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Lietuvių Kolegijai Sudėta 2,147 Dolerių
BOLŠEVIKŲ VA1O2IA SIBERIJOJ IR 

RUSIJOJ 2UDO ŽMONES
BRIAND SUTIKO BŪT NAUJO KABI

NETO NARIU

SVAIGALŲ PREKYBOS RŪMAI RYTUOSE LIETUVIU KOLEGIJOS RĖMĖJU 
SEIMAS ŠAUNIAI PAVYKO

Dalyvavo 234 Asmenys

>.

MrKomunistų Riaušes Londone, Leipcige, Viennoj; 
Rusijoj Darbininkams Trūksta Maisto; Susi
rinko Britanijos Parlamentas; Italijos Fašiz
mo Septynerių Mėty Sukaktuvės; Francija 
Mažinsianti Kariuomenę; Kesintasi Prieš Ja
ponijos Ministeriy Pirmininką

W.
J fe'

NUŽUDYTA DAUGIAU 
30 VALSTIEČIŲ

MASKVA, spal. 29. — Vic-‘ PARYŽIUS, spal. 29. — 
tos laikraščiai paduoda, kad. Naujo ministerių. pirmininko 
įvairiose Rusijos dalyse dau- Deladier kabinetan sutiko in- 
giau 30 valstiečių sušaudyta, U,-ian(k kus užsie-
už priešinimąsi valdžios
ntams atiduoti savo javus va
ldžiai.

ŽUDOMI “BALTIEJI” 
RUSAI

Nusakoma, kad naujo kabi
neto gyvavimas bus trumpas. 
Sakoma, kaip tik Poineare pa
sveiksiąs, išnaujo būsiąs pa
kviestas j valdžios priešakį.

CHABAROVSKAS, Siberi- 
ja, spal. 28. — Taas žinių a- 
gentūra praneša, kad iš Mand- 
žiūrijos Siberijos sienų parė
ję trys “baltųjų” rusų būriai. 
Bolševikų kariuomenė juos iš- 
skerdusi.

IŠ DIDŽIOSIOS VERGIJOS 
ŠALIES

/

RYGA, spal. 29. — Mask
vos laikraštis “Trud” prane
ša, kad ir Doneco plotuose, 
kai kad Maskvoj ir Petrogra
de, darbininkams maistas pa

skirstomas. Maisto galima 
gauti pirkti tik specialiais so
vietų valdžios išduotais ženk
lais.

AUDRA SULAMDĖ OR
LAIVI, 7 ŽUVO

LONDONAS, spal. 29. - 
Tarpžemių jūroj audra sula
mdė Britų orlaivį “City of 
Roma.” Skrido 6 vyrai ir 1

BERLYNAS, spal. 29. — 
Airija savo atstovu Vokieti- 

moteriškė iš Alexandria, Egi-j jai prisiuntė Daniel Binchey, 
pte, j Genoa, Italijoj. Orlaivis 30 m,
buvo trijų motorų, galėjo ve-
žti 15 žmonių.

SUSIRENKA BRITŲ 
PARLAMENTAS

LONDONAS, spal. 29. - 
Šiandie susirenka Britanijos 
parlamentas. Ministerio pir
mininko MacDohald dar nėra 
namie. Jo vietų parlamente 
laikinai užims iždo ministeris 
Snowden. Yra daug svarbių 
reikalų. Darbo partijos vald
žia parlamente jaučiasi stip
ri. . '

BRIAND SUTIKO BŪT 
MINISTERIŲ

REIKALAUJA PAŠALINTI 
VISUS FAŠIZMO 

PRIEŠUS

ROMA, spal. 29. — Prieš 
Italijos sosto įpėdinį karaliū
nų Humbertų pasikėsinimo 
Belgijoj sumoksiąs buvo su
darytas Paryžiuje. Tad italų 
fašistų spauda reikalauja Fra 
ncijos iš savo šalies praginti 
visus fašizmo priešus.

FAŠIZMO VALDŽIOS 
SUKAKTUVĖS

ROMA, spal. 28. — Vakar 
iškilmingai čia minėta septy- 
nerių metų sukaktuvės, kaip 
fašistų legionai užplūdo Ro
mų ir kada Mussolini pakvie
stas į valdžios priešakį.

JAUNAS AIRIJOS AT
STOVAS

PANAIKINAMI GATVE- 
KARIAI

ROMA, spal. 28. — Del ga
tvių siaurumo senosios Ro
mos ribose panaikinami gat- 
vekariai. Bus įvestas busais 
važinėjimas.

17 KUNIGŲ IŠVYKO J 
NIGERIJĄ

DUBLINAS. — 17 airių ku
nigu išvyko į Šiaurinę Nige
riją, Afrikoj, misionieriautų.

Šie puošnūs namai yra Hillside, N. J. Keleris metus buvo svarbiausia svaigalų 
šmugelninkų organizacijos tvirtovė. Pagali ąu tai susekė valdžios agentai, namus už
klupo, keletą asmenų areštavo ir tuo būdu organizaciją pažeidė.

VIENNOJ SUIMTA 
150 KOMUNISTŲ

VIENNA, Austrija, spal. 
28. — Praeitų šeštadieni vie
noj aikščių areštuota 150 ko- 

jmunistų, kurie susirinko pro- 
• testuoti prieš fašistus, nors-

turėti savo susirinkimų.
Vakar fašistai turėjo susi

rinkimų, prieš kuri socialistai 
sukėlė protestų.

SUTRIUŠKINTOS KOMU
NISTŲ RIAUŠĖS

LONDONAS, spal. 29. — | 
Sekmadienį Trafalgar aikštė
je komunistai sukėlė demons
tracijas. Protestavo prieš A- 
j merikų už Gastonia streikini
nkų nubaudimų.

Kada komunistai norėjo ma- 
ršuoti ant Amerikos J. Vals
tybių ambasados, policija pa
sirodė. Kilo riaušės, kurios 
greitai numalšintos.

LEIPCIGE AREŠTUOTA 
51 KOMUNISTAS

BERLYNAS, spal. 29. —
;Policija čia išblaškė komunis
tus demonstrantus. 51 jų areš
tuota. ,

6 ORLAIVIAI SUDEGĖ

RIVER IIEAD, L. L, spal. 
29. — Sun rise orlaivių stoty 
sudegė pašiūrė su 6 orlaiviais 
(ėroplanais).

KARDINOLAS HAYES 
ROMOJ

ROMA, spal. 28. — Čia at
vyko Jo Eminencija kardifio- 
las Hayes, New Yorko arki
vyskupas.

ROMA, spal. 29. — Čia mi
rė princas Bemhard von Btt- 
elow, 80 metų, kituomet lnuVęs 
Vokietijos kanclieriu.

VARNIUS
RYGA. — Čia gauta žinių, 

kad naujoji Lietuvos vyriau-
«ybė hnHniai, fctfrt narfi.-VoMe

ir uždarė į koncentracijos pu-i matę jį stovykloj, sumušė._ -
PASIKĖSINTA PRIEŠ JA

PONIJOS PREMIERĄ
FALLS NEMANO PASI

DUOTI

TOKYO, spal. 29. — Japo- 
i nijos ministerių pirmininkui 
j Hamaguchi automobiliu va- 
į žiuojant ant mašinos laipto 
su durklu rankoj staiga užšo
ko nežinomas japonietis. Šo
feris aikiesmirksny automobi-

AVASHINGTON, spal. 29. 
— Pripažintas kaltu už papi
rkimo ėmimą buvusis viduji
nių reikalų sekretorius Falls 
nemano pasiduoti. Jo ginėjas 
tomis dienomis reikalaus bylą 
išnaujo perkratyti.

nukrito nuo laipto. Jį iš gat
vės tuojaus paėmė sargyba. 
Matyt, yra pamišęs.

AM. RAUDONOJO KRY
ŽIAUS PAGELBA

AVASHINGTON, spal. 29. 
— Amerikos Raudonasis Kry
žius savo pranešime pareiš
kia, kad šiais 1929 metais 131 
nelaimingam atsitikime (ka
tastrofoj) teikęs pagelbos. Iš 
to 117 tų atsitikimų buvę šioj 
šaiy.

KARDINOLAS SUTEIKĖ 
PATVIRTINIMO SA

KRAMENTĄ

SAN CESAREO, Italija, 
spal. 28. — Anų dienų senelis 
kardinolas Arannutelli, 92 me
tų} iš Romos atvyko čia ir 67 
asmenims suteikė šventų Pat
virtinimo Sakramentų.

MARQUETTE, Mich., spal. 
29. — Nuskendusio prekybi
nio laivo Chicago 31 vyras 
įgulos išgelbėta iš Michipico- 
ten salos, Superior ežere. Ke
letą parų visi išbuvo be mais
to.

nktų.
Pranešime pastebima, kad

CHICAGOJE
4 asmenys sužeista

Ties AVabash avė. ir Ada
ms gat. Ravensvvood viršuti
nio geležinkelio traukinis už
važiavo ant Chicago, North 
Shore & Milwaukee elektrinio 
traukinio. Keturi asmenys su
žeista.

Atrasta daug brangenybių
Chicagos vidumiesty vieno 

viešbučio tuščiam kambary 
policija atliko kratų ir rado 
brangenybių vertės virš 100,- 
000 dol. Ieškomas to kamba
rio “svečias”, kurs kelinta 
diena nepasirodųs.

Automobilių aukos

Cook apskrity automobilių 
aukų skaičius eina didyn. Li
gi spalių 28 d. šįmet žuvo 766 
asmenys.

Kardinolas šventino 
mokyklą

* Šį sekmadienį Jo Eminen
cija Kardinolas Mundelein pa
šventino Šv. Enrikio parapi
jos naują mokyklos butą.

Trečiasis M. Kolegijos Rė
mėjų Seimas įvyko Spalio 27 
d. 1929, Aušros Vartų, parap. 
svetainėje, Chicago, III. (VVest 
Side).

Seimas prasidėjo su iškil
mingomis Šv. Mišiomis 10:30 
vai. ryte. Šv. Mišias už Kole
gijos rėmėjus atnašavo kun. 
J. Vaitkevičius asistuojant 
kun. K. Matulaičiui ir kun. B. 
Vitkui. Pamokslų, pritaikinant 
Seimo dalyviams, pasakė kun.
A. Petrauskas. Tuoj po pa
maldų Seimo atstovai buvo 
pasotinti skaniais pietumis 
AVest Side Mar. Kolegijos Rė
mėjų 19 skyriaus šeimininkių.

Posėdį atidarė M. Kol. R. 
Centro pirm. kun. Dr. J. Na
vickas antrų valandų po pie
tų. Kun. Navickas po kelių į- 
žanginių žodžių pakvietė kun. 
L. Draugelį atkalbėti maldų.

Prezidiumas.
Po įžanginės prakalbos, kun. 

Navickas pasiūlė Seimo daly
viams prezidiumo sųstatų, ku
rį atstovai priėmė. Sekantie
ji buvo prezidiumo nariai; 
Kun. H. Vaičiūnas, pirminin
kas, L. Šimutis, “Draugo” 
redaktorius, vice-pirm., ir A. 
Bacevičius, vice-pirm. Rašti
ninkais; K. Lindžiūtė ir P. A- 
tkoeiūnas. Mandatų komisija: 
kun. Karalius, A. A’alančius 
ir Adelė Rubliauskaitė. Rezo
liucijų komisija: kun. Matulai
tis, J. Balevičius ir Jankaus
kaitė. Sveikinimų ir finansų 
komisija; kun. J. Mačiulionis, 
stud. Černis, ir p-lė Usaitė.

Tris savaites valkiojos

Policija suėmė ir grąžino 
tėvams Albinų Micknis, 12 m., 
ir jo broliukų Peter, 10 m.

