Pilsudskį Grąsina kurs slovakų patriotą profeso- 

Nesusirinkusiam Seimui; Komunistų Kova_ M..imu -ir atėm. pro ,
Su Socialistais Paryžiuje; Austrai Reikalauja; fesoriaus titulą.
Pataisyti Taikos Sutartį

VALSTYBĖS KVIEČIAMOS 
KONFERENCIJON

BOLŠEVIKAI SUPLIEKTI 
MĮANDŽIŪRIJOJ

Kada trys 
teisėjai paskelbė ištarmę, a- 
pie 50,000 žmonių tei
smo rūmuose ir gatvėse grie
žtai užprotestavo.

Bylos laiku prof. Tuką bu-
WASHINGTON, spal. 8. ( HARBINAS, spal. 8. — Y° kaltinamas, kad jis darba- 

— Po prezidento Hoovero su Mančuli bare spalių 2 ir 3 d.lV0S^ Slovakiją atskelti nuo 
Britanijos ministerių pirmi- bolševikų kariuomenė puolė Čekijos ir prijungti Ungari- 
ninku MacDonald konferenci kiniečių pozicijas. Kiniečiai 3on- pats prof. Tuką aiški- 
jos vakar iš Londono išsiųsta bolševikus nugalėjo kulkosvai- nosb kad jis nieko daugiau 
pakvietimas Francijai, Itali- džiais. Kelias dešimtis raudo-1 Slovakijai negeidė, kaip tik 
jai ir Japonijai dalyvauti ka- nųjų nukovė ir kelioliką ne- autonomijos.
ro laivynų reikale konferenci- laisvėn paėmė, 
joj. --------

Konferencija įvyks Londo
ne sausio mėnesiu.

Be prof. Tuką penkiais me
tais kalėjimo nubaustas dar

VALSTYBĖS SEKRETORIUS STIMSON ŽINIOS IŠ LIETUVOS

a
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ŠIŲ METŲ JAVŲ DER

LIUS LIETUVOJE

Šiltas ir sausas oras rug-

IŠRINKTAS GENERALINIU 
SEKRETORIUM

Ateitininkų Federacijos ge-
piūčio mėn. visoj Lietuvoj bu- neraliniu sekretorium, p. Ign. 
vo labai palankus tiek lauko Skrupskeliui pasitraukus, Vyr. 
darbams, tiek ir augalų vege-, aldybos posėdy išrinktas p. 
tacijai. Tik šaknivaisiams vie- St. Rauckinas. “R.”
tomis kiek pakenkė mažas
drėgmės kiekis.

Rugiai baigta vežti pietų
Lietuvoj rugpiūčio 20 (dieną,

SUSTATYTI 48 PRO
TOKOLAI

Rugsėjo 17—18 d. už įvai-

PREZIDENTAS SU MAC- 
DONALDU TARIASI

WASHINGTON, spal. 8. — 
Vakar gryžęs iš stovyklos 
prezidentas Hoover su Brita
nijos ministerių pirmininku 
MacDonald paskelbė, kad pa-

PASIKESINTA PRIEŠ RU- Anton Smazky, slovakas. 
MUNIJOS MINISTERĮ j visa Slovakija verda kaip 

________ 1 virdulys.
BUKAREŠTAS, spal. 7. —į -------------------

Šį šeštadienį suimtas kažkoks 
20 met ų_ Goldenberg, kurs šo
vė, bet nepataikė, į vidujinių! 1
reikalų ministerį Vajda-Voje- j VARŠAVA, spal. 8. — Ma- 
vodą, kada šis įlipo į savo au-! įšalas Pilsudskį nesenai gry-

PILSUDSKĮ SERGA, BET 
SEIMĄ KOVOJA

žo iš atostogų, bet serga ir, 
matyt, išvyksiąs kur į pajūrio 

’.' rezortą.
... Spalių 31 d. bus atidarytasjis1.norėjęs ministerį nušauti T ... .. , . , * .Lenkijos seimas. Kalbama,uz anglekasių saudvmą m. Lu- , , -v j.. . v J e kad seimas iš pirmos dienos

peni pirm poros mėnesių. i v. .... ...r r 1 * reiksiąs nepasitikėjimo vald-
i žia. Tokiam atsitikime mafša- 

KOMUNISTAI KOVOJA SU ]as pįlsudski yra išsprendęs 
SOCIALISTAIS pasilikti savo vietoje — karo

------------ ministerių — ir paleisti sei-
PARYŽIUS, spal. 7. — Šį

tomobilių.
Goldenberg leidosi bėgti.

šaulio taikos klausimas esąs bet tuojaus nutvertas. Sakosi 
kaipir išspręstas ir kaip šia
ndie įvyks galutini pasitari
mai.

NORI ŽINOTI MACDONAL
DO KELIONES TIKSLĄ

PARYŽIUS, spal. 8. —į 
Francija labai nepatenkinta gegtadienį Paryžiaus socialis

tai turėjo susirinkimą taikosBritanijos ministerių pirmini
nko MacDonaldo kelione į A- 
mėriką. Kai kurie laikraščiai

reikale. Juos užpuolė komuni
stai. Kilo kruvina kova. Su-

KOMUNISTAI UŽSIGYNĖ 
PROPAGANDOS

reikalauja pasakyti tikrąjį tos’žeista apie ir
kelionės tikslą. Francija ypa«'vir5 10Q socialistų su koInu. 
pabūgus nusiginklavimo. nistais.

REIKALAUJA PATIKRINTI 
TAIKOS SUTARTI

VIENNA, spal. 8. — Ke-

MIRĘS STRESEMANN 
PALAIDOTAS

HARBINAS, Mandžiūrija, 
spal. 7. — Kiniečių teisme 
prasidėjo byla 38 rusų komu- 

inistams, kurie areštuoti bol
ševikų konsuliate praeito ge
gužės 27 d. Visi komunistai 

' užsigina visokios propagan- 
7. — dos ir sakosi nieko nežiną a-BERLYNAS, spal ..

liolika tukstamių austrų už ^iręs Vokietijos užsienių rei- pie atrastus konsuliate aiškius 
y,a ar(;e.,pr° °S pnesJ ?' kalų ministeris Stresemann ,tos jų propagandos įrodymus
įGermain taikos sutartį. Rei
kalauja sutartį patikrinti ir 
pataisyti taip, kad Austrija 
nebūtų varžoma apsisprendi
me. , • i -

vakar iškilmingai palaidotas, 
dalyvaujant visai oficialiai 
Vokietijai ir keliolikai tūks
tančių žmonių. Laidotuvės at
liktos valstybės lėšomis.

(dokumentus).

APVOGTA FRANCŪZŲ 
AMBASADA

ŽUVO KETURI FRANCŪ- 
ZŲ LAKŪNAI

45 ŽMONES NUSKENDO

Amerikos Jungtinių Valstybių sekretorius Stimson mkenčiais 
čia atvaizduojamas. Kasdien išryto jis šiai jojimo pramo-| 

j gai pašvenčia apie vieną valandą ir tik paskui užsiima 
‘ sekretoriaus darbais.

L/lVliUVU, I usrpiutiu (Uiciuis . . v .
. -X ne on A- • v • nus prasižengimus Kaune pokitur 25—30 dieną. Kviečiai .. .. v. ... v.„ , licija surase piliečiams 48 prorugsėjo men. 1 dieną dar ne , . . . , ,.. , . tokolus; 4 yra sulaikytivisur buvo suimti. !

Esant palankiam orui, greit Į 
prasidėjo ir vasarojaus valy- j 
mas. Ankstyvesnis vasarojus 
teko imti vienu metu su žie- 

“L. Ž.”

prp 
“R.”

DIEVUOTO AIRIŲ DAR
BININKO ATMINČIAI 

BURSA

CHICAGOJE Vykins trafikos įstatymą

NAUJĄ BAŽNYČIĄ 
STATYS

DUBLINAS, spal. 7. —> Ai
rijoj gyvuoja Airių Kunigų 
Misionierių Draugija, kurios 
tikslas yra parūpinti kunigų

________ misionierių Afrikai. Vyriau-
Kučiūnai. Pusė šios parapi- siuosius namus ši draugija 

. Policijos komisionierius pa- Jos >’ra IenkM PusėJ- Tad žmo- turi mieste Cork. Pranešta,
------------ 'rėdė policijai griežtai vykinti nėms dėl to tenka dau£ visė- kad drau^Ja įkūrė bursą vie-

Ir vėl pinigų klausimas 'miesto įstatymą kas link ske- ki^ trukdymų iškęsti. Kupini ™ mirusio airio derU.doh) 
Chicago miesto valdyba iš-'rsgatvių, kur yra “stop” ir'«^rU norų, žmonės yra nuta- atminčiai. Tas darb as 

naujo atsiduria vargan, nes “go” šviesos. Automobiliais ^ę statyti naują mūrijnę baž-, būdamas gyvas šelpė tos urau 
J pinigų būtinoms išlaidoms tu- važiuoją žmonės bus areštuo- nyčią ir šiam darbui jau ruo- gU°s jaunimą, einantį moks-
rėsianti vo4m»rai mėnesių. jami, jei kurie nesilaikys švie- žiaai.. „ t ‘AL..—Ūft, fiTMltfUA

dabar tam dievuotam žmoguiPaskiau gal bus imama iš ki- sų 
tų fondų. Skolos nuolat didė-1 
ja.

Apiplėšta užeiga

Sekmadienį anksti ryte plė-1, ...
v, i- i / i lx)nų laidos-sikai užpuolė Palm Gardens _________

arti Lansing. Rado į

Bonų laidos
| Ateinančiais rinkimais lap- 
• kričio 6 balsuotojams bus duo 
ta balsuoti 47,696,‘XX) dolerių

uzeigą,
daug besilinksminančių sve- i 
čių. Visus apkraustė. Keli tū- j 
kstančiai dolerių teko jiems , 
pinigais ir brangenybėmis.

VIENA TREČDALIS PA
JAMŲ KARIUOMENEI

DAR VIENA PAVASARI- j atsimoka. 
NINKU KUOPELĖ i Kas tas darbininkas ? Tai 

Matt. Talbot. Jis mirė 1925
Vinkšnnpiai, Griškabūdžio 

valse. Rugsėjo 1 d. pas šios
metais Dublino gatvėje eida
mas į bažnyčią klausyti an-

j vietos gyventoją Šilingienę j- įtrųjų šv. Mišių, nes tą dieną 
vyko jaunimo susirinkimas ir i šv. Mišių jau buvo iš-
įsteigė Šarkėtų pavasarininkų klausęs ir šv. Komuniją pri- 
kuopelę. Susirinkimas buvo f ėmęs.
gausus ir apie 49 įsirašė na- Ko1 3ia buvo gyvas, apie jį» . _ _ _  _ _ __ X-I 1  1___  V*  

VARŠAVA, spal. 8. — Le- riais. Valdybon išrinko šiuos
nkijos ministerių kabinetas asmenis; E. Šilingaitę,, T. Vai- 
pripažino 1930 metams išlai- (čaitę ir A. Narbudą. Linkėju 
dų kariuomenės išlaikymui kuopelei veiklumo! “M. L.”97 bombos I 9 mėnesius

J Chicago j ir apylinkėse pik- tiek, kiek būta šįmet, būtent, 
tadariai gausiai naudojasi bo-' 322,740,000 dol. Šios išlaidos 
mbomis. Į praeitus 9 mėne-' sudaro vieną trečdalį visų va
šius 97 bombos susprogdintos. Jstybės pajamų.
98-oji bomba susprogdinta se-

SOCIALISTŲ RIAUŠES 
VARŠAVOJ

kmadienio rytmetį užpakaly 
saliuno, 5551 So. Halsted gat.

