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LENKUOS SEIMUI
ŠVENTOJO TĖVO SVEI

KINIMAS CILI PREZI
DENTUI

ROMA, lapkr. 1. — Pirm 
keletos dienų vienas .jaunas

FRANCIJOJ NIEKAS NEGALI SUDARYTI piktadaris atliko nepavykusi
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MINISTERIŲ KABINETO

Ungarijoj Ir Jugoslavijoj Areštuota Daug 
Komunistų

NELEIDO ATIDARYTI 
SEIMO

IR CLEMENTEL PASI
TRAUKĖ J ŠALĮ

kesinimųsi prieš Čili (Chile) 
respublikos (Pietų Amerikoj) 
prezidentų.

Šventasis Tėvas Pijus XI 
parėdė pasiųsti sveikinimų lai
mingai iš to kėsinimosi išėju
siam prezidentui.

VARŠAVA, lapkr. 1. — PARYŽIUS, lapkr. 2. —
KIEK PAS TUOS ŽMONES 

PROTO
Vakar turėjo būt atidarytas Senatorius Clementel taipat 
Lenkijos seimas. Bet marša- negalėjo sudaryti naujo Fra- 
las Pilsudskį, karo ministeris, nei,jai ministerių kabineto, 
j seimo rūmus sukvietė apie
100 karininkų ir neleido sei-
mų atidaryti.

Nėra žinoma, kaip tas ne
paprastas dalykas baigsis.

SHANGHAI, spal. 15 (per
paštų). — Haimen, Kiangsu
provincijoj, vikariato apašta- 

Tad prezidentas Doumergue j ,inis vikaras yyskupas sim0.
nas Tsu norėjo pirkti nedidį 
plotų žemės Tsongmin saloje,

pakvietė A. Tardieu. Šis suti- Į 
ko sudaryti kabinetų.

SEIMO ATIDARYMAS 
ATIDĖTAS

DAUG KOMUNISTŲ SU
IMTA UNGARIJOJ IR

JUGOSLAVIJOJ

VIENNA, Austrija, lapkr. 
2. — Anot žinių iš Ungarijos
ir Jugoslavijos, tose šalyse a-i

rininkais nebeleido atidaryti1 v, ._ _ v , .. _ J i restuota nemažas skaičius ko-1

VARŠAVA, lapkr. 2. — Ka
da maršalas Pilsudskį su ka-

palei Yangtze upės žiotis.
Už žemę vyskupas sutiko

užmokėti 9,000 dolerių auksu. 
Tečiaus vietos vyresnybė tam 
pardavimui pasipriešino sa
kydama, kad nors vyskupas, 

‘kunigai ir žmonės yra kinie
čiais, bet jie priguli svetimša-

seimą, Lenkijos prezidentas; mun;8t . riešvalst binj ^.ittl tad skaitosi Ki
"X r _ _ i * "1    . _ _ I * , nnm mTntini -i -r-» nrrn Ii i mMoscicki seimo atidarymų nu 
kėlė tolesniai.

Visi laikraščiai konfiskuoti, 
kada juose pasirodė žinių a- 
pie tų nepaprastų įvykį.

kimų.

NEPALANKIAI PASI
TIKTAS

jnijai svetimais ir negali Įsi
gyti savasčių.

INDIJOJ NORIMA PANAI
KINTI VAIKŲ VEDYBAS

BOLŠEVIKŲ LAIVAI 
MANDŽIŪRIJOJ

HARBINAS, lapkr. 2. — 
Pranešta, kad keletas bolševi
kų karo laivų įplaukė į Sun- 
gari upę, Mandžiūrijoj. Matyt, 
kėsinsis užimti miestelį Fučin, 
javų prekybos centrų.

BERLYNAS, lapkr. 2. — 
j Gryžęs iš Amerikos šio mies
to majoras Boess labai nepa
lankiai žmonių pasitiktas. Jam 
ir jo valdybai prikaišiojami 
kažkokį susekti papirkimai.

NAUJOJI ŠKOTIJA VIRTO 
ŠLAPIA

SULAIKĖ VERSTINĄ MI- 
L1TARINJ LAVINIMĄ

CANBERRA, lapkr. 2. 
Nauja Australijos darbo vai 
džia sustabdė verstinų pilie 
čių militarinį lavinimų, suris 
tų su valstybės apsauga.

-

s.

HALIFAX, N. S., lapkr. 1. 
— Naujojoj Škotijoj įvyko 
gyventojų balsavimai ir su
griauta 9 metus gyvavusi pro- 
hibicija.

Šiandie Kanadoj sausa pa
silieka tik maža Princo Ed- 
wardo salaitė.

MACDONALD NAMIE

LONDONAS, lapkr. 2. — 
Vakar iš Amerikos gryžo Bri
tanijos ministeris pirmininkas 
MacDonald.

80 METŲ VIENUOLE

SHANGHAI, Kinija. — 
Šventųjų Sielų Padėjėjų vie
nuolijoj andai įvyko iškilmės. 
Pagerbta Motina Filomena, 
kuri yra 80 metų amžiaus, 60 
metų išbuvusi vienuolės pro
fesijoje.

Šių vienuolių motiniški na
mai yra Paryžiuje. Jų vie
nuolijų yra ir Amerikos J. 
Valstybėse.

ŠVENTOJO TĖVO ATŽYMĖTAS

Gerb. kun. Prof. Pr. Būčys, Tėvų 
Marijonų Generolas, kurį Šventasis 
Tėvas atžymėjo.

CHICAGOJE
PREL. J. MACIEJAUSKAS

NE TIEK DAUG NUSKEN
DĘ, KAIP IŠPRADŽIŲ 

PRANEŠTA

Gavome žinių, kad J. M. 
jPrel. Julius Maciejauskas, 
i Švėkšnos klebonas, atvažiuos

Bet tikras skaičius ne
žinomas

Kiek žmonių žuvo su nūs 
: Amerikon su Misijomis apie kendusiu laivu Senator, kurį 
i 15 gruodžio d. šių metų. L •, _ ..

DIDŽIUMA CHICAGOS
GARLAIVIŲ YRA SENI

Penki Chicagos garlaiviai, 
naudojami ant didžiųjų eže
rų, yra senesni kaip 40 metų. 
Septyni kiti — daugiau kaip

kitas laivas — Marąuette, su
skylėjo Michigan ežere?

Tėvų Marijonų Generolui Dr. Kun. Pr. Bu^ 
čiui Šv. Tėvas parodė didelę malonę paskirda
mas jj Rusijos Komisijos konsultorium (Romo
je yra sudaryta rusų tikybos reikalais rūpintis 
komisija, o Prof. Kun. P. Bučys paskirtas jos 
patarėju). • Paskyrimo dokumentas kardinolo 
Gasparri pasirašytas šių metų rugsėjo 22 d. Nr. 
83, 229.

Kun. Prof. Bučys yra buvęs “Draugo” re
daktorium.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ŽMOGŽUDŽIO BYLA SUDEGE PIRKIA

Šiomis dienomis karo teis
mas Šiauliuose nagrinėjo Su- 
rdiko bylų, kurioje jis kalti
namas tuo, kad 1920 m. daly
vavo Šiaulių miesto gyvento
jo Zelmano Gordono apiplėši
me ir užmušime. Surdikui 
prieš teismų, buvo pavykę pa
bėgti iš kalėjimo ir išvažiuo
ti Vokietijon. Po kurio laiko 
jis iš užsienio grįžo Lietuvon 
ir čia gyveno svetimtaučio pa
su. Deja, buvo įtartas ir su
imtas. Kaltėje prisipažino. 
Karo teismas Surdikų nutei-

Iš Alytaus praneša, kad na
ktį iš 8 į 9 Miroslavo valsčiuj 
Rėvų kaime kilęs gaisras. Su
degė Kazio Jaroševičiaus gy

venamasis namas. Nuostolių 
padaryta už 6,000 litų. U.mL 
kilo dėl neatsargumo. 1 Va 
buvo neapdrausta. “R.”

. Zt -J 1
UŽPLAUKĖ ANT UOLŲ

Tikrai dar nesužinota. Išpra 19 m. kalėjimo. Surdiko

BOMBAYT, Indija. — Kata
likų misionieriai Indijoj visas , x 
laikas kovoja vaikų vedybas. 35 metų. Nuskendęs anų die- i turima* 
Valdžia taijmt pastaraisiais nų Michigan ežere “AYiseon- 
laikais ėmė darbuotis kartu su siu” buvo 48 metu senas.
misionieriais. Norima tuo rei
kalu išleisti įstatymų.

Bet nekatalikai gyventojai 
tas pastangas kovoja. Jie ne
nori skirtis su senovės įpro
čiu.

FORD PAPIGINO AUTO
MOBILIUS

DETROIT, Mieli., lapkr. 2. 
— Fordo kompanija paskelbė 
visus automobilius papiginan
ti nuo 15 ligi 25 dolerių.

džių pranešta, kad 33. Paskiau 
pranešta, kad keliolika. Vakar 
paduota, kad 8.

• Bet apie tai tikrų žinių pe-

sėbrai, kurie padėjo minėtų 
apiplėšimų ir žmogžudystę į- 
vykdyti, jau seniau atlieka 
kalėjime bausmę. “M.”

LONDONAS, lapkr. 2. — 
Garlaivis George AVasbington, 
kurs plaukia į New Yorkų su 
daugeliu amerikonų, Į vakarūš 
nuo AYight salos susidaužė anl 
povandeninių uolų. Užsuko 
Cherbourgo uostų. Dar neži 
nia, kaip daug sugadintas.

Iškelti skundai prieš laivo
' Marąuette įgulų. Sako, kad

............................. šis laivas įlaužė laivui AVis-
Nestebėtina, jei tokiais ga-! . »’ J ° consin šonų, tuojaus pasitrau-

rlaiviais vra pavojinga ežeru .... ,* i j ke j salį ir negelbėjo žmonių.

NELAIMINGAS ĮVYKIS
7 GYDYTOJAI TRAUKIA

MI TIESON

leistis.

Gydytojų suvažiavimas

“American College of Phy- 
sical Therapy” ateinantį pir
madienį Chicagoj pradės aš- j 
tuntųjį metinį suvažiavimų. 
Suvažiuosiu apie 3,000 gydy
tojų iš visų šalies dalių.

KENTĖTOJA UŽ 
SKAISTYBĘ

ARU A (Uganda, Britų Ry-' 
'tų Afrika). — Nesenai kata- 
likybėn atversta 18 metų me
rgaitė Morta, prigulėjusi A- 
lur padermei, krito auka už 
savo skaistybę.

Pirm poros metų mirė tos 
'padermės viršininkas Owi. Jį 
nunuodino jo išlaikomo hare
mo moterys. Jam mirus jo 
sūnus Ali liko viršininku ir 
paveldėjo haremų, kuriame 
moterų skaičių padidino ligi 
30. '

Už kokio laiko jis nužiūrė
jo mergelę Mortų ir išsprendė 
jų paimti į haremų. Krikščio

nė mergaitė apie tai patyru
si pabėgo į miškus ir pasiekė 
Angai misijų. Tenai koplyčio
je ant rytojaus atliko išpažin
tį ir priėmė šv. Komunijų.

Viršininkas Ali pasiuntė ta
rnų mergaitę būtinai prista
tyti į haremų. Tarnas jų su
rado misijos sodyboje. Jinai 
griežtai atsisakė pasiduoti vi
ršininko norams ir pabėgo į 
savo gimtinį sodžių. Tenai ta
rnas jų suėmė. Kada jinai ve
dama išnaujo griežtai pasi
priešino, tas nelabasis jų už
kankino.

Britų kariuomenė iškėlė ta
rdymus. Žmogžudis neišvengs 
atatinkamos sau bausmės.

Kovos uniją

Rūbų valytojų ir nudažyto- 
jų įstaigų savininkai Chica
goj išsprendė savo įstaigas 
uždaryti, kad palaužus darbi
ninkų unijų. Darbuojamasi į- 
vesti “open shop.”

Nelaimingas įvykis

La Šalie gatvėje vakar stai
ga žuvo sanitarinio perkaso 
trustisas H. A. Berger. Jis ė- 
jo šalę statomo bute, į kurio 
34 aukštų buvo kelfami du ke
lių tonų akmenys. Šie krito 
į gatvę ir praeivį Bergerj už
mušė. Be to, keletas asmenų 
sužeista.

Rugsėjo 30 d. Pašiaušės va
lse. Valaičių km. ūkininkas 
Jurgis Bagdonas vežė namo 
javus. Arklys, btidamas neža
botas, smarkiai įsibėgėjęs nuo 
pakalnės ir leidosi bėgti per 
šimšės upės tiltų apversda
mas vežimų ir J. Bagdonų iš
versdamas upėn. J. Bagdo
nas nuo tilto nukrito 6 m. gi- 
lumon ant akmenų ir labai 
susižeidė galvų ir šonų. Var
gu ar nukentėjusia išgys. ‘M.’

' NEAV YORK, lapkr. 2. —
Brooklyne federale “grand 
jury” apkaltino 7 gydytojus 
ir 1 vaistininkų už prohibici
jos įstatymo peržengimų.

LAIMEJĘ AUKŠTESNI 
UŽMOKESNĮ

VARŠAVA, lapkr. 2. — 
Kad išvengti streiko, lenka
ms anglckasiams Silezijoj pa
didinta užmokesnis 9 nuošim
čiais.

