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Katalikai paaaulionya turi kilnų ul- 

davtnl. — (neiti J kelmynu lr ) Tl- 
luomeno Kristaus mokslų, atnaujinti 
įmonių dvasių. JSzaus Širdies viešpa
tavimas milijonų llrdyse — tai musų 
užduotis. “Draugu" padės Jums tų 
apaštalavimo darbų atlikti. Užtat, 
skaitykite lr platinkite "Draugų."
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BRITANIJOS PARLAMENTE BUS 
IŠKELT! DARBO KLAUSIMAI

FRANCIJA SUMAŽINSIANTI
NUOLATINĘ KARIUOMENę

KITUOMET BUVO GARSŪS DVIRATININKAI

<-:x. :

ŠLt U
B?

Meksikos Valdžia Negali Be Teismo Pašalinti 
Karininku

BRITANIJOS PARLAMEN
TE DARBO KLAUSIMAI

FRANCIJA MAŽINA 
KARIUOMENĘ

LONDONAS, spal. 30. — PARYŽIUS, spal. 29. — J- •i M W0i ACHtO rHiUp

"Draugu“ atstovauja organizuotų 
katalikų minti, remia nuoširdžiai ka
talikišku draugijas, sąjungas, para 
piju Ir lietuvių kolonijų “Draugas“ 
džlaugtul didele katalikų parama tr 
nori, kad tolUu pasilaikytų tie prle- 
tellškl jausmai.

3c A COPY
Telefonas: Roosevelt 7791

METAI-VOL

ŽINIOS IŠ LIETUVO.
EUCHARIST1NINKAI

GYVUOJA
SUMUŠĖ VAŽIUODAMAS 

KAIMYNĄ

Susirinkusiam parlamente da-į vedus vienerų, metų verstiną,
rho partija, kuri yra valdžios kariuomenėje tarnavimą, Fra-
priešaky, iškels opius darbo nei ja mažina kariuomenę. 6ia-
klausimus. i ndie išlaikoma 540,000 karei-

• i j k- n • i vių. Artimoj ateity pasiliks Pirmiausia bedarbių klausi-1.1^^
„ , M ... '400,000.mas. Bedarbių Britanijoj yra

apie 1,250,000.
Paskiau seka anglekasiai ir

Atvaizduojami penki vyrai su lenktynių dviračiais. Pirm kelių dešimts metų, kada 
dviračiai plačiai naudota, jie buvo grėito dviračiais važiavimo čampionais. Jie ir ki
ti s e n o v ės dviratininkai yra susiorganizavę. Nesenai Gvvynedd, Pa., turėjo suvažiavimą.

Bet Francija turi 106,000
nuolatinių profesionalių kari-

r • • , , . . - . , i įlinkų ir kareivių, kurie užsi-audimimų darbininkai. Darbo . .... .ima naujokų lavinimu. Paga-partija reikalauja, kad šiems 
darbininkams parlamentas pa
lengvintų darbo ir gyvenimo 
sąlygas. Einasi apie 
valandų trumpinimą 
užmokfsnių didinimą.

ir
darbo

apie

liau franeuzų kariuomenėje iš
laikoma apie 35,000 civilinių 
tarnautojų.

RUSIJOJ SUŠAUDYTA 
DU ŽYDAI PIRKLIAI

VOKIEČIAI PAGERBIA 
MIRUS) PRINCĄ VON 

BUELOVVĄ

30. —

Michigan Ežere Nuskendo 
7 Žmonės

ŠALĘ KENOSHA, WIS., 
NUSKENDO GARLAIVIS

škė kai skiedrą. Žmonės vi
sas laikas buvo apimti nepa

NUKENTĖJUSIOS DVI 
LIETUVAITĖS

Sekmadienį vėlai vakare

Vilkaviškis. Rugsėjo 22 d. 
Vilkaviškio m. pavasarininkų 
kuopos Eucharistininkų sekci
ja šventė savo metinę šventę.

Ta intencija 9:30 vai. ka
tedroje gerb. kun. Mockevi
čius atlaikė pamaldas ir pasa

ukė gražų pamokslą.
2 vai. p. p., gražiai žalumy

nais papuoštoj, parapijos sa
lėje įvyko nepaprastas susi
rinkimas, kurį atidarė energi
nga sekcijos pirmininkė p. Ra
manauskaitė.

Sus. dienotvarkė buvo gan 
įdomi; pirmiausia, beveik vi
sos katalikiškos organizacijos 
apipylė sveikinimais ir linkė-

Naktį iš spalių 11 į 12 d. 
Žaliosios valsčiaus Guskaičių 
kaimo gyventojas Vincas Kri- 
mavičius iš Vilkaviškio važia
vo namo. Bevažiuodamas su
sipešė su savo kaimynu Dam
brausku ir jį smarkiai sumu
šė. Sumuštasis nugabentas į 
Vilkaviškio ligoninę, o puoli
kas, areštuotas ir pasodintas
į šaltąją. ‘R.

DIDELĖ AUTOMOBILIO 
KATASTROFA

ties 68-a ir Koekuell gat. du'”maia- Po ,0> sekciios Pirrai‘ 
plėšikai užpuolė einančias dvi nlnkė ineSė sumanymą, kad 
seseris Emiliją ir Etaų Pro-1 bu'™i S,'kcij“S Vad» kun- A‘

Žuvo 7 žmonės; kiti 
išgelbėta

Už kokių keturių mailių nuo 
j Kenosha, VVis. pakraščio Mi
chigan ežere vakar anksti ry- 

jte nuskendo keleivinis garlai- 
AVisconsin,BERLYNAS, spal 

Q Ofieialė republikoniška Vokie- Phmkė iš Chicago j Milwau- 
M AbKV A, spal. 30. — Su-U. . m bia mirusi Romo: kee. 7 žmonės nuskendo, gi ki-

šaudyta du įžymieji žydai dei
mantų pirkliai, Kleiner 
Teitz, apkaltinti už brangeny 
bii) šmugeliavimą.

Pastaromis keturiomis die- į mui.

vis

su tėvais domait> Pačius į garbės na
, . . ,. ...... -n * • w t rius. Sumanymas susirinkimolaivis prakiuro ir eme j vidų gyvena ties 11 gat. ir VV ash- 
lietis vanduo. Radio operato- tenaw avė. .. ,. .

Nuo vienos nuvilkta kaili-, ure'10 kalb» «erb- kun'.

gelbos. Pakraščių sargyba lei- niai vertės 200 dolerių ir nuo i .. ’ .
dosi i nurodyta vietą. Buvo abiejų atimta 10 dolerių pini- v x, , . , v, . . buvo užpildyta meninelabai tamsa, vilnys blaškėsi, gų. .... į ;Iį)

prastos baimės. Pagaliau gar- sčevičiutes, kurios

rius tučtuojaus ėmė šaukti pa-

I vienbalsiai priimtas. Toliau

Abi mfergaitės vra Marųųe-

dalis ‘ 
dali- ‘

mi. Ypatingai pasižymėjo kun.
kurs nakčia lkas gelbėjimą, trukdė. --- į ‘ .777: ”7.3’’ i 7 -7 ,Miliausko“Wtro8taM* cftCTetts.j

tija pagerbia mirusį Romoj
princą von Buelową, 80 metų. ti išgelbėta. Tarp išgelbėtų y- 

iriTai todėl, kad jis kituomet ra pavojingai sužeistų. Kol- 
jbuvo priešingas buvusio kai- ^as nepatirta, kiek vyko ke- 
zerio militariniam autokratiz- liauninkų. Tik pranešta, kad 

Jis visas laikas ir gy. nuskendę yra įgulos nariai i-
nomis įvairiose Rusijos daly
se bolševikai sušaudę 63 įta
riamus savo priešus.

veno kaizerio nemalonėje.

DAUGIAU KETURI ARA
BAI NUBAUSTA

MIRĖ ALKĘS KOMU
NISTAS

i nėmus ir laivo kapitoną D. H. 
Morrison iš Chicago.

Išplaukusį iš Chicagos gar
laivį užpuolė (audra. Keletą 
valandų didelės vilnys jį bla

JERUZALĖ, spal.
Už žydų žudymą buvusiose a

BUDAPEŠTAS, Ungarija, 
spal. 30. — Mirė iš alkio ka- 

30. — Įėjime komunistas Loewe, no
rs priemoniškai buvo maitina-

SVARBUS MEKSIKOS 
TEISMO IŠSPRENDIMAS

Sargyba žmones išgaudė is Par kolonijoj pa-. gusirinkimas boigiamas gie
bnso jos .„I 

Marąuette nę, ”
valčių, daugelį tiesiog iš van
dens. Po ilgo ieškojimo paga

1 sižymėjusios. Iš 
lipo ant kampo

liau tarp sudaužytų laivo ja-įbou,v“r<,° ir Rockwel1 S'at Du' Matyti, kad Vilk. jaunimas 
lių atrastas ir kapitono lavo- P‘kta<friai -’as PasivlJ» ir a- negnaudžia Turi d e.
nas.

Nukentėję gyvi tuojaus pa
imti į pakraščius. Kenosha 
ligoninės užkimštos nelaimin-

gan daug
•» 1 - nergingų veikėjų. Tik Dieve , 

, padėk, išaugti jiems į didės- į 
nius būrelius ir būti pavyz-; 

Šiaurinėj miesto daly du džiu kitiems. “Š.”:

pi plėšė.

Apiplėšė penkias vietas

jaisiais. Kai-kurie jų yra. tie- automobiliu važiuoją plėšikai 
siog pablūdę. Kiti pasakoja apiplėšė keturias duonos ke-
pergyventas baisenybes.

CHICAGOJE

I ptuves ir vieną mėsos krautu- j 
vę.

DABARTINIS VILNIAUS 
UNIVERSITETAS ESĄS 

SAULĖ

rabų-žydų riaušėse teismas mas. Kiti dešimts komunistų 
daugiau keturis arabus nu-' dar alksta.
baudė. Iš jų du nubausti mi- j -------------------
rti, gi du po dešimts metų ka-
Įėjimo.

PRALENKSIANTI AME
RIKĄ

CHIANG IŠVYKO KOVOTI 
SUKILĖLIUS

MEXICO CITY, spal. 30.) 
— Meksikos valdžia kituomet i 

automatiškai iš kariuomenės 
pašalino ir algų mokėjimą su
laikė visiems generolams ir 
karininkams, kurie prisidėjo 

Į prie pastarosios generolo Es-
cobar revoliucijos.

Dabar vyriausias Meksikos

j Varšuva, X. 13. (Elta). 
,“Czas” minėdamas Vilniaus 

" I Plėšikas apiplėšė cigarų universiteto sukaktuves, da-'
Rado policijos uniformą krautuvę ir leidosi bėgti prie bartinį Vilniaus universitetą i 
Namų, 910 Dakin gat., vie- viršutinio geležinkelio laiptų, vadina “saule, prie kurios 

nam pagyvenime pašautas A. 59 gatvėj, arti State gat. Susi- šviesos turi būt statomi pa- 
H. O’Brien, 29 m. Policija .dūręs su poliemonų piktada- j matai Vakarų Europos kultfl- 
pagyvenime ‘atliko kratą. Ra-i ris paleido keletą šūvių. Bet rai plėsti Nemuno ir Neries 
do Detroito poliemono unifor-' poliemonas nusikreipė į šalį krantuos.” Laikraštis skund- 
mą, Detroito specialio detek-.ir patį plėšiką pora šūvių mi- žiasi, kad kultūrą gindami le- 
tivo žvaigždę ir tris automa- rtinai sužeidė. Pasisakė esąs’nkai ten vedą sunkią kovą.