350 areštuota VARŠAVA, spal. 7. — Va-

KIEK EMIGRAVO

Per šių metų pirmą pusme
tį iš Lietuvos emigravo 8,561 
' žmogus. Per tą patį laikotar- 
1 pį pernai emigravo 4,715 ir 
1927 m. 11,715 žmonių. Vadi
nas šiemet emigravo daugiau

mažai kas buvo žinoma. Bet 
jam mirus paaiškėjo jo šven
tas gyvenimas. Iš gatvės jo 
lavonas paimtas į ligoninę ir 
tenai ant jo kūno rasti atgai
los retežiai ir daugybė dievo
tumo ženklų jo rūbų kišeniuo- 
se.

Šv. Vincento de Paul Drau
gija atliko tyrinėjimus ir pa
tyrė apie jo šventą gyvenimą. 
Šiandie jo kapą lanko šimtai 
ir tūkstančiai žmonių.

Policija puolė įtariamą Du- kar socialistai minėjo jauni-,kaip pernai, bet žymiai ma- 
nbar kliūbą, 3441 Michigan ^mo dieną. Kilo riaušės. Ke-Jžiau kaip 1927 m. Pirmą pus- 
ave. Suėmė 350 vyrų ir mo- liolika socialistų triukšmada- mėtį emigracija padidėjo dėl TORONTO, Ont., Kanada, 

rių suimta. Pagaliau uždrau- pereitų blogų metų. Šiemet 
stos jiems visos pramogos. J daugiausia emigravo Argen- 

------------------- , tinon — 3245 žmonės, Brazi-

A. D. F. SUVAŽIAVIMAS

terų.

LA PALISSEE, Francija, 
spal. 7. — Du franeuzų karo 
orlaiviai susidaužė ore. Žuvo 
keturi lakūnai.

GAL UŽDARYS PLIENO 
DIRBTUVĘ

LONDONAS, spal. 8. — Ža
dama uždaryti plieno ir skar
do dirbtuvę Swansea dėl pre
kybos plienu pablogėjimo.

' COPENHAGEN, spal. 8. — 
Šiaurvakariniuose Norvegijos 
pakraščiuose nuskendo norve
gų garlaivis “Hakon VII.” 
45 žmonės nuskendo, gi 58 iš
gelbėta.

BERLYNAS, spal. 8. — 
Sekmadienį čia nežinomi va
gys apvogė Franeijos amba
sadą, kada ambasadoriaus ne
buvo namie. Pagrobta apie 
20,000 dolerių vertės bramge- 
nybių.

Palikęs 150,000 dolerių 
turto

Nesenai miręs W. E. Dever, 
buvusis Chicagos miesto ma
joras, palikęs turto apie 150,- 
000 dolerių.

Gaisrų apsisaugojimo 
savaitė

Ši savaitė yra gaisrų apsi
saugojimo savaitė. Minima vi
soj šaly.

BOLŠEVIKAI KOVOJA SU lijon — 2617 ir Uragvajun —
RUMUNAIS

BUKAREŠTAS, spal. 7. — 
Besarabijos ir Rusijos pasie
ny tarp bolševikų ir rumunų
kilo kova. Sakoma, bolševikai1pirmutiniai ėmę šaudyti į ru
munų pasienio sargybą. Kele
tas pastarųjų sužeista.

■873, mažiausia Palestinon t- 
35 žmonės. “R.”

ATVYKO “TIMES” KO
RESPONDENTAS

spal. 7. — Šiandie čia atida
romas Amerikos Darbo Fede
racijos suvažiavimas. Federa
cijos prezidentas Green vel
tui darbuojasi, kad suvažiavi
mą aplankytų Britanijos mi
nisterių pirmininkas MacDo
nald. Pastarasis esąs labai už
imtas.

TROKŲ VEŽEJŲ 
STREIKAS

SAN JUAN,‘ Porto Rico, 
spal. 8. — Pulk. Theodore 
Roosevelt vakar čia prisiekdi
ntas šios salos gubernatoriu
mi.

.j j.

NEW YORK, spal. 7. — 
Čia sustreikavo trokų vežėjai, 
kurie iŠ geležinkelių stočių iš
vežioja daržoves.

Naikinkite sąšlavas
Kad apsidrausti gaisrų, A. 

J. Valstybių Prekybos Rūmai 
skatina gyventojus pašalinti 
visokias sąšlavas iš namų rū
sių ir kiemų. .Gi medžių lapus 
įkasti į žemę.

CIGARETAI EINA 
BRANGYN

Šiomis dienomis į Kauną 
buvo atvykęs didžiulio Londo
no dienraščio “Times” Var
šuvos korespondentas p. Bar- 
ker, kuris informavęs Lietu
vos gyvenimo reikalais. “R.”

CHICAGO IR APYLIN
KES. —■ Dailus oras; maža 
temperatūroje atmaina.

PINIGŲ KURSAS

NEW YORK, spal. 7. — Ci- 
garetų gaminimo kompanijos 
išsprendė cigaretams paididin-

Rūgs. 19 d. Gardino g. iš 
pil. J. Kručo kambario įlindę 
pro langą nežinomi vagys pa-

ti kainą parduodant daugine-, vogė paltą ir 3 kostiumus. Pi-, 
nomis. ' ktadariai dar nesuimti. “R.”

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85 
Franeijos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 13.89 
Italijos 100 lirų 5.22 

Vokietijos 100 marka ,30
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negr%- 
Haa, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprbdunčlama tam 
tikslui pašto ženklų.

ReCaktorlua priima — nuo 11:00 Iki 18:00 vai. 
kasdien.

Bkelblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
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vaL po piet
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KUR TIKRASIS KELIAS?

D R A U O X S

rinkikams padėti, o tuo pačiu musų kulturi-, 
nis ir politinis susipratimas dėl esamų suvar-• 
žymų negalės normaliai plėtotis, kas savo 
ruožtu sudaro daug žalos valstybiniam pilie-< 
čių susipratimui ir pilietiniam išsiauklėjimui. 
Visi tie įvairus suvaržymai ir jų pasekmės, 
tai yra kitokio politinio nusistatymo pilie
čių nuomonės negerbimas ir net noras pri-

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
JĖZUITO PASKAITA 

IMPERATORIUI.
VYRIAUSIS LIETUVOS U- 

NIVERSITETO STU
DENTAS. '

r t....

I

Antradienis, Spalio 8 d^ 1929

Arena Nacionalei Pieninkystes Parodai
....................... ' ...............i ■ ■■ ■ ..........
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Jaunas Japonijos imperato
rius nesenai pagerbė katalikų Kad mokintis — ir gerai

versti visus vienodai galvoti yra tokios vai-,įenuoj^ kurį ilgį metai Japo-1 mokintis — niekados nėra per
stybSs valdymo priemonės, kurias smerkia J'i njjoj Svietim0 dirv0Je darbuo. 
sas kultūringas pasaulis ir visos gražiai be- jasi Rada vienuol6 nlin4jo 
sitvarkančios valstybės. Manomo, kad musų 3Q meh} vienuolinio gy. 
valstybėje dar neišnyko toji dvasia ir tie pa-;venilll0 jubiliejų> i,liperutorius 
siryžėliai, kurie, aplink dar karo gaisrams' andien.
neužgesus ir visuotino suirimo bangoms i5;cijon jr -ai rdskė gUios §a. 
bolševikijos liejantis, sugebėjo netik visa tai vo u- jaunim0
nugalėti, bet nutiesti taikius bei padorius
valstybės tvarkos pagrindus ir sukurti visą 
eilę kultūrinių bei politinių organizacijų kral Tą nepaprastą įvykį plačiai 
što pažangai kelti ir pilietiniam susipratimui' aprašė japonų laikraščiai, mi 
stiprinti. Ir visa tai įvyko tokiu trumpu lai- nėjo viso pasaulio spauda.

vėlu, tatai geriausiai įrodo 
pavyzdys tūlo Juozo Gurevi
čiaus, gyvenančio Kaune, že
maičių gatvė 43.

Šis studentas yra gimęs 
1868 m., taigi eina 62-rus me
tus, leidžia ketvertą savo vai
kų ginmazijon ir pats moki-i 
naši Lietuvos Universitete, Į

lililSSfef

r jtikk'r.A

“Ūkininkas” rašo:
Daugelis šiandieną netik junta, bet ir 

supranta reikalą suteikti kraštui ramybę, žino 
niškas piliečių gyvenimui sąlygas ir laisvę 
kultūriniam, ekonominiam bei politiniam vei

ku, kad tik tenka stebėtis musų gajumu ir 
sugebėjimu. Pasitaikiusios darbe klaidos daž 
niausiai buvo ne blogos valios padaras, bet 
neįgudimo ir perdėto karštumo pasekmė. Del 
to ir šiandien reikia tik suprasti tą įvairų ir 
sudėtingą, naujausiųjų amžių gyvenimą, rei
kia mokėti suderinti visų krašto gerovės sie
kiančių organizacijų pastangas ir nereiks 
drebėti ir skųstis dėl krašto tvarkos ir ra
mybės. Įstatymais, bet ne sauvale, tiesa, bet

t?;' «■' •V •Az.-Z-.#/ "Zz- •••..f-'::

Šį struktūra, kainavusi $1,500,009, pastatyta St. Louis’e 
ekonomijos skyriuje Teisių, specialiai pienininkystės, naminių paukščių ir arklių paro- 
fakultete. Universiteto išduo- i dai. Taip pat bus naudojama konvencijoms, įvairioms paro
tas jam pažymėjimas yra la-įdoms ir sportui: rištinėms, kumštynėms ir t. t.

Dabar iš Japonijos paduo- ^ai geras. į ■ ■ ■ ----- • --------- -• ~ ~ -- ■ —
damas'kitas nepaprastas įvy-J Šie dalykai paaiškėjo i# < skyriau laisvuoju klausytoju, 
kis, kuriam figūruoja tas prašymo, kurį nesenai Lietu- į Išklausiau 8 semestrus ir iš-

Reik pripažinti, kad toki 
dalykai nevisai yra paprasti 
net ir šiais musų laikaisipat imperatorius. į vos Pasiuntinybė Washing-

.. . tone gavo iš paties p. Gure-
Siaunnės Japonijos mieste' .v.. . viciaus.

Sapporo Pranciškonas misio- T - -rj- * r x.i ... „ -y n t Jo Prašyme įsdestyti daly-menus kun. Hugolin Nuli, Je-', . , .° . 1 kai — tai graži istorija, ir
pagonim.-: i nejcurjag vįetas galima jo

paties žodžiais pakartoti:
“Radio pranešimu” — ra

šo p. Gurevičius — “Naujor- 
ke susidarė nauja organiza-' ganėtinai įrodytas.

Kada įžymieji japonai pra-1 ei ja, kurią remia valstybės’ “Tačiau reik nuroti omeny, į 
dėjo plačiai aukštinti tas pa-' sekretorius Wilburas ir 50
skaitąs ir apie tai spaudoje1 universitetų rektorių, pini- 
pasirodė žinių, imperatorius' gams be nuošimčių skolinti 
pakvietė misionierių, kad jis ' asmenims, norintiems išeiti 
apie Mišias paskaitą turėtų aukštąjį mokslą. Tam reika

lui žadama surengti rinklia
vą, per kurią tikimasi su

zuitas, japonams 
surengė paskaitų eilę. Misio-

,. . %T . ... . ne šmeižtais, įvairumų derinimu, bet ue vie- 'nierius aiškino šv. Mišias, ty.
kiniui. Nesveika kraštui, kai us gyvena įvai- > ... . „ , . . .. I-,, Jo- ‘ nois partijos viešpatavimu reikia vėl pagristųjų reikšmę tikybiniu, įston-
riais suvaržymais apkaltas, nes jau pačių su- . . , , . . . . . , . . . . I • • i;x„ •„• D+x„:i„:Q;avisą valstybes gyvenimą, tai ir lenkų pinigai j mu u lituigimu atžvilgiais.

laikiau visus egzaminus, iš
skynus teisės filosofijos is
torijos.

“1928 metais perėjau Eko 
nomijos skyriun ir dabarti
niu metu jame esu 7 semes
tre. Jeigu pažvelgti į šiuos 
davinius, tai bus aišku, kad 
noras išeiti aukštąjį mokslą

varžymų buvimas pirštu prikišamai ir mu
ms patiems ir visam pasauliui rodo nenorma
lią krašto būklę.