ILGAI EINA LAIŠKAI

Pagrobė ir apiplėšė Provincijos gyventojai sku-

PELEE UGNEKALNIS 
VERŽIAS

8,500 dolerių atlyginimo

j Teismas pripažino 8,500 do
lerių atlyginimo Andrew Ska
la, kurs 1927 m. buvo sužeis
tas, kada į jo automobilių 
smogė kitas automobilius.

Apgriauta užeiga
Ties Milwaukee avė. ir Ri

ver vieškelio ties užeiga Vilią 
Venice susprogdinta bomba. 
Užeiga apgriauta.

Vakare prieš Visus Šven- ndžiasi, kad Šiaulių paštas il- 
tuosius trys jauni piktadariai' gai sulaikųs laiškus. Štai dar 
pagrobė Marion BisselI, nekil- J pavyzdys. Šiaulių paštas rug- 
nojainų savasčių agentų, 1735 sėjo 16 d. gavo laiškų, kuris 
W. 35 gat. Nuvežę kelis blo- buvo rašytas Radviliškin. Tik 
kus jį apiplėšė ir paleido iš rugsėjo 19 d. šis laiškas pa- 
automobiliaus. Sakosi turėjęs1 siekė tikslų. Iš tikrųjų, iš 
su savimi kelis šimtus dolerių., Šiaulių į Radviliškį laiškui

PORT OF SPAIN, Trini- 
dad, lapkr. 2. — Martiniąue 
saloje ugnekalnis Pelee išnau
jo prakiuro. Kalbama, kad 
gal visiems gyventojams pri
sieis salų apleisti.

Pašautas mirė

Nežinomo užpuoliko pašau
tas “raketninkas ” Maggio 
mirė. į w: 11 >•'

9
CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — Saulėta ir šalčiau.

'nueiti reikią tik vienos dienos 
laiko tarpas. “M.”

PLATINKITE “DRAUGĄ”

PINIGŲ KURSAS

GAISRAS

Rugsėjo 27 d. Vijolių km. 
užsidegė pil. Leono Račo dar
žinė su pašaru. Gaisras pada
rė 6000 lt. nuostolių. “M.”

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.85 
Franeijos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 13.89 
Italijos 100 lirų 5.22 
Vokietijos 100 markiu 23 80

I
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KO SIEKĖ P. VOLDEMARAS.

kuinu su universiteto reformomis, užgavo 
vėl prezidentą.”

P. Voldemaras užgavęs ir kitus minis- 
terius. Iš vieno jisai pareikalavęs atsiskaity
ti iš nekuriu sumų. Bet tas ministeris jam 
drąsiai priminęs, kadi p. Voldemaras pirma 
atsiskaitytą iš 1919 m. sumų ir paskiau iš tų, 
kurios šiais laikais yra atsiskaitytinos.

Šis pranešimas lyg ir patvirtina užsieny

KATALIKŲ VEIKIMO ESMĖ IR UŽDAVINIAI
(Santrauka iš T. Agostino 

Gemelli O. F. M. raštų).

Katalikų veikimas pirmiau 
šia pasirodė Italijoje. Devy
nioliktojo amžiaus antroje pu-
sėje užplūdo Italiją liberaliz- 

pasklidusią žinią, kad p. Voldemaras -patrauk- ino, materializmo ir nesveiko 
tas atsakomybėn ir įsakyta jisai areštuoti.

Tai mat, kur vedė p. Voldemaro dikta
tūra ir kokiems tikslams ji buvo įvesta. Rei
kia nuoširdžiai linkėti p. Tūbelio vyriausybei, 
kad ji kuogreičiausia atvestų Lietuvos vi
daus politiką į normales vėžins ir apsaugotų 
Lietuvą nuo tolimesnių jos vardo žeminimų.

EŽERO TRAGEDIJOS.

Daug kartų, esame pažymėję, kad tauti
ninkų vyriausybei, kuriai vadovavo p. Volde
marą, rūpėjo ne valstybės, bet savi reikalai.

Taip ir buvo. Nešaukta Seimo, sulaužyta 
Valstybės konstitucija, eita neteisėtais keliais 
tik tam, kad sau praskynus kelius ne tiek į 
garbingą, kiek j pelningą ateitį. Tam tikslui 
“gudriai” sugalvota išleisti naują konstitu
cija, kuri buvo pritaikinta ne valstybės ir 
tautos reikalavimams, bet mažai tautininkų 
partijai.

Dabar paaiški, kad p. Voldemaro sudary
toji naujoji konstitucija dar siauresnį turė
jo tikslą. Ji turėjo tarnauti tik vienam as
meniui p. Voldemarui. Apie tai turime tokių 
žinių:

“Paskutiniu laiku, einant senąja ir nau
jąja konstitucija p. Prezidento prezidentavi
mo laikas pasibaigė, rodos, š. m^hkfželio mė
nesio 25 d. Mat, p. Smetona, teisiškai imant, 
bu,vo išrinktas atbaigti p. Griniaus preziden
tavimo laiką, kuris iš prezidento pareigų yra 
atsisakęs. Taigi Voldemaras vieną gražią die
ną ir primena p. Prezidentui, kad Tu, Anta
nai* žiūrėk, kaip čia išeis, tavo laikas jau 
baigiasi.

“Senoje konstitucijoje yra pasakyta, 
kad pasibaigus Prezidento kadencijai, jei ki
tas neišrenkamas, tai didžiausias valstybės 
.suvereniteto nešiotojas yra seimo pirminin
kas. Naują konstituciją rašydamas p. Volde
maras seimo pirmininką pakeitė ministerių 
pirmininku, žinoma, tikėdamąsis, kad bevil- 
kindamas ‘glūpus gaspad-orius’ anot Duone
laičio pažadais besotindamas sulauks-Antano 

galo ir visai teisiškai -iš 
tapsiąs Lietuvos ponas”...

Toliau pranešime mums sakoma: “Bet 
čia atsitiko kitaip. Juk yra sakoma, ką Die
vas nori bausti, tai pirma atima protą. Taip 
buvo ir su Voldemaru: savo tokiu akiplėšiš-

prezidentavimo 
‘Djevo malonės’

BALTAS TĖVAS.
— Vertė V. G.——

(Pabaiga)
Nors gerai buvo baltam žmogui, nors 

nieko, galima sakyti, jam netrūko tarp 
laukinių, o ypač savoje šeimynoje, bet at
budo jausmas, kurio jokiu būdu nebega
lėjo nuslopinti, — tai jausmas tėvynės. 
Norėjo da kartą ją pamatyti, papasakoti 
saviesiems apie naują pasaulį jos gyvento
jus ir turtus ir, jei bus galima, užmegzti 
prekybą.

Baltas žmogus vėliau pastatė didelį 
laivą ir, vieną gražią dieną, prikriovęs 
jį kas reikalinga tolimai kelionei, sušaukė 
laukinius prie šventyklos atsisveikinimui,. 
žadėdamas da juos atlankyti. Su savim 
paėmęs kelis stiprins vyrus — irklininkus 
pradėjo irtis nuo krašto. '

Laivas, linguodamąsis jūros bango
se plaukė tiesiai į rytus, o baltas žmogus 
ilgai stovėjo ant dangčio ir su ašaromis 
akyso paskutinį kartą žiūrėjo į tą kraš

Pastaruoju laiku Michigano ežeras daug 
aukų prarijo. Per nepilnu du mėnesiu keturi 
laivai nuskendo, šimtas žmonių žuvo. Sako
ma, kad tuo žvilgsniu Michiganas šiemet re
kordą padarė. Esą niekomet jis taip piktai 
nesiautęs, nebuvęs tiek audringas, tiek daug 
gyvybių nepražudęs, kiek pastaromis dieno
mis. ■Z”

Dabar yra vedama tų Įvykių tyrinėjimas 
ir surandama, kad ne vien ežero bangos kal
tos gyvybių praradyme, bet kai kuriais at
vejais kaltos laivų kompanijos, jų vairinin
kai, kurie nėra atsargus ir tiesiog žaidžia 
žmonių gyvybėmis.

Vyriausybės pareiga stropiau prižiūrėti, 
kad laikų kompanijos neleistų per ežerą se
nų, apgriuvusių, greit sudaužomu ir nuskan
dinamų laivų.

Prancūzijos vyriausybės krizis tebesitę
sia. Jau kelių partijų vadai mėgino sudaryti 
ministerių kabinetą, bet vis nepasisekė. Par
tijų gana daug, o koalicijos sudaryti dėl Vie
nokių ar kitokių girtumų užsienio ir vidaus 
politikoj nepajėgia. Gal prieis prie to, kad 
reiks vėl Briandą kviesti į vyriausybės prie
šakį.

Pirmutinis “Draugo” koncertas per ra
dio sukėlė gražaus ūpo mūsų visuomenėje. 
Gauname daug laiškų su širdingais sveikini
mais ir pastabomis. Koncertais yra sudomin
ti ir svetimtaučiai.

Lenkijos diktatorius Pilsudskis ir vėl 
pykstasi su parlamentu. Jisai susirinkusį 
parlamentą svarstyti valstybės budžeto su 
karininkų pagalba išvaikė. Matomai, dikta
toriams netinka, kad tautos atstovai kišasi į 
valstybės iždo reikalus ir pareikalauja apy
skaitų.

Elta praneša, kad lenkai nesenai darę 
bandomą Vilniaus puolimą. Reiškia, pas juos 
karingas ūpas neišsisemia. Lietuva kuogrei- 
tiasia turėtų suvienyti visas tautos pajėgas, 
stiprinti tautoje atsparumą ir būti pasinio-
v •susi.

nacionalizmo bangos. Šie trys 
elementai norėjo išstumti Ka
talikų Bažnyčią, ir sumažinti 
jos įtaką visuomeniniame 
gyvenime. Norėjo patys paim
ti viršų ir vadovybę plačia
jai visuomenei. Tuo metu Ita
lijoj įsikūrė pasauliečių orga
nizacija su tikslu ginti Kata
likų Bažnyčią nuo liberalizmo,
materializmo ir nesveiko na-- >
cionalizmo užpuldinėjimų. Ši; 
organizacija, vadinama Kata-' 
likų Veikimas, paplito po vi
są Italiją. Jai pritarė popie
žius Leonas XIII, Benedik
tas XV irX ypačiai dabarti
nis Pijus XI. Popiežiaus Pi
jaus XI raginami Italijos pa
vyzdžiu pasekė ir kitų šalių 
katalikai. Katalikų veikimas 
šiandien paplitęs po visą pa 
šaulį. Netrukus visos katali
kiškosios draugijos ir organi
zacijos susijungs į vieną — 
ginti šventą tikėjimą ir kata
likų Bažnyčią.

Ateities uždaviniai — di
džią idėjų lealizavimas, ka
talikų veikimas, Bažnyčios 
pergalė. Katalikų veikimas, 
tai būtina šiandieni
nio religinio gyvenimo for
ma, Bažnyčios gynimo forma

Bažnyčia iš savo esmės tu
ri plitimo ir apsigynimo tei
sę. Iki šiol Bažoy^jin gynė'tik 
tie, kurie sekė tris Evangeli
jos patarimus, kurie gyveno 

skaistybėje, paklusnybėje ir 
neturte. Šią kariuomenę pats 
Viešpats Dievas rinkdavo, ža
dindamas ir teikdamas kuni-

slui, mirė kankinių mirtimi ir 
tuo suteikė nepaprastos Kris
taus mokslui plitimo galios, 
nes kankinių kraujas — krikš
čionių sėkla. Žlunganti Romos 
imperija matė atsiskyrėlius, 
kurie rodė Dievo karalystę ir 
darė aštrias atgailas už kitų 
prasižengimus ir nuodėmes; 
kurie savo maldomis rodė sie
lai skaidrias berybes.

Barbarizmo ir vandalizmo 
laikais įsikūrė daug benedik
tinų vienuolynų, kurie savo j 
darbo ir triūso pavyzdžiu ska j 
tino pakrikusias gaujas prie 
nuolatinio darbo ir triūso. Sa-. 
vo pamaldomis ir gražiomis 
apeigomis suteptą žmogaus 
prigimtį atvedė piie dvasios 
taurumo, tyrumo ir kilnumo. 
Tiesė pirmąsias būsiančios 
kultūros gaires, šalino visur 
kietą priespaudą ir žadino 
prie laisvės.

Renesansas užmiršo Dievą, 
Jo meilę. Vėl pasirodo tikro
sios apšvietimo
pranciškonai ir 
nai. Jie I
vo užsidarę vienuolynuose, Į 
bet ėjo per laukus, kaimus, 
miestus ir miestelius, skelbė 
visiems Evangeliją, skleidė 
meilę ir ragino visus prie Die
vo meilės, kuri buvo taip ap
leista. Šiedu ordenai uždegė 
žmonijoje Dievo ir artimo
meilę, žemė suliepsnojo serą-i 
finų meilės ugnimi.

