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džiaugiasi didele katalikų parama Ir 
nori, kad toliau pasilaikytų tie prla 
tellžkl jausmai.

No. 254 3iA C 0 P Y
“Draugas,” 2334 S o. Oakfcy Avenue

CHICAGO, ILLINOIS, ŠEŠTADIENIS, SPALIO ( OCTOBER) 26 D., 1929 M.
ENTERED AS 8ECOND-CLA.S8 MATER MARCH 31, 191$ AT CHICAGO. ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH f, 1879

3c A COPY
Telefonas: Roosevelt 7791

METAI-VOL. XIV

SVEIKINAME l RĖMĖJU SEIMĄ
KINUOS GYVENTOJAI IMA KILTI 

PRIEŠ IŠNAUDOTOJUS
ITALIJOJ DŽIAUGSMAS, KAD

KARALIŪNAS IŠLIKO SVEIKAS

Francijos Ministerių Kabinetų Sudaryti 
Pakviestas Radikalas

SUKILO IŠNAUDOJAMI 
VALSTIEČIAI KINIJOJ

ITALAI NEGALI ATSI
DŽIAUGTI

SHANGHAI, spal. 26. —' ROMA, spal. 26. — Visa I- 
Kinijos valdžios generolas talija negali pilnai atsidžiau- 
Kwoh Hu-tung Chi Itehang gti, kad sosto įpėdinis kunig. 
distrikte, Szechuan provinci- Hnmbert iš pasikėsinimo prieš 
joj, pradėjo iš valstiečių rin- ji išėjo nepaliestas. Visuose 
kti valdiškus mokesčius už še- miestuose" turimos dėkingumo 
šerius metus iškalno. Be to, demonstracijos.
jis uždėjo visą eilę mokesčių1 ------------------

FALL PRIPAŽINTAS 
KALTU

AVASHINGTON, spal. 26. 
— Buvusis vidurinių reikalų 
sekretorius Kali prezidento 
Hardingo administracijoje tei 
smo pripažintas kaltu 100,000 
dolerių papirkimo priėmime 
nuo E. L. Doheny už išnuo
mavimą jam karo laivynui 
prigulinčių žibalo versmių Eik 
Hills, Cal.

Teisme norėta įrodyti, kad 
Doheney 100,000 dolerių jam 
paskolinęs. Bet nepavyko.

Byloje prisiekusiais teisė-' 
jais buvo 8 vyrai ir keturios 
moteriškės.

j Patsai Fali yra sunykusios 
sveikatos.

MISSISSIPPI UPES PATVARKYMO PRIEŠAKY

K
, ■

SEIMAS PRASIDEDA ANTRA 
VALANDA

Sveikiname Lietuvių Ko
legijos Kūrėjus, Kolegijos 
Rėmėjus, Draugijų Atstovus, 
atvykusius j Trečiąjį savo 
Seimą, Aušros Vartų parap. 
svetainėn 2323 W. 23rd PI., 
Chicago, III.

Kolegijos Rėmėjai — tai 
lietuvių tautos gaivintojai A- 
merikoje. Nuo Jūs pasišven
timo ir darbštumo priklauso 
lietuvių išeivijos ateitis A- 
merikoje.

“Draugas” linki, kad su
burtomis pastangomis arti
miausiu laiku Kolegijos Rė

mėjai įsteigtų senai lauktą 
viešąją Lietuvių Bernaičių 
Kolegiją.

Rėmėjų Seimas prasidės 
spalių 27 d. pamaldomis, 
Aušros Vartų bažnyčioje 
10:30 vai. ryto. Iškilmingą 
Sumą laikys Tėvas J. Vait
kevičius, M. L C. Pamokslą 
sakys Tėvas A. Petrauskas, 
M. I. C.

Po pamaldų bendri pietus.
Seimo posėdžių pradžia 

2 vai. po pietų.

už javų derlius.
Tatai apie 5,000 valstiečių 

prieš generolą sukilo ir jį sto
vykloje apgulė. Kadangi jis 
turi nedaug kareivių, nežinia 
kas galės įvykti.

Valstiečiai generolą vadina
vilkų ir tigrų vadu. Išprad-i 
žiu jie kreipės į Nankingo va
ldžią. Jiems atsakyta, kad tas 
generolas sauvaliai elgias gy-

KARALIŪNAS BELGŲ 
DIDVYRIU

PRAPUOLĖ SU BRANGE
NYBĖMIS

BRIUSELIS, Belgija, spal, 
26. — Pirm. keletos dienų Ita

lijos karaliūnas Hujnbert, ku
rs susižiedavo su Belgijos ka
raliaus dukterimi karalaite 
Marie Jose, daugelio belgų 
buvo kaipir nepakenčiamas.

Bet štai po įvykusio prieš
ventojus išnaudodamas. Tada jį pasikėsinimo čia jį belgai 
valstiečiai atsisuko prieš iš- j taip pamylo, kad ėmė vadinti 
naudotoją. didvyriu.

SOCIALISTAS PAKVIES
TAS SUDARYTI KA

BINETĄ

OLANDIJOS PARLAMEN
TO PIRMININKAS

Majorai J. C. Gotvvals, kurio priežiūroje patvarkoma: 
Mississippi upė, kad ateity ji savo apylinkėse negalėtų 
sukelti tvanų. Federalė valdžia tam tikslui yra paskyrusi 
10 milionų dolerių.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

IŠ 57 NUSKENDUSIŲ 
MICHIGAN EŽERE 8 
LAVONAI ATRASTI

Vagonų pervazo “Mihvau
kee” Michigan ežere liekanos 
ieškomos. Šis laivas afudros 
laiku nuskendo ne su 52, bet 
su 57 vyrais įgulos. Astuoni la
vonai jau atrasti.

Didžiuose ežeruose audros 
kas metai prarija daug žmo
nių.

PAKRAŠČIŲ APSAUGAI

Chicago pakraščių apsaugai 
nuo ežero Michigan audrų Iš
keliamas sumanymas padirb
dinti visą, eilę didesnių ir ma
žesnių salaičių.

Doody pripažintas kaltu
Kriminaliniam teisme jau-. 

nas žmogžudis W. Doody pri- i 
siekusių teisėjų pripažintas 
kaltu, ty. turės mirti elektros , 
kedėje.

NELAIMINGAS ATSITI
KIMAS

LIŪDNAS ĮVYKISRYGA, spal. 25. — Bolše- 
ivikų črezvičaikos agentai už
sieniuose ieško kažkur pra- 
puolusio Butlino, buvusio Ma
skvoje komisaro.

| Iš Maskvos su brangenybė
mis jis pasiųstas į Amsterda
mą, kur turėjo tai visa par
duoti. Nuvyko į Berlyną ir te
nai pranyko.

1 -------------------
SAUSIO MpNESIU LEISIS 

PER ATLANTIKĄ

FRIEDRICHSH-AFEN, Vo 
kietiją, spal. 24. — Morris 

t Dornier, milžiniško dvylikos
HAGA, spal. 26. — Olandi-1 motorų orlaivio (monoplano) 

PARYŽIUS, spal. 25. — jos parlamento žemesniųjų DO—X statytojas, pareiškė, 
Francijos prezidentas Doume- rūmų pirmininku išrinktas kad ateinantį sausį šiuo or- 
rgue naują ministerių kabinę- 'Dr. Van Schaik, katalikas. Tą laivių bus skrindama per At- 
tų sudaryti pakvietė radikalų išrinkimą, einant senu papro- • lantiką į Ameriką.

Aną dieną šiuo orlaiviu pa
vežiota 169 žmonės.

socialistų partijos vadą Ed. čiu, patvirtino karalienė.
Daladier, kurs daugiausia pri- -------------------
sidėjo prie Briando kabineto i TRIS ŽMONAS NUŽUDĖ 
sugriovimo.

PLĖŠIKAI JUODOJOJ 
JŪROJ

MASKVA, spal. 26. — A 
reštuotas kažkoks Ivan Kar- 
činskii, kurs tris kartus vedęs 
ir visas tris žmonas nužudęs.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
spal. 26. — Iš Constanza pra- žudystes yra lengva bausmė, nullah gyvena Italijoj. Nau-

BUVUSIS EMIRAS NORI 
AMBASADORIAUS 

VIETOS

KABUL, spal. 26. — Buvu- 
Rusijoj už tos rūšies žmog- sis Afganistano emiras Ama-

CLEMENCEAU YRA 
SILPNAS

neša, kad ten atplaukęs vienas 
graikų garlaivis, kurį Juodo
joj jūroj plėšikai užpuolę ir 
perdėm apiplėšę.

Plėšikai tarp savęs nei žo- PARYŽIUS, spal. 26. 
džio nepratarę, tad nebuvo Buvusį karo laiku Francijos 
galima patirti jų tautybę. ministerių pirmininką Cleme-

------------------ nceau andai vos neparbloškė
širdies liga. Kiek pasveiko. 
Bet kasdien jis eina silpnyn.

ALKSTA RAUDONIEJI 
KALINIAI

BUDAPEŠTAS, spal. 26. 
— Ungarijos kalėjimuose lai
komi komunistai sukėlė alkio 
streiką.

WASHINGTONO DERY
BOS SU VOKIETIJA

WASHINGTON, spal. 26. 
— Paaiškėjo, kad Amerikos 

SEVILLE, Ispanija, spal. J. Valstybės jau ilgas laikas 
26. — Kelinta diena Ispani- turi derybas su Vokietija sko- 
jos karalius neapleidžia rūmų. Ių klausimu. Artimoj ateity 
Sakoma, turįs gripą. tikimasi padaryti sutartį.

jam Afganistano emirui Na- 
'dir chanui jis pasisiūlė būt 
ambasadorium Italijai. Jo pa
sisiūlymas nepripažintas.

I ____________
GRYŽO IŠ ISPANIJOS

FRIEDRICHSHAįFEN, 
spal. 26. — Vokiečių orlaivis 
“Graf Zeppelin” gryžo apla
nkęs Ispaniją.

PRIPAŽINTAS ŽUVUSIU

NEW YORK, spal. 25. — 
Iš Newfoundlando į Londoną 
per Atlantiką skridęs Monta
nos lakūnas Diteman pripaži
ntas pražuvusiu vandenyne. 
Niekur jis nepastebėtas.

Nupeikė agentus
Federalis teisėjas AVilker- 

son nupeikė probibicijos age
ntus, kurie teisman pristatė 
15 metų vaiką, bet ne suau
gusius nusižengėlius.

Steger miestely vienam ga- 
radžiuj agentai atliko kratą, 
rado įtaisymus gaminti alko
holį. Suaugę kaltininkai pabė
go, tad agentai suėmė ten at
rastą vaiką.

Teisėjas vaiką paliuosavo 
ir liepė teisman pašaukti ga- 
radžiaus savininką.

Pataria nebalsuoti už 
bonus

“Chicago Real Estate Boa- 
rd’o” įstatymdavybės komite
tas Chicagos piliečius skatina 
ateinančiais balsavimais ne
balsuoti nei už vieną bonų lai
dą, kol nebus gauta atatinka
mo užtikrinimo, kad sumoka
mi mokesčiai bus teisingai ir 
teisotai sunaudojami.

Perkelti 5 kapitonai••
Chicagos policijos komisio- 

nieriaus parėdymu penki po
licijos kapitonai pakeisti vie
tomis.

------------------- Į«
Chicagon atskrido keturi i 

Rusijos sovietų lakūnai. Iš- 
Rusijos atskrido per Siberiją 
ir Alaską.

PENKI NUBAUSTI 
MIRIOP

SAMARA, Rusija, spal. 26. 
— Už dviejų komunistų nu
žudymą javus kolektuojant j 
bolševikų teismas čia nubau-; 
dė mirti vieną šventiką ir ke
turis valstiečius. Sakoma, šve
ntikas valstiečius kurstęs prieš 
valdžią.

20 ŽMONIŲ ŽUVO DINA
MITO SPROGIME

TOKYO, spal. 26. — In- 
shan geležies rūdos kasykloj. 

į Mandžiūri joj, susprogo dina- 
1 mitas. Žuvo 20 kinų ir japo
nų darbininkų.

Vilkaviškis. Pereitą trečia
dienį, t. y. spalių mėn. 2 d., iš 
Vaisbudžio dvaro pil. X. ve
žė vieno pono javus su talka 
į Vilkaviškį. Atlikęs reikalus 
grįžo apie 7 vai. vak. namo. 
Jau buvo gerokai sutemę ir 
lijo. Bevažiuodamas gale mie
sto apvirto į labai didelį grio
vį (grablę). Netikėtai patekęs 
po rungu dar norėjo vežimą 
atstatyti į vėžes, bet, matyti, 
tuo tarpu arkliai neramiai sto
vėjo, vežimą patraukė ir ne
laimingajam rungas sulindo 
po krūtine į vidurius kairė- 
jėn pusėn, padarydamas dide
lę žaizdą. Nelaimingasis tuoj 
mirė. Kadangi dar buvo nevė
lu, šį įvykį žmonės tuoj paste
bėjo ir pranešė policijai. Ry
tą nelaimingasis apžiūrėtas 
gydytojo, vėliau buvo išvežtas 
namo.

Nelaimingasis buvo dar jau
nas žmogus, apie 27-28 metų 
amžiaus. Paliko jauną žmoną 
ir, rodos, vieną ar du vaiku
čiu. Labai abejotina, ar pa
liks gyva ji, sužinojusi šito
kią vyro mirtį.

