
Katalikai pasaullonys turi kilnų ul- 
davlnl, — {neiti { Šeimynas Ir 1 vi
suomenę Krlataui molulĄ, atnaujinti 
įmonių dvasią. JSzaus Širdies vleipa- 
tavlmas milijonų Širdyse — tai musų 
užduotla “Draugas” padės jums tų 
apaštalavimo darbų atlikti. Užtat, 
skaitykite Ir platinki!* “Druucų.”
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pijas Ir lietuvių kolonljaa "Draugas** 
džiaugiasi didele katalikų parama Ir 
nori, kad toliau pasilaikytų tie prle- 
tellškl Jausmai.
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VOKIEČIAI TAUTININKAI ŠAUKIA: 
NEMOKĖTI KARO ATPILDYMO!

KAS NUVERTĖ VOLDEMARO VAL
DŽIĄ? TAI PONIA TOBELIENE

Hedjaze Sukilimai
FRANCŪZAI KRAUSTOS IS PAREINIO

VOKIEČIAI TAUTININKAI 
PRIEŠ YOUNGO PLANĄ

HEDIAZE REVOLIUCIJA 
PUNTA

BERLYNAS, spal. 1. — Vo 
kiečių tautininkų organizaci
jos visa energija veda kampa-

LONDONAS, rugs. 30. — 
Iš Zerka, Transjordanijos, 
praneša, kad revoliucija prieš

FORDAS SAVO SENOJE MOKYKLOJE

iMmSmmBi

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
INTENSYVUS STATYBOS 

SEZONAS

nijų tikslu atmesti žinomų Hedjazo karalių Ibn Saud pli- 
Youngo planų, kuriuomi nūs- nta visu smarkumu. Kelių a- 
tatyta galutina atpildymo su- rabų padermių vadai prieš jį 
ma, kokių Vokietija turi iš- veikia.
mokėti 'Francijai ir kitoms sa-1 TK o wd i Ibn Saud, sakoma, sumobili-
ntarvės valstybėms. JJ zavęs visas atsargas ir tarny-

Tautininkai veda kampam- bon pašaukęs naujokus. Puo-.
jų už gyventojų plebiscitų tuo. limo neiškelsiųs, nes laukius 
klausimu. Renkami parašai.1 orlaivių ir ginklų prisiuntimo. 
Jie tvirtina, kad Vokietija ka

Milionierius Fordas į Dearborn, Mich., perkėlė mažą seną mokyklą, kurioje jis 
kituomet mokinosi. Andai ta mokyklėlė atidaryta vaikams lankyti. Atidarymo dieną 
milionierius su sūnum kelias valandas prasėdėjo vaikų tarpe.

Šiemet statybos sezonas bu
vo gana intensyvus. Ligi rug
sėjo 1 d. Kaune iš viso pasta
tyta 339 gyvenamieji namai, 
154—negyvenami, 36— pra
monės, prekybos ir panašios 
įstaigos, 3 viešieji namai ir 3 
maldos namai. Į gyvenamų 
namų skaičių įeina 99 mūri
niai ir 240 medinių. Kapita
linis remontas buvo padary
tas 42 mūriniuose ir 29 medi
niuose namuose. Nors namų 
skaičius kaskart auga, vis dė
lto butai nepinga ir nuomini
nkų padėjimas negerėja. ‘R.’

LENKIJOS ŽYDAI FANTA
ZIJOJ SUKŪRĖ ŽYDŲ 

POGROMUS LIETUVOJE

Kai kurie Lenkijos žydų, 
laikraščiai sensicingai apraši- 
nėja apie šiomis dienomis į- 
vykusius žydų pogromus Kau
ne, Kėdainiuose ir kitose vie-( 

į tose. Esu išplėštos žydų krau- 
Į tuvės ir pan. Iš tikro nieko 
f panašaus nebuvę. “R.”

RABINAS SIŪLO PA
SKOLĄ

LENKŲ ŠPIONAŽAS

ro nesukėlė, už karų nekalta 
ir neturi daugiau mokėti jo
kio atpildymo (kontribucijos).

FRANCŪZAI APLEIDŽIA 
PAREINI

MAYENCE, Vokietija, ru-Be kitko, tautininkai reika-į 
lauja patraukti tieson kaipo *^‘ Francūzų kariuome- 
išdavikus tuos Vokietijos vai- .n^ Pareinio šių savaitę pra
džios narius, kurie Hagoj pa
sirašė tų Youngo planų.

GEN. WRANGELIO LA
VONAS PERKELTAS

BRIUSELIS, Belgija, rugs.' liuosuotas 
30. — Rusų generolo Wran- 
gelio lavonas išimtas čia iš ka
pų ir išsiųstas į Belgradu, Se
rbijoj, kur bus iškilmingai pa
laidotas.

dedama atšaukti. Ligi gruod 
’žio 1 d. bus atšaukta 20,000 
kareivių.

Kita kariuomenės dalis bus 
atšaukta paskiau, taip kad ko- 

, vo 1 d. Pareinis bus visai pa-

VOLDEMARO NUVERTI
ME SVARBIAUSIĄ ROLĘ I

LOŠIUS TŪBELIENĖ

KAUNĄS, rugs. 30. — Kas 
šiandie yra Lietuvos valdžios 
priešaky! Nei prezidentas 
Smetona, nei ministerių pir
mininkas Tūbelis. Bet pasta
rojo žmona, prezidento Sme
tonos sesuo. Jinai savo vyrui 
iškovojo aukštų vietų, gi brolį 
apsaugojo nuo Voldemaro or
ganizacijos “ Geležinio Vil
ko.”

Kada tarp Voldemaro ir 
Smetonos iškilo rimtų nesusi
pratimų, buvo kalbama, kad

KARDINOLAS ŠVENTINO 
ALTORIŲ

Šiomis dienomis viešįs Kau
ne žinomas žydų rabinas Gla- 
zeris, kilęs iš Lietuvos, įteikė 
Amerikos kai kurių turtuolių 

j pasiūlymų suteikti Lietuvai 
50,000,000 litų paskolų. “R.”

VISI STOTIES POLICMO- Praeitų sekmadienį Jo Emi- 
NAI PAKEISTI KITAIS nencija Kardinolas Mundelein

——------- pašventino naujų didįjį alto-'
Chicago Lawn policijos sto- rių Notre Dame bažnyčioje.' 

tis šiandie turi visus naujus . Tas altorius, tai mirusio ai-1 
narius, pradėjus leitenantais dermono Povvers dovana.
ir baigus eiliniais policmo ' —--------- — 1
n ais. Suirųtaš bonų pardavėjas

Suimtas W. F. Potel, S. W. 
ties keli poliemonai patraukti straiJS & Co firn)os bonų pa. 
tieson nž poros jaunų vyrų rdav6jaS| kurs Mk dcSimlis'
raušim^ į tūkstančių dolerių žmonių į- Į

Paaiškėjo, kad du vaikinai mokėtų už bonus pinigų pasi-,
be jokio reikalo areštuoti ir savįnęS>
stoty buvo mušami, kad jie i ____________ 1

Pirm kokio- laiko šios stb-

“Geležinis Vilkas” maršuos prisipažintų automobilių vogi- 
ant Kauno ir iš prezidento' me.
vietos pašalins Smetonų. i Už tai dabar policijos ko-

Lietus užliejo rūsius
Iš šeštadienio į sekmadienį, 

smarkus lietus daug namų rū-
BŪSIANTI GRĄŽINTA jį Lepdentas Smetona taVo!misįonieriau8 "sa^sh! užliejo pietinėj7 miesto da-

KONSTITUCINB VALDŽIA: bejėgis. įTada pakilo jį gelbė- 8^°'*es P^r80naĮas paskirsty- (y. Gaisrininkai nebeužteko 
- Įti jo sesuo, ponia Tūbelienė,’^as P° v*sa's kitas stotis, gi prjemonjy j§ visur vandeni

VIENNA, rugs. 30. — Ik iždo miaisterio žmona. stof‘ai nariai Parinkti. pumpuoti.
Belgrado praneša, kad Ju^o-I ' iš kitų stočių.

Buvo pranešta, kad vėl bu
vo sugautas lenkų pašto kar
velis.

Gautas pranešimas apie su- 
gautų naujų pašto karvelį. Jį 
sugavo Vincas Baranauskas iš 
Daugėliškiu vienkiemio Onuši- 
škio valsčiaus (Trakų apskr.) 
Karvelį sugavo rugsėjo 8 die
nų ties savo kluonu.

Ant dešinės karvelio kojos 
yra aliuminijaus žiedas su le
nkų ereliu, kurio dešinėj pu
sėj—Nr. 1020 (27), o kairėj 
ant kairės kojos—guminis žie
das su raide U ir 311 nr. Vi
dury — 6t n r.

Tokie lenkų pašto karveliai 
neseniai buvo sugauti keli. Ma 
tyti, lenkai ir jais veda špio
nažų. “R. f f

DU NAUJI GAISRAI

Iš Alytaus gauta žinia, kad 
rugsėjo 5 dienų Butrimiškių

nirmoie vietoie ils ’ slPratim'U- "ueięzimam Vii-., •, , • Q ** + * Q7' ‘ ,kaime Ūdrijos valsčiuj sude-
pirmoje vietoje . (leitenantai, 9 seržantai ir 9i pėn įsirito* automobilius, ku- gė Onos Pankienės pirkia su
uni roaus. nne, j eiliniai poliemonai (patro-jrįuomį važiavo vienas vyras baldais ir kita manta. Drauge

su moteriške. Vyras suspėjo j sudegė ir nuomininko Navic
ko baldai, vertės 2,000 litų. Iš 
viso gaisras padarė apie 10,- 
000 litų nuostolių. “R.”

I 37 DIENAS PIRMAS -'slavijos karalius išsprendęs! ■ triniausia ji pačiam Vol-į chicago Lawn stotįes per-Į ŽUVO upė ie
LIETUS (panaikinti toj šaly diktatorį.t^“"® kab>ne‘a uesu-:s0I)(d4 sa,Iaro kapitono 3, į nuo Ooose sa]os

---------------- į Tuo būdu pirmoje vietoje ji8 įpratimų. Gelęzimam Vii-, lftįfeTWntai. 9 seržantai ir 97 U <-* n 1 1 ,i n
LONDONAS, rūgs. 30. — nori nuraminti kroatus, kurie ... _ -___

Po 37 dienų nuolatinės kait-jvisas laikas priešinasi dikta-^ a y & e s nj « J i kariuo- ij^tojai) 
ros pagaliau vakar pietinę ir turai
vakarinę Anglijos dalis palie
tų gausus lietus, čia visai ma
žai lijo.

MIRĖ ĮŽYMUS INDIONŲ 
VADAS

NUŠAUTAS NEGRŲ 
KOVOTOJAS

JACKSONVILLE, Fla., rū
gs. 30. — Laikraštuko “Blue 
Shirt” redakcijoje nušautas 
redaktorius AV. P. Parker. 
Žmogžudis Ilarvey Jackson,

I vietos gatvių departamento 
' darbininkas, patsai pasidavė 
j policijai. Sakosi šovęs apsigi- 
, ndamas.
į

Nušautas Parker, 56 metų, 
yra buvęs prieškatalikiško lai
kraščio “Menace” redakto
rius. Laikraštukas “Blue Shi
rt” yra atkreiptas prieš neg
rus darbininkus.

PALESTINAI REIKALINGA 
GELEŽINĖ RANKA

KINIJA PASKYRĖ NAUJĄ 
KONSULĮ

valstijoj, mirė gen. Ignacio 
PEIPING, Kinija, rugs. 30. Mori, kurs pirm trijų metų 

— Kinijos valdžia į San Fra-' vadovavo yaqui indionams 
neiseo paskyrė naujų genera- prieš tuometinę Calles’o val-
linį konsulį — II. Kung Hui- džių.
mehang.

menės karininkai, kurie buvot m.• T , , • 1nusistatę prieš Smetona Tad' Chlcag0 Lawn stotlcs , issigelhėti, gi moteriškė nu- 
nusistatę prieš Smetonų. lad tonag yra Lynch Jig užėmė skendo 
ponia Tūbellenė tuos karmin- kapitonyo Whw.lcr viet,. šis 

kils vyresniųjų karininkų pa- > torasis po įvykusio to vai-
gelba savo pusėn patraukė. !WniJ apmuSiino kitur nakcl.

Kaip tik “Geležinis Vilkas” tas.