Reformacijos ir liuterio lai
kais pusė Europos skendo he-1 
rezijose. Visur, šauksmai: ša
lin nuo Ulįuulytu..
ti vieniems be vadovybių, be 
autoritetų, be hierarchijos. 
Paklusnybė šventai, vienai, vi 
suotinei ir apaštališkai Baž
nyčiai buvo paminta po kojo
mis. Tada vėl atsirado išgel-

žvaigždės:
dornininko-

nebu-

gų ir vienuolių luomo pašau- jbėjimo žvaigždė “Compannia 
de Jesus” — “Jėzaus Drau
gija”. Šios draugijos obalsis: 
“ištikimybė popiežiui!” Ji ė- 
jo į reformacijos pražūtingų 
bangų užlietą pasaulį, mokė 
jaunuomenę, atgaivino ir at
statė senąją Bažnyčios tvar
ką. Ji iki šiandien pasiliko 
kovojančių eilė už tiesą, tei
sybę ir teisingumą. Ji budi 
popiežiaus sargyboje. Drauge 
su “Jėzaus Draugija” įsiku
ria daug kitų kongregacijų, 
kurių tikslas tik vienas — 
stoti už tikrą Romos šviesą.
------n. — ■ ■■■—■■... X ■ .... -

kimus. Pats Dievas papildo 
gynėjų eiles, ginkluoja juos 
ir įsako vesti žmoniją nuo 
amžių numatytais keliais. 
Kiekvienoje gyvenimo epoebo 
je susidaro įvairios aplinky
bės. Bažnyčiai ginti reikia vis 
Įvairių formų.

Romos imperijos epochoj 
reikėjo ginti Bažnyčią krauju. 
Del to ši epocha paliko žmo
nijai didžiausią krikščionių 
martirologiją. Pirmieji krikš
čionys — kankiniai, norėdami 
išreikšti meilę Kristaus mok-

KAINOS SUMAŽINTOS
Naujas MAJESTIC Model 91 

Kaina $116.00 be tubu

Nauji pagerinimai padaro tą, kad Majestic yra ga
lingiausias ir parankiausias radio. Visiškai jokio ūž
imo, Majestic yra huniless. Gražus pažiūrėti, malonus 
paklausyti.

POIVER. BETECTION
»r//A the NEW-4-5 Tu bes

offers Exclusively this
WONDERFUL lMPROVEMENT

Kaira buvo $137.50 dabar $116.00 
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Jos, F. Budrik Ine.
3417-21 S. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
- '

I

tą, kame geriausius savo gyvenimo me
tus praleido ir į krantą, kame jo paly
dėti susirinko tūkstančiai laukinių šau
kiančių: Tėve mūsų, greičiau grįžk prie 
mūsų”. Jis modamas rankomis atsakė... 
“Laukite manęs, aš vėl atvažiuosiu pas 
jus”.

Laivas horizonte pasislėpė ir nuo to 
laiko niekas jo daugiau nebematė kurtu 
su buvusiais ant jo žmonėmis. Galimas 
daiktas, kad jis žuvo beribiame okeane, o 
kartu su juo ir actekų baltas tėvas. Jie 
to nežinojo, o vis laukė ir laukė grįž
tant.

Praėjo metai, šimtai metų, o baltasis 
tėvas negrįžo...

P.

P. Kozlov'as.

PASAKAITĖ APIE PASAKAITĘ.
Gyvenimo gražuolė liūdna stovėjo ir 

žiūrėjo į žemę. \

Jai ėjo pro šalį žmonės, be persto- 
jinio kentėdami, kaži ko ieškodami, kaži 
ko maldaudami, keikdami. Ir vis ėjo to
liau.

Žmogiškų kančių klyksmas virto tik
ru kaukimu prieš Gyvenimo grąžuolę.

Puiki ji nuliūdus stovėjo.
Jos drapanos buvo išaustos iš lakš

tingalos dainų, iš rožių kvapo, iš mėnu
lio ir saulės spindulių.

Gyvenimo gražuolė mąstė: ar gi aš 
negraži? Ar žmonėms dar ko nedaviau?

— Vėjau! Pasakyk, ką dar turiu duo 
ti žmonėms? — paklausė ji.

Vėjas nusijuokė atsakydamas ir nu
lėkė toliau savo sidabriniais sparnais.

— Žvaigždės, jūs išmokykite mane!
Maloniai jos sužibo, bet tylėjo.
— Dangau, pasakyk man!
Jis buvo šaltas, didingas savo aukš

tuma, bet Gyvenimo gražuolei nieko ne
atsakė.

— Gėlės, jūg išmokykite mane!
Prasiskleidė gėlės, sumirgėjo varso

mis, tylėjo.

Vėl stovėjo Gyvenimo gražuolė nu
liūdus ir žiūrėjo į kentančius žmones, ku
rie be paliovos ėjo jai pro šalį.

— Aš žinau, ko reikia žmonėms! — 
tarė ji.

Prieš ją buvo lakštingala.
— Lakštingala, pasakyk tu man, ką 

darysi, kad palengvėtų žmonių kančios?
— Toli Tautazijos salėje, — pradė

jo lakštingala, — gyvena gražuolė Pasa
kaitė. Reikia, kad ji ateitų į žmones, ir 
jie bus laimingi.

— Gerai, — atsakė Gyvenimo gra
žuolė: — lėk ir pasakyk jai mano no
rų — kad ji ateitų į žmones

Pakilo lakštingala... Nulėkė...
Ir atėjo pasakaitė į žmones.
Taip pat eina jie nuvargę, ir be ga

lo ilgas jų kelias, bet kai jie, vargais ne- 
betverdami, nori atverti savo burnas 
keikti, tada Pasakaitė nuveda juos j 
Fantazijos salę, ir nuvargę žmonės ma
to gražius sapnus, mato tokius šalis, kur 
nėra ilgesio, vienumos...

O kai išbundu, jie - greitai eina to

liau ir ima ieškoti tokio krašto, kaip sap
ne pasapnuoto...

Išvertė Leonas Vitkauskas.

Ateikite, pabūkite...
Išvakarėse nieko
Ir, naktį nieko nebūsią,
Palaukite švintant,
Svečias tik grįšiąs aušrai suklegus 
Palaukite pašlaitėje,
Žmonės sumigo —*
Žmonės jau miega;
Lakštutė pašlaitėj,
Žalialapiam lazdyne 
Suokia, lakštuoja...
Palaukite, pasiklausysite,
Ir išvakarės dings,
Ir naktis praeis —
Nemigą pašlaitėje užmiršite... 
Lakštutė lazdyne 
Suokia, lakštuoja,
Sulauksi svečią —
Šnerantį rytą,
Su saule ateinant,

Joninių Papartis.



Šeštadienis,. Lapkr. 2, 1929 D B X U O X B

Prašau Į Mano Kampelį J
Prof. Kampininkas rikos komunistai. (Ii tada su

rinktos aukos, taip kaip anos 
aukos Lietuvos badaujantiems 
šelpti, bus “paskirstytos Gas- 
tonijos streikeriams (Chicago
je ir Brooklyne) šelpti”.

| Aš, \Vest Pullmano “Drau-I 
go” raporteris, tariu giliau-^? 
sios užuojautos žodžius liku-j 
šiai p. Žlibių šeimynėlei.

Rap.

Lapkričio 3 d., 2 vai. po

SHENANDOAH. PA,
Pasiliks Lietuvoje.

Nesenai išvykęs Lietuvon 
kun. Dumčius, kaip praneša 
Mabanojaus “Saulė”, nebe-

pietų “A. L. Club”, kurį su- mano grįžti Amerikon. Jo

i
Sovietų švietimo komisaras 

'visiems draugams išleido šito- 
Ikį “cirkuliorą”: visoms spau
stuvėms įsakoma, kad nuo šiol

. vardai: “Jėzus”, “Kristus”, 
Taig,, tavo™.a., t,„p ir „Saba.

įvyko, kaip prof. Kampinin
kas iš anksto žinojo: Sovietų 
lakūnai iš Chicagos savo or-1 
laivių jau išlėkė, ale vieni,— 
be traktorių, kuriuos lietuviai 
komunistai žadėjo “per la
kūnus” Trockini padovanoti.

Bet, “mūsų darbas dar ne
užsibaigia”, sako Olstryčio 
ofisas. Lakūnai lekia į Nev 
Yorką ir^traktoriai bus perka
mi Nev Yorke. Bet jeigu ta- 
vorščiai nesuskubs ganėtinai 
pinigų sukelti New Yorko ka
pitalistui už traktorius, lakū
nai grįš Rusijon tuščiomis

daro AVest Pullmano ir Rose- 
lando veiklesnėji asmenis, Oak 
Forest prieglaudos (Sanito- 
rium) namuose rengia gražų 
programėlį: įteiks vargšams 
lietuviams seneliams ir ligo
niams dovanėles ir duos už
kandžio. Darbas tikrai šven
tas. AVest Pullmane daugiau
sia tuomi rūpinasi mūsų adv. 
A. L. Thomas ir jo žmona A- 
gota. Roselande, girdėjau, tuo 
mi daugiausia rūpinasi p. Mi-

vieton klebonu tapo paskirtas 
kun. J. A. Karalius, Miners- 
ville, Pa., lietuvių parapijos 
klebonas. Gi kun. Karaliaus 
vieton klebonu paskirtas bu
vęs Pliiladelphijos lietuvių Šv. 
Kazimiero parap. vikaras, 
kun. M. Daumantas.

rankomis ir pasakys komisą- kiekvieno kampo švies po vie- 
rams, kokie lepšiai yra Ame-! ną “vožnų” vardą.

oth” ir visi šventųjų vardai 
turi būti rašomi mažąja rai
de. Visus-gi pagonų vardus:
“Judas”, “ Makomedas”,
“Mose” tik didžiąja raide. . , ... _T- ... , ... sumas ir kiti. Programą įs-Kadangi musų draugai ir-gi! . . . ?.
skaitosi sovietu “ėlunkas”, p,ldy“ ’“rg-

... . v . pp. V. X. Medonis ir S. Ra-tat prot. Kampininkas tą svie . . .
,. , . < i v > j • • kauskas su savo dainininkais,tuno komisaro ‘akuliorų tai
so, pritaikydamas prie Chica
gos ir Brooklyno draugų gy
venimo, būtent — prie sumi
nėtų trijų vardų, rašomų di
džiąja raide, pridėti da: Dole
ris ir Negras. Tada penkia
kampė komunistų žvaigždė iš

CiCFRO. iii,

JUOKAI.

l JETUV1 AI AMERIKOJE

WEST PULLMAN, ILL.
Liūdna Žinelė.

Spalių 31 d,., 1 vai. ryto, po 
sunkios ligos, persiskyrė su 
šiuo pasauliu plačiai AVest 
Pullmane ir visoj pietinėj, Chi
cagos dalyje žinomas ir ger
biamas asmuo, a. a. Kazimie
ras Zubė. Velionės buvo da 
jaunas vyras, turėjo vos 46 
metus. Buvo pirmutinis AVest 
Pullmane lietuvis biznierius ir 
veikėjas. Tveriant Šv. Petro 
ir Povilo lietuvių parapiją, a. 
a. Kazimieras pirmutinis sto
jo į darbą ir gausiomis auko
mis rėmė parapijos ir kitus 
reikalus.' Ypač klebonaujant 
gerb. kun. J. Paškauskui, a. a. 
Kazimieras aukojo šimtais 
dol. parapijos reikalams, žo
džiu buvo parapijos pilio
riumi.

A. a. Kazimieras mylėjo ir 
palaikė katalikiškąją spaudą, 
“Draugą” ir “Laivą”; au
klėjo savo vaikelius katalikiš
koje dvasioje, leizdamas į pa
rap. mokyklą. Buvo vienas 
1 urtingiausių lietuvių tarpe, 
turėjo valgomųjų daiktų pla
čiai išdirbtą krautuvę ir daug 
“ praperčių ”.

Priežodis sako, “kokis gy
venimas, tokia ir mirtis”. Ka
dangi a. a. Kazimieras dorai 
ir gražiai savo šeimynėlėje ir 
su kaimynais sugyveno, visus 
mylėjo ir visiems pagelbėjo 
kiek galėjo, tat trečiadienio 
rytmety, jausdamas save e- 
sant silpnu, pasišaukė klebo
ną kun. J. Statkų ir pilna są
mone atliko išpažintį ir pri
ėmė Šv. Sakramentus. Po to 
pasikvietė adv. Vaičių ir pa
darė testamentą savo turto. 
Atlikęs tą svarbiausia gyveni
me pareiga, po keliolikos va
landų užmigo ramiai Viešpa
tyje.

A. a. Kazimieras paliko di
deliame nuliūdime žmoną, tris 
dukreles, vieną sūnų ir tris 
brolius AVest Pullmane. Kūnas

pašarvotas 12022 S. Halsted 
Str. Laidotuvės įvyks pirma
dieny, lapkr. 4 d. Gedulingos 
pamaldos bus Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje, po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Moterų Sąjungos 2 kuopos 
Jaunamečių skyriaus mėnesi
nis susirinkimas įvyks lapkri
čio 3, 1929, 1 valandą, po pie
tų. Prašau susirinkti visas 
narės ir atsivesti su savim sa
vo drauges."

Lapkričio 3 d. 6 vai. vakare 
jaunametės turės gražų vaka
rėlį. Įžanga bus dykai. Visos 
narės ateikit ir atsiveskit sa
vo drauges. Pažaisim ‘bunco’ 
ir turėsim mažą užkandėlį.

Jaunamečių, kp. pirm.