Mirtinai pašovė

SHAN.GHAI, spal. 30. —
tinius 45 kalibro revolverius. Gus Bunkoye, iš So. Chicago 

Pagyvenime nei vieno žmo
gaus nerasta.

MASKVA, spal. 29. — E.
J. Kviring, bolševikų valsty
binės komisijos gaminti pla
nus ekonomiškam atstatymui teismas išsprendė, kad toksai 

Prezidentas gen. Cliiang Kai- pirmininkas, kalbėdamas į a- valdžios elginiąsis neteisotas.
šek išvyko į Hankową kovoti merikonų inžinierių ir kitų Nei generolai, nei karininkai 
sukilėlius. Išvykdamas pasi- būrį pareiškė, jog bolševis- be teismo negali būt pašaliha- 
žadėįo nebegryžti tol, kol su-, tinė Rusija ekonomine pažan- mi iš kariuomenės ir jiems 
kilėliai bus sutriuškinti ir Ki-'ga greitai “pralenksianti’* A-'algų mokėjimas neturi būt 
ni’oj įvesta tvarka. meriką. nutrauktas.

PRAŽUVO KITAS 
ORLAIVIS

YVASHINGTONE NIEKO 
NEDAROMĄ

ALBUQUERQUE, N. M., 
spal. 30. — New Mexico ir A- 
rizona Valstybių plotuose ieš
komas pražuvęs iš čia į va
karus skridęs trijų motorų or
laivis “VVestern Air Ex- 
press.” Skrido penki žmonės, 
iš jų trys keliauninkai.

VVASHINGTON, spal. 29.

MIRĖ SENATORIUS 
BURTON

AVASHINGTON, spal. 30. 
- Mirė senatorius Bnrton,

Suimtas bankos klerkas
Areštuotas Madison—Ked

zie valstybinės bankos kler
kas į(teller) [Frank Culliton, 
32 m. Virš 108,000 dolerių iš
eikvojęs.

Kaunas ir Žemaitija, Mins
kas ir žymi dalis Gudijos, e- 

Žmogžudis negras iš Gary, sąs, atsidūrę kitose įtakose. 
Ind., Ullysses Mack, Valpa-' Atgijusios lietuvių ir gudų 
r'aise teismo nubaustas mi- tautos ir siekiančios eiti savo
riop. keliais, nesinaudodamos Len- 

• kijos tarpininkavimu, o gal 
net siekiančios kitų tikslų. Da
bartinio Vilniaus universiteto 

pasak “Czas,”

— Nauja New Yorke biržoje republ. iš Ohio. Ėjo 77 metus, 
pasiauba čia sukėlė daug ne- Kongrese ištiarnavo '44 metus, 
paprastos nuostebos. Bet vai- -------------------
džia, kaip praneša, nesanti 
susirūpinusi. Pažymima, kad 
tas nepakenksią šalies reika
lams.

TOKYO, spal. 30. — Japo
nijos imperatorius susirgęs 
gripą. Keletą dienų neaplei- 
siąs rūmų.

KITA NEW YORKO BIR
ŽOJE PASIAUBA

NEW YORK, spal. 29. —| uždaviniai, 
i Vietos biržoje vakar kita pa- daug sunkesni už tuos, kurie 

Kita audra ežeruose ' sihuba buvo kilus, kada svar- Į prieš tą universitetą stovėję 
Didžiuosiuose ežeruose už-, blausių šalies pramonių šė rai prieš 300 metų. Dabar uni- 

pVaeitą dieną kita audra bu- staiga atpigo. Per dieną šė- versitetas turįs degti mokslo
vo kilusi. Laivų plaukiojimas rams kainos sumažėjo 14 bili- 
buvo sustabdytas. onų dolerių.
-------- — . — — - * Vietos bankininkai kaip pi-

CHICAOO IR APYLIN-

šviesa tarp aštraus šiaurės ir 
rytų vėjo, kuris siekiąs tą 
šviesą užgesinti. “Czas” ra

mdau, tiaip dabar suskato duo- gina mokslo fakelą kuo aukš- 
KĖS. — Pramatomas lietos; ti pagelbos, kad padengti tų į čiau iškelti, kad jis galėtų 

maža atmaina temperatūroje, kainų puolimą. Išviesti kaimynams.”

Naktį iš spalių 11 į 12 A- 
lvtaus—Seirijų plente įvyko 
automobilio katastrofa. Leng
vuoju automobiliu važiavo du 
keleiviai ir šoferis. Visi su
žeisti. Sunkiai į galvą sužeisti 
daktaras Petrovas iš Alytaus 
ir valdęs automobilį šoferis 
Ūselis. Trečiasis, Kapčiamies
čio miestelio gyventojas Už- 
danskis, sužeistas lengvai. Ka
tastrofa įvyko dėl per greito 
važiavimo. Užsisiūkime auto
mobilis apvirto. Sužeistieji nu
gabenti j Alytaus ligo:

APMUŠĘS ŠOFERI

{Ji

VIENNA, Austrija, spal. 
28.. — Austrų laikraščiai pra
neša, kad Rumunijoj labai blo
go įspūdžio padaręs karaliūno 
Nikalojaus pasielgimas. Buka
rešto gatve jis greitai auto
mobiliu įvažiavęs. Vienas au
tomobilius nesuspėjęs jam iš 
kelio pasitraukti ir jo mašina 
susidaužus su ana kita. Iv Ta
būnas tada iššokęs iŠ au+omo- 
biliaus ir to kito t bi
liaus šoferį apdaužęs.

PASIRUOŠIMAI PRIE PA
SAULIO PARODOS

Iš pasaulio parodos ruoši
mo ofiso Chicagoj pranešta, 
kad ateinantį pavasarį jau bu
sią pradėti pirmieji parodai 
butai. Pasaulio paroda Chi
cagoj įvyks 1933 metais.

STREIKININKŲ RIAUŠĖS

NEW ORLEANS, La., spa
lio 30. — Streikuoją gatveka- 
rių konduktoriai ir motorma- 
nai išnaujo pakilo kovoti ko
mpaniją ir streiklaužius. Tam 
tikslui panaudojamos bombos.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85 
Francijos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 13.89 
Italijos 100 lirų 5.22
Vokietijos 100 markių 23.81

ŠIANDIEN “DRAUGO” KONCERTAS PER K Y W. RADIO STOTI LYGIAI 9 VAL. VAKARE.
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ras dr-as J. Šliupas griežtai atsisakė pildyti 
mirštančios žmonos valią. Tas gal būti daug' 
daugiau negu kiti dr-ro Šliupo laisvamaniški 
žygdarbiai karakterizuoja jį ir kaip žmogų ir 
kaip laisvamanį. Ir štai dabar sulaukęs virš 
60 metų amžiaus, tarsi pamiršd-amas ar pa
mindamas tai, ką pirmiau skelbė eina kata
likų bažnyčion priimti moteristės Sakramen
tą. Ką tas reiškia? Veidmainingą nusilenki
mą nuotakos užsispyrimui ar viešą pasmerki
mą visos savo laisvamanybės? Tai yra klau
simai, į kuriuos tegali atsakyti tik jo paties 
sąžinės balsas ir tik jam vienam tegali rūpė
ti. Tačiau ne visai taip Dr-as Šliupas per

Prašau Į Mano Kampelį

DIENOS KLAUSIMAI
D-RO J. ŠLIUPO ŠLIUBAS BAŽNYČIOJE.

GARSINKIME TAUTOS 
VARDĄ!

“Ant palinkusio karklo vi
sos ožkos lipa”, sako priežo
dis.

Paskutiniais laikais įsigyve
no kaž koks keistas apsnūdi
mas, kaž koks “ lepšy stės” 
būdas, — jau daugelis bijo ir 
prasižioti, jog jie — lietuviai,

galime didžiuotis?! Be pinigų, 
be išmiklintos kariuomenės, 
be specialistų, be apšviestos 
liaudies, neturėdami niekur 
prietelių, šiandien turime tvar 
kingai ir rimtai sudarytą val
stybę, savo universitetą, šim
tais gimnazijų, tūkstančius 
liaudies mokyklų, kilančią 
aukštyn žemdirbystę, jau po 
truputį krutančią pramonę, 
tikrąjį valstybinį aparatą! Ar

Prof. Kampininkas

daug ryški asmenybė laisvamanią visnome- ne to yM
nėję u- dėl to tie ar k.t. 30 žygini negali būt. ypa. svetinitanč!a,„s gir. tai nestebėtinas dalykast!

“Liet, Darb.” apie tai įdėjo įdomų straip
snį, kurį čia ištisai perspausdiname:

Nesenai pasirodė spaudoje trumpa žinutė, 
kad d-ras J. Šliupas, žinomas iki šiolei kaip 
aršiausis katalikų bažnyčios priešas Lietuvo
je, vedė katalikę mergaitę ir paėmė šliūbą 
Eržvilko katalikų bažnyčioje. Bedievių laik
raščiai sutiko šitą naujieną trumpomis, bet 
reikšmingomis ir karčiomis pastabomis. Ir tai 
suprantamas dalykas. Bedieviai tuo būdu ga
vo visai netikėtą smūgį, nuo kurio jie ilgai 
negalės atsipeikėti.

Ar yra reikalas kalbėti čia plačiau kas 
yra d-ras Šliupas ir ką jis reiškia Lietuvos 
bed,levukams ? Kalbėti apie tai plačiau mes 
nerandame reikalo, nes ir be to visi gerai ži
no, kuo yra iki šiolei buvęs d-ras J. Šliupas.
Patys bedieviai laisvamaniai išgarbino jį 
kaip nuosakiausi Lietuvos bedievį ir aršiausį 
katalikų bažnyčios priešą. Bedievis laisvama
nių spaudoj dr-ras J. Šliupas buvo lygina
mas garsiam Prancūzijos katalikų bažnyčios 

^priešininkui Volteriui. Ir reikia pasakyti, 
kad niekas iki šiolei Lietuvoje nėra vedęs to
kios atkaklios, dažnai storžieviškos kovos su 
katalikais kaip d-ras J. Šliupas. Ilgai gy
vendamas Amerikos lietuvių tarpe jis yra su
daręs ištisą eilę savo pasekėjų, kurie ir po 
šiai dienai tebėra “Šliuptarniais” vadinami.
Lietuvoje jisai steigia “etišką laisvamanių 
draugiją” sumanytą Amerikos žydelio Felik
so Adlerio, su kuriuo jam bebūnant Ameri
koj teko drauge dirbti. Jis steigia Šiauliuose 
bedievių laisvamanių kapus, atkakliausiai 
kovoja už civilinius, nebažnytinius šliūbus.
Nesenai Kaune mirė jo pirmoji žmona, visuo
menei žinoma iš slapivardžio Eglė. Prieš mir
tį norėdama atlikti išpažintį ji pakartotinai “Vilniaus Rytojus”, rašydamas apie len 
maldauto maldavo pakviesti kunigą. Jos vy- kų rengiamas Vilniaus universiteto sukaktu-

dėl mūsų taip sakant buvę nebuvę. Jis gali 
į mūsų keliamus klausimus ir neatsakyti. Bet 
mes negalime pro tą jo žygį praeiti tylomis.

