
Katalikai p&MLU'.lonyi turi kilnų ul- 
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FRANCUOS PARLAMENTAS SUGRIO 
VE BRIANDO VALDŽIĄ

Kesintasi Nušauti Čili j
Respublikos Prezidentą i

Bolševikų Kariuomenės Vadas Reikalauja 
Briautis Į Mandžiūriją

AUKSO VARTUS SAUGOTI SARGYBA
.v

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

z > J

1 KĄ PASAKĖ ŠVIETIMO 
MINISTERIS?

DAR DAUGIAU VIENAS LAKŪNAS 
PRAPUOLĖ ATLANTIKE >wiot

GRIUVO BRIANDO 
KABINETAS

PASIKĖSINTA PRIEŠ 
CHILE PREZIDENTĄ

Aukso Vartai (Golden Gate) vadinama perlaja, kuriąja įplaukiama į S.an Fran- 
cisco uostą. Tą perlają saugoja federalė pakraščių artilerija, kuri čia atvaizduojama 
turinti šaudymo pamokas.
■----------------- I3==|| , U.l Ji,...' , ........... -------------------------------------------------- ... ----------

PARYŽIUS, spal. 24. — 
Francijos parlamentas sugrio 
vė ministerių pirmininko Bri- 
ando kabinetą reikšdamas ne
pasitikėjimą.

Balsavimas atliktas dėl You 
ngo karo atpildyino plano ir 
Pareinio paliuosavimo.

Parlamente iškeltas reikala
vimas tuos klausimus be ati
dėjimo svarstyti, kada Bria- 
nd reikalavo toliaus atidėti. 
Briando reikalavimas atmes
tas 288 balsais prieš 277.

SANTIAGO, Chile (Čili), 
spal. 24. — 18 metų jaunuo
lis, kurs suimtas, mėgino nu- 

i žudyti šios respublikos prezi- 
jdentą Ibanez. Tris kartus mė
gino šauti į prezidentą, bet re- 

.volveris atsisakė veikti.

JUGOSLAVIJA BAUSIANTI 
RIAUŠININKUS

i ATLANTIKE PRAPUOLĖ 
LAKŪNAS

BOLŠEVIKŲ KARIUOME
NĖS VADO REIKA

LAVIMAS

I ROMA, spal. 24. — Jugos
lavija Italijos valdžiai forma
liai pranešė, kad riaušininkai, 
kurie apmušė italus jūreivius, 
būsią nubausti ir keliamos de
monstracijos prieš Italiją bu- 

, šią kovo jamos.

LONDONAS, spal. 24. — 
Anot žinių, Harbino užėmimo 
Mandžiūrijoj reikalauja bolše- į 
vikų kariuomenės Rytuose vy- ( 
riausias vadas gen. Blucher. 
Maskvos valdžiai jis praneša, 
kad jo kariuomenė nerimstan
ti. Tad reikalinga vienas iš 
dviejų: arba kariuomene pa
leisti (demobilizuoti) arba 
Mandžiūriją pulti.

KOVA SU PLĖŠIKAIS

NEW YORK, spal. 23. —
[Vakar iš Newfoundlando per 
[Atlaritiką leidosi skristi į Lo
ndoną U. F. Diteman, 32 m., 
iš Montanos galvijų auginto
jas, mažu orlaiviu, pavadin
tu “Golden Hind.” Žibalo tu- 

■rėjo 25 valandoms.
ii Kaip išskrido, taip apie ji 
ir žinios pranyko. Niekas nie
kur jo nematė Atlantike.

i ■f Iš Londono praneša, kad te
nai visi pakraščiai saugojami. 
Niekur nepastebėtas lakūnas, 

'jei jis įkrito j vandenyną, tai 
' po viskam.

ŽUDOMI “BALTIEJI” 
RUSAI

CHABAROVSKAS, spal. [ 
24. — Taas žinių agentūra; 
praneša, kad raudonoji armi
ja išnaikinus skaitlingą būrį 
“baltųjų” rusų, kurie buvo 
įsibriovę j sovietų plotus Įla
nka ežero apylinkėse.

KINIJOS VALDŽIOS KA
RIUOMENĖ NUKEN

TĖJUS

HAVANA, spal. 24. — Ant 
vieškelio tarp EI Caney ir Sa
ntiago sodiečių sargyba atli
ko kovą su plėšikais. Žuvo 1 
sargybininkas ir 2 plėšikai.

HAYVAII SALOSE ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS

HILO, Hawaii, spal. 24. — 
Pradėjus spalių 8 d. ligšiol 
Hawaii salose įvyko visa eilė 
žemės drebėjimų. Užvakar Į 
pusantros valandos net 36 ka
rtus žemė supurtyta.

SUIMTA RAUDONIEJI 
VADAI

SUIMTAS AFGANISTANO 
SOSTO PASISAVIN

TOJAS

LONDONAS, spal. 24. — 
Iš Afganistano gauta žinia, 
kad naujo karaliaus kariuo
menė vienuose kalnuose suė
musi sosto pasisavintojų Ba
chą Sakao, kuriam pavyko 
pasprūsti iš sostinės Kabu!

Suimtas, sakoma, atgal pri
statytas į sostinę.

ČEKOSLOVAKIJOS PRE
ZIDENTAS ATŽYMĖTAS

HANKOAV, Kinija, spal. 24. 
— Sukilusi prieš valdžią ki-, 
niečių kariuomenė, taip vadi
nama “liaudies armija”, ku
ri darbuojasi užimti šį mies
tą, viename mūšių .nugalėjus 
valdžios kariuomenę. Bet 
“liaudies armija” visgi dar 
ncatsiekusi tikslo.

VARŠAVA, spal. 24. — Le
nkijos politinė policija suėmė 
visą komunistų organizacijos 
valdybą, kuri platino komuni
zmą anglekasių tarpe Silezi
joje ir pietvakarinėj Lenki
joj-

IŠJUDO UGNEKALNIAI 
SIBERIJOJ

CHABAROVSKAS, Siberi- 
ja, spal. 24. — Kamčatkoj štai 
ga pradėjo veržtis keli ugne- 
knlniai. Nemažas žmonių skai
čius žuvęs.

MUKDENO SU MASKVA 
DERYBOS

PEIPING, Kinija, spal. 24. 
— Ligšiol dėl Rytinio gele
žinkelio Mandžiūrijoj Maskva 
tarėsi ir negalėjo susitarti su 
Nankingo valdžia, ty. su vi
sos Kinijos valdžia.

Dabar Mandžiūrijoj iškeltas 
sumanymas pačiai Mandžiūri- 
jos valdžiai atnaujinti dery
bas su Maskva. Tuo būdu ti
kimasi išvengti' karo galimy
bės.

CHICAGOJE I
PENKI KOMUNISTAI 
TRAUKIAMI TIESON

Penki komunistų vadai Chi
cagoj pavesti “grand jury 
ir kiekvieūam jų paskirta po 
5,000 dolerių parankos.

Jie traukiami tieson už va
dovavimą organizacijai, kurios
tikslas yra, smurto keliu griau

■

ti valdžią jr gyvuojančią tva
rką. KomunMtų organizacija 
kaip tik to^j/aiekyi. . _■

Illinois valstybėje prieš tos 
rūšies organizacijas veikia į- 
statymas.

Kitų trylikos komunistų va
dų agitatorių dar' ieškoma.

Pastaraisiais laikais komu
nistai Chicagoj taip įsivyra
vo, kad jie pradėjo jaustis 
gyveną kaipir Maskvoj. Tad 
Amerikos Legionas ėmėsi juos 
tvarkyti, kada Įspėjimų 
klausyta.
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SUIMTI TRYS ”RAKE- 
TERIAI”

Policija suėmė tris “rake- 
Aerius,” kurie grąsino “Inde- 
pendeht Coal” pirkliams, rei
kalaudami prisidėti prie ang
lių pirklių sąjungos ir tuo bū
du mokėti aukštas duokles a- 
nglis pabranginus.

PRAHA, spal. 24. — Pasi
baigus Čekoslovakijoj iškil
mėms sąryšy su Šv. Vences- 
lavo, čekų globėjo pagerbimu, 
Čekoslovakijos prezidentą Ma- 
saryką Šventasis Tėvas atžy
mėjo pripažindamas jam Šve
ntojo Grabo ordeną-kryžių.

NUKRITO ANT MEDŽIO, 
IŠGELBĖTI

MENOMINEE, Mich., spal. 
23. — South Dakotos vairini
nkas Wilbur su vienu keliau
ninku skrido j Madison ir ne
toli Talbot motoras iš orlai
vio iškrito.

Vairininkas » iš 2,500 pėdų 
aukštumos laimingai nusilei
do ir pataikė ant medžio vir
šūnės. Aplinkiniai ūkininkai 
abu išgelbėjo. Abu išliko svei
ki. ' i i' ! ' U L

K. Y. *.
| Žiūrėk Rytoj
| Bus Paaiškinta
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LABAI NUKENTĖJO CHI

CAGO PAKRAŠČIAI

Nuo pastarosios Michigan 
ežere audros labai nukentėjo 
Cbicago pakraščiai. Vietomis 

[išgriauti pakraščių keliai, kai- 
! kur šaligatviai, daug laivių 
sulamdyta. Belmont prieplau- 

j koje daug nukentėjo motori
nės valtys. Visur atlikta di
deli nuostoliai.

324 važiuotojai areštuota
I Chicagos policijos viršinin
kas paskelbė, kad už trafikos 
taisyklių nesilaikymą miesto 

gatvėse į porą dienų areš
tuota 324 automobiliais va
žiuotojai.

Bonų pardavėjas nubaustas
I W. ,F. Potel, S. W. Straus 
j& Co. bonų pardavėjas, už at
liktas suktybes teismo nubau
stas nuo 5 ligi 62 metų ka
lėjimo.

Bus sugrįžta prie senovės
Kadangi vyriausias teisinas 

paskelbė nelegaliu Chicago 
miesto įstatymą, kuriuomi 
draudžiama vidumiesty pasta
tyti automobilius, tad spren
džiama vykinti pirmbuvusį į- 
statymą — leisti puvalandžiui 
automobilius pastatyti. \

PAŠALINO MIESTO 
VALDYBĄ

MEXICO CITY, spal. 24. 
— Vera Cruz valstijos įsta
tymų leidimo rūmai pašalino 
visą miesto Huajuapan de Le- 
on valdybą už tai, kad pasta
roji norėjusi Į mokyklas įve
sti tikėjimo pamokas. Tas e- 
są priešinga šalies konstitu
cijai.

Spalių 4 d. Švietimo Minis
teris p. Šakenis suteikė žui 
nalistams žinių švietimo klau
simais.

Jis plačiai pasakojo apie 
mūsų mokyklų stovį. Pradžios 
mokyklose yra jau tik 10% 
necenznotų mokytojų. Aukšte- 
sniose mokyklose necenzuotų 
mokytojų yra virš 50%. Mo
kykloms stinga Imtų. Tam trū
kumui pašalinti reikia 60 mi
lijonų lit. Plečiama amatų mo
kyklų tinklas.

Po pranešimo spaudos at
stovai davė p. Ministeriui į- 
domių ir svarbių paklausimų, 
į kuriuos jis atsakinėjo.

Į klausimą, kodėl kilnoja 
arba visai šalina iš vietų to
kius mokytojus, kurie nėra 
padarę jokio tarnybinio pra
sižengimo, p. Ministeris atsa
kė, kad tas gali įvykti dėl dau
gelio priežasčių.