ATYDŽIAI PERSKAITYKI
TE BIZNIERIŲ BARGENUS

Žino savo vardo vertę.
'Teisėjas kaltinamojo gynė

jui: — Šitas žmogus vertas, 
didžiausios bausmės. Kelintą 
kartą kaltinamas už įvairius 
nusikaltimus ir kas kart vis 
vadinasi svetimu vardu.

Kaltinamasis, pertraukda
mas teisėją: — Negaliu gi aš 
ponas teisėjau kiekvienai 
niekšybei naudoti gerą savo 
vardą.

Ligonis (iš didelio nutuki
mo stenėdamas) — Ponas gy
dytojau! Esu drūtas, kaip 
dramblys, ėdu kaip arklys. 
Duok man patarimą, ką turiu 
daryti ?

Gydytojas: Tai kreipkis 
pas veterinorių.

“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI
ČIUS NUOLAT AUGA. 

APSIMOKA SKELB
TIS “DRAUGE”

Kalėdinės Dovanos
Šimtai musų Kalėdinio Kliubo narių netrukus gaus musų ban 

ko čekius. Tų čekių gavėjai jausis gavę Kalėdoms malonių dova
nėlę.

Visi musų Kalėdinio Kliubo nariai bus visiškai patenkinti, kad 
jie pradėjo savo mažus taupymus, kurie per metus sudarė gražią 
sumą pinigij, pridedant 3% už regulerišką mokėjimą.*

Visi senieji Kalėdinio Kliubo nariai liks nariai musų Kalėdinio 
Kliubo ir kitų 1930 metų.

Visi, kurie nesate išbandę taupymo budo per Kalėdinį Kliubą, 
prašomi prisidėti į ateinančių 1930 metų Kliubą, kad turėti tą sma
gumą, kokį turi visi to Kliubo nariai.

Tėvai prirašykit prie Kalėdinio Kliubo savo vaikus.

Jei to Kliubo nauda jums dar nežinoma, ateikite į musų Banką, 
o viskas bus pilnai jums išaiškinta.

Kapitalas Ir Perviršis 
$400,000.00 

Turtas Virš 
$3,500,000.00

Po Illinois Valdžios ir Chicago 
Clearing House Priežiūra

METROPOLITAN STATE BANK
2201 WEST 22nd STR., CHICAGO, ILL.

Valandos kas dieną nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M. 
Antradieniais ir šeštadieniais iki 8:30 P. M.

EXTRA! Geriausias 
Choras

Lietuvių Programoj

PER RADIO 

Trečiadienio Vakare
t

Lygiai 9 vai. užsistatyk

Galingąją Radio Stotį K Y W
(293.6—1020)

Ateinantį TREČIADIENĮ, LAPKRIČIO 6 D.,

9 VAL. DAINUOS:

i iu Lietuvių Vargonininkų Choras
Komp. A. POCIUI

vadovaujant. Šis choras yra geriausias lietuviu vyry 
choras Amerikoje. Chorui pritars skaitlinga orkestrą.

SOLO DAINUOS:

P-oia Marijona Janušauskienė
viena geriausiy Amerikos lietuviy dainininkių. Jos 
dainavimas visuomet sužavi klausytojus.

Skaitlinga orkestrą gros įvairias lietuviy liaudies 
dainelių melodijas bei šokius.

Šiuos programus kiekvieną trečiadienį, 9 vai. va
kare, ruošia dienraštis

DRAUGAS
KOOPERUOJANT

“DRAUGAS” prašo gerb. skaitytojų patarimų dėl 
programo suruošimo, mielai priims įvairias pastabas 
ir pareiškimus, ką ypatingai per radio norėtų išgirsti.

Rašykite: p '' ?

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

1

1

1

1

J
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BALSAI DEL “DRAUGO” KONCERTŲ PER RADIO per radio. Klausiuu ir gerėjau dė, kad nebuvo apvilti, kaip j koncertą per radio. Jeigu reik Graži pradžia, linkime, kad 
si. Koks trumpas buvo tas patsai “Draugas” ir plati ra- tų, tai prižadam ir finansinę ir toliaus tęstus.

tenkinimu klausėmės musųGerbiamieji:
Labai linksma buvo išgirsti i mėgiamo dainininko p-no Kas-'y^j^ 

per radio “Draugo” lietuvių j to Sabonio. Malonu yra joj v,
programa, trečiadienio vaka-j klausyti salėse, ir be galo bu
re, nuo 9 iki 9:30 vai. iš sto- vo įdomu išgirsti jj per radio. 
ties KYW.

pusvalandis ir kokia ilga bus'dio klausytojų minia, 
savaitė iki kito trečiadienio! ’ Radio klausytojai 

I 1 ’ ’
Prof. Kampininkas.

Pirnią kartą išgirdau per
Darbe sueinu su keletą rusų,1^ pužįstamus balsus,

Daug širdingų ačių dien- mėgstančių dainas ir muziką.'Raip pp 1)auk&08> ir
raščiui “Draugui” ir Peoples Jie sako klausę “Draugo” šv Cecilijos choro. LabaiCecilijos
Furniture Co. už pasidarbavi-! koncerto ir gėrėjęsis p. Kasto'man buvo n,alonu kiaUsyties. 
mą. Malonu būtų, kad tas Sabonio dainavimu, 
garbingas lietuvių darbas tęs-J Tarnas Janulis,
tus nuolat. t —-----------

Ona Kazlauskienė,

kalba,
paramų. Labai pageidaujam, 
kad būtų nors viena Valandė-

Su pagarba
A. Zakaras,
1616 49 Avė., 
Cicero, III.

kad ši “Draugo” ir Peoples lė. Patariam, kad visi lietuviai 
Furniture Co. surengtoji pro- kuoskaitlingiausia siustų laiš- 
grama per radio atsvėrė vi- kus ir finansinę paramą dien- 
sas kitų rengėjų “valandas”.' raščiui “Draugui”. Taip-gi

Tikimasi, kad ir ateinantį išreiškiain padėkos žodį K. ’sirinkę apie 16 žmonių klau- 
trečiadieni “Draugas” ir. Saboniui, kaipo geriausiam1

Pas pp. Nausėdus buvo su-

merikos dainininkas, puikiai 
atliko. Visi tie žmonės žadė
jo kitų trečiadienį atsilankyti 
pas ponus Nausėdus ir pasi
klausyti programos, kurį duo 
da dienraštis “Draugas” ir 
visi su nekantrumu laukia.

V. N.

Su godone,

Peoples Furniture Co. surengs 
tokį šaunų programą .

A. Janusas,
6823 8. Talman Avė.:

Peoples Fur
niture Co. surengtas per ra- 

Unė Šlajutė, ( gą” ir Peoples burniture kom programas taip mane su-
Mont Clare, Ill.jpaniją už tokį puikų progra-1 jaU(].ino, kad neiškenčiau ne

iną. Nors trumpas, bet labai !parašęS “Draugui” ir Peoples igram througb KYW station. kis, Peter Balta Juozapas Ma- 
malonus. Tikimės vėl išguiti Furniture Co. širdingiausio i 1 wish to congragulate you, linskas Petronėlė Žadeikienė.I ’

Sveikinam dienrašti “Drau-1
“Draugo” ir

Dear sir:
Lašt n i gilt 1

interesting Lithuanian

lietuvių dainininkui, ir norė
tumėm išgirsti da kelis sykius 
jo balsą ir Šv. Cecilijos cho
rų.

— I Juozapas Malinskas, Apalio-
nija Baltaduonienė, Stanley 

lieard a very Baltaduonis, Alex Gaigalas, 
pro- George Zedeikis, Helen Zedei-

svtis lietuviško programo 
per radio. Ir visi gėrėjosi ir 
džiaugėsi, kad tia tokio gero 
ir gražaus programo nebuvo 
girdėję. Pono Daukšos Šv. 
Cecilijos choras puikiai pasi
žymėjo: šovė, kaip iš kanuo- 
lės. lr visi solistai gerai pasi
žymėjo, ponus K. Sabonis, A-

Pas Joną Kaltui], krautuvė
je 164L N. Paulina St., buvo 
susirinkę 14 žmonių klausytis 
lietuvių programo, kurį 
“Draugas” davė per galingą 
radio stotį. Visi džiaugėsi ir 
kalbėjo, kad tokio programo 
da nebuvo girdėję. Jie klau
sės ir kitų lietuvių programo,

Dear Gentlmen: ,

Wednesday night I have( p. Daukšą su savo gerai išla-l pasveikinimo, 
listened to the Lithuanian 1 vintu chorų. P-lė Jurgaitė tu-J Tokių dainų, kaip p. K. 
program broadcasting through! rį labai malonų balselį. Ponas, gabonįo įr gv. Cecili jos clio- 
the KYW station and I appre-j! K. Sabonis ir-gi labai puikiai *ro reįkia paieškoti ne bile 
ciated your efforts and the ef-\ dainavo, o kaip orkestrą už1-,'kul-, bet operose kur taip dai- 
foits of The Peoples b ui ni-'j griežė, sukt inį tai jau turėjom Inininkų melodijos suderintos 
ture Co. which is tbe lar-:šokti. Nekantriai lauksime tsu orkestra

Peoples Furniture Co. se
ni ir patyrę biznieriai žinojo 
kur kreiptis su rengiamais j 
•pyogramais per radio. Pasire

gest Lithuanian furniture sto-(ateinančio trečiadienio vaka
re. J}'1

I congradulate you and wi 
shing you would cantinue tliis 
program.

/Yours sincereiy,
Tillie šukaitis,

ro, o gal da kada išgirsime, 
“piano, acordian” grojant lie
tuviškai, tai Imtų smagu pas

iklausyti.
Į Valio “Draugas” ir Peoples 
.! Furniture kompanija, kad

Waukegan, III. į niekas jūsų “nesubitina .
Ogentų. šeimyna.

Sveiks, Į). Kastai Saboni, 
į platų pasaulį paleidęs savo 
galingą balsą. Su pasigerėji
mu išklausėme “Draugo” pro 
gramo per radio ir su pasi-

Uždėjęs ranką ant krūti
nės ir sulaikęs visų širdies ir1 
plaučių striūnų virpėjimą, 
klausiau “Draugo” programo

j

is

tbank you and at the šame 
iime promise to listen in eve- Džiaugiamės išgirdę “Drau- 
ry TVednesday night to mo- g0” koncertą per radio. 
re sucli programs of interest.

Sincearly Yours'
Anna Navards,

Waukegan, III.

Gerb. “Draugui”! •
Mes, žemiau pasirašusieji,

reiškiam gilią padėka už jušų

LIETUVIU DAINOS

ATSALA oras

Atydai Musų Tautiečių
Gal atsimenate tie, kurie skaitote laikraščius,

| kad buvo daugel kartų garsinta būti atsargiais,, ir 
= jeigu kas kokio patarimo reikalavote pirkime arba 
5 pardavime nuosavybių, tai kreipkitės prie tam tik- 
= rų agentų; laike kokios nelaimės teisme prie advo- 
5 katu, o reikale pirkimo arba įdėjimo pinigų kur į 
2 kokias vietas, labiausiai į “stakus” tai kreipkitės 
| prie Bankieriu.

Keletą metų atgal kada Bischoff’as su Harrin- 
| ętonu apgaudinėjo visuomenę, aš garsinau laikraš- 
i čiuose ir laikiau daug susirinkimų nekuriose vietose,
= buvau išjuoktas ir paniekintas kaipo užvydas kada 
| norėjau patarti mūsų lietuviams būti atsargiais. Taip-
1 gi keletą savaičių atgal patariau būti atsargiais, t.
= y. pasitarti perkant “stakus” arba nežinomus bo-
2 nūs, kame daugiausiai mūsų tautiečių tampa ap- 
2 gauti. Tas ir dabar atsitiko kada godus milionie- 
= riai susitarę išnaudoti visuomenę ir biednesniuosius,
= ką ir padarė. Mažesni biznieriai r darbininkai pra
ši rado kelis miliardus dolerių per paskutines kelias 
| dienas. •

Tai kodėl neturėti omenyje, jog tai yra geras 
= būdas save apsaugoti, pasidedant savo sunkiai už- 
| dirbtus centus darbe arba biznyje kada jų atlieka | 
= į atsakančiai saugią banką, kuri yra po Valstijos | 
| ir Clearing House Association priežiūra, ir kur visi 2 
= jūsų sudėti doleriai yra apsaugoti ir garantuoti.

Tolesniai, turint daugiau pinigų galite nusipirkti 
Pirmus Morgičius arba Auksinius Bonus, kurių ver
tė jums yra garantuota. Todėl dar kartą patariu 
neužmiršti ir būti atsargiais. Lietuviai yra darbštūs 
žmonės ir visados padaro biznį, tiktai nemoka juos 
taupyti, paduodami savo pinigus į svetimtaučių ran
kas ir išnaudotojų.

JOSEPH J. ELIAS, Prezidentas

STATE

I

L

Universal State 
Bank

33rd & S. Halsted St.
giimiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiti

Orui atšalus, jums reikalingi šiltesni drabužiai. A- 
teikite į mūsų krautuvę, čia rasite didelį pasirin
kimą vyriškų drabužių: žieminių overkautų viso
kius spalvos, visokio padarymo ir numažinta kaina:

$25 iki $45
Taipgi turime didelį pasirinkimą siutų vėliausios 
mados, ir visokių spalvų: kainos:

$22.50 iki $45
Taipgi užlaikome skurinių kailinių, visokių mierų, 
dėl vyrų ir vaikų. Mažomis kainomis.