Labai reikėtų žmonėms bū
ti atsargiems, naktį keliauja
ntiems. “Š.”

Butrimonys (Alytaus aps.) 
Rugsėjo mėn. 23 dieną po su
nkios ir ilgos ligos mirė Bu
trimonių parapijos klebonas 

a. a. Vincas Pavalkis.

Velionis buvo darbštus, ge
ro būdo ir tikras lietuvis. Nuo 
1922, būdamas Butrimonių pa
rapijos klebonas, daug pasi
darbavo naujos mūrinės baž
nyčios statyme. Bet negailes
tinga mirtis pakirto jo gyvy
bę, neleisdama bažnyčios už
baigti. Rūgs. 26 d. 11 vai. iš
kilmingai palaidotas Butrimo
nių šventoriuje. Į laidotuves 
susirinko tūkstantinė žmonių 
minia. Visi su ašaromis atsi
sveikino mylimąjį kleboną. Il
sėkis ramybėje, dvasios Tė
ve! “Š.”

NEW YORKO BIRŽOJE 
PASIAUBA

NEW YORK, spal. 25. — 
Vakar popiet vietos biržoje 
kilo pasiauba, kada spekuliuo
jamų šėrų kainos staiga ėmė 
pulti. Daugelis smulkiųjų spe
kuliantų prarado visus savo 
įdėtus pinigus. Gi didiesiems; 
pagelbon pakilo bankininkai, 
nes kitaip šalies finansai bū
tų buvę pakirsti.

PASMERKTI PAKARTI

SACRAMENTO, Cal., spal. 
36. — Folsom valstybės ka
lėjime 1927 metais kaliniai su
kėlė maištus tikslu pasiliuo- 
suotų. Penki tų maištų vadai 
kaliniai dabar pasmerkti pa
karti.

SAUGOKIME SAVO DAI
LĖS KŪRINIUS

PLATINKITE “DRAUGĄ”.

Panemunėlis (Rokiškio ap.) 
Einant nuo bažnyčios į dvarą, 
pas upelį, stovi graži šv. Jo
no statula; ypačiai meniškai 
padaryta veido išraiška, tik 
gaila, kad kažkieno numušta 
ranka, kuria rodo į aplinkų 
mą. Reikėtų tą statulą atre 
montuoti, nes ji tikras mem 
kūrinys. “Š.”

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Išdalies debesiuota.

PINIGŲ KURSAS

į

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85 
Francijos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgą 13.89 
Italijos 100 lirų 5.22
Vokietijos 100 markių 23.80
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LIETUVIŲ KOLEGIJA.

jos nariai tai gerai supranta ir dėl to dide
liu uolumu dirba, rimtu ir tikru keliu eina 
prie tikslo, teikdami netik moralę, bet ir ma- 
terialę paramą, kolegijos steigėjams — Ma
rijoną kongregacijai. Del to malonu yra pa- 
bveikinti Kolegijos Rėmėją Seimą ir palinkė
ti pasisekimo taip kilniame ir be galo rei
kalingame darbe.

LIETUVIŲ PROGRAMA PER RADIO.

KOLEGIJOS FONDAS.
Spalių 27 d. 1929 m. Aušros 

Vartą par. svetainėje įvyksta 
Trečiasis Marijoną Kolegijos 
Rėmėją Seimas.

kultūriniai ir tautiniai pa
kelti. Negalėdami pradžioje 
apie daug ką svajoti, kol ne
same padarę pirmo žymaus

Į jį suvažiuos ne tik patys žygio, kol neturime savos vie-

mokytojų skaičių būsimai Lie į vių Kolegijai savo mokytojų, 
tuvių Kolegijai ir padėti lie-Į Visus, užtat, klausimas dabar

v Rytoj įvyksta Lietuvių Bernaičių Kole
gijos Rėmėjų Organizacijos metinis seimas, 
kuris duoda progos vieną kitą žodį tuo svar
biu klausimu pasakyti.

Bernaičių Kolegija mums taip yra rei
kalinga steigti, kaip reikalinga buvo steigti 
jnergaičių akademija arba toji vienuolija, ku- 
>i tai akademijai vadovauja. Be savos kolegi
jos mūsų tautinis ir visuomeninis gyvenimas 
•nėra pilnas ir jis niekuomet nebus pilnas, 
jpaktinai bernaičiams kolegiją jau senai rei
kėjo įkurti. Bet priežodis sako: geriau vėliau, 
begu niekad.

Šiandien mūsų bernaičiai, baigę lietuvių 
parapijinę mokyklą ir prie geriausių norų 
begali būti auklėjimi toliau toje dvasioje, ku
ri buvo pradėta auklėti lietuvių pradžios mo
kykloje. Jų dvasia svetimtaučių mokyklose 
yra stipria iiškraipoma ir labai retas kuris 
tš jų išsilaiko geru lietuviu ir geru katali
ku. Be to, svetimos aukštesnės mokyklos ne- 
išauklės mums tinkamų ir taip reikalingų va
ldų, kurių mums taip reikia ir reikia jų daug.

Iš netolimos praeities patyrimo gerai ži
nome, kaip mažo vadų skaičiaus susilaukėme 
iš to jaunimo, kuris buvo išblaškytas po į- 
vairias mokyklas šioje šalyje. Šimtai gražiau
siu pajėgų, galėjusių išaugti naudingiausiais 
•mūsų visuomenei vadais, pražuvo svetimose 
Įbangose, nieko gero savo tautai nedavę.

Jei mes rimtai rūpinamės savo tautiniu 
likimu Amerikoje, jei jo nestatome ant smil
čių pamato, tuoj privalome eiti prie statymo 
dūmų Lietuvių Kolegijai. Kitaip — veltui 
nueis visos mūsų pastangos besistengiant iš
laikyti savas organizacijas, statyti ir užlaiky
ti visokias kitas įstaigas, kurios, netekusios 
lietuviškos dvasios tinkamų vadų, greitai pa
teks į svetimų rankas.

Lietuvių Kolegijos Rėmėjų

Vakar visuomenei pranešėme, kad) dien
raštis “Draugas”, susitaręs su didžiausia lie
tuvių baldų kompanija — 'The Peoples Fur
niture Co., ruošia lietuvių programą per ra
dio.

Tiesa, ne pirmas toks įvykis mūsų gy
venime, tačiau jis yra pažymėtinas. “Drau
gas” yra seniausias ir įtakingiausias lietuvių 
laikraštis Amerikoje, o Peoples Furniture Co. 
yra didžiausia tos rūšies imonės lietuvių or
ganizacija pasauly. Taigi, lietuvių programą 
per radio organizuoja dvi stipriausios ir 
grynai lietuviškos įstaigos. Toks įvykis mūsų 
gyvenime bus tai pirmutinis.

Radio, tai geriausia šios gadynės prie
monė pasiekti milijonus žmonių. Jei mes ne
norime atsilikti nuo kultūringųjų tautų, tą 
priemonę privalome bent laiks nuo laiko pa
naudoti ir pagarsinti pasauliui, kad Amerikos 
lietuviai tebėra gyvi. Iš kitos pusės — ta 
priemonė (radio) gali daug padėti tautybės 
stiprinimui lietuviuose, kėlimui tautinio en
tuziazmo ir t. t.

Del to nei “Draugas” nei Peoples Fur-, 
niture Co. nesigaili tų didelių iškaščių ir di
delio darbo, surišto su davimu lietuvių pro- 
gramo per radio. Mes jaučiame, kad tuo žy
miai patarnausime savo tautai, savo visuome
nei ir mūsų kultūrinių ekonominių įstaigų 
geresniam išugdymui. Taipgi mes pilniausia 
pasitikime, kad plačioji mūsų visuomenė mū
sų pastangas teigiamai įvertins, mums padės.

Rėmėjai, bet ir katalikiškųjų 
draugijų atstovai tartis skau
džiausiu Išeivijai klausimu,— 
tai Lietuvių Tautos trečdalio 
gelbėjimu iš baisios ištautėji
mo ligos. Ištautėjimą nesulai
kysime vien sporto priemonė
mis. Nei boksininkai, nei plau- !

šosios lietuviams bernaičiams 
Kolegijos, savo pastangas ir 
jėgas kreipkime, kad 
čiausioje ateityje įsikurtume 
Bernaičių Kolegiją.

Kuomet atsilankė Amerikon 
a. a. arkiv. Jurgis Matulevi
čius 1926 metais ir oficialiai

tuvių Išeivijai sukelti Kolegi
jai statyti Fondą.

Ir tikrai, mokytojai ruošia
mi, Kolegijos Fondas augina
mas. Amerikos Marijonai turi 
savo 15 studentų pasiuntę į 
įvairius Universitetus ir Dva-' 
sines Kunigų Seminarijas. 

8iei- ])evyni lanko Romoje Univer
sitetą, vienas Lietuvoje; trys 
Montrealyje ir du Lisle, III. 
dvasinę Sejninariją. Visi jie 
Amerikonai, bet susipratę lie-

kikai, nei golfininkai čampio- 
nai nesukultūrins šimtus tūk-» 
stančių jaunimo. Žmogaus
kultūrinė vertė yra jo proti-'rikoJ'' B»“n» kun- d‘rI» Jon«

įkūrė Marijonų Kolegiją, skir
damas jai direktoriumi Aine-

tuviai. Už keletos metų galės
visi stoti 
darbą.

į didelį kultūrinį

organ izaci-

RAGELIS.
- (Tąsa)

— Taip, gražioji, atlik tą ir aš tave 
mylėsiu... — veidmainingai kalbėjo jau
nuolis.

Mergaitė giliai, giliai atsikvėpė. Bet 
galiau sutiko. Pakilo ir palnegva nuslin
ko į namus.

Jis paliko vienas... Sėdi, o širdis, vis 
smarkiau įsibėgėjusi plaka...

Jis vis laukė.
Tirpo naktis. Rytų skliautai ėmė kai

sti... z
Skubiai atbėgo valdovo duktė ir jam 

padavė stebuklingąjį tėvo ragelį. Jaunuo
lis padėkojo mergaitei. Prjžadėjo su ja 
netrukus susitikti ir skubą

Valdovo duktė įtempė 
ir ilgai, ilgai j jį žiūrėjo,
ant smėlėto juros kranto ir ] (radėjo baisiai 
verkti — buvo apsivylus... Piktos -žuvėd
ros ją dar labiau gąsdino... Bet vis tik 
jį tikėjo jaunuolį sugrįšiant..

o į namus... 
įeramias akis 
Paskui sėdos

nis ir dorovinis 
mas ir išsu

mokslingu-
imas.

sukasi apie tai, kada Išeivija 
pajėgs padedant Marijonams, 
pasistatyti Kolegiją. •

Galima pasidžiaugti, kad 
šiais metais (per 11 mėnesių 
nuo pereito Seimo) Kolegijos 
Fondas žymiai paūgėjo.

Pereitais metais Fonde bu
vo $16,586.80.

Šiais metais prisidėjo vi
so $7,68.3.46.

Viso yra Fonde $24,270.26.
Nuolatiniai Rėmėjai auko

jo daugiausiai, nes jų daugu
ma prisiuntė savo “Dienos 
Uždarbį” aukojusiems buvo 
suteikiamos nuolatinių Rėmė
jų teisės ir jiems per visus 
metus buvo siuntinėjamas 
“Laivas.”, užtat padaryta

(Pabaiga 6 pusi).

Bet jeigu Išeivija pajėgtų 
šiais, ar ateinančiais metais 

ko Marijonų Kongregacija A ji<ūrtį Lietuvių Kolegiją, tai 
Marijonų Konregacija ir da
bar turėtu užtektinai Lietu-

Navicką, M. I. C., nuo to lai-

Amerikos spauda pradėjo reikšti didelio 
nepasitenkinimo ir pasipiktinimo Italijos fa 
šistų daromais žygiais Amerikoje, kad su
laikius čia gyvenančius italus nuo šios šalies 
pilietybės. Esą tie, kurie nesilaiko to fašistų 
nusistatymo, yra skaudžiai persekiojami šio 
je šalyje ir, sugrįžus Italijon, kišami į kalė
jimus.

Fašistai, mat, kaip ir socialistai ar ko
munistai nori savotiškai užkariauti visą pa
saulį.

SIŪLO GRĄŽINTI VOKIEČIAMS 
KOLONIJŲ DALJ

Anglų spaudoje pasirodė įtakingų žmonių 
straipsniai, kuriuose patariama Anglijos vy
riausybei tuojau grąžinti Vokietijai dalį a- 
timtų iš jos kolonijų, Kamerūną ir Togo Af
rikoje. Šios kolonijos tik apsunkinančios An
glijos iždą. Tuo tarpu jų grąžinimas žymiai 
sustiprintų respublikonišką Vokietijos vyriau 
sybę ir ji lengviau galėtų atsispirti monar- 
ehistiniams gaivalams.

Neturėdami Kolegijas ir merikoje pakreipė visas savo 
Universitetus baigusiųjų jau-į pastangas paruošti tinkamą 
nimo vadų, greitai neteksime,' , - - i ■ —
viso lietuviško jaunimo. Mū
sų jaunuoliai, auklėjami fran- 
cūzų, vokiečių, lenkų, airių 
staigose pamėgsta visa, kas 

jų yra, bet nieko nežino, kas 
mūsų lietuvių yra.