Žinios, kad į mokytojų kil
nojimą ir atleidimą turėjo į- 
takos tarnaujantieji šviet. mi
nisterijoj. “Geležinio Vilko” 
nariai Žukas ir Kiaunis ir 
kit., esą tik gandai. ,

Katalikiškoms “Saulės” ir 
“Žiburio” draugijų mokyklo
ms pašalpos nebus didinamos. 
Jei jos pačios negalės išsilai
kyti, tai jų vietoje bus įsteig
tos valdiškos mokyklos.

— Kodėl taip neproporci
ngai paskirtos pašalpos spor
to organizacijoms? Pav., nie
kuo nepasižymėjęs sporte “Ge 

ležinis Vilkas” gavo 10,500 
lit. pašalpos, Sporto Federa
cija tik 500 lit., Blaivybės D- 
ja taip pat 500, o Jachtklubas
tik 200 lit.

Į tai atsakyta, kad silpnes
nėms organizacijoms daugiau 
duodama. “Š.”

šelpti, draugijos visuotinis na
rių susirinkimas. Paskaitą 
“Prieglaudų tvarkymas” lai
kė vietos kunigas marijonas. 
Nutarta: 1. Apdengti prieg
laudos namus skiedromis. 2. 
Neduoti tiems pašalpos, kurie 
turi savo namus ir juos pa
veda giminėms, o iš draugijos 
reikalauja pašalpos pragyve- 

I nimui. 3. Jei kas nori prieg
laudų namus taisyti, tai tik 
su draugijos žinia. 4. Elgeto
ms, be draugijos, klebono bei 
valsčiaus liudijimo, nedv di 
pašalpos, kad apsisaugotų n«. n 
išnaudotojų-padykėlių. 5. Prie 
glaudoje esamiems prašyti 
pas žmones pašalpos; ir au
koms dalinti išrinkti aštuoni
žmones. ‘Š. 99

SUDEGĖ DU KLUONAI

' Prieš kelias dienas naktį 
Veliuonos valsčiuje, Naujokų 
kaime, sudegė dviejų ūkinin
kų kluonai — J. Bilinausko ir 
J. Bakano. Su kluonais drau
ge sudegė visi javai ir ūkio 
padargai. Gaisras prasidėjo iš 
J. Bilinausko kluono ir bere- 
gina persimetė ant Bakano. 

t Trobesiai buvo _ apdraustu 
'Nuostolių padaryta už 27,00C 
litų. Iš ko kilo gaisras neži
nia. “i »»

SUŽEISTA KETURI 
KAREIVIAI

MADISON, Ind., spal. 23. 
— Šiandie čia apsilankiusį 
prezidentą Hoover valstybės 
artilerija armotų šaudymu sa
liutavo. Ketvirtu kartu šau- 
jant anuota susprogo ir ke
turis artilerijos kareivius su
žeidė.

DEL DVIEJŲ DOLERIŲ!

NAUJAS MINISTERIŲ 
PIRMININKAS AUS

TRALIJAI

CANBERRA, Australija, 
spal. 24. — Sudarytas naujas 
ministerių kabinetas, kurio 
priešaky yra J. II. Scullin, 
darbo partijos vadas.

ADVOKATŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

MEMPHIS, Tenn., spal. 24. 
— Čia yra “American Bar 
Association” (Advokatų Są
junga) suvažiavimas. Daly

vauja keli tūkstančiai delega
tų. Nusakoma, kad prohibici- 
jo8 klausimas busiąs karštai
svarstomas.

PASIKALBĖJIMAS KORES
PONDENTO SU PROF.

X VOLDEMARU

Buv. ministeris pirmininkas 
p. Voldemaras, kalbėdamas su 
“Voss. Zeitung” Kauno kore
spondentu, buvo paklaustas, 

‘nr sutiktų užimti LietuvosI
Banko valdytojo vietą. Į tai 

ip. Voldemaras pareiškė, kad 
jis 'sutiktų užimti bet kokią 
valstybinę vietą, išskyrus už
sienių reikalų ministerio.

P. Voldemaras dar tebegy
vena Lietuvos banko rūmuose 
ir korespondentą priėmė sa
vo studijų kambary, kurio sta
las buvo apkrautas krūva lai
kraščių iškarpų, komentuojan
čių jo vyriausybės krizį. “R.”

NFAVPORT, Ark., spal. 24. 
— Del pavogtų dviejų dolerių 
tarp keletos vyrų kilo kova 
ginklais. Trys žmonės žuvo, 
vienas pavojingai sužeistas.

LIETUS IR VĖTRA PALIE
TE NEWYORKĄ

NEW YORK, spal. 24. — 
Šj miestą ir apylinkes palie
tė smarkus lietus ir vėtra. 
Vienas asmuo žuvo, keletas 
sužeista.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Didžiumoj apsiniau
kę; išryto gal daugiau sniego;
šalta.

PINIGŲ KURSAS

LABDARYBĖS REIKALAI

Žem. Kalvarija (Telšių ap.) 
Rugsėjo 15 d., po pamaldų, 
parapijos salėje įvyko šv. Vi-

Lietavos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85 
Francijos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 13.88 
Italijos 100 lirų 5.22

ncento a Paulo, pavargėliams Vokietijos 100 markių 23.80
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DIENOS KLAUSIMAI
PRANCŪZIJOS KABINETO KRIZIS.

Prancūzijos ministerių kabinetas ir vėl 
sugriuvo. Prancūzijai, žinoma, nenaujiena. 
Vyriausybių kriziai ten labai dažnai įvyksta. 
Tačiau šį kartų krizis turi gilesnę prasmę. 
Parlamentas, išreiškęs Briando politikai ne
pasitikėjimų, dar kartų aiškiai pasako pasau
liui, kad Prancūzija tebeserga imperializmo 
liga, kad ji dar nėra linkusi eiti tuo keliu, 
kuris veda tautas prie gerų santykių ir prie 
pasaulio taikos.

Briandų nuvertė tas faktas, kad jis pri
tarė taip vadinamam Young planui ir dabar
tinės Didžiosios Britanijos nusistatymui iš
traukti alijantų kariuomenę iš vokiečių teri
torijos, iš Pareinio.

Kokios kripties politikai sudarys naujų
jų Prancūzijos vyriausybę, nesunku yra įspė
ti. Jų sudarys tokie žmonojJyjpe mažiau ne* 
gu Briando typo politikai?" yLu linkę dėtis 
su tais, kurie nori pasauliui ramybės ir tai
kos. Nors, reikia spėti iš parlamento sudėties, 
kad ir naujosios Prancūzijos vyriausybės die
nos nebus ilgos.

mosi epochas pabrėžė, kad katalikybė yra jau į 
2,000 metų gyvuojanti Eucharistinė Tautų! 
Sąjunga, o jau 10-tus savo amžiaus metus švę
sdama geneviškė Tautų Sųjunga yra paremta 
laicizmo principais.

Kada Bažnyčia atstovauja Dievo karalys
tę žemėj ir nėra iš šio pasaulio, Tautų Sųjun
ga turėtų būti virš visko stovinčios atbai
giamoji rūšis, besirūpindama pašalinti pasau
linius nesutikimus taikos keliu. Jeigu Tautų 
Sųjunga nori pašalinti pasauly • nesutikimų 
priežastis, ji turi nepamiršti, kad turi ank
štai bendradarbiauti su Bažnyčia. Nes tie 
principai, kuriuos Tautų Sųjunga yra pasi
rinkusi savo leitmotyvu, k. a. teisybė, teisin
gumas ir caritas, yra paimti iš amžinųjų Die
vo karalystės lobynų ir jų įgyvendinimas vi
sai neįmanomas be Bažnyčios bendradarbia
vimo. Giliausių taikos pagrindu yra teisė ir 
kartu toji dvasia, kuri nėra iš šio pasaulio, 
bet kuri sudaro teisei ir teisingumui nepaju
dinamų pamatų ir duoda jiems didelę jėgų.

Nežiūrint į laikinus krikščionybės tai ki
limo tai silpnėjimo momentus pasauly, reikia 
aiškiai pripažnti, kad krikščionybės idėjos 
taip giliai yra persunkusios Europos kultūrų, 
kad šioji yra visiškai pasidavusi. Tas pat ir 
su politika: nors ir nemųstydama apie krikš
čionybės principus ji savo išdavinius veda į 
Kristaus karalystę. Juk teisė, teisingumas ii 
savęs išsižadėjimas, kurių idealų siekia poli
tika ir Tautų Sąjunga, savo esmėje nėra lai- 
cistiški, bet grynai krikščioniški principai. 
Ar politika nori ar nenori, šios pagrindinės 
tiesos buvo ir bus krikščionybės nuosavybė; 
taigi Tautų Sųjunga nėra originali prekė, pa
sauliui ne naujiena. Iš to seka, kad Tautų 
Sųjunga neturėtų būti kas nors kitas, kaip 
tik mėginimas pradėti praktiškai vykdyti se
nus krikščionybės reikalavimus.

LABDARYBĖS SKYRIUS

ATSISAUKIMAS IR 
KVIETIMAS.

KATALIKYBĖ IR TAUTŲ SĄJUNGA.

“Rytas” šiuo klausimu rašo:
Genevos katalikų veikėjų būrelis, pasi

naudojęs Tautų Sųj. posėdžių proga, ka
da ten suvažiuoja iš daugelio pasaulio kraštų 
delegacijos ir spaudos atstovai, sukvietė į 
laisvų posėdį įvairiose valstybių delegacijo
se išsimėčiusius katalikus delegatus ir katali
kiškų laikraščių korespondentus. Tame posė
dy Vengrijos delegacijos narys grafas Appo- 
nyi savo žinomu iškalbingumu palietė katali
kybės ir Tautų Sąjungos santykiavimo pro
blemų. Peržvelgęs visas krikščionybės kūri-

Savo kalbų Apponyi užbaigė šiais žo
džiais: “Mes norime suprasti Tautų Sąjungų 

j esant laicistine idėja, kuri, ar kas norės ar 
ne, pasiliktų perdėm krikščioniška idėja. Mes 
katalikai teikiame Tautų Sąjungai savo pa
galbų, kad nžtikrintumėm ateities taikai mn- 
ralinę bazę. Mes norime tikėti, kad si epocha 
yra krikščionybės atgijimo epocha. Diena iš 
dienos grįžtama prie tikėjimo. Tas procesas 
prasidėjo inteligentijoj, dabar eina į mases. 
Mes sveikiname Tautų Sąjungų kaip savo 
jaunąjį giminietį, žadame savo lojalų bendra
darbiavimų ir manome, jog greit ateis diena, 
kad pati Tautų Sųjunga prie tos giminystės 
prisipažins ’

VILNIUI SUNKIOS DIENOS.

Įvykdinimui atgaivinimo |viai galės paimti su savim po
daug pasidarbavo gerb. kun. 
A. Linkus. Nesenai musų tar
pe jis dirba, bet daug yra 
nuveikęs. Suorganizavo ber-

Stasius Būdavas,

Aš NEKENČIU VYRŲ.Illl
NOVELĖ.
(Pabaiga) •

Nuo šios dienos keršysiu visiems vyrams.. 
Ai vyrui atvira širdimi paaukavau vi
sų, kų buvau sutaupiusi per dvidešimts tris 
metus... Bet jis mane apvylė — iščiulpti 
visų gyvenimo viltį ir laimę... Šiandienų 
mano širdyje tuščia... Mano širdies žiedai 
nuvyto ir manyje dabar atbudo tas, kas 
yra sukurta prigimtosios nuodėmės ma
lone... Aš nekenčiu vyrų kaip didžiausios 
gyveninio niekšybės... Dievas man atleis, 
nes aš netekau valios siekdama nekaltos 
laimės ir tyro džiaugsmo — šventos, dan
gaus duotos žmogui jaunystės meilės... 
Nc mano kaltė, kad aš tokia likau...