Jiedu pirm trijų savaičių 
apleido namus, 8941 Muske- 
gon avė., ir tris savaites po 
miestų valkiojos. Sako maiti
nosi gavę pinigų nuo praeivių. 
Naktimis miegoję kur pames
tuose automobiliuose arba 
šiaip gatvaitėse.

Pašautas plėšikas
Joseph B rady, 40 m., pa

vojingai pašovė poliemonas, 
kada tasai vieną saliūną api
plėšęs mėgino pabėgti. Pas 
jį atrasta pagrobti 25 doleriai, 
bet neturėjo jokio ginkloų^

Karo laivyno diena
Vakar ir užvakar visoj ša

ly buvo minima karo laivyno 
diena. Pagerbta pulk. Roose- 
velto atmintis*

Seimo ūpas.

Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
| Seimo dalyvių ūpas buvo veik 
pačiam aukštume; visi pasi- 
rjžę dirbti, kad kolegijai pa
stačius trumpoj ateityj tinka
mus ir ruimingus rūmus. Sei- 

Į^me buvo virš 180 atstovų nuo 
160 draugijų. Svečių apie 54.
| Dalyvių buvo iš visų Chica- 
gos kolonijų ir priemiesčių, 

j taip-gi ir iš tolimesnių mieštų 
kaip tai iš AVaukegan, Keno- 

, sha, Racine, Rockford, She
boygan ir Grand Rapids. Pa
sveikinimų gauta iš visos A- 
merikos — kaip iš vakarų taip 
ir iš rytinių valstijų.

Seimas ne vien buvo skait
lingas atstovais, bet ir auko
mis, kurių įvairios draugijos 
per savo atstovus ir taip-gi 
pavieni atstovai sudėjo apie 
$1,147.00. Be to dar didž. ge
rb. kun. Pr. M. Juras, La\v- 
rence, Mass. lietuvių R. K. 
parapijos klebonas, prisiuntė 
pirmiau tūkstantį dolerių 
($1,000.0) aukų. Gerb. kun. 
Juras tuomi tampa Kolegijos 
narys steigėjas. A7iso aukų su
dėta $2,147.00. Iš viršminėtų 
aukų kiekvienas gali spręsti 
jog kilnus Tėvui Marijonu už
manymas turi daug prP.uėjų. 
ir rėmėjų. Ištikro, nėi,-. ko 
stebėtis, nes tai reikax tu
sias išeivijai apšvietos dar
bas. Tad turime ne vien bran
ginti, bet ir remti jųjų kilnų 
darbų.

Seimo Raštininkui

Suspenduotas policijos 
kapitonas

Policijos viršininko parėdy
mu pareigose suspenduotas 
Fillmore stoties kapitonas 
McGurn, vienas seržantas ir 
keturi paprasti poliemonai dėl 
įsivyravusios tame distrikte 
betvarkės.

Chicagoj mirė Ivan La&a- 
rev, Chicago Meno teatro įkū
rėjas.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Nusakomas lietus; 
kiek šilčiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.01 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85 
Francijos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 13.89 
Italijos 100 lirų 5.22 
.Vokietijos 100 markių 23.80
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jų seime praeitų sekmadienį, tas gražiausių 
įspūdžių išsinešė. Jie pamatė, kaip gražiai ir 
vieningai yra dirbamas tas kilnus darbas, 
kuris mūsų visų tautinį gyvenimų ir veikimų 
šioje šalyje neužilgo turės apvainikuoti. Gi
liau įžvelgus į Kolegijos Rėmėjų darbų, pa
stebėjęs jų didelį pasišventimų ir duosnumų, 
žmogus drąsiau į ateitį pradedi žiūrėti, gra
žiu optimizmu užsikrėsti, o ir priešų ir prie- 
šukų pastangos musų Veikimų suardyti, pasi
daro tikrai menkomis ir tuščiomis.

Kas tikėjosi, kad šiame Liet. Kolegijos 
Rėmėjų Seime bus sudėta tūkstančiai dole
rių, kas tikėjosi, kad atsiras šimtinių ir iš 
tų kolonijų, kuriose mūsų vadai yra niekina-

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KOLEGIJA.

kad tinkamiau pusiruoštų sa
vo specialybė, kuomet ateis lai 
kas joje darbuotis; kad nelik
tų spragų tinkamai sutvarky
toje aukštoje mokykloje; ir 
kad Amerikos Lietuvių Ko
legija nebūtų niekuo savo tu
riniu menkesnė už kitas pana- 

bet

Anlradlenis, Spalio 29, 1929

'EMPRESS OF CANADA” ANT UOLŲ.

?«.■ .• "ivtnronĮiijiiy y f*
Atvaizde parodoma Pacifiko laivas “Empress of Cana- 

da” užėjęs ant Aibert Head uolų, netoli Vietovių, B. C. Visi 
keleiviai nuo laivo paimti laimingai, bet pats laivas labai nuo 
uolų nukentėjęs.

B
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P-nas Voldemaras tikrai priėjo liepto 
galų. Per keletu metų smarkavęs, laužęs tei
sėtumų, pamynęs po kojų valstybės Konsti
tucijų, kitus teisęs, pats tapo nuteistu. JĮ nu
teisė ne jo politiniai priešai, bet jo arti
miausieji draugai ir prieteliai, kuriems jis 
per keliolikų metų vadovavo.

Voldemaro prieteliai pradėjo jį bausti 
nuo to laiko, kada jį pašalino iš vyriausybės. 
Bet kad Voldemaras nenoriai tų draugų baus
mę priėmė, pradėjo jiems kerštauti, dėl to, 
sulig per Rygų’ atėjusiomis žiniomis, Volde
maras pasiųstas į Varnius, kur sėdi šimtai 
politinių kalinių, paties p. Voldemaro ten pa
sodintų. Dėlto ir netenka per daug stebėtis, 
kad p. Voldemaras, patekęs jų tarpan, gero
kai gavo nuo jų į kailį.

Kaip žinoma, p. Voldemaras iš ministe- 
rio pirmininko vietos neatsįstatvdino, bet ta
po pašalintu. “Geležinio Vilko” pagalba jis 
mėgino atgauti prarastųjų pozicijų, bet nau
joji vyriausybė jo sudarytųjų “tvirtovę” —

Tėvų Marijonų ’ naujokyno 
namai Hinsdale, Illinois, žino
mi Marian Hills vardu yra 
Amerikos Lietuvių Kolegijos
pradžia ir branduolys. Patsai Sias «“ Salie8 “tykias, 
naujokynas buvo įsteigtas' aukS{iau 8‘ovėt‘* už k“s
1924 metais. Sekančiais metais “ »‘"O .nūn} i.nponuojan-

n.i ir šmeižianti; pagaliau, kas tikėjosi, kad irta įsisteigė aukštesnėj! mo-:* * ’
šiame seime išgirsime taip džiuginaneitį ži- kylėta — biglt scitool. Tebuvo, * 0 ‘ *

tiktai du kursu, trys mokyto- Pasak‘“8.
jai ir 18 mokinių.' Tai buvo sme8ens* Bet kalP sme«fr 
rudenyje 1925 metais.

Praėjo pirmieji metai. Pa
vasaryje 1926 metais atvyko 
į Amerikų du garbingu Lie
tuvos vyru — a. a. Arkivys
kupas Jurgis Matulevičius ir
kun. prof. Pranas Būčys, Tė-.dėti labai sėkmingi. Šiandie 
vų Marijonų Kongregacijos' mokyk*°je yra Jau aštuonetas 
viršininkai. Nudžiugo, radę , mokytojų: kun. dr. J. Navic- 
jau pradžių aukštesnei lietu- įkas, kolegijos direktorius, mo
viu mokyklai Amerikoje. Ar- į ko lotynų kalbos ir asketikos; 
kivyskupas Matulevičius, at- gerb. kun. F. Kudirka, TT.

Jo Eminencijų Marijonų Provincijolas Ame- 
kurie narsiai kovojo su amžinais lietuvių Į Kardinolų’Mundelein, pasikei- -rikoje, užima graikų 
priešais kryžiuočiais ir lenkais. įstengdavo tė tinkamais raštais, įsteig-jai°kytojo vietų, kun. J. a 

damas pirmutinę aukštųjų čiulionis moko istorijos ir 
mokyklų — lietuviškų kolegi- 'prigimties mokslų; kun. Mas- 
jų Amerikoje. jsey anglų ir prancūzų kal-
‘Rudenyje į šių kolegijų įs- ;blH kun* A’ Būbl>’s “ tik>' 

tojo ne mažas skaičius moki-įbo!li’ kun” Baltrūnus lietu- 
nių, kitur jau liigb. scliool lan-!v*Ų kalbos
kiusių arba net ir baigusių, 

nuolatinių karų užgrųdintų vyro veidų. Ir įTokiu būdu jau radosi gali-,
mybė po poros metų turėti' leOT<>> y™ vl8° °2 m<,kl™’ 
savus alunmus. Praėjus trims nors tikrenybėje teturėtų bū- 
nietams nuo oficialaus kolegi- j« tik‘ai 50> n«8 «ek tėra rie
jos įkūrimo, toji kolegija tu-l“i- « ‘® .«•”'«» S“P! ?sti- !“>?■ 
ri 16 almnnų, kinkančių se. i susispaudę yra mokintai mo- 

kvklos namuose. Keletas visiš
kai negalėjo įstoti į mokyklą, 
nes vietos absoliučiai nėra.

nių, kad, jau neužilgo bus pradėta statyti rū
mai Lietuvių Kolegijai?

Jei daug jau yra nuveikta, tai ačiū tiems 
žmonėms, kurie vieningai dirba, kurie į įvai
rius šmeižtus ne tuščiais žodžiais atsakinėja, 
bet savo realiu darbu.

Tokio įspūdžio mums padarė praeitasis 
Kolegijos Rėmėjų Seimas.

VYTAUTAS DIDYSIS.

“M. L.” p. Kadugys rašo:
Senovės Lietuva neturėjo visame pasau

ly pagarsėjusių rašytojų ir meno žmonių, ta
čiau iškilo savo gabiais galingais valdovais, lankydamas

priešais kryžiuočiais ir lenkais, įstengdavo 
suvaldyti totorius ir valdė didelius rusų že
mių plotus. Tačiau plačiausiai išplėtė Lietu
vos sienas ir sumaniausiai mokėjo valdyti 
kraštų kunigaikštis Vytautas, nusipelnęs Vy
tauto Didžiojo vardų.

Vytautas buvo nedidelio ūgio. Jo veidas 
daugiau panešėjo į moteriškės veidų, negu į

todėl, persirengus tarnaitės drabužiais, jam 
pavyksta nepastebimai išsprukti iš kalėjimo, 
kur jį buvo uždaręs klastingas pusbrolis. Ta
čiau tame kūne buvo ne moteriška, bet tikra 
karžygio ir valdovo siela. Jo akys, kurios ne
šykštėjo malonių pažvelgimų prieteliains, bai
sios buvo priešams arba prasikaltusiems pa-

tiesą
bet

niins via reikalingas kiaušas,' 
taip ir mokyklai yra reika 
•lingi tinkami namai. Ir šiuo 
reikalu susirūpinti jau teks vi 
sai mūsų visuomenei.

Penkti metai šį rudenį pra-

brolis V. Černis— 
i matematikos ir brolis J. Ba- 
invs — muzikos ir dainų. Ko-

minarijas ir universitetus i- 
vairiose šalyse — Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Kanado-valdiniams. O įtikti išdidžiam valdovui ne

taip jau buvo lengva, nes jis mėgo tvarkų ir jo, Italijoje ir Lietuvoje — 
“dvikojus vilkus” pradėjo areštuoti, o patį į buvo griežtas ne tik kitiems, bet ir sau. Yra i besiruošiančių į šios kolegi-, 

Alumnai vra ;“vilkų” organizatorių — Voldemarų sargyba 
apstatė, kad jam nieko blogo neatsitiktų. Bet, 
matomai, p. Voldemaras ant tiek nenurimo, 
kad jo geriausi vakarykščiai draugai turėjo 
jį išsiųsti į gerai jam pažįstamųjų vietų.