Pats ministeris pirmininkas ne karią y- 
ra spaudos atstovams pareiškęs, kad visi tie 
suvaržymai yra laikino pobūdžio ir kad jie* 
tuojau bus nuimti, kai tik kraštas nusiramins. 
Vadinas, pats vyriausybės galva pripažįsta, 
kad dabartinis padėjimas yra tik trumpo lai
ko blogybė, kurios kaltininkais yra plečkaiti- 
ninkai. KMi jie išnyks, tada laisvė bus duotaį;

»ir taiki kraštas pradės normalų -^gyvenimą. 
Vadinas, musų vidaus tvarkos 'pobūdis ir prie 
monės kraštą valdyti priklauso nuo plečkaiti- 
ninkų. Bet taip galvojant ar nedaroma dide
lė klaida, ar nestatomas musų valstybės gy
venimas ilgon ir sunkion priklausomvbėn nuo 
lenkų valdžios užgaidų? Juk musų valdžios 
laikraščiai nuolatos pažymi, kad plečkaiti- 
ninkai tai Lenkijos padaras, kad Lenkijos 
Valdžia juos įvairiais budais remia, palaiko 
ir auklėja, o kai reikia jiems per administra
cinę liniją pereiti tai net savo kareivius į 
pagelbą duoda. Bet nė vienas lietuvis netikė
jo ir netikės, kad visa tai lenkų valdžia da
ro iš meilės prie Lietuvos. Rodos, kad. čia y ■ 
ra eilinė lenkų valdžios priemonė silpninti 
musų valstybės gerovę ir trukdymas sudaryti, 
normalų krašto augimą bei pažangą. Iš čia 
aiškėja, kad statant vidaus gyvenimą plee- 
kaitininkų priklausomybėn yra visai pama
tuoto pavojaus ilgai dar tvarkos ir ramybės* 
krašte nesulaukti, nes tai lenkams yra be ga
lo naudinga. Jie niekuomet nesiliaus plečkai-

negalės mums žalos padaryti.
Šitoks kelias vieninteliai tėra tikras, dau

gelyje valstybių išmėgintas ir juo einant tik 
tegalima geresnių dienų sulaukti.

KATALIKŲ SAVAITĖ GENEVOJE.

Kada Tautų Sąjunga G.enevoje turėjo 
pastarąjį metinį suvažiavimą, Katalikų U-

jo aky vaizdo je.

Kaip žinoma, Japonijos im
peratorius rinkti $1,200.000.

nija Tarptautinei Studijai iš Genevos vys-. yia į «JauBas būdamas turėjau
T0.36“0" S*™ .‘T”* lalkytl TarptaU:;.„nliTO Įvairias Lfjlit vai- « i* >*4

mokslą^- Bfct fttfgabŲbutinę Kataliką Savaitę. Tuo tikslu ruimingoj Pan^f‘s i'a*r^as '
auditorijoj kasdien įvyko konferencijos te- p°^inĮ™ fc^tojo tą non| ivykdyt5: iš Prie'

j. -- I žasties neturto a. a. mano tė-Tevo audiencijoji. ; vėlių ir 2) kaipo rusų valo
moje “Didžiosios Dabartinės Valandos Pro
blemos. ’ ’

Buvo pakviesti keli įžymiausi reikalus Taip pat žinoma, kad jis £įos įtartinas skaityme lietu 
žiną kalbėtojai, kurie skaitlingai susirinku-1 yra palankus užmegsti Japo- viškų laikraščių. Tas noras 
siems klausytojams nuodugniai aiškino bu- nD°s diplomatinius santikius įr p0 gįaį dienai manyje ne- 
tinas Katalikų Bažnyčios tiesas kas link šei-(su Šventuoju Sostu ir Vati- išdyla.
niynos, švietimo, patriotizmo, profesinių or-;kane turėti imperijos atstovą.! “prau£us didžiąjam karui, 
ganizacijų, tarptautinės tvarkos ir civiliza- Tam visas laikas griežtai prie gj-jžęg į§ Rusijos 1920 m. pra- 
cijos. šinasi japonų pagonų dvasis- (jįjau laįgvoj Lietuvoj moky-

Garbingi kalbėtojai įrodė, kad tuos vi
sus painius klausimus galima atatinkamai 
ir teisingai išspręsti vien katalikų tikėjimo 
pagrindais.

Tarptautinė Savaitė buvo pradėta Pon- 
tifikalėmis Mišiomis.

Konferencijose pirmininkavo įvairių ša
lių valstybininkai arba katalikiškų Univer
sitetų profesoriai.

Kasdien konferencijas lankydavo ir ne-

kiai budistai ir šintoistai. ^jg Tuomet tarnavau laisvai 
Kadangi imperatorius yra samdomuoju Lietuvos kariuo-

demokratiškas, tad savo va- menėj.
lios nereiškia ir tą svarbų I “1923 metais baigiau buliai 
klausimą palieka parlamento terijos kursus. 1924 metais į- 
ir ministerių kabineto spren- stojau Lietuvos Universite- 
dimui.

kad aš esu gimęs 1868 me
tais. 15 metų amžiaus pradė
jau sau duoną uždarbiauti, t 
y. tarnauti ir dabartiniu me 
tu tarnauju Lietuvos banku, 
liet algos tiek tik gaunu, kad 
ji nepasiekia egzistence mini
mo normos. Išlaidos yra bū
tinos mokėti už mano mokslą 
Universitete- ir 4 vaikų moks-, 
lą gimžAzijbj..*‘X; X ■' ■ 

“Dėliai to malonėkite neat-‘I

Plauk laiveli,
Plauk greičiau;
Aš juk irklus 
Jau mečiau.

Mes juk plaukiam 
Pamažu,
Greičiau plaukti 
Kaip gražu!

Bangos vėją
Laivą mus;
Mėto, muša
Į krantus.

Kaip malonu 
Plaukti jau,
Plauk laiveli,
Plauk greičiau-.

Joninių Papartis.

v*/A Ttt-

tan Teisių fakultetan, Teisių'lą”—baigia p. Gurevičius.

tieji daug ką naudinga pasimokino, daug 
ko gražaus įgijo, gi nekatalikai sus-ipaži-

tfai i»tt ktip! * -

Mano vištukė šiandien pa 
sakyti pasirūpinti man pasko-Į dėjo kiaušinį” — sako vaikas, 
lą, kad aš kaipo senelis stu-
dijozas 62 metų amžiaus galė
čiau turėti pakankamai lais 
vo laiko ir lėšų baigti studi
jas, nes mano amžiuje, prie 
geriausių norų, gyveninio są
lygos pakerta fizines jėgas.
Pageidaujama gauti paskolos 
$6,000.

“Jeigu kartais minėtos or
ganizacijos veikimas tik vie
tinio pobūdžio, tai prašau pa
daryti šiam tikslui 'rinkliavą 
tarp asmenų mylinčių moks-

'kuriam motina buvu nupirkus 
vištų.

“Tas nieko” — atsako mie 
sto majoro sūnūs — “mano 
tėvas vakar mieste padėjo 
kampinį akmenį.”

Teisėjas (kaltinamojo žmo
nai). Tamstos vyras nuo šios 
dienos bus atiduotas policijos 
priežiūrai.

Žmona. Kam tai, pone Tei
sėjau? Ar gi neužtenka mano 
priežiūros?!

semis, be kurių išpažinimo pasauly gyvenimas 
butų beveik negalimas arba nepakenčia-

mažas T. Sąjungos delegatų skaičius. Norin-lno su kai-kuriomis Katalikų Bažnyčios tie- i mas

“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI
ČIUS NUOLAT AUGA. 

APSIMOKA SKELB
TIS “DRAUGE”

BROLIUK, NEVIRKDINK SESELĖS!.,
(Tąsa)

Po valandėlės ji išsitraukė ir jam 
padavė sūrio gabaliuką.

— Zidorėl, šiandien ir aš gavau — 
suvalgyk, dar greit nesulauksim pietų...

Jis godžiai suvalgė ir vėl prie jos 
prisispaudė. Tuoj pajuto seselę virpant—

— Jule, juk tu jau sušalai!..
Ji nieko neatsakė. Izidoriukas tuoj 

nusitraukė pašilusį maišą ir juo priden
gė jos drebantį kūnelį. O abiejų basos ko
jos nuo šalčio pamėlynayo...

Pasisakyti jie neturėjo kam... Gal 
verkti? O kain verkti — vistiek jų nie
kas nepaguos: juk pas svetimus kartais 
tiek maža gailingos širdies...

Tad ir kentėjo...
4.

Jie nespėjo dar gerai nė pagalvoti, o 
keli metai jau ir sutirpo. Tas laikotarpis 
jų gyveniman Įnešė didelių ir audringi] 
permainų. Jie atsiskyrė ir tarnavo toli
muose kaimuose — taip jau susitaikė.

Bandos nebeganė — paaugę buvo.
Retai kada susitikdavo. Ir tai tik baž

nyčioj.
Julė labai išsiilgdavo brolio. Ko kito 

ilgėtis jai juk ir nebuvo. — jis artimiau
sias ir teliko. Bet dabar Izidorius jav 
kitas buvo...

Gražus liepos mėnesio šventadienis.
Ką tik po pamaldų. Suprakaitavę 

žmonės verčias iš bažnyčios. Prie šven
toriaus muro Izidorius mergaičių bury- 
lyje sukinėjas.

— Veizėk, Zidoriau, būtinai šį vaka
rą į nibrę ateik, — prašo jos. z

— Nu žinom, nė mislyti nereik, kurgi 
jau neateisi... Tik sakykit, kokiu čėsu?

— Kai jau saulelė prie žemės bus.
— Gerai, o kur dabar susirinksim* 

Gal ten, kur nedėlioj buvom?
— Ne, ne šį vakarą jau suseisim į 

Statkaus kiemą... Girdi, Jurgis ir armo
niką atsinešti žadėjo.

— (>t puikiai! Nu, tai jus mergos pa
rėjusios dar tik kojas pailsinkit — pa
trypsiu!...

Mergaitėms tas tiko. Tuoj ėmė vaipy
tis.

— Klausyk, Zidoriau, tu dar kokių 
nors vaikių atsivesk — linksmiau bus.

— Gerai gerai, aš jau atsiminsiu — 
žinau.

Kalba valandėlei nutruko.
— Aha, tai vadinas į nibrę... Nu, tai 

kas daugiau, sakykit, pas jus girdėti. Ar 
teisybė, sako Bartkaus mergė pabėgusi?
— įdomavos Izidorius.

— Nevieryk, taip sau žmonės tik pa
šnekėjo — susitikau vakar...

— Sveiks, Zidorėl, — priėjo Julė ir 
pasveikino jj, Izidorius akimirksny susi
maišė ir šaltai jai padavė ranką. Pas
kui nė šiaip nė taip išmetė iš burnos ke
lis žodžius;

— Nu, tai iš kur tu, Jule?..
— O taip sau. Į bažnyčią gaspado- 

rius, dėkui, atvežė. Tavęs suseiti norė
jau, taip ko pamatyti, — ir pamažu ji 
raudo. O mergaitės dar vis tebestovėjo.

— Gal kavalierių kokį susitiksi, ką?
— pašiepdamas ją erefrio.

Ne, Zidorėl, neturiu aš dar... Pa

šnekėti biškį su tavim norėjau... — dar 
labiau ji ėmė kaisti.

— Gerai gerai, kitą nedėlių galėsim 
suseiti...

— Zidorėl, kad aš šiandien norėjau... 
Taip man labai reikėjo...

— Juk nedega, paspėsi — kokie čia 
tau reikalai gali buti...

Mergaitės ėmė nuobodžiauti, daliau 
visos susimetė akimis ir Viena pasakė 
jam:

— Pasilikit judu, mes jau eisim. A- 
le tu, Zidoriau, tik veizėk ateik, ką ten 
mes vieni darysim.