Kaip ten bebūtų, dr-as J. Šliupas, eida
mas priimti šliūbą katalikų bažnyčion, ton 
bažnyčion, kurios griovimui jis pavedė tiek 
daug darbo, paneigė tiek savo skelbiamą ci
vilinę moterystę, tiek savo kovą su katalikų 
bažnyčia. Lenkdamas savo žilą galvą prieš 
altorių jis galėjo kartoti savo širdyje žino
mus Julijono Apostato žodžius: “Galiliejieti, 
Tu nugalėjai”. Ar paėmimas šliūbo kat. baž
nyčioj reiškia nuoširdų Šliupo — Apostato 
atsivertimą ir grįžimą į katalikų bažnyčios 
globą, tai parodys ateitis. Mes nenorėtumėm 
manyti, kad taip, nes sunku yra daleisti, kad 
paprastos, bet gilaus tikėjimo katalikės mer
gaitės nusistatymas būtų galėjęs sulaužyti 
tokį išbandytą kovotojų, jeigu tame nebūtų
dalyvavusi jo paties gera valia.

dint. Šiaip jau išrodo tarpu
savy šaunūs, bet svetimanf

Gromata “Draugo” Radio 
reduktoriui.

Ar ko geresnio yra pasiekusi; Šanaunas redaktoriau: —
Taip nudžiugau pamatęsLenkija, ar Latvija, turėda- 

prabilus, neišdrįsta savo tė-į mos tiek užtarėjų, prietelių?! i“advertaizmentą”, kad “Drau 
vynės reikalų ir garbės gin-J Jei šiandieną mūsų Lietu-!gas” ir vienatinė lietuviška 
ti! Iš tikrųjų, labai pamatuo-.va nestovi dar tokiame ląips-, Amerikoj įstaiga — Peoples 
tai galima į juos pritaikinti nyje, kurio mes geidžiame, tai Furniture Co. — r.engia radio 

valandą trečiadieniais, kad

|ne tik aš vienas, ale visas 
lietuviškas ir angelskas pa
saulis klausys lietuviškos mu
zikos, dainų, glostys savo 
tvakstančias širdis ir Jus, 
šanaunas Radio redaktoriau, 
“Draugo” vedėjai, Peoples 
rakandų ir radijų krautuvė 
ir visi mūsų menininkai, gar
bingai, su didele “pavožone” 
minavos.

Lenkiu galvą žemiau kojų. 
Jūsų nuolankus —

Prof. Kampininkas.

P. S. Kad atėjus “lietuviš
kai valandai” neturintiems 
rftdio nereiktų dantų griežti ir 
plaukus nuo pakaušio rauti, 
visiems draugams-ėms pata
riu padaryti taip, kaip aš,

galima į juos pritaikinti
rusų patarlė: “protiv oviec,‘priežastis glūdi didžiumoje
molodiec, a na molodca, sami tame, kad mes nesupranta- net mano plykė, kaip saulė, atatrūkęs fiuo “palitikos”, pa 

” — laisvai verčiant: me, jog mus ne ožka iš po 'nušvito, o širdis iš didelio dariau.ovca
prieš vėplas — šaūnus, prieš 
šaunuolį — patsai vėpla! Ra
sit, dėl tos lietuvių lepšystės 
ir čia. Amerikoje, niekas ne
kreipia į mus rinito dėmesio.

kojų išspyrė, bet pagimdė 
didvyrių kraujų aplaistyta že
mė! Iš kur apie mus kas ži 
nos, jei mes bijosime ir žodį

džiaugsmo bešokinėdama net 
į kulnį buvo įšokus ir vos ne 
vos pavyko ją iš ten “išpra- 
vodyti”.

Taigi, atatrūkęs valandėlę

Prof. K.

lietuviškai ištarti? Jei mes ii 
Amerika tai pasigarsinimo namie būdami kalbėsimės su' nuo “palitikos”, padariau ek

skursiją pas “furnitflrus” irkraštas, juo labiau kas save j vaikais tiktai angliškai, o ne 
garsina, juo geresnį biznį da-į lietuviškai! Ar dyvai, kaū' 
ro, juo labiau atkreipia į sa- mūsų vaikai nebesupranta.
ve kitų akis, juo labiau pra- jog jie yra lietuviai, jog jie

radijus jau didžiausiu nekan
trumu laukia 9 vai. šio vaka
ro “užgriežti” man Suktinį,

Jei dr-o Šliupo šliūbas katalikų bažnyčioj 
reikštų jo bedievybės išsižadėjimą ir grįžimą 
prie religijos, kurią jis pirmiau atkakliai 
griovė, tai, žinoma, tas reikėtų laikyti gana 
reikšmingu dalyku. Tačiau per daug tam mos 
nesistebėtumėm. Nes mes žinome, kad pas
taraisiais laikais nuo bedievybės atsimetė 
daug* mokslo vyrų ir šiaip rašytojų, kurių 
vardai garsiai skambėjo ir tebeskamba visa
me pasaulyje. Bedievybės ir visokių laisva- 
manybių tuštumos ir postringavimai negalėjo 
ir negalės patenkinti didžiųjų žmonių. Del to 
neveizėdami savo skaitlingų darbų, pavestų

. . idedama su juomi skaitytis, savo tėvynės nebemyli? Mes Klumpakojį, “uždainuoti” Ii
Pasigarsinti reikia visur: ir'privalome drąsiai kalbėti savo 
politikoje ir biznyje, ir so-j įgimtąja kalba, visur jąja afi-' 
cialiame gyvenime — be jo^uotis, ant kiekvienos krautu

vės, ar įstaigos durų pažymė-nieko didelio nepadaroma.
Mes, lietuviai, turime kuomi ti, jog čičačč gyvena

pasididžiuoti! Jau žiloje seno-iti, jog čia gyvenama lietu
vėje mūsų prabočiai drebino į vių. Žiūrėk, žydai ant kiek- 
net Romos mūrus (žr. Rač-j vienos krautuvės lango yra 
kaus “Gotbai”); Vytauto laii pądėję savo trikampius! Šio, 
kais Lietuva viešptrtavo nuo (delei jie, kad ir fihdklaidę po 
jūrų iki jūrų; su jąja skai-'visą pasaulį, nežūsta ir ne
tesi visa Europa; Lietuvos * žus, kol savo kalbą išlaikys!

tuviškas dainas ir baigti sal
džiu ir maloniu “Noriu mie
go”. Kaip džiaugiuosi, kad

Įsiveržę į Mandžflriją Ru
siją bolševikai išžudė suvirs 
1000 rusų pabėgėlių, neski
riant moterį} ir vaikų.

Vadinas komunistų “liuo- 
savimas darbininkų iš po ka
pitalistų jungo” eina pilnu 
tempu. Tik paklauskit Chica
gos tavorščių, kodėl jie savo 
popery didelėmis raidėmis 
nepaskelbė tokios “artymo 
meilės”?

das, kurios parodytų varg
šams, jog esama tautiečių, ku
rie rūpinasi savaisiais var
guoliais... Tiesa, jau yra sava 
ligoninė, yra įvairios labda
ringos, kultūrą varančios dr-

tai, bešališkai svarstytume 
visuomenės reikalus. Šiuo 
atveju susidarytų didelė iš 
daugiau, kaip pusės milijono 
žmonių draugovės jėga! Tai 
jau nebepalinkusis karklas.

jos, bet, deja; aplink jas bet status ąžuolas, kurio ir
spiečiasi tiktai būreliai, o ne

, t , . v . . . „ 1 ‘ kardas ir Kremlio vartus pa-1 Tačiau, nepakanka žodžių,! ,bedievybės išgarsinimui, ue metė tuos savo „ .. , . v. , lietuviškoji plati visuomene!
•* w r-nTfrv Irinmit l , Im 1 , v** /»•» cJnvnni v\r»’7TT

darbus ir šiandieną skelbiasi esą karščiausi 
šalininkai į tos religijos, kuri viena tik duo
da prasmę visam žmogaus gyvenimui, t. y. 
krikščionybė. Be kitų pakaks čia priminus 
garsųjį visam pasaulyje italų rašytojų Dž.

žymėjo savo kirčiu (reikalingi darbai, kurie pažv-
O rasit, dar labiau galime mėtų, jog esama lietuvių ne 

didžiuotis tuomi, kad mūsų lepšių — plepių tautos, bet 
lietuviai, iš visų pusių priešų gyvos, krutančios, besidarbuo- 
apsupti, įvairių, žiaurių engė- jančios sąmoningai, besirūpi-

Fappinį, kuris metęs bedievybę yra parašęs •’« s™auSiami, nepasidavė šaunančios savaisiais, kur tik jie
gražiausią knygą apie Kristų. Šitas jo veika- ves ištautintr, bet išlaikė sa-,nebūtų buvę. Taigi, reikalin 

vo garsiąją senovės kalbą, ku- ga steigti mokyklas, kurios

Ar tiek tiktai būtų buvę pa
daryta, kad ne tas mūsų ne
lemtasis separatizmas, susi
skaldymas?! Dažnai užmiršta
me, jog vienybė sudaro galy
bę. Šio delei su mumis, kaip 
kad su atskirais

audra negalėtų sutriuškinti. 
Lietuviškoji vienybė, bro

lybė, lietuviškoji kalba, lie
tuviškosios viešos įstaigos, 
lietuviškieji šokiai, lietuviško
sios dainos, lietuviškosios min 
tys, — štai kas mus gali iš
kelti aukštyn, atkreipti į mus

las yra pasiekęs visus pasaulio kampus, su- . - - -- — •;;- dr nesiskaito; kitaip būtų, jeina gėrisi garsiausieji svetim-; palaikytų lietuviškąją dva-, ’ F *’šliaukėme ir mes jo. Del to skaitydami Dž. 
Papinio “Kristaus gyvenimas” nepamirški
me, kad tai darbas buvusio žymaus, pasauli
nio bedievio.

VILNIAUS UNIVERSITETO “SUKAK
TUVES.”

BALTAS TĖVAS.
— Vertė V. G.—

(Tąsa)
, Laukiniui atsikėlę su didžiausia bai
me artinosi prie atėjūno ir pirmiausia 
palietė jo veidą rankas ir rūbus. Kiti, 
matydami drąsą karalių, pradėjo lysti iš 
krūmų ir artintis. Greitai mūsų baltasis 
pasijuto didžiausiame laukinių būryje. 
Kiekvienas norėjo palytėti ir iš visų pu
sių galėjai matyti ištiestas rankas taip, 
kad tam pasirodė pavojinga. Pasiryžo tru 
puti juos pagązdinti: užsimovė ant gal
vos šalmų, paėmė į rankas skydą ir ietį. 
Laukiniai tuojau išbėgiojo ir išsislapstė, o 
nesuspėję kur toliau nubėgti puolė ant 
žemės. Bet, matydami, kad Baltušis nie
ko blogo nedaro, pradėjo keltis ir rinktis 
aplinkui jį sudarydami lyg ratų. Ilgai 
apie kažinką kalbėjosi. Po to išėjo keli 
žmonės į rato vidurį, nešdami rankose į- 
vairių vaisių, kurių lig šiol baltąsis nebn-

buvo labai gardūs, kiti kartus arba visai 
neįkandami. Matydami, kad atėjūnas val
go, laukiniai pasiskubino jų daugiau at
nešti. Už keliolikos minučių pas jį atsi
rado nedidelis kalnas iš visokių vaisių.