Juk tai tikra gyvenimo ironija! Vakar 
galingas, tūkstančius savo politinių priešų su
kišęs į kalėjimų, šiandien pats jin pateko. Čia 
gerai tinka priežodis: išskrydo kaip sakalas 
— o nutupė kai vabalas.

žinoma, kad Vytautas valgydavo labai su jos mokytojus, 
saiku ir nevartojo jokių svaigiųjų gėrimų, Į išsiuntinėti į

REIKŠMINGO SEIMO ĮSPŪDŽIAI.

Kas dirba griovimo darbų, kas užpelkiuo
se sėdėdami niekus plepa, kas šmeižtais ir 
melais vaišina veikėjus, o Lietuvių Kolegijos 
Rėmėjai dirba rinitų realų darbų. Kas buvo
—«... ....... .............................................................................................. ..... Į'g.-Jg’-.J1JTS8." ■

iš dabartinių naujokyno na
mų, lies viena yra reikalinga 
vieta patiems naujokams, an
tra gi — laikas galutinai su
tvarkyti Amerikos Lietuvių 
Kolegijų, j kurių bus galima 
priimti visi lietuvių tėvų sū-

šiol nenugalimos ligos, ku
rios, reikia pripažinti, žmo
gui nematomos, ir miriadai 
vabzdžių. Ligos patį žmogų 
dažnai kankina, gi vabzdžiai 
be galo daug žalos padaro 
javams ir vaisiams. Jie išne-

nūs, norintieji siekti aukš-'šioja ir ligų perus. Jei vabz-
tesnio mokslo, Šiam tai tikslui 
yra pradedamas vajus, kad 
sukėlus užtektinai 
naujiems kolegijos

džiams kova kokį laikų butų 
sustabdyta, žmogus greitai pa 

pinigų si justų neturįs kuom maitin- 
namams tis. Vabdžiai gautų viršenybę.

įgyti. Dabar bus proga pasi- ' Yra žinovų, kurie pareiškia, 
rodyti Amerikos lietuviams kad vabzdžių pirmenybė ant 
kaip jie vertina apšvietų ii žemės laipsniškai didėja. Rai
šavo tikybos bei tautus rei 
kalus.

M.

NUOLATINIS BUDĖJIMAS 
IR KOVA.

Tokia tai yra ruimingumo pa
dėtis.

. 1
TT. Marijonai nutarė atei-Į

šiam pasauly yra ! 
apsiaustas įvairių matomų ir 
nematomų priešų. Su jais nuo
lat turi budėti. Jei tas budė
jimas, ypač musų laikais, bū-' 
tų bent kiek sustabdytas, žmo
gus greitai pasijustų bejėgis.' 
Atsidurtų kai musė, įpainio
ta į voro tinklus. Galėtų jis, 
kiek nori, pagelbos 
Kas jam gelbėtų.

Zmogus

kas mano, kad ilgais-ilgais
!metais vabzdžiai viršenybę 
laimėsiu. Tada žemė virsianti 
vabzdžių pasauliu. Sako, žmo
gus turi protų, plačiai išdirb
tus smagenis. Bet žmogus tu
ri silpnų instinktų. Štai žmo
nių tarpe tie patys žmonės,

‘kuriuos galima pavadinti 
vabzdžių sėbrais, platina ži
nomų _gimdymų kontrolę. Gi 
vabzdžiai begaliniai veisias.

Suprantama, kad tuose ir 
kituose tos rųšies išvedžioji
muose, buk vabzdžiai atsiek
siu viršenybę, nėra tiesos. Ne- 

šaukįįų įat*ižvelgiant į tai, žmogus tu
ri nuolat budėti ir turi pasi
ruošti kovon. Kad perdaug ne 
nukentėti, turi surasti priemo
nių savo priešų veikimų suko-

šalis, nančių vasarų kolegijų iškelti I Tie priešai, tai visokios ligįvairias
*5=nors tais laikais abstinencijos apaštalų dar 

visai nebuvo. Jis suprato, kad tik blaivi gal-i priklausė daug rusų žemių. Todėl Vytautas 
va gali svarstyti valstybės reikalus. I uoliai rūpinasi katalikų tikėjimo platinimu.

Tiems valstybės reikalams jis buvo pas-'Jo rūpesniu buvo pakrikštyti Žemaičiai, 
kyręs visų' saVo gyvenimų ir net šeimyninę 1
laimę. Istorija mums pasakoja, kad jis, dary- Į 
damas sutartį su kryžiuočiais, paliko įkai- • 
tais du savo sūnus, kuriuos įniršę vokiečiai' 
nunuodijo. Ir tikėjimo reikalai Vytautui, 
bent iš pradžios, turėjo patarnauti daugiau 
politiniams tikslams. Jis matė, jog Lietuva; 
apsaugoti nuo priešų tėra vienintelė išeitis —-
priimti krikštų ir tai iš katalikų, ne iš sta
čiatikių, kurių Lietuvos valstybėje buvo jau 
nemaža, nes, kaip minėjome, Lietuvai tuomet

imninyg

Pats užimtas įvairiais politiniai reikalais 
ir būdamas išauklėtas grynai pagoniškoje 
šeimoje, jis negalėje iš karto persiimti kata
likų mokslu. Todėl jo tikybiniame gyvenime 
galima užtikti ir nelygumų, bet vis dėlto jis 
buvo tikintis katalikas ir dargi labai daug 
nusipelnęs katalikų Bažnyčiai. Jis yra pas
tatydinęs Lietuvoj nemaža bažnyčių: šv. O- 
nos Vilniuje, jo vardu vadinama bažnyčia 
Kaune, Zapišky ir kitur. Kad. jis buvo prak

tikuojantis katalikas įrodo tas, kad patekęs Į neveikti, 
nelaimėn daro apžadus ir išsigelbėjus, juos Be ligų kovojimo 
ištęsi. Del tokio apžado yra pastatyta ir Kau- šiandie turi atkreipti didžiau- 
ne Vytauto bažnyčia. Be to, Bažnyčia labai j šių domę į pragaištingų vabz- 
vertina Vytauto pastangas sujungti Lietuvos1 džių veikimų laukuose, daržuo 
stačiatikių bažnyčių su katalikų, nors toji u-^e ir soduose. Tuos vabzdžius 
nija ir nepavyko.- į kovoti yra surasta priemonių

Pagaliau mirties patale Vytautas pasi-'— nuodingaisiais skystimais 
rodė aiškiai įsitikinusiu kataliku, kuriame .šlakštyti daržoves ir vaisių 
pagonystės žymių visai nebeliko. Susitaikęs medžius. Deja, tie skystimai 
su Dievu, priėmęs Šv. Sakramentus, kaip tik-Į yra kenksmingi pačiam žmo

gui ir naminiams gyvuliams. 
Kenksmingosios skystimų da- 

(Tąsa ant 3 pusi.)

ras krikščionių kunigaikštis, baigia savo pil
na nuopelnų, Dievo ir tėvynės garbei pašvęs
tų gyvenimų.

zmogus

BALTAS TĖVAS.
— Vertė V. G. —•

Laivas nestovėjo vietoje, bet plunkė 
vakarų link. Dabar žmogus buvo atiduo
tas bangų valdžiai. Nors laive buvo daug 
maisto, bet, praslinkus kelioms savaitėms 
ir laivui plaukiant vis ta pačia kryptim, 
pučiant rytų vėjui, išteklius pradėjo ma
žėti. Žmogus matė, kad jis su laivu vis 
tolinasi ir tolinas nuo žemės, o kaip pri
tyręs jurininkas greitu laiku laukė au
dros, kuri tikrai pražudysi jo laivų, o kar
tu ir jį. Taip pat bijojo, kad laivas ne- 
daplauktų horizonto galo ir nenuskandin
tų bedugnėje, kaine to laiko supratimu 
baigėsi žemė ir jūra. Todėl, jis labai nus
tebo, kad per tiek laiko bprizontas nei 
kiek neartėja. Žmogui žuvo ir viltis išsi
gelbėti. Apie sugrįžimų nei svajote nesva
jojo. ,

• Pradžioje maistų ir vartdenį vartojo 
be saiko, bet, matydamas, kad daug jau 
dienų praslinko, o žemės nemato, pasida-
- ■ v.

rė ekonomiškesnis, kad turimo turto už
tektų ilgesniam laikui.

Buvo pametęs jau dienų skaičių, kai 
vienų gražų rytų, prieš saulėtekę, netoli 
laivo pamatė žemę. Iš pradžių netikėjo 
savo akimis, bet juo ėjo šviesyn, ir juo jis 
labiau žiūrėjo, tuo buvo labiau privers
tas tikėti, kad prieš jį tikrai yra žemė 
su labai aukštu krantu, ant kurio bėgiojo 
kokios tai tamsios figūros, panašios į 
žmogų. Toliau nuo kranto matėsi miškas, 
O už jo aukšti kalnai, išskaidytomis vir- 
šūnimis.

Žmogus labai norėjo išeiti į krantų, 
pavadinta jo sala. Bet to padaryti ne
galėjo ir laivas praplaukė pro šalį. Prieš 
vakarų matytoji žemė pranyko visai iš 
akių. Dar kelias dienas plaukiojo jūroje, 
kuomet rytmety vėl prieš save pamatė 
žemę, kurios krantai slėpės miglotoj tam
sumoj. Žemė buvo toli, bet laivas, pakei
tęs plaukimo kryptį, pasuko į šiaurę. 
Taip tęsės kelios dienos: tolumoj matėsi 
žemė, o laivas plaukė pagal kraštų, near
tėdamas ir nesitolindanias nuo jos. Pą-

galiau, vienų gražų rytų, kuomet žmogus 
atbudo, ir išėjo ant dangčio, krantas pa
sirodė nuo jo už keliolikos sieksnių.

Tai buvo žemės plotas, apklotas smė
liu, galima butų jį pavadinti dykuma, jei 
ne žmonės, kurių daugybė buvo maty
ti. Tolumoj stūksojo kalnai, kurių šlaitais 
žaliavo miškas iš kur į pakalnę bėgo to
kie pat nuogi žmonės pavieniui ir grupė
mis. Lig tik alplaukusis jūreivis pasiro
dė ant laivo dangčio, visi laukiniai, sus
taugę laukiniu staugimu, puTė ant že
mės nematytų baltų keleivį pagerbti. Ta
sai keleivis, palyginant su čionykščiais 
gyventojais, raudonodžiais, buvo baltas, 
kaip mes toliau pradėsime jį vadinti.

Kuomet laivas, priplaukęs seklių vie
tų sustojo, baltasis pamojo ranka lauki
niams, kad jie padėtų jam išlipti į kran
tų. Pastarieji ženklo nesuprato ir su nau
ju staugimu puolė ant žemės. Baltasis pa; 
matė, kad tie žmonės’ yra pačiame žemų- 
jam kultūros laipsny. Išskiriant kelis, 
prisidengusius žvėrių kailiais, visi vyrai 
ir moterys buvo nuogi. Neturėjo jpkio

ginklo be lazdos ir akmens Baltasis spėjo, 
kad jie jį skaito kaipo dievybę ir pasiža
dėjo greitai jų neįtikinti.