Prieš kultūrinį svetimųjų ’ 
pavergimą galime priešais pa- , 
statyti vien kultūrines įstai- i 
gas, panašias į jų. Visoje A-Į 
merikoje dejuoja lietuvių pa 
rapijų klebonai, kad parapijos! 
mažėja, o rodos, vis daugiau; 
lietuvių gema, negu miršta..!
Gaila, kad vien dejonėmis 
daug kas pasitenkina, o ne- į 
pažiūri į gilesnes to priežas-1 
tis. Ar-gi ne dėl to jaunimas Į 
iš parapijų bėga, kad jis ne-' 
turi savo tautos sumanių,! 
jaunų vadų? Duokime parapi-1, 
joms Kolegijas baigusių susi
pratusių lietuvių keletą, o pa
matysime, kaip jie mokės į- 
rančią ir nykstančią koloniją 
atgaivinti.

Gerd yra. matyti savo silp
nybes, bet bloga pasilikti jo
se tūnoti. Mūsų Išeivijos tau
tinė silpnybė — per mažas 
jaunimo mokslingumas, per 
mažas jų tautinis susiprati
mas. Visai nesistebėkime, 
kad taip įvyko. Juk Išeivija 
neturi sau tinkamų Aukštųjų 
mokyklų, kur būtų ruošiami a- 
teities vadai. Šv. Kazimiero 
mergaičių Akademija Chicago 
je ir Marijonų Kolegija vie
nuoliams pas Ilinsdale, III. tai 
maža tik dalelė to, ko reika
linga Išeivija. Vien per savo 
aukštąsias mokyklas, Kolegi
jas pajėgsime mūsų jaunimų

BUDRIKO
Ralio Kiautinė

Galite pirkti, o busite pilnai užganėdinti. 
Tūkstančiai žmonių yra užsiganėdinę, kat
rie pirko BUDRIKO Krautuvėje, didžiau
sioj Radio Krautuvėj Chicagoje. Parduoda 
visus gerųjų lšdirbysčių Radios: Atwater 
Kent, RCA Radiolas, Victor, Columbia, 
Brunswick, Boscb, Spartan, Zenith, Kols- 
ter, Howard, Majestic, Gulbransen, Cros
ley. Jūsų doleris yra daug vertesnis pas mus 
ir jūsų kreditas yra geras pas mus. Lengvus 
išmokėjimai be nuošimčio.

Jos. F. Sudrik. Ing.

5.
Šalies sargai jaunuolį taip pat malo

niai išleido, kaip ir priėmę buvo...
Skubiai jis kopi- kalno šleitu ir ra-' 

gelį spaudė prie krūtinės...
Jau gręit saulė aplankys šiurkščiai 

nakties atvėsintą žemą... Sustyrą nuo 
šalčio debesiukai laukė pirmųjų spindu
lių... Jaunuolis smarkiai, smarkiai bėgo 
į snieguotą kalną. Jo krūtinėj daužės šir
dis. Įsibauginęs kraujas lakstė jo gyslo
se ir veidas ėmė baisiai kaisti... Pusiekęs 
pirmąją viršukalnio uolą, jis kiek atsi- 
kviepė... Priilsę plaučiai krūtinėn greitai 
sunkė orą...

Staiga suvirpėjo kelios uolos... Nuk- 
ties tylą tematant supurtė didžiausias 
trukšmas ir keistos ugnys supjaustė ap
mirusią ,erdvę.. Jaunuolis suprato, kad 
valdovas jau pasigedo ragelio...

Akimirksny pašoko ir be kelio ėmė 
karstytis per apledėjusias uolas... Bėga,% 5
lipa, šoka — ragelį nori išelbėti...

Pakalnėje ėmė dundėti... Jis suprato, 
kad jau vėjas. O po valandėlės smarkiai

3417-21 S. Halsted
Telefonas BOULEVARD 4705

Lietuvių programai ant Radio per W L S ir 
W H F C yra apmokama JOS. F. BUDRIK 

Corporacijos.
3“

st.

S!

sužvingo būrys arklių... Storomis pasago
mis jie drebino kalną ir kelios palinku
sios uolos bematant nulužo... Persigando 
jaunuolis. Tuoj ėmė tirpti jo išdidumas. 
Kūnu vertėsi baisūs šiurpuliai...

Paskui aplinkui aprimo... Matyt, be
siveja raiteliai sustojo ir ramiai žvelge
sį.

Jaunuolis atbėgo prie koplytėlės. Ne
beišmanė, kas daryti... Bet netrukus su
šuko:

— Dangiškasis Sarge, gelbėk, — ir 
tuoj pažvelgė į koplytėlės pastogę. Ten 
buvo tas pats parašas: “Mielas broli, sus
tok, atsiklaupk ir padėkok savo Dangiš- 
kąjuni Sargui už laimingą kelionę”.

Bet jaunuolio širdy dar ir dabar te
bedegė išdidumo liepsnelė... Stipri bai
mė jo galutinai dar nenulenkė. Jis tik 
kepurę nusitraukė. Greičiausia ne Nu
kryžiuotojo garbės, bet kad smarkiai bė
gant jam šilta rados.

Aplinkui kol-kas tylu.
— Broli, ko tik prašysi, bus tau duo

ta... — po valandėlės pasigirdo koplytė

lės viduj..
— Gelbėk, Viešpatie, aš laukiu!..
— Pildyk kas parašyta... — atsake 

iš koplytėlės.
Staiga jaunuolio kaktą suardė pyk

čio raukšlės. Nežinia kada jis buvo klū- 
pojęs su malda lūpose. Jo išdidumas nelei
do lankstytis prieš prastą, apkerpėjusį 
namelį.

Užpakaly vėl ėmė žemė dundėti. Gar
sas ' stiprėjo — matyt, raiteliai jau ar
tinos...

• t • ,

Įsiliepsnojo rytų skliautai — tekėjo 
saulė...

Jaunuolis tik užsimetė kepurę ir kie
tai suspaudęs ragelį bėgo. Jau leidos pa
kalnėn. Prieš akis vėl atsivėrė žalios 
lygumos. Žemai buvo tokia pat šiluma 
kaip ir vakar. Žolė žibėjo nubarstyta ra
somis. Aplink bliovė nekantrios piemenų 
bandos.

Jj vijos...
Jaunuolis bėgo vakarykščiu vieške

liu. Netrukus pamatė tą pačią piemenai
tę. Ji buvo ką' tik savo avis išvarius.

Mergaitė stovėjo prie namelio, kuris ją 
dažnai saugodavo nuo smarkių lietų ir 
saulės deginimų...

Ji pamatė bėgantį jaunuolį ir prisi
minė vakarykštį atsitikimą: jis neapgy
nė jos avių nuo įšėlusiu vilko, bet dar 
gardžiai pasijuokė...

’ Nejauku jai rados. Užrakino savo 
namelius ir skubiai toli, toli nusivarė 
avis.

Jis pribėgo prie trotelės ir joj norėjo 
pasislėpti. Bet užrakinta... Tuomet atsi
minė ragelį: kai jis papūs, tuoj išsipil
dys visi norai — trobelė tikrai atsidarys..

Ir papūtė... Žaibo greitumu jį išgąstis 
trenkė ir žemėn kritęs ragelis sudužo...

— Tik daug ir skaisčiai mylėjusi šir
dis gali padaryti stebuklų... Žmogui, ne
pažįstančiam kitų dejavimų, viskas yra 
užrakinta — toji trobelė jau neatsidarys, 
— iš dūžtančio ragelio išbiro žodžiai...

Jaunuolis baisiai nusiminė...
Tačiau pašoko ir tuo pačiu vieškeliu 

toliau bėgo... Leidžias kaip vėjas..
(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas ■ Savo atsišaukime tie vyrai į 

įsako, kad dabar vedybų įs-j 
tatymai visu sunkumu gula 
ant vyrų; kad šiandie mote-1

vei pasidarbavo J. Stankevi
čius, jier 11 metų eidamas raš- 
itininko pareigas, taip-gi daug 
darbavosi u. a. Justinas Anta
navičius, Mykolas Andriuške
vičius.

Draugija turi įsigijus bažnv 
tinę vėliava ir amerikoniška.

Žiūrėkite, kaip mūsų svie
tas kaliomis verčiasi

rys turi lygias teises; kad, . . . ., . . . , . , . taip-gi turi nariams gražiusmoterims prieinama kiekvie-1 . . , „
, , , ... tautines spalvos ženklelius suno darbo sritis; kad rinkoje „ ,

. . . „ Hv. Mvkolo paveikslu. Parodams turi daugiau sansu, negu ., vimuose ir iškilmėse visuometvyrai; kad dabar vedybos nio- , , . v ,. . , . ... dalyvauja su zeųkliukais. Na-teriai yra pelningas biznis. . , , .. . . -p . . . ,. 'rialus, katrie nėra sirgę perir t. t. Tat ir saukiama: \ i- , , . , ,. 110 metu, duoda dovanas auksų saliu vyrai, vienykitės! ... , . . . . ... so žiedus. Jau 24 nariais dėvi
Taigi, matote, kas mūsų

sviete dedasi: revoliucijos ant 
Iki šiol mes žinojome tik i kiekvieno žingsnio: čia komu- 

sufragistes moterų teisėms

tas gražias dovanas.
Sekantieji asmenys buvo

draugijos pirmininkais: J. 
Antanavičius (8 metus), K.nistai gina darbininkų teisės

ginti. \ isokių baiki} jos kar-'įv šaukia visus pasaulio dar-1 „ »• Af a.21-
tais išdarydavo, net revoliu- Liniukus vienvtis, čia Chica-1 . ’ •„b0„;zi„0 t
cijas mėgindavo kelti, kad ga- gOs komisarai gina negru tei-j, , T t, i. kauskas, J. Pazereckas, J.vus visame kame sau lygybe. !ses jr šaukia visus Chicagos 
Štai, ir pasėkos tos kovos: juododžius Brižportų apgy- 
vyrai, pajutę, kad musų me- \enti, čia moterys visur šau- 
terys ne tik jau iš jų vergijos kia lygių sau teisių, čia, pa- 
pasiliuosavo, bet net ant kui- įgaliau, vyrai šaukia viso pa
nų jiems pradėjo lipti, suska-leaulio vyrus savo kulnis nuo 
to tas savo kulnis ginti ir, lmoterų ginti ir taip toliau ir

Šv. Kazimiero Vienuolyno 
Garbės narys $100.00.

Taip-gi Šv. Kazimiero Vie
nuolyno . reikalams aukojus 

$35.00.
Šv. Mykolo parapijos reika

lams aukojusį $382.00.
Streikieriams kriaučiams, 

kurie kovojo už geresnes dar- 
bo sąlygas 1910 aukojo $50.00.

Bernaičių Kolegijos reika
lams aukojo. Norėdama, kad 
kuogreičiausia butų Įsteigta 
Kolegija — yra Garbės narys.

Į $100.00.
J ‘ ‘ Dra ugo ’ ’ bendrovės šėr ų
'pirkusi už $100.00.

Viso $13.044.20.
Šv. Mykolo draugija North 

Side yra viena seniausių, duu--į 
giausiai visuomenei gera paA 
dariusi ir turtingiausia.

T. Macys, pirm.,
J. Karašauskas, rašt.

štai, Austrijoj susitvėrė “Vi-itaip toliau.

Athatej 
Kemt

ScitEEN-GlMD

Iadio
s

Paskučimas, A. Gerdžiunas, A.
Palubinas, J. Stankevičius, A.
Mureika, M. Butkus, T. Ma
čys. Dabartinis pirm. jau dar
buojasi 4 metai draugijos ge-

I

rovei.
Raštininkais buvo šie: J.

Stankevičius (11 metų), M.
Andriuškevičius, A. Gerdžiu 
nas. I’. Zigmantąvičius, M.

Ka
jau i metus eina 

raštininko pareigas ir daug 
darbuojasi draugijos gerovei.
Šv. Mykolo dr-ja per 25 m. iems prieinama, 

yra išmokėjusi šiems X Spalių 22 d

so pasaulio vvnj teisių lyga”,, Ocra Ja. kad 1usl,
kur, Viennoje jau turėjo net pr„r. Kampininko yra
savo kongresą ir jame, be p.,),.,,,, i ... o kutnys. Kitaip da vie- j)angįrcia p. Skodis ir J. Kr
otų salių, dalyvavo net 1,61)0 nn mmi;,,,,:;,. ,-nP-in n™™; 1 ., ia lc'Oilucija įeiktų organi- r„^aus]ius iau y metus em

vyrų iš musu Amerikos. jzuoti.

CHICAGOJE

ŠV. MYKOLO ARKANIOLO Mykolas Andriuškevičius, ižd.
DRAUGIJOS 25 M. JU- 

BILĖJUS.

North Side. — šv. Mykolo 
Arkaniolo dr-ja įsteigta 22 d. 
lapkričio, 1903 m. Draugijos

tikslams:
Pašelpos sirgusiems 

riains $0,370.50.
Palaidojus 16 narių

APB RADIO STOTIS.