— Ar jau jus ir išeinat? Nu, taip grei 
tai jau! Palaukit, kartu pareisim, aš pa
lydėsiu...

—Zidorėl, pakalbėkim biškį, — pra
šė Julė.

Mergaitės dar sustojo. Paskui ir nu
ėjo. O jis supyko.

— Nu, nu, sakyk, ko nori, kad tau 
taip...

— Nepyk, Zidorėl, aš tau viską pa
lengva. Einam ant namų, beeidami ir pa
šnekėsim...

— Juk tau su gaspadorium reikės 
parvažiuoti.

— Ne, aš jam sakiau, kad pėsčia pa
reisiu..

— Nu, einam einam, kad taip užsi
spyrei... — šiaip taip nusileido Zidorius.

Ėjo juodu. Saulelė kaitino pačiuose 
pietuose. Iš nedrąsumo ir šilumos Julei 
prakaitas nuo kaktos sunkės. Didelio vieš 
kelio dulkės stulpai gręžėsi į orą... Dan
gus apsiblausęs — pilnas tirštų garų...

— Zidorėl, gal tu man kitą gaspa- 
dorių prirodytumei, — pradėjo Julė.

— Nu, ką čio pasakei, — nustebo 
Izidorius, — jau ten padarei ką nors...

— Ne, Zidorėl, ten baisiai spaudžia, 
— ir gausios ašaros ėmė jai iš akių tru
pėti...

— Tau vitmr blogai ir blogai, pamis- 
lyk tiktai... Buvai pas Puleikį — valgyti, 
sakai, prastai duoda; pas Dumbruuskį v«"l 
kažkas negerai... Nenorėk tu šiais čėsais 
gero rasti.

— Ne, Zidorėl, aš gerai pavalgiusi..
— Tai ko daugiau ir benori?..

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas kus; jus nieko nepralaimėsite, 

tiktai savo praperčių vertę.

Žiniomis iš Maskvos, kalbė
damas vienoj karo mokykloj 
apie tarptautinę Sovietų Ru
sijos padėtį, Rykovas (komi
sarų tarybų pirmininkas — 
prof. Kamp.) pasakė, kad vi
sam pasauliui reikalingas ka
ras. ’ ’

Chicagos — Holstričio ko- 
misarėliai tuos reikšmingus 
Rykovo žodžius pilnai supra
to ir tuojau paskelbė karų... 
Brideporto namų savinin
kams, biznieriams ir visiems 
ne komunistams. Karo prie
žastis — Statestryčio juodu
kai, kuriuos baltieji bridge- 
portiečiai pradėjo “skriaus
ti”. Sakoma, kad baltųjų at
statytas ir sustiprintas komi
sarų ofisas pirmiausia bus 
‘ ‘ skriaudžiamiems ’ ’ juodu- 
dukams užleistas ir čia tuo
jau padaryta pirmieji apka
sai.

Akyvaizdoj to fakto, aš, pro 
letarų pašenavotas prof. Kam
pininkas, leidžiu naujų Šukį: 
Visi Bridgeporto proletarai 
vienykitės už Chicagos juodu-

Vakar teko išgirsti šitokį 
dviejų draugų pašnekėsi:

Alo, Jonai! Senai mačiau 
Girdėjau nesenai savo laisvę 
praradai — apsiženijai. ’ Ar 
tiesai j

— Tiesa, Juozai. Ale, kų' 
darysi. Negalėjau išsisukti ir ' 
gana. Kuomet ji manęs pa- 
klausė: “Ar fu vesi manei”, 
ir “Ar tu nieko prieš mane1 
neturi!” nežiuirntį kokį aš 
bučiau atsakymų davęs: taip 
ar ne, vis vien nebūčiau ga
lėjęs jai atsakyti. Tai buvo 
pašėlę klausimai. '

— Tai reikėjo tylėti. Negi 
kopūstų ant savo pečių nešio
ji!

— Tai-gi, aš ir tylėjau. Ta-’ 
da ji man pasakė: “Tylėji
mas yra sutikimo ženklas ir 
baigta.” Matai, ir turėjau su
tikti.

Kaip galima turtingu tap
ti! Prof. Kampininkas duoda 
vienų pavyzdį.

Mano kaimynas Tamošius 
Skupuolis kas dien, išeidamas 
į darbų, sako: Dušel, šiandie, 
gal, “abartajų” (viršlaikį) 
dirbsiu. Aš tau 5 vai. patele
fonuosiu. Bet suskambus tuo 
laiku telefonui, tu neatsiliepk, 
tada aŠ gausiu atgal savo ni
kelį.”

LIETUVIAI AMERIKOJE
KUN. URBONAVIČIUS PO 
OPERACIJŲ SVEIKSTA

Kun. K. Urbonavičius, Šv. 
Jurgio parapijos, Nonvood, 
Mass. klebonas ir L. D. S. 
Dvasios Vadas pasidavė ope
racijai.

Antradieny, spalių 1 d. 9 
yal. ryte, Šv. Elzbietos ligo
ninėje musų vadui padaryta 
trys operacijos. Operacijas 
darė dr. Stanton, įžymus spe
cialistas.
' Operacijos pavyko.

Gerb. ir mylimas vadas 
kun. K. Urbonavičius, ačiii 
Dievui, kasdien eina geryn.

IŠ LDS SEIMO.

Rūgs. 2f» d., Aušros Vartų 
parapijoj, AVorcester, Mass. į- 
vyko L. D. S. XIV seimo tų
sa ir užbaiga.

Nutarta skelbti vajus skolų 
bombardavimui ir spaudos 
platinimui.

Kaip ši rezoliucija taip ir 
kitos bus paskelbtos atskirai. 
Be to, seimo raštininkai pa
žadėjo greit sutvarkyti, pa
rašyti ir prisiųsti seimo pro
tokolų iš kurio pamatysite vi
sus seimo nutarimusi

Kitų metų sueina 15 metų 
nuo musų organizacijos įsi
kūrimo. Nutarta jubiliejinius 
metus iškilmingai paminėti 
įvairiais parengimais. Jubi
liejinių metų programų pri
rengs ir paskelbs Centro val
dyba. j

Seimas nutarė išleisti jubi
liejinį “Darbininko” numerį,

giau savo organizacijos labui.
Gerb. klebonai pažadėjo pa

raginti katalikus užsiprenu
meruoti “Darbininkų” ir gau 
ti vaikus, kurie prie bažny
čių pardavinėtų pavieniais
egzemplioriais.

Spėju, kad protokolas greit
tilps, tai apie kitus nutarimus 
nė nerašysiu.

Į naują valdybų išrinkta

CICERO, ILL.
Mergaičių dr-jos vakaras.
Draugija Nekalto Prasidėji

mo mergaičių rengia šokius 
spalių 1!) d., Conununity llall,
51st Avė. ir 18th St.

Visos narės darbuojasi, kad 
šis vakaras butų sėkmingas
ir jaunimas galėtų linksmai i vai šelpti

IŠ LIETUVOS RESPUBLI
KOS GENERALINIO 

KONSULATO.
Tki š. m. spalių 1 dienos per 

šių įstaigų persiųsta Centro 
Komitetui Kaune dėl pernyk
ščio nederliaus Šiaurės Lietii-

šie: kelias valandas praleisti. Tat 
Dvasios Vadų paskirs Ku-Įvisi kviečiami joms padėti sa-

nigų Vienybė. Seimas pagei- vo atsilankymu, 
davo, kad butų paskirtas tas (e. 
pats kun. K. Urbonavičius.

Pirm. VI. Paulauskas,
Vice-pirm. J. Tamulevičius.
Sekr. A. P. Kneižys,
Ižd. A. Vaisiauskas,
Kontrolės Komisija: kun.

O. Avižinis,
padidintų ir papuoštų paveik 
slais ir kalendorių su organi- j Gradeckis, A 
zacijos, apskričių ir kuopų I S. Cibulskis, 
istorija. 1 Literatinė Komisija: kun.

Daug gražių ir naudingų IK. Urbonavičius, kun. J. Švag 
patarimų ir įnešimų seimui' ždys, kun. F. Juškaitis, kun. į

davė kun. J. J. Jakaitis, kun. 
J. švagždys, kun. F. Juškaitis 
ir kiti.

Skundų kaipir nebuvo. Vi
si delegatai buvo rimtai susi-

F. Virmauskis, kun. F. Stra
kauskas.

Bonų ir paskolų likvidavi
mo komisija: kun. J. Švagž
dys, kun. F. Juškaitis, M. Ku-

interesavę organizacijos atei- ( bilius.
timi ir kiekvienų klausimų' Federacijos Tarybon: A. O.
šaltai ir kritingai svarstė. 

Seime dalyvavo šie kuni
gai: K. Urbonavičius, J. Švag
ždys, F. Juškaitis, K. Vasvs, 
L. Kavaliauskas, S. Vembrė, 
A. Petraitis, Gradeckas, J. J. 
Jakaitis, J. Bakšys.

Buvo atstovaujama 11 kuo
jų ir du apskričiu.

Delegatai pasižymėjo rimtu
mu ir pasišventimu dirbti dau

Avižinis.
Kitam seimui vieta South 

Boston, Mass. prie organiza
cijos centro.

Delegatai skirstėsi pakilia
me upe, nes jautė, kad padarė 
daug naudingų nutarimų or
ganizacijos labui.

Apie šeiminius vakarus pa
rašysiu kitame numery.

(“D.”).

Neužmirški-

a) pirmiau 
93G.57.

paskelbta $1,-

Ran.
(tame skaičiuje 

$1,775.07).
C. K-tui

PLATINKITE "DRAUGĄ
b) S. L. A. kuopos per cen

tro sekr. p. P. Jurgeliutę š.

m. rugpiučio 30 d. Centro Ko
mitetui $43.00.

c) Seranton, l’a. Tautinė 
Lietuvių Parapija, š. m. rug
sėjo 13 d. Centro Komitetui 
Kaune $104.00.

Viso $2,083.57.
Stambiausi aukotojai buvo:
S. L. A. kuopos $815.87.
Tautininkų Kliubas, Brook

lyn $354.05.
Šiaurės Lietuvai Šelpti Cen

tro Komitetas yra atsiuntęs 
savo pakvitavimus ir nuošir
džių padėkų visiems aukauto- 

Į jams, atsiprašydamas kad ne- 
' turi galimybės padėkoti kiek- 
1 vienam aukautojui atskirai.

Z

z
/

8 vai. ryte, Aušros Vartų 
bažnyčioje, kun. S. Vembre 
atlaikė gedulingas šv. mišias 
už mirusius LDS narius.

9 vai. prasidėjo sesijos. -
Sveikinimų buvo daug, kad

jų visų pasižymėti flesusp&į 
jau. Su pašveikinimkis bufto 
ir dovanėlių bendtadafbftf 
fondan. Z' . J

Atnaujintos diskušijbs boliųt 
ir paskolų atmokėjinio klau
simu. \

Rezoliucijų komisija paga
mino rezoliucijų, kurių pers
kaitė kun. J. švagždys. Re
zoliucijoje smulkmeniškai 
nurodyta kokių priemonių tu
ri imtis Centro Valdyba, kad 
likvidavus visas organizaci
jos skolas.

Bonų ir paskolų likvidavi
mui išrinkta komisija į kurių 
Įeina kun. J. Švagždys, kun. 

|F. Juškaitis ir p. Kubilius.