Nežinia ar greitai būtų baigęsis jų 
širdingumas, jei baltas žmogus nebūtų 
ietimi jų sulaikęs.

l/nukiniai apsupę iš visų pusių atė
jūnų, pradėjo rodyti į kalnų pusę, duo
dami suprasti, kad jį ten kviečia. Bal
tas, lydimas viso būrio, ėjo nurodytu ke
liu. Greitai įėjo į mišką nežinomų jam 
medžių. Medžių sakos ir stuobriai buvo 
apvyti kažin kokiomis rėpliojančiomis žo
lėmis.

Keli laukiniai ėjo pirma, o baltas 
žmogus sekė juos, stebėdamąsis gamtos 
gražumu. Prieš kalnus, nnt upelio kranto 
pasirodė kaimelis. Kelios dešimtys tro
belių, pastatytų iš sukaltų į žemę baslių, 
užklotos medžių lapais ir žvėrių kailiais. 
Baltų -žmogų atvedė j didelę, viduryje 
kaimo stovinčią, trobą ir ženklais davė 
suprasti, kad jis čia gali apsigyventi.vo dar matęs. Raitas žmogus tylėdamas 

pradėjo mėginti vaisius iš kuriu vieni Kambarys buvo tuščias. Langų jame ne

taučiąi filologą i f 
Štai, paskutiniuoju

-ią; aukštesniąsias kolegijas, 
savo kurios sustiprintų lietuvių

mes visi iš vieno darbuotumės, 
visas savo draugijas koncen-

asmenimis pasaulio akis ir sulaukti iš jo 
pagarbos.!!!

Snandalis.

atgijimo dešimtmečiu, ar ne- vienybę; ligonines ir prieglau- truotume krūvon, susiėję rim-

vių iškilmes, pažymi, kad tai daroma ne be 
politinių sumetimų. Pirmiausia, iškilmės jun
giamos su spalių 9 d. — Vilniaus pagrobimo 
sukaktuvėmis. Antra, norima dabartinį prieš 
dešimtį metų įsteigtą lenku universitetą su

jungti su senuoju Vilniaus universitetu ir da
bartinę krašto padėtį surišti su praeitimi. 
Tuo tarpu dabartinis lenkų universitetas nie
ko bendro su senuoju Vilniaus universitetu 
neturi.

18-to šimtmečio pradžioj 
viešpatavęs Morokoj impera
torius Moulai yra laikomas 
didžiausia šeimynos pasauly 
galva. Jis turėjo 83 brolius, 
124 seseris, 2,000 pačių ir 888 

ivaikus.

buvo, šviesa įeidavo pro duris, kurios tik 
žvėrių kailiais buvo uždengiamos.

Laukiniai prinešė jam visokių, nors 
ir negudraus darbo, dalykų naminiams 
reikalams. Baltasis paėmė viską; ką jam 
sunešė, pasidarydamas iš žvėrių kailių 
minkštų guolį, kad po tiek iškęstų ne
laimių galėtų rainiai pasilsėti. Apie grę
siantį jo gyvybei pavojų, jis nė svajoto 
nesvajojo. Bet labai stebėjbsi, kad pas 
tuos geruosius jo slaugytojus jis nepas
tebėjo jokio metalinio daikto. Tur Imt 
laukiniai apie metalų datf nežinojo.

Prinešę viso, ką tik jų turtas ir iš
silavinimas leido, laukiniai apleido tro
belę, apstatydami jų tvirta sargyba. Bal
tušis, užvalgęs atneštų Vaisių, likučius 
sudėjo trobelės kertėjo lir atsisėdo ant 
pasitaisytos “lovos”. Nori saulė dar auk
štai tebebuvo, ir diena Ifiivo graži, šilta, 
bet baltasis buvo išvargęs ir tuoj atsi
gulęs užmigo.

Sekančias dienas laukiniai tęsė to
kius pat patarnavimus br itam žmogui ir 
lenkės ligi žemės įeidami ir išeidami.
Baltas žmogus spėjo, kai

skaito, atėjusia iš jūrų. Jis pradėjo jų ; dievybe, gerbė jį ir pavadino “Baltas te
gailėti*, kad taip žemai stovi kultūros at- vas 
žvilgiu... Ir pasiryžo jiems padėti. Nus
prendė išmokti jų kalbą ir perduoti visą 
tai, ką jis galės, žodžiu, pastatyti lauki
nius ant tokio pat kultūros laipsnio, ko
kio buvo jo tauta. Vargšas žmogus ne
žinojo, kad žemė, ant kurios jis išlipo, 
buvo tai vidurinė Amerika, o laukiniai 
— ramūs gyventojai indėnai. Nežinojo, 
kad už kelių tūkstančių metų tą kraštą 
atras genujėtis ir jo pėdomis sekdamas 
ortezas su ispanų nuotykių ir turtų ieš
kotojais; nežinojo, kad tos pačios gražios 
šalies ramius gyventojus užpils krauju.
Mums nėra ko stebėtis, o pastariesiems 
drovėtis, nes juk priežodis sako, kad 
“Teisyliė, beveik visuomet pasirodo pu
sėje stipresnio, o ne teisingojo”.

Praėjus keliems metams, baltasis su
sipažino kaip su norais ir apsiėjimais 
actekų, taip su krašto klimatu ir gamta.
Jis senai jau išmoko kalbą čionykščių 
gyventojų ir be jokių sunkumų su jais 
susikalbėdavo. Actekai, nežiūrint į mnto-

f f

jie jį dievybe mas žmogaus silpnybės, utėjfiną skaitė

Išmokęs jų kalbos, baltasis pradėjo 
laukinius mokinti, nurodinėdamas ir pa
vadindamas atskirus dalykus tam tikrais 
vardais. Pradėjo mokinti dirbti įvairius 
daiktus. Pirmiausia jiems paaiškino, kaip 
pasidaryti lankų ir strelas, kartu aiškin
damas jų naudingumų ir kenksmingumą. 
Actekai labai ntydžini jo klausė, todėl 
greitai daug ko išmoko. Sugebėjo jau pa
tys pasidaryti lankus ir strėlas, todėl 
greitai padarė medžioklę ant paukščių, 
paskui ir ant laukinių žvėrių.

Ginklai, padaryti be peilio, buvo la
bai žiauraus darbo, bet vis-gi ginklo pa
našumo turėjo. Vienintelis, prieinamas 
darbui įrankis — tai aštrus balto žmo
gaus kardas. Bet baltasis saugojo jį ir 
bijojo sulaužyti. Jei būtų suspėjęs ką nors 
pasiimti iš laivo, tai būtų buvęs laimin
gesnis, bet laivas pirmųjų naktį žūvo šėl
stančiose bangose. Todėl, be sykiu paim
tų daiktų daugiau nieko nebeturėjo.

(Bus daugiau)

>»
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DAIN. K. SABONIS,
vienas žymiausių ir populiariausių Ame

rikos lietuvių dainininkų.

ŠIANDIEN, SPALIŲ 30 D., 9 VAL. dai
nuoja skaitlingas ir gerai išlavintas ŠV. CECI
LIJOS CHORAS, Šv. Kryžiaus parap., Muzi
kui V. DAUKŠAI vadovaujant, kuris šauniai 
išpildė programą savo parapijos sidabrinio jubi
liejaus sukaktuvėse. Dainuos Mišrus choras ir 
Vyry choras, orkestrai iš 10 muzikantę prita
riant.

Šio vakaro koncertas pavedamas Lietuvos c- 
peros artistės a. a. Onos Pocienės atminimui, 
Dain. K. SABONIS dainuos tam tikslui pritai
kintą daina.

Šiuos programus kiekviena trečiadienį, 9 vai. 
vakare, ruošia dienraštis

/A • -

MUZ. V. DAUKŠA,
vienas iš seniausių ir žymiausių mūsų muz. vargonininkų.

■ ■
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MUGĄS’ Kooperuojant PEOPLES FURNITURE Co.
kuri yra didžiausia pasauly lietuvių baldų- 
furniture ir visokių radio kompanija, užlai
kanti dvi dideli krautuvi, beto turinti baldų 
dirbtuvę.

“DRAUGAS’’ prašo gerb. skaity tojų pa
tarimų dėl programo suruošimo, mielai pri. 
ims įvairias pastabas ir pareiškimus, ką y- 
patingai per radio norėtų išgirsti. Rašykite:

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

WORCESTER, MASS.
Gėlių diena labdarybei.

Spalių 5, 1929, miesto val
džios leidimu, \Vorcesterio 
Lietuvių Labdaringoji Drau
gija, padidinimui savo iždo, 
pardavinėjo gatvėse gėles — 
dirbtinius obels raudonus žie
dus.

Šv. Kazimiero parapija iš
statė 152 rinkikų ir surinko 
$1,516.58. Aušros Vartų gi 
parapija šiais metais teturė
jo 25 darbininkus ir surinko 
$259.49. Viso labo tų dienų au
kų surinkta tarp dviejų pa
rapijų $1,776.07.

Miesto leidimo išgavimu 
daug darbavosi advokatas 
Pranas J. Bublis ir Labdarin
gos draugijos valdyba. Rin
kėjų sutraukimui daug pagel
bėjo Šv. Kazimiero bažnyčios 
klebonas kun. A. Petraitis, 
kun. J. J. Jakaitis ir darbš
tieji Labdaringos draugijos 
nariai. Aušros Vartų parapijos 
rinkikus organizavo ir tvar
kė tos parapijos klebonas 
kun. K. Vasys. Gėlių dienos 
pasisekimui prijautė visa vie
tinė lietuvių apšviestunija, 
gi p. Motiejus Civinskas tų 
dienų automobiliumi patarna

vo. Atatinkamas rinkikams 
juostas atspausdino p. Juo
zas Bačys. Miesto majoras, 
gerb. p. Mykolas O’Hara, pri
tarė lietuvių gėlių dienai ir

apsiėmė būti Gėlių Dienos Ko-' 
miteto garbės pirmininku.

P. Elseika,
Fed. sk. rašt.

(“D.”).

Galia
Kariauti

CICERO. ILL
Improvement kliubo komisijos 
pasikalbėjimas su miesto ko
lektorium p. T. J. Buckley

reikale taksų.
Mūsų kliubas paskutiniam’ 

susirinkime yra nutaręs su
šaukti mass-mitingų, jūsų ir 
asesorio prašyti, kad duotu
mėt savo nuomonę apie taksus, 
nes visuomenė labai tuo įdo
mauja.

Kolektorius atsakė: “Tiesa, 
jog visi Įdomauja apie taksus. 
Čia yra įvairių išvadų, tat leis 
kitę man plačiau apie tai pa
sakyti.