Dievo Apveizdos Parap. —
Spalių 21 d. vakare naujoje 

j svetainėje buvo Vyčių 4 kp. 
Dramatinio ratelio susirinki 
mas ir praktika. Mat rengia 

I ma vakaras, kuriam bus vai 
dinimas, kokio da niekad mū- 
sų kolonijoje nebuvo. Jau iš 

j anksto pradėta likietai par- 
' davinėti, kurių kaina yra vi-

vakare, de 
prakti-i lei blogo oro, choro 

na- į kos nebuvo.
X Spalių 22 d. vakare grįž- 

ir jų , tant musų klebonui kun. Al-
pomirtinių išmokėjus $4,041.- bavičiui iš laidotuvių su pra- 
00. ! lotu Krušu ir kun. Ileksniu

Draugijos reikalams išme- tamsoje susidūrė su kitu au
kota. $1,660.70.

Lietuvos reikalams, kaip
tai: šelpimui nukentėjusių

— D. Eridzelis, iždo globėjai—
V. Dovidaitis ir J. Narbutas, 
maršalka J. Rudvietis, prie 
vėliavos — L. Brigmantas,
K. Antanavičius. Nutarta susi
rinkimus laikyti kiekvieno

tikslas — vienyti lietuvius ka- 'mėnesio trečia nedėldieni. Tas 1 *talikus broliškos meilės ryšiu 'nutarimas ir dabar pildomas.
ir visuomet vienas kitam eiti į Dabartinė valdyba (1929 nuo karo ir kitiems kilniems 
į pagelbų kaip medeginiuos, į m.) pirm. — Tofilius Mačys, tikslams $450.00. 
laip ir dvasiniuos reikaluose: Ivice-pirm. — P. Alekna, prot. Lietuvos Laisvės Paskolos 
nariui susirgus, jį aplankyti rašt. — J. Karašauskas, turto bonų pirkusi už $250.00.

tomobiliu. Kun. Albavičių su
žeidė. Šiandien gerbiamas kun. 
Albavičius jau grįžo iš ligoni 
nės.

X Spalių 31 d. naujoje sve
tainėje musų Vyčiai rengia 
“ J lulov.een Party’’. Bus juo
kų, lošimas ir daug kitokiu 
dalykų. Visi prašome ateiti,

? J

’ir i i >

ir suteikti jai ’ pašelpų, kc- irašt. — Kazys Lukošaitis, Labdaringos Sųjungos Gar
bia reikalinga; numirus —Įiž<l. — -Juozas Daugirda, mar- bės narys $100.00.
tinkamai katalikiškai palai- Jšalka — J. Rutkauskas. Taip-gi draugija prikimšo bet reikės ' Kvar lax" užsimo
doti; likusius našlaičius gi o-j Draugija įplaukas turi iš , prie Labdarių, mokėdama nuo keti, jei ateisit be nario. Taip
boti ir suteikti reikalingų pa :gariu mokesčių, iš rengiamų 11'.ožno nario po 10c. metinio gi bus ducdan.os dovanos uz
geibų. Taipgi rūpintis parapi- 'vakarų, balių ir piknikų. mokesčio nuo 1923 metų yra dailinusį kuštama. Visi steng-
jos ir tautos reikalais ir juos i 
remti, pagal išgalėjimų.

Pirmutinį pasirinkimų dr-ja , 
laikė .J. L. Albert svetainėj, i 
846 N. Paulina Str.

Pirmutinį susirinkimų dr-ja , 
rinkta iš sekančių asmenų: 
pirm. Justinas Antavicius, 
vice-pirm. — Andrius Mar- 
cinkevičius. prot. rašt. — J.

Stankevičius, turto rašt. —

Daugiausia draugijos gero-sumokėjus $130.00. bitės ateiti. Vyčiu Naujokas.

NORT SIDE

NAUJI MODELIAI KAINA SU 

VISKUO SU TŪBOMIS

$159.40
PILNAS EGZAMINAS 

$5.00 TIKTAI $5.00
SPEC’ALTSTAS

T«igt nenusiminkit. hal eikit 
««• tikrą RpecIaUatą. ne pae koki 

vrMI Tikras aperlallstaa. ar- 
h» profeaorlua. neklaua 1n«ų kaa 
juma kenkia, ar kur akauda. bet 
nneakva pats pn pilno tiegzaml- 
navlmo Jųa autaupyslt laiką Ir 
nin'rui. Daugaila kitų daktarų 
n«gaiė|n pagelbėt Juma dėlto, kad 
llr n<-fnr1 reikalingo patyrimo, an- 
rnOvmui Zrr.oy.aua kenkamlngumų.

Mano Kurtto — 8ccpe — Hagg’ 
X-Uay Roentgeno Aparatas Ir rl- 
aiAkae bakterlologlftkaa egzamina
vimas kraujo atidengs man juaų 
tikras negeroves. Ir jeigu aft pa
imsiu jus gydyti, tai Jusų sveikata 
ir gyvumas sugryM Jums taip kaip 
buvo pirmiau Jeigu kenčiat nuo 
Ilgų skilvio, žarnų. Inkstų, odos. 
kraujo, nervų. Slrdlea, reu mat la
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių arba jeigu turit ko
letą užstaen ėjusią. (atkerėjusią, 
ehronlžką Ilgą, kuri nepastdavA 
net gabiam Aelmynos gydytojui, 
neatldėlloklt neatAjp pas mana.

DR. J E ZAREMBA
SPECIALISTAS 

InAJImas Rūmas IŽU
*s W. JACKSON BOULEVARD 

Arti 8tate Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto liti 
’ do pietų. Vakarais nuo S IU T

Nedėliomis nuo lt ryto Iki 1 
no pietų

ŠV. MYKOLO ARKANGELO DR-JOS SENOSIOS IR NAUJAUSIOS V-BOS NARIAI
Šiai garbingai dr-jai šiuo tarpu sukanka sidabrinis jubiliejus, tai yra jai sukanka 25 

gyvavimo metai. Prie šios progos Šv. Mykolo Arkangelo Dr-ja rengia’
IŠKILMINGĄ PUOTĄ, Sekmadienį, Spalio — Oct. 27, 1929, Sv. Mykolo parapijos sa

lėj, 1644 Wabansia Avenue.
I

Visi broliai ir seserys lietuviai maloniai yra prašomi toje vakarienėje dalyvauti. 
Nauji nariui per vakarienę į dr-jų bus priimami be įstojimo niokesties.

KOMISIJA.

Lengvus Išmokėjimai

3417-21 South Halsted Street

Phone Boulevard 4705
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VYČIAI PAGERBĖ SAVO 
. DVASIOS VADĄ.

Brighton Park. — Spalių G 
d. L. Vyčių 36 kp. buvo su- 
rengus pagerbtuvės savo dva
sios vadui, kun. F. Vaitukai
čiui. Pilna salė prisirinko sa
viškių ir svečių.

Liet. Vyčių 36 kp. orkestrą 
vedama P. Simučio pirmutinė 
pasveikino kun. F. Vaitukai
tį. Paskui kuopos scenos mė
gėjai gražiai sulošė komediją 
“Migla”. Lošime dalyvavo: 

'Gavecekis, S. Stočkus, Sesera- 
tė, G. Ramaskaitė, Pališaus- 
kienė, B. Lindžiutė, Rolkaus- 
kis.

Dvi vytės ir choristės gra
žiai dainavo solo ir duetų. Jų-o
dviejų vardų nepamenu.

Po to kalbėjo kun. Mtcčiu- 
-lionis, kun. Deksnis, o po jų 
prasidėjo sveikinimai draugi- 

’jų vardu: Vyčių 36 kp. — 
pirm. Z. Vyšniauskas, o maža 

* mergelė Įteikė gėlių. Vakaro
i vedėja R. Lindžiutė Nekalto' 
Prasidėjimo merginų ir mo
terų įteikdama laiške dovanų; 
p. Valskis Maldos Apaštalys
tės su dovana; Valulutė Mo
terų Sųjungos 20 kp. įteikda
ma laiškų su dovanų; Akade
mijos Rėmėjų 6 sk.

Ant galo pakviestas kun
Vaitukaitis gražiai visiems

už visų dėkojo ir tuo baigėsi X Šv. Kryžiaus bažnyčioje, 
programa. J pra\jedant lapkr. 24 d., misi

jas duos Tėvai Marijonai:Paskui prasidėjo šokiai.
Vakaro pelnas buvo skiria

mas kun. F. Vaitukaičiui, tik Vaitkevičius 
neteko sužinoti, kiek jo buvo.

• Enis.

Užgirsk Lietuviu dainas ir muzikę su 
| Nauju Crosley Setu

«Pilnai Įrengtas 
$gy75

Su 7 A. C. Tūbais, šia
me gražiame riešučio 

medžio kabinete. 
Pirkit dabar dėl

tuojautinio pri

statymo
Labai lengvus 

išmokėjimai
$2

j savaitę
1 metu DYKAI aptarnavimas. DYKAI įvedimas

UPSKY IKK & MO STORE
“HOUSE OF SERVICE”

4916 West 14th Street
Telefonas Cicero 1329 Cicero, Illinois

Atdara vakarais

CHICAGO LAI
PILNĄ PERGALĘ!

Su Į
.. Amerikos Greičiausiais

Eatt

Elektros
Priemiestiniais
Geležinkeliais!

M 50Uthnshor[

North

JFeit

dc

Electric I

rrd

Chicagos elektros priemiestiniai 
geležinkeliai pilnai laimėjo! Gavo 
pirmų, antrų ir trečių dovanų grei
tumo konteste. Jie lenktyniavo su 
greičiausiais elektriniais priemiesti
niais geležinkeliais Suv. Valstijų ir 
Kanados ir South Shore linija laimė
jo visų pageidaujamą Elektrinių Gelž 
kelių Greitumo dovana Amerikos E- 
lektros Gelžkelių Sųjungos Konvenci-

CHIČAGOk 
Aurora a“iū e; lg i n

■RAIl ROAD

D R A O O a B Šeštadienis, Spalio 26, 1929

ir Petrauskas, 
tik atvykęs iš Lietuvos, žy
mus pamokslininkas. Lietuviu Progama

PER RADIO
Trečiadienio VakaraisĮ

Lygiai 9 vai. užsistatyk
Galingąją Radio Stotį KYW

H 11

I

joj Atlantic City, Spalių 1, 1929. An
trų vietų užėmė greitume North 
Shore*Line, o Chicago Aurora & Ei
gai (Saulėleidžių Linija) trečią!

Reikia pažymėti tą, kad dovanos 
suteiktos ne už ypatingų varyiųpsi 
greitume, bet už greitumų palaikomą 
kasdien, — greitumą, kuriuo esi ve
žamas kasdien, kada tik tais gelžke- 
liais važiuoji. Toliau svarbu žinoti, 
kad tie gelžkeliai yra jm> viena va
dovybę ir kad jų gerinimas eina iš 
metų j metus ir teikia Cliicagni ge
riausia elektrinę transportaciją į prie 
miesčius.

Del laiko, kainų ir kitokių informacijų ant visų trijų 
gelžkelių telefonuok į Consolidated Ticket Office:

Outing & Recreation Bureau, 72 W. Adams 
Street,’ Randolph 8200

Jus Turėsite Geresnį Važiavimą Ant Elektrikinių!

(293.6-1020)
Ateinantį TREČIADIENĮ, SPALIŲ 30 D., 

9 VAL. dainuoja skaitlingas ir gerai išlavintas 
ŠV. CECILIJOS CHORAS, Šv. Kryžiaus par., 
kuris šauniai išpildė programą savo parapijos si
dabrinio jubiliejaus sukaktuvėse. Dainuos Miš
rus choras ir Vyrų choras, orkestrai iš 10 muzi
kantų pritariant. Apart to, dainuos daininkas

Kastas Sabonis baritonas
kuris su pasisekimu dainavo iš Kauno radio sto
ties ir šiaip jau yra vienas iš populiariausių mūsų 
dainininkų. Skaitlinga orkestrą gros įvairias lie
tuvių liaudies dainelių melodijas.

Šiuos programos kiekvieną trečiadienį, 9 vai. 
vakare, ruošia dienraštis

DRAUGAS ’
KOOPERUOJANT

kuri yra didžiausia pasauly lietuvių baldų-furni- 
ture ir visokių radio kompanija, užlaikanti dvi 
dideli krautuvi, beto turinti baldų dirbtuvę.

“DRAUGAS’’ prašo gerb. skaitytojų patari
mų dėl programo suruošimo, mielai priims įvai
rias pastabas ir pareiškimus, ką ypatingai per 
radio norėtų išgirsti. Rašykite:

“DRAUGAS” RADIO SKYRIUS, 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

4.«
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Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

Jos. F. Budrik muzikos krautuvė užlaiko visus vė

liausius lietuviškus rekordus

LIETUVIAI AMERIKOJE

MELROSE PARĮ, UL X 'Radio Stotis AJJ siun
čia gilią užjautą p. Pociui ir 
visai jo giminei delei jo bran
gios žmonos mirties.

WEST PULLMAN, ILL
Trumpos Žinelės.