.Naujausi Lietuviški 
Kekordai Columbia

NEW COLUMBIA LITHUANIAN RECORDS

10 Colių 75c
. ’ t

K.
16189-F

16188-F

16187-F

16186-F

16185-F

16184-F

16188-F

16182-F

ĮL1UNIUTE Ir F. STANKŪNAS 
Jrkestros Akompanimentu

Oi. Skauda, Skauda Liaudloa Daina
A4 ŽIrgelj Balnosiu 4 Liaudies Daina' ' f : '

A. VANAGAITES Ir J. OLŠAUSKAS. Duotas 
Sįi Orkestro* Akompanimentu 

Kablukai ,(A.|Vknagaitla) KomiSkas Duetą*tklU * -BlteiuM (A. Vąnat-aitl*) Komiikas Duetai ,

Mahanojaus lietuviška 
MAINIERIŲ ORKESTRĄ

Dainuoja A. Saukevičiua ir Marė Urba*
Fr. Yotko, Va<la»

Žali* GiMII Orkestrą su
Uk *u Dievu, Pau/Ule F ripuolamu Dainavimu

’ f
t. STANKŪNAS. Burltona*

8u Orkestro* Akompanimentu 
Plriiybok Amerikoj Komiikoa
Neilpildoma* Praiymaa Daino*

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINIERIŲ ORKESTRĄ

)Fr. Yotko, Vada*
teklkų Polka
Nauju Metų Polka

RALPH V. JUŠKA. Baritonai 
Su Orkestro* Akompanimentu

Kaip Ai Buvau Jauna*
Kad SlrdJ Tau Skausmai (J. Naujalis)

Liaudie*
Daino*

SVARBU

BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ 
Žydell-Judeil (Dainuoja F. Stankūnas—

Orkestrą su Pripuolamu Dainavimu) 
Karllka Polka Orkestrą

ANTANAS VANAGAITIS. Baritonas 
Su Orkestro* Akompanimentu

Atvaliavo Meilia (A. Vanagaitis) Komiikoa
O JO* Kriaudlai (A. Vanagaiti*) Daino*

ANTANAS VANAGAITIS ir M. ŽEMAITE

16180-F Mergauta (A. Vanagaiti*) 
B* Nosie* (Ą. Vanagaiti*)

Komiikos
Dainos

Šis Bankas nebus atdaras bizniui subatoj Spalio- 
Oct. 12 d., dėlto kad tų dienų' pripuola Kolumbo Die
na, Legalė Šventė.

Jūsų patogumui šis Bankas bus ntdaras seredoj 
Spalio 9 d. nuo 6 vai. vakare iki 8 vai. vakare.

Ateik Seredos vakare ar kitų diena šių savaitę 
išskiriant subatų ir dalyvauk musų Javų Valymo Šven
tėje.

PrklTD AI MANUFACTURING btn I K AL DlSTRiCT
TRUSTINB KOMPANIJA

1110 WEST 35 STREET

16189-F

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Vada* 
Dainuoja A. Saukevičiua

įtariau Lysele*. Valea* 
Jonelio Polka

Pirkitės šių ir daug kitokių rekordų pas 9$

•§ JOS. T. BUDRIK, Ine.
3417-21 S. Halsted St. Tel. Boulevard 4705 jįjį
Columbia Records *4

^4^ ' tonai Ktoording-The Records without Scntch •'JA

"Magic /CoIŪfflDiaĄ Not«” ^5“Mafic

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

\ Notės'* M

y-

® ' ,z

Sidabrinis Jubiliejus
ŠV. KRYŽIAUS PAR, SIDABRINIO JUBILIEJAUS IŠKILMĖS IR BANKIETAS ĮVYKSv

Sekmadieny j Spalio 13,1929
Bažnyčioje iškilmės prasidės 10:30 vai. J. E. Vyskupo B. J. Sheil, D. D. celebruos iš

kilmėse.

Jubiliejaus bankietas bus Chernausko daržo pavilione 79 ir Archer Avė., Justice, III., 
I pradžia 5:30 vai. Vieta bankiete su stalu $2.00 asmeniui.

Visus gerb. parapijonis, visus kurie yra išsikėlę kitur gyventi, ir visus Šv. Kryžiaus 
parap. prietelius-remėjus kviečia į bankietų. Šitame, dideliame Sidabriniame par. Jubilie- 

I jaus bankiete tikimasi matyti ir kartu pasidžiaugti su visais parapi jon ims, prieteliais ir
1 svečiais suvažavusiais iš visur.
I

Bankiete bus graži programa, muzika Jr šokiai.
1

Pastabos: 1. Tikietus į bankietų reikia iš kalno įsigyti. Prie durų pirkusiems tikietus 
nebus užtikrinta ar bus priruošta prie stalo vieta. Jei nepasitaiko parankiai gauti tikietus, 
tai kreipkitės į par. ofisų asmeniui, laišku arba tel. adresas: 4557 South Wood Street, 
Tel. Yards 1810.

2. Kas neturėtų automobilių bus nuvežami ir parvežami už dyka tų dienų į bankietų ir 
iš bankieto. Išvažiuos automobiliai, trokai 4 vai. iš Town of Lake.

3. Nesibijokite, nebus šalta; reikale sale pašildoma.

RENGIMO KOMISIJA
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FRANK L. SAVICKAS
Sports Editor,

726 West 18th Sireet
Phone: Canal 1603

BRIDGEPORT WINS 
CHAMPIONSHIP

Before a record crovvd at 
the Public Playgrounds, 95tii 
and Michigan Avenue, lašt 
Sunday Bridgeport again de- 
monstrated that they can play 
good bąli by defeating Rose
land — the South Section 
Champs — by a score of 5 to 
1. “Red’’ Juknis hurled for 
Roseland allowing Bridgeport 
only 8 liits wliile Jack Gied
ros pitclied one of the best 
gailies of the season allovving 
the powerful Roseland team 
only five scattered bingles. 
Bridgeport’s fielding was es- 
pecialfy notevvorthy — every- 

one liad his lieart in the 
game and did his best several 
times making very spectacu-
lar catches.

Bridgeport may vve'd rejoi- 
ce over the victory. By pla- 
ying clean baseball thruout 
the season they won the North 
Section K of L Championship 
defeating such strong teams 
Cicero, Providence, \Vest Si
de, North Side and Tovvn of 
Lake. Lašt Sunday Bridgeport 
again proved their supremacy 
by decisevely defeating the 
strong Roselanders.

F. L. S.

Mažeika 168 13i
Micevičius 157 17-
Alutis 135 14-
Urba 207 175
Gramontas 144 221

Totais 811 90!

ĮVEST SIDE NO. 2:
Kaminskas 143 14!
Dobrovv 147 20!
Jakubaitis 124 13'
Vabolas 178 15-
P. Zauris 192 22<

Totais 784 88!
On alieys 

Providence No. 
advantage of VVest Sides 
slunip in the second game and 
vvon 918 to 782. VVest Side 
liovvever vvon the otlier two 
gailies. Anton Černauskas sk
ries of 604 and VVallie’ Ru- 
bys 546 were the outstanding j 
scores on Providences side j 
vvhile Vaičiūnas and Al. Ge-' 
drainis featured for the VVest i 
Siders vvith series of 568 and I
559 respectively.

VVEST SIDE NO

A. B. C. entrv fee .... 25.00
Sports Editor ............ 30.00
Four man $100 per niglit

27 niglits ................ 27.00
Totai expense __  $927.00

Balance available for
prizes .................

Prize list:
Team Prizes:

D R A O O n S
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

868 6

First lligh Individual Avera-
ge (3 gailies)  ........$10.00

'Second lligh Individual Ave-
rage (3 gailies) .........$5.00

$50.00[ First lligh Individual Single
35.00 Game ......................... $8.001
30.00 Second lligh Individual Sing-’
27.00; le Game......................  $5.00
25.00j ln addition to the above 
23.00'cash prizes, the team vvinnmg

$775.50

7 ............................... 22.00 j first place will receive a hu-
I 8 ............................... 21.00 į ge silver tropliy to be presen-

158 9 ....................... 20.00 Į ted by Congressman Tliomas
169 10 ......................... «... 20.00‘
174 First lligh Team Average (3
181! gailies) ...................  $15.00
190 Second lligh 'Team Average

E. Dovle. Also teams receive 
fifty cents fcr each game 
vvon.

'Tu o vveekly prizes of $1.00 
eačli vvill be giv'en, at tlie784 889 872, (3 gailies )................ 7.50

11 and 12 the First lligh Team Game 7.50 olose of each bovvling niglit, 
1 team took Second Migli Team Game 5.00i to two persons rotling tlie

S. Zauris 172 179
Vaičiūnas 179 146
V. Žemaitis 159 145
A. Gedrainis 197 165
A. Lukas 161 147

Totais 868 782

PROVIDENCE NO. 1:

2

Individual Prized.
Individual Averages

............................... $20.00!

.............................. 18.00

highest ames across every fi
ve alieys.

Recapitulation of Prizes;
Gamės vvon at 50c. each

.................... .... $202.50
16.00 m ,Team position prizes

’ .............................. 15-00(Team Higli gailies .
5 ..................................  14.00 T ,i Individual Averages
6 ............................... 13.00 į
7 .............................. 12.00 j
8 .............................. 11.00i
9 .............................. 10.00'

i7i'll 1< L i
9.00 
8.00 
7.00; 
6.00

273.00
35.00

183.00
Individual Migli gailies 28.00 
VVeekly lligh Game Pri

zes Across each five H
alieys ........................ 54.00;

Antradienis, Spalio 8 d., 1920

Screen-Grid
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STANDING OF THE K OF 
L BOVVLING LEAGUE

Ruby 
Mičionis 
Černauskas 
Pečiulis 
Zemekis

Totais
Team No. : 

lošt the first

154 201 191 
143 163 151 
212 223 169 
203 161 159 
150 170 215 
S62 918 885

! of Providence 
game to North

5.00
4.00
3.00
2.00
2.00
1.00
1.00

Totai ...,-............. $775.50
Frank L. Savickas, Chairman 

; Al. Manstavičius, Secretary 
1 C. Gramontas, Treasurer.

“DRAUGO’’ KNYGYNE G A 
LIMA GAUTI KATALIKIŠ

KŲ KNYGŲ ĮVAIRAUS 
TURINIO.

Bereikalingas
Kentėjimas

(Including Oct. Ist gailies) 
W. L. Pct.

iWest Side No. 1 7 2 777
Providence No. 1 7 2 777
Bridgeport 6 3 667
VVest Side No. 2 6 3 667
Providence No. 2 4 5 444
Marąuette Park 4 5 444
Brighton Park 3 6 333
North Side 3 6 333
So. Chicago 3 6 333
Roseland 2 7 222

SCHEDULE GAMĖS FOR 
OCT. 8th.

Marąuette vs Providence 
No. 2 on Alieys 9-10.

North Side vs Roseland on 
Alieys 11-12

West Side No. 1 (Jrs.) vs 
So. Chicago Alieys 13-14

VVest Side No. 2 vs Provi
dence No. 1 on Alieys 15-16

Brihton Park vs Bridgeport 
on Alieys 17-18.

Side only to cop tlie otlier tuo 
by wide margins. Frank L. 
Savickas rolled tbe highest 
game of the niglit vvlien lie 
seored 244 vvhicli is also the 
second highest in tlie league 
to-date. Joe Babutis rolled ve
ry consistently for a series 
of 554.

PROVIDENCE NO. 2:
B. Daukša 142 140 16
J. Bakutis 181 175 19
R, Wilbert 141 174 15
F. Savickas 153 146 24
J. Gaidys 158 186 90

Totais 775 821 90

NORTH SIDE; 
Drazdauskas 151 185 13
Urbonas 189 147 15
Manstavičius 165 139 12
Kisielius 173 155 17
Pauža 161 133 19

Totais 839 759 . 79

RECEIPTS. DISBURSE 
MENTS AND PRIZES

Jei kitą syk galvos skausmas pri
vers jus būt namie-—

Ar kokis kitas skausmas sulaikys 
atlikti sutartį—

Atmink Uayer Aspirin! Nes vargu 
yra skausmas kurio jis nepalengvin
tų. ir palengvintų greitai.

šie tabletai suteikia tikrų paleng
vinimų, ar milionai jų neimtų be- 
sustojimo. Jie yra nelkiek nekenk
smingi. kitaip daktarai visada jų ne- 
užrašinėtų.

Nebūk -kankintu nereikalingo skau 
smo. Nuo Šalčio kuris taip lengvai 
sustabdomas, nuo neuritis, neural
gija. nuo ypatingų moterų skausmų, 
ar nuo bile kitų kentėjimų, kuriems 
Bayer Aspirin yra veiklus antidotas.