Kad nepažeminus laukinių akyse sa
vo galios, žmogus sumanė pasidaryti 
plaustų ir juo persiirti į krantų. Jis suri
šo, iš kelių nuo laivo dangčio atplėštų 
lentų plaustelį, sudėjo ant jo savo gin
klus: lankų, Btrėlas, kardų, skydų ir, už
movęs ant galvos spindintį varinį šalmų, 
feu pagalba ilgos ieties pasistūmė j kran
tų. Prisiartinimas balto žmogaus lauki
nius įbaugino: jie greitai išbėgiojo po 
pakrantę ir pasislėpė už smėlio kalnų, 
tiktai penketas drųsesnių drųsesnių, kiek 
pasitraukę toliau nuo kranto, puolė nnt 
žemės ir su baimę žiūrėjo į nepažįstamų 
atėjūnų. Bet ir buvo ko stebėtis. Niekuo
met nematę žmogaus kurio veidas ir ran
kos būtų išbalę, ant kurio galvos spindė
jo šviesus šalmas, kurio veidas ir kūnas bū 
vo apklotas įvairiaspalviais rūbais, o ran
kose kažin kokie jiems nežinomi daiktai.

Baltas žmogus, išlipęs ant kranto 
norėjo prieiti prie arčiausiai stovinčio

laukinio, bet tasai išsigandęs pradėjo 
bėgti. Baltas žmogus nebuvo matęs tokių 
baigščių laukinių. Jam baisiai išrodė jų 
tamsiai raudona oda. Kaikurie buvo nusi
dažę įvairiomis spalvomis ir įvairiomis 
figūromis. Baltas žmogus, manydamas, 
kad laukiniai bijo jo ginklų, įdūrė į (že- 
Uię) smėlį savo ilgųjų ietį, padėjo šalę jos 
skydų ir šalmų, po to, rankos mostelėjimu 
pakvietė prie savęs laukinius. Baigštuoliai 
matydami ant žemės visus baisiuosius 
daiktus, įsidrąsinę pradėjo prie jo artin
tis. Pirmi trys priėjo su įveltomis Į plau 
kus aro (Erelio) plunksnomis, matoma 
viršininkai ar karaliai. Nežiūrint į i>a- 
rodvtų jų drųsumą, jie virpėjo visu kū
nu ir priėję arčiau sustaugę laukiniu 
balsu puolė ant žemės.

Bultas žmogus, ragindamas gulinčiuo 
sius keltis, tuo pačiu laiku kvietė lauki
nius kitų ranka.

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį I
< —... . . J

Prof. Kampininkas , Vienas mano draugas prašo 
“ištlumočyti” gilių paslaptį, 

’delko daugelis mūsų lietuvai- 
Įčių vaikosi svetimtaučius vai
kinus ir su jais “lėnijas.”

Paslaptis, drauge, nėra jau 
taip gili. Mūsų lietuvaitės ve
dasi su svetimtaučiais dėlto, 
kad žentas su uošviu nesusi
kalbėtų ir apseitų be vaidų.

Lietuvos laikraščiai 
kad daugelis ūkininkų piauna 
jaunus kumeliukus, nes esu jų 
oda brangi. Kumeliukų odos 
gabenamos j Vokietijų ir A- 
inerikų ir iš jų čia daroma 
moterims žieminiai paltai. 
Pernai ir šįmet, rašoma, Lie
tuvoj papiauta 40 tūkstančių 
kumeliukų.

Matote dabar, kad ne viena 
Amerikoj moteris nešioja 
“kautų” pasiutų ne iš kokio 
ten reto, brangaus žvėrelio 
kailio, kaip perkant sakoma, 
bet ir odos tikro, jauno Lie
tuvos kumeliuko.

rašo, Mai, mai, ir kiaulės mėgsta 
munšainų.

Lietuvos laikraščiuose įdė
ta žinutė, kad vienas Skais
girio kaimo ūkininkas savo į 
dukters vestuvėms užraugė 
40 svarų cukraus. Raugalų nu 
nešė į kiaulių tvartų, kad 
greičiau įrugtų. Rytų nuėjus

buvo rekolekcijos.
Atatinkamu aplinkraščiu 

(skyriai raginti darbuotis lab
darybės srityje, ypač šelpiant 
šiaurinės Lietuvos nukentėju
sius.

Kaune surengtas iškilmin
gas Šv. Tėvo Pijaus XI vai 
nikavimo sukaktuvių 
mas. Tų padaryti raginta ir 
visi skyriai.

Be to, dar skyriams buvo 
pasiųsti šie aplinkraščiai; 1) 
K. V. C. skyrių veikimas, 2) 
Vasaros darbai K. V. C. sky
riuose, 3) dėl garsiojo Pil. 
Aps. Dep-to aplinkraščio ir 4) 
dėl Teologijos Filosofijos fa
kulteto siaurinimo.

Toliau Dr. Karvelis išskai
čiuoja labai ilgų eilę faktų, 
kur ir kiek K. V. C. skyriai 
turėjo kliūčių iš vietos admi
nistracijos organų.i tvartų šeimininkė rado kiau 

lę įkištu sunkiu į katilų. Su-Į Panevėžio rajono vardu pra 
pykusi šeimininkė kiaulę pas-I neša kun. Butvilą. Padaryta 
tumė. Pasirodė, kiaulė buvo'27 posėdžiai. Rajone skyrių y-
pasigėrus ir dvi dieni nieko 
neėdusi turėjo pagirioti.

Sovietų “rojaus” komisų*
------------- irai darbininkus ir valstiečius

Rašoma, kad Gastonijos1 po savo batu paminė, bau- 
streikerių byloje visi komunis- j džiavų įvedė. Panaikinta visi 
tai liūdininkai prisiekė Die- šventadieniai, taigi poilsio 
viii ir pabučiavo biblijų be j dienos. Visos įmonės turės 
jokio protesto. (dirbt be pertraukos. Darbi-

Žinant už kų komunistai lai- ninkai dirbs pasimainydami.
ko priesaikų ir biblijų, jų pie
šėjas Lumbis galėtų dailesni 
paveikslų nupiešti negu dr. 
Šliupo. Ale varna varnai ne
gi kirs akin.

Taigi kas Lietuvoje buvo 
ponų viešpatavimo laiku, tų 
šiandie vykdo Rusijoj komi
sarai. Graži darbininkams 
“laisvė”.

K. V. C. KONFERENCIJA.
(Tųsa)

Ypatingas dėmesys kreipta 
į kat. spaudos platinimų. Pir- 
mųjį Advento sekmadienį pa- j siųsti atatinkami paraginimai, 
daryta kat. spaudos platinimo Kat. laikraščių skaitymu pa- 
diena. Atatinkamais aplinkra- i sižymėjo šios parapijos: Del- 
ščiais skyriai raginti propa-! tuva, Gruzdžiai, Josvainiai, 
guoti kat. spaudos platinimų Kovarskas, Kurkliai, Vilkija, 
per pamokslus bažnyčiose ir Veliuona, Ariogala, Šiluva, 
per paskaitas kat. susirinki- į Stakiai, Surviliškis, Ukmergė, 

Kaimų įgaliotiniams Žagarė, ir kt. Rekordų sumu-

vincijos medalis (25 litų ver
tės). Skyriams, nepakankamai 
išplatinusiems “M. L.” pa-

LIETUVIAI AMERIKOJE 
« U. ~ pradėsiant valgyti sukalbėti 

malda. Pavalgius prasidėjo 
programa. Visų pirmu svečias 
p. Čiapas padainavo solo ir

tai atgal “Draugui” paattko-, gamino valgius, ir toms “Įė
jo. Taip-gi dr-ja kas met kiek lijoms”, kurios nešiojo prie 
aukoja geriems darbams. Vi- stalų, ypač Bružienei, Žvibie- 
suomet, kai renka atstoves į nei, Vasiliauskienei, Dudienei,

muose
išsiuntinėta praktiški nurody
mai, kaip platinti kat. spau
dų. Išleista instrukcija “Spau 
dos platinimo būdai.”

Ypatingai dar didelis dėme
sys kreipta Į platinimų “Mū
sų Laikraščio.” Išplatinusie
ms ne mažiau, kaip 50 egz., 
numatyta dovana — bronzi
nis Lietuvos bažnytinės pro-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS

T«igi nenusiminkit, bet eikit 
peš tikrą specialistą, ne pas kok| 
n^pMyrėij Tlkrae specialistas, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno lšegzaml- 
navlmo. Jus sutaupysit laiką Ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt juma dėlto, kad 
Ue neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.

Uano Kadto — Scope — Ragg*.. 
X-ltay Roentgeno Aparatas ir vl- 
slikas bakterlologlftkas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves. Ir jeigu ai pa
imsiu jus gydyti, tai lusų sveikata 
Ir gyvumas sugryš Jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ilgų skilvio, žarnų. Inkstų, odos, 
kraujo, nervų, ^širdies. reumatle- 
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių arba jeigu turit ko
kią užslsenčjivstą. Įsikerojusią, 
chronišką Ilgą. kuri nepasldavO 
net gabiam Šeimynos gydytojui, 
neatldėlloklt neatėlą pas mana.

DR. J E ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1*1( 
se W. JACKSON BOULEVARD 

Arti 8tate Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 1* ryto Iki 
1 no pietų. Vakarais nuo S lkl 7 

Nedėliomis nuo !• ryto lkl 1
po pietų

šė Kauno rajone Deltuva, kur 
kat. laikraštį skaito kas 7 as
muo. Čia kat, laikraščių pla
tinimu pasižymėjo dar, be vie 
tos klebono kun. Jono Šurnos, 
pora Kalėdų metu atostogau
jančiu studentų—klierikų ii 
vienas veiklus kaimo mokyto 
jas, kuris dabar iš šios vie
tos iškeltas į daugumoj... ru
sais apgyvendintų kaimų.

Kai kurie skyriai parsisių-' 
sdindavo dvasinio turinio kny
gų iš prof. Maliauskio bei ki
tokių panašių leidinių ir juos 
platindavo įvairiais būdais.

Jaunimo reikalais irgi daug 
rūpintasi. Suruoštos daug kur

NUOLATINIS BUDĖJI
MAS IR KOVA

(Tąsa nuo 2 pusi.)
lys patenka žemėn, iš tenai 
įsisiurbia į daržovių ir me
džių šaknis ir nuo to patys 
vaisiai pasidaro žmogui var
toti kenksmingi.

Tad reikalinga tai kovai iš
rasti tokių priemonių, kurios 
nebūtų kenksmingos pačiam 
-žmogui. Ilgainiui gal tas ir 
bus atsiekta. Bet ims gražaus 
laiko. Žmogus tam tikslui tu
ri panaudoti jam Dievo su
teiktų protų.

Akstinas.

X Spalių 20 d. parapijos
svetainėje įvyko šaunus ban- Į)UVO net trig kartus iSšauk.

minėji-'kietaS DieV0 M°tinos Sopulin’' tas. Jam pianu akomponavo 
'gos draugijos, pagerbimui p skiriūtė. ToUau M. Kutai- 
garbės narių, kurios nesirgo f. ir p> LukoSaitė dailiai pa_ 
arba pašalpos iš draugijos ne-i dainavo> ak p Skiriūtei. Po 
ėmė per 10 metų. Dovanas 10 kuvo juokingas perstaty- 
dol. vertės aukso žiedus ga-iinas: “Piršlybos”, kurį atli-
V°: Lekavi,'ien<‘» R- Ab- ko p. Žvibutė, St. Kiškunas
lomavičienė, B. Janušauskie- jr ję Bružas. Pažymėtina, kad 
nė, ir Z. A alavicienė. į de jaunučiai yra gabūs loši-

Bankietas visais žvilgsniai me jr geraį saVo roles atliko, 
pavyko. Žmonių buvo suvirš
300. Taipgi buvo neilgas, bet 
dailus programelis. Vakaro 
vedėja buvo gabi p, Ona Rim
kienė, kuri, paaiškinus vaka
ro tikslų, pakvietė dr-jos 

;pirm. p. M. Paseckienę prieš

ra 95, ra j. valdybos įgalioti
nių 10 ir apylinkių 10. Apy
linkės atatinka dekanato ri
bas. Rajonas išleido šiuos lei
dinius: 1) Ar mokslas kenkia 
religijai? (8,500 egz.), 2) Pa
sauliečių apaštalavimas (13,- 
000 egz.). 3) Į darbų (18,000 
egz.), 4) K. V. C. darbas sky
riuose i(2,000 egz.), 5) Tikyba 
ir politika (12,000, egz.), 6) 
Panevėžio Vyskupo raštas a- 
pie labdarybę (18,000 egz.) ii 
7) Ar Bažnyčia remia moks
lų (12,000 egz.).