AMERIKOS LEGIONO 
SUVAŽIAVIMAS

AM MAN, Transjordania, ru 
gs.' 30. — Palestinai valdyti 

lyra reikalinga geležinė ranka, 
pareiškia vienas britų karini- 

! nkas. Tai esu dėlto, kad ara- 
! bai išsprendę nepasiduoti ir 
kovoti kolonizuojamus žydus.

Nestik Palestinoj arabai gy
ventojai sudaro didžiumų, bet 

Į arabai apgyvena ir visus ap
linkinius kraštus.

MEXIC0 CITY, spal. 1. - 

Perote tvirtumoje, Vera Cruz reiškė Voldemaru nepasitikė-

TRAUKINIO KATAS
TROFA

jimo, jis atsistatydino.

VĖSULA AMERIKOS J. 
VALSTYBIŲ PIETUOSE

WASHINGTON, spal. 1.
200 DREBĖJIMŲ SA

VAITĖJEMIRĖ JAPONIJOS VAL
STYBININKAS

HILO, Hawaii, spal. 1. — 
TOKYO, rugs. 30. — Mirė Praeitų savaitę šiose salose 

buvusis Japonijos ministerių įvyko apie 200 atskiriu žemės 
pirmininkas Tnnaka, 66 metų. (drebėjimų. Kai-kurie buvo ga-
Praeito liepos lnėn. pradžioje na smarkūs.
jis atsistatydino. —————-

............... ....... j BORGER, Tex., spal. 1. —

Bahamas salų apylinkėse pa-'pardavi3,ėjęa 
kilusi anądien baisi vėsula 
(tropikinis uraganas) iš Flo

ridos pakraščių pasuko į šiaur- 
vakarus, praūžė Meksikos už-

Nepaprastas plėšikas vagis

Areštuotas James Henry, 18 
m. Jis naktimis apvaginėjęs 

į krautuves, gi dienomis iš sa- 
, vo troko pavogtus daiktus vie 
šai gatvėse praeiviams pigiai

LOUISVILLE, Ky., rugs. 
30. — Šiandie čia atidarytas 
visos šalies Amerikos Legio
no (praėjusio karo veteranų 
organizacija) vienuoliktasis 
metinis suvažiavimas.į n 1

Dalyvauja keletas tūkstan
čių delegatų.

KOMUNISTAI KINIJOJ 
KANKINA MISIONIERIUS

4 ŽUVO SKRINDANT

Nušautas teatre plėšikas

Sekmadienio vakare McVi-

, Texas valstybės gubernato- 
' rius čia paskelbė karo padėtį 

K ANE, Pa., rugs. 30. — ir prisiuntė kariuomenę. Mie- 
Trys vyrai ir viena moteriš- stely buvo kilę beteisiai dar
kė žuvo nukritus orlaiviui. bai. i . ‘

lajų ir atsirėmė net į Talla- cker teatr0 ofis<* užPuolė vie 
hassee, Floridos ‘sostapilį. ’nas plėšikas. Kada jis pagro 

Anot žinių iš Nassau, tenai dolerių ir bėgo per
tik apie penki žmonės žuvę, duris laukan’ teat™ manadže- 
bet ne 20, kaip išpradžių bu- rio padėjėjas trimis šūviais 
vo pranešta. |ant vieto» 31 paguldė.

Vėsula, sumenkėjusi savo .■ —l.„. 1

jėgomis, veržiasi dar į Ala- CHICAGO IR APYLIN- 
bamų valstybę, taipat į Mis- Kl*lS. — Išdalies debesiuota; 
sissippi pakraščius. maža temperatūroje atmaina.

BLUSOS ESĄ NYKS
TANČIOS

BERLYNAS, nigs. 30. — 
Odos ligų specialistas Dr. II. 
Loeb praneša, kad blusos esu 
nykstančios visai iš šio mar
go pasaulio. Tai esu dėlto, 
kad žmonės kaskart imu šva
riau gyventi, daugiau naudo
jasi oru ir saulės šviesa. Be 
to, paskutinių laikų moterų 
dėvimi trumpi drabužiai blu
soms esųs galutinas smūgis.

“L. Ž.” praneša, kad rug
sėjo 7 d. prekinis traukinys, 
prikrautas daugiausia popier
malkių, netoli Klaipėdos Ge
nių stoty klaidingai buvo nu
kreiptas į tupikų. Įvyko katas
trofa, per kurių buvo sudau
žytas garvežys ir 10 vagonų. 
Iš žmonių niekas neužmuštas.

į “R.”

DEGUTININKAI VEIKIA

IIONGKONG, spal. 1. — 
Kiniečių komunistų gaujos u- 
žėmė Slianghang miestelį ir 
apkalino vokiečių Dominikonų 
Misijos narius Tingcbow. Pa
skiau septynis Dominikonus 
paliuosavo, keturis pristatė Į 
ligonines prižiūrėti sužeistųjų, 
gi kitus, inėmus tris vienuo
les, pasiliko, reikalaudami iš
pirkimo.

Biržuose nakties metu “ne
žinomi” piktadariai nudegu- 
tavo K. V. C. kioskų, kuris 
tik kų buvo naujai nudažytas. 
Kiosko turtas — laikraščiai 
ir knygos išliko nesugadintos, 
nes langai apkaustyti geleži
nėmis štangomis. “R.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10,00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.85 
Francijos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 13.89 
Italijos 100 lirų 5.22

Vokietijos 100 markių 23.80
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ŠAUKIA Į TALKĄ.

nuo aktualaus dalyvavimo jos reikalų vedi
me. ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

Esant nariu, kiekvienas turi pilnų teisę 
pageidauti ir reikalauti kuogeriausios orga
nizacijoj tvarkos. Galų gale, juk ir centro 
valdybų išrenka patys nariai, dėl to ir jie 
yra atsakomingi už tų, kaip Sus-nio reikalai 
yra vedami.

Mūsų, nusimanymu, Į Susivienvnių rei
kia eiti visiems katalikams ir eiti su ta min
timi, kad jį auginti, ugdyti lietuvių katali
kų vienybę, jį tobulinti. ... „ , .

c< . . . . . , nors įvairiose lomiose ir pa-Šis Sus-mo vajus, anot jo pirmininko p. . 4 „ , .7.
Muliolio, ir yra daromas tam, kad: v.daluose per Indus, Bab.lio

“1. Del to, kad broliai ir sesutės lietuviai n*eclus- AWt»cius atėjo ,

ŠIS TAS IŠ LAIKRAŠČIŲ 
ISTORIJOS.

Pirmųsis pasauly laikraštis 
atsirado Kinų sostinėje Peki
ne tarp 618 ir 905 metų. Jis 
vadinosi “King-pao”. Iš se- 

Kinų spaudos idėja,uoves

Didžiausia ir turtingiausia musų organi
zacija yra — Lietuvių R. K. Susivienymas 
Amerikoje.

Bet, toli gražu, dar ne visi lietuviai ka
talikai jon priklauso. Vieni jau paseno ir 
nebegali prisirašyti, kiti iš savo apsileidimo 
nesideda, treti nemato reikalo, nes centre ne- 
s'ų, tvarkos, o ketvirti — jaunimas, kurį ne
lengva be tam tikro plano į lietuvių organi
zacijų įtraukti. '

Del tų tai priežasčių Susivienymas dar 
nėra užaugęs tiek, kiek jis galėtų užaugti na
rių skaičiumi ir turtu. ; į /

Organizacijos auginimui laiks nuo laiko 
yra daromos talkos (vajai). Šiemet naujų na
rių prirašinėjimo talkų skelbia nuo spalio 
'pirmos dienos ir tęsis per keletu mėnesių.

Daugelis jau mūsų klausė, ar verta šiame 
Suseno Vajuje padirbę ti ig j£rtg'9rta j šių 
or|p.niząeijų rtišytis, -Jo^dftilfeffhėsų tvar
kos, ’leifų fondas dėl bereikalingi} tųsimųsi 
po teismus, dėl centro kilnojimo esųs nus
mukęs, įsiskolinęs ir t. t.

Atsakydami į tuos paklausimus, turime 
pasakyti, kad L. R. K. S. A. reikia remti, 
įeikia į jį rašytis, reikia šiame vajuje pa
dirbėti, kad jis augtų nariais, augtų ir 
turtu. fc>i_ ' ,

Kol Sus-mas tebėra valstybių apdrau- 
dos skyrių priežiūroje, kol leidžiama jam da
ryti biznis, reiškia, kad- ir dėl stambesnio lė
šų fondo įsiskolinimo, nėra pavojaus savo 
gyvybę jame apsidrausti.

Gera centre tvarka, žinoma, ne vien Sus
inę, bet visose organizacijose yra labai svar
bus dalykas. ;

Tačiau nė į vienų organizacijų nepajėgsi
me įvesti reikiamos tvarkos, tokios tvarkos, 
kokia mūsų nusimanymu yra geriausia, nuo
šaliai stovėdami nuo pačios organizacijos ir

katalikai, ištikti nelaimingos ligos, sužeidi
mo, mirties, nebūtų be užvėjos, patys ir jų 
šeimynos nepaliktų varguose elegetomis be 
pašalpos, kas yra svarbiausia ir kiekvienam 
be išsiteisinimo reikalinga.

2. Del to, kad. visi lietuviai susibūrę į 
vienų pastovių grupę — LRKSA., palaikytų 
lietuvių tautų, jos papročius, patrijotiškumų 
ir pasirodytų šioje šalyje ir viso pasaulio a- 

_kyse kaip susipratę ir kultūringi žmonės.
3. Del to, kad mums lietuviams nereikėtų 

bastytis po organizacijas, kur mūsų tauta, 
mūsų papročiai,, mūsų patrijotizmas, mūsų ti
kėjimas ir mes patys būtume laikomi kitų 
vergais.

4. Del to, kad mūsų tautiečiams lietu- ims 
viams nereikėtų eiti pas svetimus ir apdrau- 
dos kompanijose ieškoti užvėjos, ir už tokių 
pat apdraudų mokėti daug daugiau, negu Su- 
sivienyme. Del to, kad visos apdraudos kom
panijos šioje šalyje ir visur kitur yra suor
ganizuotos ir sudėtas kapitalas ne vien kad 
apdrausti žmonijos ateitį, bet svarbiausias jų 
tikslas, kad už investmenta' gauti gerus ir 
pelningus dividentus.”

Į mūsų Susivienyma apsimoka rašytis 
ne vien idėjiniu, bet ir materialiniu atžvil
giu, nes nei vienoj apdraudos organizacijoj 
savo gyvybės nei sveikatos neapdrausi taip 
lengvomis sųlygomis, kaip Sus-me. Del to, 
kad apdraudos kompanijos kuriamos grynai

Europos tautas. Europoj pir- 
las spausdintas laikraštis, 

jau garsų ženklais, raidėmis, 
pasirodė 1631 metais. Tai 
buvo italų krašte, Venecijoj.
Prancūzijoj pirmų kartų spau 
sdintas laikraštis pasirodė
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nas egzempliorius, kuris lai
komas Aacheno laikraščių 
muzėjuje. Antras numeris iš
eisiąs 1950 metais. Šiam mil
žiniškam laikraščiui leisti pi
nigus duoda Naujorko spaus
tuvininkų ir leidėjų sųjungos.

Pirmas periodinis didelis 
laikraštis pasirodė 1858 m.
Naujorke. Jis* buvo 8 pusla
pių, kurių kiekvienas turėjo 
daugiau, kaip F/2 metro ilgio.
Dabar Amerikoj yra dienraš
čių, kurie turi po 80 pusią-
pių. Amerikoj net vagys vie-i Trys Co,n«"’io universiteto studentai: D. Seheaies, J.
name kalėjime leidžia savo! Rummler ir C' Weaga“‘ Pasi5m« dr<“>J ",ažu laiveliu per- 
organų, kiiris gina jų “reika-iplaukti Atla"W^ Paveikslas nuimtas jiems atplaukus į tan
ius’’ ir Paryžiuj valkatos —Įnes. Prancūzijoj.