“Per eilę metų to neturė
jom, kų turim šiandienų. Tak
sai būdavo tvarkoj, nuosavy
bės būdavo aptaksuotos vieti
nių asesorių ir apskrities ase 
šorius su tuo sutikdavo
Cicero taksai būdavo niažiau- 
-i visame Cook apskrity. Ir 
niesteiio reikalai buvo aprū
pinti. Vadinasi, mokesčių už

Slogas
FATHER JOHN’S VAISTAS 

Budavoja Naują Jėgą
Kodėl yra taip, kad kaikurie niekuomet negauna slogų"? 

Jie niekuomet rimtai neserga.
Tą galia atsispirti prieš ligas yra prideramas maistas. 
Kuomet valgiuose nesiranda dalių, reikalingų išdirbti at

sispyrimo galią, tai treskos kepenys, imamos gardžioj formoj, 
kaip kad yra Father John’s vaiste suteiks reikalingą spėką ir 
jėgą atblokšti ligą..

Father John’s Vaistas turi aukščiausios rūšies treskos ke
penų ir taip prirengtus, kad malonu jį imti ir lengvai įsigau
na į sistemą. «

Father John’s vaistąs per 75 metus buvo kūno stip
rinimo vaistas. Jis vartojamas 184 ligoninėse ir insti
tucijose.

FATHER 
JOHNS
MEUICINE

Komisija paklausė: “Tat 
pasirodo, kad viešojo susirin
kimo šaukti reikale taksų ne
užsimoką?”

P. Buckley atsakė: “Tame 
momente bereikalingas. Patys 

Įr žinote, kas atsitinka viešam 
susirinkime. Visur randasi

Komisija atsisveikindama 
•pareiškė, kad yra pageidauja
ma, jog visi reikalai eitų kuo
geriausia visų naudai.

J. Bartašius,
M. Urba,
Kaz. P. Deveikis.

Athate r. 
KentIScreen-Grid
RAD1O

PERVIRŠIS RŪGŠTIES 
SARGINA - PAŠA- ’

LINK JJį!
Surugę viduriai, nevirSkinlmas, 

gesai. Tai ženklai, rodantys tik vie
ną. — rūgšties perviršį. PUvo vidu
riai suerzinti. Perviršis rūgšties 
raugina valgį pilve ir viduriuose.

Tą atitaisysi su alkalais. Geriausi 
tam aikalai yra Phillips Milk of 
Magnesia. Tik paimk šaukštą to ne
kenksmingo, veik be skonio vaisto 
vandens stikle. Veikia tuoj1. Viduriai 
atsitaiso. Į penkias minutas pralink
smės!! Rėmuo, gesai, galvos skau
dėjimai, susierzinimai arba nevirš
kinimas pranyks!

Pažink Phillips Milk of Magnesia 
ir busi pabaigęs su senais budais. 
Tai malonus būdas — tikras būdas 
apvalyti sistemą; pašalinti rūgšties 
perviršį.

Phillips Milk of Magnesia per 50 
metų buvo standartas pas daktarus. 
25c. ir 50c. buteliai visose aptieko
se. žiūrėk, kad tikrą gautum.

“Milk of Magnesia” buvo Chas. 
H. Phillips Chemical kompanijos 
Suv. Valstijų registruotas vaizbos 
ženklas ir jo pirmtakuno. Chas. H. 
Phillips nuo 1875.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI >5.00
SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit, bet eikit 
pas tikrą specialistą, ne pas kok| 
nepatyrėlj. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno lšegBaml- 
navimo. Jus sutaupysit taiką lr 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums delto. kad 
Jie noturl reikalingo patyrimo, su- 
radymul žmogaus kenksmingumų.

Mano Radio — Scope — Ragg*.. 
X-Ray Roentgeno Aparatas lr vi
siškas baktertoiogiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man Jūsų 
tikras negeroves, lr Jeigu aš pa
imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata 
lr gyvumas sugryš Jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kąndlat nuo 
ilgų skilvio, žarnų, Inkstų,' odos, 
kraujo, nervų, širdies reumatiz
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba Jeigu turit ko
kią užslsenėjuslą. įsikerėjuslą, 
chronišką ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatldėlloklt neatėle pas mane.

DR. J. E. ZAREMBA
RPECIALI8TA8, 

inėjlmas Rūmas lėle 
IS W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 6 Iki 7 

Nedėliomis nuo lt ryto Iki 1 
po pietų.

PLATINK1TE “DRAUGĄ’

SKAITYTOJI) BALSAI
Bulių imtynės ir boksas.

Lietuvos inteligentijos žy
mioji dalis šlykštisi ameriko
nišku boksu, bet mėgina patei
sinti Ispanijos kraugeringą 
paprotį bulius kruvinti ir kan
kinti. Prof. Kolupaila va kaip 
išsireiškia: “Man rodos, pa
grindinė tų imtynių (su bu
liais-V.) idėja, kad žmogus 

Komisijai paačiavus ir atsi- ,nuSa^ piktą gyvulį, yra ne

vienas, kitas, kurs nori save 
pasirodyti ir drumsčia ramy
bę žmonių tarpe. Padiktuoti

lėktinai. Bet mūsų kaimynai ką nors viršininkams labai 
tuo nebuvo patenkinti.

“Keletu kartų buvo bando
ma piliečiams įkalbėti, kad 
Cicero dėtųsi prie Chicagos.’ 
Tas nepavyko. ‘Tai parodė 
balsavimai. Metai po metų 
taip ir traukėsi.

“Galų gale apskrities virši
ninkai sumano patys iš naujo 
pertaksuoti visą apskritį ir 
paleido darban savo žmones. 
Tuojau pasipylė protestai.

lengva. Bet mažai yra, kas 
supranta reikalų tvarkimąsi, 
jau nekalbant apie paprastus 
darbo žmones. Aš patariu sek 
ti spaudą ir laukti, kada pa 
reis knygos iš valstybės ir 
jeigu bus kas nepaprasto, tuo 
met visi sueisite ir pakelsite 
protestą”

palyginant skaistesnė negu 
bokso, kur žmogus muša kitą

prašius už laiko gaišinimą, p.
Buckley atsakė, jog esąs links-

Mes patys išsiuntinėjom laiš- mas, kad turįs progos su žmo-1 zmoSkL Bokse daugiau z«*uru- 
nėmis sueiti ir negaili laikoj”10 11 gyvuliškumo. ( Zidi- Įkelius visiems su nurodymais, 

kad pasirašę žmonės siustų 
kaip protestą. Tą padarė, vie
nok apskrities viršininkai to 
nepaisė, miestelių asesorius 
paniekino. Mes kreipėmės prie 
gerų advokatų, teisių žinovų, 
kad tą naujų sumanymą pa
naikinus, bet jie galingesni,

pasikalbėjimams. Sakė, duoki
te man žinią, kada ir kur jūsų 
kliūbas turi susirinkimus, aš 
atvyksiu ir pranešiu visiems, 
kas yra reikalinga.

nys”, Nr. 8-9, p. 161).
Kur kas teisingiau butų, 

jeigu būt pasakęs vieton “pik 
to” tai “belaisvio” gyvulio, 
o vieton “nugali” tai “nukan-

Komisija padavė vietą ir lai [kiną”. Nes paimtf gyvulį už- 
ką. įdaryti į nelaisvę kad negalėtų

Vienas kom. narių užldau-
mažųjų neklauso. Nemanyki- sė, kas yra daroma dėl 16
te, kad tas paliečia tik Cice
ro. Ne.’ Tas kliūva visam Cook 
apskričiui. Ir kaip bus su

gat.
“čia galima daug kas 

pasakyti, arba visai mažai. Ta
taksais, šiandie niekas nežino j žemė priklauso gelžkelio kom-
ir negalima pasakyti. Taigi, 
jūsų šaukiamas mass-mitin- 
gas nieko nepagelbės”.

Komisija atsakė: “Mes ži
nome, kad yra buvę keletas 
viešų mitingų kitų tautų: 
čekų ir kitų ir jus su aseso
rium ten kalbėjote, tokiu bū
du ir lietuviai nori girdėti ką 
nors apie tai plačiau”. ,

“Taip, žmonės reikalauja”, 
atsakė p. Buckley, “mes kai 
bani, bet ar visi mus supran-

panijai. Trekės yra nuo senų 
laikų. Žmonės spirte spirė 
kompaniją, kad nedėtų trekių. 
Dabar-gi atėjo laikas, jog žino 
nės prievarta nori išmesti tre- 
kes. Augę žmonės gerai su
prantat, kad taip negalima. 
Kas ko užsispirs, taip ir turi 
būti. Nesenai aš kalbėjau su 
kun. Vaičiūnu. Jis irgi sakė, 
kodėl nesupiriat kompa
nijos dėl tų tre
kių. Tas netaip lengvai. Aš

ta ir įvertina mūsų norus? <pats tų trekių nenoriu, ir nie- 
Juk mes norėtume, kad vis-j kas jų nenori, bet ką padary- 
kas būtų geriausia, kad žmo-įti. Mūsų miestelio inspekto- 
nės būtų patenkinti, taksai [rius per daug metų gelžkelio 
kuomažiausi ir mes darom, ką (kompanijai nedavė ramybės,

nei pasislėpti nei pabėgti nuo 
savo protingai galingesnio už
puoliko, ir potam jį kruvinti 
visokiausiais budais iki už- 
kankinimo, tai man rodos yra 
labai kraugeringa.

Visai kas kita yra boksas. 
Čia sueina du žmonės, kad iš
tirti vienas kito jiegą, ištver
mę ir išsilavinimą. Abu eina 
iš liuosos valios, niekeno ne
varomi, ir abu turi lygią pro- 

' gą laimėti, nes grumiasi ly
gus su lygiu. Visi žinome, kad 
boksas ir futbolas nėra švel
nus sportas, bet tik jau nega
lima lyginti gyvulių kankini
mą prie sporto. O kad žmo
nėse dar daug yra, žvėriškumo, 
tai liūdna, ir tas karėje aiš
kiau pasireiškia negu bokse.

K. R. Vosilka.

NAUJI MODELIAI KAINA SU 

VISKUO SU TŪBOMIS

S159.011
Lengvus Išmokėjimai

galėdami, bet žinote, kad yrn 
didesni ir jų padiktavinią tu
rime klausyti. O žmonės to ne
supranta ir suprasti nenori.

kad išimtų senas nevartoja
mas trekes. Kompanija vis 
atsakydavo: Mes sutaisysime 
ir vartosim. Esą dirbtuvės ap-

Jei blogųjų negalima pa
taisyti, tai reikia nuo jų grei
tai atsitraukti, kad nepradė- 
tumėni jų sekti.

Atsiranda kokis avanturistas, link dauginasi, reikalinga tre- 
laip kaip jūsų tarpe buvo U., kės. Na, pradėjo taisyti ir
kuris daug viso žadėjo. Tas 
pats buvo ir Berwyne. Žmo 
nės dėjo pinigus, sakė viską 
padarys, liet tas pats išėjo 
kaip ir su U. Prapuolė”.

žmonės pakėlė trukšmą, įsi
maišė policija ir reikalas at
sidurė teisman. Kaip viskas 
pasibaigs, sunku pasakyti: 

į darbą męs sustubdėm ”,

St. Gregorius.

Nebijokime nelaimių nei 
priešų galybės, nes tai, kas y- 
ra mumyse, yra didesnis už 
tai, kas yra pasauly.

Pijus IX.