1928 m, birželio 4 d. sušau- 
i ktas rajono suvažiavimas, ku- 
' ris priėmė labai svarbių rezo- 
| liucijų kat. spaudos reikalais.

1929 m. sausio 28 d. vėl su-
i šauktas rajono suvažiavimas i 
kuris priėmė rezoliucijas dėl 
šviet. min-jos atėmimo pašal
pos Utenos “Saulės” gimna
zijai, dėl įsisteigimo katalikų 
kultūros reikalams radio sto
tį Panevėžy, kam nedavė mi
nisterių kabinetas leidimo, dėl 
nario mokesčio išrinkimo, dėl 
K. V. C. įstatų keitimo ir dėl 
tautininkų spaudos puolimų 
tuo metu prieš kunigus ir vy
skupus.

Rajono valdyba savo salėje 
mokslo metu po 2 vai. per sa
vaitę rengia paskaitas. Suruo
šta organizaciniai kursai, ku-

Seimus, skiria ir aukų. Perei
tais metais Marijonų Kolegi- 
jo. Taip-gi dr-ja kas met daug 
10 «lol. ir šįmet jau atstoves 
išrinko, o aukų prisius po 
metinio knygų apskaičiavimo, 
nes kasmet taip aukas sei
mams siunčia.

Draugija yra dėkinga šeimi
ninkėms, kurios skaniai pa-

Lutkienei ir kitoms dirbu
sioms, taipgi dainininkams, 
lošėjams ir kalbėtojams, o y- 
pač p. Čiapui, kuris atsilankė 
ir palinksmino savo gražio
mis dainelėmis. Lauksime ir 
kitų kartų p. čiapų atsilan
kant į musų kolonijų.

Dievo Motinos Sopulingos 
(Tųsa ant 4 pusi.)

-1-1 -L . . !

riuos kai kuriose vietose ad
ministracija leido ir kai kur 
nesutiko leisti. Apologetinė 
diena suruošta 3 vietose. Pa
nevėžy suruošta pasaulėžiūros 
kursai ir inteligentams reko-j 
lekcijos. Rajono vedėjas ir ra
jono valdybos įgalioti asmens 
aplankė 32 vietas. Apylinkių 
suvažiavimai padaryta 9 vie
tose: Panevėžy, Utenoj, Duse
tose, Rozalime, Vabalninke, 
Pasvaly, Biržuose, Raguvoj ir 
Rokišky. Įsteigta K. V. C. kio 
skai kat. spaudai platinti Bir
žuose, Pabiržėj, Dusetose, Už
paliuose ir baigiama įsteigti 
Pakruojuj. Rajonas savo or
ganu turi “Panevėžio Bąlsų.” 

(Bus daugiau)

VISI BALSUOKIME
RINKIMŲ DIENOJ 

Utarninke, Lapkričio 5, 1929

ir užtikrinkim laimėjimų mū

sų draugui

JOHN W. SMITH
Į MAJORUS

Detroito Miesto 

Teisingas visoms srovėms, vi

soms tikyboms ir visoms 

tautoms

Toliau kalbėjo draugijos 
pirm. P. M. Paseckienė ir iš
dalino minėtoms garbės na
rėms dovanas, paaiškindama 
kaip tos narės per 10 metų 
darbavos draugijos ir bažny
čios labui; ragino visas mo
teris prisirašyti prie draugi
jos. Tų vakarų įsirašė 6 nau
jos narės.

Toliau pakviestas kalbėti 
A. J. J., kuris nurodė draugi
jos nuveiktus darbus. Sakė, 
kad Dievo Motinos Sopulin
gos draugija “bytina” ne tik 
Ciceros, bet ir visas Cbieagos 
tlr-jas, nes turi pustrečio šim
to narių, o da nėra 15 metų, 
kaip gyvuoja. Jos nuveiktieji 
darbai tai liudija:

Lietuvos Laisvės bonų turi 
pirkusi 2 po 50 dol.

Šv. Antano Labd. Sę-gai 
aukojusi 100 dol.

Šv. Kazimiero Seserų Vie
nuolynui 100 dol.

Naujai Ciceros bažnyčiai 
200 dol.

Naujoj bažnyčioj stacijas į- 
taisė už 1,200 dol.

“Draugo” Šerų buvo pirku
si už 20 dol., kuriuos keli me

DAŽŲ IŠBANDYMAS
yra dažyme!

Diamond Dažai turi nuo trijų iki pen
kių kartų antlino daugiau, negu kiti da
žai. Štai doko jų spalva toki aiSki; toks 
gilumas ir patvarumai, netSrodo, kad per
dažyta; jokių plėtmų, ar driežlių.

Sekamu sykiu dažant Imk Diamond 
dužus. Palygink rezultatus. Tėmyk, kaip 
minkStos, aiSkios spalvos. Tėmyk, kad 
spalvos nesikeičia dėl dėvėjimo ir skal- 
bymo. Jūsų pardavėjas sugrąžins jums pi
nigus, Jei nesutiksi, kad f)!anond Dažai 
yra geresni.

Baltas paklotas Diamond Dažų yra ori
ginaliai ‘visų tikslų" dažai. Jie dažo arba varsuoja Šilką, vilnas, bovelną, 
lininius audeklus, rayon arba bile sudėtini audeklą. Mėlynas paklotas yra 
specialiai dažai vien Šilkui arba vilnoms. Su jomis jus galite dažyti bran
gius Silkinius arba vilnonius, kurie prilygs geriausiam profesionališkam 
darbut. Perkant tą atsimink — Mėlynas paklotas ,dažo tik. šilką ir vilnas. 
Baltas — viską. Jūsų pardavėjas turi abu.

Diamond dyes
Lengva vartoti — geriausi rezultai O

VISOSE APTIEKOSE

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 

užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
tu. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr.

Bereikalingas
Kentėjimas

....... I
i

SU»

■I

Jei kitą syk galvos skausmas pri
vers jus but namie—

Ar kokis kitas skausmas sulaikys 
atlikti sutartj—

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

šie tabletai suteikia tikrą paleng
vinimą, ar milionai jų neimtų be- 
sustojimo. Jie yra neikie-k nekenk
smingi, kitaip daktarai visada jų ne- 
užrašinčtų.

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

Save apsaugoti, pirk tikrą. Bayer 
yra saugus. Visada tas pats. Niekad 
nespaudžia širdies, dėlto vartok taip

(

tankiai kaip reikia: bet prie
žastis bile skausmo gali būti 
gydoma tik per daktarą.

BAYER ASPIRIN
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacidester Salicyliracid

BUDRIKO
Mi Krautuve

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, Zenitb, Kols- 
ter, Howard, Majestic, Gulbransen, Cros- 
ley. Jūsų doleris yra daug vertesnis pas mus 
ir jūsų kreditas yra geras pas mus. Lengvus 
išmokėjimai be nuošimčio.

Jos. F. Budrik.
3417-21 S. Halsted

Telefonas BOULEVARD 4705

ES

K

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

I
Corporacijos.

------- --------~----------- ;----------------------------------------j



Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

I

Jos. F. Budrik muzikos krautuvė užlaiko visus vė
liausius lietuviškus rekordus

Viua'tonily Columbia hfeitšdf\

T

D R A O .0 A H Antradienis, Spalio 29, 1921)

CICERO, ILL.

(Tąsa nuo 3 pus*-)
L M, draugi jos susirinkimai laiko- 
r"'mi kas ketvirtas sekmadienis 

kiekvieno mėnesio, 1 vai. po 
pietų, Šv. Antano parapijos 
mokyklos kambary. Įsirašyti 
dr-jon galima nuo 16 iki 
45 metų. Įstojimo mokestis 
skirtinga: nuo 16 iki 20 m. 
— 1 dol., nuo 20 iki 25 m. —
2 dol., nuo 25 iki 30 m. —
3 dol., nuo 30 iki 45 m. — ►. 
5 dol. Mėnesinė mokestis 25c. 
Ligoj pašalpos į savaitę mo- ii 
karna 5 dol. Kviečiamos vi
sos moterys ir merginos prie ; 
šios kilnios draugijos prisi- Į 
rašyti.

Lietuviu Programa

Trečiadienio t

•VANAGAITIS /
BABRAVIČIUS

MAHANOJAIS LIETUVIŠKA MAINIE1IIV ORKESTRĄ 
Singing by A. Šaukevlčius ir Marė Urbas, Ur. Yotko, Leader

10” 75c.
16137U Žalia Girelė

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

1G138U Kaėiuskas (A. Vanagaitis)
Šalta žiemužė (A. Vanagaitis)

K. MENKELIl NIUTĖ ir F. STANKŪNAS
Su Orkest.ros akompan.

16139F Oi, Skauda, Skauda
Aš Žirgeli Balnosiu

KELETAS PAŽYMĖTINU REKORDU PAIMTŲ IŠ 
MIS V 'PILNO KATALOGO

F. š¥aN KŪNAS, Baritonas 
Su Orkestros akompan.

10” 75c.
16136U Piršlybos Amerikoj

Neišpildomas Prašymas
MAHANOJAIS LIETUVIŠKA MA1NIERIU ORKESTRĄ

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

61003U Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma 
Lietuviška Veseilia, Dalis Antra

61004U Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis 
Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis

Singing by A. ŠAUKEVIČIUS
10”-75c.

16129U Dariau Lyseles, Valcas'
Jonelio — Polka

MAHANOJAIS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ
Fr. Yotko, Leader

1C135U šokikų Polka
Naujų Metų Polka

16112F Magdės Polka/
Medžiotojo Valcas
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras

12" $1.25
61002F Karvelėli

Plaukia Sau Laivelis
JONAS BUTĖNAS, Baritonas

10" 75c.
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim 

Girtuoklio Daina
K. MENKELIUNIITĖ ir F. STANKŪNAS

16096U Trys Sesutės
"Valia Valužė”

RALPH V. JUŠKA, Baritonas
Su Orkestros akompan.

1G134U Kai Aš Buvau Jaunas
Kad širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)

llItOOKLYNO LIETUVIŲ OHKESTHA
IG133U Žideli-Judeli, Polka Singing by 1''. STANKŪNAS 

Kariška I’olka ,
16131F Gerk. Gerk Girtuoklėli Polka 

Senos Mergos Polka 
ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas

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

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

Pas Draugų Julių
16085F Vnnagienė I’olka 

I Lietuviškas Džiazus
1C078F Mergutę Prigavo

Eina Pati j Karčiamų
16071F Karvutė 

Doleris
16072F Sharkey Daina 

Munšainukas
16073U Reikia Tept, Dalis I 

Reikia’ Tept, Dalis II
1G030F Margarita (A. Vanagaitis)

Be Nosies (A. Vanagaitis )
LIETUVIU TAI TIŠKA ORKESTRĄ

16113F Puiki I’orelė I’olka
Šešupės Bangos, Polka

16119F Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė Mazurka 
IŠGIRSKITE IR ĮSIGYKITE PAS

JOS. F. BUDRIK.