1639 metais, Rusuose Petro elgetos leidžia savo laikraštį,
Didžiojo laikais 1703 m. Pir 
mas latvių kalba

kuriame dedama 
laikraštis mokinimų ir įvairių elgetavi

mo sričių.(“Latvių Laikraštis”) pasi
rodė 1822 m., saūšio 17 d. gi 
lietuvių kalboj pirmas laikraš
tis išėjo 1832 m. Karaliaučių- Prancūzijoj 1777 m. sausio 1 
je. Jis ėjo gotiškomis raidė- o Lietuvoje 1906 m. greto
mis ir vadinosi “Nusidavi- ’ džio 10 d Tai buvo “Vilniaus 
mai apie Evangelijos prasi- į žinios”. Pirmas skelbimas 
platinimų tarp pagonų ir žy-' patalpintas savaitrašty 1649

žinių ir pa- mis, kad Švenčiausiojo Var- jam Jonui iš Vercelli laiškų, 
do draugija buvo įkurta, žmo
nių tarpe dėjosi tikros baise-

Paskiau apie per du šimt
mečiu iš tos draugijos istori

ją
Stasius Būdavas.

UŽ MOTINOS
----------------- Apysaka.

(Tąsa)

dien per Lapienius eisim.
— Nu, nu, argi ne traukiniu?
— Traukiniu ir važiuosim, bet tai

tik ligi vieškelio, o paskui jau pėsti... 
Steponas rausta... Paskui bųla.. Šir

dis ėmė smarkiai bėgioti... Jis vis dar 
netikėjo. Biauriai susimaišė.

— Tikrai tu teisybę sakai?
— Kaip Dievų myliu... Tu tik kų

orkestrų gerai sustrajik — turi saviš
kiams pasirodyti...

— Ale maū ir tų orkestrų taip 
netikėtai...

— Ja ja, drošim, — krapštė Valei- 
kis paskutines kalbos nuotrupas.

Steponas džiaugės kaip mažas vaikas
— per Liepinius keliausi.. Pamatys pa
žįstamus; pamatys jo mylimųjų motinų. 
Karšta nuotaika vertės jo Širdy.

MEILĘ...

Pirmas dienraštis pasirodė 
Londone 1702 m. kovo 11 d.,

nybės piktžodžiavimo atžvil- jos neturima aiškų užrašų, tik 
giu. Tais laikais Europoje į žinoma, kad draugija gyva- 
buvo iškilusi kręivatikių ai- vo.

bizįlo suhfptiinais, kuomet Sų&-m^ $ra- 
ternalė organizacija.

Be to, kuo daugiau Sus-me dirbsime, tuo 
jis bus stipresnis, tvirtės jame fraternalizmo 
dvasia, greičiau išnyks barniai, bus atgaivin
ta vienybė ir Sus-mas išaugs į didelę išeivijos 
galybę.

Taigi, mes linkime, kad Sus-mui šis va
jus atneštų gausių davinių, kad. nariuose at
gimtų fraternalizmo ir darbingumo dvasia,

dų”. Pirmasis Didžiosios Lie
tuvos laikraštis “Auszra” iš
ėjo 1883 m., kovo mėn. 5 d., 
Tilžėje. Nuo jo prasideda nau 
ja Lietuvos tautos ir laikraš
čių era.

Daugiausia laikraščių išei
na Amerikos Jungtinėse Val
stybėse, toliau eina Vokieti
ja, Prancūzija ir kt. Rusuos 
laikraščių skaičius, palygi
nant su kitomis valstybėmis, 

buvę^ dešimtoj

m. balandžio 12 d. Skelbimų 
tėvynė laikoma Anglija. 1661 
m. Prancūzijoj išleista pir
mas prekybos leidinys; 1663 
m. tų patį padarė vokiečiai. 
Feljetonai gavo sau pradžių 
Prancūzijoj. Jų tėvu laikomas 
Abbe Geoffroy (1800).

Pr. Povilaitis.

prieš karų
vietoj. Lietuvoj laikraščių 
skaičius kasmet auga. 1926 
m. iš viso Lietuvoj ėjo 110 
laikraščių, iš kurių 84 Kau
ne, 2 Mariampęleje, kiti ki
tuose miestuose.

Mažiausias- pasauly laikraš- ■ žmonių 
tis išeina Japonijoj, jis yra į lingu ir 
lošiamosios kortos didumo ir 
turi 20 eilučių rašto. Šis lai-

ŠVENČIAUSIOJO VARDO 
DRAUGIJA.

Praeita savaitę Katalikų i iU'“!' .' ■■ .'■‘‘••Jn! ■ iBažnyčia ‘minėjo Svenčiausio-

bigensų sekta, kurios sekėjai 
baisiai piktžodžiavo pasaulio 
Išganytojų ir Jo Bažn. Tais 
laikais Ispaniją buvo apnykę 
maurai (moors). Ir šie kaip 
Kristui, taip Jo sekėjams ne
turėjo jokios pagarbos.

Tuos ir kitus žmones at
pratinti nuo keiksmų ir pik- 
žodžiavimų nebuvo lengvas 
dalykas. To atsiekti nebuvo 
galima nei pamokslais, nei 
smerkimais. Ir štai tada tais 
tikslais įkurta Švenčiausiojo 
Vardo draugija.

Šiai draugijai pradžių da
vė 1274 metais Lyonso Tary
ba.. Išspręsta, kad tikintieji 
privalom) turėti specialį die
votumų į Švenčiausių jį Var
dų, kad tuo budu atlikti at- 
pildymus už reikštus niekini-

jo Vardo draugijos (Holy Na 
me Society) 655 metų sukak
tuves.
Per 655 metus ši draugija '.mus, tų dievotumų is pamok-

Pagaliau 1432 metais Lis- 
bonoj (Portugalijoj) vienas 
Dominikonų vyskupas pradė
jo skleisti dievotumų į Šven- 
čiausiųjį Vardų. Tas laikais 
šį miestų buvo palietęs ma
ras ir, sakoma, tik tuo žmo
nių dievotumu maro atsikra
tyta. To padėkonei, Lisbonos 
gatvėmis suruošta iškilminga 

' bažnytinė procesija, kurioje 
dalyvavo visų luomų žmonės.

Nuo to laiko draugija spar 
čiau pradėjo augti. Ir tuo 
pačiu laiku įkurta kita pana
ši draugija vardu Šventojo 
Dievo Vardo draugija. Jos 
tikslai ‘buvo tie patys, dėlto 
paskiau ši draugija prijungta 
į anų pirmųjų. Švenčiausiojo 
Vardo draugijų.

kad visi seni ir naujai prisirašę nariai ištikrųiį kraštis labai išsiplatinęs. Di- 
jų žiūrėtume į Sus-mų ne kaip į kažkokį sve
timų dalykų, bet savų. Žinoma, tie dalykai la
biausia priklauso nuo centro valdybos, bet 
žinokime, kad ir centro valdybų renkame mes 
patys.

Jei patys gerai dirbsime ir fraternalizmo 
dvasia gyvensime ir valdybon nedrįs eiti to
kie žmonės, kurie prie tos dvasios nemokės 
prisitaikinti.

Reiškia, Sus-mo augimas ir jame tvar
ka priklauso daugiausia nuo pačių narių.

džiausio formato laikraštis 
pasauly yra “Uluminated 
Quadruple Constel lation ’ ’.

tarpe skleidė reika- 
butinų Švenčiausių- 

jam Vardui pagarbų. Visur 
visuomet ragino žmonės at
prasti nuo veikimų ir pikžo- 
džiavimų. Ypač darbuotasi, 
kad nereikalingai ir negarbin 
gai Švenčiausias Vardas ne

slinių platinti. Nuo to laiko 
kiekvienoj Dominikonų baž
nyčioj imta taisyti Švenčiau
siojo Jėzaus Vardo altoriai ir

Kada tas atlikta, draugijos 
padėtimi ėmė rūpintis pope
žiai ir jai suteikė malonių ir 
atlaidų. Taip pat popežiai 
pripažino draugijoje Domini-

šis laikraštis išeina kartų hutų minimas, 
per šimtų. metų. Paskutinis į Jei tos draugijos veikimas

tuo vardu kuriamos žmonių, konams vadovybę, 
draugijos ar brolijos. ! Xuo to laiko draugija dar

Kad Dominikonams paves- ^purčiau narių skaičiumi ėmė 
ta tais dalykais rūpintis yra augti visosę šalyse. Šiandie 
■dėlto, nes tais laikais kunigai ypue Amerikos J. Valstybėse
Dominikonai buvo garsiausi

numeris išėjo 1850 metais, pirm helerių šimtų metų buvo į pamokslininkai. Patsai pope-
Laikraščio formatas buvo 2J/2 reikalingas, tad tas veikimas 
metro ilgio ir 1 m. 80 ct. plo-.tuo labiau musų laikais ture-

žius Grigorius Dominikonams 
suteikė privilegijų rūpintis

čio ir turėjo 80 puslapių po tų būt kuoplačiausiai praplės- švenčiausiojo Vardo draugijų
skilčių. Šio laikraščio iki tas.1 oIo

šios dienos užsiliko tik vie-1 Tais laikais ir tomis dieno-
kurimo reikalais, parašęs or- 
deno viršininkui palaimintų-

J - : ... - -- e

ši draugija skaitlinga — turi 
arti trijų milionų narių.

Remkite tuos Profesionalus 
ir Biznierius, kurie garsinasi 
dienraštyj “Drauge”.

Po pusryčių pulko dalis susispaudė 
į gyvulinius traukinio vagonus ir pasis
tūmė. Turėjo nuvažiuoti tik kelias mylias; 
o paskui į kitų apskritį, visai šonan nuo 
gelžkelio, pėstiems pro Liepinius...

12.
Švendrięnės jėgos stipriai buvo pa

laužtos. '
— Gal jau valgyti nori: aš skanios 

zupelės išviriau, — siūlė kaimynė.
— Dėkui, dušel, gal paskui, dabar 

širdis taip nepriima... Po valandėlės dar 
liūdniau kalbėjo:

— Kažin, kaip tas mano vargšelis; 
kad tik valgyti gautų; butų apsirėdęs...

— Nesirūpink, žmonel, nepražus. 
Toks sumanus vaikas — neapleis Die
vulis. Gal greit jau ir sulauksi.

— Rodos po Nekulto Prasidėjimo ir 
žadėjo.

— Matai, nei reikia rūpintis, nei ko: 
ir sulauksi, ir pareis...

Trobelėje trošku.
Verda nedidelis kataliukas, prikim

štas bulvių ir burokų. Į lubas kyla tirš-

gais lašais varva atgal ant krosnies. Ten 
čirškia ir šnypščia...

Švendrienė ėmė sunkiau kvėpuoti. 
Priėjo kaimynė.

— Gal tu, širdel,, užgerti ko nori? 
Aš tau liepų žiedų užvirinsiu.

— Ar turi?
— Namuose yra..
— Jei jau gali, tai — žemyn nulei

do galvų ir skaudžiai nusikrenkšė. Po 
valandėlės dar aštresnis kosulys draskė 
jos pasilpusius plaučius.

Paskiau ėmė snausti.'
Tos pat dienos popietis.
Trobelėn vikriai įbėgo moteriškė.
— Švendrienėl, pro mus kareiviai ei

na.
— Ar kareiviai... — nustebo ji ir su

simaišė'. Pailsusi širdis smarkiai supla
kė. Ji vos liežuvį beapvertė. Tik po Va
landėlės geriau prašneko:

— Gal, dušel, tn man lovų prie lan
go patrauktum — taip noriu pamatytu.

Moteriškė jos norų išpildė.

Švendrienė sėdi ir klausos. Kol kas 
dar tylu.

Po valandėlės pasigirdo pirmieji 
orkestro atbalsiai Ji visa suvirpėjo. Nuo
stabiai atsirado naujų jėgų...

Greit jau buvo girdėti, kaip žemę 
trankė kareivių padai.' Kažkas šaukė ma
tyt, komandavo...

Švendrienė užmiršo sunkių ligų ir be
matant atsidarė langų... Smarkus vėjas 
įpuolė vidun ir stipriai stipriai jų sukrė
tė. Širdis dar smarkiau ėmė bėgioti it 
akys temo, merkėsi...

Jau aiškiai griežė... Švendrienė susi
suko į antklodę ir laukia...

Trenkia orkestras... Trobelė kruti
nąs... Ji gatvėn įsmeigė akis... Pasirodė 
pirmieji muzikantai..

— Steponėli!.. — ji suriko ir nusvi
ro...

Orkestrų vedė Steponas. Tuo laiku 
jis atsisuko į muzikantus ir davė stalgų 
ženklų. Jie energingai sukrėtė dūdas ir 
dar smarkiau trenkė, — jis norėjo moti-

Tu pakelk man pagalvį aukščiau I nų pradžiuginti... Tr nuėjo...
tas, ne per gardus garas ir retais, pail- — atsiremti galėsiu... Moteriškė išėjo. Švendrienė gulėjo vos gyva... Tas

pats šiurkštus vėjas jai krito ant pra
kaituoto, nuogo veido ir drebino visą 
kūnų...