3417-21 South Halsted Street

Phone Boulevard 4705
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CHICAGOJE pamaldos už sielas skaistyk- Karpavičius, Pr. Martinkienė, 
loję. Penktadieny ir šeštadie- St. (lasparaitis Sr. I’

PAGERBIMO VAKARĖLIS.

Town of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kp. kaikurios 

narės ir draugės surengė var
dinių vakarėlį pp. Jadvygai 
Čepulienei, spalių 19 d., josios 
namuose. /j t $

Susirinko gražus būrelis 
viešnių, kurios šnekučiavo, 
žaidė ir linksminos kol šeimi
ninkės pakvietė prie užkan
džio, po kurio sudėta ir lin
kėjimai p. Čepulienei. Vaka
rėlio vedėja buvo p. M. Pauk
štienė. Kalbėjo kun. A. Dėsnis, 
kun. A. Liukus, p. A. Mali- 
šauslds ir p. Sudeikienė. Vi
si linkėjo geriausio pasiseki
mo darbuose, sveikatos, ir to
liau darbuotis visuomeninia
me veikime.

Ponia Čepulienė yra pirmi-į

ny pirmos Mišios Šv. 5 vai.' Po $5 00: s Grigait§, Ant. ‘ 
Šeštadienio vak. rąžančius ir (Vaičekauskas, A. ir M. Went- 
maldos už sielas skaistykloje. |land> Humboldt Bank, A. ir B.

X Misijos Šv. Kryžiaus KaČinovas, S. ir O. Bitautas, 
North Side. — Litliuanian bažnyčioj prasidės lapk. 24 d. p. įr S. Adomaitis, A. ir P.į

IS PILIEČIŲ KLIUBO VEI
KIMO.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7810 

Res. t<U South Albany Avenue
Tel. Prospeet. 1080 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

American Political Club of tlie 
North West Side laikytame . 
spalių 7 d. susirinkime, pa
rapijos svetainėj, priėmus 
pereito susirinkimo nutari
mus, egzekutyvis komitetas 
darė pranešimų apie rengia
mų vakarų, kuris įvyks sau
sio mėnesio 19 d., Šv. Mykolo

Telefonas Boulevard 1*20

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; * iki lt, 1 iki t 

dien*. ir 6:20 iki 0:20 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ. 
Netoli 4<th Street Chieaco. Ilt

Ofiso Tel. Vlctory 2627

Of. Ir Res. Tel. Hemlock 2374

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

<604 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo *-12 rytais: nuo 7-2 
vak. Antro Ot, Vai.; Nuo 2-6 po 
piet: Utarn. lr Subat. Nuo 3-3 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Res. tel. Van Buren 5868

DR. T. DUNDULIS
X Lapkr. 3 d. vak. Kren- Kišonas, J. Krivickas Jr., N. 

čiaus salėje L. Vyčių 13 kp. Kregždienė, N. Kulys, V. Še- 
rengia šokius. deikienė, A. Šimkevvicz, O.

. ; Ambrozaitienė, J. ir K. Vil-
AUKOS DAR VIS PLAUKIA kelis, A. Augaitis, V. ir S.

------------- Mereckis, Wieboldt Store, 11.
> North Side. — Nors para-' ir 11. Topel, J. Paškevičius, A. 

pijos jubilėjaus iškilmės jau ir J. Petrulis.
praėjo, bet aukos da vis plau- j Visiems aukojusiems tariu 
kia. Čia paduodu tų vardus, gird,įngjaugįaĮ ačiu. Geras Die- 

rimta ir tikietaii na-. kurie prieš pat iškilmes, per'lis teatlygina jums šimte 
pardavinėti. Tikietų. igkilmes ir po iškilmių auko- riopai Kun J.-Svirskas. 
okia: kas įs anksto J jq

pirks, bus 25c., o prie durų j' Gerdžiunas .........  $100.00
Po $50.00: A. ir O. Deks- 

niai, V. ir R. Nausėdai, J. 
ir M. Malonė, N. ir N., D. ir 
. Maksvitis.

Juoz. Berkelis $30.00.

parapijos svetainėj. Čia pat -k 
jau išdalinta ir tikietai 
riams
kaina tokia:

35c. Todėl apsimoka iš ank- 
to tikietų nusipirkti.

, nopai.

LIETUVIŲ PROGRAMAS 
PER RADIO.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Suite *06 1*76 Milvvaukee Ava.

Tel. Brunsvrlck 0624

Valandos; nuo 2 Iki 7:20 vai. vak 
kasdien. Nedėllomis nuo 1 Iki S vai 

i po pietų.

Rea. Tel. Mldway 5512

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

Telef. Canal 1713-0241 
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllala 

lr Ketvertais vakare

Tel. Canal <764 Republlc 8466

Ofiso Tel. Canal 2116
Namų Tel. lAfayette 009*

DR. A. L YUŠKAJ

Valdybos raporto nebuvo. 
Delei “stop” šviesų rezoliu 

j ei jų kliubiečiai vienbalsiai pri
ninkė Moterų Sųjungos 
kp. ir Rėmėjų 1 skyriaus,'

Išrinkta 4 delegatai,
kad .sužinojus, kas veikiama 

ir da komisijose dirba. nes artinasi rinki.
dama šeimyną ji randa liuoso ,^ ,at reikia žinoti n- 
laiko pasišvęsti veikimui. Tai. b.u„.
girtinas dalykas.

Tat linkime p. Jad. Čepu-

Sekmadienvj, spalio 27 d. 
nuo 4:30 iki 5 vai. po pietų

juoz. Berkelis sjjju.uo. • umren /im?
Po $25.00: P. ir K. Alekna/b‘ot,f W“C (1f10 

W. ir A. Kazliški, K ir U.'l v,locyclca) vel g-rdejomo lie- 
_T , XT1 . , tuvių programų, kurį daVeValeika, VI. Strioga, Ant. _ * ”_ ... ... Jov. b. Budriko muzikos irBacevičius, K. ir L. Vileikis,* .. . x . c, tt ■y, į radio krautuve, 341/ So. Ilal-

piliečiai duos savo balsus. j J. .r M. Ramoška, I^sparao ^^ Ved_.u
M. Andluškevičius pranešė,; Butkevičius, A_ ir I. _V.rba.a- ,g Va|a„-ius A. 

kad į ateinantį susirinkimų ličius, Dr-sfcė Sv. Razanciaus,1

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Wcstern Avenue 

Tel. Prospeet 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedelioj pagal susitarimų
Valandos; prieS pietua pagal sutartį. 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

lienei tuo pasiryžimu ir pa- ;tsilankyti’ svefių j J. ir O. Čepaitis, M. ir E. An- p“ Pr0«ra"10 tunn> relkla tlk
sišventimu toliau darbuotis I
moterų tarpe.

įdruškevičius, Pr. ir E. Mas-*

Buvę3.

ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
(John Bzgdzlunas Borden) 

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117 

Telephone Randolph 6727 

2151 W. 22 St. 6 ik| 9 Vftk.Č? i
Telephone Roosevelt 9090 

■antie: 8 Ud 6 ryte Tel. Repub. 9600

Tel. Hemlock 8161

DR. Y. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2435 West <9 Street
Vai.: 9—12 ryte. 1—4 p. p. 6—» 

v, v. Nedėlioj susitarus.

su pasigerėjimu žodį tarti, nes ;
, vv •• rvi T> kas tik šio programo klausė-

Nutarta surengti paskaitas! kol,'’’tls’ Pa™piJ°s CJl°ras- P- 'si> kiek teko 1>ativti) vigiein - 
apie sveikatų. Jos įvyks at- ’» M. Januškevičius, J. ir .
einančiam susirinkime po vi- Norbutas, Jurgis Čacinovas. gerįGs £
sų kliubo svarstymų. Tat pla
čioji visuomenė prašoma

Ir ištikro buvo 
jia paduosiu vi-

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

Tel. Kenwood 5107

Ofiso Tel. Vlctory <898 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo stalgias lr chroniškas ligas 
vyrų, moterų lr valkų 

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdiena nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir x-ray

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

Rusas Gydytojas lr Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų lr visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halste 1 St. Chicago 
arti 31st Street

DR. A. J. JAVOIš
2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 rak.

■Office: 4459 S. Califomia Avė.
Vai.:

Valandos: 10-11 ryto, 6-4. po piet,
7-9 vak. Nedėllomis lr šventadieniais ■ Nedėlioję pagal sutarti
10-12.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Canal 2552

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

Po $20.00: K. ir E. Rauski-i ... v. . ,
nas, P. ir O. Butais, K. ir'“’ prOgra,'"’ ,r ‘°Je paC,°*lVai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 

skaitlingai atsilankyti į pas-[M- Jalinskas A ir Iz. \ alų-}mas; (Recordų reprodukcija) • Snu0 6 lkl 8 vaL vak- 
laitas. Tėmykit, kada jos bus įnas> 1 r- ir Lenkartas. i
paskelbtos i ,P° $15.00: R. Sabaliauskie-,

p p nė, Janauskiu šeimyna, J. ir,
K. Skyrius, Ant. Kumšlytis.

Po $10.00: J. ir Ųr. Butke
vičius, Noel State ‘ Bank, J.

Town of Lake. _  Spalių.!*1 Alekna, Jr., J. ir K. Ki-i 3. Tėvuko Polka. Machano-į
30 d., 9 vai. vak. “Draugo’^šunas, M. ir V. Daugirda, J. jaus Lietuvių Orkestrą.

4. Stasys. — Lietuvos Vals
tybinės Operos Artistas Kip-

RADIO ŽŽŽ.

1. ŽyJeli-Judeli Polka. Broo 
klyno Lietuvių Orkestras su 
daina.

2. Graži čia Giružė. Artis
tas Juozas Babravičius.

šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191!

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X — Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. so. Leavitt St. Tel. Canal <323 

Rezidencija: <640 So. MapleVood 
▲venue Tel. Republio 7862 
Valandos 1 — 2 & 7 — 8 v. v.

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

ir Peoples Furniture Co. ren-! ^irevičius Ona Andrijauskie 
iamoje programoje per ra- jn®’ Šuraitė, VI. ir M. Uni-

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 5912

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

Ofiso valandos nuo 1 lkl 3 po 
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare 

Res. 8201 S. WALLACE STREET

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washlngton
10-12, 2-4. 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas lr Chirurgas

OPTE MITRIST AI

dio K. Y. W. dainuos šv.-' kauskas, Dr. J. A. Rotb, North į ras Petrauskas.
Kryžiaus par. Šv. Cecilijos |wes^ern Trust & Savings j 5. Plaukia Sau Laivelis. For 
choras, vadovaujant varg. p. Pank> P* ir P- Bieliūnas, J. tepionas, smuiką ir čello. DR. VAITUSH, 0. D.