Draugija Lietuvos Kareivių 
rengia metinį vakarą, sekma
dieny, 3 d. lapkričio, Liuosy- 
bes svet., 14 st. ir 49 Ct. Bus j

ažus perstatymas “Netikė- | 
tas Sugrįžimas*’, 3 aktų ko
medija.

Po perstatymo bus smagus 
balius, šokiai. Tame vakare J 
11) narių gaus po aukso žie
dą. kaipo dovaną iš draugijos ' 
už neėmimą pašalpos per 10 
metų. Draugijos nariai, buki- j 
te visi vakare.

Draug. Rašt.

ROSELANŪ, ILL,
Susirinkimas Greater Pull- 

man’o Lietuvių geresnės val
ios kliubo Įvyks antradie- i| 

n v, spalių 29 xl.,.8 vai. vaka
re, Strumilos svetainėj. Visi, 
prašomi atsilankyti. Kandida
tai i teisėjus bus indorsuoti 
ir bus svarstomi prisirengi ; 
rmii dėl kliubo šokių, kurie j- j 
vyks lapkričio 17 d.

Adv. J: P. Waitches, pirm.'

KENOSHA, W1S.
Narių pagerbimo puota.
Čia gražiai gyvuoja ir daug! 

darbuojasi parapijos ir visuo
menės labui Šv. Benedikto 
pašalpinė draugija.

Spalių 20 d. ji buvo suruo-il 
susi pagerbimo puotą savo 
senesniems nariams, kurie 
draugiją įkūrė, ją išaugino 
ir jai vadovavo.

Nesenai draugija padarė 
naujų narių vajų. Prirašyta 
virš 70 naujų narių.

Prieš vakarienę, buvo išpil
dyta programa. Kalbėjo vie
nos klebonas kun. M. Urbona
vičius, p. L. šimutis, “Drau
go” redaktorius ir gerb. kun. 
P. Kudirka, Marijonų provin
cialas. Visų kalbos buvo nu
kreiptos apie reikalą organi
zuotis ir apie lietuvių jauni-1 
mą klausimą.

Žmonių susirinko daug. 
Matomai, draugija kenosli iečių 
yra širdingai remiama.

Koresp.

Lygiai 9 vai. užsistatyk
Galingąją Radio Stotį KYW

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

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

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

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

DRAUGAS
KOOPERUOJANT

9)h

1 3417-21 So. Halsted St.,

Ine.
Chicago, III.

Skelbimas.

Siūlau pirkti gerą jorkšyrų 
y Į veisles kiaulę. Tarp daugelio 
R jos 'gerų ypatybių — svar-

N
 blausios: dažnai ėda,- retai 

į žviegia ir pepaprnstai mėgsta I 
| Į žmones ir, apskritai, kiaulių fl 

• kompaniją.

kuri yra didžiausia pasauly lietuvių baldų-f urni- 
ture ir visokių radio kompanija, užlaikanti dvi 
dideli krautuvi, ibeto turinti baldų dirbtuvę, h

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

“DRAUGAS” RADIO SKYRIUS, 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
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ting in practically all of tlie 
high gailies and series and es- 

.tablishing extra long range 
[targets l’or tlie otlier teams 
to slioot at. However, u good 
start is not always a good fi-

V. Žemaitis 
A. Lukas 
Ged rainis

Totais
Providence

IBS
154

204
85U

163
203
146
871

Seniors

194 1 
183 ! 
202 
985

were

FRANK L. SAVICKAS
Sports Editor,

726 West 18th Street
Phone: Canal 1603

STANDING OF THE K OF 
L B0WLING LEAGUE

Providence No. 1 vs. Nort’u 
Side on alleys 13-14;

So. Chicago vs Marųuette 
on .alleys 15-16;

Bridgeport vs AVest 
No. 1 on alleys 17-18.

lucky and tliereiore collected 
nisli aini Providence can pro-1turo from So. Chicago. Joseph 
ve tliat by tlieir lašt season’s [Gaidys rolled the highest se- 
perforniance. ries in Mūs fracas. 

SOUTH CHICAGO
A. Kibelkis -
B. Pečiulis 
Živatkauskas 
T. Bėgas ius

\V. L. Pet.
ASSOCIATION MEETING.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4801 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820 

Res. 6641 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

D A K T A A I

Kės. tel. Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1919

DR. S. A. RRENZA
Ofiso Valandos; 9 iki 12. 1 tkl 2 

dieną. Ir 8:30 1U 2:2® vakara

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

West Side No. 1 
Bridgeport 
Providence No. 1 
West Side No. 2 
Providence No. t 

So. Chicago 
Brighton 
Marąuette 
North Side 
Roseland

14
13
12
12

9
7
7

4
5
6 
6 
9

11
11

6 12 
5 13 
5 13

778
722
667
667
500
389
389
333
278
278

The regulai- įnontldy mee- 
ting of the K of L Chicago 
District Athletic Association. 
\vill be held Friday Novem- 
ber lst, 1929, promptly at 
8:00 P. M. at the Providence 
of God Parish Hali, at 18tli 
antį Union Avenue, Chicago. 
The Presįdents, baseball ma-

Ainong tliose in the 200 
class in the K of L League 

Į lašt Tuesday night were: A.
Side! Kibelkis, T. Redwick, J. Gul

dys (2), L. Pečiulis, AV. Lau- 1 Redwicl 
rinaitis, Bučius, Kalašinskas, į 
Dobrovolskis, Drazdauskas, į 
Man*tavičius, Kabelis (2), 
Gramontas, A. Kupris, S. Zau- 
ra, Al. Lukas and Ai Gedrai- 
nis (2).

Totais

175
148
145
130
211
809

217
177
156
146
187
883

121
176
102
114

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Suite *®0 167® Milvraukce Avė.

Tel. Brunsvrlck 8624

Valandos; nuo 2 Iki 7:2® vai. vak 
kasdien. Nedėliotais nuo 1 Iki 2 vai. 

146 j®® piety*
662

Rea. Tel. Midway 6611

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

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

Ir Ketvergais vakare

Ofiso T«l. Vlctory 8687

Of. Ir Rea Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED 8TREET 
Antras ofisas Ir Rezidencija 

6604 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuq 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-4 po 
piet: Utąrn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarime.

Tel. Canal 6764 Republlc 8466

PROVIDENCE No. 2
Ofiso Tel. Canal 2118

Namų Tel. Lafayette *996

SCHEDULE OF GAMĖS 
FOR OCT. 29.

Roseland vs Brighton on 
alleys 9-10;

AVest Side No. 2 vs Provi
dence No. 2 on alleys 11-12;

ADVOKATAI’

JOHN B. BORDEN
(John Bajilzhinas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph #727 

2151 W. 22 St. 6 iki Sf Vak.

Telephone Roosevelt 0000 

flanele: 8 Iki • ryte Tel. Repub. 0600

Almost all of tlie bowl'ers i
liave gotten into tlieir “stri- i 
tie” except Bridgeport, Provi
dence and Marąuette. AVhat’s 

(tlie trouble, boys? AVas the
nagertn basketball and bow4sun hlinding you likę Hack 
ling managers of eacli council AVilson at Pliilly? 
are speoially reąuested to be
present. All baseball deposits 
will be returned to tlie presi- 
dents at tliis uieeting and en- 
tries for basketball will be 
elosed. Also atlier very ini- 
porlant niatters vili be dis- 
cussed.

CHAMPION FOUL CALLEH

The K of L Bowling League 
was again fortunate in secu- 
ring tlie Services of Air. Ed- 
waid Kelley as referee — 
foul man. Altlio liandicapped

LEADING AVERAGES

Daukša 
Markūnas 
AV ii bertas 
Bakutis 
Gaidys 

Totais.

147
174
166
160
204
851

132
151
144
138
139 
704

168 
146 
156 
171 
220 
861 !

Moterys daugiau 
nebijo skausmu!

Kuomet jos turi po ranka) 
šituos puikius vaistus, nau4 
dojamus nuo Civilio Kard 

laikų.

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET 
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.

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

DR. J. J. KOWARSKI$
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 AV. 63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Caaal 3380
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

Nedelioj pagal susitarimą

Tel. Hemlock 8161

Kiekviena moteris, kuri turi 
'savo vaistų šėputėje bonką Pain-> : 
Expellerio su Inkaro vaisbaženk-*' 
liu, niekuomet neprivalo bijoti bjn 
kokios rūšies skausmų, nežiūrint r

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

8486 West 69 Street 
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 4—2 

v. v. Nedėlioj susitarus.

Ofiso Tel. Vlctory <893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Oydo staigias ir chroniškas ilgas 
vyrų. moterų Ir vaikų 

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 AVEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 6793

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 AVest 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552

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

, JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

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

RESIDENCIJA: 
4516 Sc. Rockwell Street 

Telef. Republlc 9721

Lukas AVS 1 
S. Zaura AVS 1 
Vaičiūnas AVS 1 
P. Zaura AVS 2 
Laurinaitis Marą. 
Ged rainis AVS 1 
Kalašinskas AVS 2 
Černauskas Prov. 1 
Gramontas Bridg. 
Vabolas AVS 2 
Rubis Prov. 1

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Pullman 6950 Ir 6377

Miesto Ofise Pagal SutartJ:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 ir 935 
Tel. Franklin 4177

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų Ilgų

Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago 
arti 3 lst Street

balandos: 10-11 ryto, 3-4 po piet. 
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais 
10-13.A. L. DAVIDONIS, M. D.

4910 So. Michigan Avenue 
Tel. Kenwood 5107

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

kuris naudojamas beveik kiekvie- j šventadienio ir ketvirtadienio
: [noje pasaulio valstybėje nuo 186Z j 
i metų. Tik patrinkite skaudamas; ;
' kūno dalis su Pain-Expelleriu iri ! Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6918

, ,. I ar tai butų Reumatizmas, Neurai-
įn lite in tliat he can liardh , Neuralgija, Mėšlungis, Galvosi 
speak — because of hųsitation ' Skaudėjimas, įsisėdantis į kttnąj 
and also liūs a defeetion in kalimas ar geliami ir sustingęa

192. 8 bis hearing, Air. Kelley has 
188. 1 the eyes of an eagle and has 
187.10 j v, on for hiinself the distinc- 
185. Sjion of Champion Foul Alan.

.muskulai ir sąnariai. ,
| Pain-Expelleris su Inkaro vais- 
baženkliu yra tokis linimentas,

184. ljlle is doing a splendid job ; jis be jokios abejOnėS suteiks jums, 
183.12 umpiring the K of L league ;lygiai tokį urnų palengvinimą, ko

kį suteikė milionams dėkingų joj 
naudotojų visame pasauly.
) Labai efektyvės ir lygiai pagel- 
bingos sudėtys greitai įsisunkia 
per odos skylutes ir tuojaus pa
siekę s Aepimą kraujo suteikia,

Tel. AVentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

, DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Strsst 

Cor. So. Leavitt St. TsL Canal 6221 
Rezidencija: 6640 So. lfaplewood 

Avenue Tel. Republlc 7868 
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 13 ryto

Tel. Canal 0367 Ree. Prospect <469

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

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

4 iki 8:84 vakare

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 
pietų ir 6 iki 8 vai. vakare 

Res. 8201 S. VVALLACE STREET

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. |924 Washington
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

178.6 gailies and all the bowlers 
176 j are striving hard not to toucli 
175. 3 the “line”.
17416'i GAMĖS OF OCT. 22. , . . .
17411;  ................ -.Utent bo^ling It&VūLlilci'r- i°

gliton veik momentaliai skausmas iš-j i

i rara copped
from the select AV ėst Side į vas nuo visokių sustingimų, skau- 

i Juniors by margins of 24 and, Įdėjimų ir gėlimų — tokis žmogus

C. Kibelkis So. Chicago 174. 5' of thg whole feanų Brig] 
Gaidys Prov. 2 173. 6,pai.j{ copped tlie first

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

Nedėliomis
Susitarus

Alažeika Bridg.
J. Kisielius N. S. 
Urba Bridg.
Bučius Rose. 
Dobrovolskis AVS 2 
V. Žemaitis AVS 1 
-*avilonis liose.