Vikt. Dulinskaitė.
Nuo to laiko ji slapta kdršijo vyrams 

ir paskui savo karčių nuodėmę išpirk
davo baisiai knvulsingose ntaMose... Ry
tų ji vėl atbusdavo naujo keršto temdina
mu veidu... Jos sielos kamienas buvo pa

Didžiai Gerb. Draugija!
Lietuvių R. K. luabdaringo- 

sios Sąjungos metinis Seimas 
įvyks 1929 metais, lapkričio 
24 d., 2 vai. po pietų, Švenč. 
Panelės Gimimo par. salėj, 
Marąuette parke 6820 So. 
Wasbtenaw Avė.).

Seimo tvarka bus tokia:
1) 10:30 vai. ryte šv. Mi

šios (suma) ir iškilmei pri
taikintas pamokslas. Delega
tai renkasi į salę 10:00 vai., 
užsiregistruoja, susitvarko ir 
in corpore eina bažnyčion.

2) Po pamaldų bus bendri 
delegatų ir svečių pietūs, su
ruošti Šv. Kryžiaus Labdarių 
pastatytos ligoninės vajaus 
darbuotojų pagerbimui.

3) 2 vai. po pietų prasidės 
seimo posėdžiai.

4) Vakare, 7:30 vai. toj pa
čioj salėj įvyks gražus vaidi
nimas ir koncertas.

Gerbiamoji draugija širdin
giausiai yra prašoma dalyvau 
ti seime, išrenkant delegatus. 
Šis Seimas ypatingai yra svar 
bus, nes labdarių Centras jau 
nupirko gražų ūki ant kurios 
reikės statyti senelių ir naš
laičių prieglaudų. Dabar yra 
vedama rinkliava, kad kuo- 
greičiausia būtų galima pra
dėti statymo darbų. Tikimasi, 
kad kaip iki šiol, taip ir to 
liau, gerbiamieji, savo darbu, 
patarimais ir aukomis prisi
dėsite prie to didelio ir kil-

Ne tik lentpiūvės Vilniuje neturi darbo, 
bet ir kita pramohė merdi. Didžiausias kon
servų fabrikas “Baltyk” likviduojasi. Ma
žesni konservų fabrikai taip pat neturi dar
bo. Odų išdirbimas visiškai sumažėjo. Mažta 
ir aliejaus ir želatinos gamyba. Tai viskas 
rodo, kad Vilniaus pramonė merdi.

lūžęs... Jai rėmė jos tvirtos, tvirtos kil- 
niaširdės rankos... Bet ji nepriėmė nė vie
no vyro pagalbos...

Ji tik meldės... Perdaug skaudūs jos 
jaunystės smūgiai ardė jos nervus, ir jos 
protas kai-kada netikėtai suklupdavo... 
Ji buvo perdaug kentėjusi...

Ir ji, kaip žmonės sako, nėra kalta: 
staigus puolimas tyrai ir atvirai pasiti
kint slaptam suvedžiotojui, ir visai nesu
prantant jo niekšingumo, nėra nuodėmė... 
Viktorija daug tikėjo ir apsivylė...

Dabar aš supratau kodėl ta jauna ir 
dar graži mergaitė be laiko pasenusi ir 
suniurusi..

RAGELIS.

Jis gimė gimdoj ir turtingoj šeimoj 
Jj Tvėrėjas apdovanojo nuostabiai gra 
žiu veidu ir skambiu,‘maloniu balsu.

Jaunuolis buvo linksmas ir meilus 
Pažįstamieji kvietė jį į kiekvienų pasi 
linksminimų. Nebuvo puotos, kurioje jis

Į me visuomenės tų vajų parom
Ii savo aukomis.

Štai, Labdarybės Seimas 24 ' naičiams draugijų, mergaitė-
ti. lapkričio. Kiekviena drau- ins sodalicijų, gaivina skyrius 
gija, kiekvienas lietuvis pas- kurie buvo beveik visiškai už
kilkite aukų Labdarybės ūkės mirę ir laikui bėgant atgai- 
išmokėjimui. Skirkite nors vie ,vins Federacijos skyrių ir 
nos dienos savo uždarbį it j Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
siuskit Sųj. ižd. kun. F. Ku- skyrių.

100 keleivių. Netrukus orlai
viai atliks bandomąjį skridi
mų. Vėliau vienas iš jų skris 
į Indiją. Šiais oro milžinais 
busiąs įvestas oro susisieki
mas tarp Anglijos ir Indijos.

d irk a, 2334 S. Oakley Avė.
Gal daugelis lietuvių mano, 

kad mes prašome aukų tik 
Chicagos lietuvių. Ne. Mes 
prašome visų Amerikos lietu
vių pagelbos.

Labd. kuopų pareiga pa
prašyti savo klebonų, kad baž
nyčiose padarytų rinkliavų 
Seimo dienoje, 24 d. lapkri- 

įčio. Mes turime atsiminti 
kad šeštas Seimas turi būti 
vienas didžiausių Seimų, kad 
sukėlus pinigų atinokėjimui 
ūkės skolų. Tas turi rūpėti 
visiems lietuviams.

Kadangi kai kuriose kolo
nijose Labd. kuopos visai silp 
nai veikia, kaip kitur ir vi
sai paįrusios, todėl prašyčiau

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 met\i 

amžiaus
Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais įdėję žiedų jau
nystės į sustingusius musku

lus ir sąnarius.

Susirinkime kalbėjo atvykę 
iš kitų kolonijų pi A. Nausė
da ir p. Sekleckis, taip-gi mu
sų didžiai gerb. kun. A. Lin
kus ir kiti. Visi kalbėtojai
pabrėžė, jog ši organizacija y- SustingimJTą" tai pasakyta 
ra reikalinga, nes ji šelpia pasaka apsireiškiančio seno am-
našlaičius ir vargdienius. į žiaus. Nė vienas vyras ar moteris

negaliLiglaikinė valdyba išrink
ta iš: Dvasios vadas — kun. 
A. Linkus, pirm. — M. Sudei- 
kienė, vice-pirm. — O. Čepu-

buti vikriais, jaunais ir 
energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš
tempimo.

Bet nenusiminkit — jus turite
lionė rašt — M I^nrinskai išbandytą ir patikrintą draugą, tai liene, ra^T. U. IjaurinsKai '-„..jvimaii Pain-Exnelleri su In-patikimąjį Pain-Expellerį su In
te, fin. rašt. — B. Kalvaitė, karo vaisbaženkliu. Išbandytas
ižd. — A. Gencauskas. i delto, kad šis galingas Linimen-

. . v ... tas yra naudojamas visam pasau
li) vakarų pnsirasė darbš- !iy nuo 1867 metų. Patikrintas

čių veikėjų: p. V. Katauskie- dėlto, kad niekuomet nesuvylė 
. , ... . . Sumai nepalengvindamas visokių

ne, p. A. Gedviliene, A. Km-!skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
cinienė, J. Šiaudvitienė, Ona Neuraičio, Reumatizmo, Galvos
Sriubienė, O. Kalvaiticnė, J. ^“"’SpeUeris'su Inkaro vais- 

visų kolonijų savo kuopas at-Į Sudeikis, Veriga ir daugiau, baženkliu tuojaus išima skaudė-
bet vardSų neteko sužinoti Į ’.r spsting'm4 iš girgždančių 

.... . sąnarių ir muskulų, kaip niekas
ateinanti susirinkimų kuris į to nepadarys!
vvks spalių 29 d., 7 vai. vak. ’ Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 

t, . tr *• 111 70c.) artimiausioj vaistinėje tuo-eina prie didesnių darbų. Rei- Sv. Kryžiaus par. mokyklos gįandie, ir pirm atsigulimo
kalinga ūkė jau nupirkta iri kambaryj kviečiame vyrus, panaudokite Pain-Expellerį sulig 

'moteris, mergaites ir vaikinas
susirinkti ir prisirašyti prie juoksitės net iš tokios minties, 

kad buk senstate. Apgr.—No. 90A

gaivinti, sustiprinti.
Labd. Sųjunga nesitenkina

tuo, kad pastatė ligoninę. Ji

bus statoma našlaičiams ir 
seneliams prieglauda.

Tat, brangūs lietuviai su
praskit L . S. kilnumų. Ar-gi 
nemalonu yra būti jos na
riais? Turime daug brolių ir 
seserų kurie patekę į nelai
mę neturi kur prisiglausti.

tos kilnios organizacijos.
Buvusis.

KUOPOS SUSIRINKIMAS.

naus darbo. Prųšome į Sei- Juos visi atmeta, niekas jais 
mų! Vienybėje — galybė. į nesirūpina. Mes turim, jais su-

Su aukšta pagarba, į sirūpinti. Mes turime pildyti
Labd. Sųj. Valdyba ir Seimo

Rengimo Komisija.

PRANEŠIMAS'VISUOME-
NEL

Pirmiaus kalbėjome kaslink 
pirkinio ūkės, o dabar jau ti
kę nupirkta: 141 akerių vž 

$19,500.00.
Dabar turime kalbėti, kaip 

sukelti pinigus ir atmokėti e- 
sančių skolų $13,500.00.

Skola tai yra didelė našta 
labdarybei — reikalinga nuo 
šimčius mokėti.

Kadangi Labdaringoji Sų
junga yra paskelbus vajų dėl 
ūkės išmokėjimo, tat prašo-

Dievo įsakymų: “Mylėsi savo 
artynįų kaip pats save”.

Mes turime mylėti artymų. 
Ta meilė — tai labdarybė, 
geri darbai. Ten, kur našlai
čių niekas nemato, labdarybė 
pirmoji ištiesia savo gailes
tingų rankų.

Bridgeport. — Ateinantį 
sekmadienį, spalio 27 d. tuoj 
po sumos Labdarybės 5 kp. 
laikys susirinkimų. Visi na
riai ir Labdarybės pritarėjai 
prašomi atsilankyti.

Šioj kolonijoj turime uolių 
Labdarybės veikėjų ir rėmėjų. 
Čia darbuojasi p. B. Seklec
kis, p. J. Dimša. Aukomis 
remia p-nai Naugžemiai, biz
nierius J. Petrauskas ir kiti. 
Kai jau farma prieglaudaiA. Nausėda,

Labd. Sąjungos Centro pirm.'nupirktą, tai privalome uoiiau
____________ Iprie Labdarybės rėmimo dė-

■tis. Narys.ATGUO LABDARIŲ 
KUOPA.

T®wn of Lake. — šv. Kry
žiaus par. mokyklos salėje, 7 
vai. vak. spalių 20 d. Įvyko 
susirinkimas ir atgaivinimas 
1 Labdarių Sų-gos kuopos.

Anglijoje nesenai užbaigta. 
dviejų didžiulių orlaivių sta į 
tyba. Abu nauji orlaiviai žy-Į 
miai didesni už vokiečių ce-1 
pelinę, kuris šių vasarų aps-, 
krido aplink pasaulį. Šie oria.*

PILNAS EGZAMINAS 
$6.00 TIKTAI $6.00
SPECIALISTAS 

Talyl nenusiminkit, bet eikit 
cm tikra* specialistą. ne pa* kokj 
nepatyrėl}. Tikra* specialistas, ar
ba profesorių*, neklaus Juaų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pata. po pilno lSegzaml- 
navlmo. Jų* sutaupysit laika lr 
pinigus. Daugelis kitų daktaru 
negalėjo pagelbėt Jums delto, kad 
jla neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.

Mano Kadlo — Scope — Ragg*.. 
X-Ray Roentgeno Aparatas lr vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, tr Jeigu aš pa
imsiu jua gydyti, tai Jūsų sveikata 
tr gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, tarnų. Inkstų, odos. 
kraujo, nervų, širdies, reumatin
io o, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba Jeigu turit ko
kia užslsenėjuslų. JsikerėJusla. 
chroniškų Ilga kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
nsatldėllokit neatėle pas man*.