Iš Šv. Jono dr-jos susirinkimo.
Draugijos Šv. Jono Krikš

tytojo susirinkimas įvyko 20 
d. spalių, Vaičiulio svetainėj.
Raštininkui perskaičius pe-’1 
reito susirinkimo nutarimus, 
kurie vienbalsiai priimti, sekė
įvairūs pranešimai. Gauta laiš- Klebonui iš sakyklos para 
kas iš Marijonų Kolegijos Re- ginus jaunimų ateiti ir prisi- 
mėjų Centro, kviečiantis niū- rašyti prie parapijos choro, 
sų draugijų dalyvauti Seime, antradienio vakare, spalių 15 
Laiškas vienbalsiai priimtas iv d., į clioro pamokas atsilan- 
išrinkta atstovais: A. Junča, kė 15 naujų dainininkų-(kių). 
A. Prabisčius, V. Kudulis ir Štai jų vardai: p-lės A. Ju-V 
A. Urbei is. Aukų paskirta cevičiutė, M. Sucila, M. Ru 
$10.60. zas, S. Gurskis, V. Mažeika,

Pirm. V. Kudulis perskaitė J. Šliužas, M. Kanstant, D.

lonijų kviečiamas atsilankyti, ty, kad panašios iškilmės kuo
Bus “good time’

VANAGAITIS BABRAVIČIUS

tilpusi “Drauge” J. Lapinsko 
atsišaukimų kuriam prašoma 
pagelbos. Kadangi mūsų dr- 
jos nariai remia labdarybę, 
tat tuojau sudėjo $10.50. Jei
gu atsirastų geraširdžių, ku- 

i rie norėtų auka prisidėti prie 
J J. Lapinsko sušelpimo, gali X savo aukų įteikti V. Kuduliui 
ts arba A. Ui heliui, kurie tuo

jau pasiūs vargšui ligoniui.
A. Urbelis, rašt.

CICERO. UL

Plopaitė, E. Plopaitė ir M. Či- 
sienaitė. Jaunikaičiai: A. 
Grigoravičius, St. Rimkus, V. 
Savičius, J. Valauskas ir Mi
kas Sinkevičius. Choras jau 
turi arti 50 gerų dainininkų 
ir puikiai gyvuoja. Pamokas 
choras turi antradienio vaka
rais, parap svetainėje.

ROSELAND, ILL
ŽINELES.

Jubilėjrnė vakarienė Vyčių 
vardų plačiai išgarsino. Pra
eitame susirinkime, spalių 17 
|d., kuopon įstojo dvylika nau- 
jjų narių. Susirinkimas buvo 
'labai gyvas, o “sočiai” dar 
gyvesnis. Susirinkiman atsi
lankė kun. kleb. J. Paškaus- 
kas ir, recenzuodamas jubi- 
lėjinę vakarienę, tėviškai pa
mokė, kaip reikia dirbti atei-

MASKARADAS
Rengia

Simano Daukanto Draugija

SEKMADIENY, SPALIO 27, 

1929 M.

Lietuvių Auditorijoj

daugiausia duotų materialės 
ir moralės naudos. Naujų na
rių prisirašymas parodo, kad 
mus jaunimas jau supranta 
organizuoto darbo reikšmę. 
Sėkmingai tebepirmininkauja 
M. Povilonis ir kuo toliau, 
tuo geriau jum tas darbas se

kimo! Paskutiniame susirinki* 
me buvo ir svečių iš kitur; 
A. Manstavičius su keliais 
draugais iš North Side užpra
šė jų kuopos ruošiaman vaka
rėliu. A. Gorainius,

Remklte tuos Profesionalus*>
IseujsjbS apnjj ‘snfjojuzjg Jj 

kasi dirbti. Geriausio pasise- j dlenraštyj “Drauge”.

CICERO ILL.
PENKTA ĮDOMI VAKARIENĖ

RENGIA

OI o o ») loo So. Halsted St.

ŠV. ANTANO DR-JA IŠ PADVOS

Sekmadienyj, Spalio-Oct. 27,1929
Šv. Antano Parap. Salėj, 15-ta ir 49 Court

Bus gera programa ir žymūs kalbėtojai. Gera mu
zika iš radio stoties Pono LIPSKIO krautuvės. Smui
ku pagrieš p-lės Andriunaitė ir Sruogenaitk', pianu ska
mbins p-lė Mikolaičiūtė su savo sesute. Vienu žodžiu ,0 
bus toks programas, kokio dar nesat turėję. Žiedai bus | 
išdalinti nariams, kurie neėmė pašelpos per 10 metų.

Kviečiame atsilankyti visus bulvariečius, cicerie- 
čius ir chicagiečius. KOMISIJA.

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ' ORKESTRĄ
Sing-ing by A. šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader 

10” 75c.
16137F Ža'.la Girelė

Lik sn Dievu I’anitelia
A. VANAGAITIS ir J, OLŠAUSKAS, Duetas

1613SF Kaciuskas (A. Vanagaitis)
Šalta žiemužė (A. Vanagaitis)

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKl NAS 
Su Orkest.ros akompan.

16139F Oi. Skauda, Skauda 
Aš. j&irgeli^jtaluoiiu

KELETAS PAŽ.Y.MtTINŲ REKORDŲ PAIMTŲ Iš 
MUSŲ PILNO KATALOGO

F. STANKŪNAS, Baritonas
Su Orkestros akompan.

10” 75c. •
16136F Piršlybos Amerikoj

Neišpildomas Prašymas
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ

Singing by A. šaukevičius ir Marijona Urbas, Fr. Yotko, Leader 
12” $1.25

61003F Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma 
Lietuviška Veseilia, Dalis Antra

61004F Lietuviška Veseilia, Trečia Palis 
Lietuviška Veseilia, Ketvirta Palis

Sloginu by A. SAUKJEVKSUS
10” 75c.

16129F Dariau Lyseles, Valcas
Jonelio — Polka \

MAHANOJAUS LIETI VISKĄ MAINERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader

1G135F šokikų Polka
Naujų Metų Polka

16112F Magdės Polka
Medžiotojo Valcas
JUOZAS BABKUlčIFS, Tcooms

Radio Stotis AJJ.

X Spalių 20 d. įvyko 
parapijonų susirinkimas. Ja
me dalyvavo ir pats klebonas,

Šv. Petro ir Povilo parap. 
choras, vadovaujant varg. 
V. X Medoniui, rengiasi prie 
nepaprastai šaunaus šeiminiš- 

jko vakarėlio, kuris įvyks lap
kričio 10 d.f parapijos svetai
nėje. Vakarėlis bus įvairus 
tuomi, kad viskas bus įprįreng 
ta kuopuikiausiai ir vien tik 
lietuvių dvasioje. Programa 
bus puiki: dainuos parap. cko!

Daug ir gražių dovanų pui
kiausia pasirėdžiusioms nias- 
karadiniukains.

Smagus laikas visiems už
tikrintas. Kviečiami ne vien 
Bridgeporto lietuviai, bet ir iš 
kitų kolonijų. Bus visiems pa
tinkama muzika. Baliuje įs
tojimas į dr-jų veltui.

12” $1.25
61002F Karvelėli

I’laukia Sau Laivelis
JONAS BUTĖNAS, Baritonas

10” 75c.
160411

daug kalbėjo apie liečiančius 
parapijų reikalus, taipgi ragi- ras daug dainelių, vyrų kvar-
no visus ruošti# prie .metinio j tetas 

| parapijos bankieto, kuris į-
vyks lapkričio 24 d.. vakare 
parapijos svetainėje; ragino, 
kad visi iš anksto įsigytų bi
lietus. Įgaliota atstovai ir at
stoves, kurie eis per biznierius 
ir namus parinkti aukų ir 
valgomųjų produktų.

X Ciceras draugijos turi 
išrinkusios didelį skaičių at
stovų į Marijonų Kolegijos 

| Rėmėjų Seimų, kuris įvytos 
spalių 27 du, Aušros Vartų 
parap. svetainėje, Chicago, III.

H

ii ..

J au gri<iė"ii, 
gerų vyrų, gerų

kad daugelis

mergaičių choras.

moterų ir 
malonių merginų bus musų 

Bus Maskaradiniame baliuje. Buk 
ir kitų pamarginimų. ,įr Tamsta su savo šeimyna ir

Pasibaigus programai, bus [draugais. ! ff
šokiai. Muzika yra paimta ge-
ra ir grieš vien tik lietuviškus a 
šokius, jokių “džiazų” nebus.

BALIUS
----------  RENGIA ----------

Dr-ste Susivienijimo Brolių Lietuviy

SeUitnyj, SpaMct. 21,1929
Dievo Apveizdos Parapijos Salėj

PRADŽIA 6 VAL. VAKARE. JŽANGA 50c.
Baliuje naujiems nariams įstojimas į dr-stę VEL

TUI. Baliui viskas yra kuogeriausia prirengta. Todėl 
visus kviečiame atsilankyti pasilinksminti su mumis.

KOMISIJA.

1
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Mes Be Vilniaus Nenurimsim 
Giituoklio Paina

K. MENKELIUNHTĖ ir F. STANKŪNAS
16096F Trys Sesutės

“Valia Valužė"
RALPH V. JlšKA, Baritonas

Su Orkestrus ukoenpan.
16134F Kai Aš Buvau Jaunas

Kad širdį Tuu Skausmas (J. Naujalis)
BROOKLYNO LIETUVIŲ7 ORKESTRĄ

16133F Žideli-Judeli, Polka Šinging by F. STANKŪNAS 
Kariška Polka

16131F Gerk. Gerk Girtuoklėli Polka 
Senos Mergos Polka 
ANTANAS VANAGAITIS. Baritonas

Su Orkestros akompan.
161321 Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis ir M. Žemaitė) 

O Jus Kriaučiai (A. Vanagaitis)
16088F Lietuvoj Mados

Pas Draugų Julių
16085F Vanagienė Polka

Lietuviškas Džiazas
1C078F Mergutę Prigavo

Eina Pati į Ku,rėlamų
16071F Karvutė 

Doleris
16072F Shurkey Daina 

Munšainukas
16073F Keikia Topt. Dalis I 

Reikia Tept, Dalis II 
16030F Margarita (A. Vanagaitis)

Be Nosies (A. Vanagaitis )
LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ

16113F Pulki Porele Polka
Šešupės Bangos, Polka

16119F Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė Mazurka 
IŠGIRSKITE IR ĮSIGYKITE PAS

I

JŪS. F.

Vakaro pelnas skiriamas pa
rapijos naudai.

L. Vyčių 35 kp. mergaičių 
“Basket Bali” tymas, spalių 
29 d., parap. svetainėje ren
gia “ Halioween Party”. Va
karėlis bos įdomus ir labai 
linksmas. Jaunimas iš kitų ko

S^ŽIHKKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VT8UO8E JŪSŲ REIKALUOSE

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

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

patarimai ir visi rašto darbai.

n

H

o paskui saužemiu { Kauna. 
Pamatykite Londoną pake
ly. Taipgi tiesiai J Londo
nu kas Pėtnyčl* nauji, alie
jų varomi laivai. Trečloe 
klesos laivakortės J abu ga-

CUNARD LINE

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. IBpla-Ukltnal 15 New 

Yorko į Southampton kas Sereda vienu 15 milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

lu 15 New Yorko Į Kauną $20$ 
lr brangiau. Atskiri kamb., er
dvi vieta, geras naminis val
gis. mandagus tarnavimas. Del 
kitų Informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykite 
tiesiai pas:
346 No. Michigan Blvd.

cbieoto, m.

JIE VILKINA 
PERDAUG ILGAI

Yra apskaičiuojama, kad devyni iš dešimties 
žmonių nepalieka TESTAMENTO.

žmogus, kuris tikrai rūpestingai apgalvoja savo 
šeimynos ateitį, pasirūpins, kad TESTAMENTAS 
butų parašytas advokato ir jis paskirs atsakomingų 
globėjų, kokiuo yra šis bankas.

Del savo šeimynos labo padarykit tai dabar ir 
jeigu jus dar nesate padarę savo TESTAMENTO, 
jūsų advokatas yra tinkamiausias žmogus Testamen
tui parašyti.

Peoples Pįutional Bank
and ^rusi Company 

of Chicago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

I
I

Ine. I
$65.00MES MOKAME CASH 

UŽ LIETUVOS 5% BONUS
Money Orderini į Lietuvų per Radio tiktai 25 centai

Paskolos teikiamos ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III. 124 N. LA SALLE St., CHICAGO, ILL.

.. .p

t ii

DIDELIS BANKAS

L'u. ant kampo

47th St. ir Ashland Avė.
M/;

Gerai žinomas bankas tarpe He- 
tuvly visoj Amerikoj savo stipru
mu ir geru patarnavimu.

i



DRAUOAS Šeštadieni?, Spalio 26, 1929

CHICAGOJE
MARQUETTE PARK 

ŽINUTĖS.

X Dirmavonės Sakramento 
suteikimas perkeltas iš spaliu, 
31 į gruod. 15 <1. Tai daro
ma delto, kad gruodžio 15 d. 
pripuola sekmadienyj, t. y. 
patogiausis visiems laikas. 
Dabar duodama pamokos 
vaikams ir suaugusiems: vai
kams penktadieniais ir šešta
dieniais iš viešų mokyklų, o 
suaugusiems trečiadieniais S 
vai. vakare. Parapijinės mokyi 
klos vaikučiai yra rengiami* • v • I
mokyklos laiku. Norintieji pri 
imti Dirmavonės Sakramentų, 
tegul toj užsirašo, nes vėliau' 
nebus priimami.

žiaus par. salėje, po pamaldų.’ 
Nariai ir narės prašomi atsi
lankyti ir atsivesti naujų na
rių.

Lietuvaitė.

jungiasi kartu su senos tėvy- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H 
nės lietuviais tinkamai pami
nėt Didžiojo Kunigaikščio at
mintį.