The Brilfeport Mins Co.
3312 South Halsted Street

PILNAS EGZAMINAS 
(5.00 TIKTAI (5.00
SPECIALISTAS

Tnigi nenusiminkit, bet eikit 
pas tikrą specialistą, ne pas koki 
nepatyrė^. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno lfiegsaml- 
navlmo. Jųa sutaupysit laiką lr 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums delto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.

Mano Katilo — Scope.— Ragg'.. 
X-Ray RoeDtgeno Aparatas ir vi
siškas bakterlologlškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, lr jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai Jūsų sveikata 
lr gyvumas sugryd jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu keuilat nuo 
Ilgų skilvio, žarnų, inkstų, odos. 
kraujo, nervų, širdies, reumatls- 
tno, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią užslsenėjuslą. Įsikerėjuslą, 
chronišką ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui 
neatldėlloklt neatėlę pas mana

DR. J. E. ZAREMBA
8PECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1618 
*6 W. JAęKSON JJOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 16 ryto Iki 
1 no pietų. Vakarais nuo E IU 7 

Nedėliomis nuo 16 ryto Iki 1 
po pietų.

i frG

PER RADIO STOTĮ

228:9 nieters ar 1310 kilocycles ’

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

PROGRAMĄ DUODA

JOS. F. BUDRIK INC.. * e 7
RADIO KRAUTUVĖ

3417 So. Halsted Street
Kurioj parduoda visus gerus Standard Radios: Ma- n 

jestic, Zenith, R. C. A. Radiolas, Spartan, Atwater 
Kent, lloward, Victor ir t.‘t.

Telefonas Boulevard 4705

=338

BUDRIKO
Radio Krautuvė

Galite pirkti, o busite pilnai užganėdinti. 
Tūkstančiai žmonių yra užsiganėdinę, kat
rie pirko BUDRIKO Krautuvėje, didžiau
sioj Radio Krautuvėj Chicagoje. Parduoda 
visus gerųjų išdirbysčių Radios: Atwater 
Kent, RCA Radiolas, Victor, Columbia, 
Brunswick, Bosch, 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.

i

■V 1^

Jos. F. Budink. Inc.
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.
“fr ■■'-Ąr B ■■■■ ■»! ■■ =
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kuris buvo duodamas pirmiau, i nesivėlinant, kad prieš 2 vai. 
bet tie buvo prastesni. Taigi 1 susirinkimas užsibaigtų, nes 
visi tie žmonės su nekantrumu 2-rų valandų daugumas va-; 
laukia kito trečiadienio klau- žiuos j katedra dėl jubilėjaus
ti “Draugo” programo.

J. K.

RADIO ŽŽŽ.

Town of Lake. — Spalių 
29 d. įvyko Labd. Sų-gos 1- 
mos kp. susirinkimas. Prisi
rašė trys nauji nariai. Pir-'

atlaidų įgijimo.
X Žinote, kad šįmet Town

of Lake L. V. mergaitės lai
mėjo mergaičių lygoje “base- 
ball” čempionatų. Tų mergai-f 
čių sporto reikalams šį sekma
dieni, lapkr. 3 d. vak., Kren- 
čiaus salėje rengiami šokiai.

X Artisto It. Juškos kon
certo tikietų Town of Lakeimiau buvęs finansų raštinin

kas Petras Kruomelis, vėl ap-/ galima gauti pas p. A. Pier- 
siėmė raštininkauti. Išrinko, žinskienę, 4559 So. kaulina
komisijų surinkti knygas ir 
apyskaitas nuo buvusios kuo
pos valdybos. Nutarė sureng
ti “bunco” sušelpimui varg
šės senukės, Apol. Kasmaus- 
kienės. “Bunco” įvyks lapkr. 
10 d., par. salėje. Kitas kuo
pos susirinkimas įvyks lapkr. 
10 d., tuojau po mišparų.

X Lapkr. 3 d., i vai. įvyks 
Moterų Sų-gos 21 kp. susirin
kiams. Prašo nares susirinkti1 kauskaitę.

DRAUGAS

X Neužmirškite šitame sek kia ir kiekvienas gerai atlie- Ateinantį sekmadienį kai
madieny prieš 2 vai. susirink ka savo pareigas, 
ti į Šv. Kryžiaus bažnyčių. Iš 
gia procesija vyks į katedrų 
jubilėjaus atlaidams pelnyti.

kt., p. II. Mališausinenę, 5541 
So. Paulina St., p. J. Čepulie
nę, 4439 So Honore St. ir p-lę, 
O. Katauskaitę, 4423 S. Ho
nore St. Koncertas įvyks lap-!
kr. 17 d., Liet. Auditorijoj.%

X Nors ilgai atidėliojo, bet 
galų gale, lapkr. 25 d. Anta-I 
nas Katauskas padarys “ba
lių”, taps “žmogumi”, nes 
ima sau už žmona' Bronę Ra

W i

Užgirsk Lietuviu dainas ir muzikę su 
Nauju Crosley Setu

Pilnai Įrengtas

, 7951
I Su 7 A. C. Tūbais, šia

me gražiame riešučio
i ' medžio kabinete.

I Pirkit dabar dėlI
i
i
I

tuojautimo pri
statymo

Labai lengvus 
išmokėjimai

$2
į savaitę

1 metų DYKAI aptarnavimas. DYKAI įvedimas

f:?

kurių dr-jų turėjo įvykti susi-
Miisų bendrovė gali pasi- rinkimai. Bet jie tampa per 

didžiuoti turėdama sumanių kelti į kitų sekmadienį iš prie- 
vyrų, kaip tai p. J. Bekus, žasties ruošiamos procesijos
kuris, nors yra dar jaunas, 
bet bendrovės vedime patyręs

.......... - ir visus reikalus gerai tvar-
North Side. — Spalių 29 d. ko.

Rinkimų komisijai suskai
čius balsus pasirodė, kad iš

ĮVAIRUMELIAI.
į katedrų. Bijūnėlis. •r

TAUPUMO VAJUS.
v »

LIPSKY MUSIC

ismmc .-Twra?

Šv. Mykolo parapijos svetai
nėj įvyko susirinkimas North 
West Side bendrovės (spul- 
kos), kuriam buvo renkami 
trys nauji direktoriai ateinan 
tiems tris metams. Peršaukus 
šėrininkus, pasirodė, kad su
sirinkimas sudaro kvorumų, 
vadinus skaitosi teisėtu ir ga
li rinkti direktorius. Rinkta 
slaptu balsavimu ir kol rin
kimo komisija perskaitė bal
savimo rezultatus, p. J. Rė
kus, bendrovės raštininkas, pa 
šaukė visus paeiliui direkto
rius padaryti pranešimus apie 
bendrovės stovį. Iš pranešimų 
pasirodė, kad North West Si
de lietuvių bendrovė stovi la
bai gerai. Praėjusiais dviem 
metais labai paaugėjo šėrinin- 
kais ir turtu. Čia didelė gar
bė priklauso bendroves direk
toriams, kurie sutartinai vei-

šešių buvusių kandidatų, di
rektoriais liko buvusieji seni, 
būtent: M. Andruškevičius, J.| 
Berkelis ir Juozas Rėkus, ku
riuos susirinkimas pasveiki
no smarkių ranku plojimu. 
Direktoriai dėkoje susirinki
mui už parodytų jiems prie
lankumų ir pasitikėjimų, ža
dėjo visomis jėgomis dirbti^ 
bendrovės ir šėrininkų nau-

dai- i il.ll
Žinoma North Side veikėja 

p. E. Maskolaitienė jau pas
veiko. Ji buvo susižeidus ko
jų ir veik keturias savaites 
išgulėjo lovoje. Dabar prade
da vaikščioti ir labai susirū
pinusi pastatymu veikalo “Mo 
terims Neišsimeluosi”, kuris 
yra nelabai lengvas.

(i era i žinoma Marąuette 
. HParko Lietuvių “spulka" ren 

gia taupumo vajų! Šis vajus 
prasidės su gražia ir pamoki
nančia programa nedelioj, lap 
kričio (Nov.) 3 d., 7:30 vai. 
vak., parapijos svetainėj, 6S 
St. ir So. Washtenaw Avė. Į 
šį vakarų įžanga visiems vel
tui. Kas nedalyvaus, labai gai
lėsis, nes dalyvavusieji bus 
apdovanoti dovana vertės 
$1.00.

Taupumo vajų kiekvienas 
žmogus turėtų remti, prie jo 
prisidėti, nes taupume gludi 
žmogaus, jeigu ne visa, tai 
bent dalis laimės ir graži atei
tis. Tai kodėl neprisidėti prie 
šio vajaus, kuris, gal, ir pa
kreips tamstos gyvenimų į lai 
mingesne ateitį? Atsilankyki
te ir pasiklausykite gražių 
dainų, muzikos ir prakalbų.

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

Jos. F. Budrik muzikos krautuvė užlaiko visus vė- & 

liausius lietuviškus rekordus

Wua~tonal y Ct>lttir»bia

F ada Radio
THE PADA LINE IS COMPLETE

VANAGAITIS BABRAVIČIUS

“HOUSE OF SERVICE”
4916 West 14th Street

Telefonas Cicero 1329 Cicero, Illinois
Atdara vakarais

A ’?

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

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

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

patarimai ir visi rašto darbai.

HE

MES MOKAME C ASU 
UŽ LIETUVOS 5% BONUS $65.00

1

Money Orderiai į Lietuvą per Rudio tiktai 25 centai
Paskolos teikiamos ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE St., CHICAGO, ILL.

<■.............-fr 1 .... 4- ■ -■<■ į

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai por okeaną pasauly, lftpiaukimal 1& New 

Torko , Southampton kas Sereda vienu ift milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

o paskui saužemiu ] Kauna.
Pamatykite Londoną, pake
ly. Taipgi tiesiai Į Londo
ną kas Pėtnyčią nauji, alie
jų varomi laivai. Trečios 
Utenos laivakortės J abu ga-

CUNARD LINE

lu iš Ncw Torko Į Kauną $203 
ir brangiau. Atskiri kamb., er
dvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus tarnavimas. Del 
kitų informacijų klauskite bite 
Cunard agento, arba ralyklte 
tiesiai paa:
346 No. Michigan Blvd. 

Chicago, ,111.

Pasirenkant dėl savęs naują radio arba norėdamas išmainyti savo seną radio 
Jus beabejones norėsite susirasti radio, kuris teiktų nuolatinį pasitenkinimą už 
prieinamų kainą.

F ADA budavojo radio priimtuvus ir kalbėtuvus geriausios rūšies per visų me
tų eilę. FADA nuo to laiko kaip tik kompanija buvo suorganizuota visą savo ener
gijų pašventė vientik išdirbimui radio aparatų ir iki šiol dar nebuvo prisidėjusi prie 
jokios kitos išdirbystės.

BRIDGEPORT PURNlTURE COMPANY
Įtaiko sau už garbę atstovauti tokius augštoą rūšies radio specialistus-išdirbėjus
FADA eilėn įeina stalo modeliai. Konsole modelini su jbudavotais Dynamic 

kalbėtuvais, magnetiškais ir dynainiškais kalbėtuvais. Pirkdami pas Bridgeport 
Furniture Co., visada gausite geras išmokėjimui sąlygas ir patenkinantį patarna
vimų.

Krautuvė atvira vakarais dėl patogumo dirbančių dienomis.
KAINOS NUO $60 IKI $165

CHICAGO, ILL.
2iSL- Pl.2L?.. !..',:,'"Sfc=! S Ir

3224 SO. HALSTED STREET
BE

£

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA M AINI ERIŲ ORKESTRĄ
Singing by A. šaukeViėius ir Marė Urbas. Fr. Yotko, Leader 

10” 75c.
16137F Ža’.ia Girelė

Lik su Dievu Panitelia
A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, Duetas 

1C138F Kaeiuskas (A. Vanagaitis)
šalta Žiemužė (A. Vanagaitis)

K. MENKELIUNIUTE Ir F. STANKŪNAS
Su Orkestros akompan.

1C139F Oi, Skauda, Skauda
Aš Žirgeli Balnosiu

KELETAS PAŽYMUTINŲ REKORDŲ PAIMTŲ Iš 
MUSŲ PILNO KATALOGO

F. STANKŪNAS, Baritonas
Su Orkestros akompan.

10” 75c.
16136F Piršlybos Amerikoj

Neišpildomas Prašymas
MAIIANOJAVS LIETUVIŠKA MAINIERIV ORKESTRĄ

Singing by A fiaukevlčius ir Marijona U.rbas, Fr. Yotko, Leader 
12” $1.25

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

61004F Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis 
Lietuviška Vesei'-ia, Ketvirta Dalis

Singing by A. ŠAUKEVIČIUS
10” 75c.