173.
173. 3!'Įuuuiuih .jv maitino ui —i aini , , . - ......
172 31 m. • .ii ti— , ... 1 Į visuomet gatavas prisidėti prie , Ibis got tlie Mest Siders į linksmos žmonių grupės, prie

1|“sore” so tliey caine back ['Žaislų ir pasismaginimų ir šitai 

17(, d aHd .tnni,”ed’ .t,,e Brigbtoners įonka Pain-Expellerio su Inkaro, 

170.
by 219 pins in the third.

DR. VAITUSH, 0. D. DENTISTAI

HIGH GAMĖS AND 
SERIES

BRIGHTON
Mitchell
DausinasI

) Masiunas
Sandėris
Kupris

Totais

PARK
153 151

161
183
196
180
874

lligli 3 game team series—
VVest Sidg No. 1 — 2949

Second Higli series — AVest
Side No. 2 — 2756 AVEST SIDE NO.

Migli Single game - Zaura ]?2
Side No. 1 — 1050 

Second Higlt single game
Providenle No. 1 — 982 

Migli Ind,. 3 game series—
S. Zaura of AA S 1 — 646

Vaičiūnas 182

186
182
174
201
894

1
167
192

yaisbaženkliu, kurią galite gauti 
nusipirkt bile vaistinėje. Geres- 

_ ’ nis vaistas, negu visi brangus be- 
165 | sigydymai pasauly.

Office Boulevard 7042

138 j 
164j 
134 j 
165 
766

215!
191

BUDAS PABAIGTI KŪDI
KIO NEGALAVIMUS.

Second Iligh Ind. series —’l "Kaipir visos jaunos motinos aš 
'rūpinaus kaip tik kūdikis pravirk-

A, Lukils of A\ S 1 — 64a davo”, sako moteris iš Syracuse, N.

H. , i . »i r .. I Y. "Keletą kartu, kuomet jis ne-Igli single game Al ari,a j0 vldurėltal suktelėdavo
kas of AA S 1 __  255 * duodavau ricinos, bet Jis jos nt-

e į užlaikydavo. Musų daktaras pasakė
Second high single game —'.apie Plecherlo Csstorlą, nes JI ne- 

. ę. • , i’ P . , O Į kenksminga ir vaikai mėgsta ją. Po
r. 1j. Navickas OI 1 ĮOV. M ~|to tuar<» rūpesčiai pasibaigė'. Cas-

Apgr.—No. 87

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 I’.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

M.

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

DR. GHARUS SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 3—4 po

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

TELEFONAS MLDWAY 2889

Telaphoce Central 8926

F. W, CUERNAUGKAS
ADVOKATAS

134 North LaSalIe Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

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

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo « Iki 9 vai. vak.

244.

SfRIKES AND SPARES

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 Ho La Šalie St., Room 2001 
Tai. Randolph 0311-0332 Vai. 9-6 

Vakarais
3241 SO. BALSTED STREET 

TsL Vlctory 0562
7-9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios

Bv Leonurd 
AVith the first snow, 

lers’ thoug'hts turu more se-' 
riously to the great American 
game of ten-pins, the greatest 
indoor uinter sport in wliich 
the greatest nuniber of per
sona participate. ,

tuato
Jtorla nuo'.atal džiugina motinas, nes 
1.11 pagydo vaikų slogos, dieglius, už- 
! kietėjimą ir lt. Dėlto ji taip popu- 
lleriška ir neišpasakytai daug par
duodama. Kaip visi geri daiktai ji 

[ Ik ituojama, bet t’kra Castoria --- 
1 grynai augmeninė — visada yra su 

I parašu Flechevlo.

1)OW- !--- -----------------------------1----

IMK T. A. D.
Del Prašalinimo šalčio

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

valantis ir taisantis vidurius 
vaistus, T. A. I). tūkstančiai 
žmonių vartoja, o milionai 
dar nežino.

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

5221 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 6631

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių {tempimą kuris 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
mo, skaudamą akių karštj. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractua 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 6223

DR. 6. L BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

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

Tel. Bmnswlck 9124
DB. A. JT. GUSSEN

Lietuvis Dantistas 
1474 MILWAUKEB AVKNUB
Valandos- 9-12, 1-4, 4-4:44

lekmadlenlals ir trečiadieniais
pagal susitarimą.

Tel. Boulevard 1401

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 

7—9 vakare
P.

The West Siders, twice K 
of L cliamps of fonner years, 
liave the lead .’o far by put-

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLiy RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue-

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

patarimai ir visi rašto darbai.

25 METU PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMZTRISTAS

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bld*.. kamp. 18 lt. 3 aukltaa 

Pastebėklt mano iškabas
Valandos nuo 9:19 ryto iki 8:39 va
karo. bsrsdorals ndo 9:29 Iki 12 ▼. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room t.
Phono Canal 913* _ ,

Tel. Lafayette 4829

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

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo I ryto iki 4 vakaro

. DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 28 
metua kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo stalgias ir chroniškas 11- 
tsvyrų, moterų ir valkų pagal nau-

Jgusius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street

1025 W1ST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 14 — 12 pistų U 
nuo 4 Iki 7:30 vai. vakare.
Tai. ofiso Canal 8110 Res. So. Phore 
2288, arba Randolph 6800.

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTISTfe

X-Ray
2137 8. CICERO, AV. CICERO. ILL. 
Valandos: 9-13 A. M. 3-6, 7-9 P. M. 

Trečladlena pagal sutarimą

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8204 

VALANDO8:
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 iki 12 dieną, ’į:,
Nuo 3 iki S po pietų, .
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NETEKOM VEIKĖJO.

North Side. — Skamba 
liūdnai varpas, North Side 
gaubiami liūdnu šydu. Nete-i 
ko žymaus veikėjo, a. a. Pran Į North Sides 
eiškaus Aleknos, kurį taip ne
tikėtai žiauri ir beširdė mir
tis išplėšė iš musų tarpo, ku
ris buvo visiems taip malo
nus, linksmas ir draugiškas.
Kas gali apkainuoti jo nuveik 
tus darbus Dievui ir Tėvy

nei ? Be jo neapsėjo nei vie
nas susirinkimas, nei vienas 
suėjimas, nei vienas svarbos-

BALSAI DEL "DRAUGO” KONCERTŲ PER RADIO
Sveiki, svarbų, darbų, pradėję! KUR IŠGIRSTI LIETUVIS

• DAINOS” CHORO DĖMĖ
SIU!.

KRITIKUOJA PREZI
DENTĄ

GRABORIAI:

nis pasitarimas.
Skaudi nelaimė palietė.

draugijas, ku
rioms a. a. Pranciškus Alek
na visas savo jėgas buvo pa-j 
šventęs, ypač šv. Juozapo dr- 
jai, kurioje per kelis metus! 
pirmininkavo u* rūpinosi ją 
išugdyti j didžiausią draugi
ją North Sidėje.

Iš tikrųjų, tai skaudus Įvy
kis, nes spalių 23 d. buvo

Malonu man pasveikinti 
“Draugą” ir Peoples Furnitū
ra Co., sumaniusius duoti ei
lę lietuviškų koncertų per ra
dio.

KUS RADIO PRO- 
GRAMUS.

Trečiadieny, spalio 30 d., 9 
vai. vak. prasidės lietuviškas

Esu “Draugui” dirbęs, da-jradio programas. Kuodidžiau- 
bar esu jo rėmėjas. Pažįstu sius lietuvių skaičiaus be abe-
Peoples Furniture Co. narius. 
Tad ypatingai malonu, kad 
tos dvi įstaigos kooperuoda- 

1 mos džiugins Amerikos lie
tuvius ir kels tautos vardą 
per radio.

Programui valanda paskir-

S. D. LAG1IAWIGZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglausta. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt ĮEIS 
arba 2516 
1114 W. 23rd Plaee 

Chicago, HL

J. F. BADŽIUS

.v . ta patogi ir biznieriams irsveikas ir, išėjus įs bažnyčios i , ....v ’ ,, , darbininkams,po rožančiaus pamaldų, da i 
teko ir man su a. a. Alekna’ 
tartis apie draugijos reika

lus, o 24 <1. jau gulėjo užmi
gęs amžinu miegu.

Tegu būna tau, Pranciškau, 
lengva šios šalies žemelė, o 
North Sides lietuviai katalikai 
Slankydami savo gimines, te 
j nepamiršta ir už jo sielą, su
kalbėti “Amžiną atilsį”.

Bijūnėlis.

Valio “Draugas” ir Peoples 
Furniture Co.

P. Baltutis,
3327 So. Halsted St.

jones rūpinsis ir indomaus tų 
programų pasiklausyti.

Kas jau turit radio savo na
muose, tai žinot, kas reikia 
padaryti. Radio neturintieji 
eikite pas savo kaimynus, ra
dio turinčius. Visi, vienok, 
nesutilps pas kaimynus. To
dėl čia nurodysime kaikurias 
Chicagos lietuvių viešas vie
tas, kur išgirsite lietuviškus 
radio programus.

Delei liūdimus įvykio, mir
ties mūsų narės, a. n. Onos 
Pocienės, “Dainos” choras 
praktikos pereitą antradienį 
neturėjo. Todėl šį antradienį, 
spalių 29 d^ Gage Parko sa
lėje (55 ir AVestern Avė.) bū
tinai turi visAs choras susi
rinkti.

Labai svarbūs reikalai šau
kia mus prie darbo. Antai, 
“Draugas” paskelbė radio

AVASHTNGTON, spal. 28. 
— Senatorius Blease senate 
praeitą šeštadienį karčiai at
siliepi'. apie prezidentą Hoo
ver. Jis pažymėjo, kad .prezi
dentas kituomet žadėjo sosti
nę nusausinti. Gi šiandie esą } 
čia -blogiau, negu kada kituo- j 

'met.

PARSIDUODA PIGIAI

Uiznio lotas prie 1416 So. 
Cicero Avė. Kreiptis

3632 Taylor Street 
1-mas flatas, Chicago, III.

Del geriausios rųšies 
1 Ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

RADIO.

.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIIJ8.
CHICAGOJE

Laidotuvėse pa- . .v . ,
tarnauju geriausia vėl išgirdome per radio lietu-.
!odeT‘kldnXui-:vi5k{J programą, kurią rengia
sau prie arabų ts- Į J. F. Budriko radio krautu- 
dlrbvstės

OF.’SAS

18 «i74 ! radios stotį 4VHFC (1310 ki- 
8238 loevcles). Programa tesėsi nuo 

6 iki 6:30 vai.

Pereito ketvergo vakare

Džiaugsmas dėl lietuviško 
Radio Programo.

“Draugui” ir Peoples 
Furniture Co.:

Patėmijau dienraštyje “Dr
auge”, kad rengiate lietuviš
kus programus per radio. To 
mes senai pageidavome ir 
laukėme. Aš ir mano šeimyna 
“Draugui” ir Peoples Furni
ture Co. tariame širdingą a- 
čių už tokių programų rengi-’

AVest Sidės lietuviai radio į 
neturintieji namuose, sueikite 
į “Draugo” ofisą.