Baltiko Amerikos Linija vi
suomet pirmoji ištiesia savo 

frankų Įvykiuose, kur tik Lie- 
interesuoti, jaui tuviai daro... . tspecialius pasiruosimus per

gabent didelj skaičių Ameri- j 
kos Jungtinių Valstybių ir Ka-1 

Labd. Sąjungos kuopų ir nados lietuvių į senų tėvynę, i 
draugijų kuodaugiausia atsiū- j kur, natūraliai, Vytauto pami
šti atstovų j priešseiminį Sųj.ilnėjimas turės pilnų išraiškų, 
susirinkimų, kuris įvyks 30 j Kad kuo geriausia nušviest

PRAŠAU.

d., spalių, Aušros Vartų pa- Amerikos lietuviams 1930 me-
rap. svetainėje. Kis susirinki- tų įvykių svarbų, Baltiko A- 
mas bus labai svarbus. Amerikos Linija, ruošia ilius-

Labd. kuopos, jeigu turite' 
kokių dalykų apsvarstymui,

X Šį sekmadienį, spalio 27l(^ntfb ar ne-
rengia-

t motų brošiūrėlę, kurioje bus 
trumpai sužymėta istorinė da-

malonėkite patiekti tame su- .ta apimanti Vytauto paminė- 
sirinkime pirmiau centrui par-1, j imu ir paaiškinimai, kaip no- 
svarstyti, ar tie dalykai nau- rintvs sekančių vasarų atlan-j

Prisirengkite Dabar!
KAD GALĖTUMĖT GIRDĖTI PER RADIO PUIKIAUSIA 

LIETUVIU PROGRAMA
Ateinantį Seredos Vakarą Spalio 30 d. ir po to 

kas Seredą per keletą savaičių!
Ateikite į PEOPLES FURNITURE CO. KRAUTUVES Šiandie ir 
užsisakykite sau Radio iš geriausių išdirbysčių su pilniausiu patenkinimu!

d. parapijos naudai 
mas susipažinimo balius. Mat, j 
iki šiol musų naujoj svetainė-1 
je turėta banketas ir kitos 
pramogos, bet tokio balio da 
nebuvo. Tadgi, šį sekmadienį 
prie puikios P. Simučio orkes- 
tros bus galima pasilinksmin
ti. Prie to bus da ir kitų į- 
vairumų. Visi, seni ir jauni, j 
parapijonvs kviečiami atsi
lankyti ir svečiai iš kitų koloi
nijų. ..................................

X N. P. merginų sodalicija 1 ^as uzima Pirmų vietų, 
pirmu kartu rengia “Ilallo- 
ween dance”, spalių 30 d. Be
abėjo, jos nemažai sutrauks 
jaunimo, nes parapijos svetai
nė didelė ir patogi.

X Mūs parapija taipgi ren
giasi su kitomis parapijomis 
pelnyti jubilejaus at

los vykstant į Chicagos ar-j
I

, CupijoR katedrų, lapkri- 
■ i d. po pietų. Jau vienas 

usirinkimas turėta praeitų 
„rečiadienį. Paskutinis susirin 
kimas bus spalių 30 vakare, 
toj po pamaldų. Iki to laiko 
visi, kurie nori Įgyti atlaidus 
lapkričio 3, turi užsiregistruo
ti. Registravimas bus sekma- ; 
dienyj po kiekvienų mišių.
Jeigu bus galima, važiuosim ! 
automobiliais ir busais. Į

AMERIKOS LIETUVIAI 
RENGIASI KARTU SU 
SENA TĖVYNE ŠVĘST 
DIDŽIOJO VYTAUTO 

JUBILIEJŲ.

vkyt gimtinį kraštų gali tų at- 
Nausėda. siekt didžiausiam konforte.

L. S. C. pirm. ' Ši brošiūrėlė bus įdomi ne 
----------- ivien tik ekskursantams vyks

tantiems Klaipėdon, bet ir vi
si keleiviai, vykstantys savo 
iniciatyva, čia ras svarbių in
formacijų.

Didžiojo Vytauto jubilieji-
______ į nių brošiūrėlių bus įšspausdi-

Jš visų vardų labiausia bra- nta apie 50,000 kopijų, kurios 
ilgių lietuviams, gyvenantiems j bus išdalinamos veltui per Ba- 
tėvynėje ar svetur, neabejoti-: Įtiko Amerikos Liyijos agen- 
nai garsusis Didysis Vvtau-jtus ir įvairias organizacijas 

esančias Amerikos Jungtinėse
Jau sueina penki šimtai me-Į Valstybėse ir Kanadoje.

tų (1930 m.), kaip šis didis 
Vadas apleidę pasaulį, taigi

Norintiems įsigyt, patartina 
nesivėluot, nes greitu laiku jų

pažymėjimui jo nuopelnų pa- gali pritrūkti.
darytų jo krašto gerovei ir 
kaip vieno iš krikščionystės

Del cirkuliarų kreipkitės iš
anksto prie bile agento ar lai-

pionierių, Amerikos lietuviai j vų kompanijos.

I *

KELIAUK Į LIETUVA PER

KLAIPĖDĄ
a i v a i s

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

M

U
■
S

Rap.

IŠ ŠV. PRANCIŠKAUS REM. i 
3 SK. VEIKIMO.

Town of Lake. — Spalių 
27 xL įvyks rinkliava prie 
bažnyčios Šv. Pranciškaus se
sučių naudai. Narės, moterys 
ir mergaitės, kviečiamos da
lyvauti ir padėti rinkti.

Šios darbščios narės jau yra 
apsiėmųsios: sesutės M. ir 
B. Laurinskaitės, S. Mikolai- 
tė, N. Mažeikaitė, p. A. Ged
vilienė, p. J. Šiaudvitienė, p. 
0. Sriubienė ir p. M. Sudei
kienė.

Nutarta suruošti “Bunco 
party”, lapkričio 17 .<k, Šv. I 
Kryžiaus par. salėje. Visi 
lpdečiami atsilankyti ir pa
remti sesutes, nes joms yra 
reikalinga parama.

Tų pačių dienų įvyks išlei
dimas “Chane© Books”, ku
rios dabar pardavinėjamos. 
Tam tikslui aukojo: J. Siau- 
dvitienė ir M. Sudeikienė už
tiesalu ant lovos ir p. Desuls- 
kienė “Spanisb Scarf”. Į

P. J. Šiaudvitienė daug ta
me darbuojasi. Trumpu laiku ! 
išpardavė jau3 knygutes. *|

Ateinantis susirinkimas į-i 
vyks spalių 28 d., Šv. Kry-

Žemiausios Kainos Tiesiai Į

KLAIPĖDA IR ATGAL
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuo

mi sučėdysite sau pinigų.
Trečia klase............................ $107.00
Trečia klase į ten ir atgal,

tiktai ................................. 181.00
Turistine trečia klase,

Main Deck .... ^......... 129.50
Turistine 3-či.a klase į ten ir

atgal, tik ........................ 216.00
Cabin ......................................... 147.50

“Revenue Tax ir Pagalvė “Head Tax” atskirai
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — 

nuo Birželio 15 iki Liepos 15 — o į Ameriką nuo 
Rugpiučio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidi
namos $7.50 vienan galan, o $12.50 į abu galu.

BALTIC AMERICA LINIJOS Laivų populiaru
mas Lietuviams tarpe priklauso ne vien nuo to, kad 
jos laivai eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, 
kad pasažierams teikiama geras maistas ir patar
navimas.

Sekanti laivai Išplauks iš New Yorko,
‘Polonia” Nov. 16 I “Lituania” Dcc. 7 
“Estonia” Nov. 30 I “Estonia” Dcc. 21

Del visų informacijų kreipkitės j vietos agentą arba

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearbom Str. Chicago, III. L

Nauja B. C. A. Kombinacijos Radiola, 
tik kų pasirodė ant marketo. Jau galite 
pirkti mūsų Krautuvėse ir gėrėtis iš ra
dio arba rekordų muzikų, kaina be tū
belių ... - $275.00

Nauja Mąjestic Kombinacijos radio ir 
Gramafonas — tai yra vėl kas naujo ir 
pagerintu dėl gavimo geresnės muzikos! 
Pirkite Majestic Radio iš PEOPLES, nes 

,būsite daug geriau patenkinti. Kaina nau
jos Majestic Radio 101 $245.00

PILNAI ĮRENGTA SU TŪBOM. 
Parduodam milaų 63-čios gatvės Krautuvėje

Nauja KIMBALL Kombinacijos Radio 
ir Gramafonas — Puikiausis ir Geriausis 
radio kų žmogaus akis gali matyti ir au
sis girdėti. Kaina........ $350.00

Naujas Zenith Radio čia jau yra ir par
duodame didžiausių skaičių dėl žmonių, 
kurie nori turėti atsakantį radio iš atsa
kančių Krautuvių. Kuomet eisite pirkti 
radio užeikite į PEOPLES KRAUTU
VES pamatyti ir pasiteirauti apie mūsų 
kainas ir išlygas.
Nauja Zenith radio Model 52 kaina be
'«>»! ................. $175.00

Taipgi čia galite pirkti visokių kitokių išdirbysčių radios, kokius tik Tamstos esate 
nužiūrėję su daug geresnių pinigų sučėdymu ir užsiganėdijimu —

Krautuvės atviros antradienio, ketvirtadienio ir šeštadienio vakarais. Atsilankykite ar
ba užsisakykite per telefoną — Hemlock 8400 arba Lafayette 3171

DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ RADIO ir RAKANDŲ KRAUTUVES AMERIKOJE

4177-83 Archer Avė.
Kampas Richmond gatvės

2536-40 W. 63 St.
Kampas Maplewood gatvės
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KOLEGIJOS FONDAS. ,ir apie 2,200 nuolatinių Re- 

" i mCjų. \i iijfe
(Tųsa nuo 2 pusi), 

nuolatinių Kolegijos Rėmėjų 
suma suskaityta kartu. Išė-

Šiais metais, norint sudary
ti didesnį Kolegijos Fondų, 
teks suieškoti daugiau Remė-

Wagner’io, Raelimaninoff’o, 
Chabrier’io, Masagni’o, Bru- 
cli’o ir Beethoven’o.

Dalyvaus taip pat G. IIaw-
kins — smuikininkas, Mary 

mus siuntinėjimo ir organo | jų, o daugiau visiems padir- i w *Tįtug _ soprano ir M. 
iilnirlne NTimlnii niai Pnmoioi lviinc ‘‘PinTine T I v/Aqv*Ki/\’9 .....

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

948 Radzuin F.
955 Šlapelis Siman 
957 Stankus J.

DR. M. T. STRIKOL
Telefonas Boulevard 1939

ARAI

DR. S. A. BRENZA
išlaidas, Nuolatiniai Rėmėjai 
davė Fondui: $2,751.52. 

Amžinieji Rėmėjai $277.00. 
Garbės Rėmėjai $465.00.
16 vasario diena $621.63. 
Bayonnės Moterų Sų-ga 

$200.72.
Chicagos Apskričio pikni

kas $140.00.
N. Y. ir N. J. apskritys 

$227.50.
Smulkios aukos $295.33. 
Kolegijos vajus $2,704.76. 
Viso $7,683.46.
Šiais metais Amžinųjų Ko

legijos Rėmėjų skaičius padi
dėjo 6 asmenimis. Iš jų Fon-, 
dan gauta $277.00. Naujai įs
tojo ir užsimokėjo 3 Garbės 
Rėmėjai. Vienas perėjo iš Am
žinųjų į Garbės rėmėjus ir du 
sumokėjo narystės dalį. Viso 
iš jų gauta $465.00. Viso da
bar turime 3 narius Steigė
jus, 85 Garbės, 120 Ajnžinųjų

bėjus, “Dienos Uždarbio 
Vasario 16 dienos, Vytauto 
500 metų sukaktuvių pelno 
nepagailėjus sąviems kultūri
niams reikalams —- Lietuvių 
Kolegijai — pasijusime galį 
sukurti naujų mokslo, kultū
ros ir tautinio išsigelbėjimo 
tvirtovę.

Kun. K. Matulaitis,
Mar. Koleg. Reikalų Vedėjas,.

CHICAGOS PEOPLES SIM
FONIJOS ORKESTRO 

KONCERTAS.

1929-30 m. sezono ketvirtas 
Chicago People Simfonijos 
orkestros koncertas įvyks at
einančių nedėlių, spalių 27 d,. 
2:45 vai. po pietų, Stevens 
Eighth Street teatre, 741 So. 
AVabash Avė.

Programoj bus išpildyta 
kūriniai šių kompozitorių:

LIETUVIŠKA
Radio Programas

PER RADIO STOTĮ

WHFC
228:9 meters ar 1310 kilocycles

NEDĖLIOJ PO PIETŲ
Nuo 4:30 iki 5 vai. vakare

PROGRAMĄ DUODA

JOS. F. BUDRIK INC. '
RADIO KRAUTUVE

3417 So. Halsted Street
Kurioj parduoda visus gerus Standard Radios; Ma

jestic, Zenitli, R. C. A. Radiolas, Spartan, Ativatev 
Kent, Howard, Victor ir t. t.

' Telefonas Boulevard 4705

ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
(Jobu Bogdzlunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telepbone Randolph 6797

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Tetaptame Roosevelt 9090 

MaznJe: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9900

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampu Michigan Avė. 