Ji ėmė silpti... Pavakary jau klie
dėjo...

13.
Visas pulkas laimingai pasiekė nau

jųjų vietų. Kareiviai nuovargio tarsi 
nejaučia.

Liuoslaikis ir poilsis.
Kai kurie bariukais sustoję dainas 

rėžia... Viename tirštesniame girdėti:
Gieda gaideliai anksti rytelį,
Kelkis, berneli, jau į darbelį.
Ten stovi ir Steponas. Kartu rėkia. 

Aštrus kareivių balsai negailestingai plė
šo sustingusį rudens orų.

Prie buliuko- prieina’ vienas puskari- 
ninkas/ir garsiai, šaltai užrėkia:

. — Nutilkit, užteks!..
Kareiviai stebėjos. Paskui pirštu jis 

Steponui pamojo!
— Eik šia..
Jis nusivedė jį į šalį ir lėtu balsu 

1-pratarė:
.(Bus daugiau)
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[ Prašau Į Mano Kampelį

Prof. Kampininkas

Mabanojaus “Saulė” sako 
gaunanti daug skundų nuo 
savo skaitytojų, kad visur 
“dyka-skaicziai” jų vagių, 
kaip meškos medų. Ypatingai, 
sako, jei kokis komunistas 
pamato “Saulę”, tai griebia 
kaip kokį skarbų.

Komisarai tikrai gali pasi
džiaugti savo “masių” “su
sipratimu”, “apšvieta”.

Vienam laikrašty skaičiau 
tokių žinių;

Vienam Pennsylvanijos 
miestuky du draugu išvažia
vo į paežerį pasilsėti, kelias 
valandas tyram ore praleisti. 
Silsėdami pradėjo kalbėti a- 
pie savo pačias, kuri jų yra 
“patogesnė”. Vienas gyrė sa
vo, kitas — savo. Kilo gin
čas, o paskui ir muštynės. A- 
bu buvo policijos suimtu ir 
nubaustu.

Tai bene bus rečiausias 
šiais laikais atsitikimas.

KUR ĮDĖTI PINIGUS LIETUVOJE?
Tai yra ne tuščias klausi- Įima ne tik visai žmoniškai 

mas. Į Lietuvų parvyksta a- pragyventi, bet ir dar šį tų 
merikiečių susitaupiusių savo susitaupyti.
sunkiu darbu po 2000-3000 do-j Seniau, priež karą> ir kai 
lerių ar daugiau, ir šiaip atsi-' kuriose šalyse dabar, geriau- 
randa žmonių Lietuvoje, ku-’sja vieta pinigams padėti bu- 
rie susitaupo po keletu tuks-ldavo bankai. Jie mokėdavo u$ 
tančių. Jie norėtų tuos pinigus1 įdėtus pinigus nuo 4 iki 6 

pakur naudingai ir saugiai pa- tinių procentų; rečiau 8 pro- kunų jau galnna lsgyventl’ 

dėti, bet ne visada žino, kur centus, o dar rečiau 10%. Bęt 
ir kaip, nepažindami visų u- - jgĮ to, kad tuomet ir pragy- 
kiškų musų šalies gyvenimo venimas buvo nebrangus,
sųlygų ir galimumų.

Tuo tarpu du trys tūkstan
čiai dolerių musų šaly, truks-
tant kredito, yra nemaža su-į8’iau> ir gaunant 6 procentus 
ma. Žinant kaip ir kur jų įdė- palūkanų per metus, galima
ti, galima be jokio sunkesnio 
darbo pragyventi ir pasitikrin 
ti sau ramių senatvę, nes iš 
gauto kasmetinio pelno (pro
centų) už įdėtus pinigus ga-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS 

TaIO nenusiminkit, bet eikit 
pee tikrą specialistą, ne pas koki 
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno Uegaaml- 
navlmo. Jųa sutaupysit laiką lr 
p įnirus. Dau rei ta kitų daktarų
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui tmogaua kenksmingumų.

Mano Katilo — Sccpe — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas lr rl- 
stfikaa baktsrlologlikas egsamtna- 
▼tmas kraujo atidengs man tusų 
tikras negeroves. Ir Jeigu M pa
imsiu jua gydyti, tai jūsų sveikata 
Ir gyvumas sugryl jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nue 
Ilgų skilvio, žarnų. Inkstų, odoa 
kraujo, nervų, Alrdlea. reumatls- 
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių arba jeigu turit ko
kią iižslsenėjuslą, lsikerėjuslą. 
chronišką Ilgą, kuri nepasidavė 
net rablam šeimynos gydytojui, 
neatldėliokit neatėlg pas mana.

DR. J E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas lėlė 
»• W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo lė ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo C Iki T 

Nedėliomis nuo lė ryto Iki 1 
po pietų.

Tarp Amerikos tautininkų 
-sandariečių kai kas keikia p. 
Smetonienę, kam ji p. Volde
marų iškikino. Mat Amerikon 
turėjo atvažiuoti p. Bružas ir 
atsivežti 50,000 fašistiniams 
sendvičiams ir “vilkams” or
ganizuoti. Bet Voldemarų at
stačius ir Bružų, anot Brook
lyno Sirvydo, “tarnybiniai 
reikalai” sulaikę. Dabar, gal, 
jau visai neatvažiuos ir san- 
vičių nebus...

Tikrai liūdna.

Vienas mano “tavorščius” 
rašo man:

“Mano razumas sako, kad 
$50,000 Lietuvos valstybės pi 
nigėlių butų Amerikoje at
sidūrę dėlto, jog pozicinė Lie
tuvos spauda džiaugiasi šių 
metų derlium ir kad Lietu
voj bus iki valios pinigo. ‘Tat 
išlupus tuos pinigus mokes
čiais nuo ūkininkų, galima 
būt buvę kas nors Amerikoj 
sušelpti.”

Negindėjote, ir nei vienas 
grįžęs Amerikon musų ekskur 
santas, į savo įspūdžius ne
įrašė, kad Lietuvos policija 
nešioja ne ųžuolines, kaip A- 
merikoj, bet gumines buožes 
(lazdeles).

Kaip “laimingi” Lietuvoje 
tie, kuriems priseina buožės 
paragauti.

lyginti su šiais laikais, tai tu-Jkelintus pinigus net iki 15-18

™‘> b“ke nU°. #r bct skolinimas jiįins turi

dažnai daugiau rizikos, negu000 iki 10,000 rublių ir dau-

buvo kaime ar mažesniame 
miestely žmoniškai pragyven
ti.

Dabar nenoriai žmonės deda 
į bankus pinigus, nes jie mo
ka tokius pat procentus, kaip 
ir prieš karę, būtent: 5-6%, 
retai 7-8%, o kartais nesidro
vi pasiūlyti net 3-4% meti
nių, nors patys ima iš savo 
skolininkų po 18-20% ir net 
daugiau metinių. Jeigu pragy-

-B
venimas butų tiek pat nebran 
gus, kaip prieš karų, tai ge
riau apsimokėtų pinigus dėti 
ir į bankus. Bet kadangi da
bar pragyvenimas yra du ar 
net kai kur 3 kartus branges
nis, kaip prieš karų, tai da
bar bankų duodamieji procen
tai už įdėtus pinigus yra pei 
maži ir į bankus nedaug kas 
savo pinigus tededa

Noriau pinigingi žmonės 
savo pinigus stačiai kitiems 
skolintų. Šiais laikais už pri- 
vatiškai paskolintus pinigus 
lengvai galima gauti 10-12 
metinių procentų, o kartais 
net 15 ir daugiau.

Bet privatinis skolinimas 
turi daug nepatogumų. Galima 
skolinti tik tokiems asmenims, 
kurie turi savo turtų, kurio 
vertė butų nors kiek didesnė 
už skolinamų sumų. Keikia 
žiūrėti, kad skolingas asmuo 
jau nebutų per daug pasis
kolinęs privatiškai ir iš kitų. 
Reikia daboti, kad jis neper- 
rašytų savo turto ant pačios 
ar ant kokio kito giminės it 
nepaliktų bankrotu. Reikia su
daryti notarialinį paskolos raš 
tų su skolininko turto užstaty
mu skolintojui; tame rašte 
negalima rašyti tikrų procen
tų, nęs rusų įstatymais, ku
riais mes tebesivadovaujame, 
neteisėta yra imti daugiau 6 
metinių procentų. Pas mus 
taip pat nėra dar įstatymo, 
kuriuo butų ganėtinai apdrau
džiami pinigų skolintojų in
teresai.

Jei pas skolininkų' pinigai 
žūsta, tai iš jo kartais sunku 
kų nors išgauti. Del to skolinti 
privatiniams asmenims pas 
mus tenka labai atsargiai. Jei 
pavyksta surasti tiesioginiai 
arba per tarpininkų (makle
rį) ar per spaudų gerų priva
tinį skolininkų tai pinigai to
kiu budu įdėti duoda vidutinis 
kai 12-15 metinių procentų, iš

skolinus 30,000-40,000 litų 
Trumpalaikėms paskoloms (3 
m^įiesiams) konįersaptai kar- 

fla* taįg duoda už privatiškai pas-
"i-'i

skoliniintts namų savininkui 
mieste ar pramoningam ūki
ninkui kaime.

Yra Kaune ir kituose Lietu
vos miestuose ir miesteliuose 
bankelių ir taupomai skolini
mų bendrovių, kurios taip pat 
moka už trumpalaikius indė
lius iki 10-12% metinių, bet 
ne visi tie bankeliai yra stip
rus ir ne už visus juos gali
ma laiduoti, kad pinigai ne
žus.

Geriausia apsimoka pinigus

D B a P O X R a

šiais laikais įdėti į statybų' 
miestuose, ypač Kaune. Tai y- 
ra šiuo laiku pelningiausias 
ir saugiausias pinigų įdėjimas 
Lietuvoje. |

Kaune, pavyzdžiui, nesunku 
netoli miesto centro kuriame 
nors kalne pasistatyti medinį 
namų dviejų aukštų už 40,000; 
-50,000 litų, iš kurio kas mė
nuo galima gauti 1000 litų 
nuomos už butus ir kambarius 
arba 12,000 litų per metus, 
kas sudaro 25-30% nuo įdėto 
kapitalo. Tegul 5% ar 
10% to pelno eis namo laiky
mui, remontui, mokesčiams. 
Bet ir tai savininkui paliks 
20-15% gryno pelno. 'Turint 
tokį namų, galima turėti ja
me sau butų ir patikrintas 
mėnesines pajamas už išnuo
mojamus butus, i§ kurių gali
ma visai be vargo gyventi.

Dar pelningesnį muro namai 
miesto centre. Už 100,000-200,- 
000 litų čia galima pastatyti 
visai moderniškus dailius mu
ro ramus, kurie duos 30,000 — 
50,000 litų pajamų. Jų drau
dimas nuo ugnies pigus, re
montas retesnis, patogumai di
desni; juose gyventojų niekad 
netrūksta. Labai dažnai dar 
tebestatant jau išnuomojami 
butai ir net iš anksto sumo
kami pinigai. Kas pats nenori 
turėti galvosūkio su statyba, 
tas gali lengvai už tokias su
mas nusipirkti Kaune ar kitur 
jau pastatytus mūrinius ar 
medinius namus, kurie tikrai 
duoda tokį pelnų. Turėdamas 
tokius namus, gali pragyventi 
be rūpesčio ir darbo, išskyrus 
namų priežiūrų. Kai kas iš 
namų savininkų, gerai sutvar
kę savo namus Kaune, Šiau
liuose, Klaipėdoje, išvažiuoja 
patys nuolat gyventi, kur pi
gus pragyvenimas, pav. į Ro
kiškį, Zarasus, Dusetus ar dar 
mažesnius miestelius, kur 
galima pragyventi už pusę 
tiek, kaip Kaune. Tuomet na
mų pelningumas dar padidė
ja.

Negalima sakyti, kad neap
simokėtų įdėti pinigus ir že
mės ūkį, bet čia reikia jau 
daugiau gerų sųlygų. Ūkis 
turi būti įgyventas, trobos ir 
gyvuliai geri, laukai įdirbti; 
pats šeimininkas privalo būti 
visur pirmas ir daugiausia 
dirbti, tuomet ūkis gali taip* 
pat duoti iki 12-15% metinių 
nuo įdėto jo pirkimui kapita
lo.