16129F Dariau Lyseles, Vaicas 
Jonelio — Polka

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ
Fr. Yotko, Leader 

1C135F šokikų Polka
Naujų Metų Polka 

16112F Magdės Polka
Medžiotojo Vaicas
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras

12” $1.25 
61002F

10” 75c.
16041F

Karvelėli
Plaukia Sau Laivelis 

JONAS BUTĖNAS, Baritonas

NenurimsimMes Be Vilniaus
Girtuoklio Daina 

K. MENKELIUNUTE 
1G096F Trys Sesutės

•'Valia Valužė”
RALPH V. JUŠKA, Baritonas

Su Orkestros akompan.
16134F Kai Aš Buvau Jaunas

Kad širdį Tau Skausmas (J. Naujalis) 
BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ

16133F žideli-Judeli, Polka Singing by F. STANKŪNAS
Kariška Polka

1G131F Gerk. Gerk Girtuoklėli Polka
Senos Mergos Polka
ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas

Su Orkestros akompan.
1G132F Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis lr M. Žemaitė)

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

Pas Draugą Julių i
Vanagienė Polka š
Lietuviškas Džiazas
Mergutę Prigavo
Eina Pati j Karčiamą

16071F Karvutė
Doleris

1C072F Sbarkey Daina
Munšaknukas

1607 3F Reikia Tept, Dalis I
Reikia Tept. Dalis II 

1G030F Margarita (A. Vanagaitis)
Be Nosies (A. Vanagaitis )

LIETUVIŲ TAlTIšKA ORKESTRĄ 
16113F Pulki Porelė Polka

Šešupės Bangos. Polka 
16119F Kalvarijos Polka

Raudona Kepuraitė Mazurka
IŠGIRSKITE IR ĮSIGYKITE PAS

JOS. F. BUDRIK, I-
3417-21 So. Halsted St., Chicago, IH.

ir F. STANKŪNAS

16085F

1C078F

2

I
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C H I C A w iromis. P-lė E. Mikuckaitė rengė. Taip-gi minėta kompa-VPrasidėjimo Šv. M. P. moterų kutis ir Genutė”. Vaidins pa

ARTISTO JUŠKOS KON
CERTAS.

WEST SIDE NAUJIENOS.

(Miss Clark Street) grojo pia
nu; jai pritarė dainomis jau
nieji Vyčiai ir atvažiavę sve
čiai. Vakaras prasidėjo kai

Philadelpijos operos artis
to, Rapolo .Juškos koncertas 
įvyks lapkr. 17 d<; Chicagos 
Liet. Audiotrijoj.

X Šiandien vėlių atminimo 
dienoje šv. Ražančiaus pa
maldų užbaiga bus vakare po 
gedulingų už mirusius pamal
dų 8:30 valandų.

X Ryt Aušros Vartų baž-Rapolas Juška dar jaunas, w. v
, . . nycia švenčia savo Globėjosgabumais J d

nija dovanojo parapijai sve
tainėje ant scenos reikalingų 
“sopka”. Taigi kita kart ne
bereikės kitur ieškoti to rei-

p-lė O. Kleboniutei išėjo ap- j kalingo prie lošimų baldo, 
to buvo jvaiarųs žaidimai, da-• Parūpi joną i ir klebonas už tail Vakaro programa bus gra 
dalino visiems “fortunes”. Po
to buvo įvairus žaidimai da- jai yra labai dėkingi.
Ujimas įvairių “praizų” už Raporteris.
geriausi apsirėdimų. Teisėjais

ir merginų draugija rengiasi sižymėję lošėjai. Laikų vėliau 
prie didelio vakaro, būtent pranešiu, 
prie patikimo gerb. klebono Žinanti.
Briškos, kuris grįžta iš Eu- -------------

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

ropos.

Peoples Furniture kompani-lži. Būtų gera, kad visos dr- 
jos paremtų tų darbų, taip-gi 
ir pavieniai. Laikų vėliau pra-
nešime.

Laikinas, bet savo
nekęs aukštų, laipsni tarpe 
niųjų artistų. Mums, ame

rikiečiams garbė turėti tokį j 
žmogų, kuris užima jau taip 
aukštų ir svarbių vietų artis
tų tarpe ir meno srityje.

Visiems Amerikos lietu
viams dera mūs artistas pa-

Aušros Vartų Panelės Šven
čiausios vardo dienų. Suma 
bus su įstatymu šv. Sakramen
to.

X Tuojau po sumos Kale
li i jos Rėmėjų 19 skyriaus mė- 

i Tiesinis susirinkimas.
X Ryt Aušros Vartų baž- | 

nvčioje mišparai po pietų j

buvo: p. J. Bulevičius, E. Mi
kuckaitė ir M. Martinonienė. 
•‘Praizų” už kostfmmų laimėjo 
p-lė O. Benekaitė. Po visko 
da E. Mikuckaitė paskambi
no kelis šokius ir visi išsis
kirstė namo. t

Vyčių Naujokas.

RENGIASI PRIE SUTIKI
MO VAKARO.

Brighton Park. — Nekalto

I

Altoriaus Puošimo draugija 
ruošiasi prie didelio vakaro 
ir labai gražaus’ veikalo “Mi-

Nekalto Prasidėjimo Šv. P. 
M. moterų ir merginų draugi
ja rengia ‘‘bunco party”, 3 
d. lapkr. pas ponus BĮ iridžius, 
4540 So. California avė., ant 
antrų lubų, 6 vai. vak.

Visi kviečiami atsilankyti ir 
išbandyti savo laimę.

Komisija.

5 Barisas Alek.
7 Berzinsikiu J.
21 Dviluitis M. F.
23 Eibucini Stanislovo 
55 Lipcui Paul 
74 Norbutenei Barborai
79 Pilipani Jonas
80 Pietrovvski B. 
Pocemai Joganai 
83 Radis Cli.
94 Sartouskieni K.
97 Sladkus Sopliia

INTRONIZACUA.
remti ir parodyti, kad savito valandų ir tuojau po jų I 
tautiečiai moka įvertinti sar o jubilėjaus procesija į Šv. Var-1 
žmonių talentus ir tuorni dm - ,a0 katedrų, kurioje bus lietu
ti daugiau padrųsinimo —j vių kalboje pamokslas ir gies- 
siekti pačių viršūnių kaipo' n,ės lygiai 3 vai. po pietų, 
artisto ir kaipo dainininko. Į x Aušros Vartų bažnyčio- 

Skaitykite “Draugų”. Kitų > rytais ir vakarais jubile-

Brighton Park. — Spalių 
25 d. Nekalto Prasidėjimo Pa 
neles Šv. parapijos mokyklos 
įvyko Šv. širdies intronizaci- 
ja. Apeigas atliko kun. Vaitu-,
kaitis. Šv. Mišios buvo laikc- 

kartų bus daugiau paduota ,iaus pamokslų klausyti susi- puoš už visus mokyklos vai
dinių apie patį R. Juškų ir |renka labai daug žmonių, 
apie jo gabumus. j------------------

Alkus. APB RADIO STOTIS.

CHICAGOS IR APIELIN- 
KES VARGONINKAMS 

PRANEŠIMAS.

Gerb. vargonininkai, ex-var- 
gonininkai ir kiti vargoninin
kų choro nariai malonėkite 
susirinkti į Beetboveno Kon

kučius. Po mišių pasakyta 
gražus vaikučiams pamokslas, 
pritaikintas intronizacijos iš
kilmėms. Per Mišias didelis 
pulkas mokyklos vaikučių pri
ėmė Šv. Komunijų.

Vaikučiu choras labai dai-

Dievo Apveizdos Par. —
Trečiadienio vakare senoje 
svetainėje Alumniečiai turėjo
savo “liard time party”, kuri įliai giedojo Mišiose ir intro- 

pasisekė. Orkestrą jnizacijos apeigose naujas gra-neblogai
buvo puiki, visiems patiko. 

X Ketvirtadienio vakare
naujoje svetainėje Vyčiai 4

, .. j-T - i i kp. turėjo “Haloween party”.servatorijų, nedelioje, lapkn- 1 . d . . .. . .
čio 3 d., 6 valandų vakare re-i 
peticijai, kad tinkamai prisi
rengus prie ateinančio tre
čiadienio radio koncerto. Ki
ta repeticija bus pirmadi’enič 
vakare Radio studijoj. Todėl 
meldžiame visus pribūti.

Rašt.

PASIŽYMĖJO LIETUVAITĖ

Daktarė K. Obritis it šie
met profesoriauja Loyolos u- 
niversiteto medicinos fakulte
te. Dėsto anatomijų. Nesenai 
Chicagoj įvyko Amerikos chi
rurgų susirinkimas, kuriame 
dalyvavo žymūs gydytojai. 
Dr. Obritis turėjo progos žy
mių chirurgų akyvaizdoje da
ryti operacijų dviem lietuvai
tėm ant goiterio. Operacijos 
labai gražiai pavyko ir lie
tuvaitė gydytoja pasižymėjo. 
Operacijas darė p-niai Lėkis, 
7000 So. Rockwell ir Anelei 
Kavaliūnaitei, 1514 Gerard 
Avė. ’ F/Jj

DR. ŠIMAITIS,

Naprapatas

žias šv. Širdies garbei pritai
kintas giesmes.

Peoples Furniture kompani
ja paskolino įvairių rakandų 
reikalingų teatro lošimui, ka-

kuris kuopuikiausiai pasisekė 
Salė buvo puikiai išpuošta į- 
vairiomis lempomis ir pope da parapijos choras tų lošimų

| Kaip Tik Į Laika
s KAD LIETUVIAI GALĖTŲ GIRDĖTI

i PUIKIAUSIU LIETUVIU PROGRAMA PER RADIO
Kas Seredos Vakarų, Kurį Finansuoja Didžiausios Lietuvių 

, Radio ir Rakandų Krautuvės Chicagoje

The Peoples Furniture Company
Tapo Nužemintos Kainos

ANT PAGARSĖJUSIŲ NAUJŲ IR PAGERINTŲ

Radios
A

i
• . I u i >

išgelbėjo nuo 
sunkios operaci
jos mano sese. r) 
Marytę, kuri sir
go penesaide.
Jau 3 metai pra
ėjo nuo išsigydy- 
:no, .ii yra sveika 
Ir po Šiai dienai. 
Dėlto, kad mano 
seserj ISgydė tr 
aš kreipiaus pas 
Dr. šimaltĮ, nes 
aS nuo pat kūdi

kystės sirgau Širdies liga, gydžlaus 
pas daug daktarų, buvau ir ant 
ūkės Išvažiavusi, bet pasigydyti ne- 
galėjaui. Viskų iShiėginusi, susitarė
me su sesute Maryte, viftr.ą. dieną 
ir nuvažiavom pas Dr. Šimaiti. Jis 
Išklausinėjo mane. iSekzamlnavo 
Naprapattjos mokslo budu ir gydė; 
paėmiau 2 3 Napra pa tiškus gydymus 
ir pagyjau. Dabar aš ir mano sesu
tė esame sveikos, visiems patariame 
tokiomis ligckiis sergantiems eiti ir 
gydytis pas Dr. P. P. šimait), po 
numeriu 2346 W. 69th St., Chicago, 
Iii., prie Western Avė.

I.tudllamc savo parašais Marytė 
ir Verutė Duršaitės, <2033 W. 22nd 
Pi.t Chicago, III.

KELIAUK 1 LIETUVA PER

KLAIPĖDĄ
Laivais

BALTIC AMERIKOS UNIJOS

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 J “Lituania” Dec. 7
“Estonia” Nov. 30 | “Estonia” Dec. 21

Del visų informacijų kreipkitės j vietos agentą arba

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn Str. Chicago, III.

Bukite Peoples Furniture Co. Krautuvėje šiandienę ir pasiskirkite vieną iš pilno Majestic 
radio rinkinio žinodami, kad gaunate did žiausię šių dienų Radio VERTYBĘ! —

Šis dailus ir Galingas Majestic 
yra daleistina kiekvienam įsigy
ti Mados 91 Kaina be 
tubes ........... $116.00
Arba pilnai įrengtas su tūbo
mis $137.50.

Naujas ir pagerintas Ma
jestic Kombinacijos Radio 
ir Gramafonas, tai yra di
džiausia Vertybė. Mados 
101 pilnai įrengtas su tū
bom ir Viskuo. Kai- 
na $245.00

Majestic Radio arba oro Mo- 
narkas, didis, gražus ir galin
gas, Mados 92 Kaina be tubes
tik $146.00
Arba pilnai įrengtas su Majes
tic tūbomis $167.50.

Visuomet visais žvilgsniais busite geriau patenkinti, jei sau radio pirksite iš žinomų ir 
atsakomingų Krautuvių “PEOPLES.”

Lengvus išmokėjimai suteikiami Visiems ir nerokuojama Nuošimčiai ir carrying Cha- 
rges —

Krautuvės atviros Antradienio, Trečiadienio, Ketvirtadienio ir Šeštadienio Vakarais. 
Demonstracija suteikiama Jūsų namuose Veltui, Šaukite HEMLOCK 8400

2536-40 WEST 63rd STREET
Near Maplevvood Avė. .

[■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
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PRANEŠIMAI. skaitlingai atsilankyti ir atsi- kanto draugija laikys mėnesi- i prisirengti prie busimo teat-'

Am. Liet. K. K. Fed 
cagos Apskr. mėnesinis susi
rinkimas įvyks lapkr. (Nov.) 
G d., 8 vai. vakare, Aušros 
Vartų par. mokykloje.

Susirinkimas bus svarbus, 
nes jame bus renkama Vaka
rinių Valstijų Konferencijos 
komisija. Kviečiami visų ko
lonijų atstovai.