DR. J. E. ZAREMBA
8PECIALI8TAS 

Inėjimas Rūmas 1616 
»• W. JACKSON BOULEVARD 

Arti 8tate Gatvė*
Ofiso Valandos: Nuo 16 ryto iki 
1 no pietų. Vakarais nuo 6 Ud 7 

Nedėliomis nuo 1* ryto iki X 
po pietų

nebūtų dalyvavęs. Savo gražiu dainavi
mu jaunuolis sužavėdavo visus svečius. 
Iš visų pusių jam skrido daugybė pagy
rimų. O jaunosios moterys susijaudinda
vo ir verkdavo... Verkdavo ir garbinda
vo jį... Garbindavo kaip dievaitį..

Tirpo dienos ir mėnesiai, o jaunuo
lis tegirdėjo tik aibes pagyrimų, ir jo a- 
kys atsigaivindavo širdingose šypsenose..

Greit jį aplankė tamsios mintys. Jau
nuolis ėmė galvoti, kad kito pasauly to
kio jau nėra. Galvojo ir džiaugės savo 
garbintojų gausybe... Palengvėlė jo šir
dis pradėjo stingti... Jo sielų prigniau
žė baisus išdidumas...

Kiekvienų vakarų jis parsinešdavo 
daugybę gėlių puokščių, kurias jam do
vanodavo įsimylėjusios mergaitės...

Ir toliau bėgo tokios pat laimingos 
dienos bei naktys...

Kažkas kartų jaunuoliui sekė pasakų 
apie gražiausių pasauly,je, šalį, kurios 
valdovas turįs stebuklinga ragelį: rage
liu survliavus, net plėšriausiųjų žvė
rių širdys suminkštėjančios; jie randasi 
tokie meilūs, tarsi tai būtų kų tik gimę

šunyčiai... Valdovas jau esąs pasenęs ir 
jis mielai atiduotų ragelį kiekvienam, ku
ris pasauly būtų daugiausia gero pada
ręs.

Išgirdęs tokių pasakų, jaunuolis gi
liai susimąstė.. Įsiliepsnoję troškimai jau 
nebetilpo jo širdy... Jo akys užsidegė 
didžiausiu džiaugsmu ir lūpos jausmin
gai suvirpėjo:

— Eisiu ragelio..
Ir jis išvyko anon šalin.

2.
Jis eina tiesiu, kaip įtempta styga 

vieškeliu. Jo išdidumas kiekviename žing
snyje vis auga. Q žmonės jam tik lenkias, 
tik lenkias iš kelio... O jis keliauja ir gal
voja — vis apie ragelį...

Štai prieš save jis mato atbėgant 
paklydusį ir saulėj nudegusį šunelį.. Pas
tebi jo nulūžusių kojų, iš kurios sriuve- 
no sukrekęs kraujas... Bet jaunuolio šir
dis liko rami: nė vienų jos gyslelė smar
kiau nesntvinkčiojo...

Jis ėjo į laimingųjų šalį...
Bet šunelis bėgo paskui jį ir dar 

graudesniu cypimu prašė pagelbos —

jam baisiai kojų skaudėjo... Supyko išdi
dus jaunuolis, kad tokie prasti daiktai 
jam kelionę trukdo... Ir paspyrė jį... Su
cypė šunelis ir baisiai kaukdamas nubė- * 
go.. O jo žingsniai liko nubarstyti smul
kiais kraujo lašeliais...

Toliau jis tęsia kelionę. Kas žingsnis 
vis greičiau kojas deda...

Skubiai perėjo kažkokį šnabždantį 
miškų ir prieš jo akis staiga išsitiesė* žo
lėtos lygumos...

Greitai eina. Įsilinksminusi saulė de
gina...

Palaidi debesiukai vartosi be darbo 
ir, tartum, tingiai, tingini kvėpuodami, 
palengva krapštosi per dangų...

Pakrūmėj jis pamatė piemenaitę, ga
nant didelę avių kaimenę, O iš tirštų 
krūmų tyliai, tyliai slenka alkanas vil
kas... Išdidus jaunuolis mergaitei nepra
neša liesiartinantį pavojų. Eina taip pat 
išdidžiai pakėlęs galvų'. Štai vilkas stai
ga puola j avis.. Jis girdi — klykia iš
sigandusi piemenaitė... Klykia ir šaukias
pagalbos. (Bua daugiau)
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ŠIANDIE, PETNYČIOJE IR SUBATOJE BAIGIASI
14tas METINIS

špardavimas?
DIDŽIAUSIOS LIETUVIU KRAUTUVES CHICAGOJE

'r-
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Menas atlankęs šį išpardaVimą turės didžiausią progą savo gyvenime įsigyti puikiausias namą reikmenis ir Arrhpn AvP
daug pinige. Nelaukite toliaus! Bet bukite šiose krautuvėse šiariie! Štai patėmykit keletu pavyzdžių atsi- ** ū • * ***’=■

Kiekvi
sučtdyti daug pinigą,.____ ____ _____ ___ _____ . _
mindami, kad tūkstančius daugiaus panašių vertybių rasite, kuomet ateisite. - Lengvus išmokėjimai suteikiami visiem Brighton Park
Krautuve i atviros Ketvergo, Subatos ir Utarninko Vakarais, Nedėliomsi pagal sutartį. Tei. Lafayette 3171

2536-40 W. 63 St,
Marųuette Park 

Tel. Hemlock 8400

SEKLYČIOMS SETAI

Kaina nužeminta ant A- 
merikos geriausios rū

šies radios 
R. C. A. RADIOLŲ

Ši nepalyginamai daili, tvir
tą balsą galinti gauti nuo 
broadeasting stočių- su leng
viausiu būdu, naujo ir pa
gerinto padarymo dėl opera 
vymo elektrikinės jėgos, ku
rios kaina su tūbomis buvo 
$250.00, dabar parsiduoda 
už miiži mintą kai

Matykite šį naują ir labai 
dailų Radio Setą!

Jo vertės negalite palyginti 
niekur kitur. Viskas gatavai 
įrengta dėl vartojimo, A. C. 
elektros jėgos. Naujos mados 
Atvvater Kent setas, dailiau
sias riešuto medžio kabine
tas, magnetic kalbėtuvas, duo
da puikiausią balsą, viskas 
kaip parodyta verta $150.00,

li z $89.00

i ia $148.00t ' • e ’4
Ia ./įgrūs išmokėjimai

n

Kaiics Labai Nužemintos Ant

KIMBALL GROJIKLIŲ PIJANŲ

Dabar tie, kurie dar neturi pijano savo susilaukė di
džiausią progą įsigyti. Virš 50 įvairių pijanų turime 
išparduoti pusdykiai. — Nelaukite toliaus, bet bū
kite mūsų Krautuvėse šiandie ir pasiskirkite

KIMBALL GROJI K LT AI PI.TANAT atrodo ir gra- 
jina kaip nauji. Kaina tik . $135.00

ir aukščiau

KITOKIŲ IŠDIRBYSČTŲ PI.TANAT

Po 575-00 590-00, SlOO-oo
ir aukščiau

LEKO VU S IŠMOKĖJIMĄ /.

.Peoples Furniture Kompanijos seklyčioms setu Įvairiausias pasirinkimas užžingeidauja kiekvieną. Turėdami nuosavą 
Jdirbtuvę, užlaikydami geriausius rakandu dirbėjus, turime progą savo pirkėjams teikti tvirtai padarytus, dailiausios 
ir puikiausios mados setus už daug žemesnes kainas negu kiti. Nepirkite seto niekur kitur, pakol nepamatysite ir ne
palyginsite kiek daug galite sutaupyti pirkdami pas mus.

ŠTAI KELETAS PAVYZDŽIŲ:
2- jų šmotų setai, apdengti su aukštos rūšies Jacąuard, pasirinkimas skirtingų spalvų ir piešimų po .. <^59
3- jų šmotų setai, apdengti su vėliausios mados ir spalvos, labai aukštos rūšies Mocąuette. Visas vvebbed kon
strukcijos. Kąina tik ...................................... ............................................................................................................ $97
Dailiausiai apdengti su šilko Mocąuette, Mohair arba Frieze. Puikiausios konstrukcijos su dailiausiais išpiaustytąis 
rėmais; setai, kurie pilnai užganėdija aristokratiško skonio žmogų. Kaina tik..........  $149.78

Ant lengvų išmokėjimų, be 
lėliukų ir be carrying charge 
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3-JŲ ŠMOTŲ MIEGAMO KAMBARIO SETAS
Dar niekuomet nebuvo taip pigiai pasiūlyta 3 šmo

tai; padalyti kombinacijos riešuto ir parinkto gum me
džio, tvirti ir dailiai nubaigti; pilnos meros kamoda, 
lova ir šeforettas. Tikrai verti du sykiu šios kainos. 
Paminėjimo 14 metų sukaktuvių sipecia- $66-50 
lė kaina — 3 šmotai už......................

7 šmotų Riešuto Kombinacijos Valgomo Kamb, Setas
Šio seto vertė liudija ir užtikrina, kad geresnės ver

tės valgomojo kambario setų negalima niekur kitur 
rasti. 7 šmotai: pilnos mieros padidinamas stalas, 5 
kėdės ir 1 kėdę su alkūnėm; sėdynės apmuštos su Moc
ąuette. Kas pirks per šį išpardavimą, gėrėsis pet visą 
gyvenimą. Kaina 7 šmotai už . . $49.75

ALCAZAR, CR0WN,
M00RE IR KITOKIE

Naujos mados seklyčioms 
šildytuvai dabar parsiduoda 
laimi pigiai PEOPLES Krau 
tuvėse. Šis šildytuvas, kaip 
parodytas, yra dailiausiai 
padarytas, ir visas porceluo- 
tas. Didelės mieros ir galin
tis užšildyti 5-6 kambarius. 
Kaina . $39.75

Bargenai ant Nau
jos Mados Kom
binacijos Pečių

Me pečiai yra bun 
galo\v mados, pil
nai parceliuoti pa- 

•Hft brinkimas visokių 
sipalvų. Vertė $100 

išpardavi- 
caina nuže

mintu

$165.00 Whirpool 
Plovykla

šimtai mūsų rėmė
jų vartoja su di
džiausiu užsiganė- 
ilijimų; daleisk ir 
tamsta mums nu
vežti į jūsų stubą 
ir palengvinti jū
sų šeimininkės sun 
kų namų darbą. 
Nužeminta kaina 
tik
$120.00

Kuknioms Kėdės Nedažytos

Tvirtai padarytos ir švelniai

pentavimo. Kaina ..

nubaigtos gatavos dėl

NEŽEMINTOS KAINOS ANT KAI RŲ IK 
EEET BASE (iKINBŲ EŽBANGAEŲ.

Pasirinkimas IA daug skirtingų pleSInlų Ir 
spalvų. Kelt Base Kaurai kai
na 9x12 ............................

9x12 Velvet Kaurai po

9x12 VVIlton Kaurai po

$5.95
$22.75
$68.50

’ell Base grindų uždangalai už ketvlr- 
alnj jardų. ............ .. .......................-

27 colių pločio Velvet stepsų uždangalai
už yardų . . . 98c.

$12.95

Kitchen Heaters
Platus pasirinki
mas iš geresnių 
padariniu, kaina 
labai žema. Dailus 
ir tvirtas Alcazar 
padarinio knkniir 
šildytuvas vertas 
$19.50 dabar už

IALDRAS IR BLANKETUS
Pirkite dabar, sucėdysite 

daug pinigų ir prisirengsi
te dėl šaltą oro.