Bet kas atpratęs nuo žemės 
ūkio darbo, arba kitose šaly
se papratęs ūkininkauti, tam 
vargu bau taip gerai seksis gy 
venti žemės ūky. Del to vi
siems tiems žmonėms, kurie y- 

(Tųsa 4-Tam pusi.)

Sidabrinis Jubiliejus
ŠV. KRYŽIAUS PAR. SIDABRINIO JUBILIEJAUS IŠKILMĖS IR BANKIETAS ĮVYKS

j ' ' '

Sekmadienyj Spalio 13,1929
Bažnyčioje iškilmės prasidės 10:30 vai. 

kilmėse.
J. E. Vyskupo B. J. Sheil, D. D. celebruos iš-

Jubiliejaus bankietas bus Chernausko daržo pavilione 79 ir Archer Avė., Justice, III., 
pradžia 5:30 vai. Vieta bankiete su stalu $2.00 asmeniui. i

Visus gerb. parapijoms, visus kurie yra išsikėlę kitur gyventi, ir visus Šv. Kryžiaus 
parap. prietelius-remėjus kviečia Į bankietų. Šitame, dideliame Sidabriniame par. Jubilie
jaus bankiete tikimasi matyti ir kartu pasidžiaugti su visais parapijonims, prieteliais ir 
svečiais suvažavusiais iš visur.

Bankiete bus graži programa, muzika ir šokiai.

Pastabos: 1. Tikietus į bankietų. reikia šių savaitę įsigyti. Prie durų: pirkusiems tikietus 
nebus užtikrinta ar bus priruošta prie stalo vieta. Jei nepasitaiko parankiai gauti tikietus, 
tai kreipkitės į par. ofisų asmeniai, laišku arba tel. adresas: 4551 S. Wood St., Yards 1810.

2. Kas neturėtų automobilių bus nuvežami ir parvežami už dyka tų dienų į bankietų ir' 
iš bankieto.

3. Nesibijokite, nebus šalta; reikale sale pašildoma.

RENGIMO KOMISIJA.
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LIETUVIŲ GOLFO TURNA- 
MENTAI 1929 METAIS.

Su sekančiu mėnesiu užsi
baigia visi šio sezono lietuvių 
golfo turnamentai — vieši ir 
privačiai. Lietuviai golfinin- 
kai neatsilieka nuo svetim
taučių sportiškumu — jie da
lyvauja didžiuose golfo tur- 
namentuose, lošia mažomis 
grupėmis, praktikuoja pavie
niai. Jau yra gerokai prasila
vinusių golfininkų.

Bet gale vasaros malonu y- 
ra sueiti į vienų didelę įr ben 
drų golfininkų šeimynų — 
drauge golfų palošti ir drau
gingai paviešėti. Todėl lr yra 

rengiami metiniai liet. golfo 
turnamentai.

Šv. Kryžiaus lig. daktapi} 
galfo tum. jau įvyko pe
reitame mėnesyje. Dr. Zalato
rius liko šių metų ligoninės 
čempionu. Lošimas įvyko 
“Laramie” golfo kliube.

‘‘Margučio” golfo turu. 
įvyko rugsėjo 28 ir 29 d. Ta- 
bor Farm golfo lauke. Buvo 
daug prizų išlošėjams ir daug 
lietuvių dalyvavo.

Penktas “Open” Atvira 
Golfo turu. įvyks spalio G d. 
Medalistinis—Medai 36 sky
lių lošimas. Skaitosi didžiau
sias lietuviuose ij? dalyvauti 
gali visi amatoriai ir profosio 
naliai golfminkai. “Laramie” 
golfo kliube bus lošiama.

Ketvirtas moterų golfo
turn. Gali dalyvauti visos

liet. golfiniokės.
Trečias amatorių golfo turn 

galį dalyvauti tiktai amato
riai golfininkai.

Pirmas jaunuolių golfo 
turn. Dalyvauja tiktai jaunuo 
liai nuo 12 ikį 18 metų am
žiaus. Šitie trys turnamentai 
bus lošiami Eliminaeiniu — 
Mateli 18 skylių budu, “La
ramie” golfo kliube, spalių 
13 dienų.

Draugiškas invitacijų golfo 
turn. įvyks spalių 20 d. “La
ramie” golfo kliube. Lošimas 
atviras visiems amatoriams 
golfininkams. Lošimas bus į- 
vairiais budais ir su daugybe 
prizų.

Toliau seka golfo turnamen 
tai “Vniversal banko”, “Ta- 
bor farmos”, Brįdgeportiečių 
su Westsidiečiais. O jau at
šalus orui bus lošiama vidu
je “Indoor” lieį. golfo tur
namentai.

Todėl bukite sportai — da
lyvaukite golfo turnamentuo- 
se — laimėsite prizų ir žino
sime kas bus čempionai šių 
metų.

Golfo Rap.

BRIDGEPORT’S R ALL Y 
BEATS NORTH SIDE.

George Simpson world’s fas- 
test sprinter, has become a 
member of the Ohio State uni- 
versity football sųuad. Simp- 
whitout gridiron esperience. 
son, a backfield man, is not

to 5 būt Navickas homer 
in the sixth started the ne- 
ver to be forgotten Bridge- 
ports rally vrhicli netted se
ven runs anddecided the ga- 
me in Bridgeport’s favor 13 
to 8. Klueinskas fielding and 
Bruno Nausėda’s batting įvė
rė the big features of tliis

; . .'i 1 . .

struggle.

BRIDGEPORT AB R H
Navickas 4 12

September 15th a$ Guge 
Park the K of L fans and 
bųosters got plenty of th rilis. 
In the morning game the 
North Enders defeated Pro
vidence įn a very thrilling 
game and without a bit of 
ręst started out to adminis- 
ter a second beating to Bri
dgeport, by collecting three 
runs in the very first inning. 
At the elose of the fith North 
Side was leading Bridgeport

KUR ĮDĖTI PINIGUS?

Matuzas 
Miknius 
Mažeika lb 
Klueinskas ss 
Benderis 
Giedras p 
Vaznotas c 
G remontas p 
Kastenis

NORTH SIDE 
J. Zalenas 
Raymond 
Drazdauskas 
Pauža 
Kisielius 
Kaminskas 
Naikelis 

J Nausėda 
Devanas

4
5
6 
3 
2
3
4 
3 
2

2
2
2
3
0
0
1
0 0 
0 0

AB R H 
6 0 2

LIETUVOJE
(Mps korespondento)

prukti iš ugnies. Nuostoliai nis pernai ir šiemet. Jau an- ir darbininkus prižiūri!
dideli; daugiau 20 tūkstančių 
litų. Gaisro priežastis neaiš
ki.

, vasarų Leipalingio apy 
įlinkėję nemaža buvo tokių 
gaisrų. Liepos mėnesį išdegė

Veisiejų miestelis. (Seinų 
Aps.) Sudegė šeši gyvento
jai. Šiemet audros padarė 
daug nuostolių: sudegino na
mų, užtrenkė ne vienų gyvu
lį, net ir žmonių, bet taip 
pat daugelio gaisrų priežasti
mi buvo neatsargumas su ug
nimi.

tri metai, kaip akmenų ir že
mių krūvos aukštesnės už tvo 
ras guli gatvėje, bet žmonės 
kaip braido, taip braido ru
denį ir pavasarį purvus. Šių 
vasarų, jau rudenį, vis dėlto, 
darbas pradėtas. Pasamdyti 
darbininkai rausia kalnų, ka
sa žemę. Bet ar baigs ligi 
žiemai, tai klausimas. Darbas

Laimutis. *4

TĖVAI LAIMINGI, KUO
MET VAIKAI GERAI

MIEGA. ,x į'

čtal būdas greitai lr lengvai Su
raminu lr užmlgdlnU verkianti V*l- 
ką. Tai būdas, kurj daktarai Įfir 
dorsuoja lr mllional motinu pripa
žino saugiu lr nekenkamlnfu. Kojo
tas lašų grynai augroenlnės, gardUoe 
Fletcherlo Castorljos, nuramina rie-

., v t (ramiausia kūdiki ar valką, lr uflmlg-eina be galo sparčiai. Ne-po j keletą minu tų i o nuo dieglio, 
v • w. i,., n , . . i . I sukietėjimo, slogų nėra lygios Caė-zinia, ar čia kalti darbininkai torijal. Ch43. H. Fletcherlo panutea

,• . , j i j yra ženklas tikros Castorioa Vengkar tie, kurie tų darbų veda lmlUc,jų ,r bUk saugus.

“Skubus” dalbas.

LEIPALINGIS (Seinų aps.). 

Leipalingio valsčiaus valdy

ba dar prieš porų metų su

manė grįsti Leipalingio mies

telio svarbių gatvę akmeni

mis. Valsčius jau veža akme-

Atsargiau su ugnimi

1. 14 <k rugpiučio mėn. 
Mižonių Kaimo ūkininko San 
kevičiaus sudegė kluonas su 
visais javais. Žmogus žiemai 
neturės net pašaro gyvuliams. 
Gaisro priežastis — neatsar
gus vaikų žaidimas su ugni
mi. Vaikai žaidė su degtukais 
ir padegė.

2. 16 d rugpiučio mėn., 2 
vai. naktį Leipalingy sudegė 
vargoninko p. Augustausko 
naujas, dviejų aukštų namas. 
Viskas sudegė, vos spėjo šei
myna tik su marškiniais pas-

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.

—
-5?

Musų Warauzė 3343 South Halsted St., turi būti perkelta 
kitur. Kad sučedyti mufinimo lėšas penkiasdešimt (50) tūkstan
čių Radio stakas bus išparduodamas už labai sumažintą kainą.

Majestic Modelis 71 8 tūbų Dynamic už 
$95.00 su tūbomis.

Crosley 8 tubu Dynamic Speaker už 
$89.00 su tūbomis.

Freshman N. Model su Dynamic Peerless 
Speaker su 250 power tube vertės $250.00 
už $89.00.

Atwater Kent combinacia Model 55 už 
$195.00. ' -V

Spartan Modelis 69 vertės $199.00 už $115.00.
Victor Model 835 vertės $335.00 už $85.00.
Brunswick Radio 7 tubu vertės $125 už $40.00.
Milžiniškas pasirinkimas visokių iš- 

dirbysčių Radio parsiduos už suma
žintą kainą ant lengvų išmokėjimų.

(Tųsa nuo 3 pusi.) 
ra jau atpratę nuo žemės u- 
kio, ir kurie kaime seniai ne
gyveno, geriausia patartina y- 
ra įdėti savo pinigus į staty
bų Kaune, arba į namų pirki
mų. Įsigijus namus Kaune už 
40,000-50,000 litų, galima leng 
vai ir gražiai pragyventi, net' 
be jokio kito verslo, ir ramiai, 
gražiai, linksmai praleisti se
natvę.

Galima Lietuvoje pelningai 
pinigus įdėti į prekybų ar 
pramonę, įsitaisius krautuvę, 
dirbtuvėlę ar kokį amatų, bet 
čia reikia mokėjimo ir kar
tais daug darbo ir apsukrumo, 
o į namus įdėjus pinigų, to vi
sai nereikia. Retai girdėti, kad 
kas nors butų pasigailėjęs, įsi
gijęs namus Kaune ar kitame 
Lietuvos didesniame mieste: 
Klaipėdoj, Šiauliuose, Pane
vėžy, Mariampolėje, Ukmergė- 

liįoStfA arba net dar mažesniuose
„ct ln th. .aid stoek, b«Ą. or Mb«

Jei kas Kaune parduoda sa
vo namus, tai tik del to, kad 
yra sugalvojęs dar didesnius

STATEMENT OP THE OWNEH-
SH1P, MANAGEMENT, CIRCU- 

LATION, ETC., KEQITRED 
BY THE ACT OP CON- 

GRESS OF AUGUST 
2-Sth, 1012.

t Draugai—Lithuanian Dali* Frlend puo-
lalied Daily en etit Bundara at Chicago, Illi

nois for Oct. 1, 1929 State of Illi
nois, County of Cook.