Tei. Pullman 5950 ir 6377

Miesto Ofise Pagal Sutartį:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 tr 935 
Tel. Franklin 4177

Preves — smuikininkas.
Kam laikas leidžia patarti

na nuvažiuoti.
Rap.

; Reumatizmas sausgale Z
Neslkankyklte sav te skauo- •

" mala, Reumatizmu, Mausgėle, ■
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu _ 
- — raumenų auklmu; nes skau

dėjimai naikina kūno gyvybe ■
■ lr dainai ant patalo paguldo. g
■ CAP8ICO COMPOUND mo- _ 
_ atls lengvai prašalina viršmi

nėtas Ilgas; mums Šiandie dau- ■
■ gybė žmonių siunčia padėka- g 
g vones pasveikt Kaina Mo per

paštų SSo arba dvi uš 81.86.
Dukart tvirtesnė 75c. ■

■ Knyga; "ŠALTINIS 8VEI- g 
g KATOS” augalais gydytles. kol-

na it sentų. ■

■ dustin Kulis Z■ ■g 8858 Soatb Halsted Street
chicago. ill. ■

I &

Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILVVAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartį

IMK T. A. D.
Del Prašalinimo šalčio

Kas yra tas T. A. D. t 
T. A. D. yra liuosuojantis,

valantis ir taisantis vidurius 
vaistas, T. A. D. tūkstančiai 
žmonių vartoja, o milionai 
dar nežino.

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

5221 So. Halsted Street 
Chicago, UI.

Tel. Boulevard 6631

Radio
THE SHOICE OP THE EXPERTS

Vibra- 
ControS

Yra atsakymas yra di 
džiausiąs dalykas dėl 
radio!! Tikras tonas 
yra gaunamas tik per 
Fada setų, išvystytų 
per metų metus Fada 
inžinierių. Pagalios, 
tikra reprodukcija 
gaunama be gadini
mo, ūžimo ir čirškė
jimo.

Screen Grid Vibra 
Controliuojanti Fada 
25 su dynamic spyke
riu.
$165 be tūbų

Mes betiname $100, kad tamstos negausite geres
nio radio ūži Fada niekur. Del persitikrinimo pašauki
te mus telefonu Lafayette 6195, o mes mielu noru pri
siusime į jūsų namus ir įtaisysime Fada dėl išbandy
mo dykai. Jei nutarsite pirkti, tai galėsit mokėti cie- 
lus metus, be jokio procento. Mes garantuojame musų 
radio dviem metam. ‘Tūbas garantuojame šešiem mėne
siam. Pirkite sau radio iš lietuvių Radio expertų, nes 
iš mus pirktas radio laikys ilgiau ir veiks geriau.

GENERAL RADIO STORE
3856 Archer Avė. Chicago, III.

NIGHTMARES
and SLEEPLESSNESS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4801 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820
Res. 6641 South Albuny Avenue 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12 j Ofiso Valandos; 9 Iki 12, 1 iki 8 

Į dienų, lr 6:30 iki 9:80 vakare

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

Rea. tol. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Balte MM» 1579 Mllwaukee Avė. 
Tel. Brunswlck 9624

Valandos; nuo 2 Iki 7:86 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo X Iki 2 vai. 
po pietų.

Rez. Tel. Mldway 6512

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

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

lr Ketvergais vakare

Ofiso Tel. Vlctory 3687

Of. Ir Res. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3183 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas ir Rezidencija 

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet: Utarn. lr Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Canal 67 64 Republic 8464

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. lafayette 669h

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.

j Valandos; prieš pietus pagal sutarti. 
^Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 ▼. ▼.

Tel. Hemlock 8151

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS,

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. TVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedelioj pagTil susitarimų

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2435 West 69 Street 
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p, p. 8—9 

v. v, Nedėlioj susitarus.

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

Tel. Kenwood 5107

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

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 5918

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

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

| Res. 3201 8. WALLACE STREET

Ofiso Tel. Vlctory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

Telephone Central 6928

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalle Street 
CHICAOO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 Iki 5 va), vak.
Local Office; 1900 So. Union Ava. 

Tel. Roosevelt 8710 
Vėl. nuo 6 Iki 8 vai. vak.

Ik'--

£

Paskirk 3 dienas bandymui DYKAI

JOSEPH J. GRISH1
(Juozas J. Grišius)

advokatas 
• >
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Beulevard 2806 
RESIDENCIJA: 

6615 Se. Rockwell Street 
Telef. Republic 9728

A, A. OUS
ADVOKATAS

11 Se. La Baile St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 8-9 

Vakarais
>241 SO. RALBTED STREET 

Tel. Vlctory 0562
7-8 r. v. apart Panedėlio lr 

Pėtayčioe 

ka ir šviesos labai bijo. 
Retkarčiais gerus žmones u-

ja.
Apuokas nakties kalba šne-

Ar jūsų miegas neramus ir su
trukdomas sapnais arba Jūsų su
gedę viduriai naktimis neleidžia 
Jums atilsėti? Mes kviečiame JUs 
musų lėšomis jsitlkrinti, kaip 
Trinerio Kartusis Vynas pergali 
nevirškinimų Ir sukietėjimų, grų- 
žlna sveikų, ramų miegų ir po- 
Heį.

Atsimink, kad kroniSkas su
kietėjimas mažina gajumų ir at
sparumų slogoms ir kitoms ne
galėms ir ligoms. Pasinaudok

šiuo paslųlymu pirm negu pėr- 
vėlu. Leisk mums Jums pasių
sti au ntustį pašto išlaidomis 
trijų dienų bandymo buteli tos 
gyduolės Iš Kalifornijos vyno 
ktaskaros ir kitų mcdlkalių žo
lių ir šaknų. Imk 34 vai. prieš 
valgį, kaip nurodyta. Ir tėmyk, 
kaip jis padidina vidurių sulčių 
tekėjimų lr kaip krakmoliniai 
maistai lengvai virškinami. Ban
dymo buteliai tik per paštų. Ra
šyk šiandie. Didelis butelis 81-25 
visose aptiekose.

DABAR ISSIŲSK NEMOKAMO SEMPELIO KUPONĄ!

Jos. Triner Co., Dept. 1333 So. Ashland Avc., Chicago, UL
Atsiųskit dykai, apmokėję pašto išlaidas, 3 dienų bandymo butelį 
Trinerio Kartaus Vyno.

Vardas ............................................................................ .............................

Gatvė........................ ,............. Miestas ......................... Valstija ................

DR. A. RAČKUS '
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų lr vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis lr seredomls tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Ofisas 8102 So. Halstel St. Chicago Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 

arti 3lst Street
Office; 4459 S. California Avė.

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

DR, S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6222 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

OPTEMITRISTAI

DR. VAITUSH, 0, D.

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washlngton
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

D E M i S T A J

Office Boulevard 7042

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų įtempimų kuris 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua. 
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų 
regystę.

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

Speeiale 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 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akintų

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg.. kamp. 18 St 1 aukštas 

Pastebėklt mųno iškabos 
Valandos nue 8:80 ryto Iki 8:88 va
karo. -beredorals nuo 8:86 Iki 11 V. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Phone Canal 8»18 _,

DR. G, Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6658

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

Rezidencija 6600 S. Arteslan. Avė. 
Valandos. 11 ryto iki S po pleVų 

6 Iki 8:80 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 pa

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

TELEFONAS M1DWAY 2888

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. Boulevard 1401

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

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

7—9 vakare

i DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 88 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas lr akušeris.

i Gydo staigias lr chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Kay lr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 18 — 12 pietų |r

Boulevard 7589 "u,° *
Res. Hemlock 7691 Tel- o,‘"° Canal »H0 Kės. So. Hhors 

2238, arba Randolph 6800.

Tai. Bmnsvrick 8624
DR. A. J. OUSSEN 

Lietuvis Dentistas 
1678 1IILWAUKEB AVENUE 
Valandos; 8-18, 1-6, 6-8:81

aakmadlsnlals lr trečiadieniais 
pagal eu ei tarimų.

Tel. Lafayette 6826

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

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.; Nuo 9 ryto iki 8 vakare

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DF.NTISTf:

X-Ray
2127 S. CICERO, AV. CICERO. ILL. 
Valandos: 9-12 A. M. 8-6, 7-8 P. M. 

Trečladiena pagal sutarimą

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8201 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dienų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 iki 12 dienų, jį ,
Nuo 2 Iki 8 po pietų,
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CHICAGOJE

ŽINIŲ-ŽINELĖS

vo iš Lietuvos lašinių ir kk vykęs iš Lietuvos 
tų mėsiškų produktų, ir a- rius kun. Antanas

X Rytoj Aušros Vartų pa 
rapijos salėj įvyksta trečiasis, 
Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
Seimas. Laukiama skaitlingo 
atstovų-(ių) iš visų kolonijų 
suvažiavimo. Seimas prasidės 
suma 10:30 ryto.

X “Dainos” choro repeti- 
fija įvyks šį antradienį vaka
re 8 vai. G'age Park salėje, 
prie Western ir 55 gatvių.

GKABORŽAl:

X IS sužeistųjų moterų, ly
dėjusių a. a. O. Pocienę į ka
ilines, kaip vakar “Drauge” 
paskelbta, viena D. Klimienė 
yra žinoma Chicagos Moterų 
Sujungus, ypač Brighton Park 
kolonijos, veikėja.

X Townoflakietė p-lė A. 
Mikolaitė, kuri pereitais me
tais baigė Šv. Kazimiero A- 
kademijų (keturis kursus) šio 
mis dienomis pradėjo dirbti 
Sherman statė bankoj, 4801 
S. Ashland Avė. P-lė Mikolai
tė yra viena veikliųjų koloni
joj. Priklauso prie sodaliečių 
dr-jos.

pie tai yra paskelbęs “Drau
ge” sako biznis eina gerai.

X Simano Daukanto dr-ja 
spalių 27 d., Lietuvių Audi
torijoj rengia maskaradinį 
balių.

mifcionie-
Petraus-

Marijonųkas, Mariampolės 
gimnazijos mokytojas.

X Del iai Seimo posėdžių 
pradžios 2 valandų po pietų 
šv. Ražančiaus pamaldos Auš
ros Vartų bažnyčioje bus at-

Visi nariai būtinai privalote 
dalyvauti. Už nedalyvavimų 
bausmė pagal įstatus.

P. K., rašt. nut.

uuMMimi

S. D. LACIIAIVICZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuoptgiausia.
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite ulgs-ia$$-*VKC 
aedlntl.
Tel. Roosevelt 1615 
arba 251#
3314 W. 23rd Place 

Chicago, III,

j, f. radzius

X Pereitų ketvirtadięnį iš liktos pusiauantrų valandų po 
Lietuvos sugrįžo su lietuviš- pietų, t. y. pusė valandos ank- 
komis filmomis p. J. K. Mi- čiau prieš Seimo atidarymų, 
liūs. Apsistojo pas p-nus Ale-
liunus, 3251 So. Union Avė.

X Kazimieras P. Suroms- 
kis, plačiai žinomas real es- 
tatininkas, rytoj padarys vie
nų iš svarbiųjų savo gyveni-

PRANEŠIMAI.
I

A. L. R. K. Mot. Sų-gos Clii- 
cagos Apskričio susirinkimas

.no reikalų. Butent - apai-H^8 laPW{io (November) 
3 d., 2 vai. po pietų, Šv. Pe
tro ir Povilo parap. svetainėj,ves, Šv. Jurgio par. bažny

čioj, 1:30 vai. ryto su p-le Bro- 
nislava Vaitekunaite. Ceremo- AVest Pullman.

Susirinkimas perkčeliamas iš 
paskutinio sekmadienio spalio 
į pirmų sekmadienį lapkričio 
iš priežasties Marijonų Kole-

X Barbora Petrokienė,
4414 So. Artesian, sirgus 13 jas atliks pats pralotas, o 
mėnesių, turėjo sunkių opera- j asistuoti, kaip girdėjome, esu 
cijų. Šiomis dienomis grįžo iš kviečiami kun. Albavičius ir 
ligoninės ir .jau sveiksta. |kun. Vaičiūnas. Nuotaka yra .. .

X Aušros Vartų parapijoj Bridgeporte ir dabar.glJOS Seimo
atsiranda naujų šeimynų, ku-,su tėvais gyvena 501 W. 32 J 
rios tinka į parapijos darbuo-^G Vestuvių pokilėlis bus 
tojus ir kitus katalikiškus Justice Park darže, kurio p. 
veikimus. iSuromskis yra savininkas.

X Ponų Balčiūnų šeimyna' -------------------

B. Bitautienė,
Chicagos Apskr. Pirm.

persikėlus iš Clevelando į Chi 
eagą apsigyveno Aušros Var
tų parapijoj. Šeimynai čio
nai viskas patinka. P-nai Bal-

WEST SIDE NAUJIENOS.

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 
<’hici9ojr

laidotuvėse pa
tarnauju geriausia cianai yra katalikiškos spau- 
lr pigiau negu kiti . '.... ...... „
todėl, kad prikiau- d°s vena jai ir platintojai. Pe-

X Prieš Visu Šventę pasku
tinis spalių mėnesio sekma
dienis Bažnyčios paskirtas 
naujųjai Kristaus Karaliaus 
šventei kurioje visur daro-

Marųuette Park. — Ar no-
-ri turėti “good time”? Ar 
^ori sužinoti kas jūsų atei
tis? Ateik* aunančio trečia
dienio VHkąnpį, į Gimimo Pa- ' 
nelis Št. salę ir viskų suži
nosi. Klausi, kų mes ten veik
sime? Štai kų: šoksime. 