Brighton Parko lietuviai 
lai sueina į Peoples Furnitu
re Co. didžiulę krautuvę, 4177 
Archer Avė. v

Marąuette Parko lietuviai 
lai sueina Peoples Furniture

įvė, 3417 So. Ilalstcd St. per

mą. Mes kiek galėdami jūsų >į pp. Gudų krautuvę, 901 M 
svarbų darbą remsime. ;33 St.

r
Tel. 
SKYRIUS: 
So. Halsted 
Tel. Vlctory 4088 vakare ir,

Parėdyta turėti uniformas
Chicagos detektivų viršinin- 

valandą. Kaipo rinktinis mu- kas parėdė visiems detektiva- 
sų choras turės ir-gį dalyvau- ; ms turėti policijos uniformas.
ti (jau yra kvietimas). Be to, Sako, 
yra paiimta salė vakarui cho-1 
ro naudai. Tr čia reikia ruoš
tis. Žodžiu, darbo turime 
daug. 'Todėl visi nariai pra

šomi atsilankyti ir naujų na
riu atsivesti.

‘ Dainos” choro valdyba.

SVEIKSTA.

tarnybos taisyklės 
reikalauja.

Ramova
Dubaltavas kranas dėl sinkos, ku

ris maišo šiltą ir šaltą vandenį. La
bai geras daiktas dėl kuknios. 
Tik .................................................... $3.98

3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

UTARNINKE SPALIO 29 
“W0RDS & MUSIC”

Gera muzika, choras'iš 100 
dainininkų

Dalyvauja Lois Moran, Tom

Brighton Park. — Zig. Vyš- 
jniauskas (Red Clierrv), pirm.
Liet. Vyčių 36 kuopos; rašt.
Liet. Vyčių Chicagos Apskr.! Patricola ir kiti mėgiami ar- 
Athletic Ass’n.; narys N. A.’tiktai. F tfj

Co. naująją krautuvę, 2536-40, U. Imperini 29 kuopos ir Com. 
W. 63 st. kampas Maplewood Jon. Alumi Ass’n, jau jaučia- 
ave- Įsi visai sveikas. Gintautas.

Bridgeporliečiai gali sueiti

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

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

Simpatiškas — 
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. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero ?794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Te.. Boulevard 3201

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes nstosrt- 
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. A

JONAS GRINCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 26 d., 6:30 vai. ryte, 1929 
m., sulaukęs 37 metų amžiaus, 
gimęs Kėdainių ap., Krakių 
parap., Mumalčių kaime. Pali
ko dideliame nulludlme brolie
nes — Oną. Žaksienę ir Mika
liną Žaksienę ir gimines, Lie
tuvoj 4 brolius, 2 seseris ir 
švogeri. Kūnas pašarvotas ran
dasi 831 W, 34 PI.

Laidotuvės įvyks seredoj, spa
lio 30 d., 8 vai. ryto iš narni) 
į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
klaidos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A, a. Jono Grlnclaus 
giminės, -Įrangai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekamo.
Brolienės (r Giminės, 

laidotuvėse patarnauja grab. 
S. P. Mažeika, Tel. Yards 1138

Mes spėjame, kad lietuvių 
bažnytiniai chorai ir visos 
lietuvių muzikalės jėgos pri
sidės, kad tik kuogeriausia 
tie programai pavyktų. Mes 
per radio klausydami tų pro
gramų, spręsime, kuris šau
niausia pasirodys milijonams 
žmonių.

Ateinančio pirmutinio pro- 
’ gramo nekantriai laukiame, o 
sulaukę klausysime ausis pas
tatę, kaip zuikiai.

B. Sirvydas,
8638 Justine Street.

PRANEŠIMAS.
Susivienijimas Lietuvių 

draugijų ir kliubų Bridgepor- 
iygiai turės savo mėnesinį susi

rinkimą šiandie, 29 <1. spalių, 
8 vai. vakare, Lietuvių Audi
torijos salėje.

Prašome atstovų atsilanky
ti, turime daug dalykų svars-

Rytoj vakarę 9 vai. pildant tvmuj Sekretorius.
“Draugo” koncertą per ra- 1 ----------
dio Stot) KYW dainininkas p.
K. SABONIS dainuos A. A.
ONOS POCIENĖS ATMINI
MUI p. A. Vanagaičio kompo
ziciją “KAM UŽBĖRĖT ŽE
MĖM.”

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

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

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4689

A, PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiška 
patarnavimą.
Pakam avimas 

visose Chlca 
gos dalyse lt 
prlemlesčuose 
Grabai pigiai

net už $25. 
OFISAS

823H South 
Halsted St

Vlctory 4088- 
88

BUTKUS
UNDERTAKINO CO.
P. B. Hadley Llc. 

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canaf 3161

Rt.4424 Bo. Rockwcll 

Virginia 12 JO

E7ERSKI
LIETUVIS GRAItORIUn 

O t 1 s a s:
4498 R. MARSHFIELD AVENUE 

Tel. Boulevard 887 7

Nesivėlinkite, žinokite, kad 
programas pras 
devynioms mušant.

A. A. O. POCIENĖS ATMINI
MAS PER RADIO.

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

Užlaikau visokių auk
sinių ir sidabrinių dai
ktų. vėliausios mados 
radio, planų rolių, re
kordų ir tx Taisau 
laikrodžius Ir muslkoe 
Instrumentus.

ĮVAIRŪS kontraktoriai

J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

šfc Hardware Co., dabar perėmė visą 
blsnį j savo rankas ir duos visose šio 
blsnio šakose pirmos klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8888

Palnters A Decoratons 
J. S. Ramanclonls, savininkas 
3147 So. Halsted Street

Tel. Vlctory 7261

M, ZIZAS

reikia pripažinti, buvo viena galima nuoširdžiai sveikinti 
geriausių, nes tokioms musų Į p. Budriką ir linkėti, kad tri-

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

‘ SMILING IRISH EYES”
Dalyvauja James Hali

, artistinėms pajėgoms, kaip 
ponia Sauris, ponai Saboniai 
ir ju dukrelė Sylvija, talen
tinga jauna pianistė, daly
vaujant, darė didžiausi malo
numą. Galingas pono Sabonio 
baritonas ir jo dainavimas 
taip ir nešė klausytojams ma
loniausi jausmą.

Butų malonų p. Sabonį de.ž 
niau per radio girdėti. O už 
rengimą tokių programų tik

I. J. Z O L P
GRABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 West 46th Street

Kampoj 46th Ir Paulina Sto.
Tel. Blvd. 5208

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs. patarnausiu slmpatlB- 
kal, mandagiai. gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koptyšla dėl šermenų 
dykai.

Telefonas Yards 118$

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJA8

Turtu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

A. + A. 
ANTANAS

AIŠMENTAS
mirė spalių 26, 1929 m. 5 vai. 
ryto, 43 metų amžiaus. Kilo 
Iš Lietuvos. Amerikoje Išgyve
no apie 20 metus.

A. a. Antanas buvo nevedęs 
Ir sako priklausęs prie kokių 
tai pašelplnių draugijų Town 
of roke parapijoje. A. a. An
tanas paskutiniais laikais bu
vo Oak Forest prieglaudoje. 
Gryžęs Iš prieglaudos staiga su 
sirgo Ir už dienos mirė. Jo gi
minių Ir pažįstamų prašome 
atsišaukti, kad sutelkus Jam 
paskutinį patarnavimą.

Kųnas pašarvotos Kemčlų 
naknuose 1337 S. 52 Avė., Cice
ro. III. Laidotuvės įvyks Sere- 
doje, spalių 30 d. 1929. Iš na
mų 8:80 vai. bus atlydėtas į 
šv. Antano par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta* į šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Chas. Hyrewlcze. Norintieji pla
tesnių informacijų pašaukite 
grabortų Cicero 294

gubai daugiau Radio jis mu- Visiems patinkantis paveiks- 
sų tautiečiams parduotų, y- 
patingai dabar, kada lietu
viškus programus jis rengia.
Teko patirti, kad ateinančio 
sekmadienio po pietų iš tos 
pačios stoties WHFC ntfo 4 
iki 4:30 vai. bus labai Įdomi 
lietuvių programa.

Žemaitis.

A. "tA-
KAZIMIERAS

NORKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 26 dieną, 10:30 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukęs 12
m. amžiaus, gimęs Chicagoje. 
Paliko dideliame nulludlme tė
vą ir motiną, seserį Liudviką 
Ir penkis brolius — Bronlslavą, 
Stanislovą, Joną, Aleksą Ir Ju
rgį. Kūnas pašarvotas randasi 
•31 W. 14 PI.

Laidotuvės įvyks spalio 30 d., 
8 vai. .ryte Iš narryj į Dievo Ap
veizdos parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pama- 
Mos už vėllonlo sielą, o Iš ten 
bus nulydėtas J šv. Kazimiero 
kapine*

ėVlal A. A. Kazimiero Nor
kaus giminės, draugai Ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse Ir su
telkti Jam paskutinį patarnavi
mą Ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Scguo, Broliai 
Ir Giminės.

roidotuvese patarnauja gra
borius Butkus. Tel. Canal 8181

las

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

Išvažiuojame į pietus; turi
me parduoti 4 kambarių puoš
nius rakandus, kaip naujus, 
vartotus tik 60 dienų. Už $550 
gausit 9 tūbų screen grid ra
dio, 3 šmotų Frieze parlo- 
riaus siutą, du 9x12 Wilton 
divonus, 8 šmotų riešuto me
džio valgyklos siutą, 4 šmo- 

j tų mieg-kambario siutas su 
springsais ir madracais, 5 
šmotų pusryčių setas, lempa,

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

8228 Maryland Avenue 
lst Apt. arti Cottage Grove 1

Avė. Tel. Steivart 1875

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Noriam 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 vyrams Ir vaikams. Atsllan- 
kykit Ir įsitlkrinkit musų 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. 33rtl SI. Prie Normai Avė.

Tel. Vlctory 3486

JOHN SLEGAITIS
Graliam Paige Automobilių 

Pardavėjas.
ARCHER MOTOR SALES 

610 West 35 Street 
Tel, Yards 0699

Jau turime naujus 1930 
modelius.

PRANEŠIMAS,
Širdingai kviečiame jus at

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

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

PAIEŠKOJIMAS.
Paieškau pusbrolio Adol- 

pliio Dinbimskio (Dinben), 
kilęs iš Ylakių Parap., Mažei
kių Apskričio. Pirmiau gyve
no Montello, Mass.

Turiu svarbių reikalą, pra
šau atsišaukti,

Ildelponas Urbonavičius 
2344 So. Oakley Avė.

Chicago, III.

Tel. Victory 5371 

UNIVERSAL RESTAURANT

A. A. Norkus, Savininkas

Gardus ir sveiki valgiai, 
greitas ir mandagus patarna
vimas.

750 West 31 StreetI
Arti South Halsted' Street 

Chicago, Hl.

Namų Statymo Kontraktorins 
Statau įvairiausius namus prieinama

kalno.
7217 S. California Avenue

Telef. Hemloek 65M

Telefonas Canal 7281

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojtmo Kontraktorins 
Dažų Ir Popleros Krautuvė

1184 8. LEAVITT 8T. Chicago

Phone Virginia 2054 
JOSĖPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boalevard $114

M. YUSZKA A CO.
PLUMBING A HE ATIKO 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla 

4814 BO. PAULINA

MORTGEŠIAI-PASKOLOS
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

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

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.09 
1804 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 8788-8718

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

Loans A In<»urance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus, Farmas
Blenlus visokios rųšleg
Nėra skirtumo
Aplellnkės Ir kur yra Ir kas yra.
Perkam notas 2nd morgage Ir pa

rūpinant 1, 2nd morgage lengvoms 
; Išlygoms.

Teisingas Ii greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455