Before me, a Notary PobIIc In and for the 
Btate and county aforesald. pemonally ap- 
peared Rev. Dr. K, Matulaitis, who, 
havlng been dūly swoin r.e^rd'ois to law, 
aoposes and says that he ls the manager 
of the Draugas Publ. Co. and that 
the follovving ls, to the best of hls 
knowledge and bollef, a true atatement of 
the ownershlp. nianasement, clrcuiatlon, 
•te., of the aforesald publlcatlon for tbe 
date shown ln the abovu captlon, requlred 
by th Act of August 24. 1212, embodled ln 
aectlon 441, Postai Lanrs and Regulatlons. 
prlnted on the reverse of thls fortn, to Wtt!

1. That the narnės and addrenses of tilo 
publlsher, editor. managlng editor. and buet- 
uess managors are:

Publlsher: Draugas Publlshlng Co.. 1124 
B. Oakley Avė., Chicago. III.

Editor Mr. lfc šimutis, 6958 So. 
ItOckwell St., Chicago, III.

Managlng Editor: None.
Business Manager: Rev. Dr. K. Matulaitis 
5324 South Oakley Avenue, Chicago, Iii.

2. That the owners are: Draugas Publ.
Co.,1 1. e.: Rev. H. Vaičiūnas, 1111
So. tO Avė, Cicero, III., Marian FatherS, 
2326 čf. Oakley Avė., Chicago, III. Many 
othara

I. Th.tt the knovrn bondholdero. mort- 
gageee, and other eecurlty holders ovrning 
or holding* 1 per cent or more Of totai 
amount of b>onds, mortgagee, or othor secur- 
Itles are: 2’Arlan Fathere.

4. That the: two paragraphs neat atiove. 
gtvlng the narnės of the ownera. stoek- 
holdere, and se<-urlty holdere, If any contajB 
not only the liet of stockholders and aecUr- 
tty holders as thcy appear Upon ths hOoks 
of the company Imt also, ln cases tvhere tho 
stockholder or eecurlty liolder appears upon 
the books of tlie cortipatly as trustso oi- in 
any other fiduciary relatlon. the name of Uis 
per son or Corporation for whoin such trusteS 
ls acting, ls glven: also that tlie salti £wi» 
paragraplie cuntain statiniams etnbraclng 
•fflanCa full knowledge and betlef as to the 
elrcundhttn.nl and condltlons under vrlilbh 
stockholders and sscurlty holders who ad 
not appear upon tho books of tlie compSMĮ 
as trustees, hold stoek and eecurltlts ln a 
capaclty other than that of a Dona fldg 
owner: and thls alflant has no reason t* 
belleve
or

Bereikalingas
Skausmas!

Kai kurie skausmą laiko butinu.

Salt) Jie leidžia “porslrglmul.”
Jie laukia, kad galvos skausmas "pereitų.”
Jei serga neuralgija ar neurltu, Jie pasitiki ge

riau jaustis sekantį rytą.
Tuom gi tarpu jie kenčia bereikalingą skausmą. 

Bereikalingą dėlto, kad yra antidotas.
Bayer Aspirln visada greitai pagelbsti nuo visokių 
skausmų, kuriuos mes syki turėdavom perkąsti. 
Jei skatsmas nesiliauja, atsiklausk savo daktaro 
Jo prežastles.

Jus išvengsit daug skausmų ir nesmagumų pei 
daugumą vartojimų Bayer Aspirln. Apsaugok save 
pirkdamas tikrus. Bayer yra saugus. Visada tas 
pats. Visose aptlekose.

Ralsing ttte Famlt

J-F-Budrik
3417-21 So. Halsted St. 

3343 So. Halsted St.
Telefonas Boulevard 4705

SBRM

*dr„ct — — _ .. . .. ..
'ecurltls* than a« "o stated by hlm.

t. T.ittt tho average number of coplls OI 
cach isaufi of thls publlcatlon »oid or 
disėributed, through malhs or orther- 
wlse> to pald subscrlbers dūriną tho 
six rrfonths prcccdlng the date above 
Ik 14,b*J)0. |

c. Matiiiniiis, Niai>ea<r pasistatyti ar kitų dar pelnin-
l.om and nuiinuilbed befors ms this * * *

uit day of october i»2». gesnį dalykų yra suradęs.
Pcicr AlteąerUh J J e J y

Notary Public į M. 8-1US.
My CommiBBlon exptres Mnrch 22

1931. ' . (“M. R.”).

B1YER AHPIKIV
Aspirln yra trade žymė Bayer Fabriko Monoacetlcacldiester Sallcylicacid

F'snot
*

|H,1
H GARO 4VAt

au&fMu ęooM 
fKE tKTTtC’.į

r;

4 4*

elrcundhttn.nl
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LIETUVIAI AMERIKOJE

ROSELAND, ILL
širdinga padėka.

Jau buvo rašyta apie Visų 
Šventų parapijos karnivalo 
sekines. Aš čionai tik noriu 
širdingai padėkoti visiems 
darbuotojams ir rėmėjams, 
nes karnivalo pasisekimas tik

Savo biznį turi netoli bažny
čios ant 107 g. ir Micbigan 
avė. Kiti biznieriai, kad ir 
nedaug dienų lankėsi karni- 
vale, bet atėję darė puikų 
biznį, ypatingai sekantieji:

si prie “dolls”. Jie gryno pel 
no padarė $113.58. S. Vasi
liauskaitė ir p. Tumoniutė dir 
bo kasdieni). Juodviem pri- 1’. Dažnokas, Misiūnas, Gadei
gelbėjo Žukauskaitė, Valen
taitė, R. Genys, Šlikas ir ki
ti.

kis, Overlingas, Tiškus, Pr. 
Stankevičius, Čiutra, M. Mi- 
kalejunas, Girtautas, A. Bie-

B. Daukša, p. Pivariunaitė linis. Abromavičius ir kiti.

siems geriems parapijonams. 
Lai Aukščiausis visiems už 
viskų gausiai atlygina.

Karnivalo pasisekimas da
vė progos ir skolų pamažinti, 
kurios dar turime 15,500 dol.

Da pora metelių padirbėję, 
skolų visiškai panaikinsime.
Dar kartų, visiems už viskų 

širdingai dėkoju.
Kun. J. Paškauskas.

7:45 vai. turi iškilmingas sar 
vo pamaldas.

X Ryt iš laivo Breinea New 
Yorke išlipa musų brangieji 
keliauninkai J. M. kun. F. 
Kudirka ir misionierius kun. 
A. Petrauskas.

AKTA A I

Iš parapijom) mažai kas 
karnivalo neatlankė. Bendrai,

ir p. Draugeliutė dirbo visur.
K. Račkauskas, parapijos 

nuo rimtų darbuotojų ir gau-; kolniteto narys> labai ltorasjvisa parapija šį reikalų pui 
šiai remiančių žmonių priklon vaikinas ir gabus prie rato lkiai rėm8.

WEST SIDE NAUJIENOS.

se.
Šv. Kazimiero Akademijos

darbininkas. Jis savo specia
li škumu padarė pelno netoli

rėmėjos iškalno pasakė, kad’$400 dol Parapijog komiteto
padarysiančios nemažiau 500 ! nariai dirbo ten, kur reikėjo
dol. Jų spėliojimas tikrai iš-' ,arbininkų. K jų kasdiena
sipildė, nes gryno pelno pa
darė $541.77. Iš rėmėjų dau-

dirbo: A. Bitautas, J. Žukau
skas nuo Perry avė., J. Žu- 

ave.ginusia pasidarbavo sekan-j kauskas nu0 Wabasll
cios: K. Jonehene, A. Jucienė, ,j Ldeika> K Rubinas, K. 
E. Cepulioniennė, P. Rustei- B„tkuSj Adol Ccpulioais> M. 
kaitė, p. Šidlauskienė, E. Pi- Pavilonis ir Pr. Bružas. Varg.
vanunienė, p. Abromavičienė, 
p. Tiškienė, p. Plekavičienė, 
p. Doveikienė, O. Buivinienė, 
p. Gronskienė, B Naujokienė, 
p. Noreikienė, Abromavičiūtė, 
Bitautienė Paliulienė ir Šar- 
kauskienė. Gal dar ir daugiau 
dirbo, bet vardų nesužinojau.

Šv. Onos draugija iškalno 
nieko nesakė, kiek pelno pa
darys, bet buvo galima numa
nyti, kad stropiai prie biznio 
rengėsi, nes 200 narių sujung
tomis jėgomis visuomet daug

S. Rakauskas gabiai dirbo 
prie “Bingo” ir “Groeery”. 
D. Venskienė su savo vyru— 
tai tikrai specialistai prie 
‘bingo’; juodu dirbo kasdie
nį ir darbas labai sekėsi. G.u- 
daitė ir Abromavičiūtė ir-gi 
pasirodė gabios darbininkės. 
J odvi prigelbėjo Venskams 
prie “bingo”.

Elena Genienė yra nenuils
tanti parapijos darbuotoja. 
Ji dirba visur ir visuomet.

°,Per karnivala taip pat kas- 
gali padaryti. Si draugija už- dien darbavosi.
ėmė net keturis skirtingus 
biznius: “Groeery”, “Bin
go” (corn game) blanketų 
krautuvę ir įvairių dalyki) 
krautuvę. Jos gryno pelno 
padarė $521.75. Šios narės 
daugiausia darbavosi: E. Ge
nienė, D. Venskienė, p. Nor
vaišienė, p. Deivikienė, p. 
Povllonienė, p. Daratienė, p. 
G rigoravičienė, p. Jurijonie- 
nė, p. Šapranauskienė, p. A- 
domenienė, p. Bagdoniutė, p. 
Juciutė, K. Jucienė, p. Tikui- 
šienė, p. Lukošienė su savo 
dviem dukterimi, p. Ciutrienė, 
p. Kancevičiutė, p. Žukaus
kienė nuo Wabash Avė., p, 
Bamblauskiutė, p. Pilipavičiu- 
tė, p. Cirtautienė, p. Černienė, 
p. Justienė, p. Cideriutė, p. 
Valentienė. Šv. Onos draugi
jai dar prigelbėjo šie vaiki
nai: R. Genys, p. Venskus, p. 
Gegznas ir p. Stočkus.

Alumniečiai, jauni vaikinu 
kai ir mergaitės, visi nepil
namečiai, energingai darbavo

FLIT
Naikina Muses, Uodus ir 

Kitokius Namų 
Vabalus.

HAf
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USED BY OUR GOVERNMENT

lš profesionalų tik vienas 
p. Waitclies, advokatas ir

X Aušros Vartų devynių 
dienų bazaras parapijos dar
že pereitame sekmadienyje

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820 

Res. 6641 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 NedėlloJ 10-12

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos.- 9 Iki 12, 1 Iki S 

dieną, lr 6:80 Iki S:80 vakare

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

Ofiso Tel. Vietory 8687

Of. lr Res. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas lr Rezidencija 

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-6

’, vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po 
j piet: Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
. Šventadieniais pagal sutarimą.

real estate su savo motere at- baigėsi. Nors šeštadienio va-
si lankė; Nors baigiantis kar- 
nivalui pp. Waitclies sugrįžo 
iš atostogų, bet atėję daug 
biznio padarė. Ponas Laurai
tis, Metropolitan Insurance 
agentas su savo žmona visuo
met musų parapijos reikalus 
remia, gražiai parėmė ir per 
karnivalų.

Man, kaipo klebonui, buvo 
begalo malonu su žmonėmis 
iš vien darbuotis, matant vi
sų darbininkų uolų pasišven
timų, žmonių duosnumų ir 
gražų visų ūpų. Jaučiu todėl 
pareigų visiems ir visoms nuo 
širdžiai padėkoti. Ypatingai 
reiškiu didelio dėkingumo A- 
kademijos Rėmėjoms, Šv. 0- 
nos draugijai, parapijos ko
mitetams, musų jaunimui Vy
čiams ir alumniečiams, iiiu-

Roselando biznieriai yra 
duosnųs žmonės, ypatingai 
remia savo parapijos reikalus. 
Per karnivalų. jų daug atsi
lankė ir nesigailėjo po keletu 
dešimtinių praleisti. A. Tu- j 
inonis, anglininkas, (“coal, 
man”) su savo šeimyna kas-! 
dienų gausiai rėmė. Ponai Tu- 
moniai yra labai duosnųs žmo 
nės ir geri katalikai. Turi ge
rų vardų Roselande ir todėl 
daro gerų biznį.