$10.00 veftės pilnos mieros, 
Sateen kaldros išpildytos su 
tikiu gerų vilnų $5.88

$3.50 vertės 'pilnos mieros 
vatinės kaldros su drutu ir
dailiu viršų. .. $1.97

$7.50 vertės 70x80 dubelta- 
vi blanketai maišytų vilnų su 
vata kaina tik $3.48

Minkštomis anglims ar 
ba medžiais šildytuvai 
13 colių ugnavietė, vi
dutinės mieros, dailiai 
padaryti ir apnikęliuo- 
ti. $17.50 verti, dabar

$12.50

lęiektrikiniai Prosai.
Sveriantys 6 svarus, gerai padary
ti ir nunikeliuoti su ilga paipa ir 
plugs, gvarantuoti, $2.75 vertės. 
Nužeminta kaina tik $1.00

Vienas Kostumieriui

Nupintos iš tikrų iškaitytu 
vytelių nuo 3-čio arba didžiu
lio saizo, visus parsiduoda ir 
yra vertės $1.75. Nužeminta 
kainą tik šia savaitė 98c.

Pirkit dabar san matrasns 
iš Peoples Krautuvių ir su- 
taupykit pinigus.

$10.00 Vatiniai Matrašai 
dabar po ___ $5.75

$18.00 100% Baltos Vatos
....... $9.90

Drabužiems Biaskės
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LIETUVIAI AMERIKOJE I SHEBOYGAN, WK,

NEWARK, N. J,
Spalių 9 d. minėjimas.

Sielių 13 d. A. L. Ji. K. Fe-

Lenkijos užgrobta ir jau de
šimti metai laikoma;

KADANGI aukščiau mini
mos teritorijos, nuosavybės ir

pasiduoda. Kad ir kitų kolo
nijų lietuviai jų pavyzdžiu 
stengtųsi sekti!

(laila, kad sheboyganiečiai 
neturi savos lietuviškos mo
kyklos. Jie tuo labai susiru- 

įpinę, bet nieko negalima, esą, i| 
padaryti. Lietuviai gyveną 
labai išsimėtę po visų uties 
tų, negalimas tad esųs daly- 

i kas vaikams rinktis į vienų 
mokyklų — tai viena, o ant
ra — per maža lietuvių esą,! 
kad galėtų išlaikyti tinkamų, 
savų mokyklų. Klebono rupes- 

Del to nenuostabu, kad ir.£įu įsteigtos tam tikros lie 
tuvių kalbos pamokos laisvu 
nuo mokslo metu. Vadinasi, 
sheboyganiečiai kaip įmany
dami stiprina savo dvasių.

Garbė jiems!

Miestas patinka.
Nedaug' dar, tiesa, teko man 

matyti Amerika, bet iš viso 
to, kų.esu matęs, Sheboygan 
as man labiausiai patiko.

Pirmiausia,, metasi j akis, . _ , . dalies tautos Lietuva nėra at-.der. 8 skyrius surengė paini-, . „. . . ., sirasius — niekam pavedus—! . «. . .liejimų spalių 9 d. I + U t i k i ų; ^puikiausia šio miesto apielm-A , . tai tas viskas vra jos ir ji —/vakare lietuvių Sv. Trejv-L . , ,. , . , , . 'kė, kuri su savo didžiuliu e-, .. . 'Lietuva — lietuviu tauta me-' ’ . . .
bės parapijos arctamcj surong Rad padarytos gk,.audos

v ta prakalbos. Kalbėtojai buvo,
I

ne-i žeru, kalnais ir kalneliais,
,, .... . miškais ir gojeliais visiškaineatleidžiamai savo ° d

Lietuvos vice konsulas adv. P. .. .... , . , i primena musų brangiųjų te-v , T, T , v. devų palikimu, lenkų bandito/Dauzvardis, kun. r. Lekesis' ... ... • ■, ivvnę — Lietuvų.. . . , ~ , užgrobtų, reikalaus ir su Len- • ' .vietinis klebonas kun. L Kel-, .. , ... ,.. TX . ,, „ .... 'kija taikos turėti negales, kol . . . v.mėlis. Dalyvavo Sv. Ceciliios; . , .. . . , ; ateiviai lietuviai čionai jau-J '' 'Lenkija Lietuvos sostines ir! . ; , , . . . .. .------  —j------------- » . 'ciasi labai ramiai. Sveikas ir
nas oras neardo jiems svei 

katos, kaip kad kituose mies
tuose, kur dūmai ir dulkės di
deliais debesimis nuolat skrai-

..... ,. ,do ore. Čia fabrikų nedaugpildyti nepradės; 1.......................... .
TODTL VIENU BALSUI" V1S1 atoklao nu0 n,les'

NUTARTA ii, rezoliucija't0' Pats mie8‘as lail« .la' 
. ... . , . . T ,. . bai svariai. Latvės plačios,kreiptis į teisingų Jungtinių

choras vedamas varg. A. Sta-' , , v. čias° i pagrobtos žemes negrųzuis, sa>
. nišausko, sudainuodamas ke- inOn ,. _ _ . gryi’ . . įvo 1920 m., spalių men. 7 d., , *

liolikų dainų, pritaikintų tam L, .. • v , . , ”. ' 1 ‘ Suvalkuose pasirasytos ir tų
vakarui. 'Į pačių metų spalių 9 d. sulau-

P-lė Dvareekiūtė įdomiai , ... , , .1 arėtos sutarties neatstatvs ir.
padeklemavo.

K. A. P.

Buvo renkamos aukos Dr. 
Basanavičiaus paminklui Vil
niuje. Aukojo po $1.00: P. 
Martinkas, J. Sinkevičius, J. 
Gvazdaitis, P. Kilda, J. Krali- 
kauskas, kun. I. Kelmelis, J..

nTTSBDBGH, PA.
Amerikos Valstybių vyriausy
bę, diplomatijų bei visuomenę 

1 ir prašyti nepamiršt (svars-

išlietos betonu ir medžiais ap
sodintos. Dažnai sodeliai — 
parkai, o už miesto didelis 
pušynas, kuriame šventadie-

Nuoširdi Padėka.

Didžiai gerb. kun. M. J. Ka
zėnas, klebonas Šv. Kazimie
ro parapijos, Pittsburgh, Pa.,Zamaris, J. Lukoševičius, J. Į ta]„ , tauUnė, teikos klau .......

Jakimavičius, P. Vileikis, B.,gin } Lietuvai ,al.ptautinei'.»»» » lamvom« nuo darbo Į ayausttonla8 Sv. PranciSkaus i 
Kantruuas, P. Elseika. Viso au L ikai IjCnkijos padavytos ža- vol“n,l°""8 «ak darbininkas Lietllvių vienuolyno reikalus? 
rinkta $20.30. Išlaidų buvoj[og — Vilniaus užgrobimo irjkar'u 8U fia'° šeimynėle i a- padarg rinkliavų Vienuolyno 
už skelbimus $2.50. Minėtam 'SuvalklJ BUtartics sulaužymo.!1"'"' Pa8i™ikštinėti ir sun- naudai; spalil! 2() d . Gerb kle. 
tikslui per Lietuvos konsulų, Taip pat vienu balsu nutar-l'1""8 darbo sumažintas jėgas j|,onaa paprašė savo gerų pa- 
New Yprke, pasiųsta $17.80. Įla b.Ill;ijw nelaisvėje esan- at”auti

Po prakalbų buvo iSneito I £ini< ,ietnvius vis01Ilis i5gals. 
žemiau dedama rezoliucija ir mig ,.endi Iuol.a|iai matc. 
pasiusta J. A. Valstybių prez., rjajįaį
Tautų Lygai h- gubernatoriui. rezoliucijos nuoragus

P. Elseika, ;nu|arįa panūsti lietuvių ir an- 
A. L. R. K. I. 8 sky r. rašt. laįkraščiams, Amerikos

ir Lietuvos vyriausybėms ir 
Tautų Sųjunga i.

V. Akelaitis, pirm.,
P. Elseika, sekret.

Mes, Netvarko ir apielinkės 
lietuviai, susirinkę Šv. Trejy
bės parapijos salėje, 1929 m., 
spalių 13 d. minėti Vilniaus 
užgrobimų, priėmėm sekančių 
rezoliucijų:

KADANGI dabar viso pa
saulio ausyse skamba tarptau
tinės taikos ir ramybės idėja;

KADANGI tarptautinės tai
kos ir ramybės negali būti be 
tarptautinių skriaudų atitai
symo ir teisingumo įgyvendi
nimo;

Čionykščiai lietuviai visiš
kai yra išlaikę atsineštąsias 
iš Lietuvos geras savo ypa
tybes: religingumų ir brangi- 

įnimų savo tėvų šalies t>ei kal
bos. Iš daugelio esu girdėjęs, 
kad laukte laukia tos dienos, 
kada. gajės grįžti į tėvynę. 
Kad tenai ir skurdžiau, gir
di, gyventi, bet maloniau. Jų i

rapijonų prisidėti parama

religingumo ženklas yra gra-,

naujam ir neturtingam xVie ■ 
nuolynui ir geraširdžiai žmo-1 
nės, suprasdami tos rinklia-' 
vos svarbų, visi gausiai auko- • 
jo. Ir pats klebonas pasirodė 
su dideliu čekiu tam tikslui,' 
už kų visos sesutės yra labai , 
dėkingos.

Netiktai Seserys dėkingos i 
savo geradariams, bet ir tos

MONTREAL, CANADA
Viešnia iš Lietuvos.

Nesenai čion atvyko iš Lie
tuvos, iš Rokiškio miestelio, 
p-iė Petronėlė Budzilaitė. 
Neilgai trukus ji čionai per
mainė savo pavardę ir iš pa- 
nėlėsx pasidarė ponia. Tas vis-

KADANGI tikra tarptauti- J kas taip įvyko ne be išanks- 
nė taika yra galima pasiekti Į to sudaryto pieno.
tik tautų susitarimu, visų. Dalykas toks: p. Antanas
skriaudų viena antrai - atitai- Pei džius,
symu, gera valia ir teisingu-irius dienraščio “Draugo”,
mu; -'užpereitų vasarų buvo nuvy-

KADANGI Lietuvai pada-! kęs Lietuvon, ten savo gim-
rytos skriaudos dar neatitai-■ linam miestely susipažino su
svtos — Lietuvos sostinė, re- o-ie Petronėle Budzilaitė, 

* 7 Iligijos, kultūros, politikos ir viens kitam patiko ir sutarė 
visuomenės judėjimo centras!sujungti savo likimų. Taigi 
— Vilnius, trečia dalis vals-' dabar p-lė Petronėlė atvyko
tyl>ės ir ketvirta dalis tautos 
yra begediško smurto būdu

V

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

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

Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

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

AGITATORIAI:
Kun. K. Matulaitis

23»34 S. Oakley Avė.
A. Valančius

1226. S. 50 Av.. Cicero, ill
J. Dimša

3221 Li/ne Street.
M. Šilkas \

10555 So. State St. 
Visokiais ^Labdarybės rei-

jaunos mergaitės, kurias Se-
žiai išlaikoma bažnytėlė ir, . ... . , .