Valdyba.

j vesti naujų narių, o ypatingai nį susirinkimų sekmadieny, 
•kviečiu jaunuolius rašytis į'lapkričio 3 d., 12 vai. dieną, 

^•*šią brangią lietuvių organiza-‘Chicagos Lietuvių Audito- 
ciją, nes dabar laikas ap- riuin. Nariai malonėkite būti-
drausti savo gyvastį ar svei- nai dalyvauti, nes turime nau- 
katą. Taip pat prašau narius J jų reikalų svarstymui. Taipgi 
katrie turėjot paėmę tikietus'bus raportas iš buvusio mas-
pereito vakarėlio, grąžinti ti
kietus ar pinigus, nes reika
linga išduoti atskaita.

J. M., rašt.

karadų balio. Kurie užsiregis
travote baliuje, ateikite į su
sirinkimą, busite priimti į dr- 
ją. P. K., rašt.

xo ir šokių. Taip-gi kurie da 
neturite tikietų pardavinėji
mui, turite pasiimti ir pla
tinti tarpe kaimynų. Be to, 
kiekvienas turi užsimokėti I
mėnesines duokles. Nepamirš- Į 
kitę atsivesti ir po naują na
rį. Valdyba.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4*01 South Aahland Avenua
Telefonas Boulevard 7820 

Rea. 4(41 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 4-8 Nedėlioj 10-12

DAKTARAI

OETROIT, MICH.
Town of Lake. — Dr-ja Šv. 

Agotos mot. ir merg. laikys 
susirinkimą lapkr. 3 d., 2 vai. 
po pietų, Šv. Kryžiaus par.

Marąuette Park. «— Drau
gijos šv. Kazimiero Kar. su

sirinkimas įvyks lapkričio 3 
d., 7 vai. po pietų, parapijos.

Lietuvių Amerikos politikos 
kliubo North West Side mė
nesinis susirinkime įvyks pir
madieny, 4 d. lapkričio, para- (lįjjgai susirinkti, nes bus j turite susirinkti, nes labai

svet. Narės malonėkit skait- Į svetainėj. Visi nariai būtinai

pi jos salėje, 1644 Wabansia 
Ave., 7:30 vai. vak.

Po susirinkimo Dr. T. Dun
dulis duos paskaitas apie svei 
katą. Kviečiame nortsaidie- 
čius skaitlingi susirinkti ne
žiūrint ar esate kliubo nariai, 
ar ne.

Naudokitės proga
Valdyba.

svarstoma daug reikalų.
Valdyba.

daug svarbių dalykų turime 
svarstyti, ypatingai reikia

West Side. — Nedėlioję; 
lapkričio 3 d. pusiau po sep
tynių ryto Altoriaus Puošimo 
draugijos narės ir nariai per’ 
Mišias eis “in corpore” prie 
Šv. Komunijos.

Susirinkti turi prieš Mišias 
į svetainę ne vėliau kaip 7 
valandą ryto.

Raštininkė.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

NedėHoj pagal sutartj

MAJORO RINKIMAI ČIA 
PAT.

Dėt roit iečiai majorą rinks 
ateinantį antradienį, lapkri

čio 5 d. Del kandidatų pilie
čiai jau yra parodę už ką 
stovi. Nominuojant kandida
tus John W. Smith gavo 18,- 
000 halsų daugiau, negu jo 
artimiausias oponentas.

Iš to, vienok, dar neišeina,
kad kova laimėta. Antradieni I • M . a . „
lapkričio 5 du įvyks svarbioji ^Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 ▼. ▼. 

kova ir toje dienoje kariau

Rea. tel. Van Buren 1888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Balte M* 167B BUhvaukee Ave. 
Tel. Brunswlck 8*24

Valandos; nuo S Iki 7:88 vaL vak
| kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 1 vai. 
po pietų.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofleo Valandos; 9 iki 12. 1 Iki 8 

dienų. Ir 6:80 iki 9:80 vakare

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

nos. Tel. Mldivay 6812

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

Telef. Canal 1718-0241 
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėlials 

Ir Ketvergals vakare

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 6898

DR. A. L. YUŠKA
OFISAB

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

4193 ARCHER AVE.

Ofiso Tel. Vlctory 3687

Of. Ir Re*. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
8133 8. HALSTED STREET 
Antras ofisas Ir Rezidencija 

6504 S. ARTESIAN AVE.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Ot Vai.; Nuo 8-8 po 
piet: Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak. 

' Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Wcstern Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedelioj pagal susitarimų

Tel. Canal 67 G 4 Republic 8436

Brighton Park. — Susirin
kimas S. L. R. K. A. 160 kuo-
pos Įvyks sekmadieny, lapkri- Bridgeport _ Kni htg of
Cio 3 ,1., parapijos mokyklos, Comcil w Annual
kambary, tuojau po pamald.,. ■ wJU ))e hc|(, Nov
Malonėkit visi nariai-rės'.. , c<, ,, c, , ,: 1929, at St. Georgės School______ ___ _____ - t

Hall, 32 Auburn Ave. Music 
by Kranks Night Owls, A

good time is assured.
Ona liazbadiMtekaitė.

ADVOKATAI-

JOHN B. BORDEN
(John Bagilziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

TelepboM Randolph 8727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Tcl.'ptsaoe Roosevelt 9080 

/ Kanale: 8 iki 8 ryte Tel. Repub. 9800

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

West Side. — Lietuvių na
mų savininkams. Kviečiame i 
visus namų savininkus susi
rinkti į posėdį, kuris įvyks 1 
lapkr. (Nov.) 4 d., M. Melda- 
žio svetainėj, 8 vai. vakare. 

Įprašome skaitlingai susirink
ti. Turime labai svarbių, ne
atidėliojamų dalykų svarstyti į 
kas liečia namų savininkus. J 
Taipgi nepamirškit atsivesti i( 
naujų narių.

Namo savininkas.

IMK T. A. D.
Del Prašalinimo šalčio

✓
Kas yra tas T. A. D.!
T. A. D. yra linosuojantis, 

valantis ir-taisantis vidurius 
vaistas, T. A. D. tūkstančiai1 
žmonių vartoja, o milionai 
dar nežino.

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

5221 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 6631

A ■ ■

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)
ADVOKATAS 

4631 S. Ashland Ave. (2 lubos)
Telef. Boulevard 2800 

RESIDENCIJA:
6515 So. Rockwell Street

Telef. Republic 9728

Į Town of Lake. — Dr. Ne
kalto Prasidėjimo moterų ir 
mergaičių už savo prietelius 
užprašė šv. Mišias šv. Kry
žiaus bažnyčioj, 3 d. lapkr., 
8 vai. ryto

Brangūs prieteliai, širdin
gai prašomi atsilankyti tą 

valandų į pamaldas.
Valdyba.

Bridgeport. — Simano Dau-

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Michigan Ave. 

Tel. I’ullmsn 5950 Ir 6377

Miesto Ofise Pagal Sutartj:
127 N. Dearborn Street

R-ooms 928 ir 935 
Tel. Franklin 4177

VISI BALSUOKIME
RINKIMŲ DIENOJ 

Utarninke, Lapkričio 5, 1929

ir užtikrinkim laimėjimą mU-
sų draugui

JOHN W. SMITH

Telephone Central 6928

F. W, CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

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

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nūn 0 Iki 9 vai. vak.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0562
7-j v. v. apart Panedėllo ir 

Pėtnyčios

Į MAJORUS

Detroito Miesto 

Teisingas visoms srovėrps, vi

soms tikyboms ir visoms 

tautoms

Neolkankyklte savus skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— rašmenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
otla lengvai prašalina vlršml- 
.nėtas Ilgas; mums šiandie dau
gybė įmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę Kaina 60c per 
paštų 58c arba dvi uš 81.85.

Dukart tvirtesnė 76c. 
Knyga: "ŠALTINIS SVEI

KATOS” augalais gydytles, kai
na 19 sentų.

Justin Kulis
8289 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.

ninkai turi pribūti j karo lau
ką, tai yra balsuotojai priva
lo eiti ir paduoti $avo balsus.

John W. Smith žmonių pa
ramos užsipelnė ne žodžiais, 
o darbais. Jo gera- ypatybė 
yra ta, kad jis palankus yra 
ateiviams. Be to olin Smith 
yra gabus miesto gaspadorius 
ir visuomenės reikalų tvarky
tojas.

■ Anuomet Detroite buvo be- 
įsigali Ku Klux klanas ir jau 
išrodė, kad jie užvaldys mies
tą. Tai John W. Smith sumo
bilizavo jėgas ir atitoli — Ku 
Klux’ų gaujas. Dabar prieš 
John W. Smith Ku Kluxai 
kovoja ir nori jį pergalėti. 
Piliečiai iš Ku Klux’ų nieko 
gero negali susilaukti ir todėl F 
visi privalo stoti į John W. 
Sniitho rėmėjų eilės.

John W. Smith yra kilęs iš 
neturtingos šeimynos. Augęs 
ateivių kolonijoj, juos gerai 
pažįsta ir todėl jiems palan
kus.

John W. Sniitho priešinin
kai nesnaudžia, uoliai veikia. 
Sniitho rėmėjai tą privalo su
prasti ir pasidarbuoti jo lai- 

B Įmėjimui. Jo laimėjimas bus
B žmonių laimėjimas.

Tel. Hemlock 8161

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2486 West 69 Street 
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9 

v, r. Nedėlioj susitariu.

Ofiso Tel. Vlctory 6898 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų ligų

K, a d i o
Vlbra- 
Control

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

Screęn Grid Vibra 
Controliuojanti Fada 
25 su d y namie spy ke
riu.
$165 be tūbų

Mes betiname $100, kad tamstos negausite geres
nio radio už Fada niekur. Del persitikrinimo pašauki
te mus telefonu Lafayette 6195, o mes mielu noru pri
siusime į jūsų namus ir įtaisysime Fadą 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 Ave. Chicago, III.

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

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

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
~ 8484 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po
pietų ir 6 iki 8 vai. vakaro 

Rea 8201 8. V7ALLACE STREET

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas 
vyrų, motorų Ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdienų 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 5798

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

arti 31st Street
Office: 4459 S. California Ave.

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

10-12.

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

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

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas Ir Chirurgas

OPTEMITRISTAI REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

DR. S. BIEZIS
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 — 3 & 7 — 8 v. v. 

Nedėlioj; 10 — 12 ryto

DR. VAITUSH, 0. D. D E N T 1 S T A I

Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4845 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio AptiekosLIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų {tempimų kuris 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamų aklų karštj. Atital- 
sau kreivas akla nuimu cataractua. 
Atitaisau trumpų regystę Ir tolimų 
regystę.

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

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1S po pietų. \

4712 S. ASHLAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

H
«

Tel. Canal 0257 Rea. Prospect 6(61

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

Rezidencija (600 S. Arteslan Ave.
Valandos. 11 ryto Iki 8 po platų 

8 Iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkeie savo ofisų po numeriu

4729 S. Ashland Ave.
SPECUALISTAS

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

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

TELEFONAS MIDWAY 2886

’Tel. Boulevard 1401

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

3343 SO. HALSTED STREET

, i

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. Bmnswlck 8624
DR. A. J. GUSSEN

Lietuvis Dentlstas 
1878 MILWAUKEB AVENUE

Valandos; 8-12, 1-2, 6-2:26 
■ekmadlenlals Ir trečiadieniais

pagal susitarimų.

Tel. Lafayett* (828

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

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7(91

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
Vai.:' Nuo 9 ryto Iki S vakare

Phone Cicero 721

Valandos: Nuo 2 — 4 p. 
7—9 vakare

P.

DR. HERZMAN t*
Ifi RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per >1 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 16 — 12 pietų Ir 
nuo 6 Iki 7:20 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8110 Re*. So. Phors 
2238, arba Randolph 6800.

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 8t. 2

Pastsbėklt mano Iškabas
Valandos nuo 8:28 ryto Iki 8:28 va
karo. beredomla 'nuo 9:88 Iki 19 v. 

ryt*. Nedėliomis nėra skirtų . 
valandų. Room 8.
Phone Caaal 6B9S -

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTISTfe

X-Ray
2187 8. CICERO. AV. CICERO. IL1* 

[Valandos: 9-12 A. M. 8-6. -7-2 P. M- 
Trečladlena pagal sutarimą

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza <201 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dienų. 
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 Iki 12 dienų,
Nuo 2 Iki S po pietų.
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žINiy-ŽINELĖS
X Jonas Baltutis, gazolino 

wliolesolininkas, patapo stam
bus Shennan State bankos, 
4801 So. Ashland Avė. šeri
ni ūkas. Malonu girdėti, kad 
mūsų tautiečiai finansiniai 
progresuoja.

X Keistučio Skolinimo ir 
Budavojimo Dr-ja No. 1 ren 
gia programą Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted.

st. trečiadienį, lapkričio 6 d. 
Bus prakalbu, juokų, dainų ir 
daug kitokių įvairenybių. O 
tas visas
“for 
bus

not b ing”,
’good time” bus 

tai vra ne-
jzangos.