Adolpas Bauža ir-gi su sa
vo žmona kasdien karniva- 
le lankėsi ir visur daug biznio

Rez. Tel. Mldway 6512

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

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

lr Ketvergais vakare

Tel. Canal 6764 Vlrginia 0386

kare smarkus lietus privertė ) 
visus ankščiau pastogės ieš
koti ir sekmųdienio rytų ir
gi smarkiai lijo, o po to dar 
atvėso, visgi paskutinėje ba
zaro dienoje daugiausia pa
rapijos prietelių atsilankė ir 
daugiausia gauta pajamų, ku 
lias galutinai apskaityti ir 
visas bylas apsimokėti baza- Į 
ro darbuotojai nutarė susi
rinkti ateinančio ketvirtadie
nio vakare parapijos svetai
nėje 8 vai., tuojau po šv. Ra- 
žančiaus pamaldų.

X Šiandienų Aušros Vartų 
bažnyčioje prasideda šv. Ra- 
žaniaus iškilmingos pamaldos 
vakare 7:30 vai.

X Ryt Aušros Vartų moky
klos Angelo Sargo vaikų dr- 
ja mini savo draugijon jsto-

Res. tel. Van Buren 68S8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 808 1578 Blllvraukce Avė.
Tel. Brunswick 6624

Valandos; nuo 2 Iki 7:86 vai. vak 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 8 vai. 
po pietų.

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 8688

DR. A. L. YUŠKA

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedelioj pagal susitarimą

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.

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

Ofiso Tel. Vietory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas '3102 So. Halsted St. Chicago ! Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak. 
arti 81st Street I

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo.
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis lr seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ

Tel. Hemlock 8161

Valandos: 10-11 ryto, 3-4 po piet, 
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais 
10-12.

sų geriems biznieriams ir vį- jimo metinę dienų ir ryto

DAŽŲ IŠBANDYMAS
yra dažyme:

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

Sekamu sykiu dažant imk Diamond 
dažus. Palygink rezultatus. Tėmyk, kaip 
minkštos, aiškios spalvos. Tėmyk, kad 
spalvos nesikeičia del dėvėjimo ir skal- 
bymo. JVsų pardavėjas sugrąžins jums pt» 
nigus, jei nesutiksi, kad Diamond Dažai 
yra geresni.

llaltas pakirtas Diamond Dažų yra ori
ginaliai ‘visų tikslų” dažai. Jie dažo arba varsuoja šilką, vilnas, bovelnų, 
lininius audeklus, rayon arba bile sudėtinį audeklų. Mėlynas ,paklotas yra 
specialiai dažai vien šilkui arba vilnoms. Su jomis jus galite dažyti bran

dam Ponas Bauža yra žino- 'TU8„ šil’l'n1;18 .ar.ba Y*Jno,ni,us- k“r?? prilygs geriausiam profesionališkam 
J darbui. Perkant tą. atsimink — Mekyn&s pakietas , dažo tik. šilką ir vilnas,

mas kaipo teisingas biznierius 1Baltas — viską, jūsų pardavėjas turi abu.

ir gausus parapijos rėmėjas. į 
Lfbai gražiai karnivala rė

mė. A. Nakrušas geras Ken- 
sintono fotografas. F. Stase- 
vičius ir-gi geras fotografas.

DR. Y. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2485 West 69 Street
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—8 

v. v. Nedėlioj susitarus.

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

Tel. Kenwood 5107

„,'Val.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. S. BIEZIS 4
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

j Cor. So. Leavitt St Tel. Canal 62X3
Rezidencija: 6640 So. Mapleweod 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

OFISAI:
1446 S. 49 Ct 2924 Washlngton
10-12. 2-4,, 7-fl 12-2,4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas ir Chirurgas

OPTEMITRISTAI

DR. VAITUSH, 0. D.

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

Tel. Canal 0257 Rea. Prospect <668

DR, P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED 8T.
Rezidencija 6600 S. Arteslan Ava. 

Valandos. 11 ryto iki 8 po platų
6 iki 8:80 vakare

i'

Diamond dyes
Lengva vartoti — geriausi rezultai 

VISOSE APTIEKOSE

ŽEMIAUSIOS KAINOS ANT TAJERŲ

Firestone — Oldfield
30x3i/2 Rg.............. $4.75
30x31/2 OS.............. 5.00
32x4 ...................... 9.05
29x4.40 .................. 5.65
30x4.50 .............. :. 6.30
30x4.75 .................. 7.80
30x5.00 .................. 8.20
30x5.25 .................. 9.55
31x5.25 .................. 9.85
30x5.50 .................. 10.40
32x6.00 ................... 11.85
33x6.00 .................. 12.20
32x6.50 .................. 14.35

Iii

Štai geriausis Pasaulio tajeras už kainą ką kiek
vienas gal pirkti ir naudotis visais parankuniais.

Kiekvienas doleris spendytas ant tajero duoda 
daugiausia vertės: daugiaus mailių, daugiaus sau
gumo ir ilgiausi gvarantija.

Apart Tajerų Firestone Co. taipgi išdirba Batteries.
Firestone Battery kaip ir Tajerai yra viena iš at- 

sakančiausių Batterijų.
Kuomet jums reikalinga Battery, pirk Firestone 

Battery musų prirengtas patarnavimas sutaupys jums 
Pinigų.

URBAN TIRE SALES & SERVICE
4071 Archer Avė.

Vlrginia 0015

SAVININKAI LIETUVIAI

Skyrius
1702 W. 47th St. 
Boulevard 2161

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6913

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

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

Res, 8201 S. WALLACE STREET

DBNTISTAI

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECUALISTAS

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

pietų: 7—8:30 vakaro 
Nedėliomis 10 iki 13 

TKLKFONAS MIDWAY 2888
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių jtemplmą kuris 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
mo, skaudamą akių karšti. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpą regystę lr tolimą 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, 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 
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Boulevard 1401

I DR. V. A. ŠIMKUS

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių del visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETEISTA8

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 8:26 ryto Iki 8:38 va
karo. Seredomis nuo 9:80 Iki 11 v. 

ryt* Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Phone Canal 8818 _____

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

A
Gydytojas, Chirurgas lr Akušeris

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

i 7—9 vakare

DR. HERZMAN
I S RUSIJOS

Tel. Branavrlck 1634
DR. A. 3. GUSSEN

Lietuvis Dantistas 
1678 MILWAUKEB AVENUE

Valandos; 8-18, 1-5, 8-8:88
■ekmadlenlals Ir trečiadieniais

pagal susitarimą.

Tel. Lafayette 6828

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

Gerai lietuviams Žinomas per 28 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas lr akušeris.

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

Ofisai ir Laboratorija
Netoli Morgan Street 

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 18 — II pietų lr
nuo 6 Ik, 7:20 vai. vakara
Tel. ofiso Canal 8110 Rea So. Chore
2238, arba Randolph 6800.

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS1
DENTISTAS 

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

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ,
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tol. Plaza 8200 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 tkl 12 dieną.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
lffuo 10 Iki 12 dieną, J
Nuo 2 tkl 8 po pietų.
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X Šeštadienio vėlyvam va
kare ant Union avė. netoli 33 
g. susimušė du automobiliai. 
Nors smarkiai lijo ir perkū
nėlis dundėjo, bet kjlus kliks- 
mui subėgo daugybė žmonių. 
Pasirodė, kad vienas važiuo
tojas buvo girtas ir ne ta 
gatvės puse važiavo. Vieni 
buvo nugabenti ligoninėn, ki
ti policijos nuovadon.

X Šiandie vakare, lygiai 8 
valandų, G age parko didžio
joj auditorijoj, prie 55 ir So. 
Westem Avė., įvyksta “Dai
nos” choro repeticija. Visi 
choristai ir norintieji įsira
šyti choran, prašomi suva
žiuoti

X Pereitų, sekmadienį vie
nam automobilistui Emerald 
avė. prie 33 g-Vės pasidarė 
persiaura ir jis atsimušė į 
p-no K. Beinarausko gražių 
ir švarių bučernę. Išpyškino 
didelį langų, bet pabėgti au

GRABORIAI:

S. D. LAGHMVIGZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuopiglausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt SKIS 
arba 2618 
2214 W. 2>rd Plaee 

Chicago. HL

J. F. RADZIUS
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJR
Laidotuvėse pa- 

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų lš- 
dlrbystės.

OPJSA8
668 West 18 St 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

Phond Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenne

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutel
ktam manda
gų, draugišką 
pa tapte vi mą.
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse lr 
prtemtesčuose. 
Graliai pigiai 

net už $25. 
OFIRA8

2238 South
Halsted Rt. 

Vlctory 4088- 
19

4424 Ro. RockireU St.

Virginia 1290

Irr’

LIETUVIS GRABORIUn 
O t 1 s a s:

MOS S. MARSHFIELD AVENUE 
T-l. Boulevard DU T

tomobilistui nepavyko — bu
vo suareštuotas.

X Praloto kun. Mykolo L. 
Krušo vardinių bankiete pe
reitų sekmadienį buvo 600 su 
viršum žmonių. Buvo tarp jų 
apie 12 kunigų ir net vienas 
biznierius lietuviškas žydas. 
Kaip vakarienėj taip ir pro
gramas buvo puikiai sureng
ti.

X Šiandie formaliai atsi
daro M. J. Kiras Motor Sales, 
3207-09 So. Halsted St. Ge
ros kloties p-nui Kirui nau
jame biznyje.

X Spalio 1 d. prasideda L. 
Vyčių “spulkos” 59 serija. 
“Spulka” savo ofisų turi ir 
susirinkimus laiko p-no Stul
pino ofise 3255 So. Halsted 
st. Norintieji taupyti arba 
pasiskolinti gerai padarys, jei 
kreipsis į L. Vyčių “spulkų”. 
Susirinkimai esti antradie
niais.

JUBILĖJINĖS IŠKILMĖS 
ŠV. MYKOLO PARA

PIJOJ.

North Side. — Praeitų sek
madienį šios kolonijos lietu
viai turėjo retas iškilmes. Jie 
iškilmingai minėjo Šv. Myko
lo par. 25 m. gyvavimo su
kaktuves. Šventė praėjo gra
žiai, dalyviuose palikusi ne
užmirštamų atsiminimų.

Prie šių retų iškilmių 
ruoštųsi iš anksto ir rūpes
tingai. Suprantama, kai žmo
nės į kų nors įdeda daug dar
bo, jie laukia gerų pasėkų. 
Taip buvo ir su Northsaidie- 
eiais. Bet šiandien jie tikrai

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis nž kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 lr 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero T794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 Weit 46th Street
Kampas 4(th lr Pauliną Sta 

Tel. Blvd. 0202
Nulludlmo valandoje kreipkitės 

prie manęs, patarnausiu slmpatlB- 
kat, mandagiai, gerai lr pigiau 
negu kitur. Koplyėla dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
rKDERTARINO co.
P. B. Hadley LIc.

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 2141

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turtu automobilius visokiems 
relkalama. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

PDAMFę||y|AQ Jie papasakojo parapijos vei- 
, kimų nuo pat jos užsimezgi

mo pradžios. Be to, jie pa-
Am. Liet. Rymo Katalikų 

Federacijos Chicagos Aps
kričio susirinkimas įvyks 
spalių (Oct.) 2 d., 8 vai. vak., 
Aušros Vartų par mokykloje. 
Susirinkimas bus svarbus, 
nes komisijos galutinai pa
tieks Seimo raportus. Tad 
skyrių ir draugijų atstovai 
malonėkite laiku susirinkti.

Valdyba.

J 1
jau gali džiautis, kad jų 
darbas pilnai buvo pasisekęs, dėkos žodį.

Dalyvauja vyskupas. Dainavo par. mokyklos vai
Sukaktuviij paminėjimui 

bažnyčioje suruoštos iškilmin
gos pamaldos, kuriose dalyva-
vo J. E. vyskupas B. Sheil ir p. N. Kulis, kuris iškilmei svei 
ta proga gražų pamokslų pa-kūlimo dainų parašė ir jų 
sakė, pabirdamas lietuvių ka-' choras gražiai padainavo, 
talikų prisirišimų prie Baž- Ona Mikužiutė ir Ona Va-
nyčios ir palinkėdamas ge
ros ateities.

J. E. vyskupų tinkamai pa
sitiko draugijos, jų atstovai 
ir parapijos garbės nariai. 
Žmonių susirinko daug. Baž
nyčia buvo pilnutėlė.