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedėllomis
Susitarus

Tel. Canal 0257 Res. Prospeet 6(68

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

Rezidencija 6600 S. Arteslan Ava. 
Valandos. 11 ryto lkl t po pietų 

6 iki 8:29 vakare

JOSEPH J. 6RISH
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Boulevard 280* 

RE8IDENCIJA: 
6515 So. Rockwell Street 

Telef. Republio 9738

V. Daukšai.
X Spalių 27 d. ŠV. Kry-' 

žiaus bažn. kun. A. Linkus 
suteikė Moterystės Sakramen
tų Leonui Luckui su Antani
na Povilaite. Per šliubų S. 
Jurgaitė gražiai giedojo “Avė 
Maria” ir “I Love You Tru- 
Iv”.

ir M. Kupčiūnas, Pr. Valai 
tis, V. ir B. Višniauskas, J. 
ir K. Vilčinskas, Pr. ir M. Ta- 
mosevičius, K. ir M. Lukošai- 
tis, A. ir H. Prėskus, Pr. Va- iII.... .....
laite, Pr. ir R. Žemeckis, M. i ,
• n 1 v. T • T : orkestrą,ir O. Paskacimas, J. ir J

6. Vanagienė Polka. Kom
pozitorius Vanagaitis su or
kestrą.

7. Mes be Vilniaus nenu
rimsim. Artistas Butėnas su

8. Aš žirgeli Balųosiu. Men- 
keliuniutė ir Stankūnas su

. c. • a ti i i- • tt orkestrą.X Kas augesniųjų arba iš|ne’> ir A. Petraitis, P. ir L. - . . .
Penkauskas, J. ir A. Nueis, J., 9- Vakarine Dama. Brook-
ir P. Malinauskas, A. ir H? Aido choras

Rauskinas, A. ir O. Makuška, 
J. ir A. Valaitis, J. Bernackie-

DENTISTAI

Office Boulevard 7042

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 Eart 107th Street
Kampu Michigan Avė. 

Tel. Pullman 5950 ir 6877

Miesto Ofise Pagal Sutartį:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 lr 935 
Tel. Franklin 4177

Telephor.e Central <926

F. W, GHERNAUGKAS
ADVOKATAS

184 North I.nSalle Street 
CHICAOO, ILLINOIS 

Nuo 9:80 lkl 6 vai. vak.
Local Office; 1900 So. Union Ava 

Tel. Roosevelt 8710 
Vat. nuo 6 lkl 9 vai. vak.

A, A. OLIS
ADVOKATAS

| 11 Bo. La Baile St.. Room 2001
F Tel. Randolph 0831-0332 Vai. 2-8

Vakarais
' 8241 SO. HALSTED STREET

Tel. Vlctorv 0562
7-9 v. v. apart Panedėlio lr 

, Pėtnyčios

Kaipo muzikos mylėtojas, 
sveikinu p. Budri ku už jojo 
pastangas neatsižiurint į di
delės lėšas skleisti ir popule- 

M. Plečkaitis, J. ir M. Brun- rizuoti lietuvių dainas ir kom- 
dza, VI. ir J. Čepulevičius, J. pozicijas bei musų artistus.

Vaškunas, Kizelevičių šeimy
na, Mikužiu šeimyna, J. ir O. 
Valatka, K. ir J. Razgaitis, 
Makarevičių šeimyna, P ir

Jatulis, J. ir S. Švedas, E. ir 
A, Chylewski, N. Pr. P-les 

A. ir 
Knbec-\

kis, J. ir O. Vedeckis, Pet.

Muz. mylėtojas.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų Įtempimų kurta 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudumu akių karštį. Atital- 

! sau kreivas akis, nulmu cataractus. 
j Atitaisau trumpų regystę Ir tolimų 

regyztų.
Prirengiu teisingai akinius visuose 

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

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

DR. 6. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt 8L)

Valandos* Nuo 9 lkl 12 ryto 
nuo 1 lkl 9 vakare . ,

DR. CHAR1ES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECU AUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
▼ai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

pietų: 7—8:20 vakare 
Nedėllomis 19 lkl 12 

TELEFONAS M1DWAY 2889

Tel. Boulevard 1401

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 

7—9 vakare
P. P-

toliau norėtų priimti Sutvir
tinimo Sakrumentų Šv., Kry
žiaus bažn. lapkr. 18 d., pra
šomi susirinkti ketvirtad., spa I
lių 31 d. vak. po pamaldų, 
parap. salėje.

X Kas nori įgyti Šv. Tėvo 
teikiamus jubilėjaus atlaidus, 
turi lapkr. 3 d. susirinkti j 
bažnyčių prieš 2 vai. 3 vai.,
jau reikia būti Chicagos vys-l^v^ merSaivn? dr-stė 
kūpi jos katedroje. Katedroj Nausėdai, A. ir H. 
bus lietuvių giesmės, pamoks
las ir palaiminimas Švenčiau
siuoju. Katedra yra 750 North 
State St. ir Superior St. Ga- I 
lite važiuoti gatvekarais ar' 
automobiliais. Kas nežinos 
kaip nuvažiuoti, bus 
tik turi nepasivėlinti 
prie bažnyčios.

Thonc Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Brnnssrtek 6824
DR. A. J. OUSSBN

Lietuvis Dentistas 
1676 MILWAUKEE AVENUE
Valandos: 8-18. 1-8, 8-8:86 

Bekmadlsnlals Ir trečiadieniais
pagal susitarimų.

DR. HERZMAN

Tel. Lafayette 6886

VISI BALSUOKIME
1145 MILVVAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartį

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

X Kleb. kun. A. Skripkus’,8V draugui

RINKIMŲ DIENOJ 

vadai,, Utarninke, Lapkričio 5, 1929 
a^'**iir užtikrinkim laimėjimų mU-

su kun. A. JX;ksniu porui die-; 
nų išvažiavo į mineralines Va- 
nias amžiui pailginti. i

X Paskelbta bažnyčioje, 
kad ketvirtadieny pasninkas
su prisilaikymu, prieš Visų Teisingas visoms srovėms, vi-

JOHN W. SMITH
Į MAJORUS

Detroito Miesto

šventę. Penktadieny, t. y.» 
Visų Šventėje galima valgy-'
ti su mėsa. Penktadienio vak.

soms tikyboms ir visoms 

tautoms

IMK T. A. D.
Del Prašalinimo Šalčio

Kas yra tas T. A. D. f 
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 0631

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl Visokių aklų

JOHN ŠMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Boulevard 7689
Rea.

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 9 ryto lkl 8 vakare

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., hamp. 18 St. 2 aukitas 

Pastebėk lt mano Iškabas
Valandos nuo 8:28 ryto lkl 8:86 va
karo. nersdorals nno 8:86 lkl 18 v. 

ryta. Nedėllomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Phoae Canal ot««

Hemlock 7491

18 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 28 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.

Gydo stalgias lr chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų lr vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokios 
elektros prietaisas.

Ofisai ir Laboratorija 
Mėtoti Morgan Street

1025 WR8T 18 STREET
VALANDOS: Nuo 16 — 12 pietų U 
nuo 0 Iki 7:10 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 2110 Rea. So. Rhora 
2288, arba Randolph 0800.

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTIBTfc 

X-Ray
2137 B. CICERO. AV. CICERO. ILL. 
Valandos: 9-12 A. M. 8-6, 7-9 P. M.

Trečtadlsna pagal sutarimą

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Resldoncljos Tel. Plasa 1200 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 lkl 12 dienų 
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 lkl 8 po pietų,
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CHICAGOJE WEST SIDE NAUJIENOS. 1. Kaip žinome tų pat vakarų Maloniai prašome visų rė
mėjų skaitlingai susirinkti,

BRIDGEPORT ŽINELĖS.

Mūsų kolonijoj sparčiai pia 
tinami bilietai koncertui p. 
Rapolo Juškos, Philadelplii- 
jos operos artisto. Koncertas 
įvyks lapkričio 17 d., 1929, 
Lietuvių Auditoriume. Ka
dangi pono R. Juškos mamy
tė, p. Juškienė yra buvusi 
Moterų Sųjungos 1 Centro 
pirmininkė, kurių 1 M. S. Sei
mas Chicagoje išrinko kaipo'

komplimentų rytų sųjungie- 
tėms, tai. ir mūsų sųjungietės 
nori prisidėt prie p. Juškos 
koncerto pasisekimo. Koncer
to bilietų galima gauti pas 
Mot. Sų-gos Chieągos Apskr. 
pirm. p. B. Bitautienę, pas p. 
O. Aleliunienę ir kitas.

Kalbant apie buvusias pir- 
mųsias Centro pirm. Moterų 
Sųjungoje, jų Chicagoje ran
dasi net trys: ponia Juškienė 
1 pirmininkė gyvena dabar, 

(berods, Cicero, III.

GRABORIAI:

X Sunkiai serga Vladas O- 
pulskis. Aušros Vartų klebo
nas vakar jį atlankė su šv. 
Sakramentais.

X Ryt Aušros Vartų pro
cesijos organizatoriai užsako 
karų kompanijoje tris “spe- 
cial” karus keliauti ateinan
čiame sekmadienyje po pietų 
2 vai. Šv. Vardo katedron į 
jubilėjaus pamaldas, kurios 
Įvyks lygiai 3 valandų. No
rintieji procesijoje dalyvauti 
tepaima tam tikrus tikietus 

, parapijos ofise.
į X Aušros Vartų mokyklos

“Draugas” duoda lietuvių 
koncertų per radio. To kon
certo niekas iš lietuvių nega
li praleisti. Todėl salėj bus 
įtaisytas radio ir devynioms 
mušant šokiai ir muzika bus 
sulaikyta ir visi klausys lie
tuviško programo per radio. 
Tai bus jaunimui good time 
No. 2.

Ten busiąs.

PI GAMMA SIGMA 
ALUMNAI.

S. D, LAGIIAWIGZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti. o mano 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt SEI5 
arba 2518 
2814 W. 23rd Plaee 

Chicago, III.

J. F. RADZIUS

nes turime daug svarbių da
lykų svarstymui. Artinasi ba- 
zaras, prie kurio galutinai tu
rime prisirengti. Taipgi atsi- 
veskit ir naujų narių.

Valdyba.

Labdarybės Centro susirin
kimas įvyks ateinantį trečia
dienį, spalių 30 d., Aušros 
Vartų parapijos svetainėje. 
Kuopų ir draugijų prašoma 
kuodaugiausia atsiusti atsto
vų.

bus, tat visi narini būtinai 
turi susirinkti. Sekanti mėne
sį bus teisėjų rinkimas. Musų 
kliubas turi prie to prisireng
ti.

Valdyba.

PARSIDUODA PIGIAI

Biznio lotas prie 141G So. 
Cicero Avė. Kreiptis 

3632 Taylor Street 
11-mas fintas, Chicago, UI.

Marąuette Park. — Šiandie, 
spalių 30 d., 7:30 vai. vakaro 
po num. 245G W. G9 gatvės 
įvyksta Namų Savininkų or
ganizacijos susirinkimas. Vi
si namų savininkai kviečiami 
ateiti ir įstoti į šių organi
zacijų, .ypatingai kuriemsI nan,l‘l pagerinimas-, t. y.

Valdyba. J namų reikalai.
Valdyba.

Del geriausios rųšle* 
lr patarnavimo, Saukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių kiauši
nių, sviesto ir 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

Dievo pveizdos Parap. —
Kaip per keletu metų šios 
parapijos •alumniečiai rengė 

kuri dabar gyvena Bri- i penktadienyje sunkiai susirgo “Hard Time” šokius taip ir

Antroji centro pirm. buvo 
rašytoja p-ni Uršulė Gudie-įmokin« Taniukaitė pereitame
m*
dgeporte. Ji buvo išrinkta'. 8alvos apėjimu, (lydytojas 
Centro pirm. II Seime, Bos-Į sako> kad buti smėSemi 
ton, Mass.