Save apsaugoti, pink tikrų. Bayer 
yra saugus. Visada tas pats. Niekad 
nespaudžia Širdies, dėlto vartok taip

ftS&t

tankiai kaip reikia; bet prie
žastis bile skausmo gali būti 
gydoma tik per daktarų.

RESULTS OF GAMĖS

ROLLED SEPT 24th.
On alieys 13 and 14 Bridge

port edged out the second 
West Side team vvinning tuo 
games and losing būt one. Ste- 
ve Urba and C. Gramontas 
knocked dovvn the most pins 
for Bridgeport vvhile Peter 
Zauris collected a nent 608 
series for the VVest Siders.

BRIDGEPORT: v

Reeeipts:
Ten team entries at $15.00 

each — $150.00.
Bovvling Fee $1.15 imt man 

each vveek for 27 vveeks' 
$1,552.50.

Totai Reeeipts — $1,702.50 

Expenses:
, Bovvling expenses 50 men 
j at GOc per man each niglit
for 27 niglita .........  $810.00
Secretary’s Salary .... 30.00 

l Treasurer’s Salary .... 5.00

BAYER AŠIM II IV
Aspirin yratrade žymė Bayer Fabriko Monoacetlcaeldester Halicyllcacld

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

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

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulku, Paskola, įvairus 

patarimai ir visi rašto darbai.

NAUJI MODELIAI KAINA SU 

VISKUN SU TŪBOMIS i

$159 oa
Lengvus Išmokėjimai

3417-21 South Halsted Street

Phone Boulevard 4705

S
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ra mažo išlavinimo, tuo jis,, 
kada supyksta,• smarkiau ir 
riebiau mėgsta keikti ir rei- 

WEST SIDE NAUJIENOS. Gasparka. Senieji čampiona- bius žodžius vartoti. Jeigu tas 
tai visi pralaimėjo. Antras tiesa, tai, skaitant jų šlamštą, 
žaidimas įvyks ateinantį šeš- pilnai supranti, kad jį reda-

H I C O Todėl, visi Bridgeporto

X Priimtuvės Marijonų pro 
vinciolo gerb. kun. F. Kudir
kos ir naujo misionorio kun.' 
Petrausko, Aušros Vartų pu- Į 
rap. salėj, spalių G d. kuopui j 
klausia pavyko. Žmonių daly
vavo iš visų kolonijų. Vėliau 
atvykusiems net vietos truko.

tadienį ir sekmadienį

BRIDGEPORTO NAMŲ 
SAVININKAMS.

guoja vaikezai, iš mokyklos 
išguiti. O dar jie turi labai 

! aukštas pretenzijas kalbėti a- 
pie kokį ten mokslą ir bando 

'kitus “Sviesti”. Aklais aklų
lietuvių1 vedantis, abudu į duobę su-Kaip jau matėt

spaudoje, kad komunistų lei- krinta.
Plačiau apie tai parašys mus džiamas šlamštas, rankoves Komunistai visados, kur tiktai 
raporteriai. I pasiraitojęs, agituoja, kad ”e kas antras žodis

X Ryt Aušros Vartų bažny- juodukai būtinai apgyventų kartoja darbininkai> darbi.
čioje, dėliai spalių 9 dienos 
minėjimo bus laikomos už

Bridgeporto kolonijų.
Jisai veidmainingai prisiden

namų savininkai ir biznieriai 
ir šiaip jau patriotiški lietu
viai, visi sueikite į Lietuvių, 
airių, vokiečių ir kitų tautų 
Bridgeporto namų savininkų 
massmitingų, kuris šaukiamas 
spalių 11 d., Lietuvių Audito
rium 3133 So. Halsted St., 8 
vai. vakare.

Ten bus išreikštas smarkus 
protestas prieš tuos Maskvos 
bernus ir lietuvių išgamas ko
munistus. Taip pat bus pri- j 
imtos tinkamos rezoliucijos ir 
padaryti kiti reikalingi žy-

Juozas, gyvenęs 2328 Fifth 
Avė., Pittsburgh, Pa. Dabar
tinė gyvenamoji vieta nežino
ma (10-231).
CONSULATE GENERAL 07 

LITHUANIA,
15 Park Row,

New York City.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820 

Res. 6641 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8 Nedėlioj 10-12

ninkai, darbininkės ir tiktai j 
jie vieni yra darbininkai. Bet, Todėl visi Bridgeporto lie- Į

Lietuvos mirusius vaduotojus gęs neva darbininkų užtary- įmonės, kurie nepriklauso ituvia* teni susirinkime
ir gynėjus iškilmingos pamal-; toju, primeta Bridgeporto j kromeliui, tai buržujai iriir tarkit savo 8alingų. žiodį. 
dos ryte 8 vai. ir Vakare 7 namų savininkams, kad jie įgnaudot0jai. Juk jie visus do-i Massmitingo Komitetas:
Vai., o po jų bus svetainėje; eina piieš nuskriaustus ir ne-K^g patriotus Bridgeporto
paskaita kun. Antano Petraus, laimingus juodukus, kuiių aanių savininkus apšaukė bur 
ko, naujo Marijonų misionie-' Jungtinėse Valstybėse randa-' žųjaig ir mylimv juodukų iš
rijus tik kų atvykusio iš Lie- si suvirš 10,000,000. Ir įsivaiz J naucĮotojais. 0 tie namų savi

Res. tel. Van Baran 8928

DR. T. DUNDULIS

S. Mažeika,
I. Nausėda,
V. M. Stulpinas.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Suite >06 1579 Hlhraukee Avė.

Tel. Brunsvrlck 9624I
Valandos; nuo 2 Iki 7:29 vai. vak. 
kasdien. Nedėliotnis nuo 1 Iki 2 vai. 

1 po pietų.

Telefonas Boulevard 1929

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 Iki 12, 1 Iki S 

diena, lr 9:30 iki 9:20 vakare »

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 46th Street Chicago. IU.

-■

Rez. Tel. Midw»y 8512

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

Telef. Canal 1713-0241 
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals 

lr Ketvertais vakare

Ofiso Tel. Vlctory 3687 

Of. Ir R Tel. Hemlock 2374 
t

DR. J. P. POŠKA
2133 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas lr Rezidencija 

6 504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po 
piet: Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą-

Tel. Canal 6764 Republic 8466

tuvos.
X Pereitų, sekmadieni Auš

ros Vartų par. darže buvo 
išmėginimai naujų žadimų su 
bolėinis. Buvo lošėjų iš North 
Side, iš Marąuette Parko. Nau 
ji laimėtojai pasižymėjo * J. 

Zopelis, Aušros Vartų par. 
mokinys, Povilas Malakaus
kas, Ig. Kryževičius, Jurgis j

ADVOKATAI

dink tu man! Lietuvių, kurių! ninkai> kaip kiekvienas žino- 
randasi tiktai keli tukstan-1
čiai Bridgeporte, ims, žiūrėkit, 
ir nuskriaus taip širdingai 
mylimus lietuvių komunistų

te, yra baisus “buržujai”, nes, 
mat, vienas turi vieno pagy
venimo namelį, kitas dviejų 
ar trijų ir kas diem? einu

juodukus, kurių Chicagoje y-, dįrbtuvėn dirbti. Ir kadaugi 
ra kelis kartus daugiau negu ”e nepanorgjo komunistų per-
lietuvių. 'šamu juodukų prisiimti į sa-

Matyt, tikrai komunistams Į VQ koloniją- tai jau ir «bur.
pritruko sėnvičių nuo Mask- žujai”. Dabar komunistėliai

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Pullman 5950 ir 6377

w i
Miesto Ofise Pagal Sutartį:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 ir 935 
Tel. Franklin 4177

Telephone Central 6926

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
Local Office; 1900 So. Union Avė. 

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

\os bolševikų, tai jie dabar “kovoja” keikiasi kiek din 
nori visai nigeriams žemai gkelbia lietuviams namlJ
pasiklonioti, kad, gal, ka*P J guvininkams “karų”, vien dėl 
noi.s Chieągos juodžiai susi-J kaj pareįgk,g nenorį ir 
mylės ii atsiųs bent po kokį' nenorgS gyventi sykiu su juo- 
senvičiukų. Idukaig>

Jau ir mažiausio supratimo !_______ ___
žmogus aiškiai gali matyti,! ______________
kad, jeigu juodukai pereis
gyventi į vietų, kur yra aukš
tos kainos ir geras biznis, vi
skas eis žemyn. Na, o komu
nistų peekeliai ir juodukų 
tarnai rašo: kad “Vilnis ma
žiausiai rūpinasi tuo, kų jus

X Nortlisidietė veikėja p. 
Maskolaitienė, atvykus su sa- į 
vo vyru į West Side dalyvau
ti kun. F. Kudirkos priimtu
vių bankiete, sutiko nelaimę. 
Kadangi AVestern avė. dabar 
platinama ir viena pusė šaly- 
gatvio išardyta, tat einant 
netikėtai kairėj i koja įsmuko 
į tarpų suardyto cemento ir 
sužeidė keliose vietose žemiau 
kelio. Suteikus pirmųjų pagel 
bų, bankiete vis-gi galėjo da
lyvauti.

Paieškoma:
Bartnikaitis ar Bartnikas,

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų TsL Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. ▼. 

Nedelioj pagal susitarimų

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.
Valandas; prieš pietus pagal sutarti 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

Ofiso Tel. Vlctory 6898 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas lr Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Tel. Hemlock 8181

DR. V. S. NARYAŪGKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2435 West 69 Street
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9 

v. v. Nedėlioj susitarus.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Baile St., Room 200] 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6 

Vakarais
2241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0562
7-9 v. v. apart Panedėllo lr 

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Baigti zlunas Bortlcn)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Tclcphoac Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephaac Roosevelt 0000 

Maaeie: 8 Iki 9 ryte Tel. Repab. 0600

darote su savo krutančiomis 
ir nejudančiomis praperte- 
mis”. Kitaip sakant “Vil
niai” neapeina, jei jus per 
10 ar 20 metų sunkiai dirbo
te, taupėte ir savo sunkiu dar 
bu uždirbtais centais, nusipir
kote namų, sakykim, už $5,- 
000.00. Tų. namelį jau baigiat 
išmokėti, taip sunkiai dirb
tuvėj dirbdami. Ir jeigu da
bar jums priseis tų namelį par 
duoti nigeriams atsikriaus- 
čius, sakysim, už $2,000.00, 
tai “Vilnies” redaktoriams 
visai tas nepeina, jie tuo kuo- 
mažiausiai rūpinasi. Jie, mat, 
dabar nutarė daugiausia rū
pintis juodukų gerove, o jus, 
lietuviai, nors ir visų savo am 
žiu dirbate dirbtuvėje, bet 
kadangi turite tą arba kitą 
namelį, tai esat buržujai, 
“vargšų nigerių išnaudoto- 

” Taip komunistų

Spręsk Dažus Pagal 
REZULTATUS

Kai sekantį kartą norėsi dažyti, tai bandyk 
Diamond Dažus. Tėmyk, kaip lengva juos varto- į 
ti. Palygink rezultatus. Pardavėjas sugrąžins pi- j 
nigus. jei nepripažinsi, kad tai geresni dažai.

Diamond Dažai neišrodo perdažai, nedaro plėt- | 
mų arba driežllų, Gauni šviežio, malonią naują Į 
spalvą. Tėmyk, kad ji nesikeičia nešiojant ir plau- ; 
jant. Jie yra geresni dėlto, kad turi užtektinai ti- j 
kro anilino — nuo trijų iki penkių sykių dau- j 
giau, negu kiti dažai.

Baltas pakietas Diamond Dažų yra originaliai į 
“visų tikslų" dažai. Jie dažo arba va.rsuoja šilką, 
vilnas, bovelną, lininius audeklus, rayorr arba bile 
sudėtinį audeklą. Mėlynas .pakietas yra specialiai 
dažai vien šilkui arba vilnolns. Su jomis jus sa
lite dažyti brangius šilkinius arba vilnonius, kurio 
prilygs geriausiam profesionališkam darbui. Per
kant tą atsimink — Mėlynas pakietas dažo tik 
šilką ir vilnas. Baltas — viską. Jūsų pardavėjas tu
ri abu.