Iškilmingų sumų atnašavo 
gerb. kun. Jonas Kloris, Šv. 
Baltramiejaus par. klebonas, 
iš Waukegan, III. Jam asista
vo gerb. kun. J. Paškauskas 
ir gerb. kun. A. Linkus. Vys
kupui asistavo gerb. kun. II. 
Vaičiūnas ir gerb. kun. L. 
Draugelis. Ceremoniorium bu
vo gerb. kun. B. Urba. Gražų 
ir iškilmei atatinkamų pamok 
slų pasakė gerb. kun. J. Ma
čiulionis. Parapijos choras, va 
dovaujant varg. p. N. Kuliui, 
savo sutar|įnu giedojimu puo
šė šias retas iškilmes. Ben

drai — nuotaika bažnytinių 
iškilmių buvo labai graži ir 
kilni. Už tų gražų priruošimų 
padėka priklauso gerb. klebo
nui kun. Juozapui Svirskui.

Bankietas.
Vakare, par. salėj buvo su

ruoštas jubilėjinis bankietas, 
kuriame dalyvavo šimtai žmo 
nių. Salė gražiai ir jaukiai 
sidabro spalvomis išpuošta. 
Programa priruošta ilga ir tu 
rininga. Pasakyta daug kal
bų, sveikinant šv. Mykolo par. 
parapijiečius, kurių tarpuose 
dainininkai savo dainomis 
linksmino susirinkusius.

Įdomios buvo kalbos Šv. 
Mykolo par. organizatorių: 
Mykolo Andruškevičiaus, Pr. 
Lenkarto ir Vinco Nausėdos.

PRANCIŠKUS POCIUS
mirė ruga 80, 1929 m. 2:10 vai. 
ryt 35 metų amžiaus. KUo Iš 
Telšių Apekrlčlo, Žarėnų Par., 
Kodlfgalvlų Kaimo. Amerikoje 
Išgyveno 17 kietų.

Paliko dideliame nulludlme 
moterj Kazimierą po tėvais 
Jocaitė, 2 aunu Pranciškų, 4 
metų, Kazimierą 4 metų, bro
li Joną, 2 seserį Oną Janklenę 
lr Anėlę Gudaitienę lr gimi
nėli, o Lietuvoj motinėlę, 2 
seserį ir 2 broliu.

Kūnas pašarvotas 4(13 So. 
Wentworth Avė. Laidotuvės Į- 
vyks Seredoj, Spalio 2. Nuly
dėtas J flv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
šnnterls, valkai, brolis, seserys 

Ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkls. Yards 1741.

£-a£»H«sXa2«2i

reiškė širdingo džiaugsmo, 
kad jie šių iškilmių sveiki ir 
laimingi sulaukė.

Kiti kalbėtojai buvo: kun. 
dr. J. Navickas, kun. J. Ma
čiulionis, Vincas Mačiukonis, 
dr. A. Rakauskas, M. E. Žal- 
dokas, p-ni A. Nausėdienė, J. 
Rėkus, kun. dr. K. Matulai
tis, L. Šimutis ir gale gerb. 
kun. J. Svirskas pasakė susi
rinkusiems ir prie jubilėjaus 
iškilmių pasidarbavusiems pa

kų choras ir parapijos suau
gusiųjų choras. Abiem cho
ram vadovavo jų mokytojas

lukiutė dainavo duetų.
Solo dainavo šie solistai: p. 

K. Sabonis, M. Jankauskaitė, 
Juozas Kaminskas, Ona Mi
kužiutė ir A. Kaminskas. 
Muz. Kulis, p-lė S. Saboniutė 
ir p-lė Daugirdaitė paskam
bino pianų.

Programą sumaniai vedė 
žinomas veikėjas p. A. Bace
vičius.

Žodžiu — visos Šv. Myko
lo par. jubilėjinės iškilmės 
paliko labai gražių įspūdžių, 
kurių nė parapijiečiai, nė da
lyvavusieji svečiai greitai ne
pamirš. Gera iškilmių pusė 
buvo ir ta, kad padaryta pa
siryžimo ir ateity veikti vie
nybėje Dievo garbei ir tau
tos gerovei.

. 11 ?—

PRANEŠIMAI.
Bridgeport. — Saldžiausios 

Širdies V. J. dr-ja laikys su
sirinkimų spalio 1, 1929, L. 
Auditorijos salėj, 3133 So. 
Halsted St. 7:30 vai. vak. Yra 
tai svarbus prieškoncertinis 
susirinkimas, visi nariai pri
valo būti.

Valdyba.

BRIGHTON PARK
Išsirenduoja flatas, kur per 

5 metus, gyveno ir turėjo o- 
fisų dentistas. Labai tinkama 
vieta dentistui priešais lietu
vių bažnyčių. Visi patogumai 
ir visiems gerai žinoma vieta.

4358 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0331

A. + i
ANTANAS

KAZLAUSKAS
Mirė rugsėjo 20 d., 1929 m.. 
9:40 vai. ryto. 89 metų am
žiaus. Kilo Iš Raseinių apskri
čio, Viduklės parapijos. Antrln- 
gės kaimo. Amerikoje išgyve
no 28 metus.

Paliko dideliame nulludlme 4 
brolius: Juozapą. Joną. Romu
aldą lr Vladą, brolienes: Vin
centą lr Sallomlją. vieną sese
rj Antaniną Uvurinavlčlenę, Ir 
SvogerJ Kazimierą lr gimines, 
o Lietuvoj seserj Juzefą lr švo- 
gerj Joną Mickevičių.

Kūnas pašarvotas 2144 W. 
24 St. laidotuvės Jvyks pėtny
čioj. Spalio 4 d., iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas J Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią, kurioj Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažy- 
stamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Broliai, Brolienės, 
Sesuo, flvogerls lr Giminės

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borlns Lachavičius. Telefonas 
Roosevelt 2616. 

KELLOGG GAVO FRAN
CŪZŲ KRYŽIŲ

AVASHINGTON, rūgs, 30.
— Francijos valdžia A. J. Va
lstybių sekretoriui Kellogg 
pripažino Garbės Legiono kry
žių. Tai esu už jo pastangas 
pasauly palaikyti taikų.

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS

3140 Šo. Halsted St.

UTARN., SERED. ir KETV. 
Spalio 1, 2 ir 3 ’

“SHE GOES TO WAR”
Dalyvauja Eleanor Boardman, 
John Holland ir kiti garsūs f 
artistai.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

ADVOKATAI:

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 >SO. HALSTED STREET 

TeL Vlctory 0562
7-2 v. v. apart Panedėlio lr 

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Baffdziunas Bordcn)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
TelepbOM Randolph 8727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
TelephMS Roosevelt #0*0

■anie: 8 Iki • ryte Tel. Repub. *800i a u nu . < i;

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

adv o k a t a 8

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 
Telef. Boulevard 2804 

RESIDENCIJA: 
6516 So. Rocknrell Street 

Telef. Republlo >728

J. P. WAITCHDS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Puliman 5950 ir 6377

Miesto Ofise Pagal Sutarti:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 lr 935 
Tel. Franklin 4177

Telephone Central 6924

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

114 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 4:86 Iki 6 vai. vak.
Lucal Office: 1966 8o. Union Ava 

Tel. Roosevelt 9716 
▼•I. nuo 4 Iki 6 vai. vak.

lietuviai. Tam reikalui jos su
darytas ir dabar didinamas 
Basanavičiaus Fondas.

Aukokime Basanavičiaus 

Fondui kiek galime. Apsėdė
kime kad ir nedideliais, bet

(Tųsa ant 3 pusi.)

Antradienis, Spalio 1, 1929

SKOLINA PINIGUS. DARGIS OOMPANY
Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus dėl Budavojimo lr Tai

symo Namų. Taip gi dėl atnaujinimo senų Morgečlų. Mes Tarpinin
kaujame Insurance Kompanijoms lr Spulkoms.

InSurlname automobilius, namus lr kitas nuosavybės.
DARGIS COMPANY

2458 Wvst eutli Street Telefonas Hemlock 8OGO

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chieagoj

UTARN., SERED. ir KETV.
Spalio 1, 2 ir 3 

‘THE SINGLE STANDARD*
Dalyvauja Nils Aster 

Tik suaugusiems — vaikai 
neįleidžiami.

Vitaphone Vodevilio aktai 
Kalbantieji paveikslai, dai

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

MAROUETTE JEWHRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrelitmas
Užlaikau visokių auk
sinių lr sidabrinių dai
ktų, vėliausios aaadoe 
radio, pianų rolių, re
kordų lr t-t. Taisau 
laikrodžius lr muzikos 
Instrumentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 808*

GERB. KLEBONŲ DOMEI
VARGONINKAS su plačiu 

patyrimu paieško vietos.
Atsišaukti į “Draugų.”

REIKALINGAS džianito- 
riui pagelbininkas. Turi būt 
nevedęs ir unijistas.

PETRAS PETRONIS 
3523 West 13 Place 
Tel. Rockwel 4464

NAMAI - ŽEMA
Parsiduoda 5 akerių ūkis, 

namas, garadžius. Randasi 
Crestwood miestelyje. Patogi 
vieta, 1 blokas iki cementinio 
kelio. Musų žemuogės dar te
bežydi. Viską išperka namuo
se. 1 maįlė iki mokyklos ir 

bažnyčios.
Mr. C. URBAN 

135 St. & 44 Av. Rd. 1, Box 93
Blue Island, Hl. r

Savininkas maino 3 flatų ir 
2-jų štorų namų, priimsiu dvi 
flatį, bungalow ir lotus. Visi 
namo įtaisymai pagal naujau
sios mados.

2709 West 71 Street 
Tel. Grovehiil 1914

ŠTAI GERAS PIRKINYS!
Vienas akeris žemes su 7 

kambarių namų iš medžio ir 
stuko su mūriniu skiepu, gera
me stovyje. Arti miestelio, 
strytkariu. ir cementinio kelio. 
Kieme gražus medžiai, žemė 
derlinga ir tinkama daržui. 
Netoli nuo dirbtuvių, kurios 
nuolat dirba ir moka geras 
algas. Rami vieta, tyras, svei
kas oras. Parsiduoda už $3,- 
900, verta dvigubai tiek. Leng 
vos pirkimo ir išmokėjimo 
sąlygos, pelningas investmen- 
tas ir nepaprasta proga gerai 
uždirbti netolimoj ateity. Ne
praleisk šitos progos, o tokiu 
retai pasitaiko.
LOCKPORT H1GHLANDS 

SYNDICATE 
6542 So. Western Avanne 

Chicago, Hl.

Del geriausios rųšies 
’lr patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši*
alų. sviesto lr sūrių.Wm. J. Kareiva

8avlnlnkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

'‘BX” Elektrikai išvadžiojimui dra- 
tik .............................. 4^c. pėda

Del marinavojimų stiklai ąuorti- 
n'al ............................................ 89c. doz.

St Louis "Dutch Boy” whlte 
lead 100 svarų ......................... $11.50

Pure Llnseed Oll .... fl.10 gal. 
Parą Turpentine ................ 80c. gal.

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, DI. 
Telefonas Lafayette 4689

ĮVAIRŪS kontraktoriai

J. S. RAMANCIONIS
Buvęa vedėjas Bridgeport Palntlng 

ė Hardware Co., dabar perėmė visą 
WanJ t savo rankas lr duos visose šio 
Manio šakose plrmoe klesos patar
navimų.

BtARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER
Palnters A Decoratora

J, Š. Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

TeL Vlotory 7261 
......................—...

M. ZIZAS “
Mamų Statymo Kontraktorins 

Statau {vairiausius namus prieinama
kaina

7217 S. Califoraia Avenne
Telef. Hemlock 55*8

Telefonas Canal 7282

PETRAS CIBULSKIS
Maltavojlmo Kontraktorins 
Dažų lr Popleros Krautuvė 

1894 S. LEAVITT ST. Chicago

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 1 
Kontraktorins

4556 So. Rockwell Street

•et Bonlevard 9314

M. YUSZKA & CO.
PLUMPINO A HEATUO 

Kaipo Uetuvla lietuviams patar
nauja kuogeriausia 

4694 80. PAULINA

MMT6EČIAI-PASK0L0S

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

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

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 9500,006 64 
•864 SO. KEDZIE AVENUB

Tel. Lafayette 9718-4714

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

Loans A Insurance
Perkam Parduodam
Mainom * Namus
Lotus, Farmas
Biznius visokios rųšies
Nėra skirtumo
Apielinkės tr kur yra lr kas yra.
Perkam notas 2nd morgage lr pa

mpinant 1, 2nd morgage lengvoms 
išlygoms.

Teisingas Ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

TeL IafMyctto 0455