Ketvirtoji centro pirm.
(prie kurios ir Sųjungos čar-

šįmet neapsilieka. Tokie šo
kiai rengiama trečiadienyje, 

(uždegimas. Tėvai susirūpinę. (spalių 20 d., Dievo Apveiz- 
X Kolegijos Rėmėjų Sei- dos parapijos salėje.

jteris užbaigtas tvarkyti) bu
vo, dabar Cicero, III., gyve
nanti p-nia Augustina Jakai- 
tė — Šatkienė. Jinai Sąjungai 
širdingai dirbo ir “Mot. Dir
vų” įėmė savo rašteliais.

Kadangi artinasi 15 sukak
tuvės nuo įsisteigimo Moterų 

I Sųjungos, ar nevertėtų pada- 
(ryt “reunion” pirmųjų dar

Marąuette Park. — Šuomi 
pranešam, kad Marąuette 
Park Lietuvių Am. Piliečių 
kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks spalių 39 d., 7:30 vai. 
Vak., parapijos svetainėj. Šis 
susirinkimas bus labai svar

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

SEREDOJ ir KETVERGE 
Spalio 30, 31 

“HARD TO GET”
Parodoma apie tai, kas atsi
tinka, kuomet paprasta mer
gina pamėgsta milijonierius. 
Dalyvauja Dorothy Mackaill 

ir kiti pasižymėję artistai.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

nias Aušros Vartų svetainė
je pereitame sekmadienyje bu
vo labai skaitlingas. Kolegi
jos vajaus pienus palvirtino 
ir šio nepaprastojo veikimo I
pradžių akcentuodamas virš 
$2,000.00 dolerių j Kolegijos 
fondų įdėjo.

X Ateinančiame sekmadie
nyje keliauti katedron su pro
cesija iš Aušros Vartų bažny
čios jau visa šimtinė keliau-

. PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
CBOCNCKMEi

_ . Laidotuvėse pa-j. . . . .,
tarnauju geriausia OUOtojų I 1 l‘a ir kitų pirmųjų

.Centro narių Chicagoje. Apie .ninku susiorganizavo. Turbut 
reikės keliauninkams keletas 
karų. Keliauninkų skaičius tu 
ri būti katųkompanijai pri
duotos ateinančiame ketvir- 
tadienvje.

OF.’SAS
888 West 18 St. į
Tel. Canal 8174 [
8X1 RIUS: 8288 ’
So. Halsted Street
Tel. Vlctory 4088 Į

prikiau- :
sau prie arabų ta-! jas parašysiu neužilgo, 
dlrbystės ’ 1 °

Viena iš visų.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

Simpatiškas — į 
Mandagus — 

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 4a Ct, Cicero 
Tel. Cicero ?794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Te. Boulevard 3201

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. A.
JULIJONAS

GRIGORAVIČIUS
mirė spalio 29, 1929 m. 5 vai. 
ryto, 4 8 metų amžiaus. Kilo 
iš Panevėžio Apskričio, Smil
gių Parap. ir m. Amerikoje iš
gyveno 25 metus.

Paiko dideliame nuliūdime 
moterį Elzbietą, 3 sūnūs Juli
joną, I’et.rą ir Joną, 5 dukteris 
Emiliją, Baideikienę, Oną, Ju
lijoną, Elzbietą ir Zofiją, žen
tą Stanislovą ir anūką, brolį, 
eeserj, švogerį ir gimines.

Kūnas pašarvotas 5539 Po, 
\\'ashtenaw Avė. Laidotuvės į- 
vyks Ketverge spalio 31. Iš na
mų 8 vai. hus atlydėtas į Ne
kulto Prasidėjimo P. šv. par. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame yisus 
gimines, draugus ir pažįrtamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
žmona, sunai. dukterys, žentas, 
brolis, sesuo, švogerls Ir giminės 
LaMotuvAns patarnauja grab. 
Lulevich, Victory 1113

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patarnavimą.
Patarnavimas 

visose Chica- 
gos dalyse ir 
prlemiesčuose.
Graliai pigiai 

net už 825. 
OFISAS

8238 South 
Halsted St.

Vlctory 4088- 
89

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic.

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 3161

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 West 46th Street

Kampas 481 h Ir Paulina Sta 
Tcl. Blvd. 6208

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatlB- 
kal, mandagiai. gersi ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
dykai.

Telefonas Yards 1118
4424 So. Roekwell St.

Virglnla 1259

E Z E R S KI
LIETUVIS GRARORIUa 

Ofisas:
48S8 R. MARSHFIELD AVENUE 

Tel. Boulevard 9277

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJA8

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama 

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Iii.

Kviečiame visus atsilanky
ti į šį vakarų. Užtikriname 
linksmų laikų.

Orkestrą grieš Ray Sny- 
derio, da šioje parapijoje ne
girdėta. Žinome, kad ji kiek
vienam patiks.

Tik neužmirškite gražus 
papuošalus palikti namuose. 
Nes “Hard Times” to reika-

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

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

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

iau ja. Komisija.

PRANEŠIMAI.
Gerb. plotkelių išnešioto

jams primename, jog jau lai- 
įkas, jų užsakyti. Norime, kad 

X Povylas Malakauskas a- • užsakymai suplauktų kuoankš- 
(pie GO metų amžiaus pradėjo {iausia. Būt gerai, kad tie už- 
, nesveikuoti. Vakar jį aplankė , sakymai butų gauti iki lap- 
Ausros A artų klebonas su sv. arį{j0 15 d. Norintieji kučioms 
Sakramentais. -gražių, įvairi^' spalvų plotke

UTAR. SER. ir KETVERGE 
Spalio 29, 30, 31 

‘SMILING IRISH EYES”
Dalyvauja James Hali 

Visiems patinkantis paveiks
las

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

PAIEŠKOJIMAS.
Paieškau pusbrolio Adol- 

pliio Dinbimskio (Dinben),
kilęs iš Ylakių Parap., Mažei- 

X Jau baigėsi Aušros Var- prašomi pranešti adresu: !kilJ Apskričio. Pirmiau gyve-
tą bažnyčioje užsakymai Juo 
zapo Voverio su Marijona 
Pruknikaitė. Matomai, greitai 

i bus jų šliubas.
X Jau Aušros Vartų svetai

nėn bažnytinių dalykų kom-j Bridgeport. — Lapkričio 1 
ipanija piistatė įvairių devo- (penktadienio vakare) į- 
jcionalų, kuriuos žmonės per ju vyj<s slisirinkimas šv. Kazi- 
,bilėjaus pamokslus Įsigiję tu- mjero \ g. p. 2 skyriaus tuo- 
įes progos pas misijonierius jau p0 pamaidų, §v. Jurgio

BROLIS VLADAS
2334 S. Oakley Avė., 
Tel. Roosevelt 7791 
Chicago, Illinois.

no Montello, Mass.
Turiu svarbių reikalų, pra

šau atsišaukti,
Ildelponas Urbonavičius 

2344 So. Oakley Avė.
Chicago, III.

pašventinti. mok. kambary.

REIKALINGAS BUČERIS,
atsišaukti:

1345 Wabansia Avė.
Tel. Brunsivick 2545

TURĖS DVIGUBĄ “GOOD 
TIME.”

Marąuette Park. — Šiandie 
, spalio 39 d. lietuvių par. sa
lėj, 68 & Waslitenaw avė. 

j“The Young Ladies Sodali- 
,ty” rengia Hallovveen Eve. 
' Dance. Tai bus good time No.

A. A.
REIMONDAS

KRASAUSKAS
mirė spalio 28, 1929 m. 3 me
tų amžiaus. Gimė gruodžio 19, 
1926, Waukegan, III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Prancišką, tėvą Pran
ciškų, seserį Jozefiną Petruliu- 
kę, grand mothor Anastaziją 
Petrulienę ir krikštamotę Oną 
Kalėdlenę.

Kūnai pašarvotas p-nų Ka
lėdų name 658 W. 35 St. Lai
dotuvės įvyks ketverge spalio 
31. Iš namų 8:00 vai. bus at
lydėtas į Šv. Jurgio par. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pama’dos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę;
tėvai, sesutė, grandmotber Ir 

krikštamotė.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Masalskis. Tel. Boulevard 4130

Geriau Busite Patenkinti,
Jei Sau Radio Pirkaite iš žinomų ir pilnai 

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 
Krautuvės Amerikoje

IA aplaikysite veiklesnį ir 
mandagesnį patarnavimą per 

patyrusius pardavėjus ir radio 
mechanikus; kainą rasite vieną ir 
teisingą visiems » pasirinkimas 
didesnis ir vien tik iš atsakomingų 
Radio išdirbysčių, kaip tai:

<AbųeMc
RADIOS &&3Š&. (r radios 

1^1 RADIOLAS Atuater Kent

FATOA KIMBALL
JJL FCa d t os radios

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

4177-83 Archer Avė. 
Telephone Lafayette 3171

2536-40 We8t 63rd Street
Telephone Hemlock 8400

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių auk
sinių ir sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados 
radio, pianų rolių, re
kordų ir t.t. Taisau 
laikrodžius lr muzikos 
Instrumentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8880

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigiai. Neriam 
sulig užsakymų naujus sveterius ir 
taisome senus. Vilnonios gijos dėl 
nėrinių ir vilnonės materijos dėl 
kelnių vyralns ir vaikams. Atsilan- 
kykit ir jsitikrinkit niusų prekių ge
rume. Atdara kasdien ir vakarais. 
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
tų.

Siunčiam užsakymus į kitus mies
tus.

F. SELEMONAVIČIUS
504 W. .3.3 rd St. Prie Normai Avė. 

Tel. Victory 3486

JOHN SLEGAITIS
I Graliam Paige Automobilių

Pardavėjas.
ARCHER MOTOR SALES 

610 West 35 Street 
Tel. Yards 0699

Jau turime naujus 1930 
modelius.

PRANEŠIMAS.
j Širdingai kviečiame jus at
silankyti ir pamatyti vėliau
sios 'mados naujus 1930 

| “400” Nash karus su vėliau
siais pagerinimais pas 
BALZEKAS MOTOR SALES

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

Tel. Victory 5371 

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.

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

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, Hl.
Telefonas Lafayette 4689

ĮVAIRŪS kontraktoriai

TsTramancionis
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

ft Hardware Co., dabar perėmė visą 
biznį į savo rankas lr duos visose šio 
blsnlo šakose pirmoa klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters ft Decoratora 
Jį. S. Ramandonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

Tsl Vlctory 7261

M, ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlns 

Statau įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenne
Telef. Hemlock 552*

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorius 
Dažų ir Popieros Krautuvė 

2884 8. LEAVITT ST Chicago

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boulevard 9114

M. YUSZKA & CO.
PLDMBTNG ft HEATING 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausia

4684 SO. PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

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

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000 08 
8804 SO. KEDZIE AVENUB 

Tel. Lafayette 6738-6716

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

Loans ft Insurance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus, Farmas
Biznius visokios rųšies
Nėra skirtumo
Aplellnkės lr kur yra lr kas yra.
Perkam notas 2nd morgage Ir pa

rūpinant 1, 2nd morgage lengvoms 
Išlygoms.

Teisingas lr greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

/