A. L. DAVIDONIS, M. D.
i 4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 

i šventadienio ir ketvirtadienio

OPTEMITBISTAI

Di. VAITUSH, 0. D.

DIAMOND DYES
Lengva vartoti — geriausi reznltai 

VISOSE APTIEKOSE

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

jai
čiai
232.

M
“išmin-

rašo savo lapelio No.

Ir dar jie drįsta skelbtis e- 
sų. kovotojai už darbininkų 
gerovę. Dabar b’et-gi visi pa- I 
matė, už kieno gerovę jie ko-1 
voja. Lietuviai jau aukų ne
beduoda visokiems jų neva 
nuskriaustiems “streikie-

TĖVAI SUPRATO VAIKO 
KALBA.

“Mes jau manėme, kad vaikas 
mins, kuomet dantukai dygo”, pa
sakė motina iš Kentucky. "Jis nieko 
negalėjo virškinti lr kasdien blogė
jo. Po vienos neramios nakties aš 
atsiminiau Castoria ir tuoj Jos ga
vau. Keletas jos lašų jį nuramino, 
o po kelių dožų jis jau buvo visai 
kitokia vaikas”. Daktarai visur re
komenduoja grynai augmeninę ne
kenksmingą Flctcherlo Castoria nuo 
ulogų, sukietėjimo, dieglio lr kitų 
vaikų negalių ir milijonai motinų 
žino jos švelnią veikmę. Saugokis 
imitacijų. Fletcherio parašas yra 
ženklas tikrosios Castorįjos. (67)

IMK T. A. D.

riams”, tai reikia ką nors i§- 
mislyti, kad galėtų vėl au
kas linkti.

JOSEPH J. GRISH
(Juozai J. Grišius)

ADVOKATAS

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Beulevard 2809 

RES1DENCIJA: 
UIS Mo H<,<k*el| Ktr.-et 

Telef. Republic 9738

Del Prašalinimo talčio
Kas yra tas T. A. D. T 
T. A. D. yra 1 mosuojantis, 

valantis ir taisantis vidurius 
vaistas, T. A. D. tūkstančiai

Tie komunistiški darbinin-'įmonių vartoja, o milionai 
kų “užtarytojai” praeitą žie- dar nežino.
mą surinko suvirš $3,000.00 
Lietuvos badaujanti'eins, bet 
kur juos padėjo? Kur pas
juos teisybė, žmoniškumas, 
kuriuo jie taip mėgsta girtis?

Sakoma, kad juo žmogus y-

Į Jeigu arti nėra galima gau
ti i, tai kreipkitės po num.

5221 So. Halsted Street
Chicago, Iii.

Tel. Boulevard 6631

PILNAS EGZAMINAS 
>5.00 TIKTAI >5.00

8PECIALIHTAB
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

pas tikrą specialistą, ne paa koki 
nepatyrėlj. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kas 
Jums kenkia, ar kur akauda, bet 
pasakys pats. po pilno išegaaml- 
navlmo. Jus sutaupysit laiką lr 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, su- 
radymui žmogaus kenksmingumų.

Mano Kadio — Scope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas lr vi
siškas bakteriologlškae egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu ai pa
imsiu jus gydyti, tai Jūsų sveikata 
lr gyvumas sugryi jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu keuėlat nuo 
ligų skilvio, iarnų. inkstų, odos. 
kraujo, nervų, širdies, reumatle- 
mo, kirminų, uždegimo iarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią uislsanėjuslą. Jslkerėjuslą. 
chronišką ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatldčlloklt neatėlę pas mane.

DR. J. E. ZAREMBA 
BPECIALI8TA0 

Inėjlmas Rūmas 101d 
89 W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 19 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 8 lld T 

Nadėllorais nuo 19 ryto Iki 1 
po pietų.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS .
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną, nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedčliomis ir seredomis tik 

lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija '
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Ofisas 3102 So. Halste.1 St. Chicago Vai. 

arti 31st Street 1 Office
balandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet,
7-9 vak. Nedčliomis ir šventadieniais Nedėlioję
10-12. ‘ 1 ■ "

2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

4459 S. California Avė.
pagal sutarti

Tel. Wentwortli 3000
Rez. Tel. Stewart ^191

DR. H. BARTON I
Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6221 
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood 

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — S&7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 VVashington
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas ir Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
2464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po 
pietų lr 8 iki 8 vai. vakare 

Rea 8201 S. WALLACE STREET

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų įtempimą kuris 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
! svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
! mo, skaudamą akių karštį. Atttai- 
’ sau kreivas akis, nulmu cataractua.
| Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 

_ I regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose 

’ atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

25 METįĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

DENTISTAI

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 4486

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

Kealdenclja 6600 S. Arteslan Avė. 
Valandos. 11 ryto Iki 2 po pietų 

6 Iki 8:20 vakare

DR. CHARLES SEGALU »
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECUALISTAS

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

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 Iki 12 

TELEFONAS M1DWAY 2880

Tel. Boulevard 1401

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

3343 SO. HALSTED STREET

i

Valandos: Nuo 2 — 4 
7—9 vakare

P- P-

SARSINKITĖS “DRAUGE”

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Aveane
Platt Bldg., kamp. 18 Bt. 3 aulcM 

Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:26 va
karo. beredomls nuo 9:80 Iki £0 v. 

ryt«. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Paoaa Canal «8» ,

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St)

Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare

Tel. Bmnsirlck 6624
DR. ▲. J. GUSSEN

Lietuvis Dantistas 
1670 MILWAUKEE AVENUE

Valandoa; 0-1 S. 1-1, 6-6:20 
■akmadlenlals tr trečiadieniais

pagal susitarimų.

Tel. Lafayette 6810

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 
4193 Archer Avenue

. DR. HERZMAN JU*
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 26 
metus kaipo patyręs gydytojas, ohl- 

I rurgas ir akušeris.

| Gydo stalgias lr chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų lr valkų pagal nan- 

. Jauslus metodus X-Ray lr kitokius 
' elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų lr

1 nuo 6 Iki 7:80 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8110 Rea. So. Phore 
2238, arba Randolph 6800.I

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 9 ryto Iki 8

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną. f 
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 Iki 12 dieną, »,’i,
Nuo 2 iki S po pietų,



B X D R S 8 Antradienis, Spalio 8 d., 1929

CHICAGOJE vinciolo Amerikoje, sutiktu- si kiti, kuriems rupi ta svar-

, ŽINIŲ-ŽINELĖS
X Rytoj Spali!} 9 d. — 

musų tautos gedulo diena.
X Beveik visose par. salė

se įvyks prakalbos ir paskai
tos apie Vilnių1.

X Bažnyčiose ryte ir vaka
re bus pamaldos už tuos, ku
rie žuvo už Vilnių.

X Prakalbos bus: Cicero, 
. J/est Side, North Side, Bri-

GRABORIAI:

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt 3616
arba 2516
2314 W. 23rd Ploce

Chleago, HL

ghton Park ir kitur. Kai ku
riose par. paskaitos apie Vil
nių bus ateinanti sekmadienį.

X Ryt dienos “Draugas” 
iš priežasties spalių 9 <1. iš
eis padidintas.

X Sekmadienyje 2 vai. po 
pietų mirė a. a. Domicėlė 
Neffienė.

X P-as J. Krotkus, Metro
politan bankos vice-prez., vie
nas duosniausių lietuvių au
kotojų kilniems tikslam, per 
sutiktuvių bankietų M. Kole
gijai paaukojo 100 dol. Tų pa
tį padare ir Kenoslia, Wis., 
lietuviai per savo klebonų 

"ji kun. Urbonavičių. Kun. Vai
čiūnas aukojo 50 dol.

X Labdaringoji Sų junga 
jau nupirko ūkę iš 141 akelių, 
19 mailių nuo Chicagos už 
$19,500. Dokumentai jau pa
daryti. Toje ūkėje bus įsteig
ta našlaičiams ir seneliams 
prieglauda. Su šiuo nupirki
mu Labdaringoji Sąjunga 

i pradeda vajų. Gražių pradžių

'vių puotoje nepaprastai daug 
dalyvavo svečių.

X Pereitų šeštadienį Kana- 
don “vakacijoms” išvyko p. 
A. Peldžius, “Draugo” vice 
administratorius. Sako,
“atostogausiąs” trumpai ir 
Chicagon grįš su dideliu pa
žįstamiems, o ypač pažįsta
moms, “supraizu”.

X L. Vyčių Chicagos Ap
skričio Basebolo Lygos čem
pionatų šįmet laimėjo Bridge- 
porto tymas. Lošimas įvyko 
pereitų nedėlią su Roselando 
tymu. Rezultatas: 1 prieš

X Pereitų sekmadienį Au
ros Vartų bažnyčioje sumų lai 
kė naujas misionorius kun. 
Petrauskas.

bi liet. filmų įstaiga.

Turime garbės priminti, 
kad šiame susirinkime daly
vaus ir Lietuvos konsulas p. 
A. Kalvaitis. Bus svarstoma', 
kaip sėkmingiau varytį tas

mas Įvyks spalių 9 du, 8 vai. 
vate, Lietuvių Auditorijoj.

Valdyba.

SENATORIUS PRIEŠ 
POLICIJĄ

WASHINGTON, spal. 7. — 
darbas, kad neštų naudos. Ki- i Senatorius Cole Blense, denio-
nematografas p. J. Milius 1 kratas iš S. C., senate iškėlė 
grįš į Chicagų apie pabaigų, reikalavimų ištirti vietos po-
šio mėnesio su naujais vaiz
dais, kurių prisigamino gana 
daug važinėjant >po visų Lie
tuvą, Klaipėdos kraštų. Auk
štaitiją, Žemaitiją, Dzūkiją ir

lieijos “peruolų” veikimų, at
kreiptų. prieš jaunimų, kurį 
dažnai areštuoja parkuose ar
ba automobiliais važiuojant. 
Ypač jaunas mergaites polici-

Suvalkiję.šžodžiu, apvažinėjo ja dažnai tempia per polici- 
visų Lietuvą. Tat ir turime • nius purvus. Policija turėtų 
aptarti visa tai, kad šis dar- (daugiau užsiimti kriminalistų 
bas neštų taip moralės, taip kovojimu.
materialės naudos.

SKOLINA PINIGUS. DARGIS OOMPANY
Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus dėl Budavojlmo Ir Tai

symo Namų. Taip gt dėl atnaujinimo senų Morgečlų. Mea Tarpinin
kaujame Inšuranee Kompanijoms Ir Spulkoms.

Inšuriname automobilius, namus Ir kitas nuosavybės.
DARGIS COMPANY

2456 Wcst 69tli Street Telefonas Hemlock 6050

NUBAUDĖ DU KAUNO 
GYVENTOJUS

Kauno karo komendantas1 
už visuomenę erzinančių gan
dų skleidimų nubaudė du 
Kauno gyveįntojus: Motiejūnų 
Julių 509 litų arba 1 mėn. ka
lėjimo ir Šimkevičių Aleksan
drų 100 lit. arba 7 parom a- 
rešto. “R.”

Del geriausios rųfiles 
Ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaells Šviežių klaušl- 
nlų, sviesto ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
TeL Boulevard 1389

Simpatiškas jPadarė Jonas Krotkas, Met-
, 'ropolitan State Banko vice-Mandagus —

įGeresnis ir PiEes- Prezld«ntas> Pak,“J° P-
L. siu 4. Grigas $100, p. Alekna $190, ’ms uz kitų patar-1 . . v ... Lp-nai Brenzai pažadėjo stam- 

ibių aukų ir taipgi pagelbėjo
J. F. EUDE1KIS KOMP. ‘ P v . \ y -rT , . , • _ •

X. Ausros Vartų svetainėje
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 1*794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

sekmadienio vakare J. M.
I e e

Kun. Kudirkos, Marijonų pro

J. F, RADŽIUS
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 16- 
dlrbvstės.

OF.’SAS
66 8 West 18 St. 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningos Ir 
nebrangus, nes n •tari
ni e Išlaidų užlaikymui 
ak yrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anburn Avenue

DOMININKAS
GRIKŠELIS

mirė spalio 5, 1929 m., 11:30 
vai. ryt. 10 metų amžiaus. Ki
jo iš Raseinių Apskričio, Ne
pakylu Parap., Vinalių Kai
mo.