, . . . , . I servs auklėja. Nes jų yra dvi-
savo tikybinių pareigų, kaip i ■,‘ |dešimt viena, o dauguma jų.liūdno klebonas, stropus pil-1 a , v. ..., m . 'neturtingos arba našlaitės,dymas. Tai pat liudija ir nau-1, .. , .,, .. . . , kurios negali mokėti nei uzjai rengiamos kapines, ku- . , . v .. ... mokslų, nei uz butų. Gi visosrionis parapijonvs nesigaili . , . . v. .T. • v. , yra vienodai ir gražiai ap- įšinesti dolierių. Ligi šiol, , i i- x •. . . ... .rengtos, pavalgydintos ir au-mat, lietuviai savo numirėlius . ... ~ •, , , •, .. . ... . ... 'klejamos. rodei kaip daug toslaidodavo vokiečių katalikų .A. . ....v. .mergaites bus dėkingos savo kapinėse, pastaruoju tačiau . . .. .... ! geradariams, kurie padės au-laiku sumanė įsitaisyti savas, . . ..... . .v ,komis auklėti jas, pasisventu-ypač kad vokiečių kapinėse 
pradėjo trūkti vietos. Darbš- 

viee-administrato- čiam jų klebonui kun. Gar
mui prisidėjus prie šio gra
žaus sumanymo, bematant su
rasta labai patogioje ir gra
žioje vietoje sklypas žemės, 
sumesta kiek reikiant dolie
rių, meisteriai pasamdyti ir 
darbas sparčiai eina pirmyn.

iš Lietuvos, o p. Peldžius at
vyko iš Chicagos ir abu Mon- 
trealio lietuvių bažnyčioj pa
darė “ekskursijų” prie alto
riaus, o vietos lietuvių klebo
nas kun. Bobinas padarė kas 
reikia.

Kad p-nia Petronėlė Pel- 
džiuvienė galėtų vykti į J. 
A. Valstybes, da privalo bū

siąs dirbti Dievo garbei ir 
žmonijos naudai.

Tuo pačiu kartu sesutės 
• ir mergaitės taria ačiū ir 
tiems geraširdžiams aukoto
jams, kurie tiesiog siunčia sa- į 
vo gausias aukas net iš tų 
vietų, kur nėra nei seserų,1 
nei lietuviškų parapijų. Kiek
vienas lietuvis katalikas jau-Sulai jau mūrijami, tvoros. . v. , . , .............., , , 'čia savo širdyje knkscioms-

tvenamos, ir netrukus she- .kos meilės jausmų.
Kiekvienas protingas žmo-

bovganiečiai turės labai gra
žias savas kapines, kurių ga
lės jiems pavydėti kitos tau
tos. Už kapinių, šalia upelio, 
manoma įsitaisyti dar sportui 
aikštelė jaunimui pasilinks-

gus pasakys, kad nėra pato- 
gesnio būdo tautybei palaiky
ti, tikėjimui ir dorai skleisti, 
kaip katalikiškos mokyklos. 

Mes visi gerai žinomk*, kadminti ir pažaisti.
Buvau apsilankęs ir pas yra tokių vietų Amerikoje, 

Vyčių giesmininkus. Jaunuo-jkur mūsų broliai lietuviai žū
ti gautas leidimas iš Wasli-''liai, kurių buvo susirinkęs sta tikėjime ir tautybėje, 
ingtono. Kol tas leidimas at-igana apštus būrelis, man at- Delko? Dėlto, kad nėra užtek-1 

Įeis, p. Peldžiuviene gyvena įvykus į susirinkimų, skar- tinai mokytojų seserų. Todėl, J 
p nų Bandžų šeimvnoje. I’-nų1 džiai sugiedojo “Lietuva, tė-įkas tiktai prisidės savo au- 
Bandžų šeimyna vrn viena iš vyne musų”, norėdami tuo komis prie palaikymo Šv.

išreikšti pagarbų tėvynei, iš Pranciškaus vienuolyno, tas Įseniausių ir žymiausių Montre 
alyje. Jų dukterys Elena ir 
Ona yra mokytojos lietuvių 
k lesų valdiškoje mokykloje. 
P-lė Elena yra taipgi prieša
kyje Montrealio lietuvių vi
suomeniško veikimo, ypač 
jaunimo tarpe.

Tas Pats.
kalais kreiptis į valdyba arba Į -------------------
agitatorius. L | PLATINKITE “DRAUGĄ”

kurios aš esu kų tik atvykęs. 
Ypač malonu buvo klausyti 
giesmės, giedamos gryniausiu 
lietuvišku akcentu. Ainerikie-

išti(*s savo gailestingų rankų
mūsų broliams lietuviauus nuo''pražuvimo.

Geradariai malonėkite siūs-\
čiams mūsų broliams ne vi-jti savo aukas sekančiu adre-y 
suomet tai nusiseka; mat, an- su; 
gių kalbos nuolatinis vartoji
mas sugadina jiems lietuviš
kų akcentų. Sheboygan iečiai 
tai svetimai įtakai, matyt, ne

Saint Francis Convent/
M t. Providence, R. D.,t 
No. 9, So. Kilis, ' 
Pittsburgli, Pa. i \

Atmateh
Kjent

SntEEN-Gitio
Radio

>!l'‘

iŠ

NAUJI MODELIAI KAINA SU 

VISKUO SU TŪBOMIS
$

SI59.00
Lengvus Išmokėjimai

3417-21 South Halsted Street

Phone Boulevard 4705
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CHICAGOJE

JAUNO KUNIGO FRANCIŠ- 
KAUS JURGAIČIO 

PAGERBIMAS.

Bridgeport. — Spalių 4 d. 
pripuola šv. Franciškaus šven 
tė. Kadangi musų parapijos 
jaunasis asistentas vardu F ran 
ciškus, tai jis sveikinta su 
vardinėms mokyklos vaikučių, 
kurie įteikė ir dovanėlių.

Iš ryto savo intencija kun. 
Franciškus laikė Mišias šv., 
kurias užpirko šv. Franciš
kaus tretininkų kuopa. Bažny
čia buvo elektra apšviesta ir 
altoriai papuošti. Per Mišias 
“Avė Maria“ giedojo kun. 

Jurgaičio sesutė, Zofija, ku
rios balsas jautriai plaukė
lydimas vargonų.

Jaunimas pagerbia.
Musų parapijos jaunimas 

neapsileido ir surengė, nors 
suvėlintai, bet vis vien pagerb

ruckaitė, p. E. Zambacevičia, 
smuiko solo grojo p-lė Julia 
Kiška, lydint pianu p-lei L. 
Kriaučiūnas. Duetų sudaina
vo p-lės F. Garuckaitė ir Ju
lia Pulokas, akomp. p. A. 
Pociui.

Sveikinimai.

Kunigas A. Martinkus bu
vo šio vakarėlio “ceremonijų 
vedėjas’’.,Ir savo užduotį su
moj ingai atliko. Gražiais kom 
plimentais padabinęs iššaukė 
linkėjimus pareikšt kun. J.

vyko “surprise party’’, mi
nint ponios Čepulienės var
dines, kurias surengė jos ar
timiausios draugės bei drau
gai. Įteikta dovanų ir sudėta 
linkėjimų.

X Kun. A. Dexnis praeitų 
savaitę buvo nuvykęs į Grand 
Rapids, Mich., į a. a, kun. 
Ciso laidotuves. Šių sąvaitę iš
vyko į Peoria, IH., į a. a. 
vyskupo Dunne laidotuves.

X Kitų sekmadienį Šv. 
Kryžiaus parap. prie bažny
čios bus rinkliava Seserų 
Franciškiečių naudai.

X Kas norėtų įgyti šv. Tė-
Šaulinskų, kuris sveikino ku- p’0 Jubilėjaus teikiamus šįmet 
nigų F. Jurgaitį kaipo dvasios į atsidus, galės įgyti vienų 
vadų Nekalto Prasid. Mergai-' dienų, lapkričio 3 d., po pietų 
čių dr-jos ir Apaštalystės Mal' susirinkę į Šv. Kryžiaus baž- 
dos. Nuo abiejų draugijų bu-Įnyčių iš čia vyks į Chicagos 
vo įteiktos dovanos. Ponia A. i katedrų. Į katedrų suvažiuos 
Nausėdienė sveikino nuo šv. Į ir iš kitų lietuvių parap. žmo-

Nueikite pas fotografų p. M 1 
Želgevičių, (4852 So. Ash-’

lund Avė.), pamatysite tų fo
tografijų ir save.

X Per Radio ŽŽŽ buvo 
klaidingai pagarsinta, kad Į 
spalių 20 d. bus Šv. Franciš- : 
kos draugijos “bunco party“. 
Ta pramoga bus sekai, spa
lių 27 d., par. salėje.

X Serga ponia Mariona 
Jocienė, 4319 So. Wood St.

OR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820 

Res. 6041 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

D A K T A R A I

Re*, tel. Van Buren 6858

DR. T, DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1939

1 DR. S. A. BRENZAI
Ofiso Valandos; 9 Iki 12. 1 Iki 8 

dieną, ir 6:80 Iki 8:30 vakare

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

Jurgio parapijos, J. Sucilla 
svęikino Totviv of Lake 
Nekalto Pras. Moterų dr-jos 
vardu ir įteikė gražių pinti-

tuvių program, SpaliųJ6 <1., Kun A at.
vykęs iš Town ol‘ Lake su po
rų šimtų jaunimo, gražioj ir

šv'. Jurgio par. svet. Progra
ma susidėjo iš sveikinimų, 
muzikos ir dainų. Musų par. 
varg. muzikas p. A. Pocius 
surengė įvairių muzikalę pro
gramų, kurioje dalyvavo ir 
Beethoveno
studentai. Dainavo

nės. Bus maldos, giesmės, 
pamokslas ir palaiminimas.

X Spalių 20 d. Šv. Kryžiaus 
par. svetainėje įvyko Labda
rių Sų-gos 1 kp. persiorgani
zavimo susirinkimas. Kalbė
tojai buvo p. Sekleckis ir p.

jumoristinėj prakalboj sveiki- A- Nausėda. Išrinko laikinų 
no jaunutį “jubilantų” ir į- kuopos valdybų: M. Sudeikie-

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

906 Czaglis Adolf 
920 Invauski Antoni
925 Jurevichas Franas
926 Kausseklis F. B.
938 Macenskos Jonas 
947 Pukelieni Mrs. M.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAUSI
1145 MILWAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 Iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

GYDYTOJAS IK CHIRIRGAS
Sulte SM 157® BfUwaukee Avė. 

Tel. Brunevrlck 8624

Valandos; nuo 2 Iki 7:14 vai. vak.' 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 2 vai. 

.po pietų.

Rea. Tel. Midway 6512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

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

Ir Ketvergais vakare

į Ofiso Tel. Vlctory 3687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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 8-6 po 

’ piet: Utarn. Ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republic 8436

IMK T. A. D.
Del Prašalinimo šalčio

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tai. Lafayette >698

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.

i Valandos; prieš pietus pagal sutarti- 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 V. V.

J

Tel. Hemlock 8161

DR. J. J. KOVVARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedelioj pagal susitarimų

DR. A. RAČKUS
f

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

s IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną, nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik 

Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Ofiso Tel. Vlctory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTHDR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2495 West 49 Street
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9 

v. v. Nedėlioj susitarus.

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaiku ir visu chronišku ligų

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Ofisas 3102 So. Halstel St. Chicago Fal.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 rak. 

arti 31st Street
Office; 4459 S. Califomia Avė.

Valandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet,
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais Nedėlioję pagal sutartį
10-12. —...... -- .. . l

Kas yra tas T. A. D.?
T. A, D. yra liuosuojantis,Į 

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

Galop p. Aug. Vardauskas :tin- rast., p. A. Genčauskas— Įžmonių vartoja, o milionai 
(bridgeportietis) įteikė dide-| ižd. Apie 20 narių prisirašė dar nežino.
lę gėlių kašę ir dovanų su j ir užsimokėjo. Kitų susirin- 
geriausiais linkėjimais nuo j kimų laikys spalių 29 d. vaka- 
Bridgeporto jaunimo. re» Par- salėje.