Nekalto Prasidėjimo Pa-dėstės sra,’y ,fi* . reitame “Laivo” konteste p (
Balčiūnai Clevėlande gavo nias iškilmingas šv. Jėzaus1 belės Šv. mergaičių sodalicijaVr. -• V. • . .... . . • . S 1 epi. T—.
daug “Laivui” skaitytojų ir

OFISAS
West 18

Canal
St.

#174

So. Halsted 
Tel. Vlctory

Street kolegijos rėmėjų. i
4088 : X V. M. Stulpinas jau ga-

Širdžiai pasiaukojimo aktas. 
X Aušros Vartų bažnyčioje

ryt per mokyklos vaikų šv. 
Mišias 9 v. ir per sumų 10:ŠO

rengia “ Halioween Eve Dan- 
ce”, spalių 30 d., 1929 m., 
parapijos salėj ir kviečia vi
sų jaunimų iš visų kolonijų

Simpatiškas - 
Mandagus -

Geresnis ir Piges-j 
nis už kitų patar-: 
na vimas.

J. F. EUDEIMS KOMP.
ĘAGRABŲ VEDĖJAI«4»

— Didyois Ofisas:
4605-07 So. Hermitage A ve.

Tel. Yards 1741 lr 17 42 
, SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tei. Cicero 2794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Te.. Boulevard 3201

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gi), draugiško 
pa tari.avima.
Patarnavimas 

visose Chica 
gos dalyse !» 
prlemlcačuose 
Grabai pigiai

net už 325 
OFISAS

823N South 
Halsted Si

Vlctory 4088- 
89

St.4424 So. Rockvvell 

Vlrglnla 1250

E 7 E R S KI
LIKTUVIS GRAnORIUa 

Ofisas:
4<S1 S MARSHFIELD AVENUE 

Tel. Boulevard 927 7

PRANCIŠKUS
ALEKNA

Mirė Spalio 24, 1929 m. 3:00 
vai. po pietų 60 metų amžiaus 
Kilo iš Aleksandravo Apskr., 

Onuškio par. Didsavio Kaimo. 
Amerikoje išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Karoliną., sūnų Joną, 
2 dukterį Vincę ir Emiliją, 
marčią Eleonorą, brolio sūnų 
Nikodemą Alekną, o Lietuvoj 
2 broliu Antaną ir Benediktą.

Kūnas pašarvotas 3240 W. 
Evergrcen Avė.

Laidotuvės jvyks Pirmadie
nyje, Spalio 28 Iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į šv. Mykolo 
bažnyčią, kurioje Jvyks gedulin 
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę Moteris, Sūnūs, Duk

tė, Marti ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab. 

Lachavvicz Roosevelt 2515.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 48th Street
Kampas 4#tb ir Paulina Sta 

Tt.1. Blvd. 8203
Nubudimo valandoje kreipkitės 

prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gersi lr pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dvkal.

BUTKUS
IINDERTAK1NG CO.
P. B. Had'.ey IJc. 

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 3161

Telefonas Yards 111$

STANLEY P. MAŽEIKA
ORABORIU8 IR 

BALSAMUOTOJAfl

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinamo.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

vai. bus kalbami šv. Jėzaus į atvaizduoti pasilinksminti ir 
Širdžiai pasiaukojimo aktai, ‘‘net sužinoti savo ateiti. So- 

X Ryt dėliai Kolegijos Re- Įdalicija užtikrina, kad nei vie-1 
mėjų Seimo Tretininkų kon-i nas neišvažiuos namon nesą-'
ferencija bus atlikta tuojau [kęs: 
po sumos Aušros Vartų mo- tiine” 
kyklos 7 kambaryje.

Į X Ryt prieš sumų Kolegi
jos Rėmėjų Seimo dalyviai ir 
svečiai pasipuošių

“až turėjauj. k monderful

Kviečia Komisija

Bridgeport. — Šimoiio Dau- 
parapijos (kanto draugijos metinis Mas- 

svetainėje 3 Seimo Rengimo karėdų balius bus sekmadie- 
Komisijos pagamintais ženkle-liriy, spalių 27 d., Chicagos įdė
liais, bažnyčioje “in corpore” Į Huvių Auditorium, 3133' So.'
užims jiems paruoštas vietas.

X Ryt tuojau po sumos 
visiems svečiams ir seimo da- 
lyviams bus paruoštas svetai
nėje priėmimas bei iškilmin-1 
gi pietūs tikslu savytarpini0 
pasipuošinimo ir priešseiminio 
pasitarimo, kurį ves Aušros 
Vartų klebonas.

X Ryt Aušros Vartų kle
bonas laikys sumų Kolegijos 
Rėmėjų Seimo intencija, pa
mokslų sakys šį mėnesyje at-

A. j* A. 
JUOZAPAS NORKUS

mirė spalio 24, 1929 m.. 11:30 
vai. vak. 47 metų amžiaus. Ki
lo iš Kauno Red., Šiaulių Aps
kričio, Užventės Parap. Setne- 
tiškių Kaimo. Amerikoje išgy
veno 28 metus.

Paliko dideliame nuliudilne 
brolį Adomą. Ir brolienę Marci- 
Joną Ir 3 seseris Juzefą Oricia- 
nę, Vlncusę Monstvilienę Ir An
taniną Metriklenę ir 2 Svogerlu 
Vincentą Monstvllą tr Antaną 
Met,rikį lr gimines, o Lietuvoj 
brolį Leonų.

Runas pašarvotas 1508 So. 
49 Ct. Cicero, III. Laidotuvės 
įvyks panedėly spalio 28. Iš 
namų 8:30 vai. bus atlydėtas 
į šv. Antano par. bažnyčią, ku
rioj Jvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas 1 Sv. Kazimie
ro kapines.

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

Nuliūdę:
brolis, brolienė, seserys,

švogerlai Ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkis, Yards 1741

Bridgeport. — šv. Kazimie
ro Kar. dr-ja turės savo su-| 
sirinkimų spalių 27 d., 12 vttl.j 
dienų, Lietuvių Auditorijoj Į 
3133 So. Halsted St. Visi na
riai prašomi susirinkti.

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

PĖTN. ir SUBATOJ 
Spalio 25 ir 26 

“WHISPERING WINDS”

SęJtadienis, Spalio 26, 1929

t’ARSTtirODA 2 flatų me
dinis namas, 5-5 kamb., 50 
pėdų lotas. Greit norime par
duoti — didis bargenas.

5349 So. Campbell Avė. 
2-ras augštis iš užpakalio

MILDA
MODERNISKAS TEATRAS 

3140 So. Halsted St. 
PĖTN. ir SUBATOJ 

Spalio 25 ir 26 
“HOLD YOUR MAN” 
Dalyvauja Laura Laplante 
NEDĖLIOJ IR PANED. 

Spalio 27, 28 
“BIG NEWS”

Komedija iš laikraštininkų 
gyvenimo.

Dalyvauja Robert Armstrong 
ir Carol Lombard

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

NEDĖLIOJ IR PANED. 
Spalio 27, 28 

“The Hottentot“
[Dalyvauja Patsy Rutli Miller 
Edward E. Hoston 

Vitaphone Vodevilio aktai 
Kalbantieji paveikslai, dai

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

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių auk
sinių lr sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados 
radio. planų rolių, B3- 
kordų lr tX Taisau 
laikrodžius lr muslkos 
instrumentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 838#

BR1DGEP0RTAS
Lašiniai iš Lietuvos.

Šiuomi pranešu Gerbiama 
Chicagos Lietuvių Visuome
nei, jog gavau pranešimų, kad 
lašiniai, ir kitokie mėsos pro
duktai atėjo iš Lietuvos. To
dėl visi kviečiami atvykti ir 
pasipirkti gardžios mėsos, kų 
tik atvežtos iš Lietuvos.

Taip pat galėsit gauti iš 
Lietuvos įvairios rųšies labai 
skanių Birutės saldainių, gin
taro karoliit, brdšletų, špilkų 
ir kitokių dalykėlių. Užlaikau 
taipgi saldaus medaus ir gar
džiu grybų. Krautuvė atdara 
iki 9 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 10 vai. iki 4 po pietų. Vi
sus kviečia atsilankyti.

V. M. STULPINAS 

3255 So. Halsted St. Chicago 

Tel. Victory 6122

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Neriam vilnonius sveterlus — sto
rus lr plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigiai. Neriam 
sulig užsakymų naujus sveterlus lr 
taisome senus. Vilnonios gijos dėl 
nėrinių ir vilnonės materijos dol 
kelnių vyrams lr vaikams. Atsllan- 
kykit Ir Jsitlkrinkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdien lr vakarais. 
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
tų.

Siunčiam užsakymus į kitus mies
tus. š

F. SELEMONAVIČIUS
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė. 

Tel. Vlctory 3486

JOHN SLEGAITIS
Graliam Paige Automobilių 

Pardavėjas.
ARCHER MOTOR SALES 

610 West 35 Street 
Tel. Yards 0699

Jau turime naujus 1930 
modelius.

Del geriausios rųšlea 
lr patarnavimo, Saukit

GREE5 VALLEY 
PRODUCTS 

Olaella šviežių klaull- 
nlų, sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 Sa Paulina St
Tel. Boulevard 1189

......................—

Dubaltavas kranas dėl slnkos, ku
ris maišo šiltą lr šaltą vandenį. La
bai geras daiktas dcl kuknios.
Tik ........................................................ >3.98

Balto ąžuolo bačkutė šešais lan
kais išdeginta.
10 Oal.......................................... .... .. .. $3.19

5 Gftl................................................. $2.39

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

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, Hl.
Telefonas Lafayette 4689

JVAIROS kontraktoriai

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

A Hardvrare Co., dabar perėmė visų 
blsnį | savo rankas lr duos visose šio 
blsnlo šakose pirmos klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 

& WALL PAPER

Palnters A Decorators
J. S. Raunančio n t s, savininku
3147 So. Halsted Street

Tai Vlctory 73#1

M. ZIZAS

Halsted St., 6:30 vai. vakare

Kainos nuo 059 ir aukščiau 
LIETUVIAI SETŲ IŠDIRBĖJAI

Dideli bargenai ant frontinių setų.
Mes padarėm 10 dienų didelį bargeną: per pusę pi
giau nupirksit pas mus, negu kitur. Mes dirbtuvės 
kainomis parduodam, nes mes patys juos išdirbam, 
tai mažai išlaidų turim, galim pigiai parduoti.

Dabar mes turim savo dirbtuvėj parodą.
Kaip tvirtai musų setai yra padaryti, pamatysit pa
tys koks skirtumas yra. Katrie mylit pamatyti, kaip 
setus išdirbam, tai visus lietuvius kviečiam atsilan
kyti ir pažiūrėt musų setų dirbtuvės ir krautuvės. 
Atsilankykit visi.

Archer Furniture Co.
4140 Archer Avenue

Tarp Francisco ir Richmond St.
Telefonas Lafayette 9733

JOE KAZIKAITIS, Savininkas

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 Avenne
Tel. Lafayette 2082 

i -......... -............. . ■
I
ITel. Victory 5371
I
UNIVERSAL RESTAURANT

A. A. Norkus, Savininkas

Gardus ir sveiki valgiai, 
greitas ir mandagus patarna
vimas.

750 West 31 Street
Arti South Halsted' Street 

Chicago, III.I

PARSIDUODA Restoranas 
ir ice-cream padorius, naujai 
atidarytas, viskas naujai iš
taisyta. Priežastis turim tuoj 

j išvažiuoti į Europą. Pardusim 
už pusę kainos. Geras listas.'

3200 So. Halsted Street 
Tel. Victory 6466

Vargonininkas, išdirbęs sa
vo profesijoj 24 metus Ame
rikoj, turįs gerus liudymus, 
ieško vietos. Kuriam iš gerb. 
klebonų bučiau reikalingas 
meldžiu kreiptis adresu:

GEO. SHOKALIS 
P. 0. Box 348 

Westfield, Mass.

Ramų Statymo Kontraktorins 
Statau įvairiausius namus prieinama

kalniu
7217 8. California Avenne 

Telef. Hemlock 852#

Telefonas Canal ISIS

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorins 
Dažų lr Popieros Krautai*

3314 s leavitt st. CkJcago

Phone Virginia 2064 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boulevard Š114

M. YUSZKA d CO.
FLOMBIKG A BEATIMG 

Kaipo lietuvią lietuviams patar
nauju kuogerlausla 

4«»4 80. PAULINA

M0RT6EČIAI-PAŠK0L0Š
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 vienų dienų. 
Perkame real eatate kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalu 3500,063.••
1804 80. KEDZIE AVENUE 

Tai. Lafayette <738-<7l<

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

Izians & Insurance
Perkam Parduodam
Mainom Namua
Lotus. Farm u
Biznius visokios rųšies
Nėra skirtumo
▲plslinkės tr kur yra lr kas yra.
Perkam notų 2nd morgage lr pa

rūpinanti 1, 2nd morgage lengvoms 
lllygoms.

Teisingu lt greitu patarnavimu
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455