Paliko dideliame nuliudime 
brolį Petrą, brolienę Oną ir 
gimines, o Lietuvoj 4 seseris 
ir brolį. Laidotuvėmis rūpinasi 
brolis Petras.

Kūnas pašarvotas 5037 W. 
12 st. Cicero, 111. Laidotuvės 
įvyks utarninke spalio 8. Iš 
nrj-nų 8 vai. bus atlydėtas J 
fiv. Antano par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į fiv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę:
brolis, brolienė ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja gTab. 
Eudelkis, Yards 1741.

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patarnavimą.

Patairnavlmas 
visose Chica
gos dalyse Ir 
prlemlesčuose. 
Grabai pigiai

net už $25. 
OFISAS

8288 South 
Halsted St.

Vlctory 4088- 
89

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 West 46th Street

Kampu 46th ir Paulina Sta. 
TU. Blvd. 6203

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatlB- 
kal, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. K o pi y 41* dėl 6ermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 3161

Telefonas Tards liti
4424 So. RockvreU Kt. 

Vlfginla 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUa 

Ofisas:
4608 S. MARSHFIELD AVENUE 

TeL Boulevard 8177

STANLEY P. MAŽEIKA
ORABORIU8 IR 

B ALSAM UOTO JAS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinamo.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

RICHMOND, Va., spal. 7. 
— Metodistų episkopalų vys
kupas J. Cannon, Jr., pareiš-

______________ kia, kad Volsteado įstatymas
■‘ų parapiją liu- Pai^ Brush ’Mfg/ žuvo, kada Brookso orlaivis j yra reikalingas priedo, kuriuo

einant ir svaigalų pirkėjai tu
rėtų būt baudžiami lygiai su 
pardavėjais.

LEONĄ, TeX., spal. 8. —
. ------------ Jack Brooks, Dalias kontrak-

X Spalių 9 d. Aušros Vai-j Visuotinas Susirinkimas. — torius, su trimis kitais vyrais

Rašt.

Dubaltavas kranas dėl sinkos, ku
ris maišo šiltą ir šaltą vandenį. La
bai geras daiktas dėl kuknios. 
Tik ..................................................... $3.98

dnas Vilniaus užgrobimo su-
kaktuves, paskaitų laikys sve 
čias kun. Petrauskas, 8 vai. 
vakare.

X L. Vyčių “Dainos” cho
ras auga. Nuolatiniais na
riais įsirašė pp. Gervilis ir 
Maskolaitis. Laukiama dau
giau.

X Gerb. kun. F. Kudirka,
Marijonų provincijolas, va- į 
kar aplankė “Draugo” redak 
cijų‘ ir pasidalino kelionės įs
pūdžiais. Kelionę turėjęs sma 
gi$.

X Pereitų šeštadienį “Dr
augo” redakcijoj lankėsi sve- , . ....
v. . , y. , 7:30 vai. vakare svetainėjeciai detroitiečiai, būtent: p. i . , . .c . 341 Kensmgton ave. įvyksSamsonas, ponia Moliene iri , , T. . . ,
, . . i Roselando Lietuvių Kliubųda viena panele, kurios pa var! .. „ . . . _
, .y o y • i ir Drauijų Savitarpines Pa- dę pamiršome. Svečiai vakar
grįžo namo.

Co. šėrininku susirinkimas į- nukrito Nash ūky. Skrindant
ivyks spalių 11 d., 8 vai. va-. nulužo viejnas sparnas, 

kare, Aušros Vartų parapijos 
mokyklos kambary. Susirin- 
kiman bus ileidžiami tik tu-

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 
NEGALI KLYSTI!

rintieji šėrų. Valdyba ir di- j pOpuleriškumas per 40 metų reiškia 
rektoriai, malonėkit prirengti J daug. Tūkstančiai žmonių kasdien

• pilnų raportų, taip-gi nepa- j trinerio KARTAUS VYNO 
mirškite atsinešti knygas, kad ir tokia daugybė klysti negali. Jei

Praeitų sekmadienį Chica
gos gatvėse automobilių suva
žinėtos keturios moteriškės.

Balto ąžuolo bačkutė Scšais lan
kais išdeginta.
10 Gal............ .. .................................. $3.19

6 Gal................................................. $2.39

PRANEŠIMAI.
DEL LIET. FILMŲ B-VES.

Spalių 9 d. šaukiama visuo
tinas Liet. Filmų,B-vės susi
rinkimas, Aušros Vartų par. 
mok. kambary, 8 vai. vakare.

Nuoširdžiai prašomi susi
rinkti visi direktoriai, drau
gijų valdybos, gerb. kunigai, 
visų kolonijų veikėjai ir vi

būt galima patikrinti korpo
racijos stovi.

S. Gasparaitis,
2153 N. Oakley Ave., 
Chicago, III.

Roseland. — Spalių 11 d.,

šalpos Susivienijimo papras
tas susirinkimas. Šiame susi-
rinkime buk visokių raportų 
ir pranešimų. Sus-mo vaka
ras įvyks ateinantį sekmadie
nį, spalio 13 d., K. Strumilos 
svetainėje, 158 E. 107 Street.

Visi nariai nepamirškite 
atsilankyti į susirinkimų ir į 

j vakarų.
Sekretorius.

Bridgeport. — Dr-stės Pa
laimintos Lietuvos susirinki-

DOMICĖLĖ NEFFIENĖ
Po tėvais Kavaliauskaitė ,

Po sunkios ir ilgos ligos persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 6 d., 2:30 vai. po pietų, 1929 m., sulaukus 43 
metų amžiaus. Gimus Bernatonio kaime, Panevėžio 
apskr. Paliko dideliame nuliudime mylimų vyrų Vla
dislovų, sūnų Vladislovą, 16 m., dukterį Genovaitę, 
14 m., seserį Karoliną, du broliu — Aleksų ir Jurgį 
ir gimines Amerikoj; Lietuvoj paliko senų motinė
lę, brolį Petrų, seserį Veronikų ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2435 So. Leavitt St. 
x Laidotuvės įvyks ketverge, spalių 10 d., 9 vai. ryte 
iš namų į Aušros Vartų parapijos bažnyčių, kurioj at
sibus gedulingos pamaldos už velionės sielų, o iš ten 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Domicėlės Neffienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimų ir at
sisveikinimą.

Nubudę liekame:
Vyras, Sūnūs, Duktė, Sesuo, Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Butkus, Tel. Canal 
3161.

tas garsus tonikas-laksatyvas nebū
tų tikrai pasitiketina, tai žmonės 
jo butų atsižadėję ir nevartoję per 
40 metų. Trinerio Kartus Vynas va
lo vidurius palengva, bet gerai ir 
jwšalina visas atmatas. Tokiu budu 
jis pašalina menką apetitą, užkietė
jimą, blogą kvapą, nemiegą, galvos 
skaudėjimą ir nervingumą. Visose 
aptiekose. Sempelis dykai nuo Jos. 
Triner Co., 1333 So. Ashland Ave., 
Chicago, III.

NEMOKAMO SEMPELIO 
KUPONAS, Dept. 13

V ardas ........................................................
Adresas ........................................................
Miestas ..................... Valstija ...........

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS

3140 So. Halsted St.

UTARN. ir SEREDOJ 
Spalio 8 ir 9 

“HALF MARRIAGE”
'Dalyvauja Olive Borden, Mor
gan Farley.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

PAIEŠKAU gero bučeriaus, 
įturi būti gerai atrodantis, 
švarus, turi kalbėti gerai Lie
tuviškai ir Angliškai ir nesc- 
nesnis kaip 35 metų, turi būti 
atsakomingas, nes turės vesti 
visų biznį. Gera proga ir mo
kestis dėl tinkamo žmogaus. 
Atsiliepkite į:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ave.

Tel. Roosevelt 7791

PAIEŠKOM Povilo Jusai
čio, pirmiaus gyveno La Šal
ie, 111. Pats ar jį žinantieji 
atsišaukit.

Frank Baladinskas 
East Fourth Street 
Spring Valley, UI.

PARSIDUODA lovos sprin- 
gsai, keturių stalčių komoda 
ir plieninė lova. Vien Spring- 
sai kainavo $17, o dabar viskų 
atiduodam už $15.00. Kreiptis 
tarp 10 vai. ryto ir 4:30 vai. 
vakare.

Mrs. BLAKESLEE 
4355 So. Sawyer Avenue

Apt. 104
Kampas Archer & Kedzie

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

UTARN. ir SEREDOJ 
Spalio 8 ir 9

“JEALOUSY”
Visas kalbantysis. 

Dalyvauja Jeanne Eagels (Tik 
suaugusiems — vaikai neįlei
džiami).

Vitaphone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai
nos, muzika, pasaulio žinios. 
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

Stogui popierius 3 ply raudonas 
Ir žalias su smala ir vinims. 
Rolls ................................................. $1.88

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4689

{VAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palotini 

A Hordvrare Co.. dabar perėmė visų 
Man} J savo rankos Ir duos visose Slo 
blanlo Sakose pirmo* klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS
& WALL PAPER

• • • '*
Polntera 4k Decorators

1. 8. Ramancionls, savininko*
3147 So. Halsted Street

Tol. Vlctory 7261

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas

M. ZIZAS

Užlaikau visokių auk
sinių ir sidabrinių dai
ktų, vėliausios madas 
radio, planų rolių, re
kordų ~lr t.t. Taisau 
laikrodžius Ir mualkoa 
Instrumentus.

Namų Statymo Kontraktorlns 
Statau įvairiausius namus prieinama

kalno.
7217 S. California Avenue

Telef. Hemlock 5521

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorlns 
Dažų Ir Popieros Krautuvė 

8884 8. LEAVITT ST. Chicago

2650 West 63rd St. Chicago. 
Telefonas HEMLOCK 1886

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
člakas. Parduodam pigiai. Neriam 
sulig užsakymu naujus svetorlus ir 
taisome senus. Vilnonios gijos dėl 
nėrinių ir vilnonės materijos dėl 
kelnių vyralms Ir vaikams. Atstian- 
kykit ir įsltlkrlnklt musų prekių ge
rume. Atdara kasdien ir vakarais. 
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
tų.

Siunčiam užsakymus į kitus mies
tus.

F. SELEMONAVIOIUS
504 W. 88rd St. Prie Normai Ave.

Tel. Vlctory 8486

JOHN SLEGAITIS
Graliam Paige Automobilių 

Pardavėjas.
ARCHER MOTOR SALES 

610 West 35 Street 
Tel. Yards 0699

Jau turime naujus 1930 
modelius.

PRANEŠIMAS.
Širdingai kviečiame jus at

silankyti ir pamatyti vėliau
sios mados naujus 1930 
“400” Nash karus su vėliau
siais pagerinimais pas 
BALZEKAS MOTOR SALES

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2088

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorlns 

4556 So. Rocksrell Street

Tol. Boulevard 6814

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING A BTEATUrO 

Kaipo lietuvio, lietuviams patar
nauju kuogerlausla

4614 80. PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS
2-RI MORGIČIAI 
J-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną 
Perkame real estate kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 1600,000 06 
8104 80. KEDZIE AVENUE

Tol. Lafayette 6788-6716

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

Loana A Inmirance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus, Formas
Blsnlua visokios rųfiles
Nėra skirtumo
Apiellnkės Ir kur yra Ir kas yra.
Perkam notas 2nd morgage ir pa

rūpinant 1, 2nd morgage lengvoms 
Mlygoms.

Teisingos Ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Ave.

Tel. Lafayette 0456