X Šv. Kryžiaus par. sidab
rinio jubilėjaus bankieto yra 
nutraukta graži fotografija.

teikė nuo Toįvn of Lake jau
nimo ir prietelių gražų ran-

nė — pirm., J. Čepulienė vice- 
pirm., p-lė M. Laurinskaitė

Konservatorijos kin- laikrodėlį (wrįst watch). nut. rašt., p-lė B. Kalvaitė — 
lavo p-le F. Ga- Gal p A Vardauskas ,fin. rašt., p. A. Genčauskas—Į

ADVOKATAI-

JOHN B. BORDEN
(John BajdzIunM Borden)

ADVOKATAS

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

, 2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

TelephMe Roosevelt 9090

Vakarėlio pabaiga.
Išreiškus linkėjimus kun. 

Jurgaičiui, ant galo jisai pats 
prabilo. Dėkojo gražiai vi- i 
siems, pareiškė savo didelio ! 
džiaugsmo delei prietelių pa
lankumo jam ir vietinių ku-

Msmle: 8 Iki 9 ryte Tel. Rcpub. 9600 j Hlgų draugingumo. 

---------------------------------------Į Kun, F. Jurgaitis, nors tik

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefono Canal 2552 *

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

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius) 

ADVOKATAS 

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Deulevard 2800 

RESIDENCIJA: 
6516 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9723

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 Eaat 107th Street
Kampo Michigan Avė. 

Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto Ofise Pagal Sutarti:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 ir 935 
Tel. Franklin 4177

Telephone Central 6926

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

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

Tel. Roosevelt 8714 
Vei. nuo 6 Iki 9 vai. vak.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

pusė metų kai išventintas į 
kunigus, bet jau spėjo susi
laukti didelio palankumo žmo 
nėše. Jisai nuoširdus, malo
nus ir jaunimo vadas. Gra
žiai kalba lietuviškai ir tai
syklingai angliškai. Būdamas 
da klieriku darbavosi lietu
viško jaunimo tarpe ir kaip 
jį jaunimas pamylo, aiškiai 
parodė didelis būrys svečių 
(apie 200) iš Town of Lake 
ir net iš Brighton Pk. atsi
lankiusių į jo pagerbtuvių va
karėlį. )

Kadangi šiame vakarėlyje 
dalyvavo gerb. kun. Jurgai
čio motina, sesuo Zofija ir 
brolis su broliene, tai susirin
kusieji ir kun. Jurgaičio gi
minėms reiškė pagarbos nuo
širdžiu plojimu.

Taip ir užsibaigė jaukus 
vakarėlis. Visi skirstydamiesi, 
reiškė linkėjimus krA. Fran- 
ciškui. Jisai visiems malo
niai dėkojo.

Musų parapijoj daug jauni-,'•
mo, daug gražios progos vi
suomeniškam veikimui ; tiki
mės, kad kun. Franciškus ir' 
pas mus taip gražiai pasidar
buos jaunimo tarpe, kai pasi
darbavo savo “naminėj“ pa
rap., ant Town of 1/ake, da 
klieriku būdamas.

Ilgiausių metelių ir Dievo 
įminimos kun. Franciškui Jur
gaičiui linki nuoširdžiai ir 

Bridgeporto raporteris.

11 So La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0831-0332 Vai. 9-6 

Vakarais
8241 RO. MAIJSTED STREET 

Tel. Vlctory 0562
7-9 v. v, apart Tanedėllo Ir 

Pėtayčioe

RADIO ŽŽŽ

Town of Lake. — Spalių 
19 d. p. Čepulių namuose į-

Jeigu arti nėra galima-gau- 
!i, tai kreipkitės po num.

5221 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Tei. Boulevard 6631

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

Tel. Kenwood 5107
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stevvart 8191

DR. H. BARTON-.
Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6223 
j Rezidencija: 6640 So. Map!ewood 

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

Nedėlioj: 10 — 13 ryto

ES9

LIETUVIŠKAI
Radio Programas

PER RADIO STOTĮ

WHFC
228:9 meters ar 1310 kilocycles

KETVERGO VAKARE
Nuo 5 iki 6 vai. vak.

Programą Duoda

JOS. F.
INC.

$

RADIO KRAUTUVĖ 
3417 So. Halsted St.

Kurioj parduoda visus gerus Standard 
Radios: Majestic, Zenith, R. C. A. Ra
diolas, Spartan, Atwater Kent, Howard, 
Victor ir t.t.

Telefonas BOULEVARD 4705

BE

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po 
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare 

Res. 8201 S. WALLACE STREET

OPTEMITRISTAI

DR. VAITUSH, 0. D.

OFISAI: Į
1446 S., 49 Ct. 2924 Washlngton
10-12, 2-4, 7-9 12-2. 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2460-2451

OR. S. A. DOWJAT
Gydytojas ir Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

D E N T I S T A I

Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 8688

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED 8T.

Rezidencija 6600 S. Arteslan Ava 
Valandos. 11 ryto iki S po pietų

8 iki 8:80 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECUALISTAS

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

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomis 10 Iki 12 

TELEFONAS MIDVVAY 2886
LIETUVIS AKIU 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą kuris 

esti priežastim gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

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

Speeialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

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

Tel. Bmnsvrlck 6824
DR. A. J. •GUSSEN

Lietuvis Dentistas 
1678 MILWAUKEE AVENUE

Valandos* 8-18. 1-i, 8-8:88
■ekmadlenlato Ir trečiadieniais

rasi tarimų.

Tel. Lafayette 6828

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

Tel. Boulevard 1401

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

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

7—9 vakare

DR. HERZMAN

i®

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg.. kamp. 18 8t. S aukštas 

Pastebėklt mano iškabas 
Valandos nuo 8:80 ryto Iki 8:88 va
karo. baredorals nuo 8:88 Iki 18 y. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.

z Phone Canal 818*

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

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

IS RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo stalgias ir chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų Ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 18 — 18 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Res. So. Phore 
2238, arba Randolph 6800.

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTIRTfc

X-Ray
2137 8. CICERO. AV. CICERO. ILT/. 
Valandos: 9-12 A. M. 3-6, 7-9 P. M.

Trečiadlena pagal sutarkna

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994
Rozldencljos Tei. Plaza 8208 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną. 
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nuo 10 iki 12 dieną,
Nuo 3 Iki 8 po pietų* , £



CHICAGOJE

ŽINIĮJ-ŽINELĖS
X “Draugo” knygynui įs 

Lietuvos atėjo dailių tyrojo 
gintaro rąžančių. Kainos pi
gios. Pasiskubinkite.

X “Draugo” knygyne gau
ta iš Vilniaus naujų, prieška
rinių laidų, sceniškų veikalų: 
komedijų, dramų. Norintieji 
gauti prašomi pasiskubinti su 
užsakymu.

X Šiandie laidojama artis
tė Ona Pocienė. Laidotuvės 
bus labai iškilmingos, kokių 
Čhicagos lietuvių tarpe da ne
su buvę.

X Marijonų Kolegijos Rė
mėjų Seimui jau viskas pri
ruošta. Laukiama skaitlingo 
atstovų suvažiavimo ne vien 
iš Cbicagos, bet ir iš apielin- 
kių. «

X “Drauge“ lankėsi North 
>Sidės veikėjas p. Kišonas ne-
senai sugrįžęs iš Lietuvos. P-Į

CRABOlC Ai

S. 0. LAIMICZ
Lietuvis Gruborlutt 
Patarnauja letli 

uivėse kuopigiati<ca 
Reikale ui«i<121ii at-Į »

'< V-MA _elšaukti. o majo “ 
darbu busite 
lettlntl
Tel. Rąosevelt 2616 
arba 251# !2<3fc
1814 W. 23r<J Place 

Ohlcago. m

v

>fe&

J

J. F. BADŽIUS

nas Kišonas yra nuo senai pa- I 
sižymėjęs veikėjas tautos ir j 
bažnyčios labui, ypač daug y- i 

| ra pasidarbavęs Lietuvos jmi- į 

| skolos bonų platinime. Pa- I 
■ bar nortbsidiečiai džiaugiasi 
j sugrįžusiu savo veikėju.

X Šiandie “Raniovos” te- 
1 • • . aire paskutinių sykiu rodo
ma višas kalbantysis paveiks
las; “On witli tbe Sbow”. Pa
veikslas naturališkomis spal
vomis. Penktadienį ir šešta
dienį bus rodoma “AVIiispe- 
ring Winds”. Taipgi visas 
kalbantysis. Parodoma, kas 
dedasi, kuomet dvi merginosPIGIAUSIAS I.IET. GRABORIUS(HK’iSOjr ...................

Laidotuvėse pa- įsimyli į vienų vaikinų.
tarnauju geriausia i ___________________
lr pigiau negu kiti ,
todėl, kad prlklau- I 
sau prie arabų 18- j 
dlrbystės.

OF.'SAs
668 West 18 St. į 
Tel. Canal #174

NELAIMĖ GRĮŽTANT -IŠ 
LAIDOTUVIŲ.

RK IRIUS: 
So. Halsted 
Tel. Vlctory

8238 [
Street
4088

Simpatiškas — 
Mandagus — I

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KUM?.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4G05-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 lr 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero ?794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Te». Boulevard 3201

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

D R 8 .V 0 S 0

A, + A.
O. POCIENĖS LAIDOTUVĖS

Šiandien yra laidojama a. dės daug velionies draugų ir
a. artistė p-ni Ona Pocienė. 
Iš namų bus išlydėta į Šv. 
Jurgio par. bažnyčių 8 vai. 
ryte, o bažnyčioje gedulingos

Pereitų antradienį, spalių 22 pamaldos už velionies 
ti., grįžtant iš Peorijos vys

i ltupo Dunne laidotuvių, sutiko

MIRTIES SUKAKTUVES

A- "į-
A.

Krtvįrtadieny, Spąlio 24, 1929

FRANCIŠKUS 
' TELECKIS

mirė sausio 21 d, 1 925 me
tuose. gimęs Lietuvoj, Kražių 
parapijos, Pabutkalnių kaimas.

Taipgi

JUOZAPAS
VILIUŠIS

mirė kovo 21 d., 1 927 metuose, 
gimęs Lietuvoj.

Spalio 26 d. 1929, 8 vai. ry
to atsibus gedulingos pamal
dos. už velionių sielas, Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioj, o po 
pamaldų giminės, draugai ir 
pažįstami kviečiami atsilanky
ti į namus po numeriu 4601 
So. Paui'lna Street, o 2 vai. po 
piet iškilmingai kūnai bus per
kelti j lota šv. Kazimiero ka
pinėse.

Kunigas atiduos paskutinį 
patarnavimą, o po iškilmių 
vėl visi prašo'mi grįžti į na
mus 4601 So. Paulina Street.

Lieka nuliudusi:
Moteris Mikolina Telcckicnč- 

Viliušlenė ir vaikai

bus 9 vai. Laike gedulingų 
mišių giedos vargonininkų 

(choras, kuris yra skaitomas 
I geriausiu lietuvių vyrų choru 
‘Amerikoje. Pamaldose daly
vaus daug dvasiškijos ir mi
nios žmonių.

; Iš bažnyčios bus lydima į 
Šv. Kazimiero kapinynų. Tiki
mųsi, kad ir j kapinynų ly-

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patarnavimą.
Pažatrnavlmas 

visose Chlca- 
gos dalyse lr 
prlemlcsčuose. 
Grabai pigiai 
net už $26. 