X P-nas K. S. Jonaitis, 
savininkas Milda Drug Co., 
4457 So. Waslitenaw, įsitaisė 
pirmos klesos naują soda foun

Jtain ir šiandie ir rytoj bus jo

".RABORIAI:

S. D. LAGI1AWICZ
Lietuvis Graborlus 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglausta. 
Reikale meldžiu at
sisaukt!. o maoo 
darbu busite ulgt- 
nedlntl.
Tel. Roosevelt SEIS t 
arba 2518 
2814 W. 28rd Place 

Chicago. HL

J. F. RUDŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už Ritų patar
navimas.

IŠ PILIEČIŲ KLIUBO 

SUSIRINKIMO.

Marquette Park. — Spalių 
30 d. (parapijos svetainėj Lie
tuvių Amerikos Piliečių kliu
bas laikė mėnesinį susirinki
mą. Be kitų reikalų, praneš
ta, kad mūsų adv. J. J. Gri- 

įšius nori ir šią žiemą įsteigti 
kursus mokinimui tiesų, kad 
tapus Amerikos piliečiais, ku
rie da nėra jais.

Taigi, visi, kurie nėra da

formaiis atidarymas. Prie tos! 
progos ice-creamas kostome-

įpiliečiais ir nori tapti, kvie-

rialus duodamas dykai.
ParkoX Marųuette 

Barboros dr-ja turės
Šv.

balių

jčiami atsilankyti į sekamą su
sirinkimą. Kursai bus trumpi 
ir visai Veltui.

Taip-gi būva raginama, kad 
kliubas smarkiau veiktų, ver-

ir šokius lapkričio 10 d. pa-buotų naujus narius, taip kad 
rupijos salėj. Geriausia pašo-,susidarytų galinga jėga, kuri 
kusioms poroms bus duodamos prasimuštų prie politikos ir 
dovanos. Yra paskirta penkios pareikalautų šiai kolonijai ge

resnės tvankos ir priežiūros. 
T. F. Biciusas.

dovanos.

X P-nas Mielinis, turįs val
gomųjų daiktų krautuvę po 
num. 3401 So. Union avė. bu
vo susirgęs. Dabar jau baigia 
sveikti ir po truputį gali dir
binėti. . 1 U’ "y

X Visuomenė skaudžiai at
jautė atsiskyrimą iš žmonių 
tarpo dainininkės a. a. Onos

Laidotuvėse pa- Pocienės. Visi reiškė užuojau- 
tarnauju geriausia i ..... „
ir pigiau negu kiti tos ir pasigailėjimo. 'Tat ir 
ia^pri^4arabųa«Z iškalto Pras. Panelės Šv. pa'- 
dirbwtėS. ! rupijos choras, penktadienvj

'po repeticijos, padainavo at- 
tos dainininkės.

OF.’SAg 
888 VVest 18 
Tel. Canal 
MYRIUS:
So. Halsted
Tel. Vlctory 4088

St.
8174 ,823g ; minčiai 

Street '

VAKARĖLIS PAVYKO.

Brighton Park. — S. L. R. 
K. A. l'6O kp. buvo surengus 
vakarėlį, kuris gerai pavyko. 
Svečių atsilankė gerokas bū
relis. Buvo suvaidinta linksma 
komedija “Kuprotas Oželis”. 
Artistai gerai savo roles at
liko ir publika buvo labai pa
tenkinta šiuo veikalu. Vaidi
nime dalyvavo sekantieji as- 
menys: A. Mikėnienė, S. Simo
naitis, E. Rudienė, J. Mikė
nas, A. šriupša.

Be to da solo padainavo 
pora dainelių p-lė O. Ivins- 
kaitė, pianu paskambino p-lė 
O. Jovaišaitė, pritaikintp tam 
vakarui prakalbėlę pasakė S. 
L. R. K. A. Chicagos Apskr. 
pirm. J. P. Aukštaitis, kuris 
susirinkusius labai suindomi- 
no savo gražia kalba.

PRANEŠIMAI
Town of Lake. — Moterų 

Sąjungos 21 kuopos susirin
kimas įvyks 3 d. lapkričio, Šv. 
Kryžiaus parapijos mokyklos 
kambary, 1 vai. po pietų. Vi-

ketball managers vardus Ir 
adresus ir telefono numerus.

Zig. Vyšniauskas, rašt.
2517 W. 43 Street 
Chicago, III.

PARSIDUODA PlGtAI
Biznio lotas prie 1416 So. 

Cicero Avė. Kreiptis
3632 Taylor Street 

l-mas fintas, Chicago, III.

sos narės kviečiamos susi- 
Vakaro vedėju buvo J. Vai- rinkti lygiai pirmą valandą.

į skis, kuris labai tvarkingai 
vedė programą.

Visiems atsilankusiems ir 
pasidarbavusiems vardu 160 
kp. tariame širdingiausi ačiū.

Lauksim daugiau tokių va
karėlių. Valdyba.

VISAI PIGIAI.
Parsiduoda medinis, 2 šei

mynų namas. Cementuotas 
beizmentas, furnace apšildy
mas. Kieto medžio trimingas, 
gesas, elektra, vanios, šiltas 
vanduo, 30 pėdų lotas, arti 
lietuvių bažnyčios. Priimsiu 
lotą, ar kitokią nuosavybę į 
mainus. Vieno karo garadžius. 
Rendų $60 į mėnesi. Kaina 
$6,500.

6602 S. Fairfield Avė.

Savininkas viršuje

Valdyba.

Gerb. plotkelių išnešioto
jams primename, jog jau lai
kas, ją užsakyti. Norime, kad 
užsakymai suplauktų kuoankž-

_________ .čiausia. Būt gerai, kad tie ui-
Vyčių Kuopoms. — Visos j sakymai butų gauti iki lap- 

Liet. Vyčių Chicagos Apskr. jkričio 15 d. Norintieji kučioms 
kuopos kurios priguli prie Vy-I gražių, įvairių spalvų plotke- 
čių Chicagos Apskr. Athletic lių prašomi pranešti adresu:
Ass’n, yra prašomos prisiųsti 
pirmininkų ir Bowling ir Bas-

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

PĖTN. IR SUBATOJ 
Lapkričio 1 — 2 

“THE 3 PASSIONS”
Dalyvauja Alice Tęrry, Ivan 
Petrovitch. Paveikslas iš šių 
laikų jaunimo gyvenimo.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Oloells šviežių kiauši
ai?, sviesto ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

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. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero ."794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Te.. Boulevard 8201

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 West 46th Street

Kampas 46th Ir Paulina Sts. 
TcJ. Blvd. 5208

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

bITkTs
UNDERTAKING CO,
P. B. Had'.ey Lic.

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 3161

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

A. f A.
POVILAS - 

MALAKAUSKAS
mirė lapkr. 1, 1929 m, 11 vai. 
ryt. 69 metų amžiaus. Kilo iš 
Mažeikių Apskričio, Ylakių
Pa,rap., Trumplauki.ų Kaimo.
Amerikoje išgyveno 28 metus,- 

Paliko dideliame nulludilme 
2 sūnų Povilą ir Petrą, du bro
liu Juozapą ir Dominiką, bro
lienę Rozaliją Jurevičienę, o 
Lietuvoj moterj Uršulę, 2 aunu 
Kazimierą ir Stanislovą ir duk
terį Magdeleną ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2320 W. 
23 PI. Laidotuvės įvyks utar- 
nlnke, lapkričio 5. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas į Aušros 
Vartų par. bažnyčią, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. To pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę:
sunai, broliai, brolienė, giminės 

ir paž|st<4ml.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Lachavičius, Roosevelt 2615

A. + A,
KATARINA

BALSEVIČIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 30 dieną, 11:30 vai. va
kare. 1929 m., sulaukus 33 me
tų amžiaus, gimus Lenkijoj. 
Paliko dideliame nubudime vy
rą Kostajitą, vieną dukterį Vik
toriją, 12 metų. du sūnūs — 
Edmondą, 7 metų, Leokadiją, 3 
mebų: motiną, tėvą ir seserj 
Lenkijoj. Amerikoj — pusbrolį 
Juozą, dėdę ir ketūrius švoge- 
rius — Karobs Zfelubotvskis, 
Pranciškuą, Kąrbaczetvskls, D. 
Karbacze wskis, Juozas Dubak, 
Kūnas pošarvętas randasi Zol- 
pio koplyčioj,1 1646 W. 46 St.

Laidotuvės jvyks lapkričio 4 
d,, 8 vai. iš ryto iš koplyčios 
į šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Katarinos Balsevl- 
čisnės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, dukterys ir Sunai. 

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Zolp, Tel. Boulevurd 520.3

BRIDGEPORTAS
Lašiniai iš Lietuvos.

Šiuomi pranešu Gerbiamai 
Chicagos Lietuvių Visuome
nei, jog lašiniai, ir kitokie 
mėsos produktai jau atėjo iš 
Lietuvos. Todėl Tamstos esa
te kviečiami atvykti irpasi- 
pirkti gardžios mėsos.

Taip pat galėsit gauti iš 
Lietuvos įvairios rųšies labai 
skanių Birutės saldainių, gin
taro karolių, brasletų, 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 8122

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

Ramova
3518 So. Halsted Sti? 

Gražiausias Teatras Chicagoj

PĖTN. IR SUBATOJ
Lapkričio 1 — 2 
“SKIN DEEP”

Dalyvauja Davey Lee. Be to 
bus rodoma Crazy Cat ir 
“King of tbe Kongo”.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

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

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

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

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

PRI8TATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4689

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių auk
sinių ir sidabrinių dai
ktų, vėliausios madoO 
radio. pianų rolių, ro- 
kordų Ir 1.1 Taisau 
laikrodžius ir muzikos 
instrumentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 881$

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
pa tari.avimą.
Patairnavlmas 

visose Chica
gos da'yse ir 
p rl e m i esė u ose. 
Grabai pigiai

net už |25. 
OFISAS

8238 South 
Halsted St.

Vlctory 4088- 
89 I

St.

A. I A

KAZIMIERAS ZUBE

4424 So. Rockwcll 

Vlrginla 129J

E 7 E R S KI
LIETUVIS GRABORIUk 

Ofisas:
4618 B. MAKSHFIELD AVENUE 

TeL Boulevard 987 7

mirė spalio 31, 1929 m.. 1:30 vai. ryto. 42 metų am
žiaus. Kilo iš Kretingos Apskričio, Salantų Parap., 
Saučėščių Kaimo. Amerikoje išgyveno 22 metus.

Paliko dideliame nubudime moterį Stefaniją po 
tėvais Budžinskaitė, 3 dukteris Stefaniją, Oną ir Te
resę, sūnų Kazimierą, 3 brolius Antaną, Aleksandrą 
ir Juozapą, seseri Kotriną, švogerį Antaną Zansytį, 
2 brolienes Bronislavą ir Marijoną ir gimines, o 
Lietuvoj 3 brolius.

Kūnas pašarvotas 12022 So. Halsted St:, West 
Pullman, III., Tel. Pullman 3641.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, lapkr. 4. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas į Šv. Petro ir Povilo par. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę: moteris, dukterys, sūnūs, broliai,
sesuo, švogerkos, švogeris ir giminės.

laidotuvėms patarnauja grab. Tudeikis, Yards 1741 I

Didelis Rožinis
BALIUS

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

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

Siunčiam užsakymus j kitus mies
tus.

F. SELEMONA VIČIUS
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė. 

Tel. Vlctory 3488

RENGIA

Lietuvių Politikos ir Pašelpos Kliubas

Sub., Lapkričio 2,1929
M. Meldažio Svetainėje 2242-44 W. 23 PI.

Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 50c.

Nuoširdžiai kviečiam publiką atsilankyti į musų 
balių. Atsilankę nesigailėsit, nes kliubas stengsis visus 
užganėdinti ir galėsit linksmai pašokti prie puikios mu
zikos muzikantai yra parkviest! iš Paryžiaus ir jie gra- 
jis lietuviškus ir amerikoniškus šokius.

Visus kviečia
KOMITETAS.

JOHN SLEGAITIS
Grabam Paige Automobilių 

Pardavėjas.
ARCHER MOTOR SALES 

610 West 35 Street 
Tel. Yards 0699

Jau turime naujus 1930 
modelius.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J, S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Paintlng 

ft Hardivare Co., dabar perėmė visų 
bisnj | savo rankas Ir duos visose šio 
bisnio šakose pirmos klesos patar
navimų.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters ft Decoratora 
J. S. Rataanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

TeL Vlctory 7281

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorins 

Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenue
Telef. Hemlock 5518

Telefonas Canal 7281

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorins 
Dažų Ir Popieros Krautuvė 

1194 8. LEAVITT ST. Chicago

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockvell Street

Tel. Boulevard 9914

M. YUSZKA A CO.
PLUMRING A HEATIMG 

Kaipo lietuvis. neturtams patar
nauju kuogeriausia

««•« BO. PAULINA

MORIGEČIAI-PASIOLŪS
PRANEŠIMAS.
Širdingai kviečiame jus at- * 

silankyti ir pamatyti vėliau
sios mados naujus 1930 
“400” Nash karas su vėliau
siais pagerinimais pas 
BALZEKAS MOTOR SA*LES

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

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

Intemationl Investment 
Corporation

Kapitalas 8500,800.99 
1994 80. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 6788-0710

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, m.

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

Ijoens A Insurance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus. Karmas
Biznius visokios rųšies
Nėra skirtumo
Apielinkės tr kur yra ir kas yra.
Perkam notas 8nd morgage ir pa

rūpinant 1, 2nd morgage lengvoms 
Išlygoms.

Teisingas Ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0485