OFISAS
$238 Koulh

Halsted St 
Vlctory 4088

89

St.4424 So. RockvveU 

Virginia 1220

E 7 E R S KI
LIETUVIS GRAHOLIIr 

O f I a a ■:
<«•> R. MARSHFIELD AVENUB 

Tel. Boulevard 927 7

ZOLP

nytoju ir rengėju šios progra
mos, kaip paaiškėjo, yra J. 
F. Budrikas, kuris užlaiko di
džiausių radio krautuvę Cbi- 
eagoje. Programa ypatingai 
buvo graži ir įdomi. Susidėjo 
iš dainų ir orkestros. Šioje 
programoj (nors iš rekordų)

ŽMOGŽUDYST6

Virbalis (Vilkaviškio apsk.) 
Virbalio evangelikų * kapuose 
rūgs. 30 d. buvo iškilmingai 
palaidotas šaulys Augustas 
Lekneris, kurį prieš dvi die-

lydėjo velionį Vilkaviškio ka
ro orkestras, Alvito šaulių bū
rys ir gausinga žmonių minia. 
Kapinėse buvo keletą kalbų.

Liko jauna našlė su dviem 
mažom našlaitėm. “Š.”

nas Alvite, savo bute, per lan- ; 
girdėjome sekančias Babravi- gų dviem šūviais nušovė pik
čiaus dainas: “Karvelėli”, Į tos valios žmogus. E. Lekne- 
“Plaukia sau laivelis”, “Ma- rienei lengvai sužeidė rankų, 
mytė”, “Naktis svajonėms’ Gal ir daugiau žmogžudys 
papuošta”, “Visur tyla”. būtų šaudęs, bet Leknerienė 

Už tokios programos suren-; sumušė lempų ir patamsy pa
gilau J. Budrikas užsitarnau- kėlė triukšmų.
ja didelio kredito. Teko pa-j Subėgę kaimynai rado stin- 
tirti, kad programai iš tos pn- kstanti Leknerio lavonų, o 
čios stoties bus duodami kas žmogžudžių nesurasta. Spėja- 
sekmadienis nuo 9 iki 10 vai. ma, kad tai bus vietos ,nedo- 
vakaro. [ relių keršto darbas. Į kapus

I

prietelių.
Vakar velionę ypatingai 

daug žmonių atlankė, kad pa
reiškus savo paskutinę pagar
bų tai, kuri savo daina tuks- 
tančiose širdžių gaivino tauti
nės meilės ugnelę. Lyg tyčia 
ir gamta kartu su lietuviais 
liūdėjo ir ji pravirko... per 
dvi dieni lijo ir snigo.

Rap.

PLATINKITE “DRAUGM

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS

3140 So. Halsted St.

UTARN, SEREDOJ, ir 
KETVERGE 

Spalių* 22, 23, 24
Bus rodoma 

“MADAME X”
Labai plačiai pagarsėjęs 

paveikslas ir visiems labai 
patinkamas.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

ANT RENDOS
r' gražus, saulėti, patogus

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chieagoj

UTARN, SEREDOJ, ir 
KETVERGE 

Spalių 22, 23, 24 
“ON WITH THE SHOW”

100% Kalbantysis 
Natūrai iškos Spalvos. Dau

giau kaip 100 gražuolių

Vitaphone Vodevilio aktai

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

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas

Del geriausios rųšlea 
‘lr patarnavimo, 8auklt

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių klausi
nių, sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1189

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

Balto ąžuo'o bačkutė šešais lan
kais išdeginta.
10 Gal...................................... ........... $3.l»

5 Gal................................................ $2.39

Stogui popierius 3 ply raudonas 
lr žalias su smala ir vinims. 
Rolis ................................................. $1.98

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4689

Girdėjome, kad prie vakar kambariai su nedideliu storu, 
paskelbtų velionies karsto ne- (jern vieta ištaiginiams daik- 
šėjų prisidėjo ir žinomas VY ėst tams ir ypatingai vaikų aprė- 
Side biznierius p. J. Maekevi- Jalams.

RaP- 1445 So. 49 Avė. Cicero, III.

nedidele nelaimę kun. Alba-į reikšdamas užuojautos jos Išvažiuojame į pietus; turi- 
vičius. Dievo Apveizdos par. našliui vyrui* kuris kitados me parduoti 4 kambarių puoš-
klebonas, gerb. pralotas Kru
šas, šv. Jurgio par. klebonas 

j ir kun. A. Deksnis, šv. Kry- 
Į žiaus par. vikaras. Visi trys 
į grįžo automobiliuje ir tamso
je ties Joliet susikūlė su kitu 
automobiliumi.

Kun. Alba vičius randasi šv. 
Kryžiaus ligoninėj ir netru
kus galės jų apleisti ir eiti 
savo pareigas. Pralotas Kru
šas ir kun. Deksnis išėjo su 
lengvesniais nukentėjimais. 
Jiems nereikėjo ligoninės ir 
gali eiti savo pareigas.

Rap.

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VEDĖJAS

1650 Weat 46th Street
Kampas 46th lr Paulina Sta 

Tel. Blvd. 6208
Nubudimo valandoje krelpkltėa 

prie manęs, patarnausiu. slmpatlB- 
kal, mandagiai. gerai ir pigiau 
negu kitur. Koply&ia dėl Šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadiey Llc. 

K-oplyčla Dykai
710 West 18th Street

Canal 3161

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIU8 IR 

BAL8AMUOTOJA8

Turtu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

WE3T SIDE NAUJIENOS.

Aušros Vartų bažnyčioje gar- nius rakandus, kaip naujus, 
bingai darbavosi, kaipo var-1 vartotus tik G0 dienų. Už $550
gonininkas.

FILMU B-VĖS NARIAMS.

Spalių 25 d. Filmų B-vės

gausit 9 tūbų screen grid ra
dio, 3 šmotų Frieze parlo- 
riaus siutų, du 9x12 VVilton 
divonus, 8 šmotų riešuto me
džio valgyklos siutų, 4 šmo-

nariai kviečiami susirinkti tų mieg-kambario siutas su 
7:30 vai. vakare po numeriu springsais ir madracais, 5 

šmotų pusryčių setas, lempa,3251 So. Union Avė. 
Susirinkit visi nariai, val

dyba, nes turime pasitarti a- 
pie tolimesnį veikimų.

P. J. IC. Milius bus Cliica-

veidrodis, aliejiniai paveiks- 
įlai, indai, maži divonai, vis
kas už $550. Parduodame ir 
skyrium. Pristatysim.

X Ant karsto a. a. Onos 
Pocienės sudėjo nenykstan
čius dvasinius vainikus miru
sios krikšto motina, Marijona LIETUVIŠKA PROGRAMA

goj apie 24-25 šio mėnesio. Tu-1 8228 Maryland Avenue
rime prisirengti, kad sekmin- ist Apt. arti Cottage Grove 
giau eitų darbus. P. Milius | Avė. Tel. Steivart 1875 
parsivežė daug gražių ir Įdo
mių paveikslų, tat turime pa
sistengti sutraukti publikos.

' Direktoris.

Pestininkienė ir jos dukterys 
Boleslovą, Marcelė ir Elzbieta 

! aukodamos dviejas giedoti
nes šv, Mišias Aušros Vartų 
bažnyčioje.

X "VVest Side Federacijos 3 
skyrius, suprasdamas dideli 
reikalų kuogreičiausiai įkurti 
visiems lietuviams prieinamų 
Bernaičių Kolegijų, tarėsi “in 
corpore” dalyvauti Kolegijos 
Rėmėjų trečiame Seime, kuris 
bus ateinančiame sekmadieny
je (2323 W. 23 Place) ir. ga
lutinai spręs jos pastatymo 
laikų.

Į X Šiandien žymūs būrelis, 
VVestsidiečių reugiasi į laido
tuves a. a. Onos Pocienės.

PER RADIO.

Užlaikau visokių auk
sinių ir sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados 
adlo. planų rolių, re

kordų Ir Lt. Taisau 
laikrodžius lr muzikos
instrumentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8989

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus lr plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigiai. Neriam 
sulig užsakymų naujus sveteyiua ir 
taisome senus. Vilnonios gijos dėl 
nėrinių ir vilnonės materijos dcl 
kelnių vyrams lr vaikams. Atsilan- 
kykit ir įsltlkrinkit 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. 33rd St. Prie Normai Avė. 

Tel. Vlctory 3486

BRIDGEPORTAS
Lašiniai iš Lietuvos.

Šiuomi pranešu Gerbiama 
Cbicagos Lietuvių Visuome
nei, jog gavau pranešimų, kati

•_____ į lašiniai, ir kitokie mėsos pro-
Pereito sekmadienio vaka-*^u^a^ aL(‘j° i* Lietuvos. To-

JOHN SLEGAITIS
Grabam Paige Automobilių 

Pardavėjas.
ARCHER MOTOR SALES 

610 West 35 Street
* Tel. Yards 0699
Jau turime naujus 1930 

modelius.

re, klausant per radio įvai- del visi kviečiami atvykti ir

PRANEŠIMAS,
Širdingai kviečiame jus at

silankyti ir pamatyti vėliau
sios mados naujus 1930 
“400” Nash karus su vėliau
siais pagerinimais pas 
BALZEKAS MOTOR SALESrios muzikos, netikėtai ūžti- pasipirkti gardžios mėsos, kų 

kau lietuviškų programų iš (tik atvežtos iš Lietuvos.
Taip pat galėsit gauti iš 

Lietuvos įvairios rųšies labai
tęsėsi nuo 9 iki 10 vai. Suma-Birutės saldainių, girt- Tel. Vietory 5371
____________________ ^aro karolių, brasletų, špilkų'

ir kitokių dalykėlių. Užlaikau Į UNIVERSAL RESTAURANT
PARSIDUODA Restoranas x . . * , . |. . . taipgi saldaus medaus ir gar-- a Norkus, Savininkas

.r įce-cream parlonus, "ft"J»>'džill Kraut„T- atdara
atidarytas, viskas nauja, ,i- jw g ęa, vakar0 Nedaiomis Gardus ir sveiki valgiai, 
taisyta. Priežastis turim tuoj aaa 10 vai. iki 4 po pietų. Vi- grcitl,s ir "'“"dagus patarna-

stoties WHFC (Cicero stotis 
1310 . kilocycles). Programa

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

iSvažiuotl į Europa. Pardusim ga9 atsilttnkyti
už pusę kainos. Geras listas. v M gfULPINAS

3200 So. Halsted Street 
Tel. Vietory 6466

3255 So. Halsted St. Chicago 
| . Tel. Vietory 6122

vimas.

750 VVest 31 Street 
Arti South Halsted Street

Chicago, III.

ĮVAIRŪS kontraktoriai

J, S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėja* Bridgeport Palntlng 

B Hardware Oo., dabar perėmė visą 
blsnį } na*o rankas lr duos visose Mo 
blsnlo šakose pirmos klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters A Decorators 
J. 8. Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

Tel Vlctory 72«1

M. ZIZAS
Ramą Statymo Kontraktorlps 

Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. Califomia Avenue
Telef. Hemlock 552$

Telefonas Canal 7211

* PETRAS CIBULSKIS
Ifallavojlmo Kontraktorius 
Dažų lr Popleros Krantavi 

>884 8. LEAVITT 8T Chlcago

Phone Virginia 2094 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boulevard $214

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING A H KATINO 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla

4(94 80. PAULINA

MŪRTGEČIAI-PASKŪLŪS
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

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

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500.00$.$$
$804 80. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 0788-8718

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

Loan<< A Intmrancn
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus, Farmas
Biznius visokios rųšies
Nėra skirtumo
Apielinkės lr kur yra Ir kas yra
Perkam notas 2nd morgage tr pa

rų pi n am 1, 2nd morgage lengvoms 
Išlygom a

Teisingas lr greitas patarnavimas 
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455


